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Vítání občánků
INVESTIČNÍ AKCE

Ve dnech 22. 2. a 8. 3. 2013 proběhlo v erbovní místnosti městského 
muzea tradiční vítání nových občánků města Bystřice nad Pernštejnem. 
Za účasti svých maminek a tatínků bylo přivítáno celkem 16 nových 
občánků. Na vítání vystoupily děti z mateřské školy s pásmem písniček 
a básniček a přispěly tak k dobré náladě všech.                                                       red.

JEŠTĚ K ZAMĚSTNANOSTI
V našem okolí se setkávám dlou-

hodobě se zvýšenou mírou neza-
městnanosti. Jak jsem psal  již dříve, 
je to dané geografi ckým položením 
a dlouhodobým budováním, či spíše 
nebudováním zaměstnaneckého pro-
středí. K 31. 1. 2012 bylo v celém 
regionu bez práce 1245 osob a míra 
nezaměstnanosti dle dosavadního 
výpočtu byla 12,9 %. Největším za-
městnavatelem jsou uranové doly. 
Diamo s.p. odštěpný závod Geam 
zaměstnává cca 1000 zaměstnanců. 
Naprostá většina z nich je z našeho 
mikroregionu. Také díky význam-
ným zaměstnavatelům jako je Wera 

Werk, ZDT, SPH stavby a další, ne-
jsou čísla ještě větší.  Geam dostal od 
vlády příležitost dotěžit celé ložisko, 
pokud vše bude ekonomicky efektiv-
ní. Pracuje se zde, ale ložisko je před 
vytěžením. Další prodloužení pra-
covní činnosti umožní pouze  jiné ak-
tivity. Ke chvále vedení dolů musím 
napsat, že se velmi snaží přicházet 
s novými programy, které by činnost 
prodloužily. (Sanace, projektová čin-
nost, průzkumy atd.) 

A teď jsme u jádra pudla. Prů-
zkumné práce v oblasti trvalého ulo-
žiště vyhořelého jaderného paliva.  

(Pokračování na str. 4)

Stacionář
Výstavba denního stacionáře pro 

osoby se zdravotním postižením je 
jednou z největších investičních akcí 
ve městě. Jeho potřebnost vyply-
nula z dokumentu Komunitní plán 
sociálních služeb. Stacionář vznik-
ne rekonstrukcí bývalého internátu 
zemědělské školy na ulici Pod Ho-
rou. Jedná se o zařízení, které budou 
využívat zdravotně postižení občané 
z mikroregionu Bystřicka, přičemž 
jeho kapacita je 16 osob.  Na staci-
onář proběhlo na konci minulého 
roku výběrové řízení na zhotovitele 
a během měsíce března nebo dubna 
se začne stavět. Stacionář by měl za-
čít fungovat od 1. 1. 2014, přičemž 
provozovatel bude Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou.

Rekonstrukce inženýrských sítí 
ulice Na Vyhlídce

V březnu započaly stavební práce 
v ulici Na Skřipci a tedy rekonstruk-
ce části vodovodu a kanalizace, pře-
místění elektrických sítí ze sloupů 
do země. To se bezprostředně dotýká 
i našeho veřejného osvětlení, které je 
v současné době umístěno právě na 
sloupech EONu, které budou zruše-
ny. Musíme tedy řešit umístění ve-

řejného osvětlení. K fi rmě EON se 
přidala i fi rma Telefonica O2, která 
taktéž provede rekonstrukci kabe-
láže do země. Stavební práce bu-
dou probíhat v některých oblastech 
i v ulici Na Příkopech.

Výměna oken a oprava fasády 
na domech na sídlišti I

V letošním roce dokončíme ven-
kovní opravy bytových domů na síd-
lišti I. spočívající ve výměně oken 
a opravě fasád. Na tomto sídlišti 
zbývají opravit ještě 3 domy, kon-
krétně čp. 915-917, 918-920 a 888-
890. V současné době probíhá výbě-
rové řízení na zhotovitele a realizaci 
předpokládáme od května do konce 
srpna. Konkrétní harmonogram pra-
cí bude upřesněn po výběrovém ří-
zení, kdy už budeme znát dodavatele 
a občané domů budou včas informo-
váni o průběhu prací.

Zateplení a výměna oken na 
Mateřské škole Čtyřlístek

V minulém roce byla městu při-
znána dotace na výměnu oken a za-
teplení MŠ Čtyřlístek na Sídlišti II. 
Nyní probíhá výběrové řízení na 
dodavatele a samotné práce by měly 
proběhnout během letních prázdnin. 

Josef Vojta, místostarosta

ZLATÁ JEŘABINA 
PRO

ORCHESTRION?
Do tradiční ankety Zlatá jeřa-

bina - Cena Kraje Vysočina za 
kulturní počin roku 2012 - byl 
nominován i zrestaurovaný orches-
trion z Věcova, který letos můžete 
vidět v Městském muzeu Bystřice 
nad Pernštejnem. Podpořte tento je-
dinečný automatofon a hlasujte pro 
něj na stránkách http://extranet.kr-
-vysocina.cz/zlata-jerabina/ v sekci 
Péče o kulturní dědictví a podpořte 
tak náš region. 

-iv-

Foto: Janka Soukopová
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16.3. Zdenka Hřebíčková
 Rostislav Hlaváček

20.4. Květoslava Sadecká
 Josef Sadecký

DUBEN  2013
Božena Novotná 89 let
Anna Zítková 89 let
Helena Sýkorová 87 let
Jiřina Loukotová  85 let
Jan Kostelník 85 let
Josef Sadecký  75 let
Josef Lorenc   70 let
Dagmar Vévodová   70 let
Alena Kolářová   70 let
Alžběta Vašíková   70 let
Anna Vašková   70 let

ÚNOR 2013
17.2. Adolf Kadlec   89 let
21.2. Marie Zichová   61 let
22.2.  Milan Paleček   69 let

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN  DUBEN 2013BŘEZEN  DUBEN 2013

Datum Název akce  Místo Organizátor 

28. 3. - 1. 4. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Frydrychová 

30. 3. Turnaj ve stolním tenise; prezentace od 8.30 hod.; zahájení v 9.15 hod. KD Dale ín Obec Dale ín 

30. 3. Slavnostní otev ení um lé horolezecké st ny; 15.00 hod. KD Vír Obec Vír 

30. 3. - 1. 4. Prodloužený velikono ní víkend – tradi ní „Velikonoce na sýpce“ Hrad Pernštejn NPÚ – Hrad Pernštejn 

31. 3. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 15.00 hod. KD Rožná Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

31. 3. Tane ní zábava; hraje Melodie Trpín Orlovna Rozsochy SDH Rozsochy 

4. 4. Kino – animované pásmo pohádek; 10,00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

5. 4. 
Klavír v prom nách asu - koncert žák  a absolvent  klavírní t ídy  
M. Uhlí ové  a výstava výtvarných prací Viléma Michny ze t ídy  
L. Zítkové; 18.00 hod. 

KD Byst ice n.P. ZUŠ Byst ice n. P. 

5. -7. 4. Víkend s aerobikem Sportovní hala Blanka Žá ková 

5. 4. - 30. 4. Výstava: Bohumil Kocina: Žena a stín & Jaroslav Švec: Fotografie M stské muzeum  
Byst ice n. P. M stské muzeum Byst ice n. P. 

6. 4. Turnaj ve stolním tenise; 9.00 hod. ZŠ Rove né TJ Sokol Rove né 

6. 4. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice 

6. 4. Pohár Vyso ina MX CUP Dale ín - Píse ská Zmole Motocross sport Miroslav Vašek 

7. 4. Liga Vyso iny – muži „B“ Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

7. 4. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu s.r.o. 

9. 4. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

10. 4. 43. ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

12. 4. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 19.00 hod. KD Dale ín Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

12. - 14. 4. Víkend s aerobikem Sportovní hala Lucie Jozová 

13. 4. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 19.00 hod. Prosetín Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

13. 4. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice 

13. 4. III. ro ník Byst ický kostit as Velký sál KD Dance style Byst ice n. P. 

14. 4. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

16. 4. Koncert KPH – Od židovství ke k es anství; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

19. 4. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 19.00 hod. KD Rove né Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

19. 4. Koncert ZUŠ Velký sál ZUŠ ZUŠ 

19. 4. Cesta s Cyrilem a Metod jem; 19.00 hod.  P ísálí KD Št pánov kk Št pánov 

19. – 21. 4. Víkend s aerobikem Sportovní hala Iveta Medková 

19. – 21. 4. Republiková Grand Prix a Top 2013  Velký sál KD UŠO R 

20. 4. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice 

20. 4. Hv zdicový výstup k rozhledn  Horní les (9.30 - 17.00 hod.) Rozhledna Horní les K T J. G. Jarkovského Poli ka 

20. - 21. 4. Cross country 2013 Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

21. 4. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto na Morav  

21. 4. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu s.r.o. 

23. 4. D tské p edstavení – arod jná pohádka;10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

25. 4. Ve ejné projednání p ípravy strategie; 16.30 hod. M Ú Byst ice n. P. MAS Zub í zem  o.p.s. 

25. 4. Šmoulové hrají d tem  - výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ 
Byst icka; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

26. 4. Koncert absolvent  smy cové t ídy L. Machá kové a Orchestru  
N. Kyjovského, vstupné dobrovolné; 18.00 hod. Malý sál KD ZUŠ Byst ice n.P. a KD 

26. 4. - 2. 5. Soust ed ní reprezentace FbU - junio i Sportovní hala FbU 

27. 4. Turistický pochod za krásami okolí Nedv dice Okolí Nedv dice K T Nedv dice 

27. 4. Off Road Maraton 2013 Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

27. 4. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

30. 4. Pálení arod jnic; 20.00 hod.  Areál pod koupališt m KD Byst ice n.P. 

Jubilanti

Úmrtí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Také v Bystřici měli happening 
Na počest zavražděných v plynových komorách koncentračního tábora 

Osvětim – Birkenau se konal celonárodní happening „PAMATUJ! RE-
MEMBER!“ 7. března 2013. I na bystřickém náměstí si vyslechlo pár de-
sítek občanů krátký pořad, který připravila především sbormistryně Inka 
Pospíšilová.  

Účinkoval dětský pěvecký sbor Studánka, komorní sbor Alter ego Len-
ky Macháčkové i zpěváci ze Štěpánova a z Lelekovic. Ač mnoho času na 
zkoušku neměli, sezpíváni byli báječně! Zazněla česká a izraelská hymna, 
izraelská píseň Shema Yisrael, chorál Sv. Václave a další.  Zdravici přednesl 
místostarostarosta Josef Vojta a poselství pana Elsnera, posledního potom-
ka židovské rodiny z Bukova, přečetla L. Chalupníková. Pořad byl velmi 
působivý a hodnotný.                                                                                       -HJ-

OBČANÉ BDĚTE!
Stále se množící krádeže a ná-

jezdy loupeživých band mě nutí 
upozornit všechny občany, aby byli 
velmi ostražití. Nedávno byl v obci 
Rožná vyloupen dům za bílého 
dne. Drzost lupičů je nezměrná. 
V současné době je oblíbeným tri-
kem falešné odečítání vodoměrů 
a elektroměrů. Prosím o všímavost 
a pozornost všech obyvatel našeho 
mikroregionu, protože si myslím, 
že nastává doba, kdy těchto akcí 
bude přibývat. Pokud se ve vás ješ-
tě najde osobní statečnost, je třeba 
upozornit na nekalé jevy svoje rad-
nice nebo přímo policii ČR na tele-
fonu 112 nebo 158.

Karel Pačiska

UPOZORNĚNÍ
Gynekologická ambulance 

MUDr. Minářové ve Víru ozna-
muje změnu ordinační doby.

Od měsíce dubna ordinuje-
me každé pondělí 

od 12.30 do 16.30 hod.
Ordinační doba v gynekologické

ambulanci v Nedvědici 
a v Novém Městě na Moravě 

zůstává beze změn.

Zlatá svatba
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ZPRÁVY Z MĚSTA

M sto Byst ice nad Pernštejnem 
vypisuje 

 

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

O P J KU 
z Fondu rozvoje bydlení 

 
 P j ky se poskytují na rekonstrukce 
stávajících obytných budov a na výstavbu nových 
byt  formou st ešní nástavby nebo vestavby. 
 P esná specifikace titul , na které lze o 
p j ku žádat, je uvedena v p íloze. Jednotlivé 
tituly lze s ítat, je tedy možné žádat o více 
titul  sou asn . 
 P íjemcem p j ky m že být kterákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, p edm tná stavba 
však musí být na území m sta nebo místních 
ástí. 
   Splatnost p j ky je 2 až 6 let s úrokem 4 %. 
 
Žadatel musí p edložit : 
- vypln nou žádost 
- stavební povolení p íp. ohlášení stavby 
- ru itelé ( jeden ru itel na každých 60 tis. 
p j ky ) nebo návrh na ru ení zástavou na 
nemovitosti 
 

Termín podávání žádostí : 
do 28.3.2013 

 
Žádosti jsou k dispozici na sekretariát  M Ú, 
kde je také nutno vypln né žádosti spole n  s 
ostatními dokumenty odevzdat.Informace : Ing. 
Jana Jurošová,tel.725 101 198 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pern-

štejnem vyhlašuje ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Diakonie Brou-
mov – Oblastní středisko sociální 
pomoci Úpice humanitární sbírku na 
pomoc potřebným občanům. Sbírka 
se uskuteční ve dnech 17., 19., 24. 
a 26. dubna 2013. Sběr věcí pro po-
třebné občany bude zajištěn v uvede-
né dny vždy od 15.00 do 17.00 hodin 
v garáži ve dvoře Městského úřadu 
v Bystřici nad Pernštejnem, ulice 
Příční čp. 405.

Sbírá se zejména letní a zimní oble-
čení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony, látky, péřové a vatové 
přikrývky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů a dek, nádobí, funkční elek-
trické spotřebiče, hygienické a toalet-
ní potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli 
transportu zabalené do igelitových 
pytlů nebo krabic.

Pokud to bude ze strany občanů 
možné, je vítán i příspěvek na do-
pravu. Organizátoři sbírky žádají 
občany, aby na sběrné místo ne-
dodávali matrace, papír, nábytek, 
dětské kočárky, pračky, lednice 
a další objemné předměty !!!

Farmářské trhy se rozjíždí, 
bleší trh zatím působí rozpaky
Po zimní přestávce se město roz-

hodlo pokračovat v pořádání far-
mářských trhů na náměstí, ovšem 
s novým pořadatelem. První trh se 
uskutečnil v sobotu 9. 3. a zdá se, že 
se blýská na lepší časy. 

Přesto, že ještě není přímo farmář-
ská sezóna a na začátku března není 
možné prodávat mnoho farmářských 
produktů, sešlo se na náměstí cca 
10 stánků. Návštěvníci si zde mohli 
zakoupit, nebo alespoň prohlédnout 
koření, vejce, zvěřinové výrobky, 
čerstvé kozí sýry, sušené plody, ra-
kytník, biopotraviny, cibuli, česnek, 
kysané zelí, sazenice, cibuloviny a 
semena.

Na dalších trzích, které se usku-
teční v sobotu 6. 4., bychom se 
dále měli těšit navíc na zabíjačkové 
speciality, dřevěné násady, krmít-
ka a ptačí budky a ovocné stromky. 
Firma Amylon představí svoji řadu 
BIO potravin a k prodeji budou i vý-

www.info.bystricenp.cz

FARMÁŘSKÉ
TRHY 

V BYSTŘICI

FARMÁŘSKÉ
TRHY 

V BYSTŘICI

6. dubna 
od 8.00 hodin na náměstí

Vláda se při EU zavázala, že bude 
řešit konečné naložení s jaderným od-
padem stejně jako jiné státy, které mají 
svá jaderná zařízení. Je chvályhodné, 
že tak činí, protože bez jaderné ener-
gie se zřejmě neobejdeme. Je vytypo-
váno cca osm lokalit, které by mohly 
připadat v úvahu. Měl by proběhnout 
průzkum na povrchu, zjišťování v ar-
chívech předchozího průzkumu, ver-
tikální sondy a po té by se provedl 
těžký průzkum v podzemí. Zde se na-
bízí právě práce pro horníky. Pokud by 
bylo zjištěno jakékoli nebezpečí nebo 
nevhodná geologie, vše se zastaví. 
I kdyby vše vyšlo, ještě se nestaví ulo-
žiště. Strašení jistotou uložiště je v této 
fázi neopodstatněné a spíš bych řekl, 
někým cíleně živené. Najednou se 
objevila skupina těch, kteří to s námi 

Ještě k zaměstnanosti    (Pokračování ze str. 1)

robky z chráněné dílny Neratka.
Město se rozhodlo společně 

s pořadatelem trhů umožnit spo-
luobčanům tzv. bleší trh, který se 
v některých městech stává stále 
populárnějším. Je mnoho lidí, kteří 
mají doma mnoho předmětů, které 
už v domácnosti nepotřebují a ještě 
více těch, kterým by se právě tako-
vá věc doma mohla hodit. V mnoha 
zemích světa má bleší trh historic-
kou tradici a ne jinak tomu bývalo 
i v naší republice. Zaleží jen na 
prvním „odvážlivci“, který si přijde 
stoupnout na náměstí a ostatní uvi-
dí, že to jde. Vždyť i takové prochá-
zení se kolem starých a použitých 
věcí má svoje kouzlo.

