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Oslavy výročí 600 let od přidělení městských práv v Crimmitschau

Výstavba bytů v stacionáři

Skutek roku 2013 v regionu Vysočina

Crimmitschau, partnerské město 
města Bystřice nad Pernštejnem, 
slaví v letošním roce výročí 600 let 
od přidělení městských práv. Slav-
nosti probíhají v rámci kulturních 
a společenských akcí po celý rok.  
Oslava s partnerskými městy pro-
běhla poslední květnový víkend a ne-
sla se v duchu tradic, historických 
kostýmů a řemeslného jarmarku. 
Zástupci našeho města a bystřického 
regionu měli tu čest aktivně se podí-
let na programu a reprezentovat náš 
kraj.  Velký úspěch sklidilo vystoupe-
ní dětského národopisného souboru 
GROŠ z Dolní Rožínky a Bystřická 
kapela zaujala německé přátele svou 
nabídkou hudebních hitů ve stylu 
lidových písní a dechovky.  Na slav-
nostech nechyběly ani české stánky 
s nabídkou tradičních českých vý-
robků. Farma EDEN pod taktovkou 
Ing. Michala Buriana uspokojovala 
chuťové buňky místních obyvatel a 

mační centrum.
Víkend květnových oslav města 

Crimmitschau zahájil český umě-
lec Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers a současně tak odstartoval 
letošní mezinárodní hudební festival 
„České sny“  v Evropě.  Během kon-
certu v divadle Crimmitschau byly 
představeny nejkrásnější hudební 
"perly" swingu a jazzu 30. a 40. let. 
V neděli víkendové oslavy ukončil 
velkolepý průvod zástupců spřátele-
ných měst. 

K příjemnému strávení víken-
du přispělo nejen slunečné poča-
sí, ale hlavně přátelská atmosféra 
pořádajícího města. Tímto by-
chom za město ještě jednou rádi 
poděkovali za pozvání a zároveň 
poděkovali všem účastníkům za 
zodpovědný a skvělý přístup k re-
prezentaci našeho města v Crim-
mitschau.

-osš-

návštěvníků slavností pravou českou 
kuchyní, a to především jídly z bram-
bor. Milovníci vín měli možnost 
ochutnat moravská vína, která jsou 
vyhlášena svojí svěžestí a odrůdovou 
různorodostí.  Tradiční české výrob-

ky byly představovány také manželi 
Danzingerovými z Olešnice. Ve svém 
stánku nabízeli více než 90 druhů vý-
robků z modrotisku s názornou ukáz-
kou výroby. Propagaci a informace o 
našem městě zajistilo městské infor-

Už popáté byli v historii Kraje Vyso-
čina oceněni ti, kteří pro region a jeho 
občany udělali něco mimořádného nad 
rámec svých povinností. Jedná se o vý-
jimečné dobrovolné skutky jednotlivců 
i projekty právnických osob. Slavnostní 
předání cen se odehrálo 2. 6. 2014 v repre-
zentačních prostorách Zámku Telč za pří-
tomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka a dalších hostů.

Mezi oceněnými byla z našeho města paní 
Martina Olivová za oblast kultura a umění 
a Občanské sdružení Úsměváčci, pod vede-
ním Soni Dudkové, za oblast sociálně zdra-

NAPLŇUJEME SEN MNOHA GENERACÍ!
V Bystřici se hrával dobrý ho-

kej, ale to si já pamatuji jen velmi 
mlhavě, protože jsem na něj chodil 
s otcem jako velmi malý hoch. U 
základní školy na hřišti pan Exl rok 
co rok stříkal kluziště, které mělo 
i osvětlení, ale hlavně byly asi jiné 
zimy, protože vydrželo celou zimu 
bez přichlazování. V žákovských 
létech na kluzišti probíhaly mládež-
nické turnaje i velké bitvy dospělých. 
Jirka Exl odešel hrát do Ingstavu 
Brno a nastal soumrak kluziště. Již se 
nenašlo mnoho obětavých lidí, kteří 
by led udržovali. Postavil se zimní 
stadion v Nedvědici a bylo na mnoho 
let vymalováno. Když je led v Ned-
vědici, nemusí být v Bystřici. Stejná 
chyba jako, když se říkalo „ máme 
Domanínský rybník, nepotřebujeme 
koupaliště.“ 

