
B ě h e m 
měsíce led-
na byly při-
praveny pro-
story na ZŠ 
N á d r a ž n í 
nad jídelnou 
a kuchyní, 
aby začát-
kem února 
byly přestě-

hovány tři třídy z přístavby ZŠ. 
Těmito pracemi začala akce pře-
stěhování MŠ Korálky do budovy 
ZUŠ na ulici Zahradní. V lednu 
také došlo k přestěhování základní 
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Už tradiční zimní setkání pod-
nikatelů v cestovním ruchu na 
Bystřicku se uskutečnilo v pondělí 
23. ledna 2012, tentokrát v hotelu 
Skalský dvůr, jehož vedení se o účast-
níky postaralo opravdu příkladně. 

Po prezentaci účastníků a po 
prohlídce hotelu zahájil odborný 
program starosta Bystřice n. P. Ing. 
Karel Pačiska. Ve svém příspěvku 
se ohlédl za rokem 2011 a jeho vý-
znamem pro Bystřicko. Vzpomenul 
také dnešní celospolečensky neleh-
kou ekonomickou situaci. Radní 

PORADA V CESTOVNÍM RUCHU
Kraje Vysočina pro kulturu a ces-
tovní ruch Ing. Tomáš Škaryd vy-
stoupil s tématem „Aktivity Kraje 
Vysočina směřující k podpoře ces-
tovního ruchu“. Ředitel Vysočina 
Tourism Ing. Tomáš Čihák připo-
menul podobné aktivity organizace 
Vysočina Tourism a zmínil mož-
nosti pro spolupráci s Bystřickem.

Mgr. Radek Vojta pak zhodno-
til činnost TIC Bystřice v loňském 
roce a přednesl záměry a plány 
na rok nadcházející. Následně 
představila Oľga Königová nové 

webové stránky města pro turisty, 
zmínila marketinkovou podporu 
Bystřicka a současný stav projektu 
EDEN. Bc. Martina Pulkrábková 
pak přiblížila projekt, který chystá 
městské muzeum k „Roku Pern-
štejnů“. Půjde o předvedení opery 
E. A. Titla a A. Bočka „Bílá paní“. 
Chystané aktivity města i regionu 
k „Roku Pernštejnů“ pak shrnul 
Ing. Hynek Jurman, jenž také 
ukázal obrázky z loňských zájezdů 
za poznáním Bystřicka a přiblížil 
obsah zájezdů v nastávajícím roce.

Bc. Josef Vojta poté informoval 
o investičních akcích města a na 
závěr prezentoval Ing. Hynek Jur-
man nový ročník soutěže „S Vo-
domilem Zubří zemí“ a k tématu 
promítl na osm desítek fotografi í.

Nakonec proběhla menší diskuze 
a rozloučení s hosty, v několika pří-
padech i výměna letáků. Například 
hosté z Nedvědice a Velkého Mezi-
říčí se nechali slyšet, že by podob-
nou akci jednou také rádi uspořádali.

Hynek Jurman

Často hovořím s lidmi a mnoh-
dy se nestačím divit, jaké zaručené 
zprávy mezi nimi kolují a šíří se 
jako ozvěna. Překvapuje mě, že jde 
o zprávy, které nemají ani reálný zá-
klad. Sdělují mi je úplně vážně vel-
mi seriózní spoluobčané, kteří mě 
nabádají, abych přesvědčil zastu-
pitele ke smysluplnějším krokům. 
Kdo tyto zaručené zprávy z radnice 
šíří? Nevím. Komu na tom záleží 
a komu to prospívá? Nevím. Jsou to 
pouze hospodské řeči, nebo serióz-
ní  a podložené informace? Nejsou. 
Musíme se nad tyto věci povznést, 
protože lidé, kteří se nebojí a nechtě-

 O ČEM SE POVÍDÁ V NAŠEM OKOLÍ
jí rozpoutávat velké sváry, se přijdou 
zeptat. Chtěl bych, aby v našem 
městě panovala atmosféra důvěry, 
proto v tomto článku některé kauzy 
okomentuji.

1/ Do města a do našich volných 
bytů se budou stěhovat nepřizpů-
sobiví občané a ještě to prý orga-
nizuje vláda ČR.

Kdo by tomu věřil? Přes můj údiv 
mnoho lidí! Naše město je atypické 
tím, že vlastní rozsáhlý bytový fond. 
Je pravda, že se na podzim objevilo 
více výpovědí z bytů a město připra-

Stěhování ZUŠ
umělecké školy do provizorních 
prostor, a to do budovy bývalého 
městského úřadu na Masarykově 
náměstí, do ZŠ TGM a do kul-
turního domu. Od půlky února 
pracují naše Technické služby na 
rekonstrukci budovy na ulici Za-
hradní, aby se MŠ Korálky mohla 
přestěhovat nejpozději do konce 
května. Chtěl bych poděkovat 
všem zainteresovaným a rodičům 
za vstřícný a aktivní přístup, kdy 
se harmonogram prací daří beze 
zbytku plnit.

Josef Vojta
místostarosta

(Pokračování na str. 4)

Foto: J. Soukopová
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INZERCE, OSTATNÍ

775 582 617
www.spravadluhuvysocina.cz

První občánek roku 
2012 na Bystřicku

Dne 9. února 2012 přijal 
starosta města Ing. Karel Pa-
čiska prvního občánka letoš-
ního roku, Kryštofa Kubíka 
ze Dvořišť. Kryštof se na-
rodil 4. ledna 2012 a doma 
se na něj těšil 3,5letý bráška 
Ondřej. Starosta přijal oba 
sourozence i s rodiči Janou 
a Slavomírem Kubíkovými. 
Rodiče se podepsali do pa-
mětní knihy a od starosty 
přijali dárek.

-HJ- Foto: J. Soukopová

 Pelety (vnadící halibuty)  Pelety (vnadící halibuty) - od 40,- K /kg- od 40,- K /kg 
Halibut pelety (s dírou) Halibut pelety (s dírou) - od 95,- K /kg- od 95,- K /kg

Prodej krmiv pro pl dek, na výkrm a pro sportovní Prodej krmiv pro pl dek, na výkrm a pro sportovní 
rybolov za bezkonkuren ní ceny!!rybolov za bezkonkuren ní ceny!!

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

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

Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.czObjednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz

 PSTRUHA STVÍ UJ OV PSTRUHA STVÍ UJ OV

ujcov_9x6.indd   1 1/25/12   11:19 AM



14.1. Eva Cuperová
 Antonín Krejčí
28.1. Zdeňka Nemethová
 Karel Kolář
   

PROSINEC  2011
  7.12. Michaela Kadlecová
10.12. Štěpán Vyboštok
13.12. Jakub Salaš
15.12. Tobiáš Liška
29.12. Daniela Koutníková 
31.12. Samuel Chalupa   

BŘEZEN 2012
Růžena Kolbábková 97 let
Jiří Weyskrab MUDr. 92 let
Bohumil Samek 91 let
Josefa Jelínková 91 let
Daniela Cinková 80 let
Paraska Vavrincová 80 let
Vlasta Špírková 80 let
Milouš Šebek 80 let
Anna Uhrová 80 let
Jaroslava Pilerová 75 let
Marie Korbičková 75 let
Zdenka Obrová 75 let
Ludmila Chudárková 70 let
Anna Benešová 70 let
Emil Krištof 70 let
Ingrid Michalová 70 let
Josef Vokurka 70 let
Josef Mitáš Ing. 70 let
Olga Chovancová 70 let
Josef Jukl 70 let
Ludvík Štourač 70 let

LEDEN 2012
  7.1. František Hanák 63 let
10.1. Vladimír Mazáč 26 let
18.1. Marie Tomanová 68 let
22.1. František Zámečník 78 let

Úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE  ÚNOR - BŘEZEN 2012 ÚNOR - BŘEZEN 2012
Datum Název akce  Místo Organizátor 

20. 2. - 24. 2. 2012 Byst icko te d tem v Lísku, Rožné a Št pánov  n.S. ZŠ obcí Mikroregion Byst icko, ZŠ a MŠ obcí 

22. 2. - 26. 2. 2012 Soust ed ní fotbalist  Ivan ice Sportovní hala FC Ivan ice 

22. 2. 2012 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P 

22. 2. - 26. 2. 2012 Soust ed ní futsalist  Sokola Jehnice Sportovní hala Sokol Jehnice 

23. 2. 2012 Dra ky U Fial ; 17.00 hod. Chalupa U Fial  ve Víru Chalupa U Fial

23. 2. 2012 Ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P 

24. 2. 2012 Ples, hudba Jásalka; 20.00 hod. Sokolovna SK Pernštejn – Nedv dice 

24. 2. 2012 III. stavební ples; 20.00 hod. KD V chnov Stavoflos s.r.o. 

25. 2. 2012 Maškarní Oldies Párty s hudbou 70-90 let Slov. chalupa v Rožné Slov. chalupa v Rožné 

25. 2. 2012 Farmá ské trhy Nám stí M sto Byst ice nad Pern. 

25. 2. 2012 D tský maškarní karneval; hraje Sympatic; 14.00 hod. KD Rodkov SDH Rodkov a OU Rodkov 

25. 2. 2012 XIV. Spole enský ples; hraje ABC Boskovice; 20.00 hod. KD Dale ín ZŠ a OÚ Dale ín 

26. 2. 2012 D tský karneval; 15.00 -17.00 hod. Velký sál KD DDM a KD Byst ice n.P 

28.2.-1.3.2012 Byst icko te d tem v obci Velké Janovice 
Velké Janovice – bývalá 

škola 
Mikroregion Byst icko, Obec Velké 

Janovice 

29. 2. - 4. 3. 2012 Soust ed ní fotbalist  FC Nám š  n. O. Sportovní hala FC Nám š  n.O. 

29. 2. - 4. 3. 2012 Soust ed ní fotbalist Sportovní hala Dufek 

5. 3. 2012 Gymnázium - Den otev ených dve í Gymnázium Gymnázium 

5. - 9. 3. 2012 Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovky Brno U14 a U15 Sportovní hala Zbrojovka Brno 

9. -11. 3. 2012 Soust ed ní fotbalist  Tatranu Bohunice Sportovní hala Tatran Bohunice 

10. 3. 2012 VIII. Vina ský ples Velký sál KD KD Byst ice n.. P. 

10.3.2012 Ples FK Železárny Št pánov KD Št pánov n. S. SŽ Št pánov 

10. 3. 2012 D tský Námo nický karneval; 14.00 hod. KD Domanín Domanín 

10. 3. 2012 Turnaj ve florbalu - dorost + zápas II.ligy Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

11. 3. 2012 Zápas II.ligy ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

12. 3. - 16. 3. 2012 Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovky Brno U12 a U13 Sportovní hala Zbrojovka Brno 

12. 3. - 13. 4. 2012 
Výstava sout žních fotografií Byst ická zrcadlení  
– 100 + 1 z krás a d ní našeho regionu 

M stské muzeum KUMŠT, o.s. 

13. 3. 2012 Setkání k es anských senior  v Orlovn ; ve 13.00 hod. Orlovna SKS orel Byst ice n. p. 

13. 3. 2012 Byst icko te d tem; 8.30 a 10.00 hod. M stská knihovna M stská knihovna Byst ice n. P. 

13. 3. 2012 Antonín Dvo ák a p átelé; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n. P. 