Pokud chcete prodávat svoje vý-
robky na farmářských trzích, nebo 
se zúčastnit blešího trhu, bližší 
informace získáte u pořadatele na 
tel. čísle 608 550 829.

 red.

všemi myslí dobře a rozumí tomu. 
Obklopují se poslaneckými a bývalý-
mi ministerskými odborníky, kteří by 
měli vědět, o co jde, ale oni v zájmu 
svého zviditelnění dují do lidí. Pod 
rouškou toho pravého názoru urážejí 
všechny, kdo řeknou opak a odjíždějí 
jako vítězové do jiných lokalit. 

Starostové obcí, kteří byli zvoleni, 
aby zastupovali občany, jsou dehone-
stováni jakýmisi úplatky a trestními 
oznámeními. Prosím vás, spoluobča-
ny – nedejte se ošálit líbivou taktikou 
těchto skupin, ale věřte své hlavě, 
zjistěte si informace pravdivé, protože 
na naší Vysočině žijeme, pracujeme 
a trávíme volný čas. To vše patří k ži-
votu a nelze vytrhovat jednotlivé slož-
ky ze souvislostí.

Karel Pačiska

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pro Vás p ipravily jedine nou akci. 

Malotraktor VARI IV + vozík zdarma 
za cenu  

39 990K  
(Tato akce platí do vyprodání zásob)  

Bližší informace naleznete v prodejn : ZZN Hospodá ské pot eby
Byst ice nad Pernštejnem

tel./fax: 566 552 278

Dále nabízíme veškeré p íslušenství k VARI.  

Saze  brambor 
9 850 K

Kyp ící ústrojí   
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Tentokrát Domanín v maskáchMasopustní rej masek se vydal 
vesnicí za doprovodu veselé muzi-
ky, tentokrát dvou trubek, v sobotu 
9. února. Do našeho průvodu se za-
pojilo  kolem 35 masek, nechyběl  již 
tradičně medvěd, kůň, selka, řezník, 
indiánka, cikánky, eskymáci a další.
Všichni měli dobrou náladu, hospo-
dářům a hospodyním masky popřály 
krásný masopust a za to byly odměně-
ny masopustním koblížkem a i něčím 
ostřejším na zahřátí.

I děti si užily masek, neb v sobotu  
2. března se přes 100 dětí zúčastnilo 
dětského karnevalu v domanínském 
kulturním domě. Tentokrát se děti 
a jejich rodiče mohli cítit jako na 
Havaji. Výzdoba byla z palem, moř-
ských vln, papoušků, opic a spousty 
balónků. Toto vše připomínalo slun-
ný a letní čas na Havaji. Byly i letní 

havajské tance v podání děvčat, ma-
lých dětí i pořadatelek z Domanína. 
Děti si zasoutěžily v hledání mušlí 
v písku, od naší opice Pongo dostaly 
za jejich úspěšné házení banán i jiné 
sladkosti. Děti proplouvaly i mezi 

se podíleli na organizaci nejen úspěšné-
ho dětského karnevalu, ale i všech ostat-
ních akcí pro veřejnost v Domaníně.

Dále samospráva děkuje jménem 
svým i jménem všech uživatelů na-
šeho domanínského chodníku panu 
Martinu Navrátilovi za včasnou a peč-
livou zimní údržbu této komunikace 
pro chodce.

rozbouřenými mořskými vlnami. 
A teď už stačí, aby teplo a sluníčko, 

na které se tolik těšíme, přišlo k nám.
K přání brzkého jara se připojuje 

i místní samospráva, která využívá této 
příležitosti a vyslovuje dík všem, kteří 

DESKOVÉ HRY ZAVÍTALY DO BYSTŘICE
hry nabídnout. Na trhu jsou jich stov-
ky a tisíce a z nich mnoho desítek i na 
našem trhu v češtině. Nejspíš jste o ně 
zavadili pohledem v místní prodejně 
hraček. Jenže bez možnosti otevřít kra-
bici a hru si vyzkoušet, si ji nenajdete. 
Ale co kdybyste měli možnost se o za-
jímavých hrách dozvědět víc? Možná 
by už nebyla krabice jen tak na ozdobu 
poliček obchodu, ale našla by si cestu 
i do vašich obýváků. Nabízí totiž mno-
hem víc, než pasivní sledování televize 
a potřebujete k tomu pouze jednoho 
dalšího hravého člověka.

Svět společenských her sahá oprav-
du daleko a zahrnuje nejen deskové, ale 
i karetní nebo party hry. Snadno se tak 
můžete stát velitelem kosmického pla-

vidla, farmářem, manažerem továrny 
nebo náčelníkem klanu Vikingů. Stačí 
jen správná krabice se spoustou fi gurek 
a dřevěných komponent a trocha fanta-
zie. Zábava se pak už dostaví sama. 

Na všechny se v nabídce dostane. 
Existují hry, které skončí během pat-
nácti minut, zatímco jiné mohou trvat 
i několik hodin. V jejich průběhu se 
však neustále něco děje a nečeká vás 
pouze bezmyšlenkovité házení kost-
kou, jak jej znáte z Dostihů a sázek. 
Právě kostka totiž překvapivě ve vět-
šině těchto her zcela chybí a místo ní 
nastupuje strategie a přemýšlení.

Malé děti zaujme hra Cink s oprav-
dovým zvonečkem nebo Tik Tak Bum 
zaměřená na slovní zásobu s tikající 

bombou. Legraci rozproudí skvěle 
rychlá karetní hra Duch zaměřená na 
postřeh. Populární televizní soutěží 
inspirovaný Kufr prověří zase vaše 
znalosti. Na své si přijdou ale i ti, kteří 
rádi přemýšlí. Ať už poplavou na lodích 
po řece Nil, budou propojovat města 
za pomoci železnice, společnými sila-
mi léčit šířící se epidemii, postarají se 
o pandu na císařském dvoře, nebo zásobí 
elektřinou města po celé Evropě. Vždy 
se budou ale především skvěle bavit. 

Zavítejte za námi na server www.
DeskoveHry.com a podpořte nezisko-
vý projekt dvou bystřických rodáků. 
Odměnou vám může být originální 
zábava s přáteli. Ostatně všechno cha-
rakterizuje nejlépe náš slogan: S desko-
vými hrami nikdy nejste sami.

Dušan Vít

Bystřice nad Pernštejnem se v květ-
nu roku 2010 stala místem plným spo-
lečenských her a zábavy. Po dlouhých 
přípravách tu vznikla specializovaná 
redakce zaměřená na testování desko-
vých her a jejich představování široké-
mu publiku. 

Většině lidí se při slovním spojení 
desková hra nebo společenská hra vy-
baví karetní hra UNO, původní české 
Dostihy a sázky nebo jejich zahraniční 
předloha Monopoly. Jenže to není zda-
leka všechno, co nám mohou deskové 

Zaznělo u památníku TGMNa každoroční oslavě u sochy 
T. G. Masaryka zazněl  7. března 2013 
projev PhDr. J. Michálkové v podá-
ní starosty města. Text přinášíme:

Vážení přítomní,
při dnešním připomenutí narození 

TGM a nedávno proběhlé první pří-
mé volbě presidenta nabízí se otázka, 
jakým prezidentem byl vlastně sám 
Masaryk a jak došlo vůbec k tomu, že 
Československo vzniklo jako republika 
s prezidentem v čele?

O vzniku demokratické republiky 
rozhodly historické události v letech 
1917 – 1918. Rusko zmítané od začát-
ku roku 1917 revolucemi a občanskou 
válkou vypadlo ze hry a v Dohodě je 
nahradily Spojené státy. To bylo důle-
žité pro Masaryka i Beneše, kteří byli 
přesvědčenými republikány a kteří tuto 
vizi prosadili, přestože Karel Kramář 
nebo Štefánik snili o monarchii. 

Od začátku Masaryk konstruoval 
Československo podle vzoru USA – 
jako jeden stát občanů různého národ-
nostního původu, které však republika 
spojí v národ jeden – odtud idea če-
choslovakismu, která se však později 
nenaplnila. Podobně viděl Masaryk 
také funkci prezidenta; sám chtěl být 
prezidentem podle amerického vzoru, 
tedy prezidentem silným. 

Podle původní prozatímní ústavy 
neměl mít československý prezident 

pravomoci téměř žádné, např. nesměl 
ani přednášet projevy v Národním 
shromáždění. Jenže Masaryk se s rolí 
pouhého symbolu nehodlal smířit. Tra-
duje se, že hned po návratu domů řekl 
na hraniční zastávce v Dolních Dvořiš-
tích jednomu z tvůrců prozatímní ústa-
vy rezolutně: „Tož to ne.“ 

Masaryk nebyl žádný naivní morali-
sta, brzy pochopil, že americký model 
u nás neprosadí, ale zavedl postupně 
v letech 1919 – 1920 řadu pravomocí, 
z nichž některými disponují naši pre-
zidenti dodnes. Jde zejména o právo 
vetovat zákony. Celkově byl pak prvo-
republikový prezident z hlediska ústa-
vy silnější než současný český. Např. 
pouze on měl právo designovat premi-
éra – žádný „třetí pokus“ předsedy par-
lamentu ústava neznala. Mohl stanovit 
počet ministerstev, dokonce měl právo 
rozpustit parlament. Funkční období 
prezidenta bylo také delší – bylo sed-
mileté. 

Masaryk by se ovšem stal díky svým 
zásluhám i obrovské přirozené auto-
ritě velkým prezidentem i bez těchto 
formálních pravomocí. Úžasný byl 
respekt, který požíval Masaryk v za-
hraničí. Předseda národních socialistů 
Klofáč po návratu z jednání ve Švýcar-
sku doslova s očima navrch hlavy řekl: 

„Wilson nebo kdokoliv jiný neřekne 
nikdy nic, co by nedostal napsáno od 
Masaryka.“ 

Ve svém působení v úřadě dovedl 
Masaryk vhodně kombinovat vlast-
ní ideje s potřebami pragmatického 
upevnění moci. Velmi dbal i na vnější, 
jevovou stránku úřadu. Např. právě on 
zvolil za sídlo prezidenta Pražský hrad 
a spojil tak nově vznikající republiku 
s tisíciletou českou historií. I proto má 
dodnes úřad prezidenta mnoho společ-
ného s emocemi a mytologií. 

Masaryk dospěl k názoru, že stát 
a politika neobstojí bez mravního zá-
kladu. V bývalé monarchii byl touto 
autoritou panovník; v Masarykově re-
publice on sám. Připomeňme si tedy na 
závěr několik jeho poznámek o úřadu 
prezidenta: „Mám-li říci, v čem můj ži-
vot vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem 
se stal prezidentem a že mohu nést tuto 
stejně velkou čest jako těžkou povin-
nost. Má osobní satisfakce, smím-li to 
tak nazvat, je hlubší: že jsem ani jako 
hlava státu nic podstatného nevyškrtl 
z toho, več jsem věřil a co jsem miloval 
jako chudý študent, jako učitel, jako ne-
pohodlný kritik, jako reformní politik; 
že, stoje v moci, nenacházím pro sebe 
nižádného jiného mravního zákona ani 
jiného vztahu k bližním, k národu a 

k světu, než jaké mne řídily předtím.“
„Uvědomil jsem si tehdy jasně a in 

concreto cenu osobnosti v politice a ve 
státě. Dobrý program je dobrá věc; ale 
krom toho musí na něj být čestný, sta-
tečný a moudrý člověk, který má odva-
hu odpovědnosti. Proto se stále ohlížím 
víc po lidech než po heslech.“

„Snad není nic pro politiku, ale i pro 
život tak důležité jako poznávat lidi. 
Poznat ty pravé a povolané, ale také 
prokouknout ty nesprávné a neprávem 
se deroucí na veřejnost. Každý úspěšný 
převrat vynese na povrch mnoho par-
venuů, křiklounů a falešných proroků. 
I my máme své; po ovoci je poznáte, 
a poznají je konečně všichni. Vždy pře-
se všecko, co nás dělí v tábory a strany, 
chceme snad všichni politiku rozum-
nou a poctivou, a dvakrát dvě i v poli-
tice jsou a zůstanou jen čtyři.“

„Smím říct, že se mi potvrzuje a na-
plňuje vše, več jsem věříval, takže 
jsem nemusel změnit nic na své víře 
v humanitu a demokracii, na svém hle-
dání pravdy. Pravím to ze zkušeností, 
kterých stále ještě nabývám ve svém 
postavení, že není jiné morálky, jiného 
etického řádu pro státy a názory a jejich 
správce než pro jednotlivce.“

Podle časopisu Refl ex (J. Mlejnek ml.) 
a LN z 11. 1. 2013 

připravila J. Michálková
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RŮZNÉ

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANYPRO OBČANY
FALEŠNÉ ODEČÍTAČKY 

VODOMĚRŮ
V minulém týdnu se ve městě Bys-

třice n. P. objevily falešné odečítačky 
vodoměrů (asi 20letá žena malého 
vzrůstu a asi 50letá žena silnější posta-
vy, obě hovořily slovensky, odjížděly 
stříbrným vozidlem). Vyzýváme ob-
čany o bdělost a opatrnost před vpuště-
ním cizích osob do svých domácností!                                                                                                                                      
Odečty vodoměrů v Bystřici n. P. pro-
vádí odečítačka – paní Kostelná, jež  se 
prokazuje pracovní legitimací VAS, 
a.s. Žďár n. S.

VAS a.s. diviz Žďár n. S., 
provoz Bystřice n. P.

   

                     POVODÍ MORAVY, s.p., vypisuje výb rové ízení na pracovní pozici: 

úsekový technik 
závodu Dyje, na provoze Byst ice nad Pernštejnem, s termínem nástupu od 1. 5. 2013. 

Mzdové podmínky dle zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn ní pozd jších p edpis  
 
Bližší informace: vedoucí provozu Byst ice nad Pernštejnem Ing. František Špatka, tel. 602 756 276 

 
V p ípad  zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail   valickova@pmo.cz  do 5. 4. 2013.  První kolo výb rového ízení 
bude realizováno vyhodnocením písemných dokument . Vybraní uchaze i budou vyzváni k ú asti ve druhém kole výb rového ízení, které se uskute ní 
formou osobních pohovor . Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výb rové ízení zrušit kdykoliv v jeho pr b hu. 

Hlavní charakteristika pracovní innosti: 
 zajiš uje vyjad ovací innost – odborná stanoviska z hlediska p ímého 

správce toku 
 zajiš uje správu, provoz a údržbu vodních tok , vodohospodá ských 

za ízení a ostatních objekt  na sv eném úseku 
 ú astní se prohlídek a revizí, realizuje záv ry útvaru provozu a TBD a 

inspek ních prohlídek 
 zajiš uje úkoly související s výkonem povod ové a havarijní služby 
 zastupuje podnik p i ve ejnoprávních a vodoprávních jednáních 
 ídí a kontroluje innost pod ízených 

Požadovaný profil:    
 VŠ nebo st ední vzd lání s maturitou se zam ením na vodní 

hospodá ství, vodní stavby 
 praxe v oboru vítána 
 uživatelská znalost práce na PC 
 idi ské oprávn ní sk.“B“ 
 organiza ní a komunika ní schopnosti,   
 asová flexibilita 
 samostatnost, spolehlivost, zodpov dnost, pe livost 
 dobrý zdravotní stav (terénní poch zky v pr b hu celého 

kalendá ního roku )

INKA POSPÍŠILOVÁ, rozená 
Chalupníková, je zpěvačkou, klaví-
ristkou, sbormistryní, učitelkou hudby.

Kde a kdy se zrodil Tvůj velmi 
pozitivní vztah k hudbě?

