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Zase se něco povídá!
„Město nedalo peníze na záchranku a proto je její služba omezena. Ve všední dny slouží v noci bez
lékaře!“
Vysvětlení je velmi jednoduché.
Záchrannou službu zřizuje Kraj Vysočina, který ji také platí. Samozřejmě
lékařské výkony jsou hrazeny pojišťovnami. Naše město, ani jiná města
a obce, se na ﬁnancování nepodílí,
ani nikdy nepodílely. O změně systému jsem byl informován na podzim
loňského roku. Paní ředitelka s panem
primářem navštívili zasedání mikroregionu, kde situaci podrobně vysvětlili.
O případných krocích jsem informoval
zastupitelstvo města. Členové Mikroregionu Bystřicko zaslali protestní
dopis hejtmanovi kraje s důvody,

které obhajují potřebnost plnohodnotné posádky na našem území. Bohužel,
odpověď byla opět velmi jednoduchá
a rychlá. Nejedná se o peníze. Bohužel, záchrance chybí lékaři! Pro zajištění plnohodnotného výkonu by bylo
třeba 66 lékařů na plný úvazek pro
celý kraj. V současné době je na ZZS
zaměstnáno cca 46 lékařů po přepočtu
úvazků. Další lékaři jsou v nedohlednu, protože výchova lékaře trvá více
než deset let. A bude v této oblasti hůř.
Lékaři nejsou k disposici pro specializace v nemocnicích, na obvodech apod.
Záchranná služba aplikuje systém, který je běžný v celé republice – Rendez-vous. Na stanici v Novém Městě na
Moravě slouží lékař ve zvláštním voze
a v případě potřeby zasahuje na lince

Bystřice n. P., Nové Město n. M., Žďár
n. S. V těchto městech je v noci služba
složená ze dvou záchranářů, kdy jeden
je současně řidič. S lékařem jsou ve
spojení a mohou žádat jeho pokyny. Již
v minulém roce jste mohli zaregistrovat, že pokud byla naše posádka na výjezdu, zasahovala dvoučlenná posádka
z Nového Města. Žádné problémy
jsem nezaznamenal. V případě nouze
je připravena letecká záchranná služba
v Jihlavě a Brně. Nejsem spokojen se
situací, kdy se dostupnost zhoršuje,
ale to je tak asi všechno, co se s tím dá
dělat!? Jsem ale přesvědčen, že lékaři
udělají pro nás, kteří je zavoláme, vše
potřebné bez ohledu na čas, osobní nasazení a ﬁnanční ohodnocení.
Karel Pačiska

Zimní stadion je již tři měsíce v provozu
Každý hokejista a bruslař z Bystřice a okolí má ve své paměti uloženo datum 20. prosince 2014. Po
několikaletém čekání a velkém úsilí
mnoha lidí byl v tento den slavnostně otevřen zimní stadion v Bystřici
nad Pernštejnem. Již od prvních dní
provozu „bystřického zimáku“ se
zde začal střídat jeden hokejový tým
za druhým a davy lidí z řad bruslící veřejnosti. Zimní stadion se mezi
vánočními svátky i v novém roce
těšil obrovskému zájmu. S velkým
vypětím sil všech pracovníků se
nám podařilo jeho provoz rozjet. Jak
to ovšem bývá, nic nebylo bez komplikací - nové prostředí, nové technologie, nové postupy. Nikdo z nás

neměl čas si vše v klidu a bez stresu
„osahat“ a vyzkoušet. Vše jsme se
učili za pochodu a v plném provozu.
Po rozpačitém začátku jsme se dostali do stavu, kdy máme více času
vylepšovat a ladit všechny provozní
záležitosti a přispívat tak ke zkvalitnění chodu zimního stadionu.
Na přelomu ledna a února jsme
zahájili Bystřickou hokejovou ligu,
ve které soutěží 8 týmů o Pohár starosty města Bystřice. Podle počtu
týmů, návštěvníků a fanoušků je vidět, že hlad po hokeji v Bystřici je
obrovský, a že má smysl tuto soutěž
organizovat. V polovině února jsme
založili kroužek bruslení, který vede
zkušená lektorka Kateřina Zema-

nová. Zájem o tento kroužek předčil naše očekávání a těší nás, že se
bystřické děti učí novým dovednostem. Kroužek se koná každé úterý
a čtvrtek a stále je možnost se do něj
přihlásit.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům a brigádníkům,
kteří se podílejí nebo podíleli na provozu zimního stadionu. Jejich pracovní nasazení bylo enormní a zaslouží si obdiv. Děkuji i vám, návštěvníkům, kteří hojně využíváte
služeb našeho zimního stadionu a těšíme se nashledanou na „zimáku“.
Sportu zdar a hokeji zvlášť.
Martin Svoboda
ředitel zimního stadionu

Protest proti rušení
katastrálního úřadu
v Bystřici

Do konce roku by mělo být přesunuto územní pracoviště Katastrálního úřadu pro Vysočinu z Bystřice
do Žďáru nad Sázavou. Město ani
Mikroregion Bystřicko s tímto záměrem absolutně nesouhlasí, a proto se rozhodlo po sérii zatím bezvýsledných jednání přistoupit k vypsání petice za zachování katastrálního úřadu v Bystřici.
Podepsané archy poputují k rukám
ministra zemědělství Mariana Jurečky. Petice byla zveřejněna ve třiceti
devíti obcích bystřického správního
obvodu, do něhož spadá více než
dvacet tisíc obyvatel.
Podobný problém s rušením katastrálního pracoviště má i město Telč,
se kterým ladíme další postup. Domníváme se, že zrušením tohoto pracoviště se státní správa opět vzdaluje
zdejšímu obyvatelstvu a také ubudou
ve městě tak potřebná pracovní místa.
Děkujeme každému, kdo podepsal petici, protože i Váš hlas se
počítá! Věříme, že petice pomůže
zabránit zrušení katastrálního úřadu v Bystřici.
Josef Vojta, místostarosta

Přechod přes koleje
do průmyslové zóny
Již dlouhodobě usilujeme o bezpečný přechod přes železniční koleje
z průmyslové zóny u vlakového nádraží. Zaměstnanci si dlouhá léta krátí
na své nebezpečí cestu přes koleje
vedle drážní budovy. Zřízení legálního
přechodu přes koleje ovšem naráží na
celou řadu komplikací zejména technických, a to ze strany Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Zřízení
legálního přechodu bude patrně možné pouze několik desítek metrů před
drážní budovou směrem k vlakovému
silničnímu přejezdu, ale i tam bude
nejdříve nutné vyřešit problém nedostatečného rozhledu, protože vlak
nedaleko odtud vyjíždí ze zatáčky. Ze
strany města je snaha o legální přechod už několik let enormní, ovšem
proces schvalování a rozhodování ze
strany železničních orgánů je velmi
zdlouhavý.
Josef Vojta, místostarosta

INZERCE

Kamnářský klan Podsedníků
sklízí úspěchy doma i v zahraničí
Být ve své profesi jedním z nejlepších v Evropě se podařilo teprve devatenáctiletému Michalu Podsedníkovi. Vybojoval totiž úctyhodné čtvrté místo na letošním evropském mistrovství mladých kamnářů EURO
2015 v rakouském Welsu. V zahraničí tak úspěšně reprezentoval nejen Českou republiku, ale také své rodné
město Bystřici nad Pernštejnem, kde bydlí a působí v kamnářské ﬁrmě svého otce.
Jeho úspěch je o to větší, že mistrovství se koná pouze jednou za čtyři roky.
Pro kamnáře do pětadvaceti let je to
tedy v podstatě olympiáda, během níž
mohou předvést svou zručnost a preciznost - vlastnosti, kterými musí dobrý
kamnář nutně disponovat. A že je má
Michal Podsedník v krvi, svým výkonem na soutěži bezesporu prokázal.
Na mistrovství byl nejmladším sou-

lovy kroky, má nadějný kamnář jasno.
„Po ukončení nástavbového studia na
střední odborné škole na pražském Jarově bych rád odcestoval do Německa,
uplatnil se tam ve svém oboru a získal
nové zkušenosti. Můj otec je pro mě
vzor tím, co dokázal vybudovat. V budoucnu bych chtěl založit i pobočku v
zahraničí, a tím pokračovat v jeho stopách.“

Profesionálové, kterým
nechybí nadšení

těžícím a na rozdíl od svých starších
konkurentů ještě student. Přesto se mu
podařilo umístit hned za prvním Švýcarem, druhým Němcem a třetím Rakušanem, tedy za reprezentanty zemí,
v nichž je kamnářské řemeslo dlouhodobě na nejvyšší úrovni v Evropě. Také
proto hodnotí kapacity z kamnářského
oboru Michalovo umístění jako velký
úspěch, přestože zůstal těsně pod stupni
vítězů. Starší a zkušenější kolegové mu
předpovídají slibnou budoucnost.
O tom, kam budou směřovat Micha-
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Nakročeno za svými plány má skvěle.
Aby ne… Je z rodiny, kde je kamnářské
řemeslo už po desítky let tradicí. Michalův dědeček byl za minulého režimu
vedoucím výroby sporáků v podniku
v nedalekém Novém Městě na Moravě.
Po revoluci založil vlastní ﬁrmu, v níž
vyráběl typ přenosného sporáku, jehož
konstrukci sám vymyslel. Nápaditost,
zápal pro kamnářskou práci, vytrvalost a
zručnost po něm zdědili i jeho dva synové
- Michalův otec Jaroslav a strýc Tomáš.
Oba dva u svého otce nejprve pracovali, poté si v roce 1996 založili v Bystřici nad Pernštejnem vlastní ﬁrmu JPK
Kamnářství. V té době ovšem uměli
jen jeden typ topidla, který stavěl jejich
otec. Oni však chtěli umět víc. Začínali
jako samouci rozebíráním starých sporáků, postupně přešli i na stavbu vlastních topidel, a tak získávali profesní
zkušenosti. Ty navíc doplnili znalostmi
z rekvaliﬁkačních kurzů, jež úspěšně
absolvovali. Zároveň jsou členy Cechu kamnářů České republiky. Stali se
tak profesionály v oboru, který je pro

ně nejen úspěšným živobytím, ale také
velkým koníčkem.
Důkazem toho, že svůj podnik dokázali rozjet lépe, než doufali, je více než
1 000 individuálně stavěných kamen,
krbů a sporáků, které postavila ﬁrma
JPK Kamnářství za bezmála dvacet let
své existence. Před šesti lety navíc do
své nabídky služeb zařadili i malé přenosné sporáky, na něž jsou díky svému
otci experti.
Jaroslav, Tomáš a Michal Podsedníkové žijí odmala v Bystřici nad Pernštejnem. Nejvíce svých kamnářských
skvostů postavili právě ve svém regionu a v Jihomoravském kraji, nicméně
jejich topidla hřejí v domácnostech po

celé České republice i v zahraničí. A jak
to tak vypadá, kamen a sporáků z dílny Podsedníků bude i nadále přibývat.
Michal totiž díky svému úspěchu na
mistrovství, který zaznamenala i celostátní média, získal nejednu zajímavou
pracovní příležitost. A nehodlá ji promarnit, protože jak sám říká, v rodinné
tradici chce na sto procent pokračovat.

www.jpk-kamna.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN DUBEN 2015
Datum

Název akce

24. - 26. 3. BystĜicko þte dČtem (Rozsochy, Vír)
25. 3.
25. 3.
25. 3.
25. - 29. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
29. 3.
29. 3.
29. 3.
29. 3.
31. 3.
2. 4.
7. 4.
8. 4.
10. - 12. 4.
11. 4.
11. 4.
11. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.
14. 4.
14. 4.
16. 4.
17. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.

BystĜicko þte dČtem (Roveþné); 15,30 hod.
PoĜad pro dČti – Jaro s kamarády; 8.30 a 10.00 hod.
Smyþcový orchestr N. Kyjovského a hosté; 18.00 hod.
SoustĜedČní ragbistĤ RC Bystrc
Divadelní pĜedstavení „Vztahy na úrovni“
BystĜicko þte dČtem (Zvole); 15.30 hod.
Divadelní pĜedstavení „Lucerna aneb boj o lípu“; 19.00 hod.
Off road revue mítink
Velikonoþní dílniþky v BukovČ; 14.00 hod.
9. roþník turnaje ve stolním tenise
Divadelní pĜedstavení „Lucerna aneb boj o lípu“; 14.00
hod. a 18.00 hod.
Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 16.00 hod.
Vítání jara s hudbou a vínem;18.00 – 21.00 hod.
Turnaj ve florbalu – muží „B“
Maškarní karneval; 14.00 hod.
Svatební veletrh – Svatba na VysoþinČ;11.00 – 17.00 hod.
Turnaj ve florbalu – mladší žáci
Zápas v házené – muži
Výchovný koncert pro MŠ a st. ZŠ; 8.30 a 10.00 hod.
Velikonoþní všeumČl; 9.00 hod.
Roþníkový koncert dechové tĜídy M. Olivové; 18.00 hod.
Kino – animované pohádky;10.00 hod.
Víkendový pobyt s aerobikem
Taneþní soutČž – BystĜický kostitĜas; 8.30 hod.
Turnaj ve florbalu - muži
Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 17.00 hod.
Velikonoþní koncert – Orchestr N. Kyjovského,
Komorní sbor Alter ego a hosté; 17.00 hod.
Turnaj ve florbalu – starší žáci
Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách
Koncert – Olga Lounová; 19.30 hod.
"Setkání kĜesĢanských seniorĤ"; 13.00 hod.
CANTARINA CLARINETE; 19.30 hod.
Koncert ZUŠ - Aprílové muzicírování s Dechovým
orchestrem ZUŠ; 18.00 hod.
Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 19.00 hod.
Turnaj ve volejbalu
Sportování s ASPV

Zápas v házené - muži
Pochod do Trenkovy rokle
Divadlo – Byznys s mloky;19.30 hod.
SoustĜedČní reprezentace ýR ve florbalu pĜed MS –
21. - 26. 4.
junioĜi
24. 4. Koncert pČvec. sborĤ Studánka, Pramen a Pramínek; 18.00 hod.
24. 4. 52. ochutnávka vín; 19.30 hod.
24. 4. Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 19.00 hod.
25. – 26. 4. Off road maraton 2015
Zápas ve florbalu - nadstavba
25.4.
25. - 27. 4. Celostátní turnaj mužĤ v tenisu
26. 4. Zápas ve florbalu - nadstavba
26. 4. 4. roþník BohuĖovské traktoriády; 10.00 hod.
28. 4. Smyþcový koncert žákĤ Josefa Havla; 17.00 hod.
Akordeonový koncert tĜíd Dity Havlové a Milady
29. 4.
Krásenské; 17.00 hod.
30. 4. ýarodČjnice; ve 20.00 hod. pĜed bývalým MČÚ

Místo

Organizátor

Velký sál KD
Malý sál KD
Sportovní hala
Velký sál KD
Zvole ZŠ
Rozsochy - orlovna
Zvole n. P. – WM ŠiklĤv mlýn
Bukov – jídelna KD
Roveþné – tČlocviþna ZŠ

Mikroregion BystĜicko, obec Rozsochy, obec Vír,
ZŠ a MŠ Rozsochy, ZŠ a MŠ Vír
Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné,
ZŠ a MŠ Roveþné
KD BystĜice n.P.
ZUŠ a KD BystĜice n.P.
RC Bystrc
KD BystĜice n.P.
Mikroregion BystĜicko, obec Zvole, ZŠ Zvole
Obec Rozsochy, Divadelní spolek Rozsochy
WM ŠiklĤv mlýn
Obec Bukov
Obec Roveþné

Rozsochy - orlovna

Obec Rozsochy, Divadelní spolek Rozsochy

Rožná
Výstavní síĖ mČstského muzea
Sportovní hala
Daleþín - KD
Malý sál KD
Sportovní hala
Sportovní hala
Velký sál KD
Výtvarná dílna DDM
Malý sál KD
Velký sál KD
Sportovní hala BystĜice n.P.
Velký sál KD
Sportovní hala

Sportovní hala
Sportovní hala
Velký sál KD BystĜice n.P.
Budova Jednoty Orel
Malý sál KD

Obec Rožná, ochotnický spolek VíĜina z Víru
Muzeum BnP a Cappella Allegra
ASK BystĜice n.P.
MŠ Daleþín
Svatební a spoleþenská agentura AZ
ASK BystĜice n.P.
Sokol BystĜice n.P.
ZUŠ, KD BystĜice n.P.
DDM BystĜice n.P.
ZUŠ BystĜice n.P.
KD BystĜice n.P.
Darina Zemanová
Dance style BystĜice n.P.
Orel Nové MČsto na MoravČ
MČstys ŠtČpánov n.S., ochotnický spolek VíĜina
z Víru
ěímskokatolická farnost ve spolupráci se ZUŠ,
MČstské muzeum BnP
Orel Nové MČsto na MoravČ
Areál sportu a kultury s.r.o.
KD BystĜice n.P.
Jednota Orel
KD BystĜice n.P.