14.3. 2012 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

16.3.2012 Divadelní p edstavení: Hrátky s ertem; 19.30 hod. KD Vír Ochotnické divadlo Vír 

16.-18. 3. 2012 Soust ed ní fotbalist  FC Ivan ice Sportovní hala FC Ivan ice 

17.3.2012 P ednáška o bylinká ství – p. Poulová; 16.00 hod. P ísálí KD Št pánov SŽ Št pánov 

17.3.2012 Divadelní p edstavení: Hrátky s ertem; 19.30 hod. KD Vír Ochotnické divadlo Vír 

17.3.2012 Tane ní ve er se skupinou BALANC Slov. chalupa v Rožné Slov. chalupa v Rožné 

17. 3. 2012 Turnaj ve florbalu - starší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

18. 3. 2012 Turnaj ve florbalu - muži Sportovní hala ZŠ Horní Brno 

18. 3. 2012 Divadelní p edstavení Hrátky s ertem; 17.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

19. – 23. 3. 2012 "Byst icko te d tem" v ZŠ TGM ZŠ TGM ZŠ TGM 

23. - 25. 3. 2012 Víkend s aerobikem Sportovní hala Kotvová 

24. 3. 2012 Farmá ské trhy Nám stí  M sto Byst ice n. P. 

24. 3. 2012 Turnaj ve florbalu Sportovní hala ZŠ Horní 

25.3.2012 D tský karneval KD Št pánov n. S. MŠ Št pánov s rodi i 

25. 3. 2012 Volejbalový turnaj Sportovní hala M. Felcman 

27. 3. 2012 Malování pro d ti s Adolfem Dudkem; 8.30 a 10.30 hod. M stská knihovna M stská knihovna Byst ice n. P. 

27. 3. 2012 Toulání po sv te s Pavlou Jazairiovou M stská knihovna M stská knihovna Byst ice n. P. 

28. 3. 2012 D tské divadelní p edst. O Neposedné pomlázce; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

30.3.2012 Divadelní p edstavení: Hrátky s ertem; 19.00 hod. KD Uj ov OÚ Uj ov 

30. 3. - 1. 4. 2012 STOB - víkendový pobyt Sportovní hala STOB - Dr. Málková 

31.3.2012 Divadelní p edstavení: Hrátky s ertem; 18.30 hod. KD Št pánov n S. OÚ Št pánov n. S. 

31. 3. 2012 Turnaj ve florbalu - muži Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

Jubilanti

Narození

V pondělí 30. ledna 2012 pro-
běhla v Kulturním domě v Do-
maníně již pravidelná každoroční 
schůzka občanů se starostou a mís-
tostarostou města. Zástupci radnice 
nejdříve představili rozvojové akti-
vity města a zejména ty z nich,  kte-
ré se týkají místní části Domanín. 
Poté odpovídali na otázky přítom-
ných občanů, které byly různorodé, 
avšak jejich základními tématy byla 
zejména příprava projektu obecní 
kanalizace v Domaníně a změna 
sídla Základní umělecké školy 
v Bystřici n. P. 

Zprávy z Domanína

Sňatky

V sobotu 10. března od 14 
hodin se koná v Kulturním 
domě v Domaníně dětský 
Námořnický karneval. Po-
řadatelé zvou malé i velké  
na palubu pirátské bárky, 
kde se bude tančit, zpívat 
a soutěžit.

Po velkém úspěchu zimního trhu 
se zabíjačkou, který proběhl 28. led-
na, dochází k jeho repríze v sobotu 
25. února 2010. Na všechny oblíbe-
né speciality zve Město Bystřice nad 
Pernštejnem.

Úplnou novinkou budou zvířátka 
ze sena paní Konárové. Vyrábí je ze 
zdánlivě obyčejných materiálů (dře-
věná sešroubovaná kostra, ručně su-

Trhy se zabíjačkou
šené seno a provázek), ale vzniká tak-
řka „živý“ tvor, třeba ovečka. Klidně i 
celé stádečko pro radost...

O měsíc později, 24. března 
2012, proběhne před muzeem prv-
ní Pernštejnský farmářský trh 
s nabídkou širokého „farmářského“ 
sortimentu a současně se uskuteční 

v amfi teátru před knihovnou vepřo-
vé hody, které nabídnou čerstvé za-
bíjačkové dobroty. Horký ovárek, 
jelítka i jitrničky, teplou zabíjačko-
vou polévku, čerstvé škvarky, uze-
né maso. Vše z první ruky, přímo 
od zdroje! Půjde o návrat k tradi-
ci, k poslechu zahrají harmonikáři 
a z pochoutek se bude jenom kouřit.

-HJ-
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vilo některé možnosti obsazování, ale 
nikoli s vládou ČR. Občané mimo 
náš správní obvod mají poněkud přís-
nější podmínky pro přidělení bytu.
Byty jsme jako služební nabídli fi r-
mám nad 30 zaměstnanců. Vedení 
fi rmy může zažádat pro svého za-
městnance o přidělení služebního 
bytu. Pracovník, který pracuje, má na 
placení nájemného a když se za něj 
zaručí zaměstnavatel, zřejmě nejde o 
neperspektivního zaměstnance. Takto 
chceme postupovat i nadále. Žádný 
Varnsdorf nepřipravujeme.

2/ Radnice bourá školku Korálky 
a chce tak zajistit stavební parcely 
pro lékaře.

Jednak většina lékařů má již po-
staveno a my chceme, aby ordinovali 
v naší městské poliklinice. V místě 
školky dle územního plánu bytová 
výstavba ani být nemůže, protože je 
to místo občanské vybavenosti a slu-
žeb. Máme možnost otevřít jeden pro-
jekt, který se mi velmi líbí. Jednáme 
s Krajem Vysočina a ÚSP pro mládež 
v Křižanově. Dle evropského projek-
tu by dlouholetí klienti tohoto ústavu 
neměli až do konce života skončit za 
jeho zdmi, ale měli by se dostat mezi 
ostatní populaci. Nabídli jsme právě 
místo po uvolněné školce k výstavbě 
domků pro tyto občany, kteří by zde 
měli chráněné bydlení. Finančně vše 
hradí Kraj Vysočina a ještě zde bude 
asi 17 pracovních míst. Doufám, že to 
vyjde.

3/ Tenisová hala se postavila pro 
pár tenistů a tím se vyhodily peníze 
z okna.

V Bystřici nad Pernštejnem již 
mnoho roků funguje Tenisový oddíl, 
který nemá pro soutěže odpovídající 
podmínky. Přesto máme v tomto spor-
tu zástupce na vrcholové úrovni (Jan 
Mašík, Zdeněk Kolář). Pro konání 
soutěží je třeba mít tři stejné kurty (an-
tuka). Protože tomu tak nebylo, nešlo 
postoupit v soutěžích z okresní úrov-
ně. Dále potom právě ostatní, široká 
veřejnost dostává příležitost věnovat 
se ve větší míře tomuto ušlechtilému 
sportu. Speciálně byl vytvořen elekt-
ronický  objednávkový systém, který 
funguje na stránkách Areálu sportu. 
V době Vánoc byla hala pronajímána 
denně  průměrně 12 hodin, a to byla 
nově otevřená. V okrese Žďár je to 

jediná speciální hala na tenis, proto je 
hojně využívána a placena přespolní-
mi. Přijďte si všichni zahrát!

4/ Centrum zelených vědomostí 
bude neúměrně zatěžovat městskou 
pokladnu, bude se na něj doplácet.

Strategický projekt je posuzován 
mnoha hodnotiteli, kteří se vyjadřují 
mimo jiné i k efektivní fi nanční udr-
žitelnosti po dobu pěti let. Pokud se 
vše bude dělat správně a na odborné 
úrovni, k žádné ztrátě nedojde. Celá 
lokalita kvalitativně zkrásní a drobní 
podnikatelé dostanou šanci zapojit se 
do celého projektu. Jak svoje aktivity 
využijí, je na nich. Nové dvory jsou 
velmi zanedbanou součástí města a 
my jsme povinni o ni také pečovat. 
Dotace nám z velké části s touto péčí 
pomůže. Věřím, že je vše dobře při-
praveno a bude to Bystřičany i dobře 
přijjato.

5/ Revitalizace zeleně nám přinese 
pouze ztrátu dřevin. Je to barbar-
ství.

Revitalizace je teprve na počátku, 
když byly odstraněny nemocné nebo 
nevhodně umístěné stromy nebo byl 
v minulosti zvolen špatný druh. Před 
léty se nikdo veřejným prostorem 
města nezabýval. Probíhala tzv. divo-
ká výsadba, která mnohdy obtěžuje, 
protože např. stromy dosahují velké 
výšky a stíní. Někde dochází k prorůs-
tání kořenů do kanalizačních řadů, létá 
z nich obtěžující chmýří nebo zabírají 
neúměrně mnoho místa. Keře jsou po-
tenciální příčinou špíny a nepořádku. 
Nikdo je nečistí a drží se v nich odpad-
ky. Odborník, který má na to vzdělání, 
vše posoudil a navrhl nový stav. Ne-
měl zaplaceno od množství pokáce-
ných dřevin. Bude následovat sázení 
stromů a dřevin víceméně vzrostlých, 
a potom se upraví parkové plochy. 
Jsem přesvědčen, že naše město zkrás-
ní a my všichni se jím budeme pyšnit. 
Vsadili jsme na odborníky. Dosud se 
nám to vždy vyplatilo.

Je ještě spousta podobných polo-
pravd, které se šíří od ucha k uchu. 
Než začnete hodnotit, kritizovat nebo 
pomlouvat, je třeba se zeptat na radni-
ci. Dále by bylo nejlepší navštěvovat 
zastupitelstva města. Bez rozhodnutí 
zastupitelů se nikdy nic nepohne a já 
jim děkuji za podporu a uvážlivost, se 
kterou ke svému mandátu přistupují.

Karel Pačiska - starosta

 O čem se povídá v ....
(Pokračování ze str. 1)

V roce 2011 byla Městská stráž Bystřice nad Pernštejnem oznamovatelem 
mnoha závad na městském majetku (dopravní značení, veřejné osvětlení, ka-
nalizační vpusti, nevyvezené kontejnery, veřejná zeleň, prohrnování a posyp 
chodníků).

Dále jsme byli oznamovateli několika černých skládek, autovraků a pře-
stupků proti veřejnému pořádku, výtržnictví a rušení nočního klidu. Ozna-
movali jsme 119 přestupků na úseku dopravy.

Třikrát jsme se účastnili zásahu hasičů, dvakrát jsme se ve spolupráci s po-
licií ČR zapojili do pátrání po pohřešované osobě a jednou jsme poskytovali 
první pomoc zraněnému mladíkovi.

Kontrolovali jsme uzamčení městského hřbitova, sportovního areálu To-
máše Dvořáka a městských budov, zábor veřejného prostranství (stánky). 
Doprovázeli jsme děti na přechodech u základních škol. Monitorovali jsme 
pohyb bezdomovců. Odstraňovali jsme injekční stříkačky nalezené na ulici. 
Účastnili jsme se několika odchytů volně pobíhajících psů a jednou jsme 
vyprošťovali uvízlou kavku v okapu.

Dohlíželi jsme na pořádání zábav, diskoték, čarodějnic, Pelíšek festu, pou-
ti ve Vítochově, hodů, Silvestra na náměstí.

Těšíme se i v roce 2012 na další spolupráci.

Zpráva o činnosti městské stráže Bystřice 
nad Pernštejnem za rok 2011

V zimním období musí řidiči počí-
tat se situací, kdy silnice změní barvu 
z černé na bílou a naopak. Po upravené 
a nekluzké silnici se jezdí samozřejmě 
lépe a i začátečník se na silnici cítí 
jistěji. Nejistota se u některých řidičů 
projeví tehdy, když musí vyjet svým 
autem i za z jejich hlediska nepříz-
nivého počasí. V současném ročním 
období musíme počítat s rychlými 
změnami počasí. Dešťové srážky se 
mohou změnit ve sněhové a sněho-
vé v dešťové. Každý řidič tak musí 
uzpůsobit svoji jízdu klimatickým 
podmínkám. Týká se to především 
přizpůsobení rychlosti, ohleduplnosti, 
pozornosti nebo ostražitosti. Povin-
nost, kdy v zimním období má řidič 
svůj dopravní prostředek vybaven 
zimními pneumatikami s předepsa-
nou výší vzorku, není snad třeba ani 
připomínat.