Narodila jsem se do muzikantské 
rodiny, tatínek byl dlouholetý kapelník 
a trumpetista Koroužanky. Dokonce 
i jeho dědeček se hudbě věnoval a měl 
kapelu a všechny svoje vnuky začal 
učit hrát na dechové nástroje. Takže 
bylo přirozené, že jsem začala na hu-
dební škole v Bystřici od druhé třídy 
hrát na klavír. Ke zpěvu mě tehdy ved-
la i paní učitelka O. Procházková, kte-
rá učila hudební nauku, kde jsme hod-
ně zpívali. Sólový zpěv se v Bystřici 
bohužel nevyučoval, tak jsem na něj 
začala chodit až na gymnáziu, kdy se 
do Račic u Bobrové přistěhovala z Ky-
jova paní učitelka zpěvu K. Žilková.  

Vzpomeneš si na své první veřej-
né vystoupení?

Konkrétně ne, ale samostatně jsem 
určitě vystupovala hned, jak jsem 
začala chodit hrát na klavír, protože 
jsem byla miláčkem své nesmírně 
hodné paní učitelky O. Bémové. Kdy 
jsem poprvé sólově zpívala, si vážně 
nepamatuji, ale když jsem teď na Vá-
nočním koncertě Koroužanky poslou-
chala paní učitelku Ivu Šmaterovou, 
která mě učila ve školce, jak povídala 
o živém děvčátku s culíčky, které stá-
le zpívalo a tancovalo, tak jsem asi ke 
zpěvu inklinovala vždycky a vydrželo 
mi to naštěstí dodnes… Vypomáhám 
v Podhorácké muzice, Brněnské he-
ligonce, zpívám sóla s chrámovým 
sborem v Lelekovicích, účinkuji na 
charitativních akcích v České u Brna. 

V Lelekovicích jsme navíc velmi ak-
tivní a stále pořádáme nějaké akce, na 
kterých prý nemůže chybět můj zpěv. 
Možná je to zvláštní, když celý den 
učím zpívat a stále zpívám, ale zazpí-
vám si občas i sama pro sebe, nejradě-
ji hodně pozdě večer, kdy je tajemný 
klid. Na štěstí nebydlím v bytě, tak si 
to mohu dovolit.

A vzpomínáš i na štěpánovské 
kulturní pořady na konci 80. let?

Vzpomínám si, že když maminka 
pracovala na kulturním středisku, tak 
pořádala různé akce, na nichž jsem 
často vystupovala i já. Na besedách se 
spisovatelem  J. Tomečkem, J. Uhrem
 a dalšími ve Štěpánově n. S. či Pro-
setíně jsme se potkali i my dva, pro-
tože ty jsi tyto besedy moderoval. 
Neřekla bych, že už to je tak dlouho. 
Ale do dnešní doby si pamatuji lichot-
ku Jaromíra Tomečka, že mám krásné 
nohy, protože moje nohy se mi nikdy 
nelíbily… Jestli se mu tehdy líbil i můj 
zpěv, už si bohužel nepamatuji. 

Kde se vzala myšlenka založit 
dětský pěvecký sbor a jaké byly za-
čátky?

Když jsem studovala na Masary-
kově univerzitě hudební výchovu, 
začala jsem zpívat v Pěveckém sbo-
ru MU vedeným prof. M. Bučkem 
a také jsem začala pomáhat s vede-
ním přípravného sboru naší didaktičce 
Dr. K. Havelkové na ZŠ Hamry v Brně. 
A asi někde tady se zrodil nápad zalo-
žit pěvecký sbor v Bystřici n. P. Začát-
ky  v roce 1997 vůbec nebyly lehké, 
přihlásilo se 13 zpěváků, neměli jsme 
notový archiv a po pravdě ani já mno-
ho sbormistrovských zkušeností, ale 
za těch 15 let jsme to všechno dohnali. 
Zpěváků máme mnohem víc, v reper-
toáru 300 skladeb a já mám za sebou 
mnoho sbormistrovských seminářů.

Jakých největších úspěchů jste 
dosáhli a kde všude jste zpívali?

Myslím, že velkým úspěchem je, že 
jsme se ze 13 zpěváků rozrostli do tří 
sborů, ve kterých zpívá přes 80 dětí. 
V dnešní době řada i velmi dobrých 
sborů totiž bojuje s malým počtem 
nově příchozích zpěváků, ale tento 
nedostatek se nám naštěstí zatím vy-

hýbá. Také mi dělá radost, že se k nám 
stále vrací a vypomáhají nám děvča-
ta, která již studují mimo Bystřici na 
vysokých školách, na Studánku však 
nezapomínají. Ale pokud chceš slyšet 
konkrétní soutěže, tak máme medaile 
z mezinárodních soutěží v Olomouci, 
Praze, Pardubicích, Třebíči či Bratisla-
vě. Reprezentovali jsme Kraj Vysoči-
na v Lidicích na přehlídce pěveckých 
sborů Světlo za Lidice, úspěšně jsme 
vystupovali na přehlídkách v Brně, 
Moravské Třebové, Olešnici n. M., 
Žďáře n. S. atd. Zajímavé pro zpěváky 
bylo vystoupení na vyhlášení vítězů 
Mistrovství světa v estetické gymnas-
tice či natáčení koled Českou televizí 
na zámku v Lysicích. Úspěšný byl náš 
koncert ve Valdštejnských zahradách 
v Praze či vystoupení v rámci Dne 
země na hradě Veveří. Ale těch zají-
mavých míst bylo mnohem víc.

Co Ty a Bohuslav Martinů?
K Bohuslavu Martinů jsem byla při-

tahována od dětství, kdy jsem zpívala 
jeho krásné písničky. A postupně jsem 
tohoto velkého skladatele z Poličky 
poznávala víc a víc. Nakonec jsem 
o něm psala diplomovou a dokonce 
i doktorandskou práci, kterou mi opo-
noval Zdeněk Zouhar, který dirigoval 
první provedení Otvírání studánek… 

Uslyšíme někdy Otvírání studá-
nek i od Studánky?

Kdysi jsme zpívali vstupní sbor, 
ale v letošním školním roce jsem 
uznala, že Studánka dozrála do Otví-
rání studánek a od září nacvičujeme. 

Zpívat bychom je měli 18. 5. 2013 
v Křížovicích v Galerii z ruky a 19. 5. 
2013 v 15.00 v amfi teátru na náměstí 
v Bystřici n. P. Doprovázet nás budou: 
na klavír naše dvorní korepetitorka 
Markéta Černá (která nám doufám 
vydrží dlouho věrná), dále smyčcové 
trio Cappella Allegra ve složení Jana 
Vandírková, Lenka Macháčková - 
housle, Věra Kubíková - viola. Reci-
taci nám přislíbil pan Miroslav Špaček 
a sóla budou zpívat šikovní zpěváci ze 
sboru: K. Čechová, V. Jindra, M. Jin-
drová a A. Šejnohová. Doufám, že se 
nám to podaří a uděláme radost sobě 
i posluchačům.

Z čeho máš největší radost? 
Řekla bych, že teď prožívám moc 

pěkné období, které bych nejraději 
mávnutím kouzelného proutku zpo-
malila. Mám pohodové a krásné ro-
dinné zázemí, což je pro mě hodně 
důležité. Manžel mě i po 15 letech 
manželství má stále rád. Kluci jsou 
zdraví a šikovní, už nejsou tak malí, 
že by vyžadovali neustálou péči, ale 
ještě maminku potřebují. Mám hodné 
rodiče, kteří ještě nepotřebují pomoc, 
spíš pomáhají oni nám. Mám práci, 
která mě baví a snad i mohu říci, že 
se mi daří. Minimálně v tom, že už 
jsem ke zpívání přivedla spoustu lidí 
a z mnoha nezpěváků udělala zpěvá-
ky. A moc bych si přála, abych měla 
stále dost vnitřní energie „nutit“ lidi 
zpívat s radostí a chutí.

Sbormistryně Inky Pospíšilové 
se ptal Hynek Jurman

Rozhovor s Inkou Pospíšilovou       PŘIVEDLA JSEM SPOUSTU LIDÍ KE ZPÍVÁNÍ

VZP varuje před nekalými praktikami 
konkurence  
 
Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně 
zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavadní pojišťovnu a nabízeli 
nadstandardní výhody a příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu 
zajištění zdravotní péče? 

Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument i nezávazně.  
Neuvážený podpis Vám může velice zkomplikovat život. 
 
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na 
nejbližší pracoviště VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali 
prostřednictvím webových stránek pojišťovny www.vzp.cz. 
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L JAKO LYŽOVÁNÍ Sekunda na lyžařském výcviku

Projektový den na bystřickém gymnáziu
Jaký je projektový den na střední 

škole? Den, který se zaobírá životním 
prostředím? To na vlastní kůži pozna-
li studenti bystřického gymnázia.

Dne 3. března změnilo gymnázi-
um svou obvyklou duhovou vizáž na 
zeleno. Z čehož je možné usoudit, že 
letos byl projektový den zaměřený na 
ekologii, který se zde konal již čtvr-
tým rokem.  Ihned ráno v aule naší 
školy přednášel Mgr. František To-
man o zahlazování následků hornické 
činnosti v oblasti dolu Rožná a Olší. 

Po této přednášce se studentstvo 
rozdělilo do několika skupin, které 
se věnovaly různým aktivitám. Na-
příklad jedna ze skupin byla ve vý-
tvarné dílně, vedené paní profesor-
kou Hanou Borkovou. Děti měly na-
vrhnout podobu školního maskota, 
poté vyráběly přání z recyklovaného 
materiálu a různé další výrobky.

Další studenti pod vedením pana 
profesora Jaroslava Chlumského 
a paní profesorky Vlasty Svobodové 
navštívili bystřickou teplárnu, která 
vytápí většinu městských objektů. 
Průvodce areálem pan Stanislav 
Loukota řekl studentům mnoho za-
jímavých informací.

A jak se prohlídka líbila studen-

tům? „Nejvíce mě překvapilo, že je-
den kotel dokáže vyprodukovat tako-
vé množství energie,“ okomentoval 
student Robert Vávra. Fanoušci fy-
ziky a dalších přírodních věd museli 
být opravdu ve svém živlu.  Dalším 
studentům se velmi líbilo první le-
tošní opravdové jarní počasí.  

Stojí také za zmínku, že součástí 
dne byl i Den otevřených dveří. Ta-
kový tedy byl letošní projektový den 
na Gymnáziu v Bystřici nad Pern-
štejnem. A jaký bude ten příští? To 
se necháme překvapit.

David Svoboda, Ondřej Kunovský

Ve výtvarné dílně měli studenti napilno.

Záhadná zkratka LVK? Kdepak. 
Pro studenty středních škol známá, 
dokonce očekávaná akce – lyžařský 
výcvikový kurz, krátce lyžák. 

Týdenní pobyt v zimním horském 
terénu byl ještě před pár léty povin-
nou součástí osnov školní tělesné 
výchovy, nyní však dobrovolná 
záležitost pro zájemce. Na bystřic-
kém gymnáziu má tradici téměř 
půlstoletou. Letošního kurzu /17. 
– 22. 2. 2013/ se zúčastnilo 54 stu-
dentů, což je 93 % z celkového po-
čtu studentů 1.A a kvinty. 

Údolí v Karlově pod Pradědem 
v Jeseníkách umožňuje svými te-
rény jak začátečníkům, aby zvládli 
techniku sjezdování či snowboar-
dování, tak pokročilým jízdu na 
kvalitních a náročnějších svazích. 
Navíc v celém areálu jsou realizová-
ny mnohamilionové investice, které 
nabídku služeb ještě zkvalitní / čtyř-
sedačky pro příští sezónu/. 

Během našeho týdenního pobytu 
jsme využili zázemí horské chaty 
Solitér. Je výborně situována v do-
sahu sjezdovek a vleků. S drobnými 
výhradami myslím splňuje očekává-
ní dané cenové hladiny. 

Ovšem to nejpodstatnější byly 
vynikající sněhové podmínky, a ty 
vskutku nezklamaly. Nejvýmluv-
nější důkaz – každý den plný počet 

našich lyžařů na svahu. A pokrok 
v dovednostech - viditelný. Jejich 
nasazení, pevná vůle, vždy veselá 
mysl a smysl pro humor dokázaly 
vytvořit bezva atmosféru. Zvládali 
carvingový oblouk, jízdu do branek, 
snowboardové umění. Jistěže ne bez 
pádů a občasného zatínání zubů, ale 
…učený z nebe nespadl… Mnozí 
pilovali techniku sjíždění i při večer-
ním lyžování.

Někteří učinili poznání, že zdánli-
vě nezvládnutelné se může podařit, 
že spolehlivý kamarád je nenechá 
v úzkých, že trocha fyzické kondice 
není k zahození, že na lyžích či prk-
ně se můžete kochat nádherou příro-
dy a ještě poznat něco nového…

Mimořádný den zažilo devět sta-
tečných, kteří podnikli celodenní 
výlet na běžkách na Praděd. Drsné 
klimatické podmínky této nejvyšší 
moravské hory dostály své pověsti. 
Trasa přes Jelení studánka a Alfréd-
ku do Karlova měla několik nezapo-
menutelných nej. 

Tradiční závody pořádané v závě-
rečný den ukončily šestidenní LVK. 
Doufáme, že řady lyžařských nad-
šenců obohatí nejen jejich vítězové, 
ale všichni ostatní. Třeba i proto, 
že lyžování v jakékoli podobě patří 
k zdravému životnímu stylu.

 Libuše Císařová

Na konci měsíce ledna a za-
čátkem února 2013 se uskutečnil 
pětidenní lyžařský výcvik žáků 
sekundy zdejšího gymnázia. Le-
tošní zima pro nás připravila velmi 
zajímavé a dosti proměnlivé sněho-
vé podmínky, a proto jsme výcvik 
směřovali především do vyšších 
nadmořských výšek v okolí Nové-
ho Města na Moravě. 

Výuka byla zaměřena především 
na běžecké lyžování. Převážná 
část našich frekventantů si opatřila 
vlastní běžeckou výzbroj, ostatní 
si mohli zapůjčit celý komplet ze 
skladových zásob naší školy. 

Žáci sekundy se v průběhu vý-
cviku chovali velmi disciplinovaně, 
rychle si přivykli běžecké výzbroji 
a postupně si začali osvojovat zá-
kladní běžecké způsoby. Na roz-
dílných kvalitách sněhu si ověřili 
správné mazání a ošetřování lyží. 
Společně jsme absolvovali jízdu 
po upravených i neupravených 
tratích s různou kvalitou sněhové 

i nesněhové vrstvy… Cestou neces-
tou jsme poznávali přírodní krásy 
a některé zajímavosti Novoměst-
ska. Naše trasy vedly např. na Ka-
dov, Sklené, Vlachovice, Rokyto 
a Tři Studně, kde jsme se pokusili 
předčasně otevřít studánky Barbor-
ku a Vitulku.

Poslední dva dny výcviku dosta-
li prostor i zájemci z řad sjezdařů 
a snowboardistů. Všichni si mohli 
vybrat mezi pokračováním v běžec-
kém lyžování, nebo zvolit lyžování 
sjezdové. Pro druhou skupinu se 
stala perfektně upravená sjezdovka 
v Dalečíně velkým lákadlem.   

Závěrečný den kurzu se už nesl 
v duchu posledních příprav na 
Mistrovství světa v biatlonu, které 
začalo následující den. Doufejme, 
že třeba někdo z žáků, kteří absol-
vovali tento výcvik nebo někdo 
z jejich potomků, se jednou takové-
ho závodu zúčastní.

Další foto na www.gybnp.cz.
Jan Illek, vedoucí kurzu
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NADOSAH v ZŠ TGM

 Naše Jesca – spolužačka žáků ZŠ TGM
Od roku 2007 je nás na škole o jednoho více. Spíše o jednu. Už šest 

let máme přes Arcidiecézní charitu v Praze adoptovanou holčičku Jescu 
Nakatudde z Ugandy. Ona už  vlastně není holčička, ale dospělá slečna, 
která s naší pomocí může ve své zemi studovat. Letos v září jí bude 20 
let. Její rodina je velice chudá a bez naší podpory by Jesca nemohla cho-
dit do školy a splnit si svůj sen, stát se učitelkou. Jesce ročně posíláme 
7 000 korun. Není to velká částka, ale i ta naší nové spolužačce stačí na 
studium, školní uniformu a školní potřeby. Ani si nedovedeme předsta-
vit, v jaké chudobě tyto děti žijí a jak málo stačí, abychom jim dopřáli, 
co je pro nás běžné a samozřejmé. Tímto bych chtěla poděkovat všem 
dětem a učitelům, kteří na Jescu přispěli a umožnili jí další rok učení. 

