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NOVÁ CYKLOSTEZKA 
ZPROVOZNĚNA

Opravy bytových domů 

Ráj – několik měsíců po rozvodu
V lidském životě jsou rozvody na 

denním pořádku. Někdy klidné, jindy 
bouřlivé, ale vždycky zanechávají pa-
chuť prohry, zmaru a bolesti. Nebylo 
tomu jinak ani v případě bystřického 
„Ráje“. Otec projektu si našel jinou, 
mladší. Se starší ho to přestalo bavit 
nebo mu možná začínala přerůstat 
přes hlavu. Každopádně zanechal 
své dítě a matku jejich osudu. Vzal, 
co potřeboval a odjel za lepším a 

možná jednodušším. Co má dělat 
matka s dítětem? Zhroutí se, nebo 
začne znovu a lépe? Najde nového 
otce, nebo si vystačí sama. Musí ustát 
útoky na vlastní rodinu a okolí, ale 
jít dál. A tak to zcela jistě dopadne 
s bystřickým „Rájem – Edenem“.

Dost bylo imaginárního a ta-
jemného vyprávění. Všechno se 
dá přenést do reálného života. 

Dva kilometry nové cyklostezky byly vybu-
dovány v úseku od vlakového nádraží podél vla-
kové trati směrem na Rozsochy, dále podél Hájů 
a letiště. Nová cyklostezka vyústí na spojovací 
komunikaci Domanínek-Rozsochy a potom lze 
pokračovat další cyklostezkou vedoucí k Do-
manínskému rybníku. Celkem se tedy jedná asi 
o 4,5 km cyklostezek, které v našem kopcovi-
tém regionu mají minimální výškové rozdíly a 
jsou vhodné i pro inline bruslaře.

Josef Vojta, místostarosta

Jak již bylo několikrát avizová-
no, město pro letošní rok plánovalo 
opravu panelových domů čp. 957-
958, 955-956, 953-954 (věžáky) a 
950-952, 959-961, 962-964. Bude 
se jednat o výměnu oken, zateplení, 
výměnu balkonů a zateplení sklepů. 
Tato oprava byla již o rok odlože-
na a čekalo se na vypsání dotace, 
která sice vyběhla v únoru, ale do 
této době nejsou řádně stanoveny 
podmínky jejího čerpání. Úředníci 
dotačního programu se mezi sebou 
dohadují, co a jak.

Z tohoto důvodu, kdy ve hře je ko-
lem 15 miliónu korun z dotace, ještě 
nebyly zahájeny výše avizované sta-

vební práce.
Velmi se omlouváme obyvatelům 

bytů za zdržení oprav, ale není to 
vinou města, které je na opravu na-
chystáno jak projekčně, tak fi nančně. 
Děláme všechno proto, aby žádost o 
dotaci byla přijata a mohlo proběh-
nout výběrové řízení na stavebníka. 
Dojde tedy k posunutí realizace. Plán 
je takový, že v letošním roce chceme 
minimálně vyměnit okna na všech 
plánovaných domech a do června 
roku 2017 dokončit zbytek prací. 
Jakmile bude znám dodavatel pra-
cí, budou s harmonogramem oprav 
domů  obyvatelé včas seznámeni.

Josef Vojta, místostarosta

VYHLÁŠENÍ GRANTU KULTURY
Komise kultury vyhlašuje 2. kolo grantového programu Kultura a 

společenský život na akce konané v období od 1. 5. do 31. 12. 2016. 
Celý grantový program, vč. formuláře žádosti o grant naleznete na we-
bových stránkách města Bystřice nad Pernštejnem na http://bystricenp.
cz/dotace-poskytovane-od-mesta. 

Termín pro podání žádosti je do 31. 8. 2016. 

(Pokračování na str. 2)
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Bystřický Eden nekončí, ale musí pře-
konat krizi, které konec konců přichá-
zejí velmi často. Přicházejí v běžném 
rodinném životě a tím častěji a snad-
něji v podnikání. Manažer, kterého si 
zakládající společnost zaměstná, musí 
mít její důvěru a samozřejmě odpo-
vídající pravomoci, kterých je možno 
v krajním případě i zneužít. Nebudu se 
zabývat detaily, ale v případě zmíněné 
společnosti se nic neztratilo, nic neby-
lo ukradeno. Můžeme polemizovat o 
vhodnosti investice, efektivitě vyna-
ložených fi nančních prostředků, ale 
vše je řádně zdokladováno a zaneseno 
v majetku města. To netvrdím já, ale 
zpráva auditora z auditu města za rok 

Ráj – několik měsíců ...
2015. Veškeré úkony byly prováděny 
se souhlasem rady a zastupitelstva. 
Někteří jedinci v zastupitelstvu při 
zahájení projektu, pravda, ještě ne-
seděli a teď jsou na koni. Pan Buri-
an pouze odešel za kandidaturou do 
Senátu Parlamentu ČR. S odstupem 
času mi je jasné, že tíha  problémů, 
se kterými se farma a Eden potýka-
jí, mu byly na této cestě na obtíž. 

Nejhorší jsou ale domácí, kteří do-
káží využít všech prostředků (hlavně 
médií), ke svému zviditelnění. Nejde 
o mne, i když mě to na jednu stranu 
mrzí, ale o poškození města Bystři-
ce nad Pernštejnem jako takového. 
Negativní reklama je to nejhorší, co 
v současné době město a Eden potře-

(Pokračování ze str. 1)

DOMANÍN

 POHÁDKOVÝ LES

bují. Lidé se ptají, zda Eden funguje 
a zda k nám vůbec mají vážit cestu. 
Nevím, komu tato strategie pomáhá, 
ale jistě by tuto negativní kampaň 
neměli iniciovat zastupitelé, zvolení 
občany města. Ti účelově smotávají 
čísla bez znalostí vnitřní struktury a 
místo toho, aby svůj postup nejprve 
projednali se zainteresovanými, vše 

předávají médiím. Pokud se někdy 
budete případně rozvádět, jistě nebu-
dete vše hlásit obecním rozhlasem! 

Zpráva poslední: Eden žije – vy-
užijte plně šanci účastnit se letních 
akcí. Byl bych rád, kdyby se našel 
dostatek rozumných lidí, kteří nám 
pomohou s  restartem. Všichni jste 
vítáni!

Karel Pačiska

Poslední letošní soutěž je za námi a náš zdravotnický tým přivezl domů 
další zlatý pohár. Tentokrát z Havlíčkova Brodu, kde v konkurenci dalších  6 
týmů vybojoval pro nás neuvěřitelné 1. místo. Jeho členové se stali miláčky 
publika. Klučičí tým Klakson dal do toho vše, měli velký úspěch u pub-
lika, ale na stupně vítězů se nedostali, konkurence byla velká. Všem dětem 
přejeme krásné léto plné sluníčka a zážitků.

V neděli 12. června 2016 uspořádali rodiče domanínských dětí již tradiční 
akci Pohádkový les. V okolním lese u Borovinky v Domaníně se setkaly 
děti s postavičkami z různých pohádek, nechyběli Šmoulové, Simpsonovi, 
Pejsek a Kočička, Čtyřlístek, Bořek stavitel, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Rubmurak a další pohádkové bytosti. Celkem 50 dobrovolných nadšenců 
z Domanína přivítalo na svých pohádkových stanovištích rekordní počet dětí 
– 460 a skoro stejný počet dospělých. Zářivý úsměv a spokojenost dětí jim 
byly odměnou za celodenní výkon a spoustu hodin při přípravě dekorací a 
pohádkových úkolů pro děti. Akci fi nančně podpořilo Město Bystřice nad 
Pernštejnem, a i proto mohlo být součástí odpoledne pohádkové vystoupení 
loutek, které zkrátilo dětem čekání před vstupem do lesa. Kromě odměny 
za splněné úkoly děti dostaly dárek jako upomínku na toto pohádkové od-
poledne. Všem účastníkům patří velký dík a těšíme se na shledanou zase za rok.

 DALŠÍ ZLATÝ POHÁR

GALERIE NA BAHNECH ve Víru
otvírá 3. července 2016 výstavu

VÝTVARNÉ OHLÉDNUTÍ
za dese  letou historií

Zahájíme vernisáží v neděli 3. července v 15 hodin
Výstava potrvá do 31. srpna 2016

Otevřeno:
 pondělí až pátek 13 - 17 hodin               sobota a neděle 10 - 17 hodin

Srdečně zveme!    



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN  ČERVENEC 2016
Datum Název akce  Místo Organizátor 

30. 4. – 21. 7. 
Aleš Navrátil – Napravujeme chyby mistr  (výtvarná 
výstava) 

Muzeum – p dní galerie Muzeum BnP 

14.5. – 30. 6. 
Vlasta a Leoš Klecandovi – Výstav obraz  a 
fotografií 

Muzeum – sí  A. Bo ka Muzeum BnP 

ervenec Letní kino obce (podrobnosti na plakátu) Mikroregion Byst icko Mikroregion Byst icko, obce 

26. 6. – 2. 7. Týdenní pobyt STOB Sportovní hala Dr. Málková 

1. 7. Setkání s prezidentem Milošem Zemanem; 12:35 Masarykovo nám. Kraj Vyso ina 

1. 7. 
Jezinky bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky, 
divadlo, 19:00 

Vítochov - výletišt  SDH Vítochov, soubor Ví ina 

1. – 3.7. Celostátní turnaj staršího dorostu v tenisu Tenisové kurty Tenisový klub Byst ice n.P. 

1. – 3. 7. Hradní hraní na Zubštejn , 15:00 Hrad Zubštejn Dr. Obek 

1. – 6. 7. Slavnost Pernštejnského panství Nedv dice M stys Nedv dice 

2. 7. Divadlo na nám stí – Byst ické léto, 20:00 Nám stí BnP - amfiteátr Zapnuto Byst ice z. s. 

3. 7. Výtvarné ohlédnutí za desetiletou historií, výstava, 15:00 Vír – Galerie Na Bahnech Galerie Na Bahnech 

3. – 9. 7. Týdenní pobyt STOB Sportovní hala Dr. Málková 

4. 7. Tradi ní pou ová zábava, hraje ARZENAL; 20:00 Vítochov - výletišt  SDH Vítochov 

5. 7. Poutní mše svatá; 10:00 Kostel Vítochov Obec Vítochov 

5. 7. Koncert Bed icha Ludvíka; 14:00 Vítochov – u kostela Obec Vítochov 

5. 7. Tane ní zábava, hraje Zuberská šestka; 16:00 Vítochov - výletišt  SDH Vítochov 

9. 7. 120. výro í založení SDH V chnov, 14:00 Obec V chnov SDH V chnov 

9. 7. – 30. 9. Letní Výstava Ochotnické divadlo na Byst icku žije! Muzeum - sí  A. Bo ka Muzeum BnP 

9. 7. Celostátní turnaj v Babytenisu Tenisové kurty Tenisový klub Byst ice n. P. 