Mokrý a uježděný sníh však může 
potrápit začátečníka, svátečního řidiče 
i řidiče profesionála. Na kluzké silnici 
vlivem špatně vyhodnocené situace, 
nepřiměřenou rychlostí, nepozorností 
či úleku, může řidič uvést vozidlo do 
smyku. Klidná cesta se může náhle 
změnit v karambol s různými následky.

„Smyk je ve vysokém procentu 
způsoben nebo zaviněn chybou řidi-
če. Nejčastěji se řidiči dostanou do 
smyku, když projíždí zatáčkou nebo 
křižovatkou,“ řekl npor. Bc. Zdeněk 
Kubík, vedoucí dopravního inspekto-
rátu ve Žďáře nad Sázavou. Jak dodal, 
kluzká nebo namrzlá silnice ve spojení 
s rychlou jízdou v mnohých případech 
končí dopravní nehodou. 

Jak zvládnout smyk? Rady mohou 
být různé. Některé mohou pomoci, 
některé naopak ublížit. Jak zvládnout 
pro řidiče krizovou situaci, když se do-
stane do smyku?

Obecně lze použít pravidlo: ne-
brzdit, vyšlápnout spojku a vyrovná-
vat jízdu volantem.

Je ale také dobré vědět, jaký náhon 
vozidlo má. Jiný smyk dostane auto-

Informace nejen pro motoristy

mobil s předním náhonem a jiný smyk 
bude řešit řidič s náhonem zadním. 
Většina odborníků se ale přiklání k vše-
obecnému pravidlu. Brzdit se má před 
zatáčkou, v ní už ne. Do zatáčky se tedy 
vjíždí pomalu, projíždí se při pravém 
okraji silnice a dokončí se výjezd. Při 
smyku, ať už přední nebo zadní nápra-
vy, se doporučuje okamžitě ubrat plyn a 
nebrzdit. Se zablokovanými koly se au-
tomobil hůře ovládá. Výhodu má řidič, 
který má svůj dopravní prostředek vy-
baven ABS (antiblokovacím systémem 
brzd), ESP (elektronickou stabilizací 
podvozku) nebo TCS (protiskluzovým 
systémem kol).
Jak zvládnout smyk přední nápra-
vy (vůz dostatečně nezatáčí):
• ubrat plyn
• nepoužívat brzdu
• volantem pouze vyrovnávat, aby 

vůz zůstal na silnici
• sešlápnout spojku do doby, než se 

podaří smyk vyrovnat
Jak zvládnout smyk zadní nápravy 
(auto se točí kolem své osy tzv. „ho-
diny“)
• ubrat plyn
• nikdy nebrzdit
• natočit volant proti vybočení zádi 

a sešlápnout spojku (když se záď 
auta natočí doprava, točte volantem 
doleva a naopak - dráha vozu by se 
měla vyrovnat a měli byste zůstat 
na silnici)
Za měsíc prosinec loňského roku 

šetřili dopravní policisté 22 nehod, 
při kterých řidiči nezvládli smyk. Při 
kolizích bylo lehce zraněno 9 účast-
níků a škoda dosáhla výše 1 086 000 
korun. V letošním měsíci lednu bylo 
dosud zadokumentováno rovněž 22 
nehod. Lehce zraněno bylo 8 osob, 
jeden spolujezdec byl zraněn těžce. 
Způsobená škoda je vyčíslena na 
1 365 000 korun. Tato bilance vznik-
la 6 dní před koncem ledna, a proto se 
tato čísla mohou ještě změnit.

Jana Martincová v.r. komisař PIS
Žďár nad Sázavou

Jak zvládnout smyk
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V sobotu 28. ledna 2012 proběhl 
další ročník Plesu Města Bystři-
ce nad Pernštejnem. Návštěvníky 
přivítal starosta města Ing. Karel 
Pačiska a celý program moderova-
la Monika Absolonová, ktertá také 
zazpívala. K tanci i poslechu hrála 
skupina NOCTURNO pianisty  Ra-
dima Linharta, v salonku pak cim-
bálová muzika Lučina a v malém 
sále probíhala oldies party Mirka 
Koudelky. V programu vystoupila 
trojnásobná mistryně světa v kraso-
jízdě Martina Trnková a též Aerobic 
Jitky Exlové.

Překvapením pro účastníky plesu 
byl karikaturista, jenž chrlil jednu 
podobiznu za druhou a každou vě-
noval jako trvalou památku. Samo-
zřejmě nechyběla bohatá tombola.

Součástí plesového programu 
bylo i vyhlášení nejlepších sportov-
ců za rok 2011 a též prvního lauerá-
ta nově zavedené ankety Osobnost 
města.

Komise sportu a mládeže Rady 
města Bystřice nad Pernštejnem 
vyhlásila anketu o nejlepšího 
sportovce, trenéra a osobnost roku 
2011, ocenění předávali předseda 
komise Bc. Jiří Dufek, starosta Ing. 
Pačiska a senátorka Ing. Dagmar 
Zvěřinová.

Nejúspěšnějším sportovcem 
roku 2011 se stali (bez určení po-
řadí):

Jitka Císařová, DC Bystřice 
nad Pernštejnem, šipkový oddíl: 
5. místo na Mistrovství Evropy 
v týmové soutěži národních druž-
stev, 5. místo na Mistrovství Ev-
ropy v soutěži dvojic, 13. místo na 
Mistrovství Evropy v hlavní soutěži 
jednotlivců, 2. místo na turnaji Eu-
rocupu žen (vlastně vícemistryně 
Evropy v šipkách).

Jan Kurfürst, oddíl šermu So-
kol Bystřice nad Pernštejnem: 
2. místo na Mistrovství ČR v šer-
mu fl eretem, účast  ME do 23 let 
v Kazani, účast na MS Juniorů Mer 
Morte Jordánsko.

PLES MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Jiří Veinlich, oddíl kulturistiky 
Sokol Bystřice nad Pernštejnem: 6. 
místo na Mistrovství světa NABBA  
Sao Paulo Brazílie (Mezinárodní 
amatérská asociace kulturistiky). 

Jako nejúspěšnější trenér, cvi-
čitel působící v Bystřici n. P. byl 
oceněn Karel Fencl, Sportovní 
klub Bystřice. Je trenérem A týmu 
mužů, který hraje Krajský přebor 
Kraje Vysočina, dlouhodobě se drží 
na prvních místech této soutěže 
a bojuje o postup do divize, vedoucí 
trenérské rady SK Bystřice.

Jako osobnost sportu pak za 
celoživotní přínos k rozvoji spor-
tu v Bystřici nad Pernštejnem byl 
oceněn Miloslav Smolík. Narodil 
se  27. února  1942 a ve svém spor-
tovním životě se věnoval kopané, 
stolnímu tenisu, bowlingu. Od roku 
1975 byl trenérem družstva dorostu 
v kopané, zároveň správcem sta-
dionu a poté rozhodčím až do roku 
1990. Jako stolní tenista se sou-
časně s aktivní hráčskou kariérou 
v župě sokolské věnoval i výcho-
vě mládeže ve stolním tenisu jako 
trenér mládeže a zároveň předseda 
oddílu stolního tenisu až do roku 
2009, kdy došlo k ukončení činnos-
ti celého oddílu stolního tenisu. Vy-
budoval tři družstva stolního tenisu 
mužů a dvě družstva žáků, kteří 
pravidelně bojovali o čelní mís-
ta jak v krajském, tak v okresním 
přeboru. Monika Kolářová byla 
v roce 1995 mistryní ČR mladšího 
žactva a další rok se stala mistryní 
ČR staršího žactva. Po ukončení 
činnosti v Sokolu Bystřice i nadá-
le pokračuje M. Smolík jako hráč 
okresního přeboru za Doubravník. 
Od roku 2009 se věnuje také aktivní 
činnosti jako hráč bowlingu v měst-
ské lize Bystřice n. P., která probíhá 
ve sportovní  hale i v roce 2012.

Prestižní ocenění Osobnost měs-
ta 2011 obdržel Eduard Valdhans 
(1928 Černvír), pedagog a malíř. 
Vystudoval učitelský ústav v Brně 
a učil na Hlučínsku, kde začal malo-

vat. V letech 1956–1959 absolvoval 
v Praze dálkový kurz kresby a mal-
by. V roce 1961 se s rodinou usadil 
v Bystřici nad Pernštejnem. Působil 
zde pedagogicky jako ředitel školy 
a samozřejmě se sám umělecky re-
alizoval. Maloval vysočinské kraji-
ny i zátiší, nevyhýbal se ani kresbě 
a grafi ce. Jeho díla zdobí příbytky 
četných domácností na Bystřic-
ku i jinde, najdete je ve školách, 

knihovnách, kulturních domech 
a v jiných veřejných budovách. 
Obrazy má ve všech světadílech, 
v Evropě třeba ve Švédsku, Anglii, 
Rusku či ve Švýcarsku.

Svým dílem i životními posto-
ji dával vždy vzor mladé generaci 
a zviditelňoval naše město i za jeho 
hranicemi.

Zpracoval Hynek Jurman

U příležitosti udělení titulu Osobnost města Bystřice nad Pernštejnem 2011 
navštívili starosta Ing. Karel Pačiska a místostarosta Bc. Josef Vojta dne 6. února 
pana Eduarda Valdhanse. Ten se i s manželkou zajímal o další plány v budování 
města. Oba jsou velmi dobře informováni o dění ve městě, které považují za svůj 
domov. Přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho společných let v kruhu rodiny.

Redakce 

Osobnost města Bystřice nad Pernštejnem 2011

Vážení – pane starosto, pane místostarosto, členové Rady města,

v Bystřici n. P., kde žiji 50 let, se mnohé změnilo, zejména v posledních 
desetiletích. Naše město zkrásnělo, život v něm se nám usnadnil a zpříjemnil.

Velký podíl na zvelebování má vedení města, městské orgány a mno-
zí spoluobčané, kteří zde žijí. Nelze opomenout i osobnosti dnes žijící, ale 
i současníky z různých profesí, kteří ve svém volném čase byli a jsou přínosem 
v podobě svých schopností, umu a síly v oblasti kultury, osvěty, sportu či zá-
jmových organizací. Je chvályhodné, že vedení města dokáže při své náročné 
práci připomenout a ocenit, že takoví lidé mezi námi žijí.

Chci poděkovat panu starostovi Ing. Karlu Pačiskovi, panu místostarosto-
vi Bc. Josefu Vojtovi, členům Rady města, že mne řadí mezi ty spoluobčany, 
kteří chtějí být svému městu prospěšnými.

Velmi si vážím ocenění Osobnosti města, které mi bylo uděleno, za což 
upřímné děkuji. Přeji vám všem hodně zdraví, spokojenost a úspěchy při dal-
ším rozvoji města.

S pozdravem Eduard Valdhans
V Bystřici n. P. - leden 2012                                                                                                       
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Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem informuje občany Bystřicka 
o dubnovém termínu již tradičních mezinárodních zkoušek z anglického 
jazyka ECL (úroveň B2). Jak jsme již informovali v předchozích článcích, 
je absolvování těchto zkoušek přístupné /za stejných podmínek jako pro 
naše studenty/ i veřejnosti. Letošní termín konání je stanoven na sobotu 
21.4. 2012 /zkoušky zpravidla začínají v 8h a končí v cca 14-15h - dle 
zájmu uchazečů/. Zkoušení proběhne opět v budově Gymnázia Bystřice 
nad Pernštejnem. Přihlásit se a zaplatit je nutno nejpozději do 22. 3. 2012, 
poplatek za tuto zkoušku činí 2000,- Kč. Bližší informace získáte na gym-
náziu a na jeho webových stránkách.