Velký sál KD

ZUŠ BystĜice n.P.

Bukov - KD
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala
Rozsochy
Velký sál KD

Obec Bukov, ochotnický spolek VíĜina z Víru
M. Felcman
ASPV - Imramovská
Sokol BystĜice n.P.
Jednota Orel
Gymnázium BystĜice n.P.

Sportovní hala

ýFbU

MČstské muzeum
Malý sál KD
Ujþov - KD
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Sportovní hala
Tenisové kurty
Sportovní hala
BohuĖov – prostranství u KD
Malý sál KD

ZUŠ, MČstské muzeum BnP
KD BystĜice n.P.
Obec Ujþov, ochotnický spolek VíĜina z Víru
WM ŠiklĤv mlýn
ASK BystĜice n.P.
TK BystĜice n.P.
ASK BystĜice n.P.
SDH BohuĖov
ZUŠ, KD BystĜice n.P.

Malý sál KD

ZUŠ, KD BystĜice n.P.

bývalý MČÚ, Lužánky

KD, DDM, SDH

Rozsochy, Vír
Roveþné - MŠ

ŠtČpánov n.S. - KD
Kostel sv. VavĜince

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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Sňatky
7.3. Petra Černá
Jan Mičín
Narození
5.11. Patrik Bizoň
6.11. Elizabet Holovičová
6.11. Kristýna Mrkosová
7.11. Filip Kiss
12.11. Magdaléna Juračková
19.11. František Seifert
21.11. Eliška Klusáková
29.11. Barbora Novotná
1.12. Stela Kratochvílová
12.12. Jonas Höppner
Jubilanti
DUBEN 2015
Helena Sýkorová
89 let
Jiřina Humeníková
80 let
Jaroslav Frýza
80 let
Jaroslav Krištof
75 let
Marie Sitařová
70 let
Karel Mikše
70 let
František Daněk
70 let
Jaroslava Slaná
70 let
Úmrtí
ÚNOR 2015
10.2. Jaroslav Vašek
73 let
13.2. Božena Novotná 90 let
18.2. Karel Blanař
59 let
21.2. Vladimír Žák
71 let
21.2. Antonín Prášil
76 let
22.2. Věra Ziková
83 let
28.2. Josefa Havelková 94 let

NOVÁ INFOROČENKA
2015-2016

Občanům Bystřicka se s minulým
vydáním měsíčníku Bystřicko dostala
po dvou letech na stůl i nová inforočenka. Za toto období došlo v jednotlivých institucích našeho města k mnoha změnám, zejména v souvislosti
s volbami do zastupitelstev obcí.
Kromě aktualizovaných informací
a kontaktů, na které jste z inforočenky zvyklí, jsme se pokusili publikaci
doplnit i o nové informace zejména
z oblasti sociálních služeb.
Záměrně zde však nenajdete informace, u kterých dochází k častým
změnám, jako jsou jízdní řády městské hromadné dopravy. Tyto aktuální informace pravidelně nacházíte
v měsíčníku Bystřicko a můžete si
je vystřihnuté do inforočenky vložit.
O případných změnách v inforočence
v průběhu období vás budeme nepravidelně informovat v článku „Opravte si
v inforočence“ našich novin. Všechny informace obsažené v inforočence, ale i ty, které se do inforočenky
nevešly, naleznete i na internetových
stránkách města www.bystricenp.
cz. Informace o turistických aktivitách našeho regionu, včetně seznamů
ubytovatelů a restaurací, naleznete na
turistických internetových stránkách
města www.info.bystricenp.cz.
Radek Vojta
vedoucí odboru správního a školství

Opravte si v inforočence
Telefonní číslo do ordinace

MUDr. Soni Petrové - gynekologie
- na poliklinice v Bystřici n. P.:
566 550 018.
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!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!
V souvislosti s opakujícími se stížnostmi na porušování veřejného pořádku a pořádku v nájemních domech upozorňujeme občany města na
nutnost dodržování platných vyhlášek města, zejména těch, které upravují povinnosti chovatelů zvířat na území města a pravidla dodržování
čistoty a pořádku ve městě.
Platná vyhláška č. 6/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích upravuje základní pravidla pro
zajištění čistoty a veřejného pořádku ve městě, zejména pak pravidla pro
pohyb psů /zvířat/ na veřejných prostranstvích.
Především není dovoleno:
• volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích
• držitel psa je povinen mít psa na veřejném prostranství na vodítku
s nasazeným náhubkem na mordě
• zvířata nesmějí být ponechána na veřejném prostranství bez dozoru, zejména nesmějí být uvazována či jinak upoutávána v blízkosti
vchodů do prodejen, škol či jiných veřejných objektů
• držitel zvířete je povinen zabránit jeho vnikání na cizí pozemky
a obtěžování nebo ohrožování občanů zvířaty
• není dovolen přístup zvířat na veřejná hřiště, pískoviště, hřbitov a na
místa označená značkou zákaz vstupu psů
• není dovoleno koupání psů v koupalištích, vodních nádržích a kašnách na území města
• znečistí-li zvíře veřejné prostranství, je jeho držitel povinen tuto
nečistotu neprodleně na svůj náklad a odpovídajícím způsobem
odstranit
Zejména poslední z uvedených povinností většina držitelů psů ignoruje. Na sídlištích, ale i v jiných částech města, jsou trávníky, chodníky,
ale i dětská hřiště oblíbenými místy „venčení“ psů, aniž by jejich držitelé po vyvenčení svého psa místo patřičným způsobem uklidili.
Taková bezohlednost k ostatním spoluobčanům a zejména malým dětem je důvodem pro zahájení řízení před komisí k projednávání přestupků, kde držitelům psů, přistiženým při porušení městské vyhlášky, hrozí
ve správním řízení pokuta až do výše 30.000 Kč.
Za komisi k projednávání přestupků: Eva Špatková

Svoz biodpadu ze zahrádkářských kolonií
velkoobjemovými kontejnery
Svoz bioodpadu ze zahrádkářských
kolonií pro rok 2015 bude probíhat
takto:
Kontejnery budou přistavovány na
těchto místech - lokalita Pod Horou
3x (spolková budova, spodní pravá
část, vrchní trafostanice) a Domanínek
(u hl. brány při silnici č.19) v období
duben až říjen vždy v pátek v těchto
termínech - 17. 4., 15. 5., 19. 6., 17. 7.,
21. 8., 18. 9., 16. 10. 2015 (vždy 3.
víkend v měsíci). Následující pondělí
bude kontejner odvezen na kompostárnu v areálu technických služeb. Mimo
tyto termíny lze samozřejmě bezplatně
uložit bioodpad na sběrném dvoře.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze pro odpad
rostlinného původu (listí, tráva, plevel,
odpady z ovoce a zeleniny, drobné větve ze stromů a keřů do průměru 5 mm
a další). Nejsou určeny pro zbytky jídel
a další odpady živočišného původu, komunální odpad, separovatelné složky
komunálního odpadu a nebezpečný odpad. Odpad nesmí obsahovat kamení.
V případě znečištění kontejneru nepovoleným druhem odpadu bude
poskytování služby ukončeno!
V Bystřici n. P. dne 23. 2. 2015
Za TS města a.s.
Roman Kekrt, ředitel

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní středisko sociální pomoci
Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. Sbírka se uskuteční ve dnech 15., 17., 22. a 24. dubna 2015. Sběr věcí pro potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15,00 do 17,00 hodin v budově
bývalého Úřadu práce v Bystřici nad Pernštejnem, ulice Tyršova čp. 408.
Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spacích
pytlů, polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické a
toaletní potřeby, školní potřeby a hračky.
Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů
nebo krabic.
Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek na dopravu.
Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodávali matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, lednice a další
objemné předměty !!!
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ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Přišli jsme se ptáti, můžem-li tu zazpívati,
přišli jsme se ptáti, můžem-li tu tancovati,
přišli jsme se ptáti, můžem-li tu zadupati.
Tímto i jiným masopustním říkadlem se ohlašoval masopustní průvod u domanínských stavení v sobotu 14. února 2015. Konal se zde již tradiční Domanínský masopust. Zúčastnilo se kolem 50 masek, které obcházely jednotlivé domy a užívaly si veselí a hojnosti. Po obchůzce dědiny jsme se sešli
i s ostatními v kulturním domě na taneček a přátelské posezení.
V sobotu 7. března se děti, které tančí v taneční skupině TIC-TAC Domanín, zúčastnily mezinárodní soutěže o Pohár města Kunštátu, kde obsadily
čtvrté místo. I zde nabírají zkušenosti a inspiraci pro své další tančení.

Hřiště u ZŠ TGM se opraví
o prázdninách
Přes letní prázdniny dojde na
rekonstrukci školního hřiště u bystřické základní školy T. G. Masaryka v Tyršově ulici. Město na ni
v rozpočtu vyčlenilo šest milionů
korun, přičemž rekonstrukce se
v plném rozsahu uskuteční z městských ﬁnancí.

V současné době se připravuje
výběrové řízení. Nové školní hřiště
bude bezúdržbové, bude mít velikost házenkářského hřiště, kolem
něhož vzniknou běžecké dráhy.
Hřiště bude odděleno od ostatních
budov plotem.
Josef Vojta, místostarosta

UPOZORNĚNÍ
Nemocnice Nové Město na Moravě
oznamuje, že alergologická ambulance pro děti
MUDr. Zdeňky Ježové bude z polikliniky Bystřice n. P. z provozních důvodů od 1. 4. 2015 do odvolání
přesunuta do Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace. Pacienti budou ošetřeni
v nemocnici v Novém Městě na Moravě.
Omlouváme se za případné komplikace.

NÁBOR DO ODDÍLU HOKEJE
A KRASOBRUSLENÍ
Zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem
Zi
m

Chceš hrát hokej? Chceš být krasobruslařkou?
l řk ?
Staň se mladým Zubrem!
Nově vznikající klub BK Zubři Bystřice
pořádá nábor do oddílu hokeje a krasobruslení.
Nábor je určen pro dě od 4 let.

Nábor bude probíhat 4. dubna v čase 9:30 – 11:00
Pravidelné tréninky začnou v září 2015. Nábor je zdarma. S sebou si
vezměte: brusle, hokejku, helmu, chrániče
Kontakty a informace: zimakbystrice@gmail.com
Nábor bude probíhat: Zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

60 let spolu u jednoho stolu
Málokdo se může pochlubit společným manželským svazkem v délce 60 let. Ano, mluvím o diamantové
svatbě manželů Uhrových z Bystřice n. P. Anna a Jaroslav Uhrovi dne
19. 2. 2015 dovršili společných 60
let života bok po boku. Vychovali
2 dcery a dnes se mohou těšit již ze
svých vnuků a jednoho pravnuka.
I když jim různé nemoci nedovolí

žít plnohodnotný život, přece mají
neustále zájem o své okolí, město
a především blízkou rodinu.
Setkání s manžely Uhrovými bylo
velice vstřícné, dojemné a nám nezbývá, než jim do dalších let společného života popřát sílu a hlavně
zdraví.
za SPOZ: Eva Bagarová
Hana Pečinková

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám za Sbor pro občanské záležitosti v Bystřici n. P. trochu vysvětlit situaci při zveřejňování vašich jubilejních výročí v měsíčníku Bystřicko a návštěv členek této komise u vás doma.
Změnila se pravidla. Proto bych vás žádala, abyste v případě obdržení
dopisu z Města Bystřice n. P. reagovali, zda opravdu chcete či nechcete
zveřejnit v měsíčníku Bystřicko a zda chcete či nechcete, aby vás některá z členek komise Sboru pro občanské záležitosti navštívila u vás doma
při příležitosti vašeho životního jubilea. Moc by nás všechny mrzelo,
kdybychom na někoho opomněli, protože jste včas neodeslali návratku,
kterou jste obdrželi. Máme velmi dobré a pěkné zkušenosti z Vašich návštěv, které probíhají v přátelském porozumění a které jsou pro obě strany určitě inspirující. Za to vám všem děkuji, a proto vás prosím, napište
nám svůj souhlas či nesouhlas. Tolik na vysvětlenou.
Za SPOZ: Hana Pečinková

První měsíce ANO 2011 v komunální
politice v Bystřici nad Pernštejnem
Vážení spoluobčané,
v první řadě bychom vám chtěli
poděkovat za důvěru, kterou jste
do nás v komunálních volbách
vložili. Naší povinností teď bude
vám ji splatit. Ve volbách jsme
získali 2 mandáty, svými hlasy jste
podpořili Mgr. Martina Svobodu
a Mgr. Martina Bártu. Ihned po
volbách se rozjela povolební vyjednávání a diskuze nad složením
rady, výborů a komisí. Z výsledků
voleb bylo patrné, že zůstaneme
v opozici, přesto se nám podařilo
prosadit celou řadu témat z našeho
volebního programu do Programových priorit Zastupitelstva města
Bystřice nad Pernštejnem pro roky
2014 –2018. Za zmínku určitě stojí
„klikací“ rozpočet, zveřejňování
smluv na internetu, zvýšení informovanosti o činnosti radnice, dokončení rekonstrukce panelových
domů a podpora kultury a sportu
ve městě. Samozřejmě, že nelze
vše provést okamžitě. V současné
době se usilovně pracuje na „klikacím“ rozpočtu. Finanční výbor
pod vedením Martina Svobody
připravuje podklady pro jeho realizaci. Po dohodě s vedením města
by měl být v provozu počátkem
roku 2016.
Před volbami jsme jasně deklarovali, že chceme větší informovanost občanů města o dění na radnici a v městských společnostech.
Vedení města chtělo obnovit diskuzi na městském webu a my jsme
tuto myšlenku podpořili. Pouze
jsme chtěli, aby diskutující byli
registrováni, čímž by se zamezilo
anonymním příspěvkům. Je velká