9. – 15. 7. Soust ed ní hokejist  HC Olomouc Sportovní hala HC Olomouc 

11. – 16. 7. Soust ed ní fotbalist  ŠK Vranov nad oplou Sportovní hala ŠK Vranov n. . 

15. 7. Tradi ní pou ový výlet - Metaxa Obec Zvole Obec Zvole, SDH 

15. – 18. 7. Soust ed ní fotbalist  FC Hodonín Sportovní hala FC Hodonín 

16. 7. Senior cup – 3. ro ník, 8:30 Obec Býšovec SDH Býšovec 

16. 7. 125. výro í založení SDH Píse né, 14:00 Obec Píse né SDH Píse né 

16. 7. Dopoledne s dechovkou – Byst ické léto, 10:00 Nám stí BnP - amfiteátr Zapnuto Byst ice z. s. 

16. 7. Tradi ní pou ový výlet – Byst ická kapela Obec Zvole Obec Zvole, SDH 

18. – 22. 7. Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U19 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

22. – 24.7. Festival historického šermu, hudby a tance Zubštejn Dr. Obek 

22. – 26. 7. 1. ro ník festivalu START FILM FEST Nám stí BnP - amfiteátr Brat i adíkovi 

23. 7. Nohejbalový turnaj Satan cup, 8:00 Obec Píse né Obec Píse né 

23. 7. Tane ní zábava, hraje Byst ická kapela; 20:00  výletišt  Dvo išt  SDH Dvo išt  

24. 7. Pohádka Honza a Drak, hraje Jan Hrubec; 15:00  Franqueza Franqueza 

24. 7. D tské sportovní odpoledne, 13:00 Obec Píse né Obec Píse né 

25. – 29. 7. Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U 16+U17 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

29. 7. Folk country nám stí ko – Byst ické léto, 18:00 Nám stí BnP - amfiteátr Zapnuto Byst ice z. s. 

30. 7. – 31.8. Kinematograf brat í adík  Muzeum – p dní galerie Muzeum BnP 

30. 7. – 12. 8. Soust ed ní stolních tenist  Slavoje Praha Sportovní hala Slavoj Praha 

30. 7. – 31. 7. Jakubská pou  a historický jarmark Obec Dale ín Obec Dale ín 

30. 7. Memoriál Ji ího Šenký e - streetball 
Atletický stadion Tomáše 

Dvo áka 
Ji í Šenký  

30. – 31. 7. 
Memoriál Vladimíra Handla – tenisový turnaj muž  
z Byst ice a okolí 

Tenisové kurty Tenisový klub Byst ice n.P. 

31. 7. Tradi ní hasi ský výlet u KD, 15:00 
Obec Branišov – venku 

nebo KD 
Obec Branišov, SDH 

5. – 7. 8. Vav inecká pou  v Byst ici n.P. Byst ice n.P. KD Byst ice n. P. 

10. 8. 120. výro í založení SDH Ždánice; 13:00 Ždánice SDH Ždánice 

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

Úmrtí

Narození

Jubilanti

NABÍZÍ:

 pískování jemným abrazivem,
 balotinování, 
 leštění a broušení hliníku, 
 výrobu dílů na moto, 
 vylívání moto nádrží, 
 svařování, kovovýrobu, 
 zajištění práškového 
 lakování (Komaxit), 
 galvanické zinkování a další  
 zámečnické práce

František Krušina
Tel.: 604 674 194

E-mail: motokovofar@seznam.cz

28.5. Adéla Hamerská
 Tomáš  Boes
11.6. Veronika Chalupová
 René Trulík
11.6. Milena Kosová
 Vojtěch Heger
18.6. Monika Balgová
 Jiří Broža
18.6. Kateřina Šmejkalová
 Jan Fulneček
18.6. Lenka Skalníková
 Jaroslav Kobza
25.6. Iveta Smejkalová
 Jiří Valdhans
25.6. Veronika Mazourková
 Michal Kučera
25.6. Barbora Dědová
 Tomáš Matuška

  5.4. Lukáš Kolář
  7.4. Marek Dvořák
  7.4. Monika Ungrová
 Marek Ungr
19.4. Matyáš Beránek
21.4. Maxim Houdek
24.4. Klára Mičínová
 Lenka Mičínová
24.4. Tomáš Pospíšil
26.4. Jaroslav Doležal
27.4.   Ondřej Okurka
27.4. Pavel Pačiska
30.4. Kateřina Kozáková

ČERVENEC  2016
Marta Makovská 94 let
Božena Štěpánková 90 let
Mária Mičovská 90 let
Kamila Ďurošková 88 let
Božena Štěpánková 88 let
Marie Hanáková   87 let 
Libuše Křenková 87 let
Pavel Chovan 86 let
Ladislav Bělík 80 let
Ludmila Novotná 80 let
Anna Mikšová 80 let
Jarmila Zelená 80 let
Stanislav Pečinka 75 let
Adolf Zich 75 let
Bořivoj Havlíček 70 let
Marie Černá 70 let
Anna Chocholáčová 70 let
Jaroslav Mlynář 70 let

  4.5. František Císař 72 let
10.5.  Eva Nettlová   54 let

NABÍZÍME K PRODEJI 

6+1
-
-

-

www.bezrealitky.cz



4. strana                 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

DVOŘIŠTĚ

Výlet na Aueršperk Hasičská soutěž  družstev

Pracovní setkání 
ve čtyřhvězdičkovém Domově

V pátek 20. května 2016 proběhlo 
v Domově pro seniory na Mitrově 
setkání ředitelů a sociálních pracov-
níků sociálních služeb v okrese Žďár 
nad Sázavou. Setkání se zúčastni-
li pracovníci sociálních služeb ve 
Velkém Meziříčí, Novém Městě na 
Moravě, Bystřici nad Pernštejnem, 
Žďáru nad Sázavou, dále z Domova 
Kamélie z Křižanova, Charitního 
domova z Moravce, DPS Dolní Ro-
žínky, pracovníci z nemocnic v No-
vém Městě na Moravě a v Mostišti 
a z Domácího hospice Vysočina. Na 
toto setkání přijal pozvání i zástupce 
Kraje Vysočina, radní pro sociální 
oblast Mgr. Petr Krčál.

Na programu jednání byla soci-
ální politika, fi nancování sociálních 
služeb, novela zákona o sociálních 
službách, ale i restrukturalizace a 
profesionalizace sociálních služeb. 
Přínosné bylo praktické propojení 
zástupců ambulantních, terénních 
i pobytových sociálních služeb, 

kde existuje určitá provázanost jak 
v okrese, tak i v kraji.

Během dne měli účastníci setká-
ní možnost prohlédnout si Domov 
se zvláštním režimem i Domov pro 
seniory, který letos v dubnu obhájil 
čtyři hvězdičky ve Značce kvality 
v oblasti Péče. Tuto cenu uděluje 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb a získaný certifi kát je nutné 
během čtyř let opakovaně obhájit.  
V této oblasti byla hodnocena úro-
veň zdravotní a ošetřovatelské péče, 
antidekubitní program, terapeutická 
a sociální činnost. Velmi kladně bylo 
hodnoceno útulné domácí prostředí, 
které je zásluhou všech současných i 
bývalých zaměstnanců. 

Pokud Vás zajímá více infor-
mací o DS Mitrov, navštivte domov 
osobně nebo si prohlédněte naše we-
bové stránky www.domovmitrov.cz.  

Miroslava Špačková, 
vedoucí aktivizačního úseku

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2016

Info na:   www.bystricko.cz              

8. - 9.7.

7. - 9. 7.

15. - 16. 7.

7.7. Mimoni 

9.7. Mimoni

7. - 9. 7.
Vír

15. - 16. 7.

21. - 22. 7.

22. - 24. 7.

22. - 24. 7.

22. 7.

23.7. Co jsme komu 22.7. Asterix: 

22.7. Ztraceni 

15.7. Mimoni

29. 7.

29. - 30. 7.

29. - 31. 7.

30.7.2006 - Kobry a 

30. 7. Mimoni

6

9.7. Sázka na nejistotu

15. 7. Aterix: 16.7. 16.7.

24.7. Ztraceni 

31.7. Mission 

1. - 2.7.

1. - 2. 7.

V loňském roce jsme poprvé 
uspořádali na Den matek rodinný po-
chod na Zubštejn. Jelikož se nám všem 
tato akce líbila, vydali jsme se tentokrát 
na zříceninu hradu Aueršperk. Hned 
v úvodu se děti i rodiče rozdělili do dvou 
týmů, jejichž prvním úkolem bylo pos-
bírat cestou na hrad co nejvíce fáborků 
své barvy. Pokud si někdo myslel, že 
z Dvořiště na Aueršperk je to jen, co 
by kamenem dohodil, tak ten nezná 
náš, z loňska osvědčený, předvojteam, 
který nám označil zapeklitou cestu. 
Museli jsme přeskočit nespočet malých 
potůčků, přejít po vratkých lávkách 
přes řeku či zdolat strmý sráz.  Hlavně 

děti však braly tuto rozmanitou cestu 
jako velké dobrodružství a vidina 
dalších trofejí v podobě fáborků je 
hnala kupředu. Po náročném výstupu 
posledního kopce jsme byli u cíle. 
Čekalo na nás překvapení v podobě 
kouzelných stromů, na kterých vy-
rostly tatranky, banány, perníky,…
Největší  úspěch  však sklidil strom 
„žvýkačkovník“. Ovšem sklizeň ze 
stromů byla podmíněna splněním 
dalších úkolů, které oba týmy hravě 
zvládly. Po obědě v podobě opečených 
párků jsme se pomalu ubírali zpět ke 
svým domovům. 

KCH

Neděle 15. května patřila 
dvořišťskému Sboru dobrovolných 
hasičů, neboť poprvé v historii obce 
měla proběhnout klasická soutěž 
družstev SDH v požárním útoku 
právě u nás. Místní hasiči nepodce-
nili přípravu a pilně trénovali, aby na 
domácí půdě neudělali ostudu. Ta se 
vyplatila, neboť společně s družstvem 
Písečného měla obě družstva ste-
jný konečný čas. Los však rozhodl 
v neprospěch místních, ale Písečné 
galantně přenechalo pohár za první 
místo našim borcům. Na třetím místě 
skončilo družstvo mužů z Lísku. 