M. Tučková

ECL mezinárodní certifi káty 
na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem

Setkání se žáky devátých tříd 
základních škol bystřického regionu

27. ledna 2012 se v obou bystřických středních školách - VOŠ a SOŠ 
a Gymnáziu - konalo setkání žáků 9. ročníků se zástupci těchto škol 
a Města Bystřice nad Pernštejnem.

Pro žáky 9. ročníků jsme připravili krátkou prezentaci, která by 
jim mohla pomoci v rozhodování, který obor studia v následují-
cích letech budou absolvovat. Dále žáci zhlédli zajímavé obrázky 
ze života VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Při prohlídce škol-
ní budovy a přilehlého areálu většina návštěvníků využila příleži-
tosti vyzkoušet si minitest z českého jazyka, testové otázky auto-
školy v moderní počítačové učebně školy a vyzkoušeli si šroubová-
ní na čas s naší partnerskou fi rmou Wera Bystřice nad Pernštejnem. 
Navštívili nás žáci obou bystřických základních škol, školy z Dolní Ro-
žínky, Strážku, Štěpánova nad Svratkou, Jimramova, Nedvědice a Křiža-
nova. Celkem si prostory naší školy a areálu prohlédlo téměř 200 žáků.

Každý si po splnění jednoduchých úkolů mohl odnést malou pozornost 
školy a dále potom navštívit bystřickou sportovní halu. Zde mohli budou-
cí studenti středních škol vyzkoušet jízdu na elektrickém býkovi, zahrát 
si bowling, squash, zasportovat si společně při ukázkových hodinách 
tělesné výchovy a opět získat drobný dárek od partnera této akce, Města 
Bystřice nad Pernštejnem. 

Děkujeme panu starostovi Města Bystřice nad Pernštejnem za podporu 
při této akci, organizátorům za odpovědný přístup a všem zúčastněným 
za návštěvu naší školy.Nashledanou při dalším setkání!

Tomáš Krejčí

VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pern-
štejnem pro školní rok 2012/2013 
mimo jiné obory, o kterých jsme 
psali v lednovém Bystřicku, nabízí 
novinku FARMÁŘKA/FARMÁŘ. 
Jedná se o tříletý učební obor a dnes 
bychom Vám tento obor rádi přiblí-
žili více.

Žáci se naučí vykonávat pra-
covní činnosti při pěstování rostlin 
(zpracování půdy, ošetřování rostlin 
během vegetace, sklizňové práce) 
a pracovní činnosti v chovech zví-
řat (ošetřování zvířat, krmení, péče 
o zdraví), zpracovávat rostlinné a 
živočišné produkty, obsluhovat, pro-
vádět údržbu a běžné opravy země-
dělské techniky, využívat poznatky z 
ekonomiky a základů podnikání při 
nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospo-
dářských zvířat, strojů atd. a při pro-
deji zemědělských produktů, prová-
dět administrativní činnosti spojené 
s provozem farmy a vést předepsa-
nou provozní dokumentaci a evi-
denci, řídit motorová vozidla skupin 
T (traktor), B (osobní automobil) 
a C (nákladní automobil), využívat 
poradenství zaměřené jak na výrob-
ní problematiku, tak na možnosti 
využívání dotačního systému, vyko-
návat činnosti související s vedením 
domácnosti a rozvojem venkova 
(agroturistika, péče o krajinu).

Absolventi se mohou stát kvalifi -

Farmářka/farmář – novinka v nabízených 
oborech VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pern.

kovanými pracovníky, kteří se uplat-
ňují při výkonu dělnických povolání 
v zemědělské prvovýrobě, službách 
pro zemědělství a v navazujících 
oblastech zpracování zemědělských 
produktů. Uplatňují se zejména 
v povoláních pěstitel rostlin, chova-
tel zvířat, zemědělský mechanizátor 
nebo zemědělec-farmář. Vykonávají 
činnosti související s pěstováním 
rostlin a chovem zvířat, uplatňují 
se při obsluze a údržbě zemědělské 
techniky. Absolventi se mohou 
dále uplatnit v oblasti agroturisti-
ky a péče o krajinu, při pěstování 
ovoce a zeleniny, zpracování rost-
linných a živočišných produktů, 
při opravárenských činnostech, 
šití, vaření a vedení domácnos-
ti nebo při zajišťování běžných 
zdravotních, sociálních a pečova-
telských služeb v podmínkách ži-
vota na vesnici. 

Velkou výhodou tohoto oboru je 
možnost pokračovat na naší škole ve 
studiu příbuzného maturitního oboru 
Ekologie, životní prostředí a země-
dělská výroba. Po vykonání rozdílo-
vých zkoušek v maturitních předmě-
tech mohou být zájemci přijati až do 
3. ročníku maturitního oboru.

Veškeré informace o přijímacích 
zkouškách na učební i maturitní obo-
ry naší školy najdete na internetových 
stránkách školy www.szesby.cz.

Po roce Vás zveme užít si dobrou 
zábavu na Maškarní bál 2012, který se 
uskuteční 25. února 2012 od 20:00 ho-
din v prostorách kulturního sálu VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Po loňském úspěchu, kdy jsme naši 
kapacitu téměř vyprodali, přinášíme 
možnost strávit příjemný večer s tan-
cem, hudbou a dobrým pitím v maš-
karních kostýmech nebo klidně i bez 
nich za doprovodu bystřické skupiny 
BALANC. 

MAŠKARNÍ BÁL 2012 SE BLÍŽÍ
Připravujeme pro Vás výborné víno 

z jižní Moravy, mnoho dalších nápojů 
a pochutin v baru, slosovatelné vstu-
penky o zajímavé ceny a především 
možnost získat ocenění za Nejlepší 
maškarní kostým.

Proto neváhejte a zakupte si vstu-
penky v předprodeji za 100,- Kč 
v kanceláři VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem nebo potom přímo na 
místě za 120,- Kč. POZOR!!! Limito-
vaný počet míst, tak neváhejte!

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
zve veřejnost a zájemce o studium na „Den otevřených dveří“, 

který tentokrát bude probíhat netradiční formou projektových aktivit 
na téma „Cesty zájmů“. 

• Výtvarná dílna
• Beseda s umělcem a  absolventy gymnázia
• Divadelní a taneční aktivity
• Filmová tvorba
• Umělecká díla ve městě
• Ekologické projekty, hry, prezentace biopotravin

5. března 2012
  8.00 – 12.30  - projektové aktivity zakončené výstupní prezentací v aule
12.30 – 15.30  - klasická výuka v maturitních ročnících

Podrobnější informace: reditel@gybnp.cz, tel. 566 552 919
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Tak byla pojmenována školní exkurze žáků 5. tříd do nové  Hvězdárny 
a planetária v nedalekém Brně. Ptáte se, proč zrovna na Měsíci? Ve vybra-
ném školním pořadu s názvem „Měsíc“ našli mnozí žáci odpovědi na zají-
mavé otázky: Co jsou ta tmavá místa na jeho povrchu? Jak vlastně Měsíc 
vznikl? Kolik kosmonautů na něm přistálo? 

Celý tento pořad probíhal pod oblohou velkého planetária. 
Po návratu domů  nikdo nešetřil pochvalnými slovy. O tom svědčí i pár 

napsaných řádků jednoho z mnoha žáků celého 5. ročníku. 
„My, žáci 5. ročníku ZŠ TGM v Bystřici n. P., jsme 26.1.2012 navštívili 

velmi moderní Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. 
Když jsme přišli do budovy hvězdárny, hned nás zaujaly nádherné stěny se 

zabudovanými obrazovkami, na kterých se promítaly informace o vesmíru. 
Zaměstnanci hvězdárny pro nás připravili bohatý program o Měsíci. Sou-
částí představení  byla komentovaná procházka aktuální hvězdnou oblohou. 
Nakonec jsme se mohli vyfotografovat na Měsíci. 

Mnozí z nás si zakoupili 3D pohlednice, záložky a další upomínkové před-
měty. Tak skončilo naše nádherné vesmírné putování. Určitě se tam také za-
jeďte podívat – je to úžasný výlet.“ 
    Jiří Klusák, žák 5.B
   J. Jílková, M. Černá, třídní učitelky

„Páťáci ze ZŠ TGM na Měsíci“
Dne 18. 1. 2012 proběhlo na naší 

škole za přítomnosti pana starosty 
Ing. Karla Pačisky slavnostní otevře-
ní nové moderní počítačové učebny. 
Po vstupním projevu našeho pana ře-
ditele a pana starosty byla přestřižena 
páska a mohlo se přikročit k prohlíd-
ce samotné učebny. Pan starosta si se 
zájmem prohlédl třicet nových počí-
tačů a na vlastní oči se mohl seznámit 
s fungováním interaktivní tabule s da-
taprojektorem. Všem žákům popřál 
mnoho úspěchů při využívání nejno-
vější techniky a dodal, že doufá v dal-
ší modernizaci naší školy. Návštěvu 
školy pan starosta využil i k prohlídce 
dalších odborných učeben, které také 
nabízejí nejmodernější výukový ma-
teriál a techniku pro naše studium. Na 
závěr pan starosta poskytl rozhovor 
zástupcům redakce školního časo-
pisu. Během příjemného rozhovoru 

ZŠ TGM má další moderní počítačovou učebnu

S novým školním rokem pravi-
delně na naší škole zahajují čin-
nost různé zájmové útvary, žáci se 
v nich věnují činnostem, které jsou 
pro ně zajímavé a inspirující. Or-
ganizačně probíhá zájmová činnost 
ve dvou formách – jako nepovinný 
předmět, nebo zájmový kroužek.

Letos žáci projevili zájem o tři ne-
povinné předměty – Sborový zpěv, 
Náboženství, Sportovní hry.

I u zájmových kroužků je nabídka 
velmi rozmanitá:

Angličtina hrou - Hrátky s ang-
ličtinou probíhají každé pondělí, děti 
1. st. si především budují k jazyku 
přátelský vztah a berou ho jako další 
příležitost ke hře a ke svému oboha-
cení.

Technický kroužek - Technický 
kroužek je primárně určen pro žáky 
6. až 9. ročníku naší školy, ale rádi se 
zapojují i prvňáčci. Schází se pravi-
delně každé úterý ve školní dílně, vě-
nují se  opravám starých motocyklů, 
ale pracují i se dřevem. Cílem je, aby 
si žáci vyzkoušeli různé technologie, 
získali cit pro techniku a dokázali si 
poradit s opravou jednoduchých me-
chanismů.

Zdravotnický kroužek - Děti 4. a 
5. ročníku 1. stupně a žákyně 6. roč-
níků naší školy s velkým nadšením 
a elánem navštěvují Zdravotnický 
kroužek. Náplní činnosti je sezná-
mení se se stavbou lidského těla, se 
zásadami zdravé výživy. Nyní se 

ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ V ZŠ TGM

žáci věnují praktickým činnostem - 
jak poskytnout první pomoc (umělé 
dýchání, nepřímá masáž srdce), jak 
správně ošetřit drobná poranění, co 
a jak udělat v různých krizových si-
tuacích.

Kroužek psaní na klávesnici - 
Zájemci z řad žáků 6. – 9. ročníků 
o to, jak se správně naučit psát na 
počítačové klávesnici, tedy se správ-
ným prstokladem a všemi deseti prs-
ty, mají možnost navštěvovat krou-
žek psaní na klávesnici.

Český jazyk - Zájmový útvar je 
určený především pro žáky 9. roč-
níku, kteří pomýšlejí na přijímací 
zkoušky z českého jazyka. Zde se 
připraví na všechny jazykové zálud-
nosti, se kterými se mohou setkat.

Dyslektický kroužek – Kroužek 
je určený pro žáky s vývojovou po-
ruchou učení, kteří podle svých indi-
viduálních schopností potřebují více 
upevňovat a procvičovat probrané 
učivo. Je jim věnována individuální 
péče, využívají interaktivní tabuli 
a speciální výukové programy.