Veronika Martincová, ZŠ TGM

Masopustní karneval na ZŠ TGM

 Přednáška pro deváťáky na téma Sex a vztahy
V úterý 5. února 2013 se zúčastnili deváťáci ZŠ TGM před-

nášky na téma Sex a vztahy. Přednášky na různá témata prevence
rizikového chování mládeže jsou ve škole nabízeny každoroč-
ně. Jsou vedeny zkušeným lektorem panem Zdeňkem Pospíši-
lem z organizace ACET ČR, o. s., která poskytuje péči a vzdě-
lávání v této oblasti. Cílem dvouhodinové přednášky je pře-
dat žákům informace o partnerských vztazích, o věrnosti a lásce
a posilovat v nich odpovědný přístup k pohlavnímu životu.

Věra Šiborová, ZŠ TGM

ZŠ TGM SE BAVILA PŘI CIMBÁLU
Klasická hudba (Smetanova Vltava), filmové melodie (Vinnetou), 

lidové písničky (Beskyde, Beskyde, …), dokonce i rock (Beatles, 
Kabáti) – to vše zaznělo na výchovném koncertě, který ve čtvrtek 
28. února navštívili žáci naší školy. Koncert byl neobvyklý v tom, 
že hlavním nástrojem byl cimbál doprovázený kontrabasem, hous-
lemi a klarinetem! Do bystřického kulturního domu přijela morav-
ská hudební skupina RÉVA, která s typickými lidovými hudebními 
nástroji předvedla našim školákům zajímavé a pestré hudební menu

 Eva Poláchová, ZŠ TGM

 Projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 
Od ledna letošního roku se první třídy naší školy zapojují do 

zajímavého projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ ve 
spolupráci s Městskou knihovnou v Bystřici nad Pernštejnem. 
Cílem je podpořit zájem o čtení u nejmladší populace a vést děti 
ke čtení s porozuměním. Každý měsíc navštíví naši školu pracov-
nice městské knihovny p. Dagmar Navrátilová a hodinu se věnu-
je všem prvňáčkům. Promlouvá s nimi o již přečtených knihách 
a dává jim prostor k vlastnímu vyjádření svých zkušeností a zá-
žitků z četby. Za každou přečtenou a převyprávěnou knihu dostá-
vají děti do pracovního listu písmenka, za která nejlepší čtenáři 
obdrží knihu. Součástí projektu bude i setkání se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou, kde si žáci budou moci zakoupit její knihy.

učitelky 1. tříd ZŠ TGM

 Zdravotnický týden ve školní družině ZŠ TGM
Ve dnech 25. 2. – 1. 3. 2013 probíhal v jednotlivých odděleních ve 

školní družině „Zdravotnický týden“. Individuálně, dle věkového slo-
žení dětí ve třídě, se paní vychovatelky denně zaměřovaly na určitá 
témata. Co dělat v případě ohrožení? Znát telefonní čísla integrovaného 
záchranného systému, hasičů, záchranné služby, městské policie, poli-
cie ČR.

Ve čtvrtek 28. února 2013 ve III. odd. ŠD proběhla beseda s paní 
učitelkou Evou Poláchovou na téma „První pomoc“. Děti se uči-
ly obvazovat postižená místa, dávat umělé dýchání a masáž srdce.

Eva Sedláčková, ŠD při ZŠ TGM

KRÁTCE

Letošní přípravy na Masopust-
ní karneval zavládly v naší školní 
družině již začátkem ledna. Vý-
zdoba třídy, oken, příprava ma-
sek. Jenom rozhodnutí, co bude 
který žák v převleku představo-
vat, trvalo dlouho a pro každého 
bylo důležité. Děti v zájmových 
činnostech vytvářely karnevalo-
vé masky, malovaly karnevalové 
postavičky. Masopustní karneval 
organizuje naše škola již desá-
tým rokem. Je vždy připraven 
pro žáky I. stupně, ale současně 
pro děti předškolního věku – naše 
budoucí prvňáčky. Tentokrát jsme 
se společně sešli v pátek 8. února 
2013.

Pěkně vyzdobená velká tělo-
cvična  vytvořila příjemné pro-
středí pro odpolední setkání dětí 
i dospělých. Děti se nedočkavě 
připravovaly v prostorách školní 
družiny a mnohé se scházely ve 
vestibulu školy v doprovodu ro-
dičů a prarodičů. Ve 14.00 hod. 
prošel průvod masek školou a pří-

chod do tělocvičny znamenal za-
čátek soutěží, tance a veselí. Mezi 
soutěžemi byly ukázky moderní-
ho tance dětí ŠD, dětí z kroužku 
moderních tanců pod vedením 
paní učitelky 

Jany Bártové a dále dětí z Do-
manína pod vedením paní Sitařo-
vé  a paní Pečinkové s programem 
„Námořníci a piráti“. Všichni byli 
okouzlující a všem účinkujícím 
patří poděkování.

Karnevalu se zúčastnilo kolem 
80 dětí, které představovaly posta-
vičky klauna, princezny, Sněhur-
ky, vězně, strašidla, draka a dal-
ších a dalších krásných masek. 
S tancem si nezadaly ani ty nej-
menší děti, které za námi do ško-
ly přišly. I při soutěžích tyto děti 
ukázaly hravost, hbitost a radost 
s touhou být co nejlepší.

Byly vyhodnoceny nejnápadi-
tější masky i nejlepší tanečníci. 
Ti byli odměněni připravenými 
balíčky s dobrotami.

Eva Sedláčková, ŠD při ZŠ TGM

Už podruhé nás v tomto školním 
roce navštívili zástupci z centra Nado-
sah. Je to klub, kam můžeme chodit, 
když nás něco trápí, když si neví-
me rady, když nám někdo ubližuje, 
když jsme sami, když potřebujeme 
odpovědět na nějaké otázky, když si 
potřebujeme prostě jenom popovídat 
a nechceme nic řešit.

V listopadu i únoru si pro nás při-
pravili různé hry, při kterých jsme 
společně postoupili kousek dál ve 
spolupráci, vzájemném porozumění a 
schopnosti jeden druhému naslouchat.

Seznámili jsme se, nalepili si papír-
ky se jmény a mohli jsme začít.

Ve všech hrách jsme se snažili po-
dat dobrý výkon a třeba na hru „klá-
vesnice“ budeme dlouho vzpomínat. 
Museli jsme se naučit spolupracovat a 

zvolit vhodnou taktiku - nakonec jsme 
ji dohráli s časem pod dvacet vteřin.

Snad nejobtížnější byla hra, která se 
jmenuje Gordický uzel. Udělali jsme 
dvě kolečka - vnitřní a venkovní. Ti, 
co byli uvnitř si klekli, zavřeli jsme oči 
a instruktoři nám různě propletli ruce. 
Otevřeli jsme oči, zvedli se a snažili 
jsme se vymotat z nepředstavitelné-
ho zmatku, který tak vznikl. Bylo to 
opravdu náročné.

Na závěr jsme dostali letáčky, na 
kterých byly informace o zařízení 
Nadosah.Všem se nám návštěva líbila.
Všichni, kdo pracují v centru Nado-
sah, dělají důležitou práci, a ten, kdo 
má nějaký problém, by se neměl bát 
za nimi přijít!!!

J. Vašíková, K. Koloditsová, 
žákyně šestých tříd ZŠ TGM



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                              9. strana

ŠKOLSTVÍ

Kniha přítel člověka Lyžařský výcvik ZŠ Nádražní Bystřice

Úspěšně reprezentujeme školu Tam, kde se ze jmen stávala čísla

V rámci projektu „ Bystřicko čte 
dětem 2013“, uskutečnila naše škola 
Bystřice n. P., Nádražní 615 od 5. 3. 
do 8. 3. 2013 čtení pro žáky 1. a 2. 
stupně. Četl pan Hynek Jurman ze 
svých knih Pernštejnský tis, Zlatý pra-
men a Smírčí kameny na Vysočině. 
Žáci se v jeho poutavém čtení a po-
vídání dověděli některé pověsti a za-
jímavosti z našeho kraje. Tato akce 
byla zakončena autogramiádou au-
tora. Dalším zajímavým účinkujícím 
byl pan Karel Rozehnal, který četl 
z knihy Čarodějný učeň, doplněné 
fi lmovými ukázkami z tohoto  kres-
leného fi lmu. Velmi poutavé čtení se 
všem přítomným líbilo. A na závěr 
našeho literárního týdne vystoupi-

la paní Ivona Čermáková pro žáky 
1. tříd se scénickým čtením z knihy 
Josefa Hanzlíka: O princi s dřevě-
ným mečem. Naši nejmenší žáčci 
mohli na chvíli zapomenout na psaní, 
čtení a počítání a ponořit se do světa 
pohádek.V dnešní době počítačů, kdy 
čtení knih pro žáky už není tak atrak-
tivní, máme možnost se díky tomuto 
projektu seznámit s knihami trochu 
jinak. Zaujmout a povzbudit žáky pro 
další četbu nebo se potkat se zajíma-
vými lidmi, autory knih a herci. Akci 
jsme pořádali ve spolupráci s Mik-
roregionem Bystřicko. Děkujeme 
všem účinkujícím a sponzorům akce 
E-ON a Kraji Vysočina. 
Hana Kopecká, zástupce ředitele školy

Tak už je to zase tady! Počasí nám 
dlouho nepřálo, ale nakonec jsme 
na něj vyzráli a koncem ledna vyjeli 
s 6. a 7. třídami na LVK. Běžkaři 
vyráželi do okolí Tří Studní po vy-
sočinských stopách a lyžaři ze snow-
boarďáky tradičně brázdili sjezdovku 
na Karasíně. Zažili jsme všechny 
druhy počasí i sněhu. Na začátku 
nám mráz začervenal nosíky a sně-
hový podklad překvapoval tvrdostí. 

Poté nás překvapil čerstvě napadený 
prašan a kurz ukončila obleva.

Vše jsme nakonec překonali, zaži-
li spoustu zážitků a naučili se zákla-
dům sjíždění a chování ve stopách 
a na sjezdovce. 

Více uvidíte na videu na webo-
vých stránkách: www.zsbystrice.cz.

Martin Horák, 
vedoucí LVK na ZŠ Nádražní

Je známo, že nejvíce si člověk 
zapamatuje, když si může problém 
ověřit prakticky. Proto pořádáme už 
dlouhá léta dějepisné exkurze sou-
visející s učivem příslušného roční-
ku.  Již tradičně sem patří i návštěva 
Památníku Terezín s žáky 9. roční-
ků, letos posílených i o zájemce 
z osmiček, který jsme uskutečnili 
dne 8. 3. 2013.

Jde o silně emotivní záležitost, 
při které si žáci mohou prožít pocity 
těch nešťastných, kteří branou Tere-

zína prošli, zde se z nich stala čísla 
v seznamech a pro mnohé to byla 
cesta poslední. V těchto místech si 
člověk uvědomí, k jakým tragédiím 
může docházet, když se k moci do-
stane fanatismus.

Z tohoto pohledu naše návštěva 
Terezína splnila svůj účel, alespoň 
soudě podle reakcí zúčastněných.

Jindřiška Rybnikářová 
a Dagmar Pivková

       ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615  

Dne 18. 2. 2013 se naše škola 
zúčastnila regionálního kola Celo-
státní soutěže v umění komunikace 
Mladý Demosthenes v Jihlavě. Po 
příjezdu jsme se zapsali a vyloso-
vali si  pořadí, ve kterém budeme 
vystupovat. Paní Jana Adámková, 
rosnička TV Nova, si nás vzala do 
kroužku a vyptávala se na spoustu 
věcí. Na oplátku odpovídala na naše 
otázky nám. Přišel na řadu první 
účinkující, napětí vzrůstalo a mně 
se začal svírat žaludek. Věděla jsem, 
že přijdu na řadu hned jako druhá.  
A už je to tady! Slyším svoje jmé-
no:Kamila Houdková. Předstoupila  
jsem před porotu a přednesla  svůj 
mluvený projev, který jsem nazvala 
„Snílek“. Konečně to mám za sebou, 
spadl mi kámen ze srdce, a to jsem 
se ani jednou nespletla. Než bychom 

stačili říct švec, zavolali moji spolu-
soutěžící slečnu Ditu Kabelkovou. 
Vystoupila s mluveným projevem, 
který měl název „Moje povahové 
vlastnosti“ a přednesla ho, jak nej-
lépe uměla. Teď už jsme jen čekali, 
až zbylí účinkující předvedou své 
umění mluveného projevu a porotci 
vyhlásí výherce. Naše škola se umís-
tila velice dobře, Dita Kabelková 
obsadila  4. místo v první kategorii 
a já 1. místo v druhé kategorii. Pokud 
se mi podaří natočit povinné video, 
které by se  komisi líbilo a vybrali 
mě, postoupila bych do republiko-
vého kola. Chtěla bych poděkovat 
paní učitelce českého jazyka  Ditě 
Kabelkové, která nás tak dobře na 
tuto soutěž připravila. 

Kamila Houdková, žákyně 9.A  
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615



Od listopadu 2012 probíhala na Domě dětí a mládeže v Bystřici nad 
Pernštejnem vědomostní soutěž pro děti 4. a 5. tříd základních škol. Zú-
častnily se: ZŠ TGM Bystřice n. P., ZŠ Bystřice n. P., ZŠ Jimramov, ZŠ Ro-
večné a ZŠ Strážek. Soutěž měla celkem 4 kola, každého se účastnilo vždy  
čtyřčlenné družstvo z každé školy. Děti v každém kole soutěžily ve čtyřech 
disciplínách, které byly zaměřeny na jejich vědomosti a čtyřech mezihrách, 
které prověřily jejich šikovnost. Body z jednotlivých kol se sčítaly dohro-
mady a celkový součet bodů nám po čtvrtém kole odhalil celkového vítěze. 
Na prvním místě 
se umístili sou-
těžící ze ZŠ 
TGM Bystřice 
n. P., místo dru-
hé vybojovala 
ZŠ Bystřice n. 
P., třetí byla ZŠ 
Strážek, dále 
ZŠ Jimramov 
a ZŠ Rovečné. 
Na vítěznou ško-
lu jsme doručili 
putovní pohár 
a sladkou odmě-
nu, jak jinak než 
dort ve tvaru čtyřlístku. Ještě jednou gratulujeme vítězům, všem dětem 
i paním učitelkám děkujeme za účast a v příštím školním roce se se „Čtyř-
lístkem“ budeme těšit.                              Pracovníci DDM v Bystřici n. P.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Dětský karneval ve speciální škole
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„ČTYŘLÍSTEK 2012/2013“ Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem

LÉTO 2013
MĚSTSKÉ TÁBORY

    I. turnus   1. 7. –   5. 7. 2013  – všeobecný
 II. turnus    8. 7. – 12. 7. 2013  – výtvarný /max. 15 dětí/
   8. 7. – 12. 7. 2013  – všeobecný
III. turnus 15. 7. – 19. 7. 2013  – počítačový
 15. 7. – 19. 7. 2013  – všeobecný
IV. turnus 22. 7. – 26. 7. 2013  – cyklistický od 3. třídy
 22. 7. – 26. 7. 2013  – všeobecný
  V. turnus 29. 7. –   2. 8. 2013  – všeobecný
VI. turnus   5. 8. –   9. 8. 2013 – všeobecný
Cena jednoho turnusu:  
členové DDM   600,- Kč
ostatní   650,- Kč
výtvarný tábor  800,- Kč

V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje
(výtvarný tábor + spotřeba materiálu).

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora – hry, 
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště …)

Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM 

nebo na telefonu: 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

Letošní zima nebyla příliš vlíd-
ná k lyžařům. Časté výkyvy změn 
teploty a nedostatek sněhu omezi-
ly možnosti lyžování především na 
běžkách. Po několika odkladech 
jsme se rozhodli v pravý čas na 
konci února uspořádat v základ-
ní škole Tyršova 106 lyžařský 
výcvik. Děti se na tuto akci vel-
mi těšily. Na běžky jsme vyrazili 
21. a 22. února. Starší žáci se měli 

možnost seznámit se základy ly-
žování. Někteří stáli na lyžích po-
prvé. Jezdili jsme pouze dva dny, 
neboť velká víkendová obleva ráz-
ně ukončila další pokračování. Za 
úspěšné absolvování obdrželi žáci 
čestné uznání a sladkou odměnu. 
Byli jsme rádi, že nedošlo k žádné-
mu zranění.

 Josef Buchta, 
ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106

Dnes je svátek, velký bál, děti 
mají karneval... Ve čtvrtek 7. 2. 
uspořádala školní družina při ZŠ 
Bystřice nad Pernštejnem, Tyršo-
va 106 tradiční maškarní karneval. 
Již od rána se naše škola hemžila 
princeznami, čarodějnicemi, piráty, 
kovboji a jinými pohádkovými by-

tostmi. Na začátku maškarního reje 
všichni předvedli své masky při pro-
menádě. Potom následovaly soutěže 
a hry o sladké odměny a nechyběla 
ani diskotéka s občerstvením. Bylo 
to moc pěkné odpoledne a již se 
všichni těšíme na příští rok.