Mezi ženami se na prvním místě 
umístilo družstvo z Bohuňova, násle-
dované ženami z Domanína. Gratu-
lace a poděkování samozřejmě patří 
i ostatním zúčastněným družstvům, 
kterých byly celé dvě desítky. Ač celé 
dopoledne provázelo proměnlivé, spíše 
chladnější počasí, tak atmosféra byla  
přátelská a všichni odcházeli domů 
příjemně naladěni fandit naší hokejové 
reprezentaci. Děkujeme také míst-
ním obyvatelům, kteří se podíleli na 
přípravách závodů a našim chlapcům 
ještě jednou gratulujeme!

KCH
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Prastará obecní cesta z Domanínka 
do Vojetína byla roky zarostlá; snad 
ještě v zimě na lyžích se dalo projet, 
ale v létě kopřivy, lebeda a všelijaké 
šáší znemožňovaly průchod.

A náhle zázrak! Už na podzim 
z cesty zmizely popadané větve, ně-
které keře byly vysekány, jiné úhledně 
upraveny, hromady listí lehly pope-
lem, letité stromy, pozůstatek alejí 
vedoucích k Mitrovského Novému 
Dvoru, vynikly svou majestátní krá-
sou. Na jaře pohrabané stráně přikryly 
závěje fi alek, u vyčištěného rybníčku 
rozkvetly pomněnky a na hrázi hlídaly 
dvě divoké kačeny. Jaká proměna!

Nedalo mně to, abych se nezeptala, 

kdo se takto přičinil a ukázal se jako 
správný občan. A zakrátko jsem se 
s panem Vítem Bauerem seznámila 
sama. Prý mu sice na úřadě nejdří-
ve řekli, že „tam nikdo nechodí“, ale 
když viděli jeho odhodlání a aktivitu, 
rozhodli se přece pomoci. Je třeba po-
děkovat člověku, který neváhá a sám, 
z vlastní iniciativy, něco dobrého udělá.

Až půjdete do přírody a nebudete 
chtít jít po silnici, kde vás míjejí de-
sítky aut, dejte se v Domanínku vlevo 
kolem Zámečku a běžte rovně nad 
rybníčkem na kopec. Najdete tam 
pod stromem i lavičku, odkud uvidíte 
„Horní konec“ Bystřice jako na dlani.

J.M.

Fejeton Tam nikdo nechodí

Zastávky autobusu a časy odjezdu 5. 7. 2016:       
vlakové nádraží Bystřice 8 h 40 min

S 1 zastávka ZDAR 8 h 45 min

u mostu zastávka ZDAR 8 h 50 min

náměstí u kostela 9 h 00 min

S 2 zastávka ZDAR 9 h 02 min

autobusové nádraží 9 h 05 min

Rozvodna zastávka ZDAR 9 h 07 min

Vitochov 9 h 20 min     
 Jízdné tam platíte řidiči jako běžnou linkou

Zvažte jízdu autem, neboť  parkoviště je daleko od kostela!!!
Autobus zpět na nádraží ČD odjíždí ve 12:40 hodin

Cena jedné jízdenky zpět je opět 15,- Kč, děti 5,- Kč
Odchod pěších poutníků:          

od nádraží ZDAR    7:50 hod.   
od kapličky              8:00 hod. 

    Farníci z Vítochova a okolí, obec Vítochov a členové Orla srdečně zvou na

TRADIČNÍ CYRILOMETODĚJSKOU POUŤ 
NA VÍTOCHOVĚ,

která se uskuteční

v úterý 5. července 2016
mše svatá začne v 10.00 hodin
služby hlavního celebranta a kazatele se laskavě ujal

P. Miloš Kabrda SDB.,  nyní již emeritní spirituál Arcibiskupského kněž-
ského semináře v Praze
 -  na pouť můžete dojít pěšky, ale můžete dojet na kole, pokud pojedete  
 autem, počítejte s tím, že parkování bude opět již před obcí a bude po 
 třeba počítat pár minut na dojití
 -  přede mší sv. bude příležitost ke zpovědi (zda i v průběhu bohoslužby  
 není ještě jisté)
 -  díky péči našich Orlů letos z Bystřice na Vítochov a zpět pojede autobus,  
 víc bude na samostatném plakátku 

mešní sbírka je určena na zabezpečení a provoz kostela a fi nancování oprav, bude 
nutná oprava historických varhan a ošetření proti dřevokaznému hmyzu
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Úspěchy učňů VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem při celostátních 
a mezinárodních soutěžích

Pralinky v Praze

Opět po roce máme příležitost po-
chlubit se úspěchy našich žáků.

Ve dnech 14. a 15. dubna 2016 se 
uskutečnil 20 . ročník mezinárodní sou-
těže žáků středních škol ve svařování 
pod názvem „Zlatý pohár Linde“, který 
uspořádala SOŠ Frýdek-Místek. Sou-
těže se letos zúčastnilo více než 135 
soutěžících z 53 českých a 6 zahranič-
ních škol. Opět se soutěže zúčastnila i 
družstva z Číny, Slovenska, Rakouska, 
Ukrajiny, Slovinska a Německa.

Hodnocení bylo vzhledem k za-
hraniční účasti Číňanů rozděleno do 
teoretické a praktické části. Přesto 
jsme získali opět vynikající umístění 
v konkurenci specializovaných škol 
a pokud bychom hodnotili jenom ná-
rodní úroveň, pak bychom se ve všech 
metodách umístili na čelních pozicích.

V každém případě je však třeba vy-
zdvihnout umístění Vojtěcha Kubíka 
– studenta 2. ročníku oboru Strojní me-
chanik. Vojta v teorii skončil na 3. místě 
a v praktické části byl poražen pouze 
slovenským soutěžícím ze specializo-
vané školy svářečské v Tlmačích.  

Do Frýdku jsme přivezli i jednu 
soutěžící slečnu – Míšu Loubovou, 
která se mezi chlapci neztratila ani 
v teoretické části a ani v té praktické. 
Třetím naším soutěžícím byl Honza 
Lidmila, který v silné konkurenci uhá-
jil 6. místo.

Všem soutěžícím na Zlatém poháru 
LINDE ve Frýdku-Místku děkujeme 
za příkladnou reprezentaci školy a po-
děkování patří i panu Pavlu Klusákovi 
za příkladnou přípravu našich studen-
tů na tuto akci. 

Další celostátní soutěž učňů oboru 
Opravář zemědělských strojů se ko-
nala v Bruntále. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 32 škol, které do soutěže 

postavily své nejlepší opraváře. Od-
borná soutěž opravářů zemědělských 
strojů je jednou z jednadvaceti soutěží 
projektu České ručičky. Jeho cílem je 
propagace řemeslné dovednosti a od-
borné zručnosti mladé generace.

Od nás se vypravil soutěžit Mi-
chal Ondráček společně v doprovo-
du pana Luboše Němce. Důkladná a 
zodpovědná příprava se vyplatila. Ve 
společnosti soutěžících úzce speciali-
zovaných škol se ocitl ve velmi silné 
konkurenci. Jednotlivé úkoly vyplnily 
skoro celý den. Studenti museli zvlád-
nout poznávací a teoretickou část, jejíž 
obtížnost se vyrovnala závěrečným 
učňovským zkouškám. V praktické 
části se soutěžící potýkali se strojním 
obráběním součásti zemědělského 
stroje, s opravou velké techniky a 
drobnými opravárenskými úkoly – 
motory a elektroinstalací.

Michal po sečtení bodů za všechny 
části soutěže obsadil vynikající 3. mís-
to v dosahu nejenom stříbrné medaile, 
ale i té zlaté. Michalovi a Lubošovi 
Němcovi blahopřejeme a velice děku-
jeme za vzornou reprezentaci bystřic-
ké střední odborné školy.

Školní rok se nachýlil ke svému 
konci. Učitelé a mistři odborného 
výcviku si užijí svého zaslouženého 
odpočinku o prázdninách a na konci 
srpna se potkají s našimi novými na-
dějemi – učni a studenty všech oborů 
naší školy. Odborné školství je v sou-
časnosti zárukou uplatnění na trhu 
práce. Stále častěji nás kontaktují part-
nerské podniky s nabídkou pracovních 
příležitostí pro naše absolventy.

Přejeme vám všem krásné léto a 
ve školním roce 2016/2017 na shle-
danou.

Tomáš Krejčí

V pátek 3. 6. 2016 proběhlo v Pra-
ze republikové fi nále taneční soutěže 
„Česko se hýbe ve školách plných 
zdraví“, do kterého postoupil i tým 
z DDM v Bystřici nad Pernštejnem. 
V kategorii tanec-nováčci si Pralinky 
vybojovaly krásné 4. místo a završily 
tak celoroční přípravu a závodní sezó-
nu. V letošním školním roce si děvča-
ta nacvičila dvě sestavy, aerobikovou 
„Rock is not dead“ a taneční „Pom 
Pom Girls“, se kterými se pravidelně 

umisťovala na stupních vítězů. 
Za příkladnou reprezentaci „Do-

mečku“ na soutěžích děkujeme Anně 
Šiborové, Janě Vašíkové, Lucii Škrd-
líkové, Petře Klusákové, Petře Dufko-
vé, Veronice Zedníkové, Zitě Podsed-
níkové, Tereze Skalníkové a Kateřině 
Rubínkové.

Velké poděkování také patří Pavle 
Jakubcové, která děvčata skvěle při-
pravila.

Karel Krondráf, ředitel DDM

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ČERVEN  ČERVENEC ČERVEN  ČERVENEC 20162016

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

ČERVEN
25.6. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
26.6. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
 ČERVENEC  
  2.7. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
  3.7. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 777 630 611 
  5.7. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
  6.7. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 130, 566 536 712
  9.7. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
10.7. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
16.7. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
17.7. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
23.7. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236 
24.7. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123

Vyučování bylo přísně zakázáno!
Tajemně a provokativně 

formulovali organizátoři 
XXII. ročníku literární 

soutěže z Památníku  Terezín téma 
letošní soutěže. Vycházeli ze vzpomín-
kového textu novinářky Jany Friesové 
z roku 1970 o zákazu vzdělávání židov-
ských dětí v terezínském ghettu. 