V nabídce zájmových útvarů jsou 
i kroužky: Hudebně dramatický, 
Čtenářský, Orientální tance, Tvo-
řivá dílna, Odbíjená … 

Jsme rádi, že žáci mohou své po-
vinné školní vzdělávání obohatit 
i o obory, které v osnovách běžných 
předmětů nejsou. 

Vedoucí zájmových útvarů 
na ZŠ TGM

nejvíce vyzdvihl výhody počítačů 
a internetu a sám zavzpomínal na svá 
školní léta na naší škole, kdy k výu-
ce musela stačit černá tabule s bílou 
křídou. S úsměvem připomněl své 
první setkání s počítačem. Jednalo se 
o velký sálový počítač, který zabíral 
prostor o velikosti dvou našich prů-
měrných tříd. Vstup k němu byl pod-
míněn oblečením se do bílého pláště 
a galoší. Na otázku, co si vybaví, 
když se řekne škola, nám odpověděl, 
že jako první ho napadne jeho mlá-
dí a s tím související všechny krásné 
vzpomínky na tuto dobu. Nejvíce nás 
potěšilo, když pan starosta zdůraznil, 
že jako malý chlapec navštěvoval 
právě naši školu a má s ní spojeno 
mnoho krásných zážitků.

A. Rolinková a A. Martinková, 
žákyně 9. roč. ZŠ TGM

V pondělí 23. 1. 2012 usku-
tečnila Základní škola Tyršova 
106, v místní sportovní hale již 
tradiční školní turnaj v kuželkách 
a bowlingu. Žáci byli rozděleni do 
3 kategorií. První kategorii tvořili 
žáci ze základní školy speciální 
a žáci prvního stupně, kteří se 
utkali v kuželkách. Druhou a třetí 
kategorii tvořili žáci druhého stup-
ně, kteří byli rozděleni na mladší 
a starší žáky podle tříd, a ti se 
utkali v bowlingu. Všichni se sna-
žili jak nejlépe mohli a podávali 
své nejlepší výkony. Někteří i mile 

Turnaj v kuželkách a bowlingu
překvapili. Bylo i pár žáků, kteří si 
turnaj vyzkoušeli poprvé, a všichni 
si z něj odnesli zajímavé zážitky 
a dobrou  náladu. Po skončení tur-
naje byly výsledky pečlivě sečteny 
a vyhodnoceny. Výherci v kužel-
kách:1. Patrik Štiglic, 2. Kristýna 
Vágnerová, 3. Stanislav Urbánek. 
Mladší žáci bowling: 1. Vítězslav 
Urbánek, 2. Nikol Baxová, 3. Da-
vid Toman. Starší žáci bowling: 
1. Otto Urbánek, 2. David Jiránek, 
3. Jaroslav Svoboda. Všichni se už 
těší na další sportovní klání.

Jaroslava Sluková  
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V termínu od 24. do 30. ledna 
proběhl na naší škole lyžařský vý-
cvik. Díky nedostatku sněhu minulý 
rok jsme museli spojit 7. a 8. ročník. 
Vytvořili jsme tedy celkem 5 druž-
stev. Dvě běžkařská a sjezdařská 

Lyžařský výcvik ZŠ Nádražní Bystřice
a jedno družstvo snowboardové.

Místem pro sjezdaře a snowboar-
disty se stala sjezdovka Karasín. 
Mrazivé a slunečné počasí přálo na-
šim nevšedním zážitkům. Pohled na 
sjezdovku se dal srovnat s pohledem 

do okolí, protože pohyb žáků ladil 
oku stejně lahodně, jako osluněná 
zimní krajina.

Běžkaři zase poznávali okolí Bys-
třice. Jejich síly rychle ubývaly, ale 
vše bylo nahrazeno nádhernými pa-

Naše škola ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 je 7. rokem zapojena do me-
zinárodního programu Ekoškola a získali jsme již tři mezinárodní tituly. Zá-
stupci 4. - 9. ročníků si vytváří pracovní skupinu Ekotým, který se snaží na-
plňovat s ostatními žáky školy šest témat Ekoškoly: voda, odpady, prostředí 
školy, energie, doprava a šetrný spotřebitel. Dne 20. 1. 2012 jsme  se zúčast-
nili  školení Ekotýmu v Brně v ekologickém centru Lipka. Žáci měli možnost 
seznámit se podrobněji s  tématy voda a odpady v různých aktivitách, napří-
klad: myšlenková mapa, bingo, pantomima apod. Naučili se spolupracovat, 
spoléhat jeden na druhého bez ohledu na věk. Školení bylo přínosné a získali 
jsme nové nápady a informace pro další práci Ekotýmu. 

Dagmar Pivková, Hana Kopecká
koordinátoři Ekoškoly

 Projekt Ekoškola

Třídy 1.A a 1.B ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Bystřici 
nad Penštejnem se zapojily do pro-
jektu na podporu čtenářské gramot-
nosti „Už jsem čtenář“.

Projekt byl odstartován 24. ledna 
2012, kdy naši školu navštívila paní 
Navrátilová, pracovnice dětského 
oddělení místní knihovny.

Děti si přinesly knihy, které pře-
četly za pomoci svých blízkých 

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Ve čtvrtek 2. února 2012 odpole-
dne se naše škola otevřela nejmlad-
ším návštěvníkům - budoucím prv-
ňáčkům. Čekala je událost nadmíru 
velká. Zápis do 1.tříd! Důležitý krok 
mezi školkou a školou.

Děti přicházely v doprovodu 
svých rodičů plné nedočkavosti 
a napětí, zda zvládnou vše, co by 
správný předškolák zvládnout měl. 
Tréma a obavy však nebyly na místě. 
Děti nás překvapily svou šikovností! 

Předškoláčci u zápisu

noramaty okolí Bystřice.
Vydařených pět dní zakončily 

závody a sladká odměna.Teď už jen 
hurá na lyže a prohlubovat nové do-
vednosti.

Martin Horák, vedoucí LVK 

S velkou úlevou si vyslechly koneč-
ný „verdikt“ a spokojené odcházely 
domů.

Za vzornou přípravu dětí děku-
jeme nejenom rodičům, ale i uči-
telkám v mateřských školách. Na 
všechny děti se budeme těšit již 
v červnu, při první schůzce s budou-
cími třídními učitelkami.

Renata Pavlačková, 
 ZŠ Bystřice n.P, Nádražní 615

a s velkým nadšením a pýchou o 
nich povídaly. Odměnou získa-
ly pracovní list a na pomyslnou 
šňůrku „navlékly první korálky“. 
Ten, kdo navlékne nejvíce korálků, 
bude odměněn knihou, která byla 
napsána výhradně pro účastníky 
projektu. Těšíme se na příští setká-
ní a další navlečené korálky.

Jana Svobodová, 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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„Březen – měsíc čtenářů 2012“- celorepubliková akce na podporu čtenářství
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost:

V týdnu od 5. do 9. března 2012 
Bude registrace nových čtenářů zdarma, proběhne „čtenářská amnes-
tie“ – prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto 
týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a ½ hodiny internetu denně zdarma 
pro všechny uživatele.

Bystřicko čte dětem 2012 - projekt Mikroregionu Bystřicko 
V rámci tohoto projektu zrealizuje městská knihovna čtení a besedu se známou 
autorkou knížek pro děti paní Martinou Drijverovou. Žákům 1. a 2. tříd bys-
třických ZŠ  přečteme úryvky z nové knihy Martiny Drijverové „Nezbední-
ci“- 12 krátkých vtipných pohádek o zlobivých chlapečcích, kterým jejich zlo-
bení a podivné záliby nepřinesou nic příjemného. Akce se uskuteční v úterý 
13. března 2012 v 8.30 a 10 hodin v dětském oddělení městské knihovny. Be-
seda bude zakončená autogramiádou s možností zakoupení autorčiných knih.
 
Městská knihovna i v letošním roce pokračuje v projektu s názvem 
„Knihovna otevřená všem“. 
„Malování pro děti“ s Adolfem Dudkem
V úterý 27. března 2012 v 8.30 a 10 hodin pořádá městská knihovna 
zábavnou interaktivní show pro žáky 3. tříd bystřických ZŠ s názvem 
„Malování pro děti“. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilu-
strátorem Adolfem Dudkem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po 
vznik celé knihy. Součástí vystoupení jsou soutěže a akce je zakončená 
autogramiádou.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376   Mobil: 723 521 892

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

Našim čtenářům nabízíme tento malý výběr z nových knih,  zaevidovaných 
v průběhu měsíce ledna. 
Knihy pro dospělé:
Bordes Gilbert  Vězni hor
Brož Ivan   Pearl Harbor
Clancy Tom  Bojová peruť
Formanová Martina  Nevěra po americku
Fulghum Robert  Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Hejma Ondřej  Fejsbuk
LeCarré John  Jeden musí z kola ven
Nešpor Karel  Jak přežít počítač
Olejárová Marta  Bechtěrevova nemoc
Rosburg Helen A.  Vábení pouště
Toman Ivo  Debordelizace hlavy
Vavřínová Valburga  Abeceda Vánoc
Zillmer Hans-Joachim Omyly v dějinách země

Knihy pro mládež:
   Bořek Stavitel. Knížka na rok 2012
Miler Zdeněk  Krtek a rybka
Pospíšilová Zuzana  Výlet do Pekla
Wilson Jacqueline  Sama doma

Městská knihovna informuje

V Turistickém informačním centru v Bystři-
ci nad Pernštejnem zakoupíte od konce ledna 
další novinku. Jde o sběratelskou kartu KČT 
č. 0698 s vyobrazením bystřického farního 
kostela sv. Vavřince a části náměstí. Zájemci 
až z Teplic, Plzně, Neratovic a Českého Brodu 
náklad během jednoho týdne rozebrali, proto 
dochází k rychlému dotisku dalších 300 ks sbě-
ratelských karet.

-HJ-

SBĚRATELSKÁ KARTA BYSTŘICE

Od 15. února zakoupíte v TIC Bystřice n. P. nástěnný kalendář 
pro rok 2012 „BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ“ s desítkami hezkých 
fotografi í našeho regionu za 80.- Kč.                                        -HJ-

KALENDÁŘ SE SLEVOUKALENDÁŘ SE SLEVOU

U příležitosti 165. 
výročí úmrtí bystřic-
kého rodáka, prvního 
profesora českého 
jazyka na stavovské 
akademii v Olomou-
ci, moravského zem-
ského historiografa a 
stavovského archiváře 
Antonína Bočka pro-
běhla 13. ledna vzpo-
mínková akce, během 
níž si účastníci vy-
slechli krátký projev 
a položili květiny na 
jeho hrob.

Martina 
Pulkrábková

Antonín BočekAntonín Boček

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

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

Zubní pohotovost únor - březen 2012
ÚNOR
25.2. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studenrská 7, 566 690 123
26.2. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216
BŘEZEN 
  3.3. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
  4.3. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
10.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298 
11.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298 
17.3. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
18.3. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
24.3. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
25.3. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
31.3. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 125
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Z dalších tragédií, které neunikly 
zraku bystřických kronikářů, připo-
meňme ve stručnosti některé. Dne 
21. ledna 1955 byl vedoucí uhel-
ných skladů v Bystřici Vojtěch Dvo-
řáček na bystřickém nádraží zachy-
cen posunující se lokomotivou, byl 
přimáčknut a zakrátko v nádražní 
místnosti podlehl vnitřním zraně-
ním. 

Dne 13. října 1955 se kočí Adolf 
Král umyl, oblékl se do černých 
šatů a rozloučil se s manželkou. Prý 
se oběsí! Polekaná žena běžela pro 
sousedku a obě ho zrazovaly od jeho 
úmyslu. On je vystrčil ven a dveře 
uzamkl. Žena běžela pro souseda, 
který se s ní hned vrátil, sběhli se 
i jiní zaměstnanci, vypáčili dveře 
a tu se jim zjevil smutný obraz. Na 
prádlové šňůře upevněné ve skobě 
u stropu již bezvládně visel. Ihned 
jej odřízli, ale ani umělé dýchání 
ani přivolaný lékař ho k životu ne-
přivedli. 