škoda, že jedna z opozičních stran
nebyla tomuto nápadu nakloněna
a z otevření diskuzního fóra sešlo.
Rozhodli jsme se vám proto nabídnout alternativu. Na emailovou
adresu ano.bystrice@gmail.com
můžete posílat jakékoli dotazy týkající se dění v našem městě. My
budeme tyto dotazy evidovat a připravíme na ně odpovědi. Odpovídat však nebudeme písemně, ale
ústně, jelikož preferujeme osobní
setkání.
Tímto bychom vás chtěli pozvat na setkání s vašimi zastupiteli
Martinem Svobodou a Martinem
Bártou, které se uskuteční 29. dubna 2015 v 17 hodin v salonku restaurace Club. Budeme rádi, když
se z těchto setkání stane tradice
a budeme společně probírat témata, která se týkají nás všech. Zároveň máte možnost navštěvovat naši
stránku
h ps://www.facebook.
com/anovbystrici, kde lze rovněž
klást otázky nebo vést diskuzi.
Do chodu města se nezapojili pouze naši dva zastupitelé, ale
i naši kandidáti ve volbách. Do
osadního výboru místní části Lesoňovice byl zvolen Ing. Jiří Hájek.
Iveta Šiborová je členkou komise
kultury, Pavel Klusák komise výstavby, Ing. Jaroslav Rudoš komise životního prostředí a Roman
Polanský komise pro hospodaření
s byty. Jen pro úplnost ještě upřesníme, že Mgr. Martin Svoboda je
předsedou ﬁnančního výboru a Mgr.
Martin Bárta předsedou kontrolního
výboru.
Místní organizace ANO 2011
Bystřice nad Pernštejnem

Bude na Bystřicku hlubinné úložiště?
Vzdušnou čarou 10 km od Bystřice n. P., ze směru převládajících JV větrů, se nachází Kraví
hora, která byla loni v souvislosti
s uvažovaným jaderným závodem dodatečně zařazena mezi
vytipované lokality pro ukládání
vysoce radioaktivního jaderného
odpadu. Přestože je od padesátých let poddolovaná, Správa
úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) zde našla u starostů
k průzkumným pracím pochopení. Těší se asi na doprovodné
„všimné“ do rozpočtů a tvrdí, že
NE úložišti mohou říci až později. V ostatních vytipovaných
lokalitách v ČR proběhly naopak
desítky referend a průměrně 93,1
% občanů úložiště nikde nechce!
Je zřejmé, že hlubinné úložiště
vznikne tam, kde bude nejmenší
odpor obyvatel…
Kraví hora má být provrtána desítkami kilometrů chodeb a vrtů až
do hloubky 500 m a do nich se mají
postupně navážet a zabetonovávat

kontejnery s vyhořelým jaderným
palivem. Všechny přístupové chodby se po naplnění nevratně zasypou
a pak už bude jen monitorována
radiace na povrchu, aby mohli být
občané okolních obcí před hrozícím
nebezpečím včas varováni.
Při slavnostním otevření informačního centra SÚRAO v Bystřici
řekl starosta, že: „někde to být musí,
my jsme na uran zvyklí a když se tu
uran vytěžil, měl by se sem vrátit“.
Jenže do Kraví hory by se nevozila
uranová ruda, ale vyhořelé palivo
z jaderných elektráren, které by se
s přírodní uranovou rudou mohlo
srovnávat až za statisíce let! Vyhořelé palivo patří mezi nejnebezpečnější odpady v dějinách lidstva
a jeho radioaktivita a toxicita poklesne na bezpečnou úroveň až někdy za
milión let. Člověka přitom dokáže
zabít už 1 mg plutonia obsaženého
v palivu a v úložišti ho má být až 100
tun …
„Kam s ním?“
Likvidace vyhořelého paliva je

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

celosvětovým problémem. Hlubinné
jaderné úložiště neexistuje nikde na
světě, s jeho přípravou jsou v Evropě
zatím nejdál Finové. V USA se ho
20 let pokoušejí budovat, před dvěma lety jeho výstavbu zastavili, protože i v nejsušším místě Nevadské
pouště je tam pro něj příliš vlhko.
SÚRAO ujišťuje, že naše obaly pro
radioaktivní odpady odolají tlakům,
korozi, teplotě, radiaci i vlhkosti
neporušené sto tisíc let. Stačí si ale
přečíst zprávu Federální agentury
pro životní prostředí USA, která pro
plánované tamní úložiště hned od
počátku zvyšuje normy pro zamoření okolí s tím, že tyto hodnoty se
budou v budoucnu řádově zvyšovat.
Realizace jaderného úložiště kdekoliv na světě tak bude jistě znamenat
vybydlování území.
A postoj Bystřice?
Na podzim jsme v referendu řekli
rázné NE výrobě jaderného paliva
a třídění radioaktivních odpadů –
proti bylo 80 % lidí. Nyní hrozí regionu nebezpečí větší. Na zasedání

zastupitelstva se zeptal MVDr. Petr
Dvořák, proč je v Bystřici zřízeno
propagační centrum Správy úložišť
radioaktivních odpadů, když těžba
uranu pomalu končí, a obyvatelé se
v referendu jasně vyjádřili, že jaderné aktivity nechtějí. Vedení města se
o tom ale odmítlo bavit.
Už samotným zahájením průzkumu se na dlouhá desetiletí poškodí
obraz potencionálního území pro
hlubinné úložiště v očích podnikatelů a veřejnosti. Plány na vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v našem regionu
nezaměstnanost nesníží, ale naopak
zvýší, protože pak už na Bystřicko žádné nové ﬁrmy nepřilákáme.
Obávám se, že se starostové nechávají klamat státem i vedením našeho kraje, které Bystřicko zablokováním spojení na D1 už zřejmě také
odepsalo.
Více na www.temelin.cz; ww.
nechcemeuloziste.cz
Vít Novotný
zastupitel
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Masopust na Dvořištích
Zatímco někdo slavil v sobotu
14. února svátek svatého Valentýna,
obyvatelé a přátelé Dvořišť na sebe
oblékli maškarní kostýmy a vyrazili obnovit tradici masopustu v naší
obci. Průvod 31 maškar byl zahájen
u domu paní starostky, kde byl předán klíč od obce a povolení k průchodu obcí a konání všemožných
taškařic. Téměř nikdo neměl s masopustním veselím žádné zkušenosti
a především nikdo nevěděl, jak zareagují obyvatelé, když jim u dveří
zazvoní medvěd, rytíř či vodník
a mnoho dalších malých i velkých
maškar. Bylo velkým a milým překvapením, když nás u téměř všech

(mimo dvou) domů vítaly usměvavé
tváře a bohaté občerstvení. Za zvuku
harmoniky si s maškarami rád zatančil každý hospodář či hospodyně.
Na malé maškary čekaly v několika domech drobné zkoušky zručnosti, po jejichž splnění obdržely
kartuše s nápovědou k závěrečné hádance. Tu samozřejmě děti úspěšně
vyřešily a s perníkovým medvědem,
jako symbolem masopustu, a vlastnoručně vyrobenou papírovou růží
odcházely domů s pocitem vesele
prožitého odpoledne.
Jsme rádi, že se masopust na
Dvořištích vydařil a můžeme se těšit
a vymýšlet kostýmy na rok příští!

VÝZNAMNÝ MOKŘAD V ROŽNÉ
Více jak tři desetiletí jezdívám vlakem do Rožné. Vlak projíždí (směrem
od Věžné) těsně před Rožnou průkopem ve skále a vzápětí vyjíždí z lesa.
Po levé ruce, těsně před roženskou stanicí, je sníženina. Částečně se stagnující nadzemní vodou, zarostlá rákosem, orobincem a všelijakým „šurvajsem“. Takto se to jeví na první pohled a takto se to jevilo po léta i mně.
Vloni jsem poprvé do těchto míst
vkročil a ihned mě bylo jasné, že se
jedná o unikát, hostící velkou biologickou diverzitu. A že je to „ze zákona“ významný krajinný prvek.
Zajímal jsem se na tomto místě
především o rostlinstvo a houby,
pomíjejíce bohatou druhovou rozmanitost především bezobratlých
živočichů: měkkýšů, hmyzu (vážky,
motýli atd.), nižších členovců i organismů jednobuněčných.
Roženský mokřad je ohraničený
úpatím svahu s porosty smrkových
monokultur ze strany západní a tělesem náspu železniční tratě ze strany východní. Bylinným porostům
vévodí střídavě souvislejší porosty
ostřice měchýřkaté, jinde zevaru a
také orobince, v severní části pak
porosty chrastice rákosovité. Tam
pak přechází v řídký, mladý, smrkový les. Jednotlivě zde jsou skupiny starých křovitých vrb.
Je obecným jevem, že u stabilizované vegetace, blížící se svému
klimaxovému optimu (říká se tomu
také „blokovaná sukcese“), nebývá
druhová pestrost rostlin tak vysoká,
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jako na místech narušených (najmě
na různých skládkách). Tak je tomu
i na popisovaném místě. Prozatím
je odsud známo 50 druhů cévnatých
rostlin. Vyskytují se zde však druhy,
které v širokém okolí Bystřice n. P.
už před mnoha desetiletími vyhynuly. Již při jízdě vlakem nebo při chůzi
kolem mokřadu můžeme pozorovat
velké šťovíkové listy s vysokými lodyhami. Je to šťovík vodní, který již
jinde v okolí nenajdeme (poslední
dva kusy rostly před 25 roky v mokré louce u Smrčku). V „Červeném se-

znamu ohrožených rostlin“ je zapsána vrbovka bahenní, která zde rovněž roste. Žabník jitrocelový dorůstá
až metru výšky a své krásné růžové
květy otevírá v letních odpoledních
hodinách. Na Bystřicku už roste jen
velmi rozptýleně a na všech místech
pouze v několika málo jedincích.
Delší dobu bude trvat průzkum
hub na tomto místě. Dnes už víme,
že se zde poměrně hojně vyskytuje
zákonem chráněná špička rybničná
(nebo také močálová). Ve stavu studia jsou drobné vřeckaté houby, vázané na mokřadní druhy bylin a trav.
Možná zde rostou i druhy, které dosud nejsou z naší republiky známé.
Z uvedeného vyplývá, že tato
nanejvýše cenná lokalita zasluhuje
ochranu a případný plánovaný ma-

nagementový zásah. Především by
mělo být zabráněno dalšímu osazování mokřadu stromy. Vegetaci
rovněž neprospívá to, že na sousedních svazích bylo pokáceno několik
smrků směrem do mokřadu, z nich
byly odřezány větve a ty pak jsou
v mokřině ponechány poté, co kmeny byly odvezeny.
Osobně vím ještě o jednom takovémto místě na Bystřicku (ovšem
s jinou vegetací). Je v místě vypuštěného rybníka v údolí potůčku, přítoku Nedvědičky, při západním okraji
polesí Ochoz u Bystřice. Na obou
zmíněných místech to vypadá, jako
by jste vstoupili do „amazonského
mokřadního pralesa“. O tom někdy
příště.
J.Čáp
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Prima plavání
Již tradičně je do výuky tělesné
výchovy na Gymnáziu v Bystřici
nad Pernštejnem zařazen zdokonalovací výcvik v plavání. Výcvik
v rozsahu 10 hodin je určen pro žáky
primy a probíhá v bazénu Městské
sportovní haly v Bystřici n. P. Na
konci výcviku je uspořádán závod,
ve kterém žáci porovnají svoje dovednosti v základních plaveckých
stylech (kraul, prsa a znak).
V letošním školním roce se v kategorii dívek uskutečnil závod 9. února
2015. Z dívek byla nejrychlejší Te-

reza Mifková, potom Ivana Holečková a Sabina Skoumalová. Všichni
závodníci se na svůj závěrečný výkon poctivě připravovali a zaslouží
velkou pochvalu. Ve výcviku budou následně pokračovat chlapci.
Na závěr je nutno podotknout, že
možnost využití bazénu v hodinách
TV je příjemným a efektivním doplněním komplexní výuky tohoto
předmětu. Po velmi dobrých zkušenostech bychom v této praxi chtěli
nadále pokračovat.
Jan Illek, učitel TV

…lyže budiž pochváleny…
Lyžařský kurz je úspěšně za námi.
Akce, která se opakuje každý školní
rok. Tak proč o ní psát?
...třeba proto, že se jej zúčastnilo
53 studentů kvinty a 1.A z celkového počtu šedesáti…třeba proto, že
Karlov p. Pradědem, kde jsme týden od 22. do 27. února 2015 strávili, zvyšuje rok co rok kvalitu nabízených služeb, mj. kompletním zasněžováním, nejrychlejší čtyřsedačkou
na Moravě, nabídkou skibusů, apod.
…třeba proto, že přibývá mezi
studenty lyžařů a snowboardistů
vlastnících kvalitní výzbroj, dokáží
ji výborně ovládat…třeba proto, že
všichni nováčci /17 lyžařů a 8 snow-

boarďáků/ excelentně zvládli úskalí
začátečníků…
…třeba proto, že jsme postupně
otestovali všechny typy sjezdovek
včetně černé závodní, nadchlo nás
večerní lyžování…a 15 běžkařů podniklo nezapomenutelný výlet na Praděd a Švýcárnu…
Suma sumarum – zranění se nám
vyhnula, týden lyžování provázela
dobrá nálada, pracovitost a vytrvalost. I u nás ve škole platí, že lyžování
je vyhledávanou, žádoucí a prospěšnou součástí sportovního života mladých lidí.
L. Císařová, vedoucí lyž. kurzu
Gymnázium Bystřice n. P.

Nezapomenutelný zážitek
z republikového ﬁnále v basketbalu
Po velkém úspěchu v minulém
roce, kdy jsme slavili postup gymnázia do krajského kola basketbalu
středních škol v Kraji Vysočina, nás
tentokrát čekala ještě mnohem větší
výzva. Dočkali jsme se totiž historicky prvního postupu na republikové ﬁnále AŠSK ČR v basketbalu
do sedmnácti let.
29. ledna jsme tedy znovu odcestovali do Žďáru nad Sázavou, kde
na nás čekalo příjemné prostředí
sportovní haly Na Bouchalkách,
stejné haly, ve které jsme odehráli i
okresní kolo. Turnaje se zúčastnilo
celkem šest týmů.
Hned v prvním zápase nás čekal
velmi silný tým z Nového Jičína.
Už od prvního pohledu bylo na hráčích poznat, že někteří z nich hrají
basketbal na vysoké úrovni a někteří i v naší nejvyšší juniorské lize.
V tomto zápase jsme na výhru už
od začátku nepomýšleli, ale snažili
jsme se motivovat a zkusit překvapit. V úvodu utkání jsme drželi tempo, ale v průběhu zápasu se jasně
projevily zkušenosti a fyzička a my
prohráli 59:26.
Po prohraném prvním zápase
jsme se snažili vyhecovat k lepšímu
výkonu proti podle nás hratelnějšímu soupeři z Nové Paky. Zápas
začal hodně vyrovnaně a my drželi
krok dvě čtvrtiny. Ve třetí čtvrtině
nám přestalo přát štěstí, koše nepa-

daly a soupeř zvítězil 41:26.
Kvůli těmto dvěma prohrám jsme
obsadili ve skupině poslední místo,
a tak jsme se museli koncentrovat na
zápas o páté místo proti Jihlavě.
Z krajského kola jsme už věděli,
že jihlavský tým táhne jejich ligový
rozehrávač, a tak jsme měli v plánu
bránit hlavně jeho. To se nám ale
hned na začátku nepodařilo a díky
jeho přesné ruce nám Jihlava odskočila asi o deset bodů. Náskok jsme se
snažili dohnat, což se nám nakonec
nepodařilo a poslední zápas na tomto turnaji skončil poměrem 38:26.
Myslíme, že za všechny můžeme s klidem říct, že i přes prohraná
utkání byla pro nás všechny účast
na republikovém ﬁnále obrovskou
zkušeností a zážitkem. Takového
úspěchu bychom určitě nedosáhli
bez velké zásluhy pana profesora
Illeka, který s námi trpělivě trénoval nejen na tento turnaj. Chtěli bychom mu tímto poděkovat.
Podrobné informace naleznete
na webových stránkách naší školy
www.gybnp.cz
Reprezentanti školy: David Jílek, Matěj Sláma, Jiří Opravil, Ondřej Kroupa, Matěj Urban, Radek
Vojta, Artur Treﬁl, Tomáš Sýkora,
Lukáš Kunovský a Tomáš Christian.