 ZŠ Bystřice n.P., Tyršova 106

 TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ  A SÁNÍ SEDIMENTŮ Z KANALIZACE
 MONITORING KANALIZACE DLE ČSN 13508-2
 TLAKOVÉ ZKOUŠKY KANALIZACE VZDUCHEM ČSN 1610

VOLEJTE OBJEDNÁVEJTE NA TEL.: 608 400 036, 734 231 946

Pobočka: Bystřice nad Pernštejnem 593 01, 
Na Cihelně 469 (areál bývalých TS Bystřice n.P.)

VÝVOZ DOMOVNÍCH SEPTIKŮ, JÍMEK, NÁDRŽÍVÝVOZ DOMOVNÍCH SEPTIKŮ, JÍMEK, NÁDRŽÍ

ENVIROX s.r.o.,
servis kanalizace
www.envirox.eu, 
info@envirox.eu
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ZÁPIS A NÁSTUP DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY OD ZÁŘÍ 2013

Ředitelství Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem, přísp.org. 
Vás zve v úterý 23. 4. 2013 od 8.00 do 15.00 hodin na zápis dětí do 
mateřských škol:

 MŠ Pohádka  –  Nádražní  421 (Sídliště I)
 MŠ Čtyřlístek –  Okružní  753 (Sídliště II)
 MŠ Korálky  –  Zahradní 622 (Voldán) 

Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápi-
su mohou přijít děti, které ve školním roce 2013-2014 dovrší věku 3 let.

Samotný zápis spočívá v tom, že rodiče obdrží u zápisu formulář – 
žádost o přijetí  dítěte. Na žádosti potvrdí pediatr zdravotní stav a řádné 
očkování dítěte (§50 258/2000 Sb.)

Ve školce si děti při zápisu předběžně zapíšeme, abychom měli pře-
hled o počtu žádostí o přijetí. Po vyplnění žádosti a potvrzení lékaře 
odevzdají rodiče formulář v MŠ. Tyto žádosti jsou na MŠ evidovány 
pro zahájení přijímacího řízení. Přijímací řízení do MŠ probíhá podle 
správního řádu a stanovených kritérií. Ve správní lhůtě vydá ředitelka 
MŠ rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti 
let. V době zápisu se rodiče s dětmi mohou seznámit s prostředím ma-
teřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem 
a dozvědět se další údaje, které je o konkrétní mateřské škole zajímají. 
Rodiče obdrží informační leták o MŠ a děti drobnou pozornost. Pokud 
se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanovených 
dnech, je nutné přijetí dítěte domluvit v nejbližším možném termínu pří-
mo s vedením mateřské školy.

Co by dítě mělo umět:
• obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
• poznat si své oblečení (vše musí být podepsané)
• oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky 
  (učitelka připraví, nasměruje, pomůže)
• vydržet sedět při jídle u stolu
• jíst ovoce a zeleninu 
• samo se najíst lžící
• pít ze skleničky
• umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek, 
  používat záchod (pleny jsou nepřípustné)
• používat kapesník, vysmrkat se
• zvládat chůzi po schodech

Nezapomínejte, že od zápisu do nástupu do školky je spousta času. Je 
zbytečné se teď trápit tím, co dítě ještě neumí, ale je třeba se více zaměřit 
na sebeobslužné činnosti. Oblékání se lépe procvičuje v létě, když už 
není tolik vrstev oblečení. Rozhodně z toho dítě nebude zkoušené při 
zápise, tak zůstaňte v klidu a trpělivě a pomaloučku nacvičujte to, co je 
třeba.

Věřím, že poskytnuté informace pomohou rodičům orientovat se 
v přijímání dětí do mateřské školy.

Těšíme se na Vás i vaše děti.

Vlasta Moncmanová 
ředitelka mateřské školy

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

LETNÍ TÁBOR 
JEDOV

pro děti od 1. do 6. třídy

volná místa již pouze v 1. turnusu  10. - 17. 8. 2013

2. 600,- Kč za turnus

Bližší informace obdržíte v kanceláři DDM 
nebo na tel. 566 552 700,

e-mail: ddmbynp@seznam.cz

Pozvánka  do  klubu  pedškolák  ZŠ TGM

Pastelka 

 
Milí  budoucí  prváci, 

zveme  vás  do  klubu  pedškolák  
Základní  školy  T. G. Masaryka  v  Bystici n. P.  

 

První  setkání  se  uskutení   
ve  tvrtek  25. 4. 2013  od  15.00 hod. 

Pozvánka  do  klubu  p edškolák   ZŠ TGM 

Pastelka 

 
 

Milí  budoucí  prv á ci, 
zveme  vás  do  klubu  p edškolák   

Základní  školy  T. G. Masaryka  v  Byst ici n. P.  
 

První  setkání  se  uskute ní   
ve  tvrtek  25. 4. 2013  od  15.00 hod. 

Bystřická střední odborná škola chystá 
oslavy významných výročí

Že má bystřické odborné školství dlouholetou tra-
dici, je všeobecně známo. Blíží se však květen roku 
2013 a s ním spojené oslavy výročí Vyšší odborné 
školy a Střední odborné školy v Bystřici nad Pernštej-
nem. Zemědělské školství se v našem městě traduje 
již dlouhých 110 let a společně s tímto krásným jubi-
leem oslavíme i 60. výročí založení novodobé střední 
odborné školy v Bystřici.

Příprava oslav je v plném proudu. Po dlouhém zvažování organizátoři 
vybrali květnový termín ve spojení s již 3. ročníkem Majáles Zubří země. 
Oslavy obou krásných výročí proto proběhnou v sobotu dne 11. května 
2013. A co pro naše bývalé absolventy, bystřickou veřejnost a pozvané hos-
ty chystáme? Bude toho opravdu hodně, a proto z celodenního programu 
vybíráme jen to hlavní. 

Doprovodný program oslav výročí VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem – 11. května 2013:

Sobotní sportovní dopoledne Skočíme si společně – trampolíny pro 
všechny – od 11.00 do 14.00 bungee trampolíny, skákací hrady, ukázky 
cvičení na trampolínách s možností se zapojit do výuky a mnoho dalšího 
na hřišti v areálu školy. Sladká odměna pro všechny malé sportovce v do-
provodu rodičů, velká zábava pro všechny zúčastněné.

Slavnostní zahájení oslav výročí – historie, současnost a budoucnost 
školy od 15:00 v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem za přítom-
nosti pozvaných hostů. Veřejnost má na toto zahájení vstup zdarma.

Prohlídka školy – od 14.00 bude v budově školy probíhat veřejná pro-
hlídka modernizovaných prostor střední odborné školy, spojená s možností 
návštěvy výstav různých autorů. Zároveň na školní zahradě bude probíhat 
výstava moderní zemědělské techniky s možností prohlídky. Partner školy 
v odborném výcviku, fi rma Autocentr Hyundai Nové Město na Moravě 
bude prezentovat širokou nabídku moderních vozů.

Odpolední zahradní párty – k tanci a poslechu bude odpoledne hrát 
příjemná hudba ve spojení s grilováním selete, točeným pivem a dalšími 
pochutinami ze široké nabídky. Návštěva areálu zdarma. Sobotní odpole-
dne doplní koncert známé skupiny, jejíž jméno si organizátoři zatím pone-
chají jako tajemství – je na co se těšit.

Výroční bál v kulturním domě – oslavy doplní společenská akce, kte-
rou jistě bude bál ve velkém sále kulturního domu. K tanci a poslechu bude 
hrát kapela Melodie Trpín. Večer bude zajisté vhodnou dobou k setkání 
absolventů spolu s učitelským sborem a provozními zaměstnanci školy let 
minulých i současných. Výroční bál bude zahájen v 19.30 hod. Vstup na 
bál nebude zvlášť podmíněn formálním společenským oblečením.

Zahradní bál s country kapelou PUNC – pro vyznavače jiného žánru 
připravujeme pokračování zahradní párty v areálu školy se skupinou PUNC. 
Bystřické country je lákadlem pro všechny, kteří naši školu chtějí podpořit. 
Hudba a tanec ve stylu country začíná s přicházejícím podvečerem.

Výročí školy jsou vždy dobrou příležitostí k setkávání kamarádů, spolu-
žáků, ať již současných nebo bývalých. Znáte-li někoho, kdo se o oslavách 
nemůže dozvědět a rád by přišel zavzpomínat, dejte mu prosím o termínu 
našich oslav vědět. Další podrobnosti přineseme i v dalším čísle časopisu 
Bystřicko v dubnu 2013.



V letošním roce vzpomí-
náme 1150. výročí příchodu 
svatých Cyrila a Metoděje 
na Moravu. Z tohoto důvo-
du pořádá kulturní komise 
ve Štěpánově nad Svratkou 
přednášku Cesta s Cyri-
lem a Metodějem. Pod-
titul zní Velkomoravské 
dobrodružství.  Přednáška se koná v pátek 19. dubna 2013 od 19.00 ho-
din v přísálí kulturního domu, přednáší pan jáhen Ladislav Kinc.      -HJ-

Novoměstský okrašlovací spolek vydal na konci 
loňského roku menší studii Jaromíra Černého „Po-
čátky Pernštejnů na Novoměstsku“. Autor občas 
dochází k závěru pouhou domněnkou, i když ne zce-
la bezdůvodnou, ale většinou podrobně rozebírá stav 
kolonizace na Novoměstsku a potažmo i na Bystřic-
ku, hledá hranici mezi kolonizací Pernštejnů a rodu 
zakladatelů žďárského kláštera, určuje místo, kde stá-
vala ztracená ves Mnichov a přináší celou řadu dal-
ších zajímavostí. Mapky a další přílohy by si ovšem 

zasloužily barevný kvalitní tisk. Zajímavou publikaci, kterou musíte stu-
dovat, nikoliv jen číst, zakoupíte v TIC v Bystřici n. P. za 63.- Kč.                      -HJ-
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KULTURA

Čtvrtek 4. dubna - velký sál KD – 10.00
KINO - ANIMOVANÉ PÁSMO 
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Pátek 5. dubna – malý sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ v Bystřici n.P.
KONCERT ZUŠ
KLAVÍR V PROMĚNÁCH ČASU
Koncert absolventů a žáků klavírní 
třídy Michaely Uhlířové a výstava 
výtvarných prací Viléma Michny ze 
třídy Libuše Zítkové. Z absolventské-
ho ročníku se představí na klavír Na-
tálie Dřínovská, Eva Chalupníková, 
Andrea Loukotová a Kristýna Ševčí-
ková. Spoluúčinkují hosté.
Vstupné: dobrovolné

Středa 10. dubna – malý sál KD – 19.30 
43. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace vinařství „STANISLAV 
MÁDL – Váš vinař“ 
Účinkují: Jožka Šmukař – zpěv, Jan 
Rampáček – cimbál, Petr Mikulka – 
housle, Jožka Malhocký - basa 
Hlavním reklamním partnerem je fi r-
ma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč; Předprodej: KD

Sobota 13. dubna – velký sál KD – 8.30 
Pořádá: Dance Style Bystřice n.P.
TANEČNÍ SOUTĚŽ

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

Úterý 16. dubna – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
OD ŽIDOVSTVÍ KE KŘESŤANSTVÍ
Alexander Shonert – housle
Natalie Shonert - klavír
Koncert geniálního houslového vir-
tuóza přezdívaného „Paganini ze 
Sibiře“. Houslový virtuóz Alexander 
Shonert, laureát prestižních meziná-
rodních ocenění, je absolventem No-
vosibiřské státní hudební akademie 
M. I. Glinky, kde také získal doktorát. 
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s. Platí permanentky KPH
Vstupné:120 a 70 Kč

Pátek 19. dubna - neděle 21. dubna 
– prostory KD   Po-
řádá: Unie šipkových organizací
TURNAJ V ŠIPKÁCH
REPUBLIKOVÁ GRAND PRIX 
a TOP 2013

Úterý 23. dubna – velký sál KD – 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČARODĚJNÁ POHÁDKA 
Uvádí: Divadýlko MRAK z Havl.Brodu

Pohádku napsala Yvonna Kršková na 
motivy příběhů z pokladnice českých 
pohádek. Doba trvání: cca 50 min.
Určeno: dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Čtvrtek 25. dubna – velký sál KD – 
8.30 a 10.00   
Pořádá: ZUŠ v Bystřici n.P.
VÝCHOVNÝ KONCERT 
ŠMOULOVÉ HRAJÍ DĚTEM
Koncert pro MŠ a ZŠ 
Vstupné: dobrovolné

Pátek 26. dubna – malý sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ a KD v Bystřici n.P.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncert absolventů a starších žáků 
smyčcové třídy Lenky Macháčkové. 
Kromě sólových vystoupení uslyšíte
i soutěžní repertoár komorních usku-
pení a další skladby v podání Orches-
tru Něhoslava Kyjovského.
Vstupné: dobrovolné

Úterý 30. dubna – sraz na náměstí, 
hlavní program u koupaliště
ČARODĚJNICE
Každý rok, za každého počasí přiléta-
jí k ohni za koupalištěm čarodějnice a 
jiné nestvůrky, aby zde prováděly 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 budou 
zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Odchod bude za doprovodu dechové 
hudby p. Slezáka ke konečné všech ča-
rodějnic – k ohni u koupaliště. Zapálení 
ohně cca ve 20.30 hodin. Pro děti malý 
oheň na opékání, špekáčky s sebou.
Pro dobrou náladu hraje populární br-
něnská country skupina JANE, vítěz 
mezinárodní autorské PORTY 2009, 
bohaté občerstvení a OHŇOSTROJ 
… samozřejmě bude !!!  Poděkování 
za spolupráci: DDM, SDH

V květnu připravujeme 
14. 5. „Jakub a jeho pán“ - divadlo 
 s J. Bartoškou a K. Heřmánkem
17. 5. „Zpívám, zpíváš, zpíváme“ 
 – přehlídka děts. pěvec. sborů
26. 5. „Zahrada“ - Bystřické národní  
 divadlo 
Změna programu vyhrazena !

PRODEJ VSTUPENEK:

Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 566 
552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00 hod. (kancelář) 
Po, St: 15.00 – 17.00 hod. (pokladna)
Út, Čt: 16.00 – 18.00 hod. (pokladna)
Pokladna v KD je otevřena hodinu 
před každým představením.

Sportovní hala, Dr. Veselého 754, 

tel.: 566 551 098
Po - Ne: 9.00 – 18.00 hod.

PŘEDNÁŠKA O VĚROZVĚSTECH KDYŽ JE NĚKDO VESELÝ

POČÁTKY PERNŠTEJNŮ NA NOVOMĚSTSKU

Stále více internetových diskuzí ne-
stojí za fajfku tabáku, natož za reakci. 
Ale když je mylných výpadů přece jen 
příliš, jako nedávno v internetových no-
vinách „zdarskevrchy“, není na škodu 
aspoň jednou za uherský rok nastavit 
příliš veselému diskutujícímu zrcadlo.

Jeho výrok, že na bystřickém TIC 
mají sice výbornou, ale předraženou 
kávu, je stejně relevatní, jako konstato-
vání, že se v TIC živí čtyři lidé kopírová-
ním. Když odhlédneme od skutečnosti, 
že kopírování je naprosto okrajovou 
náplní infocentra, musíme umět aspoň 
správně sečíst počet zaměstnanců. Ten-
to stav se rovná dvěma, takže se veselý 
diskutující pořádně zmýlil, neumí ani do 
dvou napočítat…

Podobně se plete i v názoru, že cyk-
listika vede k impotenci. Kdyby se o tuto 
záležitost hlouběji zajímal, znal by závěr 
italských vědců, že pravidelná cyklistika 
zvyšuje sexuální výkonnost. Věděl by to 
i po přečtení mé sbírky fejetonů „Mluvit 
jako prezident“, když už sám nejezdí… 
Rád potvrzuji, že Taliáni mají pravdu!

Po všech těchto blamážích by měl 
veselý diskutující mlčet, on však hodlá 
naopak řešit pokles porodnosti v Bys-
třici. Neřeší to ovšem prakticky, zase je 
jenom tlučhubou a plácá slovně! Nechť 
předvede mužný čin a zachrání naši po-
pulaci! Určitě by mu k tomu pomohla 
cyklistika, případně i „předražená“ káva 
na TIC, která stojí i s dvěma cukry, oplat-
kem, mlíčkem a sklenicí vody 18.- Kč!!!