Sen mnohých se začal naplňovat 
ve velkých bolestech. Nejprve byl 
projektován velký zimní stadion za 
cca 100 mil. Kč. Dvakrát jsme se po-
koušeli dostat do podpory ROP. Ne-
podařilo se. Fondy jsou dnes praktic-
ky vyčerpány, proto jsme se rozhodli 
jít na to jinak. Prostřednictvím tzv. 
PPP projektu došlo k přemalová-
ní na úspornější variantu za cca 57 

mil.Kč. Zastupitelé města koncesní 
smlouvu  zimního stadionu schvá-
lili až na druhý pokus. Potom bylo 
na ÚHOS zasláno podání na mno-
ho bodů uzavírané smlouvy. Čtyři 
měsíce se i přes urgence nic nedělo. 
Pochybení městu při uzavírání kon-
cesní smlouvy nebylo ÚHOS shle-
dáno. Po té bylo městu oznámeno, 
že může podepsat smlouvu. Souhla-
silo i Ministerstvo fi nancí. Dne 11. 
září 2013 jsem podepsal smlouvu 
s investorem. Následovalo zpraco-
vání prováděcí dokumentace a vý-
běr zhotovitele. Když již bylo vše 
zajištěno a na radnici jednal ředitel 
nadnárodní společnosti, která měla 
vše realizovat, přišla sprcha z Vídně. 
Tam totiž smlouvu neschválili. Nové 
oslovování fi rem, jednání s banka-
mi atd. Dne 2. června bylo předáno 
staveniště a začaly zemní práce. Dle 
harmonogramu bychom měli na led 
vyjet prvního prosince tohoto roku. I 
když jsem optimista, zdá se mi tento 
termín velmi odvážný, ale nechme se 
překvapit! Zimní stadion je poslední 
velkou stavbou k doplnění infrastruk-
tury města. Máme unikátní sportovní 

V půdních prostorách v denním 
stacionáři v ulici Pod Horou zůsta-
lo volné místo pro výstavbu malo-
metrážních bytů. Město zažádalo 
o dotaci na ministerstvo pro místní 
rozvoj na projekt „Podpora výstavby 
podporovaných bytů“ a bylo úspěš-
né. Projekt zahrnuje vybudování 4 
bytů s pečovatelskou službou v pa-
tře objektu stacionáře, bezbariéro-
vého osobního výtahu a venkovního 

přístupového schodiště. Předmětem 
navržené rekonstrukce jsou vnitřní 
úpravy pro umístění jednopokojo-
vých bytů DPS a  rekonstrukce sítí.

Náklady na rekonstrukci části 
objektu pro pečovatelské byty jsou 
4.740.000 Kč, schválená dotace je 
2.400.000 Kč (600 tis. Kč na jeden 
pečovatelský byt). 

Josef Vojta
místostarosta

(Pokračování na str. 5) (Pokračování na str. 4)
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INZERCE



Datum Název akce  Místo Organizátor 

1. 5. – 31. 10. S Vodomilem Zub í zemí 2014 Mikroregion Byst icko TIC BnP 

1. 6. – 30. 9. IV. ro ník fotografického festivalu Zrcadlení 2014 www.fotosoutez-bystricko.cz KUMŠT o.s. 