Krajské kolo soutěže středoškolských učňů
Automechanik Junior v Bystřici n. P.
Mezi mnoha soutěžemi, které jsou
po celé republice organizovány pro
středoškolské studenty, se již tradičně
najde místo i pro učně v oboru automechanik. I bystřická střední škola ve
své nabídce tento obor má, a proto se
po několika letech mohla opět zhostit
organizace krajského kola této soutěže.
Pravidlem je, že soutěže se neúčastní student pořádající školy, a tak
organizační tým připravil celou soutěž pro zbývajících 6 škol z Kraje Vysočina, které obor vyučují.
Soutěžící čekal náročný test obsahující 100 otázek, dále pak poznávání
součástek, částí motorových vozidel,
přípravků a nářadí používaného v praxi automechaniků a nakonec i 5 praktických pracovišť. Na těch studenti
prokazovali svoje odborné dovednosti jako například práce s diagnostikou řídící jednotky, práce v pneuservisu, seřízení ventilů motoru,
výměna rozvodového řemene a další.
Deset studentů třetích ročníků se
v pátek 27. února pustilo do klání. Již
odpoledne bylo jasné, který student
je nejlepším automechanikem v kraji
a bude tak reprezentovat kraj na celostátním kole v Servisním centru Škoda Auto v Kosmonosech.
Vítězem se stal Radek Mezlík ze
SPŠ v Třebíči, druhý byl Radim Bartejs ze stejné školy a na třetím místě
skončil Jakub Štětina ze SŠPTA
v Jihlavě. Všem zúčastněným studentům město Bystřice nad Pernštejnem

a naše škola věnovala pěkné upomínkové předměty, první tři si odnesli
i hodnotné praktické dárky do profesního života.
Závěrem nutno podotknout, že ani
naši automechanici se v branži neztratí – při generálce na soutěž zvládali
technické úkoly se stejnou bravurou
jako druhý den soutěžící. Děkuji tímto všem kolegům, kteří se postarali
o hladký a kvalitní průběh celé soutěže, kterou kolegové doprovázející studenty vysoce ocenili. Děkujeme ﬁrmě WERA za pěkné ceny soutěžícím
a zároveň i městu Bystřice nad Pernštejnem za drobné dárky soutěžícím
a hostům.

Krajská postupová přehlídka studentských
prací ENERSOL 2015 na EDENU
Pod pojmy energie, úspory, emise a
jejich snižování si každý něco dokáže
představit. Pod názvem ENERSOL
už ne, ale přesto jsou tyto pojmy úzce
provázány. Již 11 let po celé České
republice běží soutěžní projekt, ve
kterém studenti různých škol z celé republiky tvoří svoje projekty na již zmíněná témata. Stejně tak i naši studenti
oborů Agropodnikání a Management
služeb a cestovního ruchu se do tohoto
projektu pravidelně zapojují.
V letošním roce se však povedlo
díky novému centru EDEN dostat
krajskou postupovou přehlídku přímo
do Bystřice. V novém konferenčním
sále se tak 20. února uskutečnil již 11.
ročník této soutěže. Sešlo se víc jak 35
soutěžních prací, ze kterých však přísná porota odborníků vybrala pouhých
14, které na konferenci byly předsta-

veny. Kategorie Enersol a praxe,
Enersol a inovace a Enersol a popularizace představili studenti různých
škol. Nechyběla mezi nimi ani VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Simona Kolářová s Richardem
Krondráfem připravili téma Animační program pro děti – Cestou energie
z minulosti do budoucnosti a Štěpán
Čech zpracoval odborné pojednání o minimalizačních technologiích
při zpracování půdy. Obě práce byly
nadmíru úspěšné, zaslouženě sklidily
chválu a uznání, za což byly odměněny postupem do celostátního kola této
soutěže.
Držme soutěžnímu družstvu Kraje
Vysočina palce. V případě úspěchu
je následně čeká účast na mezinárodním kole soutěže, které bude
v letošním roce hostit Jihlava.

Tomáš Sýkora a Tomáš Christian,
studenti sexty
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Sportovní aktivity žáků ZŠ TGM
V průběhu ledna a února se uskutečnily týdenní lyžařské výcviky
žáků 8. a 7. tříd. Sjezdaři a snowboardisté brázdili svahy v Dalečíně,
běžkaři se drželi lyžařských stop na
Vlachovicích, Třech Studních, Fryšavě, Medlově a ve sportovním areálu Vysočina aréna v Novém Městě
na Moravě. Počasí nám přálo, sníh
byl sice přemrzlý, přes den při teplotách nad nulou měkký, ale jinak
úžasné podmínky pro zimní sportování. Poslední den každého výcviku
se žáci poměřili v závodech ve slalomu a v běhu. Obě akce se vydařily,
žáci si kromě puchýřů a bolavého
těla odnesli i chvíle legrace a základy praktických znalostí lyžování.
Další pravidelnou sportovní aktivitou v zimních měsících jsou

závody ve šplhu prvostupňových
žáků. Naše škola již tradičně pořádá
okrskové kolo – tentokrát se konalo 5. března.Ve velké tělocvičně se
sešlo 38 nejlepších šplhounů ze základních škol z Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Rožínky, Nedvědice
a Zvole.Všichni soutěžící bojovali
ze všech sil a podali výborné výkony. Naši školu reprezentovalo
5 chlapců a 5 dívek. Postupová
místa ve svých kategoriích z naší
školy získali: Patricie Šírová, Marek Zich, Natálie Burešová, Jolana
Janoušková a Michal Schneider,
Justýna Nebolová, David Flos, Iveta Škrdlíková, Max Bukal.
Za učitele tělesné výchovy
V. Šiborová a J. Zítková

Výuka trochu jinak
Zájem o přírodní a technické obory se pokusily střední školy vzbudit u žáků
základních škol v rámci projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost.“ I žáci z naší školy jsou zapojeni do tohoto projektu, který probíhal loňský a letošní rok pokračuje. Během školního roku jsme osmkrát jeli do
Žďáru nad Sázavou. Žáci si předem vybrali obor, který by je mohl zajímat. Po
příjezdu na střední školu se rozdělili do skupin a odborní mistři si je odvedli na
pracoviště. Trávili, touto pro ně neobvyklou činností, čas od 14:00 do 17:30. Po
skončení aktivit byli odvezeni zpět do Bystřice nad Pernštejnem. V rámci tohoto projektu jsou i dvě exkurze, jednu již absolvovali - Vítkovické železáreny
a na druhá je teprve čeká- přečerpávající elektrárna Dlouhé Stráně. Tento projekt většinu nadchnul, nejvíce se líbila práce se dřevem, montáž a jízda na čtyřkolkách, zajímaly je také elektrotechnické obory. Žáci se dozvěděli nové informace ohledně zpracování dřeva a kovu a byl jim přiblížen chod střední školy.
Je možné, že tento projekt ovlivní jejich výběr střední školy, na kterou zamíří
po ukončení základní školy. Také ostatní žáci 6. - 9. ročníků se účastní výuky
vždy ve dvou dnech. Vytvořili
jednoduché výrobky a zjistili,
že s takovou malou vařečkou je
opravdu hodně práce. Možná
je to bude inspirovat k vytváření dalších výrobků, ale je to
jen na nás dospělých, aby tuto
možnost měli, abychom žákům ukázali, jak využít jejich
volný čas a nenechali je zakrnět u počítačových her. Vždyť
společné vytváření hodnot je
pro všechny prospěšné.
Alena Vavříčková
ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615

Opět čteme dětem

Setkání u sochy T. G. Masaryka
Letošní setkání při příležitosti
165. výročí narození prvního českého prezidenta, jehož jméno nese
naše škola, proběhlo v režii žákovského parlamentu. Nejstarší žáci si
připravili pro své mladší kamarády
krátké povídání o historii této prý
nejnádhernější sochy T.G. Masaryka
vůbec. Pro většinu žáků bylo překvapivé, že socha byla během války
rozřezána na tři díly a měla být roztavena. Dělníci závodu Ringhofer
Tatra ji ale zachránili a po válce byla
socha bezvadně zcelena a 28. října
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1945 opět umístěna na své místo
před naší základní školou. Poté zazněly některé z myšlenek našeho
prvního prezidenta. Většina z nich je
aktuálních i v současnosti. Za všechny alespoň jedna z nich: „Je stejně
potřebné přemýšlet o tom, jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, jak
dobývat bohatství.“ Dětský pěvecký
sbor se se všemi zúčastněnými rozloučil oblíbenou písní T. G. Masaryka „Ach synku, synku“.
Romana Klusáková, ZŠ TGM

Bystřicko čte dětem je projekt, který začíná mít svou tradici. Nejprve je
potřebné se zamyslet, jak smysluplně
využít finanční prostředky, které věnuje
kraj Vysočina, Mikroregion Bystřicko
a E-ON, kterým tímto za ně děkujeme
a poté nastává úkol, oslovit osobnosti,
které by byly ochotny se tohoto úkolu
zhostit a co nejlépe přiblížit dětem četbu a lásku ke knihám. Nebudeme si
však namlouvat, že četba sama o sobě
v dnešní době již nestačí. Je nutné ji
proložit například vyprávěním,fotografiemi, projekcí,soutěžemi, pracovními
listy, diskuzí, tak aby zaujala skupinu
posluchačů, pro které je určena. To vše
se nám snad podařilo ve dnech od 2. 3. 6. 3. 2015 ve vyprávění cestovatele Jana
Vařeky o Tanzánii a jiných afrických
zemí, doplněné fotografiemi a četbou
v anglickém originále z knihy FACING
THE LOIN pro žáky 9. ročníků. Pro 6.
ročníky si připravila pořad Poezie? Ta
nezabije! Mgr. Bc. Ivona Čermáková.
Netradiční formou přiblížila díla
autorů E. Leara a CH. Mongensterna. Své poznatky žáci mohli využít
v plnění úkolů ve skupinách. I žáky
1. ročníků se podařilo zaujmout,
opět paní Čermákovou četbou
z knihy Stefana
Gemmela Jako
ty! V pohádkovém příběhu
o vzájemné pomoci a
přátelství slona a
myšky si žáci
společně zatancovali, zazpívali,

pracovali ve skupinkách a hlavně si to
moc užili. Žáky 7. a 8. ročníků oslovila
bývalá paní ředitelka Mgr. Alexandra
Gabrielová s četbou knihy Karla Čapka Obrázky z Holandska doplněnou
fotograﬁemi, vyprávěním a projekcí
z vlastních cest po Holandku. A nepřišli zkrátka ani naši menší žáci 2. - 3.
tříd, pro které si připravil četbu z knihy
Pavla Naumana Pohádky o mašinkách
starosta obce Rožná Libor Pokorný.
Vše doplnil o zážitky ze železnice, kde
mnoho let působil. Bylo obdivuhodné
na jaké otázky se malí žáci dokáží ptát.
Diskuze byla živá a dotazy neustávaly.
Poslední oslovenou osobností byl starosta obce Rozsochy Augustýn Holý
s knihou Ondřeje Sekory Kronika
města Kocourkova pro žáky 4. - 5. tříd.
Své vystoupení doplnil hrou na kytaru
a vyprávěl o masopustních tradicích.
Cílem našeho čtení bylo zaujmout
a povzbudit žáky pro další četbu nebo
se potkat se zajímavými lidmi. Děkujeme všem účinkujícím.
Hana Kopecká ZŘŠ
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Karnevalové odpoledne v naší školní družině
Ve čtvrtek 26. února jsme pro děti ve školní družině uspořádali „tradiční karnevalové odpoledne“. Po dobrém obědě se děti převlečené za masky
různých pohádkových bytostí shromáždily ve vyzdobené družině, kde jsme
pro ně připravili různé soutěže a hry o sladké odměny. Potom následovala
karnevalová promenáda s hudbou a vyhodnocení nejkrásnějších masek. Letos
vyhrála Sněhurka, lev a princ. A ti, kterým se nepoštěstilo, mohli zahnat smutek na diskotéce s občerstvením. Děti si karnevalové odpoledne užily a naší
odměnou byly rozzářené oči a úsměv na dětské tváři.
Školní družina při ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
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Velikonoční koncert

ZPRÁVY Z DDM
Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem uspořádal v tomto školním roce
již třetí ročník soutěže pro žáky 5. tříd s názvem Čtyřlístek. Jedná se o čtyřkolovou vědomostní a dovednostní soutěž pro čtyřčlenná družstva, kdy se každé kolo
skládá ze čtyř soutěží a čtyř meziher. Letošním vítězem se v konkurenci šesti škol
stala Základní škola Jimramov. 2. března jsme do Jimramova dovezli zaslouženou odměnu – putovní pohár, diplom a dort ve tvaru čtyřlístku a názvem vítězné školy. Ceny byly slavnostně předány před spolužáky ze všech tříd 1. stupně.
Děkujeme paním učitelkám za přípravu svých žáků a těšíme se na další ročník.
Pracovníci DDM Bystřice n. P.

Milí posluchači, dovolte nám
pozvat Vás na koncert - putování
velikonoční dobou. Velikonoce, to
nejsou jen obarvená vajíčka a jiná
pomlázka, případně dny volna pro
mnohé z nás. Před dvěma tisíci
lety Velikonoce dostaly současný
význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je
oslavou vzkříšeného Krista a jde
o nejdůležitější křesťanský svátek.
Rádi bychom vám jej přiblížili a stali se na chvíli Vašimi průvodci.
V málokterých skladbách než právě
barokních autorů lze najít úchvatné
harmonické postupy vyjadřující bo-

lest a žal i radost. Orchestr N. Kyjovského společně s Komorním sborem
Alter ego a hosty pro Vás připravil
program, sestávající právě ze skladeb starých mistrů, dovolující užít
si duchovní rozměr Velikonoc. Koncert bude doprovázen duchovním
slovem faráře, P. Karla Rozehnala,
aby vynikl kontrast závěru doby
postní a velikonoční radosti.
Koncert se koná ve spolupráci
římskokatolické farnosti, městského
muzea a ZUŠ Bystřice n. P. v neděli 12. dubna 2015 v 17.00 v kostele
sv. Vavřince. Vstupné dobrovolné.
L. Macháčková - dirigent

Dům dětí a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé (výuka a nácvik různých plaveckých
stylů, vhodné i pro neplavce). Kurz bude zahájen v pondělí 23. 3. 2015
v 17:00 v Areálu sportu. Cena za 10 lekcí je 650 Kč.
Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.
Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

Velikonoční všeuměl
- dopoledne s tvořivou činností

Ve čtvrtek 2. 4. 2015
v 9:00 hodin
výtvarná dílna DDM

Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci a příjemně strávit čtvrteční dopoledne
Cena za materiál: 50,- Kč Nezapomeňte si přezůvky!
Těšíme se na vás na Domečku
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

V bystřické ZUŠ soutěžili hráči na dechové nástroje z celého okresu
ZUŠ Bystřice n. P. byla letos vybrána a pověřena organizací základního,
okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje. V úterý 17. února tak
naše škola ožila tóny ﬂéten zobcových
i příčných, trubek, tenorů, barytonů,
ale také saxofonů, fagotu či hoboje.
Z pěti uměleckých škol se sjelo 60
mladých hudebníků se svými vyučujícími. Soutěžit se začalo už v devět

ráno a jednotlivá soutěžní vystoupení
vytvořila celodenní koncertní maraton, který v naší škole rozezněl oba
koncertní sály. Výkony posuzovaly
dvě odborné poroty a porotci to neměli snadné, nešlo jen o umístění, ale také
o postupy do dalšího, krajského kola.
ZUŠ v Bystřici n. P. reprezentovalo v soutěži celkem 13 žáků, které
do soutěže připravovali pedagogové

ZPRÁVY ZE ZUŠ

Martina Olivová, Petra Rotkovská,
Jaroslav Císař a Štěpán Husák. O tom,
že žáci podali hezké a kvalitní výkony,
svědčí jejich umístění – deset z nich se
ve svých věkových kategoriích umístilo na 1. místě a tři žáci si odnesli 2.
místo. Šest našich soutěžících porota
doporučila k postupu do krajského
kola. V Jihlavě nás v březnu budou
reprezentovat Radek Jinek, Marek

Jinek, Pavel Kuda, Roman Proks,
Vendula Kabrdová a Kateřina Čechová. Přejeme všem hodně dalších
úspěchů a blahopřejeme všem soutěžícím. Poděkování za pomoc při
realizaci patří všem partnerům, kteří
přispěli do soutěže cenami pro vítěze – Pohoda s.r.o., Cormen s.r.o.,
Fonorex s.r.o., Hudební nástroje
Bystřice n. P. a Město Bystřice n. P.