Hynek Jurman

V květnu tohoto roku uplyne 150 let od narození zná-
mého spisovatele Viléma Mrštíka. V Jimramově na svého 
slavného rodáka nezapomněli a na předposlední květno-
vý víkend připravují velkolepé slavnosti. Podrobně o nich 
budeme informovat v příštím čísle.                                               -HJ-

Výročí Viléma Mrštíka

Do připravované pobočky Partners Market v Bystřici nad 
Pernštejnem, poskytující komplexní fi nanční a bankovní 
služby, hledáme vhodné spolupracovníky na pozici koncipient 
obchodního místa. Náplní práce bude ak  vní získávání nových 
klientů a péče o stávající klienty v regionu.

Požadujeme: úplné SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání, bezúhonnost, 
příjemné vystupování.  Zkušenos   v bankovnictví nebo fi nancích 
výhodou. Nástup od 05-06/2013.

Životopis zasílejte na email: richard.durpekt@partners.cz
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných 
v průběhu měsíce února.

Knihy pro dospělé:
   Jóga a Pilates pro každého
Brown Rebecca A.  Horolezkyně
Carlessi Maria  Nejen květiny z korálků
Čaudharí Urmila  Dětská otrokyně
Dubcová Naďa  Nepravidelný deník české rentiérky
Farkas Viktor  Neviditelné fronty
Gideon Melanie  Manželka 22
Christopher Paul  Kříž Templářů
Matějček Zdeněk  Osvojení a pěstounská péče
Milfait René  Komerční sexualizované násilí na dětech
Purvis Karyn B.  Dítě v nové rodině
Remešová Michaela  Jiřina Jirásková: Jen to klidně napište!
Svoboda Jaroslav  Kompletní návod k vytvoření ekozahrady 
   a rodového statku
Woodman Cathy  To by se veterinářce stát nemělo

Knihy pro mládež:
Hohlbein Rebecca  Vzhůru k nebesům
Málek Jaromír  Kočka ve starém Egyptě
Pike Aprilynne  Osud
Rečková Jana  Pachatelé zvláštních činů

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376
Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz  

Pozvánka na výstavu

5. dubna 2013 bude v 17:00 hod. 
v Městském muzeu otevřena výstava 
dvou významných moravských foto-
grafů – Bohumila Kociny a Jaroslava 
Švece. 

Bohumil Kocina (narozen 1932) 
má bystřické kořeny: jeho dědeček 
Josef Kocina byl šafářem na Nových 
Dvorech u hraběte Mitrovského. 
B. Kocina je původním vzděláním 
pedagog; zabýval se i malbou, ale 
zakotvil u fotografi e, která se v růz-
ném zpracování stala jeho prioritou. 
Působil jako lektor Svazu českých 
fotografů, vychoval řadu svých ná-
sledovníků. Dnes žije a pracuje v Le-
tovicích, kde mj. obdržel titul Osob-
nost Letovicka. Vydal řadu publikací 

s letovickou tematikou, deset let 
připravoval letovické kalendáře, ilu-
stroval básnickou sbírku, ale hlavně 
vystavuje – doma i v zahraničí. 

Jeho hlavním tématem je Žena; už 
40 let mají Kocinovy výstavy názvy, 
v nichž se toto slovo objevuje. Jeho 
způsobem vyjádření je fotografi e vý-
tvarná, volí složité chemické a tech-
nologické postupy, pracuje na plát-
nech, a tato upravuje do formy ne-
rámovaných obrazů. Do některých 
vkládá kovový prvek a imituje tak 
dojem třetího rozměru. Nechává 
diváka rozehrát fantazii, domýšlet 
naznačené. Snad i proto jsou jeho 
fotografi e výhradně černobílé. 

V jednom rozhovoru řekl: „Není 
rozdíl mezi výtvarným dílem vytvo-
řeným štětcem, špachtlí nebo chemií. 
O konečném výsledku vždy rozho-
duje představa. Nahodilost není na 
místě. Dobré dílo není vždy to, které 
přesně zobrazuje, ale vyvolává pocit. 
Stejně jako hudba, i výtvarné dílo 
vybavuje v každém člověku něco 
jiného.“

Ing. Jaroslav Švec (narozen 1955) 
je jeden z žáků Bohumila Kociny, 
působí jako ředitel Geodézie v Bo-
skovicích. Fotografi i se věnuje celý 
život; fotí přírodu, dokument, kra-
jiny a zátiší, ale v poslední době se 
nejvíc věnuje fotografi i výtvarné. 

Výstava fotografi í Bohumila Koci-
ny a Jaroslava Švece potrvá v Měst-
ském muzeu do 30. dubna 2013.

Jarmila Michálková

MRAZÍK U NÁS V BYSTŘICI
Když jsme v našem „DIVADLE 

BEZE JMÉNA“ začali zkoušet 
divadelní verzi legendární ruské 
pohádky Mrazík, někteří z nás té-
měř nevěřili, že se nám ji podaří 
dotáhnout do konce. Náročné texty, 
náročná scéna... Bylo to naše první 
celovečerní představení. Od našeho 
vzniku v roce 2009 jsme hráli pouze 
kratší scénky, příběhy a obohacovali 
tím koncerty ZUŠ. A přeci mohu po 
několika měsících zkoušení, odehra-
ných pěti představeních pro školy 
i veřejnost, kdy Mrazíka zhlédlo cel-
kem asi 1500 návštěvníků,  říci, že 
jsme nakonec uspěli. Při zkoušení 
jsme zažili spoustu legrace, ale i per-
ných chvil, a proto nás velmi potěši-
ly kladné ohlasy z publika.  

Touto cestou bych, za nás všech-
ny, chtěla poděkovat nejen těm, 
kteří se na nás přišli podívat, ale 
také všem, kteří výrazně vylepšili 
celkový dojem z představení. Děkuji 
členům Dechového okteta za oboha-
cení celé hry o profesionální hudbu, 
výtvarníkům kulis Petře Kršákové 
a Radku Patlokovi a především paní 
učitelce Martině Olivové za to, že 
dokázala propojit a uvést do pohybu 
všechny články, že s námi vydržela 
a celou hru zrežírovala. Doufám, že 
se tato spolupráce osvědčí i při rea-
lizaci další, tentokrát české pohádky, 
Lotrando a Zubejda, na jejíž premié-
ru 23. června 2013 v 17.00 v KD vás 
srdečně zveme.

Za DBJ Viktória Königová
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RŮZNÉ

S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ 2013 - 1

Jako žilky, žíly i tepny protkávají 
naši krajinu vodní toky. I v letošním 
roce zahájí 1. května soutěž S Vodo-
milem Zubří zemí 2013, kdy můžeme 
s Vodomilem poznávat zajímavá mís-
ta na Bystřicku. Sedmý ročník výher-
ní a poznávací akce potrvá od 1. 5. 
do 31. 10. 2013 a bude Vás provázet 
právě po půvabných řekách, říčkách, 
potocích a vodách Bystřicka, kterých 
u nás máme požehnaně. Vždy na Vás 
bude čekat kontrolní otázka a také 
příslušné razítko. Dnes Vám předsta-
víme první tři řeky i kontaktní místa 
na nich.

1. Svratka – projdeme si  Svratec-
kou vodohospodářskou naučnou stez-
ku z Dalečína kolem zatopeného Chu-
dobína až do Víru (7,6 km) a razítko 
získáte buď v Ditta baru v Dalečíně 
nebo na OÚ Dalečín. Náhradní razít-
ko poskytuje ve všech případech TIC 
Bystřice n. P.

Řeka Svratka pramení z Křivého 

Javoru (760 m) a z jz. svahů Žákovy 
hory. V místě U Sražené vody lze je-
den pramen pouštět stavidlem buď 
do Svratky nebo do Sázavy. Na toku 
byly zbudovány přehrady Vír I., Vír 
II. a Brno-Kníničky. Délka Svratky 
činí 173,9 km, ústí do střední No-
vomlýnské nádrže (171 m n. m.) 
u Strachotína a tím i do Dyje. Protéká 
mnoha nádhernými místy: Křižánky, 
Milovy, Březiny, Krásné, Jimramov, 
Dalečín, Vír, hlubokým údolím ke 
Štěpánovu, nedaleko hradu Pernštej-
na v Nedvědici, kolem mramorového 
chrámu v Doubravníku, úzkým údo-
lím v Prudké, nedaleko kláštera Porta 
coeli, Tišnovem, pod hradem Veveřím, 
Brnem, Rajhradem, Židlochovicemi. 

Na břehu nádherné pstruhové 
řeky kvete Nezvalův rozrazil. Od léta 
2005 je otevřena Svratecká vodohos-
podářská naučná stezka kolem Vír-
ské přehrady v délce 16 km. Začíná 
v Dalečíně, kolem Vírské přehrady 
nás přivede do Víru, Koroužného 
a Švařce. 

„Jste v nejkrásnějším údolí na svě-
tě,“ říkává průvodce turistům v údolí 
řeky Svratky u Štěpánova. 

2. Bystřice – navštívit byste měli 
Skalský rybník a Bystřici n. P., razítko 
dává hotel Skalský Dvůr. Ale můžete 
hledat jednotlivé prameny nad Lískem 
i putovat kolem Auešperku svatoján-

ským údolím k Víru.
Bystřice pramení v mnoha po-

tůčcích v lesích mezi Lískem a Ko-
níkovem, kde lze mezi jednotlivými 
prameny nalézt řadu smírčích i pamá-
tečních kamenů. Bystřice postupně 
plní rybníky Skalský a Domanínský, 
protéká Bystřicí nad Pernštejnem 
a odtud uhání romantickým údolím 
kolem zříceniny Aueršperku k Víru. 
Bystřice měří 24,7 km a ve Víru se 
vlévá do Svratky. Lidově označována 
Bystřička, dříve Říčka.

3. Nedvědička – na dolním toku na 
nás čeká pod krásným hradem osada 
Pernštejn a hned vedle Nedvědice, kde 
dostanete razítko v TIC Nedvědice.

Nedvědička se na horním toku na-
zývaná též Zuberský potok a pramení 

v nadmořské výšce okolo 700 m 
u Zubří a vzápětí plní Zuberský 
rybník. V lese u Zubří lze také najít 
pramen, který se rozdvojuje jak do 
Nedvědičky, tak i do Bystřičky. Snad 
zrovna zde bylo to místo, kde se dal 
tok pramene regulovat kamenem už 
kdysi dávno, aby jedna část tekla 
k Pernštejnu (Nedvědičkou) a druhá 
na dnešní rybníky Skalský a Doma-
nínský (Bystřičkou). V roce 1579 za-
jistil Bystřickým toto právo Vratislav 
z Pernštejna. Nedvědička teče přes 
Divišov, Rozsochy, Rodkov a Rož-
nou k hradu Pernštejnu. Měří 28,6 
km a do Svratky na jejím 95,5 říčním 
kilometru ústí v Nedvědici (320 m).

Neváhejte a připravte se s námi 
na novou poznávací soutěž!

Hynek Jurman

Info na tel. 
724 314 457

BOROVINKA VÍTÁ JARO I VELIKONOCE
Sněhová nadílka konce února 

vykouzlila alespoň na chvíli zimní 
atmosféru nad celým Bystřickem 
a učinila tak zadost na sklonku zimy 
všem běžkařům. Ti tak mohli o po-
sledním únorovém víkendu vyrazit 
bílou stopou přímo z Bystřice na 
Domanínský rybník, Vítochov, Lí-
sek i Borovinku. 

Počátkem března se do tající půdy 
zakously bagry dokončující napoje-
ní areálu Borovinky na kanalizační 

síť nově budované větve spojující 
celý Domanín s Bystřicí. Rychle 
provedená práce umožní s nástupem 
vegetační doby provést zahlazení 
stop po stavební činnosti a zatrav-
nění odkrytých částí, aby byl areál 
co nejdříve opět „jako ze škatulky“ 
a mohl poskytovat důstojnou kulisu 
zejména pro mnohé ze svatebních 
oslav, na které se i letos Borovinka 
opět chytá. 

Pokračujeme i v zahájené tradici 

gastronomických zážitků, kdy každý 
první víkend v měsíci nabízí restaura-
ce na Borovince tematicky zaměřené 
speciality kuchyně. Po únorových 
zabijačkových specialitách se s vel-
kým zájmem setkal březnový Víkend 
rybího menu s příležitostí ochutnat 
i ryby, které se na domácím stole 
běžně neobjevují, jako je candát, šti-
ka nebo sumec. Velikonoční svátky 
také nabídnou speciální výběr od 28. 
3. do 1. 4., a to jehněčí speciality. 

Otevřeno bude ve čtvrtek  28. 3. od 
16.00 do 21.00 hod., od pátku 29. 3. 
do Velikonočního pondělí od 11.00 
do 21.00 hod. 

S odtátým sněhem a vyschlým 
blátem můžete na Borovinku opět 
vyrazit i za sportem a zábavou, ať už 
na minigolf, dětský hrad, tenisový 
kurt, ping-pong, kulečník nebo kalčo. 
Každopádně jste u nás vždy vítáni. 

Informace o životě a dění na Bo-
rovince najdete na webových strán-
kách www.borovinka.cz. Uživatelé 
sociálních sítí pak najdou profi l 
Borovinky s aktualizovanými infor-
macemi i na Facebooku, Google+, 
Twitteru nebo síti LinkedIn. 

Všichni z Borovinky
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RŮZNÉ

TENKRÁT V TŘIAPADESÁTÉM…
Události politického charakteru z roku 1953 ve světle práv a tajných rozkazů náčelníka Okresního oddělení VB v Bystřici nad Pernštejnem 

(úryvek)

Žně v roce 
1953 patřily 
k ostře sle-
dovaným zá-
ležitostem a 
za skutečné 
či zdánlivé 
narušení plá-

nu žňových prací se mnoho osob 
dostalo do značných nepříjemností. 
Patřili k nim i Josef Střešňák a Fran-
tišek Novotný z Rozsoch, „místní 
zemědělci, kteří vystoupili z JZD.“ 

Zřejmě kvůli tomu byli obviněni, že 
11. a 12. srpna 1953 začali mlátit obi-
lí bez povolení příslušného referenta. 
Ve zprávě se konstatuje, že „ohrozili 
kontrolu jednotného hospodářského 
plánu JZD tím, že obilí vymlátili bez 
přítomnosti zástupce JZD, čímž od-
ňali JZD kontrolu množství vymlá-
ceného obilí.“ Mohli možná mluvit 
o štěstí, že je čekalo pouze oznámení 
okresnímu národnímu výboru. Hůře 
dopadl předseda MNV z Divišova 
František Brhel, kterého obvinili 

ze Šternberka 100 budíků k volnému 
prodeji. Ale ouha! Kolečka, která za-
jišťovala chod budíků, byla vyrobe-
na z umělé hmoty a lámala se ihned 
po prvním natažení strojku. „Tato 
vada byla zjištěna u všech dodaných 
budíků“, konstatuje ve zprávě ná-
čelník OO VB poručík Josef Hrubý, 
„a proto byly vzaty z prodeje. Případ 
byl předmětem nepříznivé kritiky vý-
roby našeho znárodněného průmys-
lu.“ […]

Jiří Mikulka

z toho, že organizuje ve své obci 
vystupování rolníků z družstva; jen 
během října 1953 se zde z JZD od-
hlásilo 12 zemědělců. Případ začalo 
vyšetřovat OO VB v Bystřici a zá-
věry zřejmě nebyly pro revoltujícího 
předsedu zrovna příznivé. 

Některá hlášení po letech možná 
vzbudí na tváři leckterého čtenáře 
úsměv. Tak třeba ve zprávě o udá-
lostech z 5. listopadu 1953 se praví, 
že do prodejny Chromor v Bystřici 
dodal národní podnik Chronotechna 

dm preventivní program „Veselé zoubky“ zavítal do Bystřice n. P.
Veselé zoubky“ s Hurvínkem již potřetí pomáhají školákům

České Budějovice, 25. 2. 2013 – 
Právě v těchto dnech probíhá již třetím 
ročníkem oblíbený dm preventivní 
program „Veselé zoubky“, zaměřený 
na prevenci zubního kazu u žáků prv-
ních tříd. Mezi 35.000 dětmi, které se 
letos projektu účastní, byli také prv-
ňáčci ze ZŠ v Nádražní ulici v Bystřici 
nad Pernštejnem.

Společně s proškolenými zástupci 
společnosti dm zhlédly děti zábavně 
vzdělávací fi lm „Jak se dostat Hurvín-
kovi na zoubek“, natočený speciálně 
pro účely dm preventivního programu 
„Veselé zoubky“ ve spolupráci s Hele-
nou Štáchovou přímo v Divadle Spej-
bla a Hurvínka v Praze. „Záměrem fi l-
mu je děti nedidaktickou a humornou 
formou naučit, jak správně pečovat 
o svůj chrup, aby je téma zaujalo 
a řídily se zásadami, které jsou ve fi l-
mu prezentovány. Loutkové postavičky 
Hurvínka a Máničky jsou mezi dětmi 
natolik oblíbené, že jistě zaujmou ka-
ždého malého diváka,“ sděluje Mgr. 
Martina Horká, vedoucí resortu mar-
ketingu a nákupu společnosti dm dro-
gerie markt. Film je natolik zábavný 
a zároveň naučný, že strhne pozornost 
i dospělého diváka. Není v něm nouze 
o vtip a zábavu a přitom splňuje svůj 
vzdělávací cíl.