22. 6. – 10. 7. Výstava obraz  Ladislava Šauera Galerie Na Bahnech ve Víru Galerie Na Bahnech 

27. 6. – 6. 7. Letní kino; 21.30 hod. Zámecký park v Dolní 
Rožínce SDH Dolní Rožínka 

28. 6.  Oslavy 50. výro í založení fotbalového oddílu 
v Uj ov ; 10.00 hod. Uj ov – sportovní areál SK Uj ov 

28. 6. Pelíšek fest; 15.45 hod. cyklo & in-line ovál  na 
Lužánkách Zapnuto o.s. 

28. 6.  Westernový motosraz IV; 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

28. 6.  Oslavy 90. výro í založení hasi ského sboru ve 
V stín ; 14.00 hod. V stín – výletišt  u KD SDH V stín 

28. 6. Rybožraní, 14.00 hod. Šva ec „Pod lipama“ OS p átelé Víru a spolek 
rybá  Koroužné 

28. 6.  Odpoledne pro d ti; 14.00 hod. Dale ín OÚ Dale ín 

28. – 29. 6.  Št pánovská pou Št pánov n. S. M stys Št pánov n. S. 

29. 6. – 4. 7. Basketbalový kemp BK Tišnov Sportovní hala BK Tišnov 

29. 6. – 5. 7. Týdenní pobyt STOB - 2 Sportovní hala Dr. Málková 

29. 6.  Divadelní p edstavení: Sv táci; 16.00 hod. Vítochov Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

29. 6.  ŠT KULE: 14.00 Borov nka, 14.45 Kartá ka, 
16.00 Recitál Jícha, Pospíšilová Št pánov n. S. M stys Št pánov n. S. 

4.  – 5. 7.  Putovní letní kino 2014, 21.30 Vír Mikroregion Byst icko, obec Vír 

5. 7.  Tradi ní pou ové posezení; 10.00 hod. Albrechtice SDH Albrechtice, obec 
Rozsochy 

5. 7.  Vítochovská pou  2014; 10.00 hod. Vítochov SDH Vítochov 

5. 7. – 6. 7.  Westernové závody, 10.00 – 16.00 hod. Aréna Mitrovský dv r Mitrovský dv r a Statek 
Mitrov 

5. 7.  Karnevalová show, 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

6. -12. 7. Týdenní pobyt STOB - 3 Sportovní hala Dr. Málková 

9. – 13. 7.  Letní kino Byst ice n. P. Stadion SK SK Byst ice n. P. 

11. 7. – 12. 7. Putovní letní kino 2014; 21.30 Strážek Mikroregion Byst icko, obec 
Strážek 

12. 7. Zub í cyklovýlet „Za Uranem“ start TIC Byst ice n. P. TIC BnP 

12. 7. Divadlo na nám stí – Sv táci; 20.00 hod. Amfiteátr BnP Zapnuto o.s. 

12. 7.  Setkání rodák  a p átel obce a oslavy 120. výro í 
založení sboru dobrovolných hasi , 13.00 hod. Polom SDH Sulkovec 

12. 7.  Velký den koní 2014, 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

13. 7. – 20. 7. Americký týden 2014, 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

14. - 17. 7. Soust ed ní fotbalist  SK Líše  Sportovní hala SK Líše

17. - 20. 7. Soust ed ní fotbalist  FC Vyso ina Jihlava Sportovní hala FC Vyso ina Jihlava 

18. 7. – 19. 7. Putovní letní kino 2014, 21.30 Rozsochy Mikroregion Byst icko, obec 
Rozsochy 

19. 7.  Tane ní festival 2014, 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

19. 7. Ve er muzikálu; 19.00 hod. P dní galerie m stského 
muzea Iveta Šiborová 

20. 7. Dopoledne s dechovkou; 10.00 hod. Amfiteátr BnP Zapnuto o.s. 