Myšlenka zaujala Adélu Chocholá-
čovou, studentku kvarty bystřické-
ho gymnázia. Proč mělo tehdy smysl 
riskovat život pro příležitost „být ve 
škole“, byť velmi specifi cké? V čem je 

vlastně ukryta hodnota vzdělání? Liší 
se od přístupu dnešního mladého člo-
věka? V čem, proč…? Na tyto i další 
otázky odpovídá její soutěžní práce. 
Odborná porota ji ohodnotila na 2. 
místě v celkovém pořadí prací z celé 
republiky. Tento úspěch je bonusem 
za odvahu tvořit a převést myšlenky do 
formulací, jež osloví čtenáře.

Blahopřejeme! 
(Text naleznete na www.gybnp.cz)

L. Císařová, vyučující čj      
Gymnázium Bystřice n. P.

Gymnázium postoupilo do krajského kola 
atletického čtyřboje

Velký úspěch zaznamenali starší žáci 
zdejšího gymnázia (tercie – kvarta). 
Chlapci i dívky postoupili do krajského 
kola atletického čtyřboje. Krajskému 
kolu předcházelo kolo okresní, které se 
konalo 27. května ve Velkém Meziříčí. 
Zde se z celkového počtu dvanácti škol 
umístily dívky na třetím místě, chlapci 
skončili druzí.

První červnový den se na atletickém 
stadionu v Třebíči konalo krajské kolo. 
Některé osobní rekordy našich žáků 
nakonec nestačily na silnou konkurenci 
zúčastněných škol. I přesto jsme ne-
propadli, což dokazuje krásné 4. místo 
chlapců, kteří porazili vítěze okresního 
kola a v celkovém pořadí zaostali o 

pouhých 200 bodů za bronzovou příč-
kou (8667 b.). Děvčata, po pozdějším 
přepočítání výsledků, nakonec obsadila 
5. místo (7361 b.).

Postup do krajského kola byl pro 
naši školu velkým úspěchem a na kraj-
ské úrovni jsme dosáhli velmi dobré 
umístění. Určitě si naši studenti zaslou-
ží velkou pochvalu za vzorné repre-
zentování školy. Konkrétní výsledky a 
fotografi e jsou umístěny na stránkách 
naší školy. Gymnázium reprezentovali: 
Ivana Koktavá, Vendula Fořtová, Nika 
Stalmachová, Adéla Skoumalová, Adé-
la Petrová, Jiří Kabrda, Hynek Prokop, 
Zdeněk Toman, Vojtěch Janča a David 
Vavříček.

Jan Illek 



Náš výměnný pobyt v rámci programu Erasmus+  začal v neděli 15. května, kdy 
jsme se v počtu 25 žáků druhého stupně společně s panem ředitelem Martinem Ho-
rákem, paní učitelkou Věrou Slámovou a paní asistentkou Alenou Vavříčkovou sešli 
před naší školou a po emotivním rozloučení s rodiči vyjeli směr Slovensko. Po de-
setihodinové, celkem příjemné cestě, jsme dorazili do Vranova n. T., kde nás uvítali 
slovenští přátelé. Cílem pobytu bylo osvojit si dva pro nás nové sporty – judo a volej-
bal, seznámit se s městem a jeho okolím a poznat kulturu a život lidí na východním 
Slovensku. Týden uběhl jako voda, odjížděli jsme s mnoha novými dovednostmi a 
zážitky. Bylo to pro nás krásných a nezapomenutelných pět dnů strávených v kolek-
tivu žáků a pedagogů ZŠ Juh Vranov n. T. Již nyní se těšíme na další školní rok, kdy 
budeme společně v této nevšední výuce pokračovat. 

Za žákovský realizační tým projektu Buď fi t! 
Zuzana Stojkovičová, Iveta Humpolíčková 

a Dominik Juračka 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní  615    
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ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, … Naše město 
zase o kousek 

krásnější

Buď fi t na Slovensku

Ani pátek 13. neodradil téměř 250 
zpěvaček a zpěváků od toho, aby 
se v tento květnový den zúčastnili 
již devatenáctého ročníku přehlídky 
dětských pěveckých sborů „Zpívám, 
zpíváš, zpíváme, …“. Z Bystřice a 
jejího širokého okolí se do Kulturní-
ho domu sjelo deset souborů, které 
předvedly to nejlepší, co se naučily 
za poslední rok sborového zpívání. 
Vedoucí sborů připravili programy, 

v kterých mohli účinkující prokázat 
svůj cit pro hudbu. Začínající i po-
kročilí zpěváci se postavili k tomuto 
úkolu více než odpovědně a přichys-
tali sobě navzájem a všem hostům 
opět krásný zážitek. Děkujeme všem 
přímým aktérům a rovněž všem, kte-
ří se podílejí na zajištění tohoto ma-
lého svátku hudby.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Skupina deváťáků ze 
ZŠ Tomáše Garyka Ma-
saryka připravila v rámci 
výuky volitelného před-
mětu výtvarné techniky 
návštěvníkům pohádkové 
aleje i náhodným chodcům 
překvapení. Po náročném 
zdolání kopce se před nimi 
objeví Večernice a postup-
ně všichni její bratři Měsíč-
ník, Větrník a Slunečník. 
Nepěkná betonová skruž, 
která brání vjezdu automo-
bilů do pěší zóny,  má od 
začátku června díky našim 
šikovným výtvarníkům 
nový vzhled. Děkujeme 
panu Šiborovi z městského 
úřadu za nápad výtvarně 
zpracovat tuto plochu, prá-
ce na projektu nás bavila 
a byla pro nás velkou vý-
zvou. 

J. Koscielniaková

Zdař GLOBE Games 2016 v Karviné
Pořadatelem 19. ročníku GLOBE 

Games byla Střední průmyslová škola 
a Základní a Mateřská škola Dělnická 
v Karviné se vzdělávacím centrem Te-
reza z Prahy. Rok 2016 se nesl v du-
chu badatelství. Čtyři dny hostila Kar-
viná studenty, učitele a vědce z celé 
naší republiky a zahraničí, například 
Chorvatska, Slovenska, Polska, Nor-
ska nebo Lotyšska. Každý tým si měl 
připravit krátkou ukázku spojenou 
s projektem, na kterém celý rok pra-
coval, a ve čtvrtek večer v Obecním 
domě Družba ofi ciálně odstartoval. 
V pátek dopoledne se sešli všichni 
účastníci na střední průmyslové ško-
le, kde v jednotlivých místnostech 
odprezentovali ostatním své projekty. 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 zastu-
povala děvčata Dita Kabelková, Lucie 
Svobodová, Veronika Turová a Nancy 
Balievová s projektem „V Rumunsku 
je tepleji, i když leží ve stejném pod-
nebném pásu“. Děvčata velice dobře 
reagovala na kladené otázky, protože 

tuto zemi poznala, a prezentace byla 
chválena. V sobotu se děti i učitelé 
vydali do blízkého terénu, aby pro-
zkoumali unikátnost místní krajiny, 
která se po těžbě uhlí znovuobnovuje. 
Na různých místech byla stanoviště, 
kde účastníci plnili nejrůznější úkoly 
a porovnávali stav krajiny před těžbou 
a nyní. Také zjišťovali, jaké druhy ži-
vočichů a rostlin se na daném místě 
nachází. Zajímavý úkol čekal na děti i 
na haldách, kde hledaly zkameněliny. 
Někteří se těšili na dinosaury, ale pro-
tože tady bylo třetihorní moře, tak tady 

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 11

V listopadu 2003 byla před novou 
budovu Gymnázia Bystřice nad Pern-
štejnem umístěna socha Ptáka Jarabá-
ka. Je dílem pražského sochaře Karla 
Špindlera, který jedno období tvořil i v 
Rovečném. Dílo dotváří relaxační zónu 
kolem školní budovy.

Socha je z ocelového plechu natře-
ného načerveno a připomíná papírovou 
skládanku.

Hynek Jurman

Socha Ptáka Jarabáka

nacházely zkameněliny plavuní, kap-
raďorostů. Účastníky na jednotlivých 
akcích doprovázela i velká zeměkou-
le, symbol GLOBE Games. Tu také 
v sobotu odpoledne přítomní společně 
za doprovodu hornické kapely doslova 
dokouleli v průvodu na Masarykovo 
náměstí, kde se konal badatelský jar-
mark. Karviná nás přesvědčila o tom, 

že není jen černé a zaprášené město, 
jak je prezentováno v celostátních mé-
diích, ale viděli jsme krásné a zelené 
město, které nás okouzlilo. 20. ročník 
se uskuteční v Moravských Budějo-
vicích. 

Koordinátorka GLOBE 
Dagmar Pivková 

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění téměř letních dnů nabízíme našim čtenářům malý 

výPro zpříjemnění letních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, 
zaevidovaných v průběhu měsíce května.

Knihy pro dospělé:
 Od patchworku po artquilt
Abbott Rachel Ohrožená
Axelsson Majgull Nejmenuji se Miriam
Bagshawe Louise Kariéristky
Carson Ben Širší souvislosti, aneb, Co je v životě opravdu důležité
Holden Wendy Narodili se aby přežili
Hrušková Marie Aleje
Hudak Renate Vysoké záhony
Jarošová Lenka Vařit zdravě může každý
Kopka Jan Cesty peklem – a sněhem
Kosatík Pavel Emil Běžec
Loučka Martin Eutanazie
Mawer Simon Provazochodkyně
Niedl František Rytíři z Vřesova 
Orgoník Daniel Nejvyšší vrcholy evropských zemí
Strunecká Anna Přemůžeme autismus?
Urban Jan Přestaňte se v práci stresovat
Wurm Monika Pakistánská princezna
Zibura Ladislav 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Zikmund Petr Já, Mattoni

Knihy pro mládež:
Bradley C. Alan Smrt v křišťálové kouli
Dědková Jarmila Střípek nebe
Duddle Jonny Piráti a mořská obluda
Chvojka Petr Polda a Olda
Jory John Děsná dvojka má namále
Klimek Hynek Strašidlář. Mezi námi ze záhrobí
Lennon M.T. Potížistka proti své vůli
Pospíšilová Zuzana Detektivové a zloději kabelek
Švamberk Šauerová M. Jak přežít svou vlastní pubertu i s učiteli a rodiči
Tuzarová Barbora Nikdy nepřestávej věřit

Oznámení Letní dovolená !!!;

Blíží se období letních prázdnin, a proto i v letošním roce bude prázdnino-
vá půjčovní doba městské knihovny nepatrně upravená.

