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Druhý ročník akce „NOsItEl tRaDIc BystřIcKa“ zná vítěze 
V  lednu  vyhlásilo  Město  Bystřice 

n. P. ve  spolupráci  s Mikroregionem 
Bystřicko již druhý ročník akce „No-
sitel  tradic  Bystřicka“.  Každý  mohl 
do 28. února posílat návrh na někoho 
ze svého okolí, kdo je spojen s ucho-
váním,  obnovou  či  rozvíjením  tradic 
Bystřicka  a  zaslouží  si  připravovaný 
titul. Na titul Nositel tradic Bystřicka 
2013  bylo  navrženo  celkem  5  orga-
nizací  či  jednotlivců  (GEAM  Dolní 
Rožínka za udržení tradice hornictví, 
Josef  Sedlář  z Věchnova  za  udržení 
výroby  tradičního  chleba,  Vlastimil 
Fendrych  ze  Zvole  za  dlouhodobou 
zemědělskou činnost - pěstování kon-
zumních  brambor,  TJ  Rozsochy  za 
dlouhodobé  udržování  lidové  tradice 
Masopustních  ostatků,  národopisné 

soubory Rožínka a Groš), a tak měla 
6tičlenná komise velmi těžký úkol. Po 
dlouhé diskuzi byly na udělení  titulu 
pro  rok 2013 navrženy národopisné 
soubory Rožínka a Groš z Dolní 
Rožínky  za  udržení  lidových  tradic 
v podobě dětských her, říkadel, písní, 
tanců  a  zvyků,  které  předvádí  v  au-
tentické podobě tak, jak byly zapsány 
sběrateli lidové slovesnosti.

Titul je spojen s udělením plakety, 
diplomu  a  s  finanční  odměnou  pro 
kolektiv ve výši 15.000,- Kč. Titul je 
trvalý  a  bude  slavnostně  udělen  při 
příležitosti  oslavy 30. výročí obou 
souborů,  která  se  koná  15. 6. 2013 
od 15.00 hodin v Dolní Rožínce a na 
kterou vás srdečně všechny zveme.

Závěrem  gratulujeme  vítězi  titu-

lu a děkujeme všem, kteří se aktivně 
podíleli  na  přípravě  a  realizaci  akce 
a těšíme s Vámi na vyhlášení dalšího 
ročníku v roce 2014! (Více na str. 13)
J. Zemanová, Mikroregion Bystřicko

BYSTŘICKÉ LÉTO 2013 pŘIpravenO
Bystřické  léto  bude  letos  zaháje-

no  s  malým  předstihem,  ale  zato  ve 
větším stylu. V neděli 16. června  se 
v amfiteátru na Masarykově náměstí 
představí  jedinečná  formace  sym-
fonického orchestru  pod  vedením 
umělecké  vedoucí  Lenky  Macháč-
kové  s  folkovou  skupinou  Nezmaři. 
Kdo zná a navštívil některý z projektů 
Lenky, jedním z nichž jsou i  Balady 
a  romance,  ví,  že  půjde  o  jedinečný 
zážitek.

Prázdniny  pak  tradičně  otevřeme 
festivalem Pelíšek fest, tedy v sobotu 
29. června. V  letošním  roce  zahrají  
místní  kapely  Moribundus,  Rabies, 
Ecce  Homo.  Na  scénu  se  po  roční 
přestávce  vrací  i  bystřičtí  matadoři  - 
skupina Kroky. V letošním roce však 
pořadatelé zabrousili více i do republi-
kových vod a nabídnou kapelu Infini-
ty, El´brkas z Havlíčkova Brodu, Bo-
nebroke z Prahy a Žádnej stres z Tře-
mošnice.  Hvězdou  večera  pak  bude 
kapela  Škwor.  Tak  jako  v  loňském 
roce pořadatelé myslí i na doprovodný 
program, a to jak pro dospělé, tak pro 
děti. V jednání je např. tetování henou, 
lukostřelba, žonglování, skákací boty, 
výroba  a  prodej  reklamních  placek, 
malování na trika, čajovna s vodními 
dýmkami  a  prodej  šátků  a  ostatního 
„festivalového“ zboží jako jsou korál-
ky,  náušnice,  náramky…  Novinkou 

by  mělo  být  krocení  elektronického 
býka a herní systém střelnice Bufallo 
Bill.  Pro  nejmenší  zde  bude  skákací 
hrad.  Jak už  se  stává  tradicí,  festival 
navštíví i motorkáři zdejšího Chopper-
teamu. 

V  sobotu  13. července  k  nám 
v rámci pořadu Divadlo na náměstí 
opět zavítá populární vírské ochotnic-
ké  divadlo  s  komedií  Celebrity  s.r.o. 
Děj komedie se odehrává v atraktiv-
ním  prostředí  natáčení  nekonečného 
televizního seriálu „Podej štěstí ruku“. 
Autor zde s komediální bravurou roze-
hrává hru vztahů, postav, situací, me-
diálních  praktik  a  nevybíravé  honby 
za diváckým úspěchem – zrod a zánik 
celebrit.  Do  této  spleti  tužeb,  nadějí 
a zklamání umně vplétá motiv lásky. 
Účel pobavit diváka rozhodně tato ko-
medie splní.

V  pátek 2. srpna  proběhne  šestý 
ročník festivalu Folk-country náměs-
tíčko.  Z bystřických formací se mů-
žete těšit na Punc, Alter Ego a Karla 
Hitzgera s Laďou Zítkou. V letošním 
roce  však  pořadatelé  rozšířili  formát  
a  můžete  se  tedy  těšit  i  na  výborné 
kapely  jako Modrá  stopa  z Luk nad 
Jihlavou, Alibabu z Olomouce, kape-
lu Epy de Mye z Českých Budějovic. 
Hlavním hostem festu pak je skupina 
Neřeš, tentokráte i se zpěvačkou Kat-
kou Koščovou. Neřeš se o svůj čas po-

dělí i se skupinou Filip M.
Nedělní  dopoledne  11. srpna  pak 

odlehčíme  Dopolednem s dechov-
kou, kde kromě poslechu si jistě užijí 
i  chuťové  buňky  návštěvníků,  neboť 
pro ně bude připraveno čerstvé uzené 
maso přímo z udírny a  jiné  řeznické 
speciality. K poslechu zahraje Zuber-
ská  šestka  a  Dechový  soubor  ZUŠ 
Bystřice nad Pernštejnem.        

Obnovenou premiéru  Bystřického 
léta  zažije  Jazz Rock náměstíčko  
v sobotu 17. srpna.  jazzrocková for-
mace z Jindřichova Hradce One Night 
Only Vám předvede ty nejlepší jazzo-
vé  standardy  v  originálních  aranžích  
i vlastní tvorbu a improvizaci. Kapelu 
"Na jednu noc" tvoří: Jan Pilný (zpěv, 
kytary), Petr Pokovba (kytara), Martin 
Ratolístka (klávesy), Petr Miloš (bicí).                  

Konec léta opět uzavřou v pátek 30. 
srpna v  rámci akce Divadlo na ná-
městí divadelní ochotníci z Rozsoch,  
a to s novým kusem, komedií Babič-
ka v trenkách. V průběhu hry si divák 
užije  vše,  na  co  je  od  rozsošských 
ochotníků zvyklý. Humorná a trochu 
bláznivá  zápletka  protkaná  vtipnými 
výstupy a zpěvem nakonec vyústí do 
šťastného konce. 

Bližší informace a případné změny 
programu  se  dozvíte  na  webových 
stránkách  www.zapnutobystrice.cz, 
nebo na facebooku.                        -RV-

Harmonogram 
výměny oken 
na městských 

bytových domech

Vzhledem k tomu, že v letoš-
ním  roce dokončujeme výměnu 
oken  na  sídlišti  I,  je  nutné  při-
pravit  střednědobý  plán  výmě-
ny  oken  a  zateplení  městských 
domů  zejména  s  ohledem  na 
projektové  práce  a  financování 
realizace  z městského  rozpočtu. 
Jedná  se  samozřejmě  o  výhled, 
jehož  realizace bude závislá ze-
jména na plnění rozpočtu města a 
na realizacích ostatních investič-
ních akcí. Podle harmonogramu 
je  největší  investice  plánována 
na  rok  2015,  kdy  přestaneme 
splácet  úvěr  na  zateplení  a  vý-
měny  oken  „sedmivchoďáku  a 
pětivchoďáku“ na ulici Okružní. 
Bylo  navrhnuto  vzít  si  v  roce 
2015 úvěr na zateplení a výmě-
nu oken šesti panelových domů a 
zároveň rezervovat přímo z roz-
počtu  částku  na  výměnu  oken 
pěti cihlových domů na S II.

Zastupitelstvo  města  schváli-
lo  na  své  poslední  schůzi  tento 
návrh  harmonogramu  výměny 
oken:

V  roce  2013  budou  zrealizo-
vány tři poslední domy na S I - 
čp. 915-917, 918-920, 888-890.

V  roce  2014  zastupitelstvo 
schvaluje  zrealizovat  5  domů 
–  Dr.  Veselého  856-857,  Příční 
854-855, Tyršova 856-860, Luč-
ní 509, Novoměstská 930-932.

V roce 2015 zrealizovat 6 pa-
nelových domů S II čp. 957-958, 
955-956,  953-954  (věžáky)  a 
950-952, 959-961, 962-964 s po-
mocí úvěru a 5 cihlových domů 
na S  II  -  čp. 921-923, 924-926, 
927-929, 933-935, 936-938.

Na  rok  2016  jsou  plánovány 
rekonstrukce  dvou  cihlových 
domů na S II - čp. 939-947, 948-
949 a na rok 2017 domy na Čer-
ném Vršku a Voldáně.

Josef Vojta
místostarosta

na pelíšek dorazí Škwor, na folk neřeš, se symfonickým orchestrem nezmaři
BYSTŘICKÉ LÉTO 2013 pŘIpravenO 

Otvírání studánek na Třech Studních 2012
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INZERCE, RŮZNÉ

Den otevřených dveří
Slavnostní otevření 
nové haly
18. 5. 2013 od 9:00 do 12:00

Firma Wera Werk s.r.o.
v Bystřici nad Pernštejnem Vás zve na

Program pro děti.

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566590911, info@werawerk.cz, www.werawerk.cz

Dne 12. března 2013 se zúčast-
nil  ochotnický  divadelní  soubor 
Bystřické  národní  divadlo  o.  s. 

Inscenace                        Návštěvnost

Vratká prkna  116
Popelka  238
Bylo nebylo aneb jak Švédové..136
Mrazík  192
Dovolená po česku  164
Hřbitov slonů  107
Promiň, Arnolde…    96
Dámská šatna 215
Tři dámy s pistolí  149
Tři prasátka  310
Hymna aneb Urfidlovačka  162
Návštěvnost celkem                 1885

se  svojí  průkopnickou  inscenací 
Dámská šatna postupové přehlíd-
ky  amatérských  divadel  Třešťské 

divadelní  jaro  2013.  Dvě  člen-
ky  souboru  (Simona  Valčevská  
a  Markéta  Lukášková)  obdržely 

Třešťské divadelní jaro 2013
od  odborné  poroty  čestné  uznání 
za herecký projev. 

Festival oslavil letos již 52. vý-
ročí a těší se vysoké návštěvnosti, 
kterou  můžete  sami  posoudit  na 
základě doložených statistik. Ka-
ždý  rok  se  tak  v Třešti  představí 
během  jednoho  týdne  11  soubo-
rů nejen z okolí  Jihlavy,  ale  také 
z  Brna  nebo  Kroměříže,  jejichž 
výkony  jsou  hodnoceny  nejen  z 
řad  diváků,  ale  především  kvali-
fikovanou porotou, v níž zasedají 
profesionální  divadelníci.  Porotě 
obvykle předsedá novinář a diva-
delní  kritik  Ladislav  Vrchovský 
a  roli  jeho  poradců  zastávají  he-
rec  Jiří  Juráš  a  divadelní  režisér 
Jaromír  Hruška.  Vítězný  soubor 
pak postupuje na  tři národní pře-
hlídky - Divadelní piknik Volyně, 
Popelka  Rakovník  a  Krakonošův 
divadelní  podzim  ve  Vysokém 
nad Jizerou.

Festival se odehrává v místním 
kulturním  domě,  který  disponuje 
obrovskou  rekvizitárnou, kde na-
jdeme skutečně vše, od masek až 
po různé druhy nábytku,  takže  je 
souborům schopen zajistit veškeré 
potřebné vybavení. Velmi nás pře-
kvapilo,  že  tak  malé  město  jako 
je  Třešť,  pořádá  festival  takové 
úrovně. Sešly se tu soubory, které 
mohou svými výkony konkurovat 
skutečným profesionálům. 

Bystřický soubor a nepochybně 
i  okolní  soubory  by  jistě  potěši-
lo, kdyby se v budoucnu v našem 
městě  podařilo  podobný  festival 
uspořádat.  Přispělo  by  to  určitě 
k  vzájemné  motivaci,  nejde  totiž 
pouze o soutěž mezi jednotlivými 
spolky  nebo  o  postup  na  prestiž-
nější festivaly, ale především o se-
známení diváků s jinými soubory, 
hereckými  výkony,  dramaturgií 
atd., než na které jsou u nás běžně 
zvyklí. Věříme, že existence pře-
hlídky  podobného  typu  by  nejen 
zajistila  kulturní  vyžití  v  našem 
městě, ale rovněž zvedla jeho kul-
turní úroveň. 

Za Bystřické národní divadlo
Markéta Lukášková, 

vedoucí souboru



27.4.  Marie Havelková
  Ivo Širůček

20.4.  Jaroslava Pilerová
  František Piler

DUBEN  2013
Božena Šiborová  70 let
KVĚTEN 2013
Jiřina Němcová  89 let
Cyrila Štouračová  88 let
Ludmila Fleková  87 let
Vladimír Vágner Ing.  75 let
František Piler  75 let
Josef Kinc  75 let
Miroslav Kučera  70 let
Marie Valová  70 let  

BŘEZEN 2013
  4.3.  Helena Brodecká  61 let
16.3.  Marie Behringerová  82 let

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAKUltURNÍ a sPORtOVNÍ aKcE DUBEN - KVĚtEN 2013

Datum Název akce  Místo Organizátor 
5. 4. - 30. 4. Výstava: Bohumil Kocina: Žena a stín & Jaroslav Švec: Fotografie Městské muzeum By n. P. Městské muzeum Bystřice n.P. 

23. 4. Dětské představení – Čarodějná pohádka;10.00 hod. Velký sál KD KD Bystřice n.P. 

25. 4. Veřejné projednání přípravy strategie; 16.30 hod. MěÚ Bystřice n. P. MAS Zubří země o.p.s. 

25. 4. Šmoulové hrají dětem  - výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Bystřice n.P. 

26.4. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 19.00 hod. KD Věžná Ochotnický divad. soubor Vířina z Víru 

26. 4. Koncert absolventů smyčcové třídy L. Macháčkové a Orchestru  
N. Kyjovského, vstupné dobrovolné; 18.00 hod. Malý sál KD ZUŠ Bystřice n.P. a KD 

26. 4. - 2. 5. Soustředění reprezentace ČFbU - junioři Sportovní hala ČFbU 

27. 4. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 18.00 hod. KD Štěpánov n. S. Ochotnický divad. soubor Vířina z Víru 

27. 4. Turistický pochod za krásami okolí Nedvědice Okolí Nedvědice KČT Nedvědice 

27. 4. Off Road Maraton 2013 Šiklův mlýn Šiklův mlýn 

27.4. Setkání harmonikářů; 14.00 hod. KD Dalečín Obec Dalečín 

27. 4. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Bystřice n.P. 

28. 4. - 19. 5. Výstava fotografií: Bystřické zrcadlení Galerie Na Bahnech ve Víru Galerie Na Bahnech 

30. 4. Průvod čarodějnic od OÚ ve Štěpánově n. S. na koupaliště; 16.30 hod. u OÚ Sraz masek u OÚ ČSŽ Štěpánov n. S. 

30. 4. Pálení čarodějnic v areálu koupaliště - občerstvení, udírna; od 18.00 hod. Areál koupaliště Štěpánov n. S. SDH Štěpánov n. S. 

30.4. Pálení čarodějnic Hřiště TJ Rozsochy Obec Rozsochy 

30.4. Pálení čarodějnic Náves Kundratice SDH Kundratice 

30. 4. Pálení čarodějnic; 20.00 hod.  Areál pod koupalištěm KD Bystřice n.P. 

1. 5. - 31.10. S Vodomilem Zubří zemí  Mikroregion Bystřicko Město Bystřice n.P. 