20.7. D ev né loutkové divadlo – O pale kovi, hraje 
Jan Hrubec; 10.30 hod. Kavárna Franquéza Kavárna Franquéza 

20. - 25. 7. Tenisový kemp Martina Wirglera Sportovní hala Martin Wirgler 

25. 7. – 26. 7. Putovní letní kino 2014, 21.30 Bohu ov Mikroregion Byst icko, obec 
Bohu ov 

26. 7. – 27. 7. Dale ínská pou  – atrakce, zábavy, koncert, 
jarmark; www.dalecin.cz Dale ín Obec, SDH, SK Drak Dale ín 

26. 7. Streetball – 17. ro ník Memoriál Ji ího Šenký e; 
8.30 hod. H išt  ZŠ TGM Ji í Šenký

26. 7.  Velká oh ová show, 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn - 
Aréna Šikl v mlýn 

26. 7. – 27. 7. Westernové závody, 10. 00 – 16.00 hod. Aréna Mitrovský dv r Mitrovský dv r a Statek 
Mitrov 

26.7. - 1.8. Soust ed ní volejbalistek Sokola Jehnice Sportovní hala Sokol Jehnice 

27. 7.  Blažkovské závody p es rybník, 14.00 Blažkov – u KD SDH Blažkov  

2. 8. Folk country nám stí ko Amfiteátr BnP Zapnuto o.s. 
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN  ČERVENEC 2014ČERVEN  ČERVENEC 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky

Úmrtí

Ve středu 14. května 2014 proběhl 
už 18. ročník Českého dne ligy proti 
rakovině.

Letošním tématem byla vyhlášena 
prevence plicní rakoviny a výchovy 
k nekuřáctví.

I u nás, v Bystřici n. Pernštejnem, 
nabízeli dobrovolníci z řad studentů 
a studentek gymnázia a VOŠ a SOŠ 
žluté květy s fi alovou stužkou.

Děkujeme studentům a všem ob-
čanům, kteří tak přispěli k získání fi -
nančních prostředků určených nejen 
na nádorovou prevenci, ale také na 
výzkum rakoviny a vybavení onko-
logických pracovišť.

Za onkologický klub 
ing. František Musil

Soutěž „Informační centrum 2014“
Asociace turistických infor-

mačních center ČR ve spolupráci 
s VLP, a.s., která je vydavatelem 
regionální sítě Deníku a portálu 
www.denik.cz a agenturou Czech 
Tourism vyhlašuje 6. ročník 
soutěže „Informační centrum 
2014.“ Pokud jste se službami 
některého z informačních center 
spokojeni (třeba i s tím naším), 

NABÍDKA ZÁJEZDU TIC
Na přání veřejnosti i letos vypisuje 

TIC v Bystřici n. P. poznávací zájezd 
po našem regionu. Zatím je obsazeno 
asi 10 míst. Realizace se předpoklá-
dá na září 2014, hlásit se můžete v tu-
ristickém informačním centru. Tam 
můžete také sdělit svá přání, kudy se 
přesně vydat a co neopomenout navští-
vit.                                             -HJ-

ČERVEN 2014
  7.6. Jana Mynářová
 Vlastimil Gabriel
  7.6. Jana Balabánová
 Břetislav Pustina
21.6. Michaela Honková
 Jakub Bílek

 
  4.4. Ondřej Vašek 
  8.4. Robert Hejna
  9.4. Simona Balíková
  9.4. Terezie Martincová
11.4. Nikola Stejskalová
18.4. Jakub Zděnek
25.4. Apolena Trhlíková 
  5.5. Liliana Matějíčková

          
ČERVENEC 2014
Eliška Kubíková 93 let
Marta Makovská 92 let
Marie Mičovská 88 let
Kamila Ďurošková 86 let
Božena Štěpánková 86 let
Libuše Křenková 85 let
Věra Javůrková 80 let
Josef Chudárek 75 let
Bohumil Patloka 70 let

KVĚTEN 2014
  8.5. Josef Lorenc
16.5. Miluše Kadlecová
22.5. Emilie Čechová

Narození

Domov pro seniory Mitrov, p. o.
Mgr. Josef Myslivec –  ředitel domova 

Mitrov 1, Strážek  592 53
tel.: 566 591 813
e-mail: reditel@domovmitrov.cz
www.domovmitrov.cz
zřizovatel Kraj Vysočina

hlasujte na webových stránkách 
deníku http://www.denik.cz/in-
focentra/. Hlasovat můžete do 
čtvrtka 31. července 2014. Po-
kud si myslíte totéž, co cyklistka 
z Nymburka nebo turisté z Brna 
("Perfektní informační středisko, 
všichni ochotní, pěkné brožury.. 
Tak takové íčko zatím v Brně ne-
máme!"