Půjčovní doba o letních prázdninách !!!

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

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

START FILM FEST
Mladý fi lmový festival v Bystřici nad Pernštejnem nejen pro mladé

ZPRÁVY Z MUZEA

Výstava dobových 
reklamních letáků, kalendářů 

a reklamních poutačů

Městské muzeum Vás srdečně k prohlídnutí 
výstavy zaměřené na dobové reklamní letáky. 
Výstava je umístěna v 1. patře Městského muzea 
v Bystřici nad Pernštejnem od 21. 6. 2016. 

Ve dnech 22. až 26. července 2016 se v Bystřici nad 
Pernštejnem uskuteční první ročník nového festivalu 
START FILM. Je určen primárně všem studentům 
středních a vysokých škol audiovizuálního zaměření, 
kteří se během několika dnů budou vzájemně 
seznamovat, diskutovat o svých dílech, společně 
tvořit a bavit se. Festival je však otevřen i všem 
dalším (nejen) mladým nadšencům, kteří mají rádi 
fi lmy v jakékoli podobě.

Jádrem festivalového programu jsou workshopy 
vedené známými režiséry, scenáristy či spisovateli. 
Akreditovaní účastníci se mohou hlásit například na 
workshop tvůrčího psaní s Michalem Vieweghem, 
na workshop fi lmové režie s Radimem Špačkem, 
workshop klasické ploškové animace s Monikou 
Pavlovou nebo na workshop o reklamě s Martinem 
Bezouškou. Každý večer po setmění navíc odstartují 
fi lmové projekce pod širým nebem, které zajistí 
Kinematograf bratří Čadíků – diváci se mohou těšit 
na novější české fi lmy (Sedmero krkavců, Teorie 
tygra či Gangster 
Ka), ale například i na 
osvědčenou českou 
klasiku. Na některých 
projekcích budou navíc 
přítomni i zajímaví 
festivaloví hosté. 
Mimořádnou událostí 
bude například uvedení 
legendárního fi lmu 

režiséra Františka Vláčila Adelheid (1969), kterého 
se osobně zúčastní spisovatel a scenárista Vladimír 
Körner. Radim Špaček, režisér oceněný Českými 
lvy a Cenami české fi lmové kritiky, uvede svůj 
poslední celovečerní snímek Místa. Na veškeré tyto 
festivalové projekce má přístup i široká veřejnost. 

Na festivalu, jenž je určen mladým fi lmařům, 
nemůže chybět ani soutěž středoškolské a 
vysokoškolské studentské tvorby, na kterou se 
mohou zájemci přihlašovat do 30. června. V 
soutěži budou oceněny nejzajímavější student-
ské hrané, dokumentární či animované fi lmy, 
které vznikly v uplynulém a tomto roce. Nejlepší 
studentské snímky budou pochopitelně k vidění 
na festivalu a vítěze bude vybírat porota složená 
z lektorů workshopů a hostů START FILMu. 
Podrobnější informace o festivalu, možnostech 
akreditace a soutěži najdete na ofi ciálním webu 
startfi lm.cz nebo také na adrese facebook.com/
startfi lmfest.

Dále pro Vás připravu-
jeme zahájení výstavy 
Ochotnické divadlo na 
Bystřicku žije!, od 9. 
7. 2016 a Filmový fes-
tival bratří Čadíků 
(obrazy, fotky a fi lm) 
od 30. 7. 2016. Tě-
šíme se na Vaši ná-
vštěvu!
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VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 4   

Od 1. května probíhá 10. ročník poznávací soutěže
Další místa 

našeho putová-
ní, a knihy, které 

jsou s tímto místem spojeny. 

7) Tři Studně 
Rekreační místo u rybníka Sy-

kovce vzniklo kdysi na pasece u tří 
studánek. Dochoval se zde obyčej 
jarního Otvírání studánek. Na Třech 
Studních pobývali mnozí umělci 
(Martinů, Kaprálová, Bureš, V. No-
vák, Křičkovi, Paráček, Paulišta, 
Uher...). Miloslav Bureš zde napsal 
předloho pro kantátu Otvírání studá-
nek od B. Martinů.

nů zemřela v pouhých 25 letech. Jiří až 
v pokročilém věku sepsal román živo-
ta své ženy, který se z části odehrává 
právě na Vysočině u Sykovce, kde 
skladatelka prožila kus života i lásku k 
Martinů. Vitka Kaprálová byla velmi 
vášnivá žena a Jiří Mucha byl autorem 
otevřeným...

slunce (1968), Kankán se svatozáří 
(1969), Alfons Mucha (1982), Podiv-
né lásky (1988). i pro fi lm a televizi.

8) Studnice 
Nejvýše položená obec na Vyso-

čině je rodištěm lidového vzdělava-
tele J. Ev. Nečase a reprezentanta a 
odbojáře Cyrila Musila. Oba mají 
pamětní desky na stejném objektu. 
V penzionu u Musilů se skrývali 
známí odbojáři (Luža, Grňa, Štai-
ner-Veselý, Robotka, Svatoň, Soška, 
Pernický, Nechanský), ale byl zde i 
Emil Zátopek . Studnice stále přita-
hují turisty, lyžaře i výtvarníky. Ve 
statku čp. 5 se odehrál známý Kar-
níkův román.

Jan Karník: Soumrak rodu Jam-
borova (1921)

Lékař a básník Jan Karník vydal 
jediný román, Soumrak rodu Jambo-
rova. Popisuje smutné osudy tří sou-
rozenců z bohatého rodu na Studni-

cích. Během krátkého času vezme 
rod za své! Josefa zabije blesk, Te-
rezka se pomátne na rozumu a ze-
mře v lese a Francek šetří za lékaře, 
ženu raději nechá zemřít a sám pak 
zahyne ve špíně. Kniha vyšla s ilus-
tracemi, vytvořenými podle předloh 
přímo na Studnicích. Obálka 1. vy-
dání Karel Němec, obálka 2. vydání 
F. Bílkovský.

MUDr. JAN KARNÍK
* 16.   

Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody

Ne ve všech zemích mají mysliv-
ci svůj měsíc - Měsíc myslivosti a 
ochrany přírody.U nás je tento den 
oslavován od roku 1959.

Připomeňme si, proč tomu tak 
je. Měsíc červen je měsícem nové-
ho zrodu života v přírodě. V tomto 
měsíci se rodí nejvíce mláďat v roce. 
Rodí se srnčata, laně rodí kolouchy, 
rodí se malí zajíčci, líhnou se malí 
bažantíci a káčata. V tomto měsíci 
se líhnou holátka zpěvného ptactva. 
Divocí holubi hřivnáči k nám přiletí 
z teplých krajin, aby přivedli na svět 
svoje holoubátka. Chránění dravci - 

káňata, jestřábi, krahujci a poštolky 
- líhnou svá mláďata. Prostě většina 
druhů volně žijících zvířat a ptac-
tva přivádí na svět své potomstvo. 
Je několik faktorů, které toto důle-
žité dění v přírodě ovlivňují. Mimo 
počasí, které ovlivnit nemůžeme a 
které někdy tvrdým způsobem po-
stihne toto dění v přírodě, je tu další 
velmi důležitý faktor, který můžeme 
my, lidé, velice ovlivnit. To je hlavně 
klid a co nejmenší pohyb v přírodě. 
Chovejme se proto v tomto měsíci k 
přírodě velmi citlivě a ohleduplně. 
Choďme pouze po cestách, nehluč-
me a chovejme se tiše. Nepouštějme 
psy volně pobíhat nejen v lese, ale 
ani po loukách, kde leží bezbran-
ná srnčata, zajíčci a malí bažantíci. 
Uvědomme si, že jsme také součást 
této přírody a veškerého dění v ní, a 
podle toho se chovejme. Dopřejme 
všem tvorům v přírodě to, co chce-
me i my. Klid a ochranu. Jsme jediní 
tvorové v přírodě, kteří si ničí svoje 
životní prostředí, ale bohužel tím i 

životní prostředí ostatních obyvatel 
přírody. Ti to ovlivnit nemohou a bo-
hužel na naše počínání doplácí a trpí. 
V květnu tohoto roku byla zveřejně-
na zpráva londýnské Královské bo-
tanické zahrady v níž je uvedeno, že 
na planetě Zemi hrozí vyhynutí dva-
ceti procent rostlin. V naší republice 
se za poslední roky značně změnilo 
hospodaření na polích, kde se pře-
vážně pěstuje řepka olejka a kukuři-
ce. Tím se pro volně žijící zvěř stává 
příroda příliš monodietická, kdy po-
strádá pestrou potravu.Myslivci se 
snaží aspoň částečně pomoci zvěři 
budováním zvěřních políček a vysa-
zováním dřevin vhodných pro zvěř.

Bylo by potřeba změnit hospoda-
ření na polích, ale to je věc, kterou 
běžný občan neovlivní. Toho se musí 
zhostit politici spolu se zemědělci. 
Na úrovni našeho regionu však mů-
žeme mnoho prospěšného vykonat. 
Velmi dobrým počinem byla úprava 
části zvaná Chrástka a Rácová, kde 
byly vybudovány, i když malé, ale 

přece jen nějaké rybníčky.
Už méně vhodné pro zvěř bylo 

vybudování stezky „Bystřická za-
stavení“, která přivedla do přírody 
mnoho občanů. Schválně neříkám 
turistů, protože správný turista ví, 
jak se má v přírodě chovat.Proto 
bychom za náš Myslivecký spolek 
Karasín – Ždánice chtěli apelovat na 
naše občany, aby se v přírodě cho-
vali tak, aby nerušili zvěř a chovali 
se v přírodě tak, jak si to zaslouží.
Někteří lidé a hlavně děti mají sna-
hu zachraňovat opuštěná mláďata. 
Opuštěná nejsou a matka si je vždy 
najde.Hlavně neberte nově narozená 
mláďata do rukou.

Poděkováním za naše ohleduplné 
a citlivé chování k přírodě nám bu-
diž vědomí, že i naši vnukové a pra-
vnukové ještě uvidí ve volné přírodě 
zajíce, bažanta, srnku a další druhy 
zvěře a ptactva. Že za nimi nebudou 
muset chodit pouze do zoologické 
zahrady.

Za MS Karasín – Ždánice W.