Dne 16. dubna 1958 měli oby-
vatelé Bystřice n. P. a okolí vzácnou 
podívanou. Za výkladními skříněmi 
ONV v Bystřici a prodejny ovoce 
a zeleniny vyrovnali příslušníci 
SNB věci, které pocházely z lupu 

N   

B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman
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Temné stránky – 7
národního majetku, kterého se do-
pustili skladníci n. p. Ingstav – Brno, 
stavby vodní přehrady ve Víru Jan 
Kozák a Josef Sádecký. 

A nyní si ocitujme doslovně as-
poň kousek zápisu z bystřické kro-
niky za rok 1963:

„Jednoho zimního večera se 
4 zdejší občané občerstvovali 
v hotelu a po uzavírací hodině se 
poněkud rozjařeni vraceli k svým 
manželkám. Tu se jeden odpojil, 
vylezl na kašnu se sousoším Cyri-
la a Metoděje a bodře se svatými 
rozmlouval: ,,Hoši, je vám tady 
zima,“ přičemž na hlavu sochy 
Metoděje nasazoval svou čepici. 
Nešťastnou náhodou však hla-
vu ulomil, ta zaduněla o bednění 
kolem kašny a spadla na dlažbu. 
Ráno ji našel jeden občan a uložil 
do zákristie v kostele. Památkový 
úřad odhadl škodu na 1 200 Kčs a 
vystřízlivělý viník ji musel uhradit 
– tak rozhodl místní lidový soud. 
U soudu bylo projednáváno také 
několik dopravních nehod, kterých 
stále přibývá.

V roce 1954-56 bývalo v obvo-
du bystřické veřejné bezpečnosti 
asi 40 nehod ročně, letos v témže 
obvodě asi 120 nehod. Důvodem 
je jednak neopatrnost řidičů, ale 
také vzrůst počtu majitelů osob-
ních aut, a tím nebývalý růst do-
pravy, ačkoliv stav silnic se celkem 
nemění. Tragická nehoda se stala 
23. července 1963, kdy traktorista 
školního statku K. Havliš nezvládl 
na polní cestě řízení traktoru s fů-
rou dřeva a větví, traktor i s vlekem 
se převrátil, přičemž byl usmrcen 
student zemědělské technické školy 
Ladislav Horák a traktorista byl 
těžce zraněn.“                                                

připravil Hynek Jurman

Dne 8. února 2012 
se dožil 87 let skromný 
bystřický výtvarník Ing. 
Jan Kletečka. Rodák ze 
Strážku tvořil většinou 
kombinovanou techni-
kou, jeho obrazy se roz-
běhly do všech světadílů, 
ale především do domác-
ností na Bystřicku. V roce 
1985 ilustroval knihu 
H. Jurmana k 700. výročí 
Štěpánova nad Svratkou. 
Obeslal desítky úspěš-
ných výstav a aktivní je 
pořád, jak dokázal svou 
účastí na žďárské verni-
sáži výstavy Jiřiny Kytli-
cové 4. února (ta trvá na 
Staré radnici do 4. března 
2012). Tak hodně zdraví 
a radosti z výtvarného 
umění, Jane Kletečko!

-HJ-

Doyen bystřických malířů

S Vodomilem Zubří zemí 2012 - 1

Letošní turistická soutěž „S Vodo-
milem Zubří zemí“ začne 1. května, 
potrvá do konce října a provede zá-
jemce nádhernými místy z Nového 
Města na Moravě přes Sněžné a Ji-
mramov do Bystřice nad Pernštejnem 
a odtud nejčlenitějším terénem na 
Vysočině kolem řeky Svratky z Víru do 
Doubravníka. Na každé zastávce bude 
představena jedna osobnost Vysočiny, 
všechny postupně uvedeme i v našem 
měsíčníku.

1. Jan Štursa (15. 5. 1880 Nové 
Město na Moravě – 2. 5. 1925 Praha), 
jeden ze zakladatelů českého moder-
ního sochařství. 

Jan Štursa absolvoval v Novém 
Městě v letech 1886 – 1894 obecnou 
i měšťanskou školu. Už tehdy vytvo-
řil první reliéfy. Ředitel školy Josef 
Šimek, přesvědčil rodiče, aby poslali 
chlapce do sochařské a kamenické 
školy v Hořicích. Tu absolvoval v le-
tech 1894 – 1898, poté odjel na rok 
do Německa a o prázdninách se rád 
podílel na kulturním životě v Novém 
Městě.

V roce 1899 se dostal na Akademii 
výtvarných umění v Praze do speciál-
ky J. V. Myslbeka. V roce 1904 získal 
poprvé Hlávkovo stipendium, které 
mu umožnilo tříměsíční studijní cestu 
po Evropě. 

Z popudu bývalého starosty Josefa 
Jelínka vytvořil Štrusa první dvě so-
chy pro rodné město, Píseň hor a po-
mník Františka Palackého. Pro Píseň 
hor si vyhlédl bosého školáka a před 
školou si jej kreslil. Jindy prý se ne-
chal inspirovat pasáčkem Hanýskem, 
který pásl ovce v rodině Německých. 
Originál z roku 1905 je v Horáckém 
muzeu, na kašně trůní kopie z roku 
1942. Reliéf Salvátor mundi vytvořil 
Štursa do průčelí Seichertovy lékárny 
v roce 1905.

Zhotovil také několik portrétů no-
voměstských občanů, náhrobkem Pi-
eta osadil rodinný hrob a v roce 1902 
také opravil Dvořákovu sochu Vrati-
slava z Pernštejna na náměstí.

Po vypuknutí války nastoupil 
3. srpna 1914 k 81. pěšímu pluku 
v Jihlavě, střídavě byl na frontě a v 
zázemí. V roce 1916 je jmenován 
profesorem na AVU po zemřelém St. 
Suchardovi a byl tak zbaven vojenské 
povinnosti. Měsíce strávené na vojně 
v něm zanechaly hluboké zážitky, kte-
ré ovlivnily jeho další tvorbu (Pieta, 

Ukřižování, Truchlící muž s mečem, 
pomníky padlým, Žena s dítětem, Po-
hřeb v Karpatech, Raněný, Dar nebe 
a země).

Pohřeb v Karpatech vznikl jako stu-
die už v roce 1915, pozdější dřevěná 
plastika byla v roce 1924 přepracová-
na v model pro pomníky v Místku a 
v Předměřicích. Ve stejném roce slíbil 
sochař udělat stejný pomník pro své 
rodiště. Právě kvůli němu sem přijel 
naposledy v srpnu 1924. Pískovcový 
pomník byl dokončen až v roce 1932.

Raněný udržuje stabilitu s podstav-
cem pouze v prstech nohou. Modelem 
k této plastice stál mistr ČSR v boxu 
střední váhy Willy Hofreiter a během 
modelování byl zavěšen v kruzích. 
Ten také každé ráno dílo rozbaloval 
a jednoho dne nepozorností ulomil 
jednu ruku. V naprosté panice a zou-
falství ruku vytvořil sám a očekával 
Mistrův příchod. Ten začal okamžitě 
řvát a až boxerovy omluvy jej uchlá-
cholily: „To jste měl říct hned. Já už se 
lekl, že jde o moji práci, že už je to se 
mnou tak špatné!“ 

Sádrový originál je k vidění v Ho-
rácké galerii. Jan Štursa si počkal na 
první odlití této sochy do bronzu, do-
šlo k tomu 2. května 1925. Ještě téhož 
dne sáhl po střelné zbrani a ukončil 
dobrovolně život. Bronzové provede-
ní před rodným domem bylo odlito 
v roce 1962 a odhaleno v roce 1965.

Busta T.G.Masaryka byla pořízena 
v roce 1928. Pamětní deska na rod-
ném domě byla odhalena 8. 5. 1927 
podle návrhu Václava Žaluda.

Nové Město na Moravě dalo naší 
vlasti vynikající umělce i lyžařské re-
prezentanty. Prohlédněte si Štursovy 
sochy na náměstí, navštivte i Horác-
kou galerii, Horácké muzeum, kostel 
sv. Kunhuty a další památky v „Horác-
kých Aténách“. 

Hynek Jurman
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Sledovali jste průběh soutěže 
Bystřická zrcadlení? Nakoukli jste 
na webovou galerii této fotosoutěže 
nebo se jí dokonce aktivně zúčast-
nili? Možná zatím ne, ale přesto 
máte rádi fotky a focení, protože jde 
o způsob, jak zastavit čas, jak ucho-
vat hezké okamžiky.  Pak právě pro 
Vás platí pozvání na sobotní podve-
čer 3. března 2012, který bude tako-
vých hezkých okamžiků plný. Na 
slavnostním Dnu s fotografi í v aule 
Gymnázia v Bystřici n. P. se sejdou 
obdivovatelé kvalitní fotografi e, 
účastníci soutěže Bystřická zrcad-
lení, přední osobnosti ze světa foto-
grafi e a hosté, zástupci města Byst-
řice n. P., partneři soutěže a zástupci 
médií.  V 17.00 hodin otevře celou 
slavnost vernisáž s názvem 100  + 1
 fotografi e Bystřicka roku 2011, dále 
se vám slovem i obrazem představí 
se svou tvorbou top osobnosti české 
fotografi cké scény – prof. Mgr. Jin-
dřich Štreit, prof. RNDr. Miloslav 
Druckmüller, CSc. a BcA. Marek 
Malůšek,  kteří byli zároveň členy 
odborné poroty soutěže Bystřická 
zrcadlení. Během večera budou pro-
mítány nejlepší snímky a nominace 
autorů na vítěze v kategoriích umě-
lecká, dokumentární a historicko-
-srovnávací fotografi e. Porota nám 
všem odtajní výsledky a vyhlásí 
vítěze jednotlivých kategorií i celko-
vého vítěze loňského ročníku, dále 
bude udělena Cena starosty města 
a Cena veřejnosti. A pokud nezvítě-
zí letos právě  vaše fotografi e a vy 
nevyhrajete hlavní cenu fotoaparát, 
budete si moct alespoň nejnovější 

POZVÁNÍ NA DEN S FOTOGRAFIÍ

Sobota 3. 3. 2012 v 17.00 hod.,  

DEN S FOTOGRAFIÍ

spojený s vyhlášením 

Program:
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
poradenství

7. 