3. 5. Koncert dechové třídy ZUŠ; 17.00 hod. Půdní galerie Měst. muzea ZUŠ 

3. - 5. 5. Víkend s aerobikem Sportovní hala  Kotvová 

4. 5. Vírské výlety; prezentace v Galerii „Na Bahnech“ 7.00-11.00 hod. Okolí Víru Obec Vír 

4. 5. TK Bystřice n.P.–Tatran Starý Lískovec - starší žactvo Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

7. - 11. 5. Oslavy 60. výročí založení novodobé střední odborné školy a  
110. výročí založení zemědělského školství Areál VOŠ a SOŠ a KD SZeŠ 

7. - 12. 5. Majáles Zubří země 2013 Areál VOŠ a SOŠ SK VOŠ a SOŠ, SZeŠ 

7. 5. Absolventský koncert Jitky Benové; 18.00 hod. Velký sál KD ZUŠ 

7. 5. Otevření výstavy obrazů rodiny Rossí, ateliéru CHaluha fotografií L. 
Žaloudkové; 18.00 hod. Areál VOŠ a SOŠ SK VOŠ a SOŠ 

8.5. TK Bystřice n.P.-TK Znojmo - dospělí Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

9. 5. Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD KD 

10. 5. Festival Majáles Zubří země 2013; od 14.00 hod. Areál VOŠ a SOŠ SK VOŠ a SOŠ 

10. 5. Koncert ke Dni matek; 16.00 hod.  Sál ZUŠ ZUŠ 

11. 5. TK Bystřice n.P.–ŽLTC Brno „B“ - starší žactvo Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

11. 5. 25. ročník rybářských závodů; 7.00 hod. Vojtův rybník ve Víru MO MRS Vír 

12. 5. Rybářské závody mládeže; 7.00 hod. Vojtův rybník ve Víru MO MRS Vír 

12. 5. TK Bystřice n.P.–ŽLTC Brno „B“ - dorost Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

10. 5. - 26. 6. Výstava: Josef Jambor – okouzlení krajinou; vernisáž 10. 5. v 17.00 hod. Výstavní síň Městského 
muzea Městské muzeum Bystřice n.P. 

10. - 12. 5. Víkend s aerobikem Sportovní hala Žižková 

11. - 12. 5. Jeep Wrangler sraz Šiklův mlýn Šiklův mlýn 

12. 5. Mistrovství Evropy I.M.B.A. Písečská Zmole ČAM ČR 

12. 5. Nedělní jarní koncert dechového orchestru ZUŠ Amfiteátr na náměstí ZUŠ 

13. 5. Školní koncert; 17.00 hod. Sál ZUŠ ZUŠ 

14. 5. Divadlo JAKUB A JEHO PÁN; 19.30 hod. Velký sál KD KD 

14. 5. Setkání křesťanských seniorů; 13 hod. Budova Jednoty Orla  Jednota Orel 

17. 7. 16. ročník ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME; 9.00 hod. Velký sál KD ZŠ T. G. M. a KD 

17. - 19. 5. Víkend s aerobikem Sportovní hala Zita Svobodová 

17. 5. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 19.00 hod. KD Bukov Ochotnický divad. soubor Vířina z Víru 

17. - 19. 5. Víkend s aerobikem Sportovní hala R.Ondrášek, L.Velínská 

18. 5. B. Martinů: Otvírání studánek, Studánka       Křížovice - Galerie z ruky ZUŠ 

18. 5. Memoriál Zdeňka Vavříčka; prezentace v 10.00 hod. Okolí Víru Irena Valová 

18. 5. III. ročník Věžná OPEN - turnaj ve volejbale smíšených družstev; 9.00 hod. Hřiště u KD Věžná Obec Věžná 

19. 5. TK Bystřice n.P.–Spartak Jihlava „C“ – Babytenis“ Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

19. 5. TK Bystřice n.P.–Sokol Letovice –„ Babytenis“ Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

19. 5. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Bystřice 

19. 5. Otvírání Studánek; od 15.00 hod. v amfiteátru před knihovnou Amfiteátr před knihovnou ZUŠ 

20. 5. Divadlo Dobrodružství hastrmana Tatrmana; 8.30 a 10.00 hodin Velký sál KD KD 

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Zlatá svatba

Úmrtí

Právě  vyšla  nová  vydání 
propagačních  brožur.  V  TIC 
dostanete  doplněné  a  upra-
vené  letáky Rožné  a Pivonic,  
3. vydání Svratecké vodohos-
podářské stezky  a  dokonce  
4.  vydání  brožury  Bystřicko 
– poznávací výlety autem, na 
kole a pěšky. Všechny brožu-
ry jsou aktualizovány, textově 
lehce  upraveny  a  obohaceny 
o  nové  fotografie.                -HJ-

OPěT NOvé 
LETÁKy!

Základní umělecká škola Bystřice nad 
Pernštejnem ve spolupráci s kulturním domem 

a ZŠ Štěpánov nad Svratkou vás zve na

ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT

Jitky Benové
a dalších žáků pěvecké třídy p. uč. Evy Čepičkové

Zpívají: Jitka Benová, Radmila Špačková, Martina 
Praislerová a Pavel Lukášek

Koncertem provází: Miloš Nečesánek

Úterý 7. května 2013 v 18:00 hodin 
Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem

24. 5. Divadlo: Celebrity s.r.o.; 19.00 hod. KD Ujčov Ochotnický divad. soubor Vířina z Víru 

25. 5. 9. ročník horského běhu „Bystřickem kolem Vírské přehrady“; 14.30 hod. Okolí Víru TJ Jiskra Vír 

25. 5. Jarní slavnost; 14.00 hod.  Sport. a rekr. areál Borovinka Orel Jednota Telnice 

25. 5. TK Bystřice n.P.–Sokol Chudčice - dospělí Tenisové kurty Tenisový klub Bystřice n.P. 

26. 5. Divadelní představení ZAHRADA; 16.00 hod. Velký sál KD Bystřické národní divadlo 

29. 5.  Divadelní představení ZAHRADA; 10.00 hod. Velký sál KD Bystřické národní divadlo 

29. 5.  Velkého absolventský koncer  a výstava výtvarného oboru; 18.00 hod.   Velký sál KD ZUŠ a KD 

30. 5.  Velkého absolventský koncer  a výstava výtvarného oboru; 18.00 hod.   Velký sál KD ZUŠ a KD 

    

2. 6. Den dětí    

14. 6.   Tradiční recitál mladých bystřických umělců; 18.00 hod. Půdní galerii muzea ZUŠ Bystřice n.P. 

21. 6. Evropský svátek hudby: Alter Ego – u kašny na Masaryk. Nám.   

 7. ročník Českého varhanního festivalu – koncert ve Vítochově   

28.7. Mezinárodní mistrovství ČR v motokrossu  Písečská Zmole AČR 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Dne 11. dubna proběhl v Kulturním 
domě v Bystřici nad Pernštejnem semi-
nář na téma „Vodárenská nádrž Vír jako 
zdroj povrchové vody pro vodárenské 
soustavy“.  Semináře se zúčastnilo té-
měř 100 vodohospodářů a zástupců sa-
mosprávy z celé České republiky.  Bys-
třicko je odběratelem pitné vody z Víru 
a zároveň je regionem, který tvoří část 
jeho povodí. To s sebou přináší i určitá 
omezení  z  důvodu  speciální  ochrany 
vod.  Zástupci  bystřické  radnice  dlou-
hodobě prosazují, aby byly činěny po-
třebné kroky k ochraně tohoto vodního 
zdroje, protože nemáme jinou alternati-
vu zásobování pitnou vodou. Současně 
ale vedení města prosazuje, aby ulože-
ná opatření byla vodohospodářsky zdů-
vodněna,  neomezovala  hospodářský 
život regionu včetně turistického ruchu. 

Starosta  města,  ing.  Karel  Pačiska 
na  semináři  prezentoval  zkušenosti 
s ochranou Víru z pohledu samosprá-
vy.  Shrnul  historii  ochranných  pásem 
nádrže, která byla původně postavena 
především z důvodu ochrany před po-
vodněmi.  Do  padesátých  let  minulé-
ho  století,  kdy  ještě  nebyla  zapotřebí 
dodávka  vody  pro  rodící  se  uranový 
průmysl, byla nádrž Vír I. bez speciál-
ních ochranných opatření. Po realizaci 
odběru surové vody pro úpravnu vody 
ve Víru začala platit omezující opatření 
v rozvoji rekreace. Od roku 1986 pak 
platila Pásma hygienické ochrany prv-
ního až třetího stupně, stanovená podle 
hygienické vyhlášky. Pásma sice zahr-
novala celé povodí, ale v případě nádrže 
Vír stanovovala opatření jen v blízkosti 
vodního  zdroje.  V  našem  případě  se 
úplně  vyhnula  povodí  Bílého  potoka, 

Seminář o ochraně vodárenské nádrže vír
odkud přiteče do Víru nejvíc znečištění. 
Tento systém ochrany měl ale i své vý-
hody, které bezesporu pomohly ochra-
ně vod i udržování společenského smí-
ru mezi vodohospodáři, samosprávou a 

hospodářů se subjekty v povodí. V roce 
1997  přišla  změna  vodního  zákona, 
která umožnila stanovit nová ochranná 
pásma podle individuálních potřeb ka-
ždého vodního zdroje. Tehdejší samo-

Sázavou. Projekt na kterém se podílelo 
Povodí  Moravy,  vodárenské  podniky  
i zástupci zemědělců stanovil cílové ma-
ximální hodnoty znečištění povrchové 
vody v nádrži a navrhl opatření do míst, 
odkud tohoto znečištění do Víru nejvíc 
přitékalo. Nová ochranná pásma však 
do dnešního dne nemáme. Financová-
ní opatření v rámci ochranných pásem 
ze  státního  rozpočtu  skončilo.  Přitom 
dlouhodobé  problémy  v  ochraně  vod 
zůstávají. Přiznejme si, že vývoj kvality 
vody na Víru je nevyhovující a dlouho-
době neudržitelný. Povodí Víru je eko-
systém, na který máme své oprávněné 
požadavky  (kvalitní  surovou  vodu), 
ale on bude mít své požadavky na nás. 
Stávající  předpisy  dokáží  efektivně 
kontrolovat  bodové  zdroje  znečištění. 
Plošné  zdroje  znečištění  musí  ošetřit  
i speciální ochrana vodárenské nádrže. 
Do  správy  povodí  se  musí  investovat 
čas a peníze. Prostředky investované do 
povodí vodárenské nádrže na ochranu 
kvality  vody  jsou  efektivněji  využité 
než prostředky investované do dalších 
stupňů vodárenských technologií. Kro-
mě ochrany vody chrání půdu, zlepšují 
vodní režim v krajině, napomáhají so-
ciálnímu  smíru mezi  zájmy v povodí 
a  odběrateli  vody.  Co  zástupci  města 
Bystřice nad Pernštejnem navrhují pro 
budoucí ochranu vírské vody?  Obnovit 
komunikaci vodohospodářů, zeměděl-
ců a místní správy. Navrhnout změnu 
právní úpravy, aby skutečně umožnila 
speciální ochranu vod. Vytvořit finanč-
ní nástroj a finanční zdroje pro tuto spe-
ciální ochranu vod. 
František Klimeš – vedoucí odboru 

životního prostředí

zejména zemědělci. Fungoval totiž pro-
gram  financování  uložených  opatření  
a  ten si  i vynucoval  spolupráci vodo-

správa proto s předstihem vstoupila do 
projektu ochrany kvality vody ve vodá-
renských nádržích v okrese Žďár nad 

DěTSKý PěvEcKý SbOR mÁ zLATOu mEDAILI
Dětský  pěvecký 

sbor  Pramen  získal 
v  dubnové  soutěži  
v  Třebíči  zlatou  me-
daili  a  postoupil  do 
ústředního  kola  Ce-
lostátní  přehlídky 
dětských  pěveckých 
sborů v Uničově, kte-
rá se koná 24. - 26. 5. 
2013. Kompletní DPS 
Studánka  uslyšíme 
v  Bystřici  už  o  týden 
dříve, kdy v amfiteátru 
na  náměstí  předvede 
světoznámou  kantátu 
Bohuslava  Martinů 
„Otvírání  studánek“. 
Parádní  hudební  záži-
tek začne v neděli 19. 
května 2013 od 15.00 
hodin.

-HJ-

zPRÁvy 
z DOmANíNA

Hned  v  prvních  měsících  tohoto 
roku pokračovaly opravy v kulturním 
domě. Nejdříve se opravovaly omítky 
na  schodišti  do  suterénu  a  v  klenuté 
chodbě do kuchyně. Po létech nám ko-
nečně prokoukl i sál, kde se vybrousily 
a nalakovaly parkety a na to navázalo 
malování.

Nejbližší  akcí  pro  veřejnost  budou 
tradiční čarodějnice, které se budou ko-
nat v tradiční dobu na tradičním místě. 
Pro malé čaroděje a čarodějnice bude 
opět připraven doprovodný program.

Aleš Sitař

Jízdárna 
Eden

(zemědělský areál 
u vlakového nádraží)

Přijďte  k  nám  přivítat  jaro 
návštěvou  Jízdárny  Eden,  vy-
jížďkou  po  okolí  našeho  města 
nebo  si  splňte  svůj  sen  naučit  se 
jezdit  na  koni.  Kontaktujte  nás  
na tel.: 603 444 598.

Srdečně se na Vás těšíme.

Firma JIcOM, spol. s r.o.
přijme kvalifikované elektromontéry a stavbyvedoucího 

pro montážní práce. Životopisy zasílejte na jicom@jicom.cz
Pro další informace volejte tel. 549 438 211
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 16. 05. 2013 od 9:00 do 16:00
Kulturní dům Bystřice n. P.

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

Jaro začalo i na borovince
S příchodem dlouho očekávaného 

jarního počasí a oteplení nachází o ví-
kendu svou cestu na Borovinku stále 
více  pocestných,  turistů  i  rekreantů. 
Proto i v nadcházejících květnových 
dnech obohacujeme tradici gastrono-
mických  zážitků  o  novou  nabídku, 
tentokrát chřestového menu. Chřest 
lékařský, lidově zvaný "špargl", nebo 
známý pod latinským názvem Aspa-
ragus, roste přirozeně na většině úze-
mí  Evropy,  pěstuje  se  jako  okrasná 
rostlina,  nicméně  v  kuchyni  proslul 
užitím  mladých  výhonků,  které  se 
používají jako zelenina. Jemnou chuť 
chřestu  si  naši  předkové  vychutná-
vali  už  před  naším  letopočtem,  kdy 
ho  znali  i  v  Sýrii  či  ve  Španělsku. 
Řekové a Římani ho v  sezoně  jedli 
čerstvý a na zimu si ho sušili do zá-
soby. Mezi lékaři je znám i jako lék 

používaný při vysokém tlaku, k čiště-
ní pleti a je dobrým zdrojem vitaminu 
C. V současnosti  jsou u nás nejpro-
slulejším místem pěstování  Ivančice 
u  Brna,  kde  se  každoročně  konají 
Slavnosti chřestu. I bez cestování na 
jižní Moravu můžete chřest ochutnat 
v restauraci na Borovince, kde bude 
na jídelním lístku o státním svátku 
8. května, dále v pátek 10. května, 
a  konečně  v neděli 12. května  od 
11:00 do 21:00 hod. 

S 1. květnem můžete na Borovinku 
opět vyrazit i za sportem a zábavou ať 
už na minigolf, dětský hrad, tenisový 
kurt,  ping-pong,  kulečník  nebo  kal-
čo.  O  víkendech  a  státních  svátcích 
bude  restaurace  na  Borovince  vždy 
otevřena: v den před volným dnem 
od 16:00 do 21:00 hod.,  ve volné 
dny od 11:00 do 21:00 hod. Zároveň 

nám začíná na Borovince sezóna sva-
teb, kdy v době konání svatby – ze-
jména v sobotu – je nutné vzhledem 
ke kapacitě provoz pro veřejnost v re-
stauraci částečně nebo úplně omezit. 
Než  se  vypravíte  na  Borovinku  za 
občerstvením, nahlédněte prosím na 
webové  stránky  www.borovinka.cz, 
kde  budeme  případná  omezení  pro-
vozu z důvodu konání svatby předem 
avizovat. 

V  sobotu 25. května  jste  všichni 
v čele se svými dětmi srdečně zváni na 
tradiční  Jarní slavnost.  Začne  od  14 
hodin a těšit se můžete na soutěže pro 
děti,  taneční  vystoupení  nejrůznějších 
žánrů,  projížďky  na  koních,  cimbálo-
vou  muziku  Vonica,  košt  podpálav-
ských vín,  losování  tomboly, a snad i 
na krásné jarní počasí. Každopádně jste  
u nás všichni vítáni. 

Všichni z Borovinky

4. května 

FARMÁŘSKÉ 

TRHYFARMÁŘSKÉ 

TRHY

 
   

 

 

!! novinka !!
Budou přítomni nutriční specialisté, kteří zdarma změří BMI 

a případně poradí s výživou a životním stylem

od 8.00 hod. na Masarykově náměstí v Bystřici 

www.info.bystricenp.cz

FARMÁŘSKÉ
TRHY 

V BYSTŘICI

FARMÁŘSKÉ
TRHY 

V BYSTŘICI

4. května 
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ŠKOLSTVÍ

majáles zubří země 2013 a oslavy výročí v bystřici nad Pernštejnem na dohled
Začátek května bude v Bystřici 

nad Pernštejnem ve znamení dvou 
pěkných kulturních akcí, které pro 
širokou  veřejnost  chystá  Student-
ský klub VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem ve spolupráci s vede-
ním Vyšší odborné školy a Střední 
odborné  školy  zemědělsko-tech-
nické.