JIŘÍ MUCHA
* 12. 3. 1915 Praha
† 5. 4. 1991 Praha

Prozaik, publicista, scenárista a 
překladatel, komplikovaná osobnost, 
syn malíře a grafi ka Alfonse Muchy. 

V letech 1920 – 1921 žil s rodiči 
v USA, 1937 – 1939 v Paříži. V 
roce 1934 složil maturitu na gym-
náziu v Praze. Studoval medicínu, 
dějiny umění a orientalistiku. Působil 
jako válečný zpravodaj a letec. Po 
roce 1945 pracoval jako novinář, v 
roce 1951 byl v inscenovaném pro-
cesu odsouzen za špionáž. Po svém 
propuštění v roce 1955 se živil jako 
scenárista a překladatel z angličti-
ny. Po pádu komunizmu byl zvolen 
předsedou československého PEN 
klubu.

Vydal romány Most (1946),Oheň 
proti ohni (1947), Spálená setba 
(1948), Válka pokračuje (1949), 
Pravděpodobná tvář (1963), Mari-
eta v noci, Věčná zahrada. Studené 

 Jiří Mucha: Podivné lásky (1988)
Syn malíře Alfonse Muchy, spiso-

vatel Jiří, sice nikdy osobně nebyl na 
Třech Studních, ale znal je z vyprá-
vění své ženy, skladatelky Vítězslavy 
Kaprálové. Po svatbě je vlastně osud 
rozdělil po jediné noci, Jiří rukoval do 
tábora v Agde a Vítězslava za pár týd-

8. 1870 Nové Město
† 27. 12. 1958 Nové Město

Básník, prozaik, překladatel, 
vl. jménem Josef Svítil. Studoval 
gymnázium v Brně a Německém 
Brodě a medicínu v Praze. Jako lé-
kař se usadil od r. 1899 ve Velkých 
Opatovicích, v r. 1906 se vrací do 
Nového Města. Vydává především 
básně: Chudobná žeň (1904), Večery 
u krbu (1922), Závětří (1928), Vosí 
hnízdo (1932), Srdce z pouti (1938), 
Dooráno (1940) ad., ale věnuje se i 
ostatním žánrům. 

Jeho jediným románem je Sou-
mrak rodu Jamborova (1921).

Hynek Jurman
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S více rodiči 
jsme se shodli na 
tom, že po turnaji 
si nejspíš hodně 

lidí nejen z Liberce a okolí dalo tu 
práci, aby se podívalo, kde vlastně ta 
Bystřice leží a co je to za město. A 
ne úplně zanedbatelný podíl na tom 
měli i tito rodiče. Zhruba třicítka ro-
dičů a dalších dospělých tvořících 
doprovod, které navíc fl orbalový 
klub oblékl do jednotných zářivě ze-
lených triček, se naší mládeži posta-
ral o bezkonkurenčně nejlepší divác-
kou podporu ze všech zúčastněných 
klubů a týmů. Trvalé povzbuzování 
podpořené dvěma bubny se soupe-
řům natolik vrylo do paměti, že ne-
bylo náhodou, když jeden ze soupe-
řů odpověděl svému kamarádovi na 
otázku „A co je vlastně ta Bystřice 
zač?“ větou „Nevím, ale mají velkej 
kotel“.

Florbalový turnaj Nisa Open v Li-
berci je pravděpodobně největší akcí 
tohoto typu v České republice. Rok co 
rok se tu schází několik stovek týmů 
jistě celkově s několika tisíci hráči ve 
věku od malých školáčků po veterá-
ny, aby tu odehrály víkendový turnaj, 
v němž uspět není snadné. Florbalo-

 Soupiska týmu Mladších žáků
22 Dominik Cisár  2004  
30 Petr Blecha   2004  
31 Jakub Dušek   2003  
33 Marek Čížek   2003  
35 Jakub Mazourek  2004  
36 Marie Bauerová  2003  
37 Jiří Švanda   2003
38 Jaroslav Plocek  2004  
40 Dominik Bárta  2003  
45 František Jílek   2004  
49 Miroslav Humpolík  2003  

Soupiska týmu Elévů
7 Mikuláš Haluška  2005  
21 Lukáš Novotný  2005  
23 Aleš Sitař   2006  
25 Jan Dufek   2005  
26 Tomáš Pražák   2005  
27 Adam Vejpustek  2005  
28 Matěj Kos   2005  
29 Kryštof Humpolík  2006  
32 Jan Zítka   2005
34 Josef Šilhán   2005  
39 Aleš Martínek   2006  

Soupiska týmu Přípravky
10 Stanislav Humpolík  2008  
12 Lukáš Zeman   2007
13 David Pavlů   2007  
14 Patrik Cisár   2007  
15 František Hosa  2007  
16 Dan Humpolík  2008  
19 Tomáš Mazourek  2007  
24 Ondřej Hronec  2007  

Úspěšné představení bystřické fl orbalové mládeže v Liberci
vý klub  ASK Bystřice zde obsazuje 
mládežnické kategorie pravidelně 
již od roku 2005. Naše mládež se tu 
nikdy neztratila a v některých roční-
cích dosáhla i velmi pěkných a hod-
notných výsledků, letošní účast však 
byla pravděpodobně nejúspěšnější. 
ASK Bystřice letos vyslal své hochy 
(včetně jedné dívky) do boje ve třech 
věkových kategoriích, a to Přípravka 
(ročník narození 2007 a mladší), Elé-
vové (ročník narození 2005 a mladší) 
a Mladší žáci (ročník narození 2003 
a mladší).

V kategorii Přípravek hrálo cel-
kem 29 týmů. Naši nejmenší se do-
stali mezi nejlepší dvanáctku, když 
během zápasů ve skupině vybojovali 
3 cenná vítězství, 2 remízy a utrpěli 
jedinou porážku. Nejcennější vítěz-
ství, zejména pro fanoušky hokejové 
Komety Brno, kterých bylo jak mezi 
malými hráči tak i mezi jejich rodi-
či mnoho, byla výhra nad pražskou 
Spartou. V rozhodujícím zápase, kte-
rý mohl chlapce nasměrovat do čtvrt-
fi nále, hráli hoši smírně 4:4 s týmem 
z Tachova, který nakonec dosáhl až 
na celkové druhé místo. Remíza to 
sice byla cenná, na postup ze skupiny 
do závěrečných vyřazovacích bojů 

jsme však potřebovali vítězství.
Ve věkové kategorii Mladších 

žáků bylo přihlášeno 19 týmů. Našim 
chlapcům a jedné dívce se díky jiné-
mu postupovému klíči podařilo velmi 
snadno a rychle proklouznout mezi 
nejlepších 12 týmů hrajících play 
off, tam však v prvním kole nestačili 
na své vrstevníky z Litomyšle a také 
zůstali těsně před branami elitní os-
mičky.

Byl to nakonec tým Elévů, komu 
se podařilo dostat se až na příčky 
nejvyšší, neboť jedenáctka chlapců si 
z Liberce odvezla stříbrné medaile. V 
základní skupině utrpěli jedinou po-
rážku  a jinak sbírali body a vítězství 
i v zápasech proti týmům zvučných 
jmen : Bohemians Praha, Athletics 
Praha, Bivoj Litvínov, Black Angels 
Praha či FBC Liberec. A protože 
zvládli úspěšně čtvrtfi nále i semifi ná-
le, mohli se v závěrečném zápase tur-
naje postavit ve fi nále svému soupeři 
z FBŠ Plzeň. Ve vyrovnaném zápase 
se nakonec vítězství díky fl orbalové-
mu umu, troše štěstí a také asi i úna-
vě našich hráčů přiklonilo na stranu 
soupeře, který fi nále vyhrál poměrem 
5:4. Úspěch týmu podtrhlo i zařaze-
ní Honzy Dufka a Adama Vejpustka 

mezi 3 nejlepší hráče turnaje v ka-
tegorii Elévů, a to ještě pořadatelé 
„pozapomněli“ na Pepu Šilhána, 
jehož individuální příspěvek k úspě-
chu týmu byl možná ještě větší než 
příspěvek jeho spoluhráčů.

Cestou i po návratu domů určitě 
bylo co slavit, ale pro všechny zú-
častněné byl asi nejcennější pocit 
z krásně prožitého víkendu. A všich-
ni mladí hráči jistě v Liberci nabrali 
novou dávku motivace pracovat na 
sobě a věnovat se svému oblíbenému 
sportu – ověřili si totiž, že se mohou 
sebevědomě měřit jako rovný s rov-
ným s elitními fl orbalovými týmy 
včetně těch extraligových, a že když 
se všechno sejde ve správnou chvíli 
na správném místě, mohou domů vo-
zit i medaile.  

Za rodiče všech našich malých 
hráčů a hráček si dovolím poděkovat 
celému trenérskému týmu ASK Byst-
řice nejen za akci Liberec ale za celou 
sezónu, během níž věnovali našim 
dětem hodně ze svého volného času, 
díky čemuž naši kluci a holky zase o 
kus sportovně a osobnostně vyspěli a 
naučili se hodně o fl orbale i o životě.

Aleš Sitař

ALMANACH vydaný u příležitos-
  oslav 80.let kopané v Bystřici n. P. si 

můžete prohlédnout v Informačním 
centru Bystřice n. P. Zakoupit tento Al-
manach lze na stadioně SK Bystřice n.P. 
v kanceláři správce denně od 8:30 - 
11:30, případně na kontaktu skbynp@
seznam.cz. Dále si můžete zakoupit dal-
ší klubové upomínkové předměty jako 
šálu, minidres, klíčenky.

-mt-SK Byst ice nad Pernštejnem

80 let kopané
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Úspěšné tažení bystřických atletů 
pokračuje

Atletický oddíl SK Bystřice n. P.
 opět zahájil nový ročník závodů, 
jehož úvodní část odstartoval přes-
polní běh v Novém Městě n. M. 
Deštivé počasí na začátku měsíce 
dubna neodradilo závodníky a kon-
kurence byla opravdu veliká. Mezi 
nejlepší výkony patří 3. místo Ka-
mila Vařejky (ml. žáci) v běhu na 
800 m v čase 2:38. Ostatní umístě-
ní: 6. Karolína Halvová, 6. Ondřej 
Hronec a 8. Kateřina Illeková (pří-
pravka), 7. Michala Illeková a 10. 
Jílek Benedikt (nml. ž.), 7. Marek 
Šacl (ml.ž.), 7. Adéla Skoumalová, 
10. Ivana Koktavá, 7. Lukáš Cou-
ral, 10. Petr Molík a 11. Petr Smo-
lík (st.ž.) a 3. Aneta Gálová (dor.).