 

modely prohlédnout a vyzkoušet 
– k dispozici bude celý sortiment 
fototechniky a fotoaparátů společ-
nosti Canon i s odborným pora-
denstvím. Přijďte tedy strávit hezký 

podvečer s fotografi í a lidmi, kteří 
se tomuto uměleckému oboru věnu-
jí s radostí a nadšením, ať profesio-
nálně či pouze jako milému koníč-
ku. Přijďte se potěšit pohledem na 

Kdo by nechtěl mít vlast-
ní známku? Nejdříve proto 
několik úvodních poznámek 
k perzonifi kovaným znám-
kám. Slovo ,,známka”  zdů-
razňuji, neboť se nejedná o 
potištěné kupony bez výplatní 
hodnoty, které nabízí např. 
česká, australská, francouzská, 
belgická, polská, švýcarská, 
hongkongská a některé další 
poštovní správy. Jedná se o 1. 
generaci perzonifi kovaných 
známek. Opravdové ,,známky” 
sloužící k výplatě poštovného, 
tj. tzv. druhou generaci perzoni-
fi kovaných známek. Známky to-
hoto typu jsou v současné době 
již v oběhu v řadě zemí, např. v 
Rakousku, na Novém Zélandě, 
v Litvě, Norsku, Finsku, na 
Andách, v USA a v některých 
dalších zemích. Zájem o tento 
druh známek signalizuje v po-
slední době i srbská pošta. Od 
počátku to byla výsada vladařů 
(1. byla anglická královna Vik-
torie 6. května 1840). Potom 
následovali další panovníci, pre-

zidenti . Výjimku tvoří USA, kde 
známky prezidentů jsou vydávány 
až po jejich smrti. Postupně se 
začali objevovat držitelé no-
belových cen, celebrity z kultury, 
sportu, letectví a kosmonautiky... 
U nás vyšla 1. známka s portré-
tem děvčátka (ze Žďárska) v 
náručí T.G.Masaryka v roce 1938 
věnované dětem (ČSR kat. č. 333, 
334 a A335). Tento námět vyšel 
ještě v roce 2000 (ČR kat. č. 243). 
Dále následoval E. Zátopek v roce 
1954 (ČSR kat. č. 788), V. Remek 

v roce 1979 (ČSSR kat. č. 2360, 
2362, 2364). V roce 2002 XIX. 
ZOH v Salt Lake City s přítiskem 
Aleš Valenta zlatá medaile (ČR 
kat. č. 318). V roce 2006 XX. ZOH 
Turín s přítiskem K. Neumannová 
zlatá medaile ( ČR kat. č. 468). V 
roce 2010 XXI. ZOH Vancouver s 
přítiskem Martina Sáblíková zlatá 
medaile (ČR kat. č. 626) a MS v 
ledním hokeji 2010 zlatá medaile 
s použitím portrétu Jaromíra Jágra 
(ČR kat. č. 641).

Antonín Ráčil

krásné fotografi e, zavzpomínat na 
to, co se na  Bystřicku událo v roce 
2011 a co viděli pohotoví fotografo-
vé skrz hledáček.

KUMŠT o. s.
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Když se poslední lednový den 
rozdávala vysvědčení za 1. pololetí 
tohoto školního roku, nepostřehli 
byste, že se v prosetínské malotříd-
ce rozdávaly tři druhy vysvědčení. 
Mezi osmnácti žáky základní školy 
jsou začleněni 3 žáci, kteří se vzdě-
lávají podle jiných vzdělávacích pro-
gramů a mají tedy i jiná vysvědčení.  
Je to vzdělávací program pro základ-
ní školu praktickou (dříve zvláštní) 
a pro školu speciální.

Jak integrace v malé škole pro-
bíhá? Žáci mají své vzdělávací plá-
ny, jiné učebnice a pomůcky, mají 
k dispozici počítače se speciálními 
programy a 2 asistenty pedagoga. 
Jeden ze žáků se například učí číst 

TROJÍ VYSVĚDČENÍ V PROSETÍNĚ

Ne každý má rád zimu. Zejména 
my dospělí si nejdříve představíme 
zimní dopravní kalamity, cenu uhlí 
nebo ranní vstávání do práce ve tmě 
a zimě a nejradši bychom toto roční 
období přeskočili. Ale děti to vidí 
jinak. Radují se z každé zamrzlé ka-
lužinky, z každé mezky se dá udělat 
parádní sjezdovka. Nemohou se 
dočkat, až vytáhnou brusle, sáňky 
a lyže. Bohužel počasí posledních 
let málokdy nabízí ideální podmín-

Mrazík je náš kamarád

globální metodou čtení: nácvik čtení 
nezačíná písmeny a slabikami, ale 
celými slovy psanými tiskacími pís-
meny, k nimž je připojen obrázek. Až 
později si žák začíná uvědomovat, že 
slovo je složeno z jednotlivých pís-
men a teprve potom začne písmenka 
pojmenovávat.

Pro žáky a jejich rodiče je nejdů-
ležitější, že se mohou děti vzdělávat 
podle svých schopností ve škole, 
kde se učí i jejich sourozenci a ka-
marádi.

A když se rozdává vysvědčení, 
žádné rozdíly mezi rozesmátými dět-
mi nepoznáte.

Kateřina Fučíková
speciální pedagog a asistent pedagoga

ky pro zimní radovánky a ani letoš-
ní zima nebyla výjimkou. Protože 
jsme během vánočního koledování 
několikrát zmokli a školní strome-
ček jsme zdobili za dne, který spíš 
připomínal první jarní den, rozhodli 
jsme se vytvořit si alespoň iluzi zimy. 
Naše volba padla právě na Mrazíka. 
K zimě prostě patří, ať chceme nebo 
ne a myslím, že naše krátká parodie 

této nesmrtelné pohádky rozesmá-
la všechny, kteří se přišli podívat 
11. prosince 2011 na naši školní vá-
noční akademii. Možná, že i Mra-
zík naši snahu ocenil a odměnil nás 
pravou sibiřskou zimou, které jsme 
se nezalekli a operativně jsme na 
12. ledna 2012 vyhlásili další ročník 
soutěže ve sjezdu v čemkoli a na čem-
koli. Nápady dětí a šikovnost jejich 

rodičů s jakou vytvořili množství ori-
ginálních masek si právem zaslouží 
obdiv. Po svahu pak obrovskou rych-
lostí profrčela stonožka Kája, Harry 
Potter, žába, hokejisté, čerti, ježibaby, 
kovboj, baba Jaga, černokněžník, 
miminko, dokonce i Santa Klaus 
s nadílkou a další masky. Všichni 
jsme si nádherně užili tuto zimní jíz-
du a nezbývá než říci:  „Díky, Mra-
zíku!”

ZŠ a MŠ Rožná

28. 2. 2012  17:00  hod
čte Ing. Hynek Jurman

OBEC Velké Janovice
(ve třídě bývalé školy)

Bystřicko čte dětem 2012

29. 2. 2012  17:30 hod
čtou Iva a Jiří Trojanovi

1. 3. 2012  17:30 hod
čte Ing. František Faktor 

Odměna čeká místní děti, pokud navštíví všechny tři čtení.

Milí občané, koledníci Tříkrálové sbírky,
další, v pořadí již dvanáctá Tříkrálová sbírka skončila. Díky Vám, Vaší 

ochotě a trpělivosti bude Oblastní charita i nadále moci pomáhat tam, kde je 
jejích služeb třeba. Zhruba 1 576 asistentů, koledníčků a jejich pomocní-
ků vykoledovalo při letošní Tříkrálové sbírce 2 292 050 Kč. Mám radost, že 
tříkrálová tradice i nadále pokračuje, že je toto poselství šířeno a stále lépe 
přijímáno širokou veřejností. Také štědrost dárců je veliká. O tom svědčí 
i výtěžek, který je pro letošní rok o 124 196 Kč vyšší než v roce loňském. 

 Vzhledem k nepříznivým informacím o sníženém objemu fi nančních pro-
středků pro sociální oblast, může být výtěžek Tříkrálové sbírky i záchranou exi-
stence některých našich charitních služeb. Část peněz bude použita také v huma-
nitární pomoci. Výtěžek  této sbírky opět dokázal, že nemyslíme pouze na sebe, 
ale jsme schopni poskytnout dar tam, kde je to potřeba.

Děkuji Vám všem, kteří jste pomohli a pomáháte svým dobrým skutkem.  
Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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Rok se sešel s rokem a už je tu zas čas plesů a karnevalů. I v Rodkově 
je už dlouhou tradicí pořádání dětského karnevalu. Letos se uskuteční již 
13. ročník. A přestože je 13 prý nešťastné číslo, tak všichni doufáme, že 
všechno proběhne přinejmenším tak dobře, jako v předešlých ročnících. 
A o to, aby se vydařilo všechno co nejlépe, se budou starat pořadatelé 
a hlavně muzikanti ze skupiny Sympatic.

Maškarní rej vypukne v sobotu 25. února 2012 ve 
14.00 hodin.

K návštěvě karnevalu srdečně zvou pořadatelé, 
SDH a OU Rodkov

Pozvánka do Rodkova na 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Vážení spoluobčané, věříme, že 
jste šťastně prožili vánoční svátky 
se všemi tradičními zvyky, které 
k tomu u každého z Vás doma patří, 
a že jste po novoročních oslavách 
připraveni spokojeně a úspěšně 
prožít další rok, rok 2012. Chceme 
společně s Vámi a za Vaší pomoci 
dále přispívat k posilování vazeb 
občanů s naším regionem a zpřes-
ňovat a dotvářet charakteristiku 
našeho kraje. Proto připravujeme 
na letošní rok první ročník nové 
akce „Nositel tradic Bystřicka“. 
V průběhu této akce chceme nejen 
hledat vše, co patří k tradicím na-
šeho regionu, k tradicím Bystřic-
ka, ale také současně vyzdvihnout 
osoby, které jsou s uchováváním, 
obnovou či rozvíjením těchto tra-
dic neodmyslitelně spojeny. Chce-
me při letošní Vítochovské pouti, 

kterou za jednu z takových našich 
tradic pokládáme, poprvé udělit 
titul „Nositel tradic Bystřicka“ vy-
branému občanovi. Pomozte nám 
s přípravou této akce!

Máte-li ve svém okolí někoho, 
kdo je spojen s uchováním, ob-
novou či rozvíjením tradic Bys-
třicka a zasloužil by si podle Va-
šeho názoru připravovaný titul, 
napište nám! Dále nám napište, 
pokud víte o nějaké činnosti, vý-
robku, zvyklosti, pověsti či jiném 
projevu, které připisujete jako 
charakteristické své vlastní obci, 
Bystřicku.

Písemné návrhy, ve kterých 

muzeum, 566 552 180, muze-
um.bystricko@tiscali.cz,

- Ing. Jarmila Zemanová, Mikro-
region Bystřicko, 566 590 399, 
mikroregionbystricko@cent-
rum.cz.
Bližší pravidla pro udělování ti-

tulu, platná pro letošní rok, najde-
te na webových stránkách www.
bystricko.cz, www.bystricenp.cz, 
www.info.bystricenp.cz, nebo se 
s nimi můžete seznámit v kancelá-
řích Městského muzea v Bystřici 
nad Pernštejnem a Mikroregionu 
Bystřicko na Příční ulici č. 405, 
případně v prostorách Turistické-
ho informačního centra, kde Vám 
poskytnou rovněž základní infor-
mace o akci.

Konečný termín pro odeslání 
či doručení Vašich návrhů je 15. 
březen 2012.

nezapomeňte uvést kontakt, aby-
chom Váš návrh mohli s Vámi 
dle potřeby upřesnit, zašlete či 
předejte v zalepených obálkách 
na následující adresy: 
-  Městský úřad Bystřice n. P., 

Příční ulice č. 405, 593 15 Bys-
třice n. P., oddělení školství, 
Ing. Blanka Svobodová nebo 

- Kancelář Mikroregionu Bystřic-
ko, Příční ulice č. 405, 593 01 
Bystřice n. P., Ing. Jarmila Ze-
manová.
Chcete-li své návrhy před ode-

sláním ještě konzultovat, dohodně-
te si konzultaci na těchto místech:
- PhDr. Vladimír Cisár, Městské 

(Výzva k podávání návrhů na udělení regionálního titulu a pod-
nětů pro doplnění seznamu tradičních činností, výrob, zvyklostí 
apod., charakterizujících Bystřicko)

„NOSITEL TRADIC BYSTŘICKA“„NOSITEL TRADIC BYSTŘICKA“

21. a 22. ledna se v Pardubicích 
konalo Mistrovství České republiky 
jednotlivců a družstev 12. ročníku 
Amatérské bowlingové ligy (ABL). 
V celé ČR je registrováno 950 druž-
stev, z toho na Moravě 207. Do 
celkového počtu 36 týmů v celore-
publikovém fi nále se dokázaly pro-
bojovat hned 2 týmy z Rožné. A ani 
v takto tvrdé konkurenci hráčů pře-
devším z velkých měst se neztratily. 
Tým BC laguna ve složení P. Kobza, 
M. Čížek, F. Ježek a E. Doležal obsa-
dil výborné 11. místo a SK Bowling 
Rožná ve složení I. Chocholáčová, 
B. Kobza a A. Punčochář st. získal 
dokonce bronzové medaile. Navíc 
I. Chocholáčová skončila v kategorii 
žen na vynikajícím 11. místě. 