Škola  slaví v  tomto  roce 60  let 
od  svého  založení  a  zároveň  si 
v Bystřici nad Pernštejnem připo-
meneme  110.  výročí  založení  ze-
mědělského  školství.  Společně  se 
studentskými  oslavami  příchodu 
jara pro širokou veřejnost Bystřice 
nad Pernštejnem a jejího okolí při-
pravujeme:

v úterý 7. 5. 2013 od 18:00 
zahájení výstav obrazů rodi-
ny Rossí, dále výstavu autorské 
značky cHALuHA Petry Kršá-
kové a Evy chmelové a výstavu 
fotografií absolventky naší školy 
Lucie Žaloudkové.  Tyto  výsta-
vy potrvají po celý týden a budou 
prezentovány v prostorách VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

ve čtvrtek 9. 5. 2013 od 12:00 
hodin budou městem procházet 
studentské recesistické průvody, 
a to od střední odborné školy a od 
gymnázia směrem na Masarykovo 
náměstí. Zde po příchodu proběh-

nou  soutěže  kandidátů  na  králov-
ský pár Majáles Zubří země 2013.

v pátek 10. 5. 2013 – Festival 
majáles zubří země 2012

-  od  14:00  Festival  Majáles 
Zubří  země 2013 – v areálu VOŠ 
a  SOŠ  Bystřice  nad  Pernštejnem, 
vystupující  viz  plakát  Festivalu 
Majáles,  doprovodné  akce  –  bun-
gee  trampolíny  a  mnoho  dalších, 
bohaté občerstvení  v  areálu  zajiš-
těno

-  v  19:00  Korunovace  králov-
ského  páru  s  družinou  –  hlavní 
podium  festivalu  Majáles  –  areál 
VOŠ a SOŠ

-  vstupenky  jsou  k  zakoupení 
v  předprodeji  na  VOŠ  a  SOŠ  od 
20. 4. 2013 v ceně 100 Kč, na mís-
tě bude vstupenka stát 150 Kč

-  hlavní  kapelou  vystupující 
v rámci festivalu je letošní Český 
slavík, kapela Eddie Stoilow,  se 
kterou  vystupuje  i  reprezentační 
brankář Petr Čech

Na  zajištění  programu  na  bys-
třickém náměstí se podílí studenti 
Gymnázia  Bystřice  nad  Pernštej-
nem.

v sobotu 11. 5. 2013 od 11:00 
budou probíhat oslavy výročí 
střední odborné školy a země-
dělského školství v bystřice nad 
Pernštejnem 

Srdečně Vás  zveme  k  návštěvě 
prostor  školy,  ke  zhlédnutí  pro-
bíhajících  výstav  a  bohatému  do-
provodnému programu, který bude 
probíhat po celý den.

Od  11:00  odstartujeme  Sobot-
ní trampolínové dopoledne pro 
malé i velké – připravujeme bun-
gee trampolínu, skákací hrad, mo-
torky s elektrickým i benzinovým 
pohonem  pro  děti,  jumping  tram-
polínky  pro  všechny  –  moderní 
sportovní vyžití – ukázkové  lekce 
místní cvičitelky.

Celé  dopoledne  bude  doprová-
zet příjemná hudba, občerstvení je 
zajištěno, vstup na všechny atrak-
ce  je pro děti v doprovodu rodičů 
zdarma.

Od  14:00  vystoupí  na  hlavním 
podiu  excelentní hudební skupi-
na bLuE EFFEcT Radima Hla-
díka,  rozhodně si  toto vystoupení 
nenechte ujít.

Od  16:00  pokračuje  na  podiu 
bystřická kapela KROKy  – 
k poslechu, k příjemnému poseze-
ní u dobrého jídla a pití

Od  17:00  vystoupí  se  svou  ka-
pelou martina Trchová – písnič-
kářka a zpěvačka

Od 18:00 v atriu školy máte jedi-
nečnou možnost zhlédnout kadeř-
nickou show a módní přehlídku 

autorské značky cHALuHA 
z bystřice nad Pernštejnem.

Oficiální  program  výročí  bude 
zahájen prezencí účastníků, absol-
ventů  starších  i  mladších,  hostů, 
sponzorů,  která  bude  probíhat  již 
od  10:30  v  hlavní  budově  ško-
ly.  V  15:00  proběhne  Slavnostní 
shromáždění absolventů a hostů 
školy v Kulturním domě v Bystřici 
nad Pernštejnem.

Oslavy budou zakončeny večer-
ním programem, kdy se na zahradě 
školy uskuteční  zahradní párty  za 
doprovodu  bystřické  country ka-
pely PuNc  a  v  kulturním  domě 
bude  vyhrávat  k  tanci  a  poslechu 
mELODIE Rock Trpín. Pro po-
sezení v kulturním domě je nutné 
si zajistit rezervaci místenek, počet 
míst k sezení bude limitován.

Pro  podrobnější  informace  
o  těchto  akcích  sledujte,  prosím, 
webové  stránky  školy  www.sze-
sby.cz, kde najdete rezervační for-
mulář  a  další  důležité  informace. 
Festival Majáles Zubří země 2013 
naleznete  podrobně  na  facebooku 
a také na http://majales.szesby.cz

Velice se těšíme na vaši hojnou 
návštěvu!  Tak  na  začátku  května 
na shledanou.
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SymPATIcKÁ TRADIcE
Myslím, že  tak  lze označit už po-

dvacáté  uskutečněnou recitační 
soutěž  -  nebo  jak  se  v  současnosti 
označuje  –  soutěž v uměleckém 
přednesu na Gymnáziu bystřice  
n. P. Pravidelně každý rok na přelomu 
února a března předstupují před porotu 
studenti primy, sekundy, tercie a kvar-
ty, aby byla posouzena jejich interpre-
tace  poezie  či  prózy.  Podporujeme 
přirozený zájem, hledáme talenty. 
Dva  nejlepší  z  každé  kategorie  po-
stupují do městského kola pořádané-
ho  bystřickým  DDM.  Pokud  uspějí, 
mohou reprezentovat školu v okresní 
soutěži. Přes docela náročné síto se ti 
nejúspěšnější dostanou do třebíčského 

regionální  kola.  I  v  konkurenci  dětí  
z dramatických oborů ZUŠ se našim 
studentům  několikrát  podařilo  v  re-
gionu  vystupovat.  Dokonce  navázali 
v  přehlídce  Wolkerův  Prostějov,  což 
je  recitační  soutěž  určená  středoško-
lákům. 

Smysl  recitačních  přehlídek  ale 
spatřujeme  v  něčem  jiném  než „  je-
nom“ v soutěžení. 

Se zvoleným textem nás čeká něko-
likatýdenní práce při hledání cesty, jak 
mu porozumět a posléze osobní pro-
žitek pomocí hlasu, intonace,…předat 
publiku. Nezanedbatelná je dovednost 
potlačit  trému,  odvaha  předstoupit 
před  porotu  a  publikum  a  zvládnout 

perfektní výslovnost či paměť. Zdá se 
to málo? Ale kdepak, našim recitáto-
rům je 12 až 15 let. Něco docela jiného 
znamená projevit se v anonymitě ko-
lektivu, ovšem vystoupit sám za sebe?

Zpětně  po  létech  naši  absolventi 
konstatují,  že při  recitačních přehlíd-
kách  učinili  první  krůčky  k  umění 
komunikace a zdravě sebevědomému 
vystupování.  Pro  někoho  samozřej-
most,  pro  většinu  záludný  oříšek. 
Škola v tomto směru může a dokáže 
mladé lidi vybavit užitečnými doved-
nostmi. I proto se mimo jiné jeví naše 
dvacetiletá tradice jako sympatická. 

 L. Císařová, 
za předm. komisi čj a literatury

 
Z Á P I S   D O   H U D E B N Í   Š K O L Y    Y A M A H A 
 
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50 
 
 

 Školní rok 2013/14  -  možnost zápisu v místě školy každé úterý  
                                               v měsíci květnu a červnu od 13.00 – 16.00 hod. 

- elektronická přihláška na www.yamahaskola.cz  
- tel. 603 827 735 

 
P ř e d š k o l n í   o b o r y : 
Robátka    od čtyř do 18 měsíců dítěte, společně s rodiči  

působení na smyslové a hudební vnímání 
dítěte 

První krůčky k hudbě od 18 měsíců do čtyř let, rozvíjení hudebnosti 
       písněmi, hrou na rytm. a melod.nástroje,   

hudebně pohybovými činnostmi aj.    
Rytmické krůčky  navazující předškolní program, rozvoj hud. 

představivosti, základy hudební nauky, hra  
na flétnu, rytmické a melod. nástroje  

D a l š í   o b o r y :  
Zobcová flétna   sopránová a altová flétna                                                 

pro děti od šesti let, mládež a dospělé 
                                            individuální a skupinová hra 

         dále možnost společné výuky dětí s rodiči 
Keyboard FKK (klávesy) propracovaná metodika hry od šesti let 
Keyboard FK   propracovaná metodika hry s možností vlastní 

tvorby, od osmi let, mládež a dospělé  
Zpěv (pop-rock zpěv) intonační čistota, zpěv na mikrofon,          

sólový zpěv, vokální skupiny 
Příprava na hudební obory středních a vysokých škol 

 

celostátní kolo soutěže 
autoopravář junior 

 

STAREDO s.r.o. 
Maršovská 1358  

Nové Město na Moravě 592 31  
------------------------------- 
 •  výstavba rodinných      
     domů 
 •  rekonstrukce staveb 
 •  půdní vestavby 
 •  nákladní doprava 
-----------------------------------
Kontakt: www.staredo.cz    

kutra@staredo.cz 
724 143 323, 566 522 954 
 

Ve  dnech  11.  –  13.  března  2013  proběhlo  v  prostorách  Středního 
odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 
celostátní kolo soutěže Autoopravář junior 2013. Za každý kraj se zú-
častnili dva soutěžící, nejlepší z krajských kol soutěže. Z Kraje Vysočina 
to byl student ISŠA Jihlava a z naší školy Petr Mareš, student 3. ročníku 
oboru automechanik (viz. Bystřicko č.3/2013).

Celostátní soutěž sestávala z testu ze 140 teoretických otázek, které 
byly vygenerovány z celkového počtu 460 otázek, dále z poznávací části 
(součástky, přípravky, nářadí, měřidla atd.) a praktické části. Zde bylo 14 
pracovišť, na kterých soutěžící prováděli opravy, seřízení a diagnostiku 
vozidel. 

Petr Mareš se v těžké konkurenci 28 soutěžících umístil na velmi pěk-
ném 13. místě. 

Za velmi zodpovědný přístup v přípravě na soutěž a vzornou repre-
zentaci VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. patří Petrovi velký dík.

Poděkování však také patří smluvním firmám, u kterých naši studenti 
mohou vykonávat odbornou praxi a umožnily nám, aby si Petr vyzkou-
šel jejich diagnostiku. Jsou to AUTO DOSTÁL, AUTEL Miroslav Jílek, 
PK – PNEU, s.r.o.

Všichni mechanici, kteří se nám věnovali, jsou naši bývalí absolventi. 
Takže hoši, díky i Vám.

Za VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.,       František Cacek

Dům dětí a mládeže v bystřici nad Pernštejnem

lÉtO 2013
MĚstsKÉ tÁBORy

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

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

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

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

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

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

lEtNÍ tÁBOR 
JEDOV

pro děti od 1. do 6. třídy
volná místa již pouze v 1. turnusu  10. - 17. 8. 2013

2. 600,- Kč za turnus

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

e-mail: ddmbynp@seznam.cz
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Týden s knihami a zajímavými osobnostmi 
v zŠ T. G. masaryka

velikonoční jarmark v zŠ TGm

Setkaní s panem Neckářem ….   a jak to 
vlastně všechno na zŠ TGm začalo

První místo v okresním kole biologické 
olympiády získala zŠ TGm

malí velcí čtenáři na 
zŠ TGm

Žáci zŠ TGm 
poznávali vysočinu
V pátek 22. března 2013 vyrazili 

dva žáci ZŠ TGM do krajského kola 
soutěže „Poznej Vysočinu“. Školu re-
prezentoval Filip Jančík a Valentýna 
Veselá, žáci 9. ročníku. Ve finálovém 
kole museli oba soutěžící soupeřit se 
124 žáky z celého kraje a poprat se 
s 30 otázkami týkajícími se historie, 
zeměpisu,  místopisu,  kultury  atd.  
z oblasti Kraje Vysočina. Naši žáci se 
bohužel  mezi  nejlepší  nedostali,  ale 
měli možnost vyzkoušet si  své zna-
losti s dalšími dětmi nejen ze základ-
ních škol, ale i z víceletých gymnázií. 
Odměnou jim byly drobné pozornos-
ti od sponzorů dané soutěže a vynika-
jící raut po dopsání testu.

Marie Nebolová, ZŠ TGM

Letošní jaro si dává načas. Sluníč-
ko se schovává za mraky, první kvít-
ky pod sněhem, macešsky se chová 
dokonce i k jedněm z prvních poslů 
jara  –  ptáčkům.  Lidé  se  choulí  do 
zimních kabátů a toužebně očekáva-
jí světlo, teplo, veselé barvy, radost. 
Malou  náplast  připravili  zájemcům 
děti i dospělí v Základní škole T.G. 
Masaryka. Ve středu 27. března, těs-
ně před velikonočními prázdninami, 
vyšňořili  a oživili  vstup a  celá dvě 
podlaží a otevřeli již počtvrté veliko-
noční jarmark. Není to žádná pouze 
prodejní  akce,  převážná  většina 
z více než 35 pozvaných aktérů za-
svěcuje hlavně děti, ale i dospělé do 
tajů výroby svých produktů. Nabíd-
ka byla široká a zájem veliký. Důka-
zem bylo také to, že většině „kumš-
týřů“ došel připravený materiál, a to 
ho nebylo vůbec málo. 

Každý si tak mohl opět zkusit růz-

né techniky zdobení vajíček, veliko-
nočního  pečiva,  pletení  pomlázek, 
vázání košťat,  tvorbu velikonočních 
dekorací  z  různých materiálů, drát-
kování, zhotovování figurek z vizo-
vického  těsta,  marcipánu,  výrobu 
lodiček z kůry,  atd. Vše oživila na-
bídka svěžích jarních květin, prezen-
tace včelařských i  třeba oblíbených 
kovářských  produktů.  Atmosféru 
dotvářely malé děti v krojích, vůně 
čerstvě  pečených  jidášů  či  jiných 
dobrot, cvrnkání kuliček, nebo živá 
zvířátka.

V příjemné atmosféře se setkává 
několik generací, povídá se, vzpomí-
ná a přitom také zapomíná na počasí 
venku. Byli bychom však rádi, kdy-
by si většina hostů našeho letošního 
jarmarku odnášela pěkné vzpomín-
ky a pod kabátem alespoň kousíček 
té pravé jarní nálady a radosti.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Ve  středu  27.  března  2013  sou-
těžili  dva  naši  žáci  Eliška  Jílko-
vá  z  8.B  a  Matěj  Polnický  z  8.C 
v okresním kole biologické olympi-
ády kategorie C. Stali se nejlepšími 
řešiteli školního kola a tím postoupi-
li do kola okresního, které se konalo 
ve Žďáru nad Sázavou.

Velkou radost nám udělala Eliška, 
která  v  konkurenci  32  soutěžících 
vyhrála  a  postupuje  do  krajského 
kola  v  Havlíčkově  Brodě,  které  se 
koná 10. května, Matěj obsadil pěk-
né 10. místo. Letošní téma olympi-
ády  bylo  zaměřeno  na  ekosystémy 

rybníků.  Za  úspěchem  se  skrývá 
dlouhodobá  příprava.  Žáci  museli 
prostudovat  doporučený  studijní 
materiál,  naučit  se  poznávat  rostli-
ny  a  živočichy  a  poradit  si  s  labo-
ratorní  prací.  Povinně  vypracovali 
před  soutěží  jeden  z  nabídnutých 
pěti vstupních úkolů. Oba si vybrali 
stejný úkol - měsíc pozorovali, fotili  
a zapisovali pěstování vodní rostliny 
okřehku  menšího.Za  svědomitou 
přípravu žákům děkujeme a přejeme 
Elišce  hodně  úspěchů  v  krajském 
kole. 