Mladí zpěváci se představili ve Žďáru nad Sázavou

• Hraji, hraješ, hrajeme aneb soutěž základních uměleckých škol
Ministerstvo školství vypisuje každoročně celostátní soutěž pro oblast
základního uměleckého vzdělávání. Studenti ze všech ZUŠ celé ČR tak
mají možnost potkávat se a změřit dovednosti ve vícekolovém celostátním soutěžním klání. Tyto soutěžní aktivity slouží k podpoře a motivaci
mladých talentů. Síť základních uměleckých škol v ČR je unikátním
systémem - jen v rámci původního okresu Žďár n. S. působí pět základních uměleckých škol, které vzdělávají zhruba 2.500 dětí. Cyklicky
po třech letech se střídají soutěžní obory a jednotlivé hudební nástroje.
V letošním školním roce byla národní soutěž ZUŠ otevřena ve hře na
dechové nástroje, v sólovém a komorním zpěvu a ve hře smyčcových
souborů. Všechny tyto soutěžní okruhy mají ve vzdělávacích programech ZUŠ Bystřice n. P. výrazné zastoupení. Naši žáci připravili pod
odborným vedením svých pedagogů soutěžní repertoár do všech zmíněných soutěžních okruhů a své dovednosti a talent poměřili v únoru ve
školních a okresních kolech soutěže.
• Elektronické nástroje obohatí výuku v ZUŠ
Moderní výukové možnosti nabídne ZUŠ svým žákům klávesového
oddělení díky dvěma nejnovějším digitálním elektronickým hudebním
nástrojům, které mohly být pořízeny s pomocí a přispěním Města Bystřice nad Pernštejnem a grantového programu Kraje Vysočina. Jedná se
o digitální akordeon Roland FR8, který spojuje tradiční akustický akordeon s výkonem a možnostmi nejnovější digitální technologie. Druhým
nástrojem je digitální piano Yamaha, typ Clavinova, díky němuž budou
mít možnost obohatit své hráčské zkušenosti mladí klavíristé.
Tato investice, která mohla být realizovaná jen díky pochopení a podpoře
zřizovatele školy – Města Bystřice n. P. a podpoře uměleckého vzdělávání
Krajem Vysočina, je investicí do budoucnosti nadaných mladých studentů, uměleckého vzdělávání v našem regionu i kultury na Bystřicku.

Okresní kolo soutěže pěveckých oddělení uměleckých škol proběhlo
12. února ve Žďáru n. S. Soutěžilo zde celkem 40 soutěžících z pěti základních
uměleckých škol. ZUŠ Bystřice n. P. nominovala 15 žáků ze tříd vyučujících
Inky Pospíšilové, Evy Čepičkové a Petra Špačka. Naše škola obsadila 4 první
místa, 5 druhých a jedno třetí místo. Také zde byly vybrány nejzdařilejší výkony žáků, kteří školu budou reprezentovat v krajském kole – Josef Homolka,
Ondřej Kunovský a duo Marie Jindrová a Anežka Šejnohová.
SMYČCOVÁ TĚLESA SE PŘIPRAVUJÍ NA SOUTĚŽ DO JIHLAVY

Svá první kola mají za sebou také smyčcové soubory a orchestry. Obě školní
tělesa, která se do soutěže připravovala, postoupila do krajského kola soutěže.
25. března nás budou v Jihlavě reprezentovat smyčcový soubor Cvrčci pod
vedením Josefa Havla a Orchestr N. Kyjovského pod vedením Lenky Macháčkové. Přejeme žákům úspěch a především radost z dalšího koncertování.
více na: www.zubnp.cz
Milada Krásenská

Starosta Ing. Karel Pačiska vítá účastníky dechové soutěže ZUŠ v Bystřici n. P.

NAŠI KRAJANÉ V KNIZE REKORDŮ
V nové České knize rekordů IV.,
kterou sestavuje Agentura Dobrý den z Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově, nechybějí ani lidé
z Bystřicka a okolí.
Třeba náš největší jedlík Kamil
Hamerský. Pochází z Víru, ale už
několik let bydlí v Domaníně. Doma
jí skromně a uběhne i maratón, postavu má štíhlou. Ale jakmile přijede
na závody, sní, co vidí! Třeba dvě
šišky gothaje, 1,25 metru jablečného
štrúdlu, skoro 5 kilo jogurtu či přes
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dvě kila vepřových klobás. A šišek,
že je nespočítáte! Ty klobásky jedl
celou hodinu, vše ostatní zvládl za
pár minut. Až na pár výjimek nedává
svým soupeřům šanci.
Vyhlášeným Železným mužem byl
ve Žďáru Miloš Živný (1938–2012),
jubilejní 10. titul získal v srpnu 2002
a pak ještě dalších deset. Musel tedy
za 24 hodin uplavat3,8 km, uběhnout
maraton a ujet 180 km na kole. Dne
28. srpna 1999 dokonce splnil podmínky Super železného muže (5 km

plavání, 50 km běh a 250 km kolo)
a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů za čas 23:44:34.
Pozoruhodným
rekordmanem
je Ing. Radim Linhart, pianista,
hudební skladatel, aranžér, zpěvák.
Narodil jsem se 6. 7. 1963 v Ostravě,
ale od roku 1964 do roku 1986 bydlel
v Bystřici. V Praze si vybudoval
pozici vyhledávaného pohotového
pianisty, doprovazeče a studiového
hudebníka. Je rovněž hudebním skladatelem. Napsal hudbu k několika
dětským muzikálům, jako Tři čarodějnice, Čertův švagr, Popelka a další. Jeho největší devizou je zcela mimořádná schopnost zahrát nepředstavitelné množství písniček a skladeb
nejrůznějších stylů a žánrů zpaměti.
Radim Linhart jich v současné době
dokáže zahrát zhruba 3 500, s počtem
3 210 stále ﬁguruje v České knize rekordů. Před pár lety mi napsal: „Pro
mě Bystřice byla a je něco jako odrazový můstek v životě. Naučil jsem
se tam a získal jsem všechno, co jsem
později uplatnil ve svém dalším uměleckém i osobním životě.“
Miroslav Kocián (v Bystřici od

1973) už jako voják psal často svému děvčeti a dopisy vylepšoval citáty z nejrůznějších časopisů. Ty si
zapisoval do notýsku, a tak vznikala
první sbírka. Sesbíral a sepsal citáty
slavných lidí postupně do 13 knih
a od roku 1969 k datu 27. 11. 2013
jich bylo 23 816. A tak toho uvedeného dne dostal certiﬁkát „Největší
soubor vlastnoručně sepsaných citátů“ (podepsaný 2. 12. 2013) a jeho
údaj byl zanesen do České databanky rekordů Agentury Dobrý den.
Jenže Miroslav Kocián svůj rekord
ještě překonal o dalších 952 citátů
a k 15. lednu 2015 získal certiﬁkát
za 24 768 citátů. Dále už vylepšovat
nebude a dal se na novou disciplínu, sbírá vizitky, kterých má zatím
asi 5 000.
Rekordman Miroslav Kocián pro
naše čtenáře vybral dva krátké citáty:
„Sběratelství, jestliže nemá za
podklad ziskuchtivost nebo spekulaci, je téměř vědou.“ (Alexandr von
Humbold)
„Nedopusťte, aby malá hádka zničila velká přátelství!“ (Dalajláma)
Hynek Jurman
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Události jara roku 1945 v Bystřici
Po delším pátrání a s pomocí spolužáka se mi podařilo sehnat vzpomínky bystřického občana, potomka
starého a významného bystřického
rodu Domanských. František Domanský (1882 – 1975) byl jedním
z prvních Sokolů ve městě, hrál divadlo, zpíval v sokolském sboru, byl
významnou osobností bystřického
společenského života zejména za první republiky. Všechno toto je obsahem
jeho vzpomínek. V rukopise zanechal
pro svého vnuka a mého vrstevníka
Miloše přímě svědectví této doby.
Jako zaměstnanec obecního úřadu se
podílel přímo na událostech května
1945. František Domanský píše na
základě vlastních poznámek o událostech, které jsou naprosto neznámé nebo v kronice města uvedeny
s odstupem času poněkud jinak. Ono
i dnes platí známé úsloví: „Dějiny
falšují vítězové“. (Petr Dvořáček)
Dne 16. března 1945 přišel do kanceláře obecního úřadu důstojník od gestapa. V kanceláři přednosty, kam jsem
byl zavolán, říkal, že mají v zahradě
u vily Collinové1, kde tehdy gestapo
úřadovalo, zastřeleného ruského hejtmana, abychom zařídili navečer jeho
pochování na místním hřbitově, ale bez
rakve a na místě, kde by po něm všichni příchozí šlapali, tedy někde na cestě.
Jako správce hřbitova řekl jsem, že to
obstarám, načež gestapák odešel. Právě
dopoledne konal se pohřeb jednoho
místního občana, proto vzkázal jsem po
strážníkovi, vracejícímu se z pohřbu,
panu děkanovi Prokopovi2, aby se zastavil na obecním úřadě, že mám proň
jako duchovního správce hřbitova důležité sdělení. Když jsem panu děkanovi
přednesl oč se jedná, chvíli se zamyslel a pak prohodil: „Pochovejte ho na
nejlepším místě a dejte mu tu nejlepší
rakev.“ Překvapila mne tato slova a pravím: „Pane děkane, to je velmi choulostivá věc, nevíme, zda někdo z gestapa

nebude přítomen pohřbívání a zda nás
nebudou pozorovat, zda to provedeme
tak, jak gestapák nařizoval.“ Nato pan
děkan odcházel se slovy: „Nějak šikovně to proveďte.“ Když jsem přišel
k obědu, přemýšlel jsem o věci, koho
vzít na odvezení neb odnesení mrtvole a podobně. Zašel jsem po obědě za
hrobařem Bohušem Svobodou za lihovar, kde bydlel a po sdělení mu, oč jde
a jak se to má provést, dohodli jsme se
takto: hrob se vykope na slušném místě vzadu za kostelem a nebude-li nás
nikdo pozorovati, řekl hrobař, dáme
mrtvého do pěkné rakve, kterou mám
schovánu na půdce v budově na hřbitově po zabitém v Brně při bombardování, bystřickém občanu Copovi, kterého
po převozu z Brna dali do jiné rakve
a původní byla k dispozici na půdce.
Museli jsme uvažovati, že v každém
případě nutno vše provésti s největší
opatrností, abychom byli krytí. Bylo
dohodnuto, že odpoledne vykope
Svoboda hrob a já že zařídím převoz
mrtvého na 7 h. večer. Požádal jsem
Ferdu Matyáška3, aby si vypůjčil vozík
a vozní plachtu na přikrytí od Čížka a
o ½ 7 h. aby se hlásil v Collinové vile,
že jede pro mrtvého hejtmana. Kolem
7 h. čekal jsem u zahrady Hospod. školy, zda ho již veze. Teprve kolem ½ 8
h. zaslechl jsem hrčení vozíku a když
přijel blíže, vidím, že táhnou vozík
dva. V prvé chvíli měl jsem domněnku
někdo od gestapa jde ssebou, což mne
zarazilo. Pak jsem ale zjistil, že Matyášek vzal si na výpomoc Skřivánka,
protože by stěží vozík s mrtvým sám
utáhl. U zadní brány hřbitovní čekali
již hrobař Svoboda a jeho bratr Josef
Svoboda. Dovezli jsme zabitého na
místo a pozorně sledovali okolí, zda
nás někdo nepozoruje. Noc byla jasná.
Když jsme viděli, že vzduch je čistý,
skočili rychle Svobodovi pro v budově
již připravenou rakev a donesli ji k vykopanému hrobu. Když byla sundána
voznice z těla mrtvého, překvapilo

nás, že zastřelený ruský hejtman někde
v Meziboří, je úplně nahý, nohy pod koleny dolů měl svázány nějakou plachetkou, jednu stranu skráně měl silně zraněnou, krev přetékala na krk a prsa. Byl
to statný hezký muž asi 35ti letý, vlasy
tmavé krátké nahoru česané. Předělali
ho z vozíku ihned do rakve a spustili po
provazech do hrobu. Tiše jsme všichni
za hlubokého pohnutí postáli u hrobu a
hrobař s bratrem hrob zasypávali. Byli
jme všichni opravdu spokojeni, že věc
dobře dopadla a že jsme ruského hejtmana slušně pochovali. Leží po levé
straně partyzánských hrobů stojíme-li
čelem k Bystřici.
Duben 1945
Vzpomínám dále, jak jednoho večera v měsíci dubnu r. 1945, když seděli
jsme s manželkou a našimi milými
z Brna dole v kuchyni, zaklepal někdo na dvéře a venku stáli 4 ozbrojení
němečtí vojínové s poddůstojníkem
s vládním komisařem Najmrem4, který mě žádal, abych šel hned s nimi
a zařídil, aby bylo umožněno Němcům
zpracovávati na řeznických strojích
v dílně u Karla Schwarzera5 uzeniny pro armádu. V těchto dnech totiž
bylo nutno odebírat elektrický proud
z Tírny v Domanínku a poněvadž by
řemeny nesnesly veliké zatížení, bylo
usneseno, že proud bude sloužiti pouze pro elektrické osvětlení v městě, na
strojích hnaných elektrickým proudem, že nesmí nikdo pracovati, aby
přetížení nebylo velké. Pojistky proto

byly u občanů, kde měli elektrické
stroje, odšroubovány a také u Karla
Schwarzera. Na mi danou výzvu odešel jsem hned s vojíny a vládním komisařem Najmrem, abych zařídil u elektromontéra Obršlíka našroubování pojistek. Dozvěděl jsem se potom, že syn
Miloš po mém odchodu pronesl: „Ten
už se nevrátí.“ Poddůstojník naléhal
důrazně na mne, že během 20 minut
musím vše zařídit. Přijdu k Obršlíkovi a
když sdělil jsem mu, oč jde, neměl moc
chuti se mnou hned jíti a přecházel za
brblání v bačkorách po světnici. Upozornil jsem ho proto na striktní rozkaz
německého poddůstojníka, že to máme
během 20 minut provést. Obršlík se
potom obul a šel se mnou ke Schwarzerovým. Cestou jsem ho upozorňoval,
aby nic při výkonu nemluvil ve zlosti
a pojistky klidně na hodiny namontoval. To se také stalo a stroje začaly
hučet. Němci uspokojeni zavolali nás
do dílny, dávali nám z lahve kořalku
a pak nám ukrojil poddůstojník každému hodný kus salámu, který jsem
přinesl domů. Připomínám ještě, že
v kuchyni u Schwarzerů bavil služku
jeden nadobro zpitý německý šikovatel a když jsem mu vysvětlil, proč se
pojistky odšroubovaly, blábolil: „My
děláme pro armádu u Vyškova a kdyby
celé město nesvítilo, my dělat na strojích musíme.“ Poděkovali nám potom
a rád jsem se vracel domů, kde mne již
s obavou očekávali.
Petr Dvořáček