Dalším závodem byl Svitavský 
víceboj pro žáky do 15 let. Posled-
ní dubnová sobota přinesla krásné 
počasí a na zdejší sportovní stadion 
se dostavil neskutečný počet závod-
níků z různých koutů ČR: Jablonce 
n. N., Vysokého Mýta, Lanškrouna, 
Tábora, Brna, Týniště n. O a Blan-
ska. Po nekonečném celodenním 
závodu jsme byli nadmíru spoko-

jeni. Vítězem trojboje v katego-
rii přípravek se stala Kateřina 
Illeková (dálka, míček, 60 m), na 
4. místě Karolína Halvová a na 
5. Max Bukal. Ve čtyřboji nej-
mladších žaček si bronzovou me-
daili odvezla Michala Illeková, 
7. místo obsadil Miloslav Bartoš 
a 8. Benedikt Jílek. V sedmiboji 
staršího žactva si Petr Smolík (r. 
2002) vytvořil osobní rekord ve 
skoku vysokém výkonem 148 cm. 

Dne 22. května soutěžili nej-
mladší atleti ve Velkém Meziříčí. 
Z našeho oddílu jsme měli pouze 
dva zástupce, kteří absolvovali čtyř-
boj (60 m, slalom, míček a dálku). 
Z celkového počtu 47 závodníků 
se z vítězství radovala Kateři-
na Halvová, která snad konečně 
uzavřela svoji sérii bramborových 
medailí. Luboš Vrtěna se umístil na 
31. místě. 

Všem atletům děkuji za výbor-
né výsledky a přeji pevnou vůli 
v další práci.

Jan Illek
Atletický oddíl SK Bystřice

Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. mají opět fantastické výsledky: 8 zla-
tých, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile z MČR 2016 v šermu fl eretem.

Už v roce 2013 získali v celoroční soutěži 7 cenných kovů, v roce 2014 
to bylo 11, v roce 2015 18. Letos vybojovali šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. 
16 medailí z MČR.

1. medaile stříbrná, Robert König v seriálu MČR v kategorii kadeti
2. medaile bronzová, Marek Totušek v seriálu MČR v kategorii kadeti
3. medaile zlatá, družstvo Robert König, Marek Totušek a Radek Šibor 

v kategorii kadeti
4. medaile stříbrná, Isabela Sedláková v seriálu MČR v kategorii ka-

detky
5. místo zlatá, družstvo Isabela Sedláková, Eliška Malíčková, Michala 

Illeková a Aneta Prokešová v kategorii kadetky
6. medaile stříbrná, Marek Totušek v seriálu MČR v kategorii junioři
7. medaile zlatá, Michala Illeková v seriálu MČR v kategorii mini žač-

ky, vítězka ČP
8. medaile zlatá, družstvo Michala Illeková, Kateřina Illeková, Daniela 

Prokešová a Petra Kozlová v kategorii mini žačky
9. medaile zlatá, Marek Totušek v seriálu MČR v kategorii žáci, ví-

těz ČP
Oddíl děkuje všem sponzorům zejména: WeraWerk s.r.o., ZDT Nové 

Veselí s.r.o., Železárny Štěpánov s.r.o, Fides Agro s.r.o.

10. medaile zlatá, Isabela Sedláková v seriálu MČR v kategorii žačky, 
vítězka ČP

11. medaile stříbrná, Eliška Malíčková v seriálu MČR v kategorii žačky
12. medaile zlatá, družstvo Isabela Sedláková, Eliška Malíčková, Micha-

la Illeková
13. medaile stříbrná, družstvo bratrů: Jiří, Michal a Jan Kurfürstovi a 

Marek Totušek
14. medaile bronzová, družstvo Kateřina Jakubcová, Isabela Sedláková, 

Eliška Malíčková MČR v kategorii žaček, žáku, seniorek a seniorů 
se konal v Bystřici n. P. v Areálu sportu a kultury. Akci podpořil Kraj 
Vysočina a město Bystřice n. P.

15. medaile zlatá, Michala Illeková v seriálu MČR v kategorii ml. žačky
16. medaile stříbrná, Isabela Sedláková v seriálu v kategorii ml. Žačky, 

vítězka ČP.

Družstvo žaček na 1. místě Družstvo seniorek na 3. místě Družstvo seniorů na 2. místě

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz
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Projekt Klub lysek
V sobotu 28. května jsme ve 

Věžné oslavili s našimi nejmenší-
mi jejich svátek. Protože jsme obec 
veskrze sportovní, byla i oslava Dne 
dětí ve znamení pohybu. Děti spolu s 
rodiči měli před sebou 5 km dlouhou 
trasu z Jabloňova přes Suché Louky 
do Věžné, na které je čekaly nejrůz-
nější úkoly: skákání panáka, kopaná, 
střelba z luku a ze vzduchovky, ská-
kání přes švihadlo a v pytli, softtenis, 
házení šipkami i hasičský útok.

Ze 36 soutěžících se nejlépe 
umístli:
- v kategorii 
předškoláků: Iza-
bela Procházko-
vá, Zdeněk Vej-
pustek a Matouš 
Janeček,
- v kategorii do 
10 let: Martin 
Punčochář, Ši-
mon Kroupa a 
Petr Holánek,
- v kategorii nad 
10 let: Tomáš Sá-
decký, Markéta 
Kaštylová a Voj-
těch Punčochář.

Barevný týden v ZŠ Zvole
Tradiční "Barevný týden" se od 30. května do 3. červ-
na tohoto roku nesl v barvách - MODRÁ - projekt 
Voda - studování sladkovodních živočichů a úprava 
studánky. ZELENÝ projekt Lidé Země se týkal ochra-
ny životního prostředí. RŮZNOBAREVNÝ DEN: s 
projektem Sebepoznání jsme zjišťovali své klady a zá-
pory, ale i své dovednosti a znalosti, ČERNO - ORAN-
ŽOVÝ DEN byl zaměřen na Tektonické desky - jejich 
pohyby, vznik sopek a na živočichy žijící v zemi a jes-
kyních. Projekt Šaty dělají člověka, kdy si děti zjišťo-
valy úlohu a potřebnost ošacení, jak se měnilo v průbě-
hu staletí, probíhal v pátek při PYŽAMOVÉM DNI.

V cíli pak na všechny čekala slad-
ká odměna, spousta cen a hlavně 
skákací hrad a trampolína, které nám 
zapůjčil Mikroregion Bystřicko. Na 
závěr jsme si všichni opekli klobás-
ky, které po vydané námaze obzvlášť 
chutnaly.

Poděkokování patří organizáto-
rům: SDH Věžná, Badminton klubu 
Věžná a místním ženám, ale také 
sponzorům: ČEZu, Metalplastu Věž-
ná a SDH Věžná.

Jana Vrbková

Den dětí ve Věžné
V tomto školním roce probíhal na 

naší škole projekt věnovaný přírodě 
a ekologii, zaměřený především na 
les a ptactvo žijící v okolí Štěpáno-
va.  V rámci projektu měly děti mož-
nost sledovat odlov a kroužkování 
ptáků s ornitology z CHKO Žďárské 
vrchy nebo navštívit bystřickou ko-
telnu na biomasu a centrum EDEN. 
Krásným zážitkem bylo „Vítání pta-
čího zpěvu“ jednoho brzkého květ-
nového rána. Navštívili jsme také 
Lomnici a  seznámili se tam  s lesní 
pedagogikou, do Pavlova jsme se 
vydali poznat záchrannou stanici a 

soutěžili jsme na nedvědické Mys-
livně na akci  Den s Lesy ČR. Z pra-
cí na téma projektu vytvořili žáci 
výstavu v prostorách školy.

Součástí projektu byla také tvorba 
virtuální stezky o místních ptácích, 
umístěná ve formě QR kódu na ta-
bulích školní naučné stezky Štěpá-
novský čtyřlístek.

Projekt je podpořen Krajem 
Vysočina. Více o projektu můžete 
najít na webových stránkách http://
klub-lysek2.webnode.cz/

Bohumila Blechová, 
koordinátorka projektu

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou

Pozvánka do 
Písečného na víkend 
plný zábavy a sportu

ZŠ Zvole

Čtvrtý červencový víkend bude 
v Písečném ve znamení bohaté-
ho kulturního programu, sportu a 
her. Příznivci sportu ve spolupráci 
s obecním úřadem pořádají v sobotu 
dne 23. 7. 2016 nohejbalový turnaj 
trojic „SATAN CUP“. Zahájení je 
v 8.00 hodin na antukovém hřišti na 
místním výletišti. Přihlášky muž-
stev se přijímají na telefonním čísle 
777322881 (p. Zdeněk Vojtíšek) do 
22. 7. 2016 nebo v den konání na 
místě od 8.00 do 8.30 hod. Po celou 
dobu turnaje bude zajištěno bohaté 
občerstvení, po vyhlášení výsledků, 
předání diplomů a věcných cen nej-
lepším účastníkům bude pokračovat 
volná zábava. Akce pokračuje v  ne-
děli dne 24. 7. 2016 „Dětským spor-
tovním odpolednem“, které začíná 
ve 13.00 hodin zápisem dětí do sou-
těží. Pro děti bude připravena celá 
řada atrakcí, sportovních a zábav-
ných her v různých dovednostních 
disciplínách (skákání v pytlích, střel-
ba ze vzduchovky, jízda obratnosti 
na kole, přenášení pingpongového 
míčku, jízda na loďce, poznávání 
přírody a další). Odměnou pro děti 
budou ceny a různé dárky. Vstupné 
pro všechny účastníky zdarma. Těší-
me se na účast přátel sportu i rodičů 
s dětmi.                                        DR

Dětský den 2016 ve Zvoli se opět vydařil
Ve nedělním odpoledni začal od 14:00 na víceúčelovém hřišti 
ve Zvoli program her a soutěží pro 70 soutěžících dětí děti 
ze Zvole, Branišova a Olešínek. V soutěžních disciplínách 
soutěžily nejen o razítka do své průkazky, ale také o sladké 
a vitamínové odměny. Po splnění všech soutěžních disciplín 
dostalo každé dítě balíček sladkostí a párek v rohlíku. Všem 
členům kulturní komise a učitelkám ze ZŠ Zvole děkuji za 
milou a obětavou spolupráci při organizaci Dne dětí. Zvláštní 
poděkování patří  zem. spol. AGRO Zvole, a.s., Ing. Šandera 
za sponzorský dar na Den dětí.