Věra Šiborová, ZŠ TGM

Mnozí z vás jistě ví, že  12.března 
na  naší  škole  proběhlo  mimořádné 
setkání s jedním ne jen tak ledajakým 
pánem. Tato osobnost má na  svědo-
mí  spoustu  nestárnoucích  hitů,  jako 
je  Čaroděj  dobroděj  nebo  Miluju  a 
maluju. Už víte, o koho se jedná? No, 
přece  o  Václava  Neckáře!  Otázkou 
je  jen   proč? To víte,  to by nesmělo 
být  paní  učitelky  Hanychové  a  paní 
učitelky  Jeřábkové,  celá  tato“opera-
ce“  tkvěla  v  jejich  geniální  myšlen-
ce  napsat  panu  Neckářovi. A  tak  se  
i bez jakéhokoliv vědomí žáků stalo. 
Totiž paní učitelka jakožto zapřisáhlá 
tajnůstkářka neřekla nikomu ani „ň“. 
Až teprve den před setkáním jsme se 
dozvěděli co, proč a jak. Paní učitel-
ka nám vysvětlila, jak se věci mají, že 
panu  Neckářovi  poslala  dopis,  který 
obsahoval všelijaké fotografie a video 
z vystoupení 9.A a 1.C na naší Vánoč-
ní akademii. Vše bylo inspirováno pís-
ní „Půlnoční“. Dopis  se natolik  líbil, 
že sám pan Neckář zavolal a dohodl se 
s paní učitelkou Hanychovou na plánu 
návštěvy u nás ve škole.. 

Jedinou vadou na kráse byly obavy 
z  toho,  zda  nás  pan  Neckář  opravdu 
nakonec navštíví, je to přece jenom ve-

lice zaneprázdněný člověk a tato akce 
by mohla narušit jeho program.To víte, 
pan Neckář se měl ten den setkat nejen 
s námi, ale dokonce ještě koncertovat 
v nedalekém Novém Městě na Moravě. 
Proto ty obavy. 

V den D nikdo nejevil známky stre-
su či nejistoty, avšak pravda byla někde 
jinde. Myslím, že každému z nás spa-
dl kámen ze srdce, až když jsme pana 
Neckáře viděli vcházet do dveří. Celé 
setkání probíhalo v příjemném  duchu, 
jelikož pan Neckář je prostě pohodář, 
to ostatně dokazoval svou uvolněností 
a  milým  vystupováním,  takový  malý 
muž s velkými činy a s úsměvem na 
rtech  zvedne náladu každému. A  tak, 
jak již zvykem bývá, nic netrvá věčně, 
došlo na loučení, při kterém i ti největší 
drsňáci  uronili  slzu.  Z  celého  setkání 
jsme si  toho odnesli opravdu mnoho. 
Autogramy, společné fotky a tak dále. 
Avšak  nic  se  nevyrovná  pocitu  býti 
s tak vzácnou návštěvou v jedné míst-
nosti…  Pro  každého  jistě  zážitek  na 
celý život. 

Za  9.A  děkujeme  panu  Neckářovi 
za to, že přijal naše pozvání, a  paním 
učitelkám za zorganizování setkání.

Artur Trefil, 9.A, ZŠ TGM                    

Děti  prý nečtou. A  tak  se  je  sna-
žíme  ke  knihám  přilákat  zpět.  Vel-
kým pomocníkem v  této naší  snaze 
je  projekt  „Bystřicko  čte  dětem“. 
Celý týden byla naše škola otevřena 
návštěvníkům,  kteří  se  s  žáky  přišli 
podělit  o  svoje  zkušenosti  a  zážitky 
nejen čtenářské.

Týden začínal největší akcí - pro-
jektem  „Živé  knihy“.  Během  čtyř 
vyučovacích hodin se postupně u za- 
jímavých  osobností  vystřídali  žáci 
sedmých a devátých ročníků. Se svou 
profesí,  zájmy  nebo  životními  pří-
běhy a zkušenostmi se s námi přišli 
podělit paní Jitka Exlová – cvičitelka 
aerobiku,  pan  Eduard  Makovský  – 
učitel na ZUŠ, Rabbies – členové hu-
dební skupiny, paní Vladimíra Peňá-
zová – katechetka, paní Růžena Mar-
ková z Hotelové školy Velké Meziříčí 
s několika studenty a pan Pavlů – člen 
sboru  profesionálních  hasičů  Kraje 
Vysočina. Po celou dobu žákům s tr-
pělivostí odpovídali na otázky, které 
si žáci předem připravili. Během ce-
lého  týdne se v  jednotlivých  třídách 
konala čtení a setkání s knihou. Jen 
několik ohlédnutí za všechny. 

Do  třídy  prvňáčků  zavítala  paní 
učitelka Olga Mišagová a předčítala 
dětem z knihy Karla Čapka Dášeňka 
i z Povídání o pejskovi a kočičce Jo-
sefa Čapka. Žáci byli vtaženi do svě-
ta pohádek i světa zvířat, vyprávěli si  
o  životě  s nimi. S podobným  téma-
tem nás navštívil i pan Karel Pačiska 
– starosta našeho města. I jeho čtení  

a  povídání  tentokrát  se  šesťáky  se 
točilo kolem zvířat a zvláště psů. In-
spirací byl překvapivě Haškův Dobrý 
voják Švejk a příhoda, ve které „shá-
něl“ pro svého nadporučíka pejska.

Čtvrťáky  navštívila  osoba  z  nej-
povolanějších,  paní  Ludmila  Navrá-
tilová,  bývalá  pracovnice  městské 
knihovny.  Děti  se  spolu  s  knihou 
Lovci  mamutů  přenesli  zpět  v  čase 
až  do  pravěku,  prohlédli  si  ilustra-
ce  Zdeňka  Buriana  a  seznámili  se 
s  archeologickými  nálezy.  Přírodě 
se  věnovali  i  druháčci.  Navštívili  je 
manželé  Steinerovi.  Paní  Steinerová 
četla  z  knížky  O  hajném  Robátkovi  
a  její  manžel,  povoláním  hajný,  dě-
tem povídal  o  lese,  zvířatech  a my-
slivosti.  Děti  si  mohly  prohlédnout  
i trofeje, kožešiny a pušku.

Výlet do historie se konal ve třetích 
třídách. Paní Eva Sedláčková četla dě-
tem  z  Petiškových    Starých  řeckých 
bájí  a pověstí. Děti  se  tak  seznámily 
s osudem Prométhea i historií Řecka.  
I páťáci se vydali do historie – tentokrát 
našeho kraje. Navštívil je pan Hynek 
Jurman a předčítal ze své knihy pověstí. 

Poutavého  vyprávění  o  Islandu 
cestovatele  a  fotografa  Pavla  Svo-
body se zúčastnily všechny tři osmé 
třídy. Chtěli bychom poděkovat všem 
našim hostům, že se rozhodli věnovat 
chvíli  ze  svého  volného  času  a  na-
směrovat tak alespoň některé z našich 
žáků ke knihám a čtení, ukázat jim, že 
chvíle strávené s knihami nejsou pro-
marněné.             J. Koscielniaková 

„Už  jsem  čtenář“  –  to  je  název 
projektu,  do  kterého  se  zapojili 
žáci 2.  tříd ZŠ TGM ve  spolupráci 
s MěK.

Děti obdržely seznam knih a kaž-
dý měsíc od ledna do června si vybe-
rou jednu, kterou si přečtou tak, aby 
dokázaly  odpovědět  na  čtyři  dané 
otázky  z  jejího  obsahu.  Pokud  za-
dané úkoly splní, obdrží virtuálních  
50 Kč, které budou vloženy do pro-
jektu na pomoc nemocným a posti-
ženým dětem. Budou také pomáhat 
prvňáčkům, aby i oni dostali za svoji 
snahu knihu. Věříme, že šechny děti 
budou  mít  radost,  že  svým  čtením 
pomohly druhým.

   Pavlína Uhlířová ZŠ TGM  



Nejen  počítačové  hry  a  komunikace  na  sociálních  sítích  zajímají  dnešní 
mladou generaci. Je potěšitelné, že i literatura a zvláště poezie má svoje místo 
mezi zálibami našich žáků. Přesvědčili jsme se o tom při obvodním kole recitační 
soutěže, které se konalo na DDM v Bystřici nad Pernštejnem v pátek 8. března 
2013. Z naší školy se v jednotlivých kategoriích umístili tito mladí umělci: v ka-
tegorii I. – 2. a 3. třída: Monika Navrátilová – 2. místo, v kategorii II. – 4. a 5. 
třída: Nikola Šejnohová – 3. místo, Vlaďka Sázavská – 2. místo, Hana Juračková 
– 1. místo. Naši úspěšnost dokazuje postup třech soutěžících do okresního kola 
ve  Žďáru  nad  Sázavou,  kde 
nás  nakonec  reprezentovaly 
Hana  Juračková  a  Monika 
Navrátilová. Vlaďce Sázavské 
znemožnila  účast  v  okres- 
ním kole jiná důležitější akce. 
Chceme  touto  cestou  podě-
kovat všem vyučujícím, kteří 
žáky  na  soutěž  připravovali 
a  organizátorům  oblastního 
kola  z  DDM  Bystřice  nad 
Pernštejnem,  jehož  pracov-
níci vytvořili pro všechny zú-
častněné příjemnou atmosfé-
ru.  Našim  žákům  děkujeme 
za  reprezentaci  v  oblastním 
kole, kde se ctí obstáli v těž-
ké konkurenci dalších 7 škol 
z regionu, i za jejich vystou-
pení v kole okresním. 

Svatava Solařová,  ZŠ 
Nádražní 615
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Ocenění společnosti ScIO pro žáky 
ze zŠ T.G. masaryka

Andersenovými vrátky rovnou do pohádky

Exkurze do kotelny na biomasuSoutěž O putovní pohár ve vybíjené 
Na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 

se v 6. a 7. ročníku vyučuje předmět 
Ekologická  výchova.  V  rámci  toho-
to předmětu jsme ve dnech 15. a 19. 
března  uskutečnili  exkurzi  pro  žáky 
7. tříd do kotelny na biomasu a elek-
trárny v Bystřici n. P. Žáci zde zjisti-
li,  že  biomasa  je  nejstarší  používané 

Recitační soutěž

Již podruhé se naše škola Nádražní 
615 zapojila do celorepublikové akce 
„Noc s Andersenem“, která podporuje 
dětské čtenáře již 13. rokem. Proběhla 
ve dnech 5.4. a 6.4.2013. Z 1. stupně 
se zúčastnilo 77 žáků a z 2. stupně 25, 
tedy celkem 102 nocležníků. 

Málokdy  se  Vám  naskytne  tak 
úžasný pohled na děti, které s nadše-
ním a úsměvem ve tváři přicházejí do 
budovy  školy.  Rozhodně  se  všichni 
měli na co těšit. Ty menší uvítala di-
vadelní společnost Netratrdlo s pohád-
kou O hloupých čertech, větší si hned 
v úvodu zasoutěžili při netradiční hře, 
kterou přichystaly žákyně 9. ročníku. 
Po večeři  a malém odpočinku u po-
hádkového čtení z dílny Andersena se 
děti převlékly do sportovního a v ryt-
mu Zumby Dáši Brdárové ze sportov-
ního  klubu  4Max  fitness  si  společně 

noční hra, kdy malí hrdinové dokázali 
svoji odvahu a prošli ztemnělými škol-
ními  chodbami  plnými  strašidel.  Pro 
zklidnění duší i těla před usnutím ná-
sledovala společná píseň v projektové 
místnosti Hodina duchů, pomocí níž si 
přivolali Hanse Christiana Andersena, 
který jim o sobě  mnohé prozradil.

Děti si kromě památeční pohledni-
ce  odnášely  domů  velké  množství 
zážitků, na které budou jistě dlouho 
vzpomínat.  Dovolte  nám,  abychom 
tímto poděkovali všem účastníkům, 
vyučujícím, vedení školy, paním ku-
chařkám z firmy Scolarest, paní Dáši 
Brdárové, sponzorské firmě Cormen 
s.r.o.  a  v neposlední řadě i Vám, ro-
dičům, za podporu.

Za vyučující ZŠ Nádražní 615
Dita Kabelková a Ludmila Chudobová

s vyučujícími zacvičily. Ve třídách se 
pak pokračovalo v různých aktivitách, 
ať už šlo o výuku trpasličího jazyka pro 

začátečníky, elfskou řeč, setkání s Li-
chožrouty, čtení pohádkové babičky a 
mnoho dalších. Vrcholem večera byla 

Dne  15.  3.  si  žáci  bystřických  a 
okolních škol změřili své síly a tak-
tiku ve sportovní soutěži O putovní 
pohár  ve  vybíjené.  Utkání  to  byla 
velmi  napínavá  a  soutěžící  si  za-
slouží  velkou  pochvalu  za  výborné 
výkony, taktiku i sportovní chování. 
A nyní výsledky:
4. místo - ZŠ TGM Bystřice n.P., 

3. místo - ZŠ Vír, 
2. místo -  ZŠ Dolní Rožínka. 

Putovní pohár budou opět  střežit 
žáci  naší  školy  ZŠ  Nádražní  615, 
jimž patří 1. místo.

Poděkování  patří  všem,  kteří  se 
turnaje  zúčastnili  a  organizátorům 
za přípravu.

 vyučující ZŠ Nádražní 615

palivo  a  výhodou  je,  že  má  vysoký 
energetický obsah a neobsahuje  tolik 
škodlivých  látek  jako  uhlí.  V  těchto 
aktivitách budeme pokračovat, proto-
že obnovitelné zdroje napomáhají čis-
tější přírodě, a o to nám jde. Děkujeme 
panu Loukotovi za zajímavý výklad.

                                 D. Pivková, A. Bukáčková

Toto ocenění obdrželi tři naši žáci 
za nejlepší výsledek v Kraji Vyso-
čina  při  testování  žáků  základních 
škol a víceletých gymnázií. Jsou to  
mimořádně  šikovní  žáci:  Markéta 
Halvová a Petr Štourač (test z ma-
tematiky) z 9. ročníku a Jiří Klusák 
z 6.ročníku (test z matematiky a test 
obecných studijních předpokladů).

Testování  společnosti  SCIO  se 
naše škola účastní pravidelně již po 
několik  let.  Cílem  tohoto  celostát-
ního  projektu  je  zmapovat  u  žáků 
výsledky  vzdělávání  a  poskytnout 
škole,  žákům  i  rodičům porovnání 
s ostatními. V  tomto  školním  roce 
se do testování zapojili žáci 6. a 9. 
ročníku. Pracovali  s  testy z  české-
ho  jazyka,  matematiky,  obecných 
studijních  předpokladů  a  deváťáci 
i  s  testem z anglického  jazyka. Po 

vyhodnocení  testů  obdrží  každý 
žák  individuální  zprávu  od  spo-
lečnosti SCIO, kde  jsou přehledně 
zpracovány  jeho  výsledky.  Žák 
zjistí, v které oblasti je na dobré či 
výborné úrovni a kde naopak  jeho 
výsledky  zaostávají  za  jeho  mož-
nostmi.  Pro  mnohé  je  tato  zpráva 
velmi pozitivní motivací do dalšího 
vzdělávání. Avšak ani neúspěch ne-
znamená  žádnou  velkou  katastro-
fu.  Výsledek  je  ovlivněn  mnoha 
skutečnostmi  a  ne  vždy  každému 
všechno vyjde podle jeho představ. 
Vyhodnocení  přinese  cenné  infor-
mace  i  samotné  škole  –  vyučující 
zjistí, jak se jim daří rozvíjet studij-
ní předpoklady svých žáků, lze od-
halit případné nedostatky při výuce 
a přijmout následná opatření.

tř. učitelky 6. a 9. roč. ZŠ TGM



V rámci projektu  ,,Bystřicko čte dětem‘‘ navštívili naši  školu pan  farář 
Karel Rozehnal a paní učitelka Jindřiška Dostálová. Pan farář děti seznámil 
s knihou ,,Čarodějův učeň‘‘ od německého autora O. Preusslera. Tématem je 
poučný příběh, kde dobro a láska vítězí nad zlem.

Čtené úryvky prokládal ukázkami z filmu K. Zemana, které dokreslily dra-
matičnost příběhu. Děti byly nadšené. Paní učitelka J. Dostálová četla z kni-
hy  ,,Kocour Mikeš‘‘ od J. Lady. Legrační příběhy mluvícího kocourka se 

dětem moc líbily.
Tento  projekt 

byl  zakončen  ma-
lováním  obrázků 
z obou příběhů, za 
které děti obdržely 
pastelky.  Nejlepší 
obrázky  byly  od-
měněny knihou.

Čtení  se  usku-
tečnilo  za finanč-
ní podpory Kraje 
vysočina a spo-
lečnosti E.ON. 
Děkujeme!

   L. Dobrovolná, 
ZŠ Tyršova 106, 

Bystřice n.P.
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Filmový klub 
V dubnu promítáme český doku-

ment Tomáše Škrdlanta milujte své 
nepřátele (2006).  Film  přibližuje 
pozoruhodnou  osobnost  Přemysla 
Pittera  (a  také  Olgy  Fierzové),  kte-
rá  je  svým  významem  srovnatelná 
s Nicholasem Wintonem či Oskarem 
Schindlerem.  Promítání  proběhne  
20. dubna v 18h ve sborovém domě 
ČCE v Bystřici.