Poděkování
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Dne 18. května se konaly v Bohuňově okrskové hasičské závody. Druž-
stvo žen skončilo při své premiéře na 3. místě, starší tým mužů byl 9., mladší 
družstvo mužů bylo po technické chybě diskvalifi kováno.

Malí školáci a předškoláci z Domanína se na počátku června odvážně po-
stavili na fotbalovém turnaji v Bystřici proti svým převážně o něco starším 
vrstevníkům z fotbalových přípravek z Bystřice a dalších fotbalových klubů 
z okolních obcí. Výsledky  sice příliš povzbudivé nebyly, ale i tak bude pro 
naše kluky první zápas na skutečném fotbalovém hřišti silnou vzpomínkou.

PAMÁTNÍK SVATÉ ZDISLAVY- KŘIŽANOV
Křesťanští senioři z Bystřice a okolí se schází 1x za měsíc v místní orlovně. 

V úterý 13. května 2014 jsme si pozvali na besedu iniciátorku výstavby výše 
jmenovaného památníku - paní Vodičkovou.

Tato myšlenka v ní zrála prakticky od její dospělosti. Teprve nyní dochá-
zí k realizaci. Zbudováním památníku chtějí Křižanovští vyzdvihnout skvělé 
vlastnosti světice, která má i po staletích co říci- především o rodině a vzta-
zích k bližnímu. Památník bude situován do dolní části náměstí v centru Kři-
žanova. Kašnu památníku z šedomodré žuly ozdobí bronzová socha mladé 
Zdislavy od akademického sochaře Otmara Olivy.

Dokončení je naplánováno na květen 2015 k 20. výročí svatořečení sv. 
Zdislavy v jejím rodišti v Křižanově (doloženo ve Vatikánu).  Celkové náklady 
činí pět milionů korun. Kontakt na paní Vodičkovou je 721 850 485.

Za osobní setkání děkují vděční účastníci besedy.
Libuše Pechová

22.5.2014

Stěhování čápů

V posledních několika dnech se 
obrátilo na úředníky městského úřa-
du několik občanů s otázkou „Co 
bude s čápy, až se zbourá stará pe-
kárna a její komín?“ 

Tato otázka bude již řešena v rám-
ci projektu demoličních prací staré 
pekárny. Vzhledem k tomu, že čáp 
bílý patří v ČR dle zákona o ochraně 

přírody mezi zvláště chráněné druhy 
živočichů (kategorie ohrožený druh), 
není možné hnízdo bez udělení vý-
jimky odstranit ani z nevhodného 
objektu. Je proto nutné žádat orgán 
ochrany přírody o udělení výjim-
ky k přestěhování hnízda čápů. Na 
základě požadavků orgánu ochrany 
přírody a krajiny a Agentury ochra-
ny přírody a krajiny bude navrženo 
takové řešení, které bude pro jejich 
hnízdění a vyvádění mladých nej-
vhodnější, aby se i v příštích letech 
opět stali pravidelnými návštěvníky 
našeho města.

EDEN – zpráva o průběhu prací 
v měsíci červnu 

Na panském dvoře fi nišují práce na 
hrubých omítkách a oprava střechy. 
Začaly práce na sádrokartonových 
příčkách a nové fasádě. Nově se také 
začaly budovat základy pro vnitro 
areálové chodníky včetně drenáží a 
začínají se osazovat nové výplně oken. 
Dále se také začalo pracovat na pod-
kladních vrstvách pod parkovištěm.