Ovoce a zelenina do škol
Žáci si mohli ověřit své znalosti a dovednosti při zjišťování 
původu a využití různých druhů ovoce a zeleniny. Všechno 
si společně očistili a ochutnali. Tento projekt pomáhá dětem 
při využívání různých technik přípravy syrového ovoce i ze-
leniny.

5. až do 9. června  2016  "ŠKOLA V PŘÍRODĚ"
Každoročně jezdíme na Školu v přírodě na Šiklův 

mlýn. Děti v průběhu pobytu měly své vyučovací hodi-

ny, ale i možnost využít krásného prostředí pro sport, 
přírodovědné procházky a zábavu. Tento projekt po-
máhá našim žákům ucelit si své dovednosti a znalosti 
v příjemném a klidném prostředí. 

Za ZŠ Zvole H. Vítová  a R. Jará
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6. ročník Dětského dne

Super holky a kluci na Dolní RozsíčceVelký úspěch žáků ze Základní školy Rožná  
v soutěži  Požární ochrana očima dětí

„Týden zdraví a bezpečí“ na ZŠ a MŠ Strážek
Ve dnech 9. – 13. 5. 2016 proběh-

la na naší škole projektová výuka na 
téma ochrany zdraví a bezpečí. Cílem 
bylo vést žáky k aktivní ochraně zdra-
ví a připravit je nejen teoreticky, ale 
především prakticky na různé krizové 
situace, ve kterých se mohou během 
života ocitnout.  Každý den v týdnu 
byl věnován určitému dílčímu tématu.

 Pondělí bylo „Dnem proti úrazům“. 
Žáci se dozvěděli informace o tom, co 
vlastně obnáší pojem zdraví, jak se o 
něj starat, jak a kdy volat na tísňové 
linky a učili se poskytnout první po-
moc. Do naší školy také zavítali Pavel 
Brož a Pavel Bambousek, aby v rámci 
projektu VZPoura úrazům upozornili 
žáky na rizikovost určitých životních 
situací a naučili je, jak lze tato rizika 
omezit na minimum. Jejich vyprávění 
o tom, jak jim vteřina změnila celý ži-
vot, bylo velmi poutavé a poučné. 

V úterý následoval „Den zdravých 

mezilidských vztahů“. Žáci se napří-
klad zúčastnili vzdělávacích programů 
s názvy Zdravý životní styl a Šikana, 
které pro ně připravily pracovnice 
Střediska výchovné péče z Velkého 
Meziříčí. 

Středu, která byla „Dnem mimořád-
ných událostí“, zahájil cvičný požární 

Není jednoduché být Super holkou 
ani Super klukem. Toto bylo téma le-
tošního Dne dětí na Dolní Rozsíčce. 
Všechny příchozí děti, téměř 30, se 
rozdělily do dvou skupin, na SUPER 
HOLKY a SUPER KLUKY a boj 
mohl začít. Umí děvčata zatlouci hře-
bík, našroubovat matku a vstřelit gól 
do brány? Ano.... umí, vyrovnaly se 
v tomto klukům na celé čáře. Ale ani 
hoši nezůstali zahanbeni. Bravurně 
zvládli uplést cop, přebalit miminko a 
navléci krásný korálkový náhrdelník. 
V tomto duchu se neslo celé nedělní 
odpoledne. Nebojme se žádné práce, 
žádný úkol není pro nás tabu. Nejsou 
přece ryze dívčí a chlapecké disciplí-
ny. A kdo vyhrál? Všechny děti. Vždyť 
do toho daly vše. Um, rychlost, zruč-

nost, hbitost, umělecké cítění a hlavně 
srdce, a hodně zapálené.

Po kratičkém oddychu byl k vidě-
ní útok místního dětského hasičské-
ho sboru. Po uhašení ohně se přiřítili 
profesionálové z SDH Dolní Rožínka. 
Hořící auto po chvíli pokryla pěna a 
poté se z dětí staly pěnové příšerky, 
takové originální a jedinečné posta-
vičky.

A co říci závěrem? Den se vydařil, 
bylo skvěle. A jedno doporučení – ne-
bojte se, vy dospělí, stát se na chvíli 
dětmi a vidět ten svět, třeba jen jeden 
den, jinýma očima. Poděkování patří 
všem organizátorům a těm, kteří při-
spěli k výborné atmosféře a tím den 
udělali krásným.

Ivana

poplach a poté měly jednotlivé roční-
ky možnost seznámit se blíže s prací 
požárníků. Poděkování patří místním 
dobrovolným hasičům, především 
panu Miroslavu Červinkovi, který 
žáky hasičskou zbrojnicí provedl. 

Čtvrtek byl zasvěcen dopravní 
bezpečnosti. Zatímco žáci 1. stupně 

se zaměřili především na pravidla po-
hybu chodce po vozovce a chodníku, 
bezpečnou cestu do školy a dopravní 
značení, žáci 2. stupně se věnovali pra-
vidlům určeným cyklistům a přípravě 
kola a cyklisty  na pohyb po vozovce. 

Pátek byl „Dnem obrany státu“. 
Žáci 2. stupně měli možnost setkat se 
s panem majorem Petrem Jurečkou, 
který jim připomněl statečné činy le-
gionářů za 1. světové války, porovnal 
život vojáka dříve a nyní a vyprávěl o 
své účasti na vojenské misi v Afghá-
nistánu. O tom, že jeho přednáška 
žáky zaujala, svědčilo i množství do-
tazů, které na pana majora žáci měli. 

Na závěr celého týdne představily 
jednotlivé ročníky ostatním, čemu se 
celý týden věnovaly a co se naučily. 
Závěrečná prezentace tříd se všem 
ročníkům velmi vydařila. 

Lucie Christianová

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska již několik let vyhlašuje soutěž 
„Požární ochrana očima dětí a mládeže 2016“. Jako každý rok, i letos jsme 
do soutěže poslali tři nejlepší práce za tyto kategorie: část výtvarná katego-
rie ZŠ 1 (žáci prvního a druhého ročníku), kategorie ZŠ 2 (žáci třetího až 
pátého ročníku), část literární kategorie L 1 (žáci třetího až pátého ročníku). 
V některých kategoriích se vybírá z několika stovek prací. Proto jsme byli vel-
mi potěšení, že jsme ve všech třech kategoriích v okresním kole uspěli. David 
Hanus v literární části obsadil vynikající 1. místo (L1), Monika Rousková 2. 
místo (ZŠ 1) a Kristýna Blechová 2. místo (ZŠ 2). První tři místa postupovala 
za každou kategorii do krajského kola. A zde jsme opět „slavili“. David Hanus 
obsadil opět 1. místo, Monika Rousková 2. místo. Do celorepublikového kola 
postupovala pouze první místa.  A zde máme obrovský úspěch. David Hanus 
se umístil na 3. místě.

ZŠ Rožná

 V sobotu 4. června 2016 se na 
Dolní Rožínce konal již 6. ročník 
Dětského dne. Počasí nám přálo, a tak 
se sešlo mnoho dětí a jejich rodičů.

 Musely splnit nejrůznější úkoly a 
podle mapy hledaly v areálu Zámec-
kého parku ztracená razítka. Za splně-
ní všech úkolů dostaly velkou sladkou 
odměnu a balíček s překvapením. Na 

závěr nám dobrovolní hasiči z Nové-
ho Města na Moravě ukázali, jak se 
vyprošťují osoby z havarovaného auta.

 Poděkování patří všem hasičům 
z Dolní Rožínky a Nového Města na 
Moravě, všem sponzorům, bez kte-
rých by se tato akce neuskutečnila a 
především všem zúčastněným.   

SDH Dolní Rožínka, Roman Vojta
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE

  KOUPÍM  STARÉ peřiny a nedrané peří 721 469 234
  KOUPÍM  byt v této oblasti. Opravy nevadí. Děkuji. 
 T: 606 158 288 
 KOUPÍM  RD/chalupu k trvalému bydlení. Zahrada 

výhodou. T: 737 309 875

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL

- 
- 
- −

GHOST     PELLS     AMULET    LEADER FOX    CRUSSIS    LAPIERRE   SALSA

@

Řidiče kamionu
na trasy v EU (Německo, Rakousko, Itálie..)

·  3–4 týdenní turnusy dle dohody, týden volno
·  ŘP C, E

·  digitální karta
·  praxe nutná

·  čistá mzda od 39 000–50 000
·  možnost firemní půjčky

Autotransport Matuštík
Slavkov u Brna

Mezinárodní 
a vnitrostátní doprava

Přijmeme do 
hlavního pracovního poměru:

Nabízíme dobré platové podmínky, zázemí rodinné firmy 
s přátelskou atmosférou. V případě zájmu nás prosím kontaktujte zasláním 

životopisu na e-mail: tomas@autotransport.cz nebo volejte na 
tel.: 602 691 198, Tomáš Šafařík 8–17 hod.

Sídlo firmy: U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna
www.autotransport.cz

VÁŠ ZÁŽITKOVÝ 
PRÁZDNINOVÝ 

DEN

NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ 
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT 
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY 
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH 
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

|  ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ 
VNITŘNÍ 
I VENKOVNÍ 
BAZÉNY 

|  SAUNOVÁ 
VESNIČKA 
S PŘÍRODNÍM 
JEZÍRKEM 

|  SLUNNÁ LOUKA 
LADA, FRESH BARY 
A ODPOČÍVÁRNY 

|  LETNÍ SAUNOVÉ 
CEREMONIÁLY 

|  KOUPELE 
A MASÁŽE

SPECIÁLNÍ 
LETNÍ AKCE 
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016 
s časy navíc ve wellness světě.

Ke vstupu na 120 minut 
dostanete navíc 30 minut.

Ke vstupu na 180 minut 
dostanete navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort)
Brno – Kníničky
tel.:  +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@infi nit.cz

w w w . i n f i n i t - m a x i m u s . c z
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
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

- 
 

   

-  

-   

-  

.

 

Nástupy: dle dohody

DOMOV PRO SENIORY MITROV, 

, 

Tel.: 566 591 811, 603 707 214, 
e-mail: mzdy@domovmitrov.cz
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INZERCE, RŮZNÉ

Nadšení pro lidi a výkon

NOVÝ PROVOZ
Bystřice nad Pernštejnem

Přijímáme
zaměstnance

Info na tel.:
+420 566 339 121

Olga.Jandova@cooperstandard.com