Děkujeme všem hráčům a 
hráčkám za skvělou reprezenta-
ci a přejeme jim další sportovní 
úspěchy. 

Za obec Rožná Libor Pokorný, 
starosta

Skvělý úspěch 
hráčů z Rožné
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU BŘEZEN 2012PROGRAM KULTURNÍHO DOMU BŘEZEN 2012
Sobota 10. března – velký sál KD – 
20.00 hodin
VIII. VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA Jožky Šmu-
kaře a cimbálová muzika SLOVÁC-
KO MLADŠÍ s primášem Petrem 
Maradou
Zpívá Jožka Šmukař a Iva Zbořilová
Uvítací přípitek, tombola
Generální partner  MEGA–TEC s.r.o.
Vstupné: 140 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům 

Úterý 13. března – malý sál KD - 19.30 
hodin KONCERT KPH
ČESKOSLOVENSKÉ 
KOMORNÍ DUO
„ANTONÍN DVOŘÁK 
A PŘÁTELÉ“
PAVEL BURDYCH - housle
ZUZANA BEREŠOVÁ - klavír
Československé komorní duo založili 
na brněnské JAMU v roce 2004 český 
houslista P. Burdych a slovenská pia-

nistka Z. Berešová. 
Program: 
Antonín Dvořák – Sonáta F dur, op. 57
Leoš Janáček – Dumka
Bedřich Smetana – Z domoviny č. 2
Petr Iljič Čajkovskij – Canzonetta, op. 35
Johannes Brahms – Scherzo, WoO.2
Josef Suk – Pohádka, op. 16
Antonín Dvořák – Mazurek, op. 49
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč 
Platí permanentky KPH, Předprodej: KD

Středa 14. března - velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Neděle 18. března – velký sál KD – 
17.00 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
HRÁTKY S ČERTEM
Hrají členové Divadel. souboru z Víru
Hrají: Stanislav Čermák, Aleš Čermák, 
Bohuslav Matuška, Roman Jelínek, 
Marie Viktorinová/Marcela Vázlerová, 
Jana Čermáková/Irena Matějková, Jiří 
Beneš, Jan Slezák, Marie Viktorinová 
st., Josef Ondra, Jiří  Čermák, Eliška 
Sýsová, Oksana Bílková/Karolína Čer-
máková
Režie: Bohuslav Matuška
Vstupné: 80 Kč   
Předprodej: knihkupectví

Středa 28. března – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin 
DĚTSKÉ DIVADEL. PŘEDSTAVENÍ
O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE
Hraje divadelní soubor LIDUŠČINO 
DIVADLO Praha
Tématické jarní představení věnované 
velikonočním svátkům. 
Doba trvání cca 60 min.

Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ a ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Připravujeme:
4. dubna – Světáci, muzikálové před-

stavení – divadelní společnost 
HÁTA Praha

17. dubna  – Brněnské kytarové kvarte-
to, koncert KPH

20. – 22. dubna – Republiková Grand 
Prix a Top 2012 – pořádá UŠO ČR

Změna programu vyhrazena ! 

Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, 
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 – 
18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo nám. 12, 
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, So: 
8.00 – 11.00

Obsazeno bylo deset kategorií - 
od předškoláků až po muže a ženy. 
MÚ Bystřice n.P. připravil pro první 
tři v každé kategorii pěkné ceny. Zá-
vodilo se na dvou okruzích o délce 
cca 700 m a 1200 m.

Jedinou kaňkou na kráse pove-
dené akce je nezájem z řad dětí a 
mládeže ve věku 13 – 18 let. Ostatní 
kategorie byly velmi pěkně početně 
obsazeny. 

Naše velké poděkování patří zú-
častněným zaměstnancům Gymná-
zia Bystřice n.P.  a pořadatelskému 
týmu z řad cvičení rodičů a dětí TJ 
Sokol za vzornou organizaci akce. 
Městu Bystřice n. P. děkujeme za 
úhradu nákladů na občerstvení, ceny 
a úpravu běžeckých tratí.

Věříme, že se v příštím roce opět 
sejdeme při dalším ročníku pár-
kových závodů. Fotodokumentaci 
z této akce najdete na www.gybnp.
cz.   
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH 
KATEGORIÍ :
Předškoláci (3-6 let): 1. místo Ptáč-
ková Tereza, 2. místo Balabán Alex, 

PÁRKOVÉ ZÁVODY V BĚŽECKÉM LYŽOVÁNÍPÁRKOVÉ ZÁVODY V BĚŽECKÉM LYŽOVÁNÍ
3. místo Čechová Eliška
1.- 3.třída (7-9 let): 1. místo Starý 
Radek, 2. místo Mifková Tereza, 
3. místo Holemý Vojtěch
4.- 5.třída (9-11 let): dívky;1. místo 
Koktavá Ivana, 2. místo Juračková 
Jana, 3. místo Hroncová Jana
4.- 5.třída (9-11 let): hoši;1. místo 
Kabrda Jiří, 2. místo Mifek Ondřej, 
3. místo Molík Petr
6.- 7.třída (12-13 let): dívky; 1. 
místo Molíková Ilona 
6.- 7.třída (12-13 let): hoši; 1. místo 
Starý Michal, 2. místo Štarha Adam, 
3. místo Juračka Jan a Kunovský 
Lukáš
8.- 9.třída (13-14 let): hoši, 1. místo 
Vojta Josef
Dorostenci(15-18let): 1. místo Ju-
račka Jakub            
Ženy: 1. místo Holemá Eva, 2. mís-
to Koktavá Alena, 3. místo Zichová 
Jana
Muži: 1. místo Kabrda Pavel, 2. 
místo Bárta Martin, 3. místo Krato-
chvíl Ivo

 Za pořadatelský tým a Gymnázim 
Bystřice n. P. Martin Bárta

V sobotu dne 12. 2. 2012 proběhl 4. ročník párkových závodů, které 
připravilo Gymnázium Bystřice n. P. ve spolupráci s MÚ Bystřice n. P. Na 
perfektně připravených tratích a za skvělého slunečného počasí se sešlo se 
46 závodníků doprovázených početným doprovodem a publikem. Všichni, 
kdo se nezalekli mrazivého počasí a přišli, tak neprohloupili, protože jsme 
využili prostor gymnázia pro zázemí, kde všem přítomným pracovnice ško-
ly nachystaly výborné občerstvení a samozřejmě párky a horký čaj.

Při ekumenické bohoslužbě na kon-
ci ledna se sešli místní křesťané z řad 
Římskokatolické církve, Českobratrské 
církve evangelické a Křesťanského spo-
lečenství. Při sbírce jsme vybrali 2680,-
Kč. Tyto prostředky byly věnovány 
dvěma barmským uprchlickým rodi-
nám, které žijí v Novém Městě n. M.

Během března a dubna probíhá 
filmový festival Jeden svět, a proto 
nebudeme promítat dokumenty tohoto 
festivalu. Alternativní program můžete 
sledovat na stránkách evangelického 
sboru www.archa.kvalitne.cz     - MS -

Kolik se vybralo při 
ekumenické bohoslužbě

Série fotbalových turnajů
Také v letošní halové sezoně se 

v bystřické sportovní hale uskuteč-
ní série fotbalových turnajů. První 
turnaj se konal za přispění Města 
Bystřice nad Pernštejnem v sobotu 
28. ledna v kategorii starších pří-
pravek, tedy chlapců narozených 
v roce 2001 a mladších. Turnaj 
měl velmi kvalitní obsazení, neboť 
se ho zúčastnilo 8 týmů ze 4 krajů  
a dokonce se v Bystřici představi-
li zástupci prvoligového týmu FK 
Mladá Boleslav, kteří v tomto čase 
využívali bystřická sportovní zaří-
zení při svém soustředění. 

Zajímavé boje byly ovlivněny 

naprostou převahou Mladé Bole-
slavi, jejíž mladší družstvo pro-
hrálo jediný zápas a starší mužstvo 
prošlo turnajem bez ztráty bodu. 
Po skončení základních skupin se 
rozhodlo o konečném umístění v 
těchto zápasech: o 7. místo Jimra-
mov - Bystřice nad Pernštejnem 
3:2, o 5. místo Polička - Vrchovina 
4:3, o 3. místo Mladá Boleslav II – 
Bílovice n. S. 2:1 a ve fi nále Mladá 
Boleslav I porazila Velké Meziříčí 
6:1. Nejlepším brankářem se stal 
Marek Malata z FC Velké Meziříčí 
a nejlepším střelcem Michal Ma-
šek z FK Mladá Boleslav I, který 

o svém vítězství rozhodl v po-
slední minutě fi nálového zápasu. 
Kompletní výsledky se můžete do-
zvědět na webu SK Bystřice nad 
Pernštejnem.

Turnaj byl zajímavým zpestře-
ním náročné zimní přípravy a na-
bídl divákům urputné boje. Škoda 
jenom, že v naší hale nejsou místa 
k sezení a hráči, kteří zrovna ne-
hrají, či rodiče dětí, musí po celou 
dobu stát. Další turnaje proběhnou 
ve dnech 25. února (starší žáci), 
26. února (mladší žáci) a 3. března 
(mladší přípravka). 

J. Mach



• teplý ovárek 
• jitrničky i jelítka
• škvarečky 

PRAVOU 

V SOBOTU 
24. BŘEZNA

OD 8.00 HODIN
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PRAVOU 

Město Bystřice nad Pernštejnem a
prodejna masa, mastných a mléčných výrobků

 Mitrovský dvůr, a.s. Vás zvou na

KTERÁ JE 

• teplou polívečku
• uzené
a jiné dobroty

V SOBOTU 
24. BŘEZNA

K příjemnému posezení zahrají harmonikáři

Těšit se můžete na
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OSTATNÍ, INZERCE

• KOUPÍM byt v Bystřici nad Pernštejnem. Platím hotově. 
Prosím SMS na 775 130 932.

• VÝHODNĚ půjčky na míru pro Vás. Půjčky přímo od po-
skytovatele! Registr nevadí, bez dokládání příjmů, seriózně 
od 50 000,- , bez poplatků předem. Tel.: 774 735 833. Jihlava

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodej sazenic – Smrk ztepilý

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

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

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

e-mail: lsobystrice@tiscali.cz 

Opožděně, ale přece proběhl dne 27.1.2012 v tělocvičně VOŠ a SOŠ Bys-
třice n.P.  druhý ročník taneční soutěže „Bystřický talent“.  I tentokrát jsme 
mohli vydět hromadu stylů tance a krásné aerobikové choreografi e. Závodilo 
se v jednotlivcích, nebo v 2-3 člených týmech. Všechny závodnice měly své 
choreografi e výborně připraveny a nejlepší byly oceněny takto:

kategorie Aerobic  1.-5. roč. ZŠ: 
1.místo – Ivana Koktavá
2.místo – Jana Hroncová, Petra Klusáková, Lucie Škrdlíková
3.místo – o to se podělila Jana Vašíková s týmem Zity Podsedníkové 
                 a Veroniky Zedníkové.

kategorie Aerobic  5.-9.roč  ZŠ:  
1.místo – Tracy Balievová, Alena Koktavá
2.místo – Adéla Dospíšilová, Andrea Danielová

kategorie Street dance 1.-5.roč ZŠ: 
1.místo – Lucie Šnajdrová
2.místo – Žaneta Kulková

kategorie Street dance 5.-9.roč ZŠ:  
1.místo – Marie Jandová
2.místo – Petra Nováková
3.místo – Lucie Žilková

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
       Petra Nováková 

Dance Style Bystřice n.P.  

Bystřice má talent
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