Součástí programu je rovněž ná-
zorná ukázka správné techniky čiš-
tění zubů. V druhé části preventivní 
hodiny „Veselé zoubky“ tak měly děti 
jedinečnou možnost nacvičit si na za-
půjčených maketách zubů správnou 
techniku čištění zubů pod dohledem 
proškoleného zástupce dm.

Každému žáku, který se zúčast-
nil preventivního programu „Veselé 
zoubky“, věnovala společnost dm 
preventivní balíček zaměřený na péči 
o dětský chrup. Součástí preventivní-
ho baličku je rovněž edukační brožura 
určená pro rodiče, kterou dm připravi-
la ve spolupráci s odborným garantem 
celého preventivního programu, prof. 
MUDr. Martinou Kukletovou, CSc. 
z Lékařské fakulty Masarykovy uni-
verzity Brno a Stomatologické kliniky 
FN u sv. Anny v Brně.
Soutěž o nejzajímavější projekt

Děti účastnící se dm preventivního 
programu „Veselé zoubky“ mají v roce 

2013 navíc možnost zapojit se do sou-
těže o nejzajímavější projekt na téma 
„Prevence zubního kazu“. Odbornou 
hodnotící komisí bude vybráno deset 
nejzdařilejších projektů a vítězné prv-
ní třídy získají krásný zážitek v podo-
bě zájezdu na divadelní představení do 
divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. 
O programu „Veselé zoubky“

Cílem dm preventivního programu 
„Veselé zoubky“ je pomoci dětem a je-
jich rodičům v oblasti správné péče 
o zuby a prevence vzniku zubního 
kazu. V úspěšném programu dm po-
kračuje již třetím rokem. „Špatný po-
stup čištění zubů bývá hlavní příčinou 
nejen vzniku zubního kazu, ale také 
dalších nepříjemností a zubních one-
mocnění, kterým se dá úspěšně pře-
dejít správnou péčí,“ objasňuje důvod 
vzniku programu Mgr. Martina Hor-
ká, prokuristka společnosti a vedoucí 
resortu marketingu a nákupu.

Preventivní program „Veselé zoub-
ky“ získal od České stomatologické 
komory oprávnění používat Pečeť 
České somatologické komory. Tuto 
pečeť propůjčuje ČSK vybraným vý-
robkům a projektům v oblasti preven-
ce jako známku kvality.  
Několik slov ke správné péči o zuby

Prevence v zubním lékařství je 
velmi důležitý pojem. Právě v dět-
ském věku se utvářejí návyky, které 
si člověk odnáší do budoucího života 
a které mohou ovlivnit, ať pozitivně či 
negativně, jeho zdraví. „Základní školy 
již dnes obvykle nezajišťují preventiv-
ní zubní prohlídky svých žáků, jako to 
bývalo zvykem v dřívějších dobách, 
o to důležitější je péče ze strany rodičů, 

kteří by měli dbát na osvojení správ-
ných návyků pro čištění zubů,“ říká 
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. 
z Lékařské fakulty Masarykovy uni-
verzity Brno a Stomatologické kliniky 
FN u sv. Anny v Brně.

„S prevencí zubního kazu musíme 
začít již v batolecím období dítěte. 
Děti učíme čistit zuby a nezvykáme je 
na sladkosti. Pokud jim je podáváme, 
měly by být vždy součástí hlavního 
pokrmu. Velké nebezpečí pro zuby 
představují také slazené nápoje,“ vy-
světluje prof. MUDr. Martina Kukle-
tová, CSc. Ke stanovení rizika vzniku 
zubního kazu máme v současné době 
několik možností. V první řadě je 
nutno navštívit zubního lékaře, kte-
rý s námi pohovoří nejen o dítěti, ale 

i o zubním zdraví matky a sourozenců. 
„Pro zjištění, zda je dítě náchylné ke 
vzniku zubního kazu, je možné provést 
mikrobiální testy na určení množství 
mikrobů ve slině, kdy jejich vysoký po-
čet ukazuje na skutečné riziko vzniku 
zubního kazu,“ dodává prof. Kukle-
tová.
O společnosti dm drogerie markt

dm drogerie markt s.r.o. v České 
republice zahájila činnost v roce 1992 
jako 100% dceřiná společnost dm dro-
gerie markt GmbH Rakousko. V roce 
1993 otevřela svou první prodejnu. 
Společnost sídlí v Českých Budějo-
vicích. Svých 210 prodejen zásobuje 
po celé České republice ze svého  lo-
gistického centra v Jihlavě. Jednate-
li společnosti jsou Gerhard Fischer 
a Ing. Pavel Kadečka. Celkem v dm 
pracuje 2160 spolupracovníků. V ob-
chodním roce 2011/2012 vykázala dm 
v České republice obrat ve výši 6,208 
mld. CZK a upevnila tak své postave-
ní jedničky na trhu specializovaných 
drogerií. Privátních značky dm jsou 
na trh uváděny mimo jiné pod znač-
kami Balea, alverde přírodní kosme-
tika, babylove, Das gesunde Plus, 
Denkmit a Sundance.

V případě zájmu o další informace 
kontaktujte: Ing. Eva Vaněčková, 
e-mail: eva.vaneckova@dm-droge-
riemarkt.cz

Zubní pohotovost DUBEN 2013Zubní pohotovost DUBEN 2013

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 

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

DUBEN
  1.4. pondělí MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
  6.4. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
  7.4. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
13.4. MUDr. Kristýna Kubicová, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
14.4. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
20.4. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
21.4. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
27.4.  MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
28.4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712



16. strana                                                                                                                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGIONMIKROREGION    BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342

Lísek četl dětem

Jak se pletly pohádky

Bystřicko čte dětem ve Velkých Janovicích
12., 13. a 14.

února jsme 
se zapojili 

do dalšího roč-
níku Bystřicko čte dětem. 

První podvečer jsme mezi námi 
přivítali paní Svatavu Solařovou 
a paní Marii Ondrovou. Dášen-
ka od Karla Čapka v podání paní 
Svatavy byla tak poutavě čtena, 
že i dospělí, kteří příběh štěňátka 
slyšeli již několikrát, byli vtaženi 
do děje a s úžasem posloucha-
li. V druhé polovině paní Marie 
s dětmi vyráběla polštářky, které si 
děti domalovaly a zašily. Všem se 
dílo vydařilo a i chlapci to s jehlou 
zvládli jako profesionálové. Bylo 
obdivuhodné, jak paní Marie všem 
dětem stihla poradit a pomoci. 

Druhý den byl ve znamení Josefa 
Čapka. Zavítala mezi nás paní Li-
buše Buchtová s knihou Povídání 
o pejskovi a kočičce. Po přečtení 
pohádky „Jak si pejsek roztrhl kal-
hoty“ si děti dotvořily kočičky a sle-

pičky, které jim paní Liba ušila. Byl 
to další příjemně strávený podvečer. 
Třetí závěrečný den čtení byl tak 
trochu překvapení. Měl číst Jan 
Amos Komenský. Bylo jasné, že 
kvůli našemu čtení nevstane z mrt-
vých, ale když se ve dveřích objevil 
pan Josef Strubl v dokonalém pře-
vleku Jana Amose Komenského, 
dalo by se tomu věřit. Pak Strubl 

zahájil čtení moderní poučnou po-
hádkou „Slepičí ostrov“ z knihy 
Lupiči a policajti od Aloise Mikul-
ky. V další části přišla na řadu sou-
těž s příslovími „O pohár tety Ka-
teřiny“. Podvečer byl zakončen vel-
kou zábavou s pekelným hudebním 
nástrojem, s kterým se děti doslova 
vyřádily. Po celý večer byl pan 
Strubl doprovázen skvělým kytaris-

tou Radkem Havlíčkem ze skupiny 
Kamelot Junior. Třetí podvečer se 
tedy nesl v duchu dobré nálady 
a kdo rozumí legraci, přišel si na své. 

Při každém čtení bylo připra-
veno občerstvení, pro děti drob-
né dárky a to zásluhou sponzorů, 
jmenovitě společnost E.ON, Kraj 
Vysočina a fi rma EFKO-karton 
s. r. o.

I v letošním roce se naše obec již 
tradičně zapojila do projektu našeho 
mikroregionu „Bystřicko čte dětem“.

Čtení přilákalo do mateřské a zá-
kladní školy spoustu posluchačů, 
a to nejen dětí a rodičů, ale i dalších 
zájemců o literaturu a mluvené slovo.

V naší mateřské škole četla v úterý 
26. 2. 2013 z knihy K. Čapka „Dá-
šenka čili život štěněte“ paní Mgr. 
Svatava Solařová. Poutavé čtení bylo 
obohaceno o dílničku s paní Marií 
Ondrovou, kde si děti vyrobily vlast-

Jak se pletou pohádky? Jak to do-
padne s jejich hrdiny?

Na tyto otázky už znají odpo-
věď všichni ti, kteří přišli v pondělí 
4. března 2013 do ZŠ v Dolní Ro-
žínce s cílem podpořit už šestý roč-
ník akce s názvem „Bystřicko čte 
dětem“.

Četli jsme celkem dvakrát. Pople-
teným pohádkám byl věnován den 
první – kdy pan MgA. Jan Hrubec, 
člen Dřevěného divadla, seznámil 
děti a jejich rodiče i prarodiče s lí-
beznou knížkou Ivony Březinové: 
Teta to plete. 

Úterní čtení patřilo pro změnu 
hudbě. Našeho hosta, pana Mgr. 

Pavla Josefa Macků, Ph.D., přivítaly 
děti 1. - 3. třídy písničkami o hudeb-
ních nástrojích a čtyři malé fl étnist-
ky svou hrou navodily náležitou at-
mosféru k pohádce Zázračná fl étna 
z knihy Španělské pohádky Václava 
Cibuly. 

Obě odpoledne naplněná četbou 
určitě splnila svůj záměr – tedy 
přiblížit knihu dětskému čtenáři 
a vrátit každodenní čtení a předčítání 
do našich domácností, které mnoh-
dy – k velké škodě - plně opanovala 
média.

Čtení se uskutečnila za fi nanční 
podpory Kraje Vysočina, společ-
nosti E. ON a OÚ Dolní Rožínka.

ní loutku jako připomínku na hezký 
podvečer strávený s knihou.

Na  dalším čtení ve čtvrtek 28. 2. 
2013 se četlo v ZŠ z díla A. Lindgre-
nové „Děti z Bullerbynu.“ Zážitkové 
čtení si pro děti připravila Mgr. Ivona 
Čermáková.

Naše poděkování patří všem, kdo 
se zapojili do přípravy této akce, 
zvláště Obecnímu úřadu Lísek a naší 
paní kuchařce za skvělé pohoštění a 
sponzorům akce společnosti E.ON 
a Kraji Vysočina.          MŠ Lísek
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Na Dolní Rozsíčce to opět žilo
Sobota 23. února byla okouzlující, 

byla dvojnásob kouzelná. Jedna radost 
byla opravdu vytrvalá sněhová nadíl-
ka. Vločky, které se neustále sypaly 
z nebe. Asi andělé natřepávali peřiny, 
si vždy říkám já  A ta druhá radost-
ná událost proběhla u nás na Dolní 
Rozsíčce v kulturním domě. Maškarní 
karneval pro všechny příchozí.

Hned u dveří nás vítaly a tombolu 
prodávaly tři sličné jeptišky. Sršely 
úsměvy a milou pohodou. V tu chvíli 
se nám také otevřel kouzelný pohled 
do sálu plného balonků, krepových 
řetězů, lampiónů a zářivých kostýmů 
na dětech i dospělých. Vodník zde měl 
svoji mlhovou vílu, kočička koťátko, 
princezny své rytíře ochránce, nechy-
běly dvě čarodějnice, které předváděly, 

jak se s vervou a radostí pustit do ka-
ždého soutěžního úkolu, pobíhali mezi 
námi i piráti, indiáni, policie, Šmoulíci, 
Pipi Dlouhá punčocha a i jeden amne-
stovaný. Vše měl pod kontrolou veselý 
klaun, který s ladností sobě vlastní pro-
plouval sálem a s radostným úsměvem 
rozdával pohodu všem. Událost to byla 
velkolepá. Dovolím si použít slova 
z pohádek: Jedlo se, pilo se, radovalo 
a tancovalo až do pozdního večera.

Také nemohu opomenout poděko-
vat všem sponzorům za peněžní a věc-
né dary, rodičům a pořadatelům, kteří 
se podíleli na přípravách a organizaci, 
a tím přispěli ke zdárnému průběhu na-
šeho karnevalu. A co závěrem? Proží-
vejte radost a pohodu každý den.

Ivana

Zápis do školky v Písečném: 9. dubna 2013

Soutěž automechanik junior
Ve středu 20. února se na Střední 

škole řemesel a služeb ve Velkém 
Meziříčí konalo již 19. kolo krajské 
soutěže Autoopravář junior. 

Soutěže se zúčastnily všechny ško-
ly, na kterých se vyučuje obor auto-
mechanik (mechanik opravář silnič-
ních motorových vozidel).

Tato soutěž sestává z testu ze 140 te-

oretických otázek, které jsou vygene-
rovány z celkového počtu 460 otázek, 
dále z poznávací části (součástky, pří-
pravky, nářadí, měřidla atd.) a praktické 
části, kde soutěžící provádějí opravy, 
seřízení a diagnostiku vozidel.    

Za VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pern-
štejnem se soutěže zúčastnil Petr Ma-

reš z Ujčova (na obrázku 4. zleva), 
student 3. ročníku. V těžké konkuren-
ci se umístil na medailovém 3. místě.

Dle regulí této soutěže postoupil spo-
lu s jedním ze dvou soutěžících studen-
tů z Jihlavy do celostátního kola, které 
se letos uskuteční v Mladé Boleslavi. 

Rád bych touto cestou Petrovi po-
děkoval za velmi zodpovědný přístup 

v přípravě na soutěž.
Přeji mu hodně úspěchů ve velmi 

náročném celostátním kole a hlavně, 
aby mu vědomosti, dovednosti a zku-
šenosti, které při této soutěži získal, 
pomohly k co nejlepšímu uplatnění 
v praxi.                František Cacek,

učitel odborných předmětů

PLNÝ DŮM NEVĚSTV neděli 3. 3. 2013 patřila Rož-
ná k místům s největším výskytem 
nevěst snad na celé Vysočině. V na-
šem kulturním domě se totiž konal 
první ročník Svatební show. 

A tak všechny prostory zaplnily 
nabídky fi rem, které mají pro tuto 
příležitost co nabídnout. Mohli jste 

ochutnat svatební cukroví a koláč-
ky, prohlédnout si návrhy svateb-
ních oznámení, kolekci brýlí pro 
nevěsty, snubní prstýnky, ochutnat 
míchané nápoje nebo vína vhod-
ná na sváteční tabuli. Ženám byly 
k dispozici kadeřnice, vizážistky, 

odbornice jim poradily s vhodným 
účesem či líčením. Ale hlavním ta-
hákem asi byla přehlídka svatebních 
šatů, kdy výrazně zvýšili pozornost 
i přítomní pánové. Za všechny or-
ganizátorky, které přípravě této 
akce věnovaly velké množství ča-

su i energie, bych rád poděkoval 
především paní Daně Hanusové, 
majitelce fi rmy DH dekorace. No 
a všem, kdo zde načerpali nějaký 
nápad nebo inspiraci, přeji, aby se 
jim ten jejich den D podařil přesně 
podle jejich snů a přání. 
Libor Pokorný, starosta obce Rožná

Chcete, aby se vaše dítě do školky 
těšilo? Hledáte pro své dítě odpoví-
dající vzdělání? Chcete mít samo-
statné dítě, které má možnost rozvi-
nout své vrozené schopnosti?

Nabízíme Vám zapsání Vašeho 
dítěte do Mateřské školy v Píseč-
ném. Zápis pro příští školní rok 
bude probíhat 9. 4. 2013 od 7.30 do 
15 hodin.

Něco o naší školce: Naše školka 
je jednotřídní, navštěvují ji děti od 
2,5 do 6,5 let. Jde o smíšenou vě-
kovou skupinu dětí, která je pro ně 
přirozená.

V současné době k nám chodí 
12 – 16 dětí, i když je kapacita škol-
ky větší. Provoz máme od 6.30 do 
15.00 hodin.