1

) Rodinný dům naproti dřívější mlékárně na konci Tyršovy ulice
) Bystřický farář a děkan v letech 1942 – 1947 Josef Prokop
3
) Ferdinand Matyášek byl bratr v květnu 1945 partyzány zavražděného Emanuela
Matyáška
4
) Bystřice neměla od roku 1938 starostu z důvodu platební neschopnosti; vládním
komisařem byl v roce 1945 Josef Najmr, majitel drogerie
5
) Majitel řeznictví na horním konci náměstí pod lipami
2

HLEDÁŠ ZÁLIBU? STAŇ SE FILATELISTOU!
Jednou z nejhezčích zálib je sběratelství. A sbírání poštovních známek patří
j
jistě
mezi nejrozšířenější. V Bystřici nad
Pernštejnem byl Klub
ﬁlatelistů založen už v dubnu 1940
a časem vznikl i Kroužek mladých
ﬁlatelistů. Předsedou klubu je dnes
Pavel Filip a mládeži se věnuje Antonín Ráčil, který mezi bystřické
ﬁlatelisty přišel v roce 1971. Bohatou historii sběratelů známek jsme
v Bystřicku připomínali v minulých
letech. Dnešní členové uvažují o

výstavě známek k nastávajícímu
75. výročí založení klubu. Ale především by rádi získali sběratele z řad
mladých zájemců, kteří by omladili
jejich základnu.
Pro zájemce o tuto ušlechtilou zábavu přinášíme kontakty:
Svaz českých ﬁlatelistů – KF 06-70
Bystřice n. P.,
Spojovací 921, Bystřice n. P.
Pavel Filip, předseda,
Antonín Ráčil, vedoucí KMF a novinkář,
Tel.: 774 115 870
e-mil: ra.antonin44@seznam.cz
-HJ-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Collinova vila
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
srdečně zve na akci

od 7. května do 9. května 2015
Stanice budou veřejnosti v těchto dnech otevřeny v době

8:00 - 17:00 hodin

V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriána, patrona hasičů, kominíků a vlastně všech profesí,
které mají co do činění s ohněm, se široké veřejnosti otevřou brány
všech jedenadvaceti stanic profesionálních hasičů v našem kraji.
Velcí i malí příznivci hasičů se budou moci seznámit s naší prací,
prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku a vybavení.
Školy a školky mohou tuto akci také využít k preventivně výchovné činnosti.
Více informací naleznete u nás na webových stránkách:

www.hzscr.cz/vysocina
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce února.
Knihy pro dospělé:
Alexandrakis Jessica
Butcher Christina
Češka Stanislav
Flodrová Milena
Galbraith Robert
Hodgkinson Mark
Liška Václav
Milfaitová Blanka
Pekařová Lidmila
Rossbach Gaby
Sakyong Mipham
Tinz Sigrid
Urbaníková Eva
Weir Andy
Zola Émile

Nápaditý patchwork
Účesy z dlouhých vlasů
Případ zrazeného krále
Brno a Brňanky
Hedvábník
Ivan Lendl
Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce
Příběh opravdové vášně
Jak žít a nezbláznit se
Síla přítomného okamžiku
Běžící Buddha
Stavíme ptačí budky, krmítka a koupadla
Příliš osobní známost
Marťan
Lidská bestie

Knihy pro mládež:
Cast P.C.
Firth Rachel
Oomen Francine
Rožnovská Lenka
Sodomka Martin
Sodomka Martin
Uttley Alison

Kalonův pád
Rytíři a jejich život
Jak přežít tuhle třídu?
Ježimlada Sazička
Jak si postavit auto
Jak si postavit motorku
Krásné příběhy paní králíčkové

TISÍC PAMÁTEK Z NAŠEHO KRAJE
Město Žďár nad Sázavou vydalo
životní dílo Ing. Pavla Svobody (25.
12. 1945 Nové Město) 1000 stavebních památek a jiných zajímavostí
Novoměstska a Žďárska.
Autor na něm dělal 12 let a dodal do
něj více než 1 000 kreseb ze 118 obcí
Novoměstska a Žďárska. Kniha začíná všeobecnou částí s mapkami, kresbami a deﬁnicemi památek. Nechybí
např. graf jejich časového rozvrstvení.
A pak následují kresby památek: hrad
Skály, zámky, kostely, rychty, zvonice,
památné domy, ale i haltýře, kameny,
stromy, márnice, hřbitovy, mlýny, sochy, kovárny a mnohé jiné.
Čtenář si uvědomí bohatství našeho kraje a navíc jde o nádherný tip
k výletům. Pavel Svoboda (mj. vystudoval bystřickou zemědělskou školu)

je skromným autorem, jehož koníčkem je vlastivěda, kreslení a psaní. Knihou Novoměstsko kdysi založil edici průvodců nakladatelství
SURSUM, ale vydal i Zubří u Nového Města na Moravě (s I. Štarhou),
Kraj kamení a jeřabin, Za všechno
může Špimberk.
V knize 1000 stavebních památek
a jiných zajímavostí Novoměstska
a Žďárska najdeme řadu památek
doslova za humny Bystřicka: kostel,
dvůr a několik domů i křížů v Olešné,
pomníky v lese mezi Lískem, Koníkovem a Zubřím včetně už legendárních pomníků Posledního vlka, U Tří
srnců a smírčí kámen U Pytláka. Pro
zájemce je kniha v omezeném množství v prodeji v TIC Bystřice n. P.
Hynek Jurman

„Bystřicko čte dětem 2015“
V letošním roce se městská knihovna zapojila do projektu Mikroregionu
Bystřicko autorským čtením knihy hudebníka, spisovatele a učitele Marka
Šolmese Srazila „Pohádky do postýlky“. Třech dopoledních představení
se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků bystřických ZŠ. Akce proběhla v pátek
13. března 2015 v městské knihovně za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina a společnosti E.ON.

VÝSTAVA OD OVEČKY PO KABÁTEK
ZAHÁJENA
V pondělí 9. března byla v Technickém muzeu v Brně zahájena výstava Od ovečky po kabátek – Historie soukenické výroby v Bystřici nad
Pernštejnem, kterou společně připravily Mgr. Veronika Zemanová a Mgr.
Martina Pulkrábková. Jejich úvodní
slovo doplnil Mgr. Pavel Holman
z Filozoﬁcké fakulty Masarykovy
univerzity, náměstek ředitele Tech-

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz
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nického muzea Ing. Ivo Štěpánek,
starosta Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Karel Pačiska a vnuk posledního
bystřického tkalce Ing. Petr Dvořáček. Vernisáž doprovodilo Dechové
kvarteto Bystřice nad Pernštejnem.
V květnu budou moci výstavu v rozšířené podobě zhlédnout i návštěvníci
bystřického městského muzea.
-JP-

Zprava autorky výstavy Martina Pulkrábková a Veronika Zemanová,
dále Ivo Štěpánek, Karel Pačiska a Petr Dvořáček.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU DUBEN 2015
Úterý 7. dubna – malý sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ
ROČNÍKOVÝ KONCERT
Koncert dechové třídy Martiny Olivové. Představí se žáci od nejmenších
po absolventy, pestrou škálu nástrojů
předvedou sólisté i komorní uskupení.
Vstupné: dobrovolné
Středa 8. dubna – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Sobota 11. dubna – velký sál KD – 8.30
Pořádá: Dance Style Bystřice n. P.
TANEČNÍ SOUTĚŽ
BYSTŘICKÝ KOSTITŘAS
V. ročník nepostupové taneční soutěže
amatérských tanečních skupin, studií,
týmů škol, DDM, atd.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

kulty AMU v Praze. Studentky využily
skutečnosti, že jsou nejenom vynikající
klarinetistky, ale mezi sebou i spoluhráčky s pěveckými vlohami. Kvartet
nejen hrající, ale také zpívající. Odtud
bylo jenom kousek k názvu CANTARINA CLARINETE, což znamená
zpívající klarinety. Koncert KPH. Generální partner – Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč Platí permanentky KPH
Pátek 17. dubna – velký sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ
APRÍLOVÉ MUZICÍROVÁNÍ
S DECHOVÝM ORCHESTREM
ZUŠ
Podvečer plný dobré dechovky. Pod
taktovkou dirigenta Štěpána Husáka
uslyšíte průřez žánry od Vejvody po
Webbera.
Vstupné: dobrovolné

Úterý 14. dubna – velký sál KD – 19.30
KONCERT
OLGA LOUNOVÁ - K VÁM DOMŮ
Akustický koncert s kapelou
Zpěvačka, herečka a pilotka rally na
sebe upozornila nejhranější písní roku
2010 – Láska v housce, kterou nazpívala společně s Xindlem X. Hraje
na klavír, kytaru a ﬂétnu. Podepsala
smlouvu se světovým vydavatelstvím
UNIVERSAL. V roce 2012 nazpívala
skladbu Dál za obzor s K. Gottem.
Vstupné: 150 Kč Předprodej: KD

Pondělí 20. dubna – velký sál KD –
19.30 hodin
Pořádá: Gymnázium Bystřice n.P.
DIVADLO
BYZNYS S MLOKY
Na motivy románu K. Čapka „Válka
s mloky“
Hraje: divadelní soubor „Chaloupka
v horách“ při Gymnáziu v Bystřici n. P.
Dramaturgie: Kateřina H. Chalupníková a Lucie Mácová
Režijní a pedagogické vedení: Kateřina H. Chalupníková
Délka představení: cca 45 minut
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 16. dubna – malý sál KD – 19.30
CANTARINA CLARINETE
HANA TAUCHMANOVÁ – klarinet
JANA LAHODNÁ – klarinet
JANA ČERNOHOUZOVÁ – klarinet
VĚRA KESTŘÁNKOVÁ – klarinet,
basklarinet
Klarinetové kvarteto vzniklo v říjnu
2011 na půdě Hudební a taneční fa-

Pátek 24. dubna – malý sál KD – 19.30
52. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace vinařství VINICE – HNANICE
Oblast Morava, podoblast Znojemská
Výklad k vínům – Ivo Štorek
Účinkují: Hudci z Kyjova
Hlavním reklamním partnerem je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.

Zveme všechny příznivce divadla na představení
divadelního souboru Gymnázia Bystřice n. P.

BYZNYS S MLOKY
(na motivy literární předlohy K. Čapka Válka s mloky)

Vstupné 100 Kč – omezená kapacita sálu
Předprodej: KD
Úterý 28. dubna – malý sál KD – 17.00
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ
SMYČCOVÝ KONCERT ŽÁKŮ
JOSEFA HAVLA
„Od Moskvy až po Paříž s houslemi
se neztratíš“ – koncert, na kterém se
kromě houslistů představí také hráči
na elektronické klávesové nástroje ve
známých i méně známých skladbách
proslulých evropských skladatelů.
Vstupné: dobrovolné
Středa 29. dubna – malý sál KD – 17.00
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ
AKORDEONOVÝ KONCERT
TŘÍD DITY HAVLOVÉ
A MILADY KRÁSENSKÉ
Hrátky s elektronickými klávesovými
nástroji a hlavně akordeonem. Akordeon se představí jako sólový i komorní nástroj a zahraje i Akordeonový
soubor Notičky.
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 30. dubna – sraz na náměstí,
hlavní program v Lužánkách
ČARODĚJNICE
Každý rok, za každého počasí přilétají 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
čarodějnic – k ohni v Lužánkách. Zapálení ohně cca ve 20.30 hodin. Pro
děti malý oheň na opékání, špekáčky
s sebou.
Pro dobrou náladu hraje populární brněnská country skupina JANE, vítěz
mezinárodní autorské PORTY 2009,
občerstvení zajištěno a OHŇOSTROJ
… samozřejmě bude!!!
Poděkování za spolupráci: Dům dětí
a mládeže, Sbor dobrovolných hasičů
V květnu připravujeme:
13.5. Z louže pod okap – divadelní
představení
15.5. Zpívám, zpíváš, zpíváme …
31.5. Dětský den
31.5. Boni Pueri – koncert Concentus
Moraviae
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před každým představením.
Změna programu vyhrazena!

ZPRÁVY Z MUZEA
Ještě poslední týden, tedy
do 31. března 2015, můžete
v muzeu spatřit výstavu fotograﬁí ze soutěže Bystřická
Zrcadlení. K vidění jsou ﬁnálové a vítězné fotograﬁe ze
dvou zadaných témat „Ne/
všední den na Bystřicku“
a „Rok české hudby“ a fotomedailonky vítězů předchozích ročníků Pavly Benešové, Jiřího Hřebíčka a Hynka
Jurmana.
Těšit se můžete na Jarní
koncert a připravujeme pro
Vás výtvarné a muzejní výstavy.

Nemáte někdy pocit, že jste zavaleni tunou zbytečných zpráv?
Nemáte někdy pocit, že musíte všechny informace klíčovat,
abyste se dozvěděli pravdu?
Nemáte někdy pocit, že lidstvu hrozí nebezpečí?
A nemáte někdy strach, že o tom třeba nebudete ani vědět a pak
už bude pozdě?
My někdy ano.

Kulturní dům v Bystřici n. P. dne 20. dubna 2015
začátek 19.30 hod.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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S Vodomilem Zubří zemí, s Vodomilem přírodou Bystřicka
(Druhý ze seriálu článků k 9. letní turis cké soutěži věnovaného jubileu Svratecké vodohospodářské naučné stezky a maskota Vodomila)

V úvodním článku našeho seriálu
o 9. letní turistické soutěži, která je
pořádána při příležitostí desátého
jubilea Svratecké vodohospodářské naučné stezky a maskota Vodomila, jsme Vás již informovali, že
bude věnována bystřické přírodě a
přírodním zajímavostem. Základních
turistických cílů bude deset, další tři
budou speciální, nahrazující kterýkoliv z těch deseti základních. Během
druhé poloviny dubna zveřejníme
na webových stránkách info@bystricenp.cz a mikroregionbystricko@
centrum.cz přesné podmínky letního putování se soupisem všech cílů,
s úkoly, kontaktními místy a výhrami.
Dnes se zaměříme na informace o
prvních třech turistických cílech.
Prvním je rozsáhlý lesní komplex
„Český les“, který leží v nejvýchodnější části Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy a také na samém okraji Bystřicka. Přístup do lesa je od
Lísku, Zubří, Koníkova….záleží na
vaší volbě. My vám doporučujeme
nástup od Předního Koníkova, kde
je u památníku CHKO Žďárské
vrchy i malé parkoviště. Můžeme
se dát po červené, nebo pěšinou po
žluté. Celým lesem prochází množství značených i neznačených zpevněných lesních cest pohodlných pro
cyklisty, ale i řada stezek a pěšinek.