V květnu vás zveme na promítání 
dalšího z řady dokumentů filmového 

festivalu  Jeden  svět  - vzdám to až 
zítra (USA, Velká Británie  /  2011), 
který  ukazuje  na  to,  kam  až  může 
zajít společenská a politická poptáv-
ka po rychlém nalezení a odsouzení 
pachatelů zločinu. I v dnešním světě 
je  možné,  aby  byl  někdo  odsouzen 
k  trestu smrti za zločin, který s nej-
větší  pravděpodobností  nespáchal…
Dokument  natočil  Michael  Collins. 
Promítání proběhne 18. května v 18h 
ve sborovém domě ČCE v Bystřici.

v roce 2012 přibyla do seznamu hub, rostoucích na Bystřicku, řada dal-
ších prvonálezů. A to navzdory suchému počasí v letním a časně podzim-
ním období. V tu dobu nerosty houby na většině území naší republiky, jak 
svědčí každých 14 dnů aktualizované mapy České mykologické společnosti, 
které byly zasílány všem místním mapovatelům. V následujícím příspěvku 
podávám  informaci  o  těch  nově  nalezených  houbách,  které  jsou  zapsány  
v Červeném seznamu vzácných a ohrožených druhů hub, v závěru zmíním  
i další dva zajímavé nové druhy.

Bezpochyby nejvzácnějším nálezem v roce 2012 byla drobná, asi 3-4 cm 
vysoká kuřátka okrová. Tato houbička na první pohled není nijak nápad-
ná a vůbec nebudí dojem její extrémní vzácnosti. Byla nalezena v příkopu  
u silnice z obce Rožná do Dolní Rožínky, pod vzrostlými kleny. V příkopu ve 
vlhké vrstvě loňských tlejících listů klenu a jiného bylinného opadu tato ku-
řátka rostla pěkně přikrytá asi 5 cm pod horní vrstvou tlejícího listí. K nálezu 
tedy bylo zapotřebí vrstvu rozhrábnout. Kuřátka rostla na rozkládajících se 
plodech klenu - tedy na oněch známých okřídlených nažkách se semenem. 
V Červeném seznamu jsou kuřátka okrová uvedena v kategorii „?EX“, tedy 
druhů nezvěstných pro území naší republiky. Dosud je z ČR znám jen jeden 
nález z roku 1966 a pralesovité rezervace Diana v Českém lese (podle Čer-
veného seznamu). Nález u Rožné je tedy druhým nálezem v ČR. Houbu určil 
evropský monograf tohoto rodu pan Oldřich Jindřich.

Z kategorie „CR“ v Červeném seznamu, tedy kriticky ohrožených druhů, byly 
objeveny loňského roku dva druhy: šťavnatka juchtová a límcovka natřená. Šťav-
natka juchtová rostla v travnatém lesním příkopu na okraji světliny v katastru obce 
Dvořiště u Bystřice n.P. nedaleko silnice z Bystřice do Víru. Límcovka natřená 
je druhem dobře poznatelným a nezaměnitelným - nicméně v našich houbových 
atlasech ji stěží najdete; rostla v trávě ve světlém lese na pomezí katastrů obcí 
Strážek a Jemnice. Oba druhy si můžete prohlédnout na fotkách na  internetu.

Byly objeveny i dva druhy z kategorie „EN“ - tedy ohrožené druhy. Prv-
ním druhem je pro praktické houbaře nezajímavá chorošovitá houba bráno-
vitka mléčná (u Stříteže na nyní diskutované lokalitě Kraví hora), druhým 
nápadný ryzec Bresadolův (rovněž z katastru obce Střítež - ale tentokrát na 
svazích v údolí Nedvědičky nad vchodem do areálu Skalka).     

Zbývá zmínit drobnou houbičku jménem paluška palcovitá, která rostla na 
starém listu lopuchu u křižovatky silnic Rožná - Josefov při odbočce na Su-
ché Louky. Náleží v Červeném seznamu do kategorie „DD“ = druh, o němž 
nejsou dostatečné údaje. K úplnosti ještě dva druhy kategorie „NT“ = téměř 
ohrožený druh. Drobná holubinka olšinná je mykorhizní symbiont olší, ros-
te vzácně na celém území ČR a je ohrožena především ničením mokřadů. 
První nález z našeho kraje byl učiněn v olšině mezi obcemi Horní Bobrová  
a Dlouhé. Krásnorůžek smržovitý byl objeven na tlejícím smrkovém kmenu 
v polesí Ochoz mezi Bystřicí a Rožnou.

Outkovečka buková je malým chorošem, který byl popsán relativně nedáv-
no - v roce 1996. Do té doby byl pro vědu neznámý. Popsali ji naši mykologo-
vé Petr Vampola a Zdeněk Pouzar. Byla popsána z buku a většina nálezů dosud 
známých z bukového dřeva pochází. Asi 16 let po popsání tohoto druhu byl 
nalezen i na Pernštejnskobystřicku a to dokonce na dvou místech! První nález 
byl v údolí Žlebského potoka u Nedvědice, kde outkovečka rostla na lipové 
větvi. Druhý nález pak byl na neidentifikovaném dřevě listnáče východně od 
Věchnova. Oba nálezy určil jeden z autorů popisu druhu Petr Vampola.

Občas někdo z občanů našeho kraje přinese do městského muzea na urče-
ní nějakou houbu. Tyto houby bývají občas zajímavé i proto, že jde o prvo-
nález z území. Jako příklad uvádím smrž kuželovitý, který byl nalezen paní 
Kadlecovou a dodán do muzea. Rostl v zahrádkářské kolonii v Domanínku. 
A protože nám nálezkyně zanechala své jméno, datum nálezu i  informaci  
o místě růstu, zanesli jsme tento údaj do databází mykologických nálezů. Na-
vždy už bude první, kdo tento smrž na Bystřicku nalezl a zdokumentoval ho.

Po roce 2012 se v nálezové databázi hub nachází již 9200 záznamů. Bylo 
dosud určeno 960 druhů hub a houbových organismů z okolí Bystřice nad 
Pernštejnem. Jaroslav Čáp

bystřicko čte dětem 

25. dubna 2013 
MAS Zubří země, o.p.s. 
Tel.: 731 575 342 
zubri.zeme@centrum.cz 
www.zubrizeme.cz 

CHCETE SE ZAPOJIT DO PŘÍPRAVY 
JEHO ROZVOJOVÉ STRATEGIE? 

MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT DOTACE  
PRO VÁŠ ZÁMĚR? 

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

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

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

Prosíme o potvrzení účasti na emailové adrese: zubri.zeme@centrum.cz 
nebo na tel.: 731 575 342, 566 590 399.

Návštěva klubovny ,, Úsměváčci ‘‘
Na  základě  pozvání  paní  Dud-

kové  jsme  se  zúčastnily  dne  22.  3. 
2013  otevření  nové  klubovny  o.s. 
Úsměváčci v Bystřici n. P.

Klub sdružuje handicapované děti 
a mládež a jejich rodiny.

Děti a rodiče pro návštěvníky při-
pravili bohaté občerstvení, malování 
perníčků a ukázky výrobků z korál-
ků, papíru, .....

Milým zpestřením byl k velké ra-
dosti všech dětí příchod psa - fenky 
,,Růženy.“

Děkujeme touto cestou paní Soně 
Dudkové,  rodičům  a  dětem  za  pří-
jemně strávené odpoledne a při další 
činnosti přejeme hodně úsměvů!

D. Kincová a M. Mikocziová
ZŠ Tyršova 106, Bystřice n.P.

Povídání o houbách: 
zAJímAvé NÁLEzy v ROcE 2012



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                             11. strana

KULTURA

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 DUBEN-KVĚtEN 2013

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

DubEN
27.4. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
28.4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
KvěTEN
  1.5. středa MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Rep. 65, Žďár n. S., 566 628 712  
  4.5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060  
  5.5. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060  
  8.5. MUDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901 
11.5. MUDr. Eva Peňázová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900 
12.5. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619 
18.5. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 
19.5. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216 
25.5. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165   
26.5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235

ARcHEOLOGIcKé NÁLEzy z bySTŘIcKA  (úryvek)

Před  více 
než  sto  lety 
postavil  před 
západomo-
ravskou  ar-
c h e o l o g i i 
Václav Čapek 
(světoznámý 

paleornitolog  z  Oslavan)  nesnadný 
cíl: "Pošinouti hranici Znojmo, Boro-
vice, Miroslav, vrch Leskoun, Krum-
lov, Brno a řeku Svitavu ponenáhlu 
až ku pomezí českému má býti z před-

ních úkolů naší archeologie." 
Dnes máme tisíce nových poznat-

ků o pravěkém osídlení Znojemska, 
Třebíčska a Jihlavska. Zdálo by se, že 
úkol byl splněn, zůstává ono pověst-
né ale. Území okresu Žďár nad Sáza-
vou zůstává do dnešních dní popel-
kou v prehistorických nálezech a tak 
se  nelze  divit  přežívajícím  názorům  
o archeologické sterilitě  tohoto úze-
mí. Vzhledem k značné rozloze okre-
su se zaměříme na nálezy z Bystřicka. 

Jan  Tenora  ve  svém  Bystřickém 

okrese píše o počátcích osídlení a je- 
ho  postupu  v  našem  regionu  podél 
vodních  toků od  jihu k  severu. Pra-
věké  nálezy  neuvádí,  pouze  v  obci 
Polom se má nacházet u Ambrožovy 
březiny staré pohřebiště. 

Známý  moravský  archeolog  Jo-
sef  Skutil  si  v  Horáckých  besedách  
z dubna 1932 klade otázku, zda bylo 
Bystřicko  v  pravěku  osídleno.  Po 
rozsáhlé revizi  tehdy známých nále-
zů byl přesvědčen, že pravěký člověk 
náš region nenavštívil. 

V  roce  1941  vychází  ve  Velkém 
Meziříčí publikace Archologické ná-
lezy na nejzápadnější Moravě.  Na 
základě  nových  nálezů  a  přehodno-
cení  starších  přichází  Josef  Skutil  
k novému názoru. Pravěké populace 
se našemu území nevyhýbaly a stav 
poznání je přímo úměrný stavu bada-
telské prospekce v terénu. 

V soupisu pravěkých nálezů uvádí 
následující artefakty z Bystřicka: […]

Vladimír Cisár

Vernisáž fotoobrazů Bohumila Kociny a Jaroslava Švece dopadla skvěle. 
V podvečer 5. dubna se výstavní síň zaplnila návštěvníky. Mohli jsme zde 
přivítat  i významného hosta,  starostu z Letovic pana Vladimíra Stejskala, 
který  přijel  autory  podpořit.  Hosté  s  nadšením  procházeli  kolem  obrazů  
a snažili se porozumět pocitům, které z děl vyzařují. Šanci vidět tuto úspěš-
nou výstavu v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem máte ještě po-
slední týden, výstava končí 30. dubna.

Výstavní síň nezůstane příliš dlouho prázdná. Od 10. května do 26. června 
zde uvidíte jedinečné oleje na plátně od rodáka z Pohledce Josefa Jambora. 
Více  informací o autorovi a o Galerii Jamborův dům se dozvíte z článku 
paní Mgr. Veroniky Jičínské.                                                                        -iv-

vERNISÁŽ DOPADLA SKvěLE!POzvÁNKA NA výSTAvu ObRAzŮ 
JOSEFA JAmbORA

Srdečně  vás  zveme  na  výstavu 
krajinomaleb  Josefa  Jambora  do 
Městského  muzea  Bystřice  nad 
Pernštejnem,  které  jsou  zapůjčené 
z Galerie Jamborův dům v Tišnově

Josef Jambor odkázal městu Tiš-
novu kolekci téměř padesáti obrazů, 
několik  kreseb  a  grafik. Tento  uni-
kátní soubor, jehož větší část můžete 
nyní v bystřickém muzeu vidět, tvo-
řil do loňského roku stálou expozici 

Galerie Jamborův dům. V současné 
době se v galerii konají výstavy sou-
časného a moderního umění (do 12. 
května výstava Mizející krajina. Vy-
sočina Josefa Jambora na fotografi-
ích Miloše Spurného –  Jamborovy 
obrazy doprovází nádherné černobí-
lé  snímky zachycující Vysočinu od 
50. do 70. let minulého století) a při-
pravuje se nová dlouhodobá expozi-
ce z odkazu Josefa Jambora. 

Josef Jambor (1887–1964)
Josef  Jambor  se narodil 29.  října 1887 v Pohledci u Nového Města na 

Moravě. Po maturitě na novoměstské reálce toužil studovat na pražské Aka-
demii výtvarných umění, ale na přání rodičů vstoupil na českou techniku do 
Brna, kde absolvoval kurz pro zeměměřiče. Na akademii nastoupil až v roce 
1914 a postupně studoval u prof. Loukoty, Bukovace a Švabinského. Studia 
ukončil v roce 1919 a poté se vydal na malířskou cestu po Evropě (navští-
vil Bosnu a Dalmácii, Německo, Holandsko a Itálii). Po svém návratu žil 
nejprve v Praze, pak v Novém Městě na Moravě a od roku 1931 v Tišnově. 
Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a půso-
bil rovněž v Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. Zdrojem jeho 
nevyčerpatelné  inspirace  se  stala především krajina kolem Nového Města 
na Moravě (Krátká, Samotín, Blatiny, Křižánky ad). Jeho malířské nadání, 
láska k Vysočině a dokonalá znalost její krajiny se v Jamborových obrazech 
spojila v mistrovskou poctu Českomoravské vrchovině. 

Veronika Jičínská

Foto: J. Švec
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KULTURA

Úterý  7.  května  –  velký  sál  KD  – 
18.00 hodin – pořádá ZUŠ
KONcERT
AbSOLvENTSKý KONcERT 
JITKy bENOvé
Muzikálové, populární i klasické pís-
ně zazpívá Jitka Benová a další žáci 
z pěvecké třídy paní učitelky Evy Če-
pičkové – Radmila Špačková, Pavel 
Lukášek a Martina Praislerová.
Koncertem bude provázet Miloš Ne-
česánek.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 9. května – velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO  
ANImOvANé PÁSmO POHÁ-
DEK
Dopolední  promítání  pohádek  pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 
Kč

Úterý  14.  května  –  velký  sál  KD  – 
19.30 hodin
DIvADLO
JAKub A JEHO PÁN
Uvádí Divadlo Bez zábradlí Praha
Vtipná, hravá, moudrá komedie, jizli-
vá variace na Diderotův román Jakub 
Fatalista, kterou napsal Milan Kunde-
ra. Setkání dvou epoch, dvou žánrů, 
dvou  autorů,  nezapomenutelného 

sluhy  Jakuba  a  jeho  pána.  Příběh  o 
přátelství, lásce, zradě a také o cestě. 
Putování za tím, kdo jsme a co určuje 
naše kroky.
 V hlavních rolích: JIŘÍ BARTOŠKA 
a KAREL HEŘMÁNEK
Dále  hrají:  Veronika  Freimanová, 
Dana Morávková, Kateřina Janečko-
vá, Petr Pospíchal, Josef Carda, Zde-
něk Žák a Martin Kubačák
Režie: Ivan Rajmont
Vstupné: 300 Kč  Předprodej:  Spor-
tovní hala

Pátek 17. května – velký sál KD – 9.00 
hodin  –  pořádá  ZŠ  T.  G.  M.  a  KD
16.  ROČNÍK  PŘEHLÍDKY  DĚT-
SKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
zPívÁm, zPívÁŠ, zPívÁmE
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké 
sbory z Bystřice n.P. a okolí
Vstupné: dobrovolné    
Vstup volný pro veřejnost 

Pondělí 20. května – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DIvADELNí PŘEDSTAvENí 
PRO DěTI
DObRODRuŽSTví HASTRmA-
NA TATRmANA
Uvádí Divadelní společnost Julie Ju-
rištové
Účinkují:  Daniel  Koťan/Jiří  Hána, 
Radovan  Snítil,  Libor  Jeník/Rafael 

Pražák,  Aneta  Krejčíková/Jana  Bir-
gusová, Julie Jurištová
Autor a režie: Dana Pražáková
Hudba: Radim Linhart
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Délka představení cca 65 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 
Kč

Neděle 26. května – velký sál KD – 
16.00 hodin – pořádá Bystřické ná-
rodní divadlo
Středa 29. května – velký sál KD – 
10.00 hodin
DIvADELNí PŘEDSTAvENí
zAHRADA
Divadelní představení pro děti  i  do-
spělé v provedení Bystřického národ-
ního divadla
Autor: Jiří Trnka
Dramatizace a režie: Markéta Lukášková
Hrají: Tereza Ostrá, Kateřina Illíková, 
Martin Žák, Lucie Novohradská, Eva 
Ostrá, Simona Kolářová, Jana Zicho-
vá a Nela Brdárová
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč 
Rezervace vstupenek: bystrickend@
centrum.cz, tel.: 721 486 035

Středa 29. května – malý  sál KD – 
18.00 hodin – pořádá ZUŠ
Čtvrtek 30. května – malý sál KD – 
18.00 hodin 
KONcERT

AbSOLvENTSKý KONcERT 
ŽÁKŮ HuDEbNíHO ObORu 
A výSTAvA AbSOLvENTŮ vý-
TvARNéHO ObORu zuŠ
Ocenění úspěšných soutěžících ZUŠ 
v roce 2012-13 a slavnostní rozlouče-
ní s absolventy
Vstupné: dobrovolné

Připravujeme: 
2. června 2013  „Dětský den“   
7.  června  2013    „Concentus  Mora-
viae“ Luca Scandali – varhany
20. června 2013 „Concentus Moravi-
ae“ D. Monti – housle, M. Christina 
Clary – harfa
změna programu vyhrazena! 