Školka těsně přiléhá k budově 
základní školy, jejíž je součástí. 
Předností školky je téměř rodinné 
prostředí a úzká spolupráce se ško-
lou. Děti i učitelé se vzájemně často 
navštěvují, dobře se znají a společ-
ně pořádají spoustu akcí i s rodiči. 
Nejsou tak problémy s přechodem 
předškoláků do 1. třídy.

Okolí školky láká ke krásným 
procházkám. Nedaleko je vítochov-
ský kostelík, louky, lesy – zkrátka 
krásná příroda, kde pobýváme ce-
loročně. Pozorujeme 
a posloucháme zví-
řátka a ptáčky, učíme 
se znát různé rostliny 
a houby, sportujeme. 
V zimě využíváme ne-
dalekého kopce k sáň-
kování a bobování. 
U školky je také zahra-
da s pískovištěm. Za 
pěkného teplého po-
časí se venku sluníme 
a sprchujeme, někdy 
i venku obědváme.

Hrajeme spoustu za-
jímavých her a jsme obklopeni este-
tickým prostředím.

Co nabízíme:
Hodně zpíváme, tancujeme a hra-

jeme na hudební nástroje. Procviču-
jeme správnou výslovnost, známe 
hodně říkanek a básniček, hrajeme 
divadlo. Kreslíme, malujeme a vy-
rábíme. Udržujeme tradice našich 
předků – třeba Masopust, Vítání jara 
apod. Někdy si sami pečeme různé 
dobroty. Učíme se anglicky a němec-
ky. Do školního vzdělávacího progra-
mu zařazujeme prvky z Montessori 
pedagogiky, řídíme se mottem: „ Po-
moz mi, abych to dokázal sám.“ Děti 
pracují s Montessori pomůckami na 
koberečcích, jejich prostřednictvím 
se všestranně rozvíjejí a rozšiřují si 
znalosti. Na elipse se scházíme ke 
společné práci, ztišení a relaxaci. 
Podporujeme přirozenou touhu dětí 
učit se, starat se o své potřeby, přijí-
mat vlastní zodpovědnost a nabízíme 
aktivity, které přispívají k fungování 
skupiny jako celku.

Na nové kamarády se moc těší-
me!

Jak se k nám dostanete? Adre-
sa: Písečné 30 (5 km od Bystřice 
nad Pernštejnem, jezdí sem pravi-
delná autobusová linka), telefon: 
566 573 226, e-mail: zs.pisecne@
email.cz.

Za kolektiv zaměstnanců 
Lenka Havlíková, vedoucí učitelka 
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Také řešíte otázku co s posypem silnic na jaře?

 Naše obec řeší každoročně na za-
čátku jara problém se spoustou posy-
pu na obecních i krajských komuni-
kacích, který zbývá po zimní údržbě.

Protože jsme malá obec se sil-
nicí III. třídy,  dostává se k nám 
krajská správa většinou až v červ-
nu nebo později a občané si pak 
stěžují na vysokou prašnost.

V letošním roce se nám nabídli 
místní školáci, že by provedli jar-
ní úklid. A tak už dva týdny každé 
odpoledne parta místních dětí ve 

věku od 12 do 14 let velmi pečlivě 
a svědomitě zametá štěrk a písek 
po celé obci.

Myslím, že jejich píle zaslouží 
veřejnou pochvalu,  a až pojedete 
na jaře do Věžné, můžete to ocenit 
sami. 

Věřím, že dokud budeme mít v 
našich obcích tak šikovné a praco-
vité děti, jako jsou Patrik, Květa, 
Bára a Pavel, budou naše obce 
vzkvétat.
Jana Vrbková, starostka obce Věžná

Přátelské posezení s harmonikou

TJ SOKOL Rovečné
oddíl stolního tenisu

pořádá 7. ročník

TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
Místo konání: tělocvična Základní školy v Rovečném.

Kategorie: žáci, ženy, muži, čtyřhra muži, smíšená čtyřhra.
Termín konání: sobota 6. 4. 2013, přihlášky na místě do 8,30 hod. 

nebo na tel. 731 582 910.
Začátek turnaje: 9.00 hodin.
Ceny: poháry + věcné ceny.

Startovné: muži 50 Kč, ženy a mládež zdarma.
Zúčastnit se mohou:

- hráčky a hráči, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu
- bývalí hráči oddílu TJ Sokol Rovečné
- bráči a hráčky pozvaní pořadatelem

Občerstvení zajištěno, vstup do tělocvičny ve sportovní obuvi.

POŽÁR V DIVIŠOVĚ

25. dubna 2013 3

MAS Zubří země, o.p.s. 
Tel.: 731 575 342 
zubri.zeme@centrum.cz 
www.zubrizeme.cz w.zubrizwww zeme cczzeme.ccz

CHCETE SE ZAPOJIT DO PŘÍPRAVY 
JEHO ROZVOJOVÉ STRATEGIE? 

MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT DOTACE  
PRO VÁŠ ZÁMĚR? 

přijďte na  
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PŘÍPRAVY 
INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ 
NA OBDOBÍ 2014 - 2020 

ACCEE TADOT
??

KDY: čtvrtek 25. dubna 2013 od 16.30 hodin 
KDE: zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí 

12. 3. 2013 BYLO SCHVÁLENO ČLENSTVÍ 
OBCE VĚŽNÁ V MIKROREGIONU BYSTŘICKO

První březnovou neděli jsme 
se sešli v Sejřku, v Hospůdce pod 
lípou, při „Přátelském posezení 
s harmonikou“. Na harmoniku hrál 
Tomáš Bartoň, na bicí Jára Svobo-
da a zpěvem je doplnil pan Čermák 
z Víru.  Za vytvoření příjemné at-
mosféry jim patří naše poděkování.

Připravili jsme bohaté občer-
stvení, kde si každý vybral něco 
dobrého. Cílem bylo setkání zná-
mých a sousedů, především těch 

dříve narozených, popovídání 
a poslech hudby. Což se doufáme, 
podařilo. Sešli jsme se v hojném 
počtu a akce se zúčastnila i nejstarší 
občanka Sejřku, paní Marie Stej-
skalová, která v únoru oslavila své 
85. narozeniny.

Děkujeme touto cestou všem, 
kdo se na přípravách podíleli a po-
kud bude zájem, můžeme si takové-
to setkání zopakovat. 

KK Sejřek

Projíždíte-li po hlavní silnici 
z Bystřice nad Pernštejnem do No-
vého Města na Moravě, nelze si 
nevšimnout jedné malé vesničky Di-
višov. Z jedné strany silnice uvidíte 
novou výstavbu a z té druhé podél 
potoka starší domy a hospodářská 
stavení.

Od pátku 8. února, ale už tento vý-
hled není tak idylický, protože místo 
jednoho stavení zde zůstaly jen oho-
řelé zdi.

Brzy k ránu u nás doma zazvonil 
zvonek a muž ve dveřích nám ozna-
muje, že naše hospodářská budova 
v Divišově hoří.

Stojím před doutnajícím domem 
a před očima mi běží vzpomínky na 
nelehkou práci rodičů, kteří toto sta-
vení vybudovali. V tom slyším hlas 
souseda, který mi oznamuje, že zví-
řata jsou v bezpečí. Hasiči, policisté 
a lidé z vesnice zachraňují, co se dá.

Naše stavení nehořelo dílem ne-

šťastné náhody, ale byl to úmyslný 
čin!

Druhý den celá naše rodina pra-
cuje na odstraňování ohořelých tro-
sek domu. Díky pracovitosti mého 
manžela a celé rodiny se pustíme 
do opravy. Bude to spousta práce a 
bude to trvat delší dobu, ale až tudy 
opět za čas budete projíždět, uvidíte 
pěkný pohled na naši vesničku.

Tímto článkem bych chtěla podě-
kovat za obětavou pomoc paní Ko-
tíkové, profesionálním hasičským 
sborům z Bystřice nad Pernštejnem 
a ze Žďáru nad Sázavou a všem 
dobrovolným hasičům z Bobrové, 
Rožné, Nového Města na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem, Dolní 
Rožínky, Rozsoch, Strážku a Divi-
šova, kteří se podíleli na likvidaci 
požáru. Velké poděkování patří také 
občanům Divišova a Rovného, kteří 
nám pomáhali nebo nabídli pomoc.

Všem moc děkuji Eliška Lukasová

Foto: Jan Reich
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RŮZNÉ

Tradiční lyžařské závody v Karasíně Děkujeme sponzorům za krásné 
ceny: Bazar Nopoz, Cormen s.r.o., 
Pohoda s.r.o, Město Bystřice nad 
Pernštejnem, Fonorex, Bambule 
partner, Zdar a.s., Cígler software, 
DNR computers s. r. o, samozřejmě 
provozovatelům sjezdovky Karasín 
za bezplatný pronájem a děkujeme 
také rodičům dětí z Lyžařského od-
dílu za pomoc při organizaci závodů.

MOL

I v letošním roce proběhly na Kara-
sínské sjezdovce závody ve slalomu. 
Konaly se 17. února 2013. Zúčastnily 
se děti od 3 do 15 let a pořadatelem 
byl OREL Bystřice nad Pernštejnem.

V nejnižší kategorii 3 - 5 let se na 
1. místě umístila Lucie Svobodová, 
Jakub Kozák, na 2. místě Libor Jed-
lička, 3. místo Vojtěch Paleček (LO 
BnP).

V kategorii 1. - 2. třída ZŠ: 1. mís-

to Zuzana Loukotová, Jiří Janoušek, 
2. místo Jolana Janoušková, Jiří Ble-
cha (LO BnP), 3. místo Nela Mičí-
nová, Adam Endlicher (LO BnP). 
V kategorii 3. - 5.třída ZŠ: 1. místo 
Veronika Zedníková, Roman Proks 
(LO BnP), 2. místo Jitka Zástěrová, 
Jan Zástěra, 3. místo Šárka Blechová 
(LO BnP), Petr Blecha (LO BnP).   

V kategorii 5. - 9. třída ZŠ: 
1. místo Martin Oliva, Kateřina Prok-
sová, 2. místo Petr Smolík, Martin 
Blecha, 3. místo Daniel Preisler, Si-
mona Fabiánová.  

V kategorii Snowboard: 1. místo 
Jan Kudrna (LO BnP), 2. místo Jakub 
Smolík, 3. místo Iveta Kudrnová (LO 
BnP). 

• KOUPÍM RD, možno i starší, alespoň malá zahrada podmínkou. Bystřice 
a okolí do 10 km. Spěchá. Tel.: 775667214

• RYCHLÉ nebankovní půjčky bez poplatků. Volejte 737 045 372.
• NABÍZÍM k pronájmu garáž v Bystřici n. P. na sídlišti I. Tel.: 602 505 655, 

731 229 883.
• PŮJČKY pro soukromé osoby i podnikatele. Hotovostní nebo bez-

hotovostně na účet. Tel. 722 498 291
• KOUPÍM medaile, odznaky, průkazy, foto, písemnosti z pozůstalosti 

po vojácích, letcích, partyzánech, SNB. T.: 608 420 808

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Co nového, preventisté?
 

Sdružení Nové Město na Moravě o. s. realizuje programy primární prevence 
na 13 školách v Novém Městě a okolí. Lektoři se s žáky a studenty zaměřují 
na specifi ckou prevenci užívání návykových látek, šikany, extremismu, se-
bepoškozování, rizikového sexuální chování, kyberšikany, záškoláctví apod. 
Prostřednictvím různých metod, kterými jsou například zážitková pedagogi-
ka, rolové hry, refl exe, dramatická výchova, techniky na posílení pozitivních 
vazeb v kolektivu apod., vytváří prostor pro uvědomění si vlastního postoje, 
rozpoznání rizikového chování a hledání „zdravých“ alternativ. Ve zmiňova-
ných oblastech poskytují lektoři také poradenství. V roce 2013 zrealizujeme 68 
programů. Jedná se o programy pro první a druhý stupeň základních škol, pro 
víceletá gymnázia a střední školy. V tuto chvílí chystáme novinku v nabídce, 
kterou je program pro rodiče týkající se rizik internetového světa. Budeme ho 
během jara nabízet prostřednictvím novoměstských základních škol a gym-
názia. Třeba se s některými z Vás při jeho realizaci setkáme. Tým primární 
prevence v uplynulém období absolvoval také několik zajímavých zkušeností. 
Tou hlavní byla účast v pilotním certifi kačním šetření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, kterým MŠMT chtělo v praxi ověřit nový systém zjiš-
ťování kvality poskytování programů primární prevence. Obstáli jsme velmi 
dobře a dosáhli na body, které by znamenaly bezproblémové získání certifi -
kace. Výsledek odráží vysokou kvalitu naší práce. Poslední novinkou je sku-
tečnost, že od dubna přestávají programy existovat pod EZOPem – Nízkopra-
hovým zařízením a začínají fungovat jako samostatná služba či jedna z aktivit 
naší organizace. Více informací naleznete na www.sdruzeninovemesto.cz. 

Hana Kincová – vedoucí služby EZOP - NZDM

  BURZA DĚTSKÉ OBLEČENÍ
 JARO – LÉTO 2013

Zavolejte předem na mob. 731 130 776, kde Vám pracovnice centra 
přidělí pořadové písmeno, které spolu s cenou budete uvádět na všech 
prodávaných věcech. 
Bližší informace na mailu: kopretina.bystrice@charita.cz

Příjem věcí k prodeji:
26.3. 2013   8.00-14.00
27.3. 2013   8.00–12.00   14.00-17.30
28.3. 2013   8.00–12.00   14.00-17.30

Prodej:    
2.4. 2013  9.30–14.00
3.4. 2013  8.00–12.00  14.00-17.30
4.4. 2013  8.00–12.00  14.00-17.30

Pondělí 8.4. 2013 v 9.30 hod.
Seminář s Mgr. Jaroslavou Slanou 
na téma První pomoc u dětí 
Naučíme se poskytnout první pomoc při drobných úrazech
v domácnosti nebo v přírodě (např. drobné rány, poranění hmyzem, 
zvířetem, otravy, atd.).
Čtvrtek 18.4.2013 v 17.00 hod. 
Beseda s dětskou lékařkou  Mudr. Miroslavou Slámovou:
Jak na horečku u dětí
(medikace, co dělat při horečce, jak se připravit, odpovědi na dotazy)
Sobota 27.4.2013
Zájezd na Floru Olomouc
závazné objednávky přijímáme v Kopretině telefonicky, mailem 
nebo osobně, 
cena za dopravu 300 Kč
Kopretina- centrum pro rodiče s dětmi
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 130 776, e-mail: kopretina.bystrice@charita.cz, www.
zdar.charita.cz
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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7

2

3

5

6

4

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 7-komorový 
profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

Kostelní 91 (vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 520 855
mobil: 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz
Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Brněnská 1739   Tišnov
tel.: 549 213 937
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz  Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Chcete začít cvičit, vytvarovat postavu? 
Nabízíme cvičení na rekondičních stolech Toning 

systéms. Cílené spalování tuků problémových 
partií v podtlakovém pohybovém systému 

Vacushape.
Válečkovou masáž BodyRoll. Po objednání na tel. 

739 945 126 si můžete vše zdarma vyzkoušet.
Těšíme se na Vás v příjemném prostředí 

rekondičního studia Harmonie.

Vratislavovo nám. 98, 

Nové Město na Moravě

Tel.: 739 945 126

Jsme dce inou spole ností n mecké skupiny Wera  a ve 
strojírenském oboru pat íme ke sv tové špi ce. V eské 
republice p sobíme od roku 1995,  zabýváme se výro-
bou vysoce kvalitního utahovacího ná adí pro profesi-
onální použití. Jsme certi  kováni dle norem ady ISO 
9000. V sou asné dob  zam stnáváme 500 pracovník . 

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zam stnance na tuto pozici:

BRUSI  NA BEZHROTOVÉ BRUSCE

Požadujeme: 
SŠ nebo SOU s technickým zam ením 

 (nejlépe zam ení strojírenství – nástroja , brusi )  
praxi na bezhrotové brusce min. 2 roky
znalost výkresové dokumentace

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životo-
pisem na adresu: 
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Byst ice nad Pernštejnem, 
resp.  e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823. 

www.werawerk.cz                                                                                                       

Pro tuto pozici nabízíme:
po  zapracování dlouhodob  perspektivní zam stnání 
zajímavou práci, možnost osobního r stu, bene  ty 
(týden dovolené navíc, školení, p ísp vek na životní 
nebo penzijní p ipojišt ní)
zázemí mezinárodní spole nosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

www.werawerk.cz                                                                                                       

BRUSI  NA BEZHROTOVÉ BRUSCEBRUSI  NA BEZHROTOVÉ BRUSCE