Lísek - památný javor klen

Kromě krásné přírody, mohutných
stromů, pramínků říčky Bystřice najdeme v Českém lese řadu památek a
zajímavostí. Patří k nim Přírodní památka Vlčí kopec z roku 1990, která
chrání zbytky starých jedlosmrkových bučin, s nedalekým pomníčkem
připomínajícím místo, kde byl v roce
1830 deﬁnitivně zastřelen poslední
vysočinský vlk. Za připomenutí stojí
i Kolonie Marie z osmdesátých let
devatenáctého století vybudovaná
z iniciativy hraběnky Mittrowské pro
lesní dělníky a jejich rodiny. Doporučujeme i vystoupat na vyhlídku
Kamenici s úžasným výhledem do
krajiny, kde nás kromě pomníčku
posledních Broučků (N49°36,095‘,
E016°09,879‘), za jehož zřízením i
obnovou stojí „První evropský neregistrovaný nevládní nezávislý dobrovolný vzájemně prospěšný občanský
kruh přátel restaurací a tvorby nových
památek se sídlem v Brně“, rozhodně zaujme dvojí sousedící posezení
vybudované zcela jistě se záměrem
oddělit turisty rozdílných politických
zaměření. Pomníčků je v lese více.
Ponecháváme vaší iniciativě i intuici,

kolik jich objevíte. Ale pozor, dá se
zde i zabloudit, takže mapu, kompas
a nabitý mobil s sebou. A cyklistům
radíme občas sestoupit s kola a kochat se rostlinkami, broučky, prostě
všemi detaily štědré přírody, které
v té rychlosti na kole nepostřehnete.
Návštěvu a prozkoumávání Českého lesa můžete spojit se zdoláním
dalšího, druhého cíle letošního putování, a tím je Smrčkova lípa v Lísku (N49°34,985, E016°11,205‘),
jako náš letošní reprezentant 400
chráněných památných stromů na
Českomoravské vysočině. Jde o lípu
velkolistou, stáří cca 300 let. Výška stromu je 23 m a obvod kmene
600 cm. Vyhlášena památným stromem byla v roce 1980. Bystřicko
má památných stromů vyhlášených
v souladu se zákonem o ochraně
přírody a krajiny v současné době
11, v 8 případech jde o lípy. Známá
Mitášova lípa v Lísku byla pro svůj
špatný stav z památkových stromů
vyřazena. Je ořezána a bude skácena. V Lísku je ještě další chráněný
strom, a to javor klen. Suverénně
nejstarším památným stromem Bys-

Panorámata od pomníku Broučků

Lísek - Smrčkova lípa

Cestou k Poslednímu vlkovi

třicka je ovšem tis červený v Dolní
Rozsíčce. Jeho stáří se odhaduje na
500-800 let a je více než úctyhodným konkurentem mnohem známějšího Pernštenského tisu.
Naše dnešní třetí informace se
týká třináctého cíle, který je poněkud neobvyklý. Pro započítání jednoho neabsolvovaného základního
cíle letního putování s Vodomilem
stačí dodat Turistickému informačnímu centru v Bystřici nad Pernštejnem s vyplněnou a orazítkovanou
návštěvnickou legitimací fotograﬁi
přírodní zajímavosti Bystřicka
v digitální podobě. Může jít o solitérní strom, zajímavý skalní výchoz,
prostě cokoliv vás v přírodě Bystřicka zaujme. Podmínkou je ale dodat
spolu s fotograﬁí také souřadnice
místa, které je na záběru. Další podmínkou je, že fotograﬁí lze nahradit
pouze jeden chybějící cíl.
Tak a zase příště v Bystřicku nashledanou!
-EZ-

Pomník Broučků

Pomník Posledního vlka

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM větší byt nebo menší domek v Bystřici.
Tel.: 732 381 285
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo okolí do 30 km. Opravy mi nevadí, nabídněte
prosím. Tel.: 722 624 829
• NALÉHAVĚ HLEDÁM RD v Bystřici či blízkém
okolí alespoň malá zahrada podmínkou. Cena - do
1,8 mil. Poctivé jednání. Tel.: 775 667 214
• PRODÁM zahradu (935 m2) s ovocnými stromy v Lískovci, s chatkou pro uskladnění náčiní a zahradního nábytku a možností vyhloubení rybníku. Tel.: 604 375 518
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• RAKOUSKÁ ﬁrma hledá aktivní lidi do vedoucí pozice. Řeč není podminkou. Info na tel: 728 298 786.
• PRONÁJEM PROSTOR k podnikání v centru Bystřice. Od 1. 4. 2015 nabízíme pronájem prostor 170 m2
+ 77 m2, vhodných na výrobu, sklady nebo prodej. I
samostatně. Tel. 739 095 699
• ZELENINA VYSOČINA přijme brigádníky na prodej ovoce a zeleniny. Nástup ihned – dle domluvy.
Tel.: 777 522 557
• KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.: 721
469 234

FÉROVÉ PŮJČKY

☞ živnostníci, zaměstnanci,
důchodci a MD
☞ možnost odkladu splátek

Telefon: 777 229 889

Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů
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KONČÍ ZIMNÍ PŘESTÁVKA
V sobotu 21. 3. končí
zimní přestávka fotbalistům „A“ týmu SK Bystřice n.P. a
utkáním v Rosicích začíná jarní část
sezóny. Vzhledem k podzimní výměně pořadatelství s Velkým Meziříčím
hrajeme první tři kola na hřištích sou-

peřů, postupně s Rosicemi, ve V. Meziříčí a v H. Brodě. Prvním domácím
utkáním bude okresní derby s SFK
Vrchovina v sobotu 11. 4. od 15:30
hod. Tímto zveme naše věrné diváky
nejen na toto tradiční derby, ale i na
všechna ostatní domácí utkání.

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.
6. 2. 2015 SP Bonn
135. místo Jan Kurfürst a 150. místo Jiří Kurfürst z 250 šermířů
7. 2. 2015 ECC K Varšava
60. místo Robert König
7. 2. 2015 Mladé naděje Most
1. místo Vojtěch Holemý, v děvčatech 3. místo Michala Illeková
14. 2. 1015 Sokol Cup Brno
12. místo Jiří Kurfürst, 15. místo
Michal Kurfürst a 16. místo Jan Kurfürst, 55. místo Marek Totušek a 56.
místo Robert König
24. 2. 2015 ME K Maribor, akce byla
podpořena městem Bystřice n. P.
92. místo Robert König
28. 2. 2015 Valašský ﬂeret Zlín
Mlž. 1. místo Marek Totušek, 14.
místo Vojtěch Holemý
Ž. 1. místo Robert König, 2. místo
Marek Totušek
Děvčata Mlž. 2. místo Isabela Sedlá- Vlastimil Kurfürst a Robert König
ková 3. místo Eliška Malíčková
ME K Maribor
Ž. 3. místo Isabela Sedláková,
5. místo Eliška Malíčková
Soutěžní akce jsou podpořeny Krajem Vysočina.

Domácí utkání SK Bystřice n. P.
Zimní příprava
Muži „A“:
31. 1. HFK Třebíč – SK Bystřice
2 : 1 (0:0)
11.4. Vrchovina 15:30
25.4. Napajedla 16:00
7. 2. FC Jihlava (jun) – SK Bystřice 4 : 1 (3:1)
13.5. Blansko
17:00
14. 2. FK Humpolec – SK Bystřice 1 : 4 (1:3)
16.5. Hodonín 16:30
22. 2. Bystřice A,B – Vrchovina A,B 4 : 0 (2:0)
30.5. Pelhřimov 16:30
7. 3. FC Boskovice – SK Bystřice 2 : 3 (2:2)
13.6. Žďár n/S 16:30
Petr Slabý - SK Bystřice n. P.

Bystřičtí Kanárci
Díky statisícovým příjmům od nejmenovaného energetického distributora, mohli pro zpestření jednotvárné
zimní přípravy letos naši fotbalisté
absolvovat soustředění v teple. Gran
Canaria, nejznámější ostrov Kanárského souostroví, se stala našim plejerům
domovem na dlouhé tři týdny. Letecký
přesun proběhl bez problémů, kapitán
letadla společnosti Trávě servis Ing.
Petr Pirmus nás z letiště v Domanínku dopravil se vším pohodlím první
extra třídy. Mezinárodní air port v Las
Palmas nás přivítal příjemnými 24
°C a osvěžujícím mořským vánkem.
Transver do hotelu ve středisku Maspalomas na jihu ostrova oživila drobná
závada na elektroinstalaci autobusu.
Naštěstí měl jeden z našich gólmanů,
Pavel Tráva, s sebou v kapse pár pojistek z bystřického Echtkovu, takže
jsme brzy pokračovali dál. Hotel Vista
Zmísta nás při příjezdu velmi mile překvapil, reference od bystřických tenistů
vůbec nepřeháněly. Po týdnu pobytu
se ve vedlejším resortu ubytovali hráči
Sparty Praha. Náš asák Olin Neveselý
toho hned využil a druhý den večer
jsme na umělé trávě v Playa del Inglés
sehráli modelové utkání, jako přípravu

na dravé Rosice. Výsledek 1:15 nám
sebral sice trochu iluzí, vše jsme si ale
vynahradili druhý den, kdy jsme pokořili Autobusy Las Palmas 2:1. Výsledek sice trochu zkalilo oznámení, že
soupeř hrál jen na půl plynu a místy na
volnoběh, vítězství už bylo naše. Než
jsme se nadáli, byl tu konec soustředění. Ty tři týdny utekly jako voda a balit
kufry se nám vůbec nechtělo. Odjížděli jsme ale s pocitem dobře vykonané
práce a slíbili si, že příští rok opět někam vyrazíme. Asi do Prčic.
Soustředění se zúčastnili: gólmani
Pavel Tráva, Jan Hrňous, v poli Laďa
Lítáš, Ondra Cícha, Mareček Sobota,
Marcél Špona, Jara Kokoláč, Olin Neveselý ml., Luba Zpiťák, Ráďa Sklinka, Tom Hadrtka, Marťa Halý, Míša
Zip, Ota Turbánek, Hans Hulý, Miloň
Krášlil, Ondra Hájec a David Czech.
Realizační tým: Karl Trencl (trenér),
Olin Neveselý (as. trenéra), Karel Šipčák (masér). Výbor SK: Josef Sloukop (předseda), Ivan Huchta, Petr
Slabý, Mirko Tomko, Roman Varta.
Fans: Alois Taveri, Josef Špacír, Dušan
Slečinka, Zdeněk Češpiva, Alois Taveri ml. a León Pištělák (řidič autokaru).
Za SK By.n.P. Petr Slabý (sekretář)

I. ročník memoriálu Zdeňka Tomáška
Vzniklo to nadšením jednoho všestranného sportovního „blázna“, který na přelomu tohoto století začal
organizovat, ještě na přírodním ledu ve
Víru, hokejová utkání. Zdeněk svým
zapálením získal spoustu zájemců,
kteří do té doby okusili maximálně
led rybníku Argentina. Úroveň byla
sice nevalná, ale chuť do hry obrovská.
S přibývajícími pády a úrazy se postupně všichni vybavili kompletní výstrojí a výzbrojí. Někteří hráči v průběhu té doby odpadli a naopak někteří
se přidali. Jádro Zdeňkova týmu však
zůstalo dodnes. Protože byl Zdeněk

všestranný sportovec a účastnil se
mnoha mezinárodních adventure závodů, tak se k nám jednoho dne přidali
i jeho polští kamarádi. Z hokejového
plácání několika nadšených zoufalců
se stala tradice, která se rozrostla na
dva polské a jeden český turnaj za rok.
Každý rok Zdeněk sliboval v Poličce polským kamarádům, že ten další
ročník bude již v Bystřici. Bohužel,
byť byl Zdeněk velký bojovník, tak ten
největší boj se zákeřnou nemocí prohrál a bystřického stadionu se nedočkal . Proto se již loni v Poličce konal
nultý ročník na počest jeho památky.
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Letošního I. ročníku Zdeňkova
memoriálu se zúčastnilo rekordních
šest týmů, kteří se umístnily v tomto pořadí: 1. Bystřice n. P., 2. Zubry
Krakow, 3. Sokol Katowice, 4. Horní
Rožínka, 5. Lotry Krakow, 6. KHB.
Po pravdě konečné umístění není
to nejdůležitější, byť pro některé
může být uspokojivé a pro druhé motivující. Nejdůležitější je „POHYB“
a toho bylo pro účastníky turnaje o
víkendu 24. – 25. 1. 2015 více než
dost. Zdeněk by měl určitě radost.
Jeho motto: „hlavně se hejbej“ bylo
jistě naplněno.

Tento hokejový víkend neměl být
ukázkou špičkových sportovních
výkonů, byť se o něj všichni účastníci snažili, ale především měl být
vyvrcholením radosti celoročního
pohybu. Možná pro někoho by mohl
být ukázkou toho, že když někdo
chce, tak to jde a ještě za své.
Závěrem by se slušelo poděkovat
všem zúčastněným za pěkně strávený sportovní víkend. Areálu sportu
za poskytnutí ubytování, zimnímu
stadionu za dobré časy ledů a rodinným příslušníkům a známým za
početnou diváckou kulisu.
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Maškary na Dolní Rozsíčce

V rámci projektu Česko čte dětem, proběhla akce 23. února tohoto roku i v Blažkově. Věnováno bylo Astrid Lindgrenové, slavné
autorce dětských knih.

Měsíc únor je měsícem masopustních maškar, zábavných nekončících
karnevalů a s tím související radosti, veselí, tance a zábavy. Takto přesně do
puntíku se to odehrálo na Maškarním karnevalu v Dolní Rozsíčce. Klauni,
pověstní svým šaškováním, nás provázeli celým zábavným odpolednem.
Ježibaba s ježidědkem zase ukazovali dětem, jak nejlépe, nejrychleji a nejzábavněji předvést vyhlášenou soutěž. I sněhulák přišel říct, že zima ještě
neskončila. Křemílek s Vochomůrkou a krásnými Beruškami zase byli velcí
kamarádi s ostatními pohádkovými bytostmi. A nad tím vším rejem a velkou
zábavou dohlíželi a ve střehu byli 3 mušketýři. Tak takto to chodí u nás na
Dolní Rozsíčce. Byl to opravdu pěkný den plný her, radosti, smíchu, rozzářených očí, barevných masek a tanečních kreací. Nechybělo ani výtečné
občerstvení a bohatá tombola. Kdo jste u nás nebyl, určitě se stavte za rok.
Už nyní se těšíme.
Ivana

Četli jsme z oblíbené knihy Pipi
Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu
a Ronja, dcera loupežníka.
Děvčata z Blažkova se stylově učesala „na Pipi” a na závěr jsme se pro
Bystřicko všichni vyfotografovali!
O dva dny později k nám zavítal
z brněnského divadla herec Zdeněk
Junák, připravil si nádhernou po-

hádku ve verších od Josefa Kainara,
Zlatovlásku. Obdivovali jsme přednes i charismatický hlas. Příjemný
Junák na závěr podepsal památníčky a zvěčnil se s Blažkováky na
fotkách. Určitě nám zpříjemnil celé
odpoledne. Děkujeme.
M. Dvořáková

Předání titulu „Nositel tradic Bystřicka“ na rok 2015
Na letošní oslavě Masopustních ostatků dne 17. 2. 2015 v Rozsochách byl předán
TJ Rozsochy již čtvrtý titul „Nositel tradic Bystřicka“ za pořádání této tradiční akce (více
Bystřicko č.2/2015). Plaketu, diplom a ﬁnanční odměnu předal za pořadatele starosta města
Bystřice n. P. Ing. Karel Pačiska a předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný.
Titul v předchozích letech byl udělen:
2012: SDH Vítochov – Vítochovská pouť
2013: Národopisné soubory Rožínka a Groš z Dolní Rožínky - udržení lidových tradic
2014: SDH Blažkov – Závody přes rybník
Tento titul je udělován na základě návrhů osobám nebo kolektivům, kteří mají zásluhu na
tom, že tradice charakteristické pro náš region přetrvávají, případně se obnovují či vytvářejí.
Gratulujeme vítězi titulu a děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě
a realizaci akce. Těšíme se s Vámi na vyhlášení dalšího ročníku v roce 2016!
Jarmila Zemanová, Mikroregion Bystřicko
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Dětský karneval v Rodkově