Na Ekopavilonu (pyramidě) pokra-
čují práce na monolitických konstruk-
cích nadzemních pater. Konkrétně se 
nyní dělá strop nad 1.NP. Dále se pro-
vádí práce na výkopech pro rybníček, 
do kterého budou svedeny veškeré 
dešťové vody z Panského dvoru včet-
ně drenáží a dešťových vod z Ekopa-
vilonu. Voda v tomto rybníčku bude 

používaná na závlahu zahrádek a na 
točení mlýnského kola ve skanzenu.

Ve skanzenu pokračují práce na 
konstrukcích střechy a dokončují se 
vnitřní vyzdívky jednotlivých domků.

V zemědělském objektu jsou 
dokončeny práce v zázemí pro za-
městnance a dokončují se boxy pro 
koně, kteří se od 12. června přestě-
hovali do nových prostor. Pokračují 
práce na opravě části, která bude 
využívána farmou EDEN. Mění 
se okna, osekává omítka, opravuje 
stávající strop a stavebníci ukončili 
opravu střechy. Zemědělský objekt 
také dostává nový kabát.

Josef Vojta
místostarosta

areál, který nám mnozí závidí. Je 
třeba vše udržovat, využívat, neničit 
a budeme mít vyžití na mnoho let.

Celá stavba se bude splácet po 
dobu osmi let. Provozovatel se zavá-
zal, že bude stadion provozovat po 
dobu patnácti roků bez nároku na fi -
nance města. Takto vše bylo dohod-
nuto v Koncesní smlouvě a já jsem 
přesvědčen, že to je pro město cesta 

Naplňujeme sen...
bezpečná. Vše je jištěno bankovními 
zárukami a doufám, že rizika jsou 
smluvně ošetřena. Městský rozpo-
čet nebude ohrožen a mládež získá 
ledovou plochu, po které toužily celé 
generace sportovně založených oby-
vatel našeho města i okolí.

Vánoční svátky s hokejkou a 
bruslemi na umělém ledu všem pře-
je všem 

Karel Pačiska

(Pokračování ze str. 1)
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votní.
Martina Olivová – 1. místo v ob-

lasti kultura a umění, kategorie fy-
zické osoby, byla oceněna za vedení 
Divadla Beze jména, které založila 
v roce 2008 a po celou dobu ho vede 
ve svém volném čase a bez nároku na 
mzdu. Divadlo má nyní 42 členů. Její 
hlavní snahou je motivovat děti k prá-
ci, činnosti a umění, utvářet  jejich 
charakter a rozvíjet jejich  osobnost. 
Paní Olivová připravila několik pro-
jektů, které se těšily mnoha repríz a 
velkému množství návštěvníků. Jako 
příklad lze uvést – Mrazík, Lotrando 
a Zubejda, Zlatovláska, v červnu má 

Červen – měsíc myslivosti 

Myslivost nikdy nebyla a není jen 
pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost 
lidí myslí, ale je to především péče o 
zvěř a velká snaha o zachování přiro-
zeného prostředí zvěře. Rodí se malí 
zajíčci,srnčata,koroptve a bažanti, 
stejně jako mnoho druhů zpěvného 
ptactva.A právě v tomto období za-
měřujeme svoji činnost na ochranu 
nových životů, pečujeme o klid 

v přírodě, bojujeme proti ztrátám 
na mladé zvěři, zlepšujeme životní 
prostředí zvěře. Myslíme na dosta-
tečné zabezpečení krmiv pro zvěř 
na dobu strádání, kdy rozhoduje ne-
jen kvantita, ale především kvalita a 
rozmanitý sortiment krmiv.Je snad 
notoricky známo, že na mláďata ve 
volné přírodě se nemá sahat. Nejsou 
opuštěná – máma si je jistě najde.