Upozorňujeme, že byly uvedeny do 
provozu  webové  stránky  kulturního 
domu www.kdbystricenp.cz   
     
Prodej vstupenek: 
Kulturní dům,  Luční  764,  tel.  566 
552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00 hod. /kancelář/ 
Po, St: 15.00 – 17.00 hod. /pokladna/
Út, Čt: 16.00 – 18.00 hod. /pokladna/
Pokladna  v  KD  je  otevřena  hodinu 
před každým představením.
Sportovní hala,  Dr.  Veselého  754, 
tel. 566 551 098
Po - Ne: 9.00 – 18.00 hod.
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Masarykovo námìstí

Bystøice nad Pernštejnem

10.00 - 12.00 hodin  
                                     Milan Øezníèek - moderátor Hitrádia Vysoèina

                                 

DOVÁDÌNÍ S MILANEM

PROJÍŽÏKY NA KONÍCH

12.00 - 15.00 hodin  
soutìže, prohlídky motocyklù, projížïky

MOTORKÁØI DÌTEM 5. roèník

                                     

... dále prohlídka hasièského zásahového vozidla, dìtské atrakce, obèerstvení

13.00 - 16.00 hodin  soutìže

                                      vyrábìní

                                      køídy s sebou

                       

OSTRÙVEK POHÁDEK 

ØEMESLNÉ DÍLNIÈKY 

MALOVÁNÍ NA ASFALT 

8.00 - 16.00 hodin    
                                     dìti vstup zdarma, dospìlí 50% sleva

MÌSTSKÉ MUZEUM

16.00 - 17.00 hodin  
              písnièky z pohádek uvádí Divadlo Sluneènice Brno

HRAJEME SI S POHÁDKOU
                         

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

Dìkujeme poøadatelùm:

Dùm dìtí a mládeže, Chopper team, Jízdárna EDEN, Kopretina - centrum pro rodièe

s dìtmi, Kulturní dùm, Mìstské muzeum, Sbor dobrovolných hasièù, Veterán TATRA Club

10.00 - 16.00 hodin  
                                     dìti vstup zdarma, dospìlí 50% sleva                                  

MUZEUM MALÝCH MOTOCYKLÙ

benefiční koncert 
ROcKOvé bALADy A ROmANcE 

pro modrého hrocha
V sobotu 16. března 2013 v 19 hodin se v Kulturním domě Rubín v Brně-

Žabovřesky uskutečnil benefiční koncert pro Nadační fond Modrý hroch, který 
dlouhodobě  podporuje  především  dětskou  traumatologii  a  děti  po  těžkých 
úrazech. Hlavním partnerem  této akce byla městská část Brno-Žabovřesky a 
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem. V programu nazvaném 
Balady & romance pro Modrého hrocha zazněly skladby českých i zahraničních 
autorů  a  v  aranžmá  pro  smyčcový  orchestr  a  rockové  muzikanty    např. 
Čechomor - Slunéčko, Arakain – Ztráty a nálezy, Olympic - Otázky, Nightwish 
- Moondance a další. Za doprovodu Smyčcového orchestru N. Kyjovského při 
ZUŠ v Bystřici n. Pernštejnem, rockové formace Moondance a hostů zazpívala 
například Inka Juříčková. Benefičního koncertu se zúčastnilo více než 200 hostů 
a přestože bylo vstupné pouze 150 Kč pro dospělé a 50 Kč pro studenty, podařilo 
se získat pro děti po úrazech 22 222 Kč. Všichni účinkující vystoupili bez nároku 
na honorář a nadační fond použije tuto finanční částku na zakoupení malířských 
potřeb pro pacienty dětské traumatologie a chirurgie FN Brno. 

Monika Chasáková
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KULTURA

Národopisné soubory Rožínka a Groš
Historie  národopisných  souborů 

Rožínka (děti od 11 let a dospělí →- 11 
dětí a 30 dospělých) a Groš (děti do 
10 let - 12 dětí) sahá až do školního 
roku  1982/83,  kdy  učitelka  základní 
školy  Dolní  Rožínka  paní  Věra  Pa-
latická  založila  třídní  národopisný 
kroužek. V té době nikdo netušil, co to 
obnáší, ale všichni ve třídě byli nápa-
dem nadšeni tak, že dokázali ovlivnit 
i rodiče. Ti pomáhali s šitím prvních 
krojů.  Děti  si  tehdy  především  hrály 
a opravdu je to bavilo. V začátcích vy-
stupovaly  hlavně  v  okolních  obcích. 
Nejčastěji jezdily do Stříteže.

V  roce  1986  se  paní  učitelka  
s několika členy z řad dětí zúčastnila 
třídenního školení vedoucích folklor-
ních souborů v Třebíči. Tento rok se 
stal pro vývoj činnosti souboru zlomo-
vým. Děti se na školení naučily první 
původní  tance  z  Horácka  a  poznaly 
jejich velkou sběratelku paní Zdeňku 
Jelínkovou a hudebníka, sběratele pís-
ní pana Mílu Brtníka. Od té doby paní 
Palatická  spolupracovala  se  synem 
Míly  Brtníka,  panem  Mílou  Brtní-
kem ml., členem jihlavského souboru 
Vysočan. Ten několik  let o sobotách 
přijížděl  a  z  „dětí  tvořil  tanečníky“. 
Pro soubor začalo období nacvičování 
tanců, písní, kroků, průprav a stylizo-
vaných pásem, s nimiž děti vystupova-
ly po celé republice. K jejich největším 
úspěchům  patřil  postup  do  národní 
přehlídky dětských souborů v Kyjově, 
účast na folklórním festivalu v Telči a 
ve Strážnici, opakovaná účast na  me-
zinárodním festivalu Folklore v Brně. 
Jako dospělí v roce 1994 natáčeli ve 
skanzenu  na Veselém  Kopci  ukázky 
lidových tanců pro Ústav lidové kul-
tury ve Strážnici.

Na  Dolní  Rožínce  pod  vedením 
paní Věry Palatické vznikly postupně 
čtyři  soubory:  Rožínka,  Krejcárek, 
Groš a Grešle. Vedoucí pro ně získala 
i muzikanta – na harmoniku je dopro-

vázel pan učitel Vladimír Makovský. 
V souboru Rožínka si paní Palatická 
vychovala své nástupkyně a nové ve-
doucí Bohumilu Blechovou a Simonu 
Špačkovou.

Bohumila Blechová převzala v roce 
1993 vedení souboru Grešle. Její sa-
mostatné začátky nebyly lehké, ale do-
kázala pro soubor získat stálý hudební 
doprovod. V roce 1995 s nimi začala 
spolupracovat Ivana Janoušová, která 
doprovázela děti hrou na housle a uči-
la  je  zpívat  lidové  písničky.  V  roce 
1997 se stala vedoucí souboru Groš. 
Choreografkou  pásem  i  tohoto  sou-
boru byla nadále Bohumila Blechová. 
Obě  společně  založily  tradici  týden-
ních  prázdninových  soustředění.  Od 
roku  2002  pracuje  soubor  Groš  pod 
vedením paní Janoušové, choreograf-
kou pásem a taneční vedoucí je odcho-
vankyně Groše Eva Janoušová.

Simona  Špačková  spolupracovala 
s paní Palatickou až do jejího odcho-
du  ze  souboru.  Pomáhala  s  nácviky 
a později se starala o krojové vybavení 
všech souborů. V roce 1998 převzala 
vedení souboru Rožínka. Dnes je také 
jeho choreografkou a manažerkou.

V roce 2002 bylo založeno Občan-

ské sdružení Groš,  které  zastřešuje 
soubory  Rožínku a Groš.  V  době 
vzniku sdružení se o taneční, hudební 
a  rytmický rozvoj dětí staraly všech-
ny  tři  vedoucí:  Bohumila  Blechová, 
Ivana Janoušová a Simona Špačková. 
Paní  Blechová  v  roce  2004  odešla 
a dnes vede ve Štěpánově nad Svrat-
kou soubor Borověnka.

Nyní  soubory  Rožínka  a  Groš 
vzájemně  spolupracují  a  mají  svoji 
malou kapelu, kterou vytvořily Ivana 
Janoušová  a  Iva  Janoušová  (housle), 
Simona Špačková (basa) a děti (zob-
cová flétna). Jejich cílem je udržovat 
lidové tradice v podobě dětských her, 
říkadel, písní, tanců a zvyků. Předvádí 
je  v  autentické  podobě  tak,  jak  byly 
zaznamenány sběrateli  lidové sloves-
nosti. Ve svých vystoupeních oslovují 
širokou veřejnost a prezentují folklorní 
tradice  regionu  Horácka,  a  to  přede-
vším Bystřicka, v kraji Vysočina, ale 
i za jeho hranicemi.

K jejich největším úspěchům 
patří vystoupení na mezinárod-
ním festivalu v Liptále, opakovaná 
účast v celostátních kolech soutěže 
zpěváček ve velkých Losinách, se-
tkání se soubory středního Němec-

ka – Hesenska. Pravidelně se účastní 
přehlídek  dětských  folklorních  sou-
borů v Jihlavě, festivalu ve Světlé nad 
Sázavou, Jarmarku na Veselém Kopci, 
Otvírání  studánek na Třech Studních. 
Tradicí jsou vánoční koncerty v Domo-
vě pro seniory na Mitrově a v kostelech 
sv.  Havla  v  Rožné  a  sv.  Bartoloměje 
v Rozsochách. Soubory úzce spolupra-
cují s obcemi Dolní Rožínka a Rožná 
při  významných  společenských  udá-
lostech. Velkému zájmu a oblibě se těší 
vítání občánků v obřadní síni v Dolní 
Rožínce,  jež  vzniklo  podle  starých 
zvyků na základě materiálů převzatých 
z Horáckého muzea v Novém Městě 
na Moravě. Pro žáky bystřických škol 
připravily  úspěšný  výchovný  koncert, 
v Bystřici nad Pernštejnem vystupova-
ly rovněž na hodech i vánočních trzích. 
Členové souborů spolupracovali 
i s bystřickou kapelou při natáčení 
pořadu České televize Ta naša kape-
la. Každoročně se konají letní souboro-
vá soustředění.

Soubory pracují za finanční podpo-
ry obcí Dolní Rožínka, Rožná a Bu-
kov.  K  nácvikům  využívají  prostory 
ZŠ a MŠ Dolní Rožínka. Nyní v nich 
pracují  děti  z  obcí  Dolní  Rožínka, 
Rožná, Věžná, Bukov, Blažkov, Strá-
žek, Meziboří, Dolní Rozsíčka. O na-
kládání s finančními prostředky se už 
15 let obětavě stará paní Marta Kulko-
vá. Oba soubory jsou členy Horácké-
ho folklórního sdružení a Folklórního 
sdružení České Republiky.

v letošním roce oslaví 30 let 
od svého vzniku a za tu dobu jimi 
prošlo 300 dětí. zasloužily se rovněž 
o obnovu pracovních i slavnost-
ních krojů z regionu, kterých mají 
v archivu 8 různých sad pro dívky 
i chlapce. 

O  svých  aktivitách  informují 
veřejnost  na  vlastních  webových 
stránkách http://gros.zsdr.cz/.
Kolektiv autorů, Občanské sdružení Groš

I v letošním roce zahájí 1. května soutěž S Vodomilem Zubří zemí 2013, kdy můžeme s Vodomilem poznávat zajímavá místa na Bystřicku. Sedmý ročník 
výherní a poznávací akce potrvá od 1. 5. do 31. 10. 2013 a bude Vás provázet po půvabných řekách, říčkách, potocích a vodách Bystřicka, kterých u nás 
máme požehnaně. Vždy na Vás bude čekat kontrolní otázka a také příslušné razítko. Dnes Vám představujeme další tři řeky a potoky i kontaktní místa na nich.

4. Hodonínka,  lidově  Hodůnka, 
kdysi  ojediněle  i  Olešnička. Vzniká  
v  Olešnici  soutokem  Nyklovického  
a  Veselského  potoka.  Z  Olešnice 
uhání  přes  Křtěnov  k  Hodonínu 
a  odtud  do  Štěpánova,  kde  v  části 
Olešnička vtéká do Svratky. Celý tok 
řeky má od pramene k ústí do Svrat-
ky ve Štěpánově nad Svratkou délku 
asi  24  km.  Horní  tok  Hodonínky 
tvoří  část  historické  zemské  hrani-
ce Čech  a Moravy. V  roce 2002  se 
Hodonínka  neskutečně  rozvodnila 
a  škody  napáchala  od  Olešnice  až 
po  Štěpánov.  Připravila  o  život  dvě 
ženy  a  zničila  většinu  silnice  mezi 
Štěpánovem a Hodonínem.

V  Olešnici  můžete  navštívit 
muzeum  pověstí  a  strašidel  či  dílnu 
modrotisku u Danzingerů a dobře se 
občerstvit.  Při  další  cestě  si  můžete 
odskočit ke zřícenině hradu Louka a 
před Štěpánovem stanete pod Vysok-

ou skálou, která si v posledních letech 
vyžádala oběti z řad horolezců. Právě 
tady na vás čeká úkol… V rázovitém 
Štěpánově pak své putování ukončíte.

5. Řeka bobrůvka-Loučka 
pramení  mezi  Rokytnem,  Třemi 
Studněmi  a Vlachovicemi  (725  m), 
protéká  Nové  Město  na  Moravě, 
Radešínskou  Svratku,  Bobrovou, 
Strážek, Skryje, Dolní Loučky. Úkol 
si  splníte  v  dnes  už  málem  legen- 
dárním Šiklově mlýně v kulisách Di-
vokého západu.

Ve  Strážku  začíná  romantické 
údolí  plné  turistických  atraktivit. 
Odvážný  poutník  míjí  zříceniny 
hradů  Mitrova,  Víckova,  Košíkova  
a Rysova, v Trenkově rokli vzpomene 
legendárního  vůdce  pandurů,  jenž 
zde  měl  zakopat  poklad  a  obdivuje 
zde malé vodopády i vzácné mechy. 
Na nedalekém Havlově žila nejen ro-
dina  budoucího  českého  prezidenta, 

ale i feministka Anna Pammrová, za 
níž sem přijeli třeba Deml a Březina. 

Loučka vznikala původně až sou-
tokem Bobrůvky s Libochovkou, na 
dnešních  mapách  však  mění  jméno 
už  ve  Strážku.  Historickými  názvy 
byly  i Strážovka a Strážecký potok. 
Délka jejího toku od pramene po sou-
tok se Svratkou činí 60,1 km. Samot-
ná Loučka od soutoku svých zdrojnic 
má délku pouze necelých 5 km. Po-
vodí  má  rozlohu  390  km².  Za  obcí 
Dolní Loučky v části zvané Mezihoří 
protéká řeka Loučka pod železničním 
viaduktem,  protéká  údolím  k  Před-
klášteří  u  Tišnova  a  pod  kopcem 
Květnice vtéká do Svratky. Několik 
desítek  metrů  za  soutokem  Loučky 
se Svratkou přitéká do Svratky z levé 
strany potok Besének.

6. Fryšávka  pramení  v  lesích 
západně od Fryšavy (760 m), protéká 
Fryšavou,  Kadovem  (kdysi  vysoké 

pece),  Kuklíkem  (Emlerův  atel-
iér,  působiště  O.  Nového)  a  spěchá 
nádherným  údolím  pod  zříceninou 
hradu  Skály  a  skálou  Prosičkou 
k Jimramovu (rodiště bratří Mrštíků 
i Jana Karafiáta). Na horním toku se 
kdysi nazývala také Vříšť (ve starých 
spisech  Wrzisst).  Délka  toku  je 
22 km, plocha povodí 66,83 km².

Povodí  této  říčky  se  Mezinárodní 
unie  pro  ochranu  přírody  a  přírod-
ních  zdrojů  (IUCN)  rozhodla  zapsat 
do  tzv.  Zelené  knihy,  která  slouží 
jako celosvětový seznam chráněných 
území. V Jimramově najdete spoustu 
zajímavostí od dřevěné sochy Broučka 
až  po  nepřístupný  zámek.  Nás  však 
zajímá pozoruhodná kamenná hrobka 
Belckrediů, kde splníte další úkol, aniž 
byste do hrobky museli….

Neváhejte a vyrazte s námi na no-
vou poznávací soutěž s Vodomilem!

Hynek Jurman

Jarmark na Veselém Kopci 2012
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Březen  by  nebyl 
březnem,  kdyby 
k  nám  do  Městské 
knihovny  v  Bystřici 
nad  Pernštejnem  ne-
zavítal  přední  český 
ilustrátor, rodák z Po-
ličky,  pan Adolf  Du-
dek.  Na  představení 
jsme  stejně  jako  loň-
ský  rok pozvali  žáky 
bystřických  3.  tříd, 
aby na vlastní oči vi-
děli jak takový ilustrá-
tor pracuje a co ke své 
práci  potřebuje.  Jeho 
humorné pojetí zaujalo nejen žáky, ale i jejich učitele, kteří nezůstali opomenuti, a 
byli též zapojeni a společně jsme zjistili, že malovat není až tak složité, jen musíme 
vědět, jak na to. Nakonec pan Dudek dětem ukázal svého jmenovce – Dudka cho-
cholatého (plyšového), kterého nezapomíná brát na svoje cesty s sebou.  Při koneč-
né autogramiádě nikdo nepřišel zkrátka, podepisovalo se na papír i na obličej, takže 
po Bystřici a blízkém okolí v ten den běhaly desítky dudků, ovšem bez chocholek. 
A příští rok zas, protože dudků je na světě málo...