Poslední únorovou sobotu se v
místním kulturním domě, jako již
tradičně, konal dětský karneval, který pořádá místní sbor dobrovolných
hasičů ve spolupráci s obcí Rodkov.
Krátce po obědě se začali sjíždět
první hosté. Bylo třeba zajistit si
místo k sezení, jelikož kulturní dům
„praskal ve švech“, a vystát si frontu
na bohatou tombolu a nějaké to občerstvení.
Něco málo po druhé hodině vešel do velkého sálu pod vedením p.
Fialové průvod masek a zahájil tak

karneval. V průvodu jsme mohli vidět pestrý přehled masek všech věkových kategorií.
Po zahájení se masky zúčastňovaly různých her se sladkou odměnou.
Vyhlášení nejlepší masky se nekoná, neboť u nás vyhrávají všechny.
Závěrem chci poděkovat skupině
SYMPATIC, která hrála k poslechu
a tanci, všem sponzorům a místním
organizátorům za bezchybnou přípravu a průběh celé akce.
Těšíme se příště!!!
Oto Musil

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dny čtení ve Velkých Janovicích
Už několikátý rok se v době jarních prázdnin ve Velkých Janovicích
konalo Bystřicko čte dětem. První
den čtení nás navštívili páni policisté
z Bystřice na Pernštejnem. Ukázali nám různé typy zbraní a spoustu
zajímavých věcí, které používají při
své práci. Děti si potom mohly vyzkoušet pouta, neprůstřelnou vestu a
na závěr nám ukázali policejní auto.
Druhý den za námi přijela slečna
Lucie Bukáčková, která působí jako
dětská psycholožka v Bystřici nad
Pernštejnem. Četla z knížky Filipova nová dobrodružství. Filip nás se
svými kamarády provedl zákoutími
Zlověstného ostrova, kde na ně číhala různá nebezpečí jako cigarety,
hrací automaty, atp. Poté, co Lucie
dočetla knihu, nám dala malý kvíz,
jestli jsme dobře poslouchali.
Na poslední den čtení za námi přijel pan Josef Vrtěna, který pracuje
jako hasič. Povídal nám o své práci
a ukázal nám naučné prezentace, ke
kterým nám řekl spoustu zajímavých informací. Pustil nám video
první pomoci a zásah hasičského
sboru při různých nehodách. Poučil
nás o tom, že hasiči nejen hasí ohně,

ale také zasahují při autonehodách,
utonutí a nejen lidské, ale i zvířecí
nepozornosti. Na závěr nám ukázal
hasičskou zásahovou výzbroj.
Po skončení jsme dostali dárečky za naši pozornost. Všem se čtení
moc líbilo, proto tyto dny navštívilo
92 lidí. Pro všechny to bylo příjemné, poučné a i zábavné posezení. Děkujeme milým hostům, sponzorům
– Kraji Vysočina, společnosti E.ON
a obci Velké Janovice.
Eliška Zobačová,
Anna Kubovčíková

Jak jsme četli na Rožínce …

na místo učitele 2. stupně základní školy
pro výuku předmětů matematika, fyzika (případně i informatika).
Požadované vzdělání:
ukončené magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy.
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na e-mailovou adresu
vedeni@zsdr.cz (v předmětu uveďte "Výběrové řízení"), poštou
nebo osobně řediteli školy.
Úvazek: plný nebo zkrácený na zkušební dobu 3 měsíců, poté na
dobu neurčitou.
Nástup: 1. 9. 2015
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2015.

Prosetín čte dětem 2015
V posledním únorovém týdnu
jsme se tradičně připojili k akci Bystřicko čte dětem. Našimi hosty byli
farářka Debora Hurtová, ilustrátorka
Markéta Vydrová a cestovatel Jan
Vařeka. Každý z hostů kromě vyprávění i četl: paní Hurtová z knížky
Děti z Bullerbynu, paní Vydrová ze
své vlastní knížky Můj skřítek Šalvěj a pan Vařeka z knihy Facing the
Lion.
Všechna čtení byla hojně navštívena. Každý den jsme přivítali asi 30
dětí a přes 20 dospělých. Podrobnosti o jednotlivých dnech si přečtěte
z deníků Daniely, Hany a Kristýny
ze třetího a čtvrtého ročníku:
„V pondělí se čtení jmenovalo
Norskem od severu k jihu. Po čtení
z knížky nám paní Hurtová povídala o Norsku. Líbilo se mi, že se
paní Hurtová v Norsku sama nebála.

Ukazovala nám fotky. Myslím, že se
to všem líbilo.“
„V úterý četla paní Markéta Vydrová a bylo to moc pěkné. Přijela se
svým manželem a s dcerou. Vyprávěla o knížkách a její manžel nám
nakonec zahrál na kytaru a zazpíval.
To byla prostě krása. Paní Vydrová
nám ukazovala knížky a vyprávěla o svém dětství. Paní Vydrová je
ilustrátorka a pan Vydra vymýšlí
komiksy. Ty jeho písničky byly legrační.“
„Ve středu byla na programu kniha o dětech z kmene Masajů. Bylo
to o Africe. Mně se líbila ta kuřátka
obarvená na různé barvy. Pan Vařeka procestoval moc zemí. Také se
mi líbilo, jak pan Vařeka četl anglicky a pak zase česky. Vyhrála jsem
knížku, doufám, že bude pěkná.“
Kateřina Fučíková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Pondělní odpoledne 2. března
2015 patřilo ve škole na Dolní Rožínce opět knížkám a všem, kteří
rádi čtou a umějí naslouchat. Mezi
děti zavítala výtvarnice a ilustrátorka Markéta Vydrová. Nejprve
mile zavzpomínala na své dětské
ilustrátorské začátky, kdy už jako
malá chtěla obrázky „konkurovat“
osobnostem výtvarného umění.
Poté představila svoji bohatou
tvorbu a přečetla ukázky z knihy
Můj skřítek Šalvěj, kterou pro děti
napsala a ilustrovala. Poutavé čtení a vyprávění k velké radosti dětí
výborně oživil její manžel Daniel
Vydra. Interpretací několika vlastních autorských písní vyvolal na
tvářích malých i velkých posluchačů úsměv, takže když po malé autogramiádě odcházeli, v uších jim
doznívaly útržky jeho písně „Jak,
jak, kaká jak?“

Druhé čtení – tentokrát úterní patřilo světu folkloru a nadpřirozených bytostí. Etnografka a ředitelka Souboru lidových staveb Vysočina (skanzen Veselý Kopec) PhDr.
Ilona Vojancová povyprávěla o své
profesi, o skanzenu, o řemeslech
a lidových obyčejích. Přečetla
ukázky regionálních pohádek, jejichž hlavními hrdiny byly bytosti
pro mnohé tajemné – např. rarášek
nebo vodník. Žáci 1. stupně doprovodili čtení malým vystoupením,
kdy se po škole proháněla a skotačila roztomilá strašidla.
Obě odpoledne byla doplněna
malým občerstvením, které připravily obyvatelky DPS Dolní
Rožínka. Díky za ﬁnanční podporu patří Mikroregionu Bystřicko,
obci Dolní Rožínka a ostatním
sponzorům.
Vladimír Makovský
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PERNŠTEJNSKÝ ELIXÍR,
CHUTNÁ JIŽ 11 LET

1. dubna 2014 uplyne 11 let od výroby prvních
lahví výborného bylinného likéru s blahodárnými
účinky na zažívání. Jmenuje se Pernštejnský elixír.
Cesta k jeho vzniku byla vpravdě dlouhá a trnitá.
Nápad mít na Pernštejně speciální regionální suvenýr se zrodil v roce 2002. Vše začalo velkým nadšením, ale bez nejmenších zkušeností, takže problémy,
překážky a nejasnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Jasná byla pouze likérka, která bude tento produkt vyrábět. Palírna U Zeleného stromu, Starorežná
Prostějov vznikla totiž díky Vilému z Pernštejna v
roce 1518 a je nejstarší palírnou na světě.
Dva roky probíhala různá jednání CO a JAK a JESTLI VŮBEC...návrh etiket - KOLIK a ZA KOLIK, výběr lahví, výroba speciálního razidla na keramickou pečeť se znakem Pernštejnů - zubrem atd. Díky
kompromisům, vytrvalosti, ale především díky podpoře tehdejší paní ředitelky, mohla vysněná specialita spatřit světlo světa. I přes technické problémy,
které se nečekaně vyskytly v tiskárně, byly etikety dopraveny 30. 3. 2004 do
Prostějova, 1. 4. byl podle plánu vyroben Pernštejnský elixír, 2. 4. dopraven
na Pernštejn a 3. 4. 2004 prezentován na První velikonoční výstavě, která se
konala v prostorách obřadní síně.
Čas plynul a k pátému výročí Elixíru, v roce 2009, vznikl lahodný ČAJ
Pernštejnský elixír.
Během jedenácti let existence Elixíru docházelo, vždy s určitou pravidelností, k mnoha překážkám, změnám a komplikacím. Počínaje kolkováním
alkoholu přes různé změny v zákonech až po prodej ﬁrmy v roce 2010. Tehdy
vznikla nová ﬁrma Granette&Starorežná Distilleries a.s. se sídlem v Ústí nad
Labem a s ní i nové problémy. Distribuce budovaná sedm let se postupně rozpadla a výroba Elixíru byla v ohrožení. Po několika letech usilovného snažení
výroba Pernštejnského elixíru pokračuje, zásluhu na tom má i generální ředitel
Pavel Kadlec, který rozvířil stojaté vody a rozhodl kladně ve prospěch likéru.
Pernštejnský elixír se stal vyhledávaným dárkem z regionu a v Evropě
bychom jen těžko hledali zemi, do které nedoputoval. Z těch zaoceánských
můžeme jmenovat Austrálii, Kanadu, USA.
A vy, vážení čtenáři, si jej můžete zakoupit v Informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, nebo v dárkových prodejnách GOTIKA v Nedvědici
a v Tišnově. Na zdraví a dlouhá léta...
Jana Hriedelová

Letošní Masopust ve Včele
Již šestý ročník masopustního odpoledne centra Včela v Bystřici nad Pernštejnem proběhl v úterý 17. 2. 2015 od 13 hodin v restauraci vedle Domu s pečovatelskou službou. Masky, které si připravovali sami uživatelé Včely, navštívil starosta Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska a vedoucí odboru soc. věcí a
zdravotnictví PhDr. Drahomíra Lukšová.
"Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu
odpoledne," vzkazuje vedoucí Včely Miroslav Prudký.

Bystřická pobočka Klubu v 9 je otevřena
dvakrát týdně
Klub v 9, je zařízením sociální rehabilitace, které pomáhá dospělým
lidem s duševním onemocněním.
Svou službu poskytuje v současné
době ve Žďáře nad Sázavou a ve
dvou pobočkách, a to v Bystřici nad
Pernštejnem a Velkém Meziříčí.
Bystřická pobočka funguje od
roku 2006 na Hornické ulici. Její prostory byly zrekonstruovány a slavnostně otevřeny o šest let později,
v roce 2012. Uživatelé sem docházejí dvakrát týdně, a to v pondělí od
12 do 16 hodin a ve středu od 9 do
13 hodin. Činnosti v Klubu v 9 jsou
individuální či skupinové. Uživatelé
se zde učí nácviku vedení domácnosti, vyrábí výrobky z různých
materiálů, společně cvičí a relaxují,
chodí na výstavy, procházky, výlety
apod. Od letošního roku probíhá na
pobočce canisterapie (tzv. léčebný
kontakt psa a člověka), ze které jsou
všichni uživatelé velmi nadšeni.
„V Klubu se setkávám s lidmi,
baví mě všelijaké práce. Vycházky
na Domanínek jsou pěkné, je tam

hezká příroda, člověk se tam potěší,
je to tam moc příjemné. Velmi se mi
líbila canisterapie. Psi jsou přítulní,
dávají najevo svoji náklonnost, pomoc, hledají různé věci,“ uvedl závěrem jeden z uživatelů Klubu v 9.
Klub v 9 – centrum služeb pro
podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Pomoc spočívá v osamostatnění a seberealizaci uživatele.
Je poskytována formou ambulantní
a terénní služby. Případní zájemci o službu Klubu v 9 nebo jejich
blízcí mohou kontaktovat vedoucí Bc. Ivanu Ptáčkovou na mob.
777 756 410.
Jana Vojkůvková, DiS., pracovnice
v sociálních službách Klubu v 9

Zubní pohotovost BŘEZEN - DUBEN 2015
BŘEZEN
28.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
29.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
DUBEN
4.4. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bítýška 303, 566 536 712
5.4. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 231
6.4. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n.S., 566 690 127
11.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
12.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
18.4. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Vel. Meziříčí, 603 206 336
19.4. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
25.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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výhodné

JARNÍ
SLEVY

 








PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE

     
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).
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7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

5
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OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

3
2
4
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U
ZA PŘ CNOSTI
ÍZNIV
CENU OU

7

www.vpo.cz
Strojírenská společnost
přijme z důvodu rozšiřujících se
výrobních kapacit
pracovníka na pracovní pozici

US
N
O %

B 20

dĞǆƟůĐŽ ŶĂďşǌşŵĞWZKsE1D1^dK
ŶĂďşǌşŵĞWZKsE1

\//Ks<zϯ͕ϱƚ

dĞǆƟůĐŽĂ͘Ɛ͘

s>^dE1Ks<s|,KKh

ƉƌŽƌĞŐŝŽŶǇƐƚƎŝĐŬŽĂŽŬŽůş

FRÉZAŘ
Místo pracoviště: Bystřice nad Pernštejnem
Náplň práce:
 výroba

frézovaných dílů na CNC frézovacím centru
(řídící systém Heidenhaim),
 výroba na konvenční frézce,
 zodpovědná a přesná výroba dílu dle výkresové dokumentace.

Požadujeme:

ŶĄƐƚƵƉŵŽǎŶǉ/,E
/ŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂƚĞů͗͘ϱϭϲϰϭϭϳϲϱ
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ůƵĐŝĞǀĂůŽƐŬŽǀĂΛƚĞǆƟůĞĐŽ͘ĂƐ
WƌŽǀŽǌŽǀŶĂ͗dĞǆƟůĐŽĂ͘Ɛ͕͘ƎĞǀĂƎƐŬĄϭϰϭϴͬϭϳ͕ŽƐŬŽǀŝĐĞ

 vyučen/SŠ vzdělání technického směru,
 minimální praxe 2 roky v oboru,
 znalost technické dokumentace,
 schopnost čtení technických výkresů,
 znalost
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měření.

Výhodou pro požadovanou pozici:
 zkušenosti

s obsluhou konvenčních strojů
(soustruh, frézka, bruska) a CNC soustruhů,
 zkušenosti s obsluhou měřidel
(proﬁloměr, 3D souřadnicový měřící přístroj, …).

Nabízíme:

 dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,
 možnost osobního růstu (školení, výuka
 odpovídající zaškolení,
 zaměstnanecké beneﬁty,

 ﬁnanční

jazyků, ...),

ohodnocení odpovídající funkci a odvedené práci.

Vyplněný dotazník, který najdete na www.adoz.cz , zasílejte
na e-mail: prace@adoz.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V nejbližší dobì poputuje
protøídìný materiál
z autolékárnièek,
které jste doruèili
do Oblastní charity
Žïár nad Sázavou,
do rumunského Banátu,
kde pomùže potøebným.

Dìkujeme!
Kontakt: Oblastní charita Žïár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žïár nad Sázavou
tel.: 566 626 040, 739 344 056, e-mail: ochzr@zdar.charita.cz, web: www.zdar.charita.cz

19. strana

INZERCE

Noviny Bystřicko - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, www.bystricenp.cz.
Redakce novin: Odbor správní a školství MěÚ Bystřice n. P., Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 387/8,
e-mail: info@bystricenp.cz. Inzerce: tel.: 566 590 369, e-mail: info@bystricenp.cz. Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár n. Sáz., ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 6 950 ks. ZDARMA.