V červnu nastává čas rodičovské 
péče o nové potomstvo, které ve vol-

nosti potřebuje nejvyšší péči a ochra-
nu. Chovejme se právě v tuto dobu k 
přírodě ohleduplně, choďte přírodou 
potichu a možná i vy uvidíte někte-
rá mláďata naší zvěře. Pokud se tak 
stane, rozhodně na mládě nesahejte 
(aby na něm neulpěl lidský pach), ale 
pouze se na něj krátce podívejte a co 
nejrychleji v tichosti místo opusťte, 
aby k němu mohla jeho máma.

Člověk svou činností svět přetváří, 
podmaňuje si čím dál více přírodu, 
ale zároveň působí svou činností i 
negativně na své životní prostředí. 
Nastupující obnova života v přírodě, 
rašení a kvetení rostlin, probíhající 
tok ptáků a kladení mláďat, to všech-
no jsou projevy, které naplňují duši 
myslivců pocitem uspokojení nad 
tím, že jejich práce pro přírodu není 
zbytečná.

V naší honitbě Karasín – Ždánice 

byla vybudována turistická stezka“ 
Bystřická zastavení“.Člověk patří 
do přírody jako každý jiný tvor. Měl 
by však jako Homo sapiens jednat 
moudře a dle společenských zákonů. 

V zákoně č.449/2001 Sb. se v § 9 
odst. 1 dočteme, že: Je zakázáno pla-
šit zvěř jakýmkoliv způsobem, 

s výjimkou opatření k zabránění 
škodám působeným zvěří a dovole-
ných způsobů lovu. Dále je zakázáno 
rušit zvěř při hnízdění a kladení mlá-
ďat a provádět další činnosti záporně 
působící na život zvěře jako volně 
žijících živičichů.

V § 10 citovaného zákona stojí: 
Je zakázáno vlastníkům domácích 
zvířat, včetně zvířat ze zájmových 
chovů a zvířat z farmových cho-
vů zvěře, nechat je volně pobíhat 
v honitbě mimo vliv svého majitele 
nebo vedoucího. 

Když naši členové prochází po 
honitbě, vidí často, jak domácí 
mazlíčci pobíhají po lese,poli či 
remízu a svého páníčka moc ne-

poslouchají.Pak nacházíme stržená 
srnčata, nebo jiná zvířata potrhaná 
od psů, nebo později uhynulou zvěř 
po zápalu plic.

Každý má právo jít na procházku 
do přírody, ale každý má také povin-
nost držet se v mezích zákona a ne-
škodit přírodě. Je velmi smutný po-
hled na nepořádek, který zanechávají 
někteří návštěvníci okolo bystřických 
zastavení a zničené stavby,které mají 
sloužit k odpočinku a ne k vybití pře-
bytečné energie vandalů.

Proto vás návštěvníky přírody, 
prosíme: nenechávejte své psy vol-
ně pobíhat, neodhazujte odpadky, 
chovejte se v přírodě tiše, ať nerušíte 
její obyvatele. Pro zvěř je příroda 
ložnice i jídelna.Vám by se také ne-
líbilo, kdyby vás někdo rušil při jíd-
le či odpočinku. Pokud se budeme 
každý chovat v přírodě tak, jak se 
má, příroda se nám mnohonásobně 
odvděčí svou krásou, rozmanitostí 
a zajímavostí.

Za MS Karasín – Ždánice o.s. V.V.

Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období pře-
lomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je 
obdobím zrození nového života v přírodě. 

NOVÉ CYKLOTRASY NA BYSTŘICKU
Do nové turistické sezóny 2014 

vstupuje Turistické informační cen-
trum v Bystřici nad Pernštejnem 
s řadou vyzkoušených akcí, ale také 
s několika novinkami. Z těch každo-
ročních podniků jmenujme alespoň 
8. ročník výherní soutěže „S Vodo-
milem Zubří zemí“. I letos účastní-
ci poznávají krásy našeho regionu, 
sbírají razítka do legitimací, odpoví-
dají na znalostní otázky a