Dagmar Navrátilová, Městská knihovna
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městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění jarních dní malý výběr 

z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce března.

Knihy pro dospělé:
Bednářová Lenka    Háčkování
Bradleary Stanley    O životě a smrti
Březinová Anna    Císařské spiknutí
Drnek Jan     Dějiny české státnosti
Emmert František    Průvodce českými dějinami 20.století
Funder Anna    Stasiland
Halík Tomáš    Chci, abys byl
Honzák Radkin    Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření
Joch Roman    Ne, pane premiére!
Králíčková Martina    Hubnutí bez diet a cvičení
Lasicová Hana    O dcerách a milenkách
Macomber Debbie    Penzion Růžový přístav
Mitchell David    Atlas mraků
Nakonečný Milan    Emoce

Knihy pro mládež:
Budínová Blanka    Každý bulí nad cibulí
Dietl Erhard    Pušíci jsou tady
Jablonski Marlene    Holky v sedlech. Kouzelný šepot koní
Kaminská Renata    Do školky za kamarády
Riordan Rick    Rozhodující bitva
Simon Francesca    Darebák David rockerem
Svěrák Zdeněk    Písničky o zvířatech

Adolf Dudek přijel i s dudkem

DAvID ŠvEJNOHA – vŠEbAREvNÁ ETNIKA SvěTA – AFRIKA

Jistě každý z nás někdy snil o vůni 
Afriky, o  její přírodě se všemi jejími 
nebezpečenstvími.  Pro  mnoho  z  nás 
je to opravdu jen sen a právě od toho 
jsou tu cestovatelé se svojí dobrodruž-
nou povahou, kteří nám to „něco“ ne-
poznané zhmotní svým vyprávěním a 
úžasnými fotografiemi. David Švejno-
ha je právě jedním z těch, kteří dokáží 
svým vyprávěním zaujmout nejen do-
spělé, ale hlavně děti, pro které jsme 
ho pozvali k nám do Městské knihov-
ny.  Zaujal  nejen  studenty  gymnázia, 
ale i žáky šestých tříd a v neposlední 
řadě  i děti ze Základní školy se spe-
ciálním zaměřením. Děti si prakticky 

vyzkoušely  zavazování  dětí 
do plátěných vaků na zádech, 
jaké  to  je  udržet  rovnová-
hu  krabice  na  hlavě,  zhlédly 
film o afrických dětech, které 
mnohé ani nemají tu možnost 
chodit do školy. Ale co nejví-
ce  zaujalo,  bylo  vyprávění  o 
afrických  tradicích  jednotli-
vých kmenů – jejich na první 
pohled bolestivé  znaky krásy 
nenechaly  chladnými  nikoho 
z nás a my se budeme těšit na 
Davidova  další  dobrodružná 
vyprávění.

Dagmar Navrátilová

9. dubna jste v městské knihovně 
mohli prožít příjemný večer s Hali-
nou Pawlowskou.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376

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

www.knihovna.bystricenp.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ

FESTIVAL 13 MĚST

italské slunce
01  06 — 29  06  2013

www.concentus-moraviae.cz

Luca Scandali, který patří k současné absolutní varhanní špičce, 
vybral pro svůj bystřický recitál proslulé italské velikány renesanční 
a barokní éry. Skladatelský trojlístek z jihu Evropy doplní lipský kantor 
Johann Sebastian Bach a jeho „italská díla“. Jde o úpravu houslového 
dvojkoncertu benátského rusovlasého kněze Antonia Vivaldiho a Fugu 
na téma skladatele, který sedí na nejvyšším stupni Parnasu a jehož 
dvojnásobné výročí si letos připomínáme: Arcangela Corelliho.

Girolamo Frescobaldi, Bernardo Storace, Domenico Scarlatti, 
Johann Sebastian Bach

Luca ScanDaLi  ∫ varhany

za finanční podpory oficiální partner mediální partneři

čt 06 06
Bystřice nad Pernštejnem
kostel sv. Vavřince
19:30 hod.

Předprodej vstupenek: 
Bystřice nad Pernštejnem – Kulturní dům, Luční 764 
Brno – TIC, Běhounská 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ

FESTIVAL 13 MĚST

italské slunce
01  06 — 29  06  2013

www.concentus-moraviae.cz

Slovní hříčka, díky které se z italských slov „parlare“ (mluvit) a „arpa“ 
(harfa) stal název dua ArParla, poukazuje na přesvědčení houslisty 
Davida Montiho a harfistky Marie Christiny Cleary, že skrze hudbu 
lze promlouvat a snadno tak překračovat kulturní i jazykové hranice. 
Proto také sametově hladký zvuk harfy spolu se širokou výrazovou 
a barevnou škálou houslí budou vyprávět barokní hudební příběhy 
zalité slunce nejen italským, ale díky vášnivě cestujícím skladatelům 
také polským, francouzským, německým, rakouským i českým.

Hra Ve DVoJici ∫ HLeDání rétoriky a tVaru
Heinrich Döbel, antonio Bertali, Gregorio Strozzi, Georg Muffat, 
Giovanni antonio Pandolfi Mealli, Heinrich ignaz Franz von Biber, 
arcangelo corelli

arParLa
DaViDe Monti ∫ housle
Maria cHriStina cLeary ∫ arpa doppia

čt 20 06
Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum, podkrovní sál
19:30 hod.

Předprodej vstupenek: 
Bystřice nad Pernštejnem – Kulturní dům, Luční 764 
Brno – TIC, Běhounská 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

za finanční podpory oficiální partner mediální partneři

POzvÁNKA na XvIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
cONcENTuS  mORAvIAE

Tak  jako  v  sedmnácti  předchozích  červnových 
měsících, proběhne i letos od 1. do 29. června 2013 
tradiční  mezinárodní  hudební  festival  Concentus 
Moraviae.

Letošní  XVIII.  ročník  nabídne  třicítku  koncer-
tů v podání  špičkových hudebníků, z nich mnozí 
dorazí na Moravu z  jihu Evropy. Všichni pozvaní 
sdílejí nadšení pro starou hudbu, kterou přednášejí 
s patřičně vášnivým temperamentem. Můžeme se 
těšit na díla italských a Itálií významně ovlivněných 
skladatelů 17. a 18. století, zamyslíme se nad hud-
bou spjatou s konkrétními italskými městy, budeme 
sledovat stopu, kterou otiskla tvorba na naše území, 
i vliv českých tvůrců na Itálii.

Tradičním hlavním cílem pořadatelů bude naplnit 
jedinečné historické prostory 19 festivalových měst 
krásnou hudbou ve vynikající interpretaci a přinést 
všem návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. 

O to se pokusí i oba tradiční koncerty v našem 
městě, na které vás srdečně zveme. Využijte proto 
možnost zakoupit si vstupenky v předprodeji. Za-
koupené vstupenky do 31. května 2013 budou zlev-
něné o 50,- Kč z běžné ceny. Více o festivalu najdete 
na: www.concentus-moraviae.cz                -osš-
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SLAvNOSTI vILémA mRŠTíKA
Když  se  v  roce  1883  odhalovala  na  myslivně  v  Karasíně 

pamětní deska Gustavu Pflégru Moravskému, nechyběl mezi 
přihlížejícími jinoch Vilém Mrštík. Sám od té doby urazil velký 
kus tvůrčí cesty, už dávno má také pamětní desku pod svým 
rodným domem. Ta se bude letos v květnu po opravě znovu 
odhalovat.

Jimramovský obuvník Mrštík měl s manželkou čtyři syny, 
kteří  se  rodili  pravidelně  po  dvou  letech.  Nemohl  je  uživit  
a chtěl za prací do Ameriky. Nakonec se odstěhovali aspoň na 
Brněnsko…

Nejstarší  dva, Alois  a Vilém,  se  stali  známými  spisovate-
li, prozaiky a zakladateli venkovského dramatu. Každý vydal 
hezkou řádku knih, ale až venkovské drama maryša je učinilo 
nesmrtelnými. vilém se narodil před rovnými 150 lety a jeho 
památku si můžete připomenout také v Jimramově na velko-
lepých slavnostech 17. a 18. května 2013. Prvního dne večer 
lze spatřit v Jimramově i Maryšu v podání Divadelního spolku 
bratří Mrštíků z Boleradic.                          Hynek Jurman

Obec Věžná pořádá

III. ročník Věžná OPEN
turnaj ve volejbale smíšených družstev

(podmínkou jsou minimálně 2 ženy v každém družstvě)

o „Věženskou plácačku“
v sobotu 18. 5. 2013

v 9,00 hod. na hřišti u kulturního domu
přihlášky zasílejte na: obecvezna@seznam.cz

Sponzor: ČEZ, a.s.
 

 
 

Ochotnický spolek Vířina z Víru 

 

sehraje 

 

v pátek 26. dubna 2013 

 

komedii pro dospělé od A. Procházky 

 

CELEBRITY s.r.o.  

 

Začátek představení je v 19,00 hodin v KD Věžná. 
 

Vstupné:  50,- Kč 

usmějte se s ÚsměváčkyZačátkem roku se všude bilancuje, 
ale pro Úsměváčky  je  začátkem den 
jejich vzniku 27. únor, a tak bilancuje-
me až teď. Láká mě napsat: „po dobu 
naší  činnosti  se nic  zvláštního nesta-
lo“,  ale  to  by  nebyla  vůbec  pravda.

Začnu tedy od začátku. 9. 9. 2011 
jsme se pod záštitou žďárského klubu 
Úsměv  sešli  poprvé  s  handicapova-
nými dětmi,  jejich rodiči a asistenty 
(studenty  bystřického  gymnázia)  
a  hned  první  schůzka  mi  vyrazila 
dech. Bála  jsem  se,  že nikdo nepři-
jde, a tak když se v klubovně na DPS, 
kterou nám poskytlo město Bystřice, 
sešlo asi 20 lidí, byla jsem nadšená. 
Po půl roce společného tvoření, pla-
vání a schůzek jsme se rozhodli, že se 
osamostatníme, a tak 27. února 2012 
vzniklo  o.s.  Úsměváčci-PDRP.  Dal-
ším velkým činem pro naše o.s. byl 
III. Benefiční koncert, který pro nás 

uspořádala Lenka Macháčková spolu 
s  Orchestrem  Něhoslava  Kyjovské-
ho. Handicapované děti, jejich rodiče 
a sourozenci i všichni asistenti pocti-
vě nacvičovali scénky na pohádkové 
písničky. Vystoupení  bylo  kouzelné  
a  výtěžek  věnovaný  našemu  o.s. 
úžasný.  Ještě  jednou  děkujeme  za 
vaše finanční dary, z kterých byly dě-
tem zakoupeny bubny djembé a malé 
hudební nástroje.

Na  ose  našich  akcí  nesmí  chybět 
ani oslava Dne dětí. Konala se v Do-
maníně. Nejdříve Úsměváčci museli 
splnit spoustu úkolů a okolí penzionu 
Borovinka k tomu bylo jako stvořené. 
A  tak  jsme  nachytali  ryby,  poslepu 
poznávali  předměty,  nadojili  mléko 
z  rukavice,  přenesli  míčky  na  lžíci 
a  nakonec  nás  čekal  nejtěžší  úkol, 

najít  poklad.  Ale  nebyli  by  to  naši 
šikovní Úsměváčci, kdyby ten sladký 
poklad nenašli a pořádně si na něm 
nepochutnali.  Velmi  milým  překva-
pením pro nás byly Adventní sbírky 
na  ZŠ TGM  a  gymnáziu,  které  pro 
nás tyto školy uspořádaly. Je úžasné, 
jak jsou zdravé děti ochotné pomoci 
svým handicapovaným vrstevníkům, 
nejen finančně, což dokázaly v těch-
to sbírkách, ale i asistencí na našich 
schůzkách. Velmi jim za to děkujeme 
a věříme, že se najdou další asistenti 
z bystřických škol.

Pokud se posunem zase o kousek 
dál,  narazíme  na  Pohádkovou  mód-
ní  přehlídku  salónu  paní  Hany  Ba-
xantové.  No  a  když  se  řekne  slovo 
pohádka,  nesmí  tam  naše  děti  chy-
bět. A tak jste mohli vidět Křemílka  
a  Vochomůrku,  Smutnou  princeznu 
a vykutálené  rádce, Andílky  i  s  po-
pletou  andělem  Petronelem,  kočičí 
bratry  Macourka  a  Camfourka,  Sa-
xanu  s  čtyřrukým  panem  ředitelem, 
Šmouly a jejich branej den, Trpaslíky 
a Áju i s Maxipsem Fíkem, kterého si 
bravurně zahrála fenka vlkodava Rů-
žena  z  občanského  sdružení  Cantes 
Vysočina.

To  už  nám  klepaly  na  dveře Vá-
noce a  za dětmi do klubovny přišel 

Ježíšek. Dostaly spoustu dárečků od 
hodných lidí a již zmiňované bubny 
djembé.

Zatím posledním velkým překva-
pením bylo pro Úsměváčky stěhová-
ní do nové klubovny. I když se nám 
u  babiček  a  dědečků  na  DPS  moc 
líbilo,  chtěli  jsme  rozšířit  nabídku  
o canisterapii a výtvarné činnosti na 
více dní v  týdnu, a  tak po dlouhém 
hledání se podařilo pro naše o.s. najít 
prostory  v  prvním  patře  na  náměstí  
č. 46 u společnosti AVZO. 

Nesmíme  zapomenout  na  velké 
poděkování  našim  sponzorům,  dár-
cům a pomocníkům, bez kterých by 
naše  činnost  nebyla  možná.  Děku-
jeme tedy Městu Bystřice n. P., paní 
Lence Macháčkové a Orchestru Ně-
hoslava Kyjovského, ZŠ TGM, bys-
třickému  gymnáziu  a  panu  Martinu 
Liškovi z firmy Adoz s.r.o.

Rádi  vás  přivítáme  na  návštěvě 
našich  tvořivých  dílniček. Také Vás 
zveme  k  návštěvě  našich  interneto-
vých  stránek  www.usmevacci.web-
node.cz, na kterých se o nás dozvíte 
mnohem  více  a  můžete  prohlédnou 
kroniku a fotogalerii.

Doufáme,  že  jak  fotografie,  tak 
návštěva u nás budou pro vás důvo-
dem  ke  ÚSMĚVU,  nebo  ještě  lépe 
k SMÍCHU.

 Soňa Dudková a Úsměváčci
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Prodejní výstavy J. Knoblochové
Akademická  malířka  Jaromíra 

Knoblochová,  autorka  obrazů  nej-
různějších  žánrů  i  ilustrátorka  po-
hádek  Boženy  Němcové,  je  svými 
kořeny spojená s Bystřickem a v Zá-
skalí u Štěpánova vlastní Galerii na 
Staré hospodě.

Pro  své  příznivce  a  pro  všechny 
milovníky výtvarného umění pořádá 

ve  sváteční  květnové  dny  prodej-
ní výstavy.  Těší  se  na  vás  každý 
den od 1. do 5. května a od 8. do 
12. května  2013  v  Galerii  na  Sta-
ré  hospodě  v  Záskalí  u  Štěpánova  
n. Svr. vždy od 9.00 do 19.00 hodin. 
Zakoupit  si  můžete  obrázky  podle 
vlastního výběru.

-HJ-

věžná četla dětem

V  sobotu  30.  března  jsme  ve  vě-
ženském kulturním domě četli dětem. 
Čtení  jsme  vzhledem  k  velikonoční-
mu  období  zaměřili  na  Velikonoce.  
A tak se děti dozvěděly něco o pod-
statě Velikonoc a jejich členění a také 
o velikonočních zvycích a symbolech.

v Písečném četli dětem ilustrátoři dětských knih
Také  ve 

škole v Píseč-
ném  proběh-

la  v  březnu  akce 
Česko (v našem regionu Bystřicko) 
čte dětem. Do projektu na podporu 
zájmu dětí o četbu jsme se zapojili 
už  popáté.  Letos  jsme  pozvali  ilu-
strátory  dětských  knih.  Ve  středu  
6.  března  vyprávěl  a  četl  dětem 
Pavel  Čech,  o  týden  později  přijel 
Adolf Dudek. Na jedinečná setkání 
přišli žáci ze školy a děti ze školky 
se svými rodiči i prarodiči, zaměst-
nanci školy a školky a také někteří 
občané  Písečného.  I  veřejnost  má  
o čtení ve škole každým rokem zá-
jem. Na zážitky a názory z letošních 
čtenářských  odpolední  jsme  se  ze-
ptali některých přítomných:

„Na čtení u nás v Písečném cho-
dím ráda pokaždé, většinou i s dce-
rou a jejími dětmi, i když oni už by-
dlí jinde. Vždycky rádi přijedou, aby 
se  podívali  na  zajímavé  osobnosti, 
které škola pozve. Letos bohužel ne-
mohli přijet, tak jsem šla bez nich a 

moc se mi to líbilo. Vystoupení pana 
Dudka mě moc pobavilo a myslím, 
že i ostatní přítomné. Už teď se tě-
ším,  že  se  zúčastním  čtení  i  příští 
rok.“ Občanka obce Písečné

„Jsem moc ráda, že jsem přišla na 
čtení do školky. Jako první četl ma-
líř, spisovatel a  ilustrátor pan Pavel 
Čech. Velmi mě jeho vyprávění za-
ujalo,  hlavně  tajemná  fantazie  pro-
stupující  jeho  tvorbu.  Podruhé  četl 
pan  Adolf  Dudek.  Ilustrátor,  který 
svou jiskřivou energií vtáhl do hra-
vého a zábavného dění jak děti, tak  
i všechny dospělé. Děkuji všem, kte-
ří se zasloužili o nevšední atmosféru  
a krásné, vstřícné setkání.“ Občanka 
obce Písečné

„Letošní  čtení  bylo  velkým  zá-
žitkem  pro  celou  naši  rodinu.  Děti 
dodnes vzpomínají na pana Dudka, 
se  kterým  se  učily  malovat  zvířata 
jednoduchým způsobem. Vzpomín-
ku  umocňuje  obrázek  dudka  v  pa-
mátníčku  a  pořízené  fotografie.“ 
Maminka

„Každý  z  letošních  hostů  pojal 

čtení  úplně  jinak,  přesto 
byla obě setkání velmi ori-
ginální a zajímavá. V tom 
prvním  jsme  se  tak  tro-
chu vrátili do dětských let  
a snili, ve druhém jsme si 
užili  spoustu  legrace  jak 
při  čtení,  tak  i  při  násled-
né  show  Adolfa  Dudka. 
Chtěla bych jménem rodi-
čů  a  dětí  poděkovat  všem 
organizátorům za příjemné 
chvíle  s  neopakovatelnou 
atmosférou.  Už  teď  se  tě-
šíme na další čtení. Taková 
setkání každého z nás obo-
hatí a rodiče by si na tako-
vé  akce  měli  udělat  čas,  
i když je vzácný.“ Mamin-
ka 

Za  příspěvky  všem  do-
tázaným  moc  děkujeme. 
Přejeme si, aby i v příštím 
roce  pozvané  osobnosti 
přispěly k touze dětí vzít si 
do rukou knihu a prožít s ní 
příběh, který je obohatí.
Kolektiv ZŠ a MŠ Písečné

Samozřejmě nechyběly ani pohádky 
s velikonoční  tematikou a na závěr si 
děti vyrobily beránky z vlny a papíru a 
pochutnaly si na velikonočním perníku.

Děkujeme za finanční podporu 
Kraji vysočina a společnosti E.ON.

TuRNAJ SOFTTENIS ROvEČNé
V sobotu 23. 3. 2013 se v tělocvič-

ně Základní školy v Rovečném usku-
tečnil již 17. ročník turnaje v softte-
nisu. Zúčastnilo se celkem 10 dvojic 
z  Rovečného  a  blízkého  okolí.  Po 
skončení  turnaje proběhlo vyhlášení 
vítězů  v  místní  restauraci. Vítězství 
vybojovala  dvojice  Radovan  Polách 

a  Leoš  Bednář.  Nejlepším  hráčem 
turnaje se stal Erik Unčovský st. Po-
děkování patří zúčastněným hráčům 
a všem, kteří se podíleli na organizaci 
turnaje.  Zvláštní  dík  pak  Obecnímu 
úřadu v Rovečném a Obecnímu úřa-
du ve Věstíně za finanční podporu. 

Pavel Kadlec



TENTO PROJEKT 
 
 

“OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE S OPĚRNOU ZDÍ 
A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ” 

 
 

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ 
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA 

 
v rámci opatření III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
 

Programu rozvoje venkova ČR 
 
 

                                                                                                                                 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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Společné akce v malém Tresném
V roce 2012 obec Rovečné dokončila opravy obecní budovy v Malém 

Tresném, která se kdysi využívala převážně jako obchod a volební místnost.
Bylo to už spíše ke konci roku, ale i tak se tam společnými silami stihl 

udělat Mikuláš za finanční pomoci SDH Malé Tresné, Silvestr s malým 
ohňostrojem  pro  děti  a  krátkým  divadélkem  v  podání  nejmenších  dětí 
z obce pro spoluobčany. Podle reakcí zůčastněných se kulturní akce v no-
vém ,,kulturáčku“ vydařily, a to nás těší.

Rada městyse Strážek v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu  
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení  

a konkursních komisích

v y h l a š u j e    

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky 
příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Strážek, okres Žďár nad Sázavou 
 

Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let 
s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2013.

Termín pro podání přihlášky: do 30. 4. 2013
Bližší informace o přihláškách, včetně požadovaných dokladů, jsou uvedeny 
na úřední desce Městyse Strážek a na webových stránkách Kraje Vysočina 
v sekci školství (http://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093), 

příp. na tel č. 737 847 867 – Vlastimil Tvarůžek, starosta městyse.

Dětský karneval
V  sobotu  16.  2.  2013  proběhl  ve 

Velkých  Janovicích  dětský  karneval 
za  velké  účasti  masek.  V  připrave-
ných soutěžích se „vyřádily“ děti i do-
spělí. Děkujeme za perfektní ozvuče-

ní  panu  Radovanu  Černému,  Daně 
Groulíkové, Anně Groulíkové a Lucii 
Sklenářové  za  dokonalou  přípravu 
soutěží a zabezpečení celé akce. 

OÚ Velké Janovice
Foto: Martin Dlouhý

Košt ovocných pálenek ve věžné
Ve Věžné proběhl v sobotu 23. 

března 1. ročník „Koštu ovocných 
pálenek“. 

I když byli někteří „Věžeňáci“ 
unaveni po celodenním volejbalo-
vém turnaji v Rožné, kde naše druž-
stva obsadila 2. a 3. místo, účast byla 
hojná a nálada dobrá. 

Návštěvníci hodnotili celkem 24 
vzorků ovocných pálenek a nejví-
ce hlasů dostala meruňkovice pana 
Petra Tomana z Brna. Vzhledem  
k tomu, že byl o tuto akci mezi ob-
čany velký zájem, doufáme, že se u 
nás stane tradicí a dočkáme se dal-
ších ročníků.

Obří kraslice ve Štěpánově
Z  posledních  akcí  kulturní  ko-

mise  ve  Štěpánově  stojí  za  zazna-
menání  beseda  nad  kronikou,  která 
proběhla  22.  března  2013.  Osou 
zajímavého  povídání  byla  power-
pointová  prezentace  zajímavých 
historických  i  současných  fotogra-
fií,  kterou  připravil  Hynek  Jurman.

O Bílé sobotě se zase na náměstí 
malovala  největší  kraslice  našeho 
regionu.  Na  výzdobě  obří  kraslice 
se podílelo několik desítek dětí pod 

dozorem  místostarostky  Milušky 
Chalupníkové.  Při  akci  vystoupil 
národopisný  soubor  Borověnka  
a  ČSŽ  zajistil  stánek  s  prodejem 
občerstvení  a  velikonočních  ozdob 
i cukrovinek. Pomocí pomlázek byl 
také vyzdoben strom, který byl oka-
mžitě  přejmenován  na  mrskutovník 
štěpánovský.  Navzdory  chladné-
mu  počasí  byla  akce  velice  zdařilá  
a  v  příštích  letech  by  se  měla  opa-
kovat.                                -HJ-

Velké Janovice



18. strana                                                                                             Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, INZERCE

• KOuPím RD, možno i starší, alespoň malá zahrada podmínkou. Bystři-
ce a okolí do 10 km. Spěchá. Tel.: 775667214

• PRODÁm chalupu v Bohuňově. Tel.: 777 560 543
• HLEDÁmE nutně rodinný dům se zahradou. Zaučíme solidní jed-

nání. Platíme hotově. Děkuji za nabídky. Žáková S. 724 100 161

ŘáDKOvá InzerCe

Zelená úsporám

nabízí 

tyto stavební práce

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

Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu 
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
 (zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

vírské výlety
Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka 

Šťastného   
Motto:  Nestůjte nohy, choďte horami,                               
  krajem mocného kdysi Věnavy,
  užijte přírody hýřící krásami, 
  poznejte Vír, perlu Moravy!
Výlety půjdeme v sobotu 4. května  2013 a zváni jsou všichni, kteří se 

chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, po-
kud se za nimi sami nevypravíme. Prezentace účastníků bude  v Galerii „Na 
Bahnech“ ve Víru od 7 do 11 hodin, ukončení do 17 hodin. Výlety se konají 
za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na vlastní nebezpečí. 
Rodiče plně odpovídají za své děti. Startovné je pro děti 10 Kč a pro dospělé 
20 Kč. Občerstvení zajištěno.
Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:

1. trasa 10 km
Vír - Zubštejn (přes Pyšolec)  červená  6 km
Zubštejn - Vír (zastavení u Vírského mlýnku)       žlutá  4 km 
2. trasa 12 km
Vír - Horymírka (vyhlídka)  nevede po značce  1 km
Horymírka (vyhlídka) - Věstín - Horní les (rozhledna)  nevede po značce  5 km
Horní les (rozhledna) - Javorův kopec - pod Chlum  modrá  4 km
Chlum - Klubačice (vyhlídka)  místní značení  1 km
Klubačice -Vír  červená  1 km
3. trasa 17 km
Vír - Zubštejn (přes Pyšolec) - Pivonice   červená  6 km
Pivnice - Koroužné - Bolešín - Nad Věstínkem  nevede po značce  8 km
Nad Věstníkem -Vír                  zelená  3 km
4. trasa 25 km
Vír - Zubštejn (přes Pyšolec) - Pivonice   červená  6 km
Pivnice - Koroužné-Bolešín-Nad Věstníkem-Rovečné  nevede po značce    10 km
Rovečné - Horní les (rozhledna)  červená  3 km
Horní les (rozhledna) - Javorův kopec - pod Chlum  modrá  4 km
Chlum - Klubačice (vyhlídka)  místní značení  1 km
Klubačice - Vír  červená  1 km

V Galerii „Na Bahnech“  je připravena výstava fotografií „bySTŘIcKé 
zRcADLENí“.

(Petr Janďourek, Vír 28,  tel.: 739 990 292, e-mail: veronika.jandourko-
va@seznam.cz)

Šerm TJ Sokol bystřice n. P.

SK bystřice n.P. – podpora z Fondu vysočiny
V loňském roce se nám podařilo 

získat finanční podporu z Fondu Vy-
sočiny, poskytovanou Krajem Vyso-
čina  z  programu  Sportoviště  2012. 
Podpora byla použita na regenerač-
ní údržbu hlavní travnaté plochy na 
stadionu  v  Bystřici.  V  rámci  této 
regenerace trávníku bylo prováděno 

vyčesání  trávníku,  průběžné  hnoje-
ní, dosetí, zapískování a vertikutace 
trávníku. Celkové náklady akce čini-
ly 74.000,- Kč, přičemž podíl Fondu 
Vysočiny byl 29.600,- Kč.          -ps-

Eliška Malíčková, Marek Totušek, Isabela Sedláková, Jiří Kurfűrst

Foto: Dušan Sedlák

2.  2.  2013  Jesenského  memoriál 
USK Praha senioři
1.  Jan  Krejčík  USK  Praha,  2. Jiří 
Kurfürst TJ Sokol bystřice n. P., 3. 
Vilém Mádr USK Praha a Miroslav 
Přichystal TJ Sokol Brno I.
2. 2. 2013 Slovenský pohár č. 3 v ka-
tegorii ml. ž. KŠ Šamorín
5. Robert König, 8. Marek Totušek, 
děvčata 6. Eliška Malíčková všichni 
TJ Sokol Bystřice n.P.
9. 2. 2013 Rybářův mem. kategorie 
ž. Brno
Žačky:  5.  Andrea  Moncmanová,  8. 
Eliška Malíčková, 13. Isabela Sedlá-
ková, 16 Barbora Lejčková
Žáci:  1.  Ondřej  Lasák  Opava,  2. 
Matyáš  Zeman  TJ  Sokol  Brno,  3. 
Robert König TJ Sokol bystřice n. 
P. a Jiří Siřiště Lok. Liberec, 15. Ra-
dek Šibor Sokol Bystřice n. P. 26,27.
Marek Totušek a Ivo Mička TJ Sokol 
Bystřice n.P.
10. 2. 2013 Rybářův mem. kategorie 
k. Brno
Kadetky: 1. Eva Havránková Opava, 
2. Klára Lasáková  Opava , 3. Andrea 
moncmanová TJ Sokol  bystřice 
n. P.  a  Sabina  Henrichová  Ostrava,  
13. Eliška Malíčková TJ Sokol Bys-

třice n. P.
17. 2. 2013 mem. Arpáda Nemheta ž. 
KŠ Šamorín
Žačky: 1. Rita Pirk KŠ Šamorín, 2. 
Viktoria  Králiková  STU  Bratislava, 
3. Andrea moncmanová TJ Sokol 
bystřice n. P.  a  Beatrice  Kudlacek 
FGS (A)
Žáci: 1Pörsök Henrik Egenes KŠ Ša-
morín, 2. Ondřej Unger KŠ Šamorín, 
3. Robert König TJ Sokol bystři-
ce n. P.  a  Matyáš  Zeman TJ  Sokol  
Brno I. 6. Radek Šibor TJ Sokol Bys-
třice n.P.
17.  2.  2013  Mladý  mušketýr  mnž 
USK Praha
Minižačky : 1. Eliška malíčková 2. 
Isabela Sedláková TJ Sokol byst-
řice n. P., 3. Natálie Halášková USK 
Praha
Minižáci: 1. Marek Totušek TJ Sokol 
Bystřice  n.  P.,  2.  Kristián  Konečný 
TJ Sokol Brno I., 3. Marek Fomenko 
Bohemians Praha.
22. 2. 2012 La Coruňa (E) SP seni-
orů  družstev.  Za  ČR  starovali:  Jiří 
Kurfürst, Jan Krejčik a Alechander 
Choupenitch a obsadili  po dramatic-
kých  bojích  10.  místo  z  21.  starují-
cích zemí.                 Vlastimil Kurfürst

LETNí KINO v ROcE 2013
Již v minulém roce nebylo jisté, zda 

promítání  filmů  v  letním  kině  bude 
v Bystřici vůbec probíhat. V letošním 
roce tomu bylo stejně tak, největší fil-
moví distributoři totiž přestali filmy na 
35 mm pásech vyrábět. První  sezóna 
proběhla v létě roku 1991, kdy se nej-
větší měrou o založení této tradice za-
sloužili pánové Josef Kubík a Miroslav 
Nunvář.  Na  zajištění  provozu  letního 
kina ovšem nestačí jeden nebo dva lidé, 
každý rok se této činnosti věnovalo více 
členů Sportovního klubu. Funkcionáři, 
hráči i fanoušci. S přípravou se začíná 
již  v  únoru  a  březnu,  kdy  se  dopře-
du  objednávají  filmy  od  distributorů. 
Promítací maringotka s vybavením se 
pronajímá  od  OÚ  v  Dolní  Rožínce. 
Potom  už  jen  čekat  na  ukončení  fot-
balové sezóny a doufat, že počasí bude 
k organizátorům a divákům přívětivé. 

První  větší  ranou  pro  návštěvnost 
kin byl  rozmach videa začátkem 90. 

let. Když už se zdálo, že nás nemůže 
nic překvapit, nastoupily DVD projek-
tory a dalším hřebíčkem do pomyslné 
rakve letních kin se stalo masivní vy-
palování filmů na PC. Fatální změna 
ovšem nastává od loňského roku, kdy 
naprostá  většina  filmových  distribu-
torů  vydává  filmy  pouze  na  DVD 
nosičích.  Pro  kina  to  znamená  přejít 
na  digitální  technologii,  což  obnáší 
investici do modernizace projekčního 
zařízení ve výši minimálně 1 mil. Kč. 
Toto se dotkne hlavně provozu letních 
a malých kin, využívajících k projekci 
klasické 35 mm projektory.

Letošní  promítání  se  uskuteční 
v termínu od 14. do 21. července. Bu-
deme se opět snažit o výběr dobrých 
filmů,  aby  diváci  od  nás  odcházeli 
pokaždé  spokojeni.  Na  vaši  hojnou 
účast se za všechny, co se v minulosti 
na  fungování  letního  kina  v  Bystřici 
podíleli, těší Petr Slabý.
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
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BONUS
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

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

PRONÁJEM
VýROBNÍcH a sKlaDOVýcH PROstOR 
750 m2 VČEtNĚ sOcIÁlNÍHO ZařÍZENÍ
v průmyslové zóně v Bystřici nad Pernštejnem

INFORMACE  NA TEL.

 775 681 395

PRONÁJEM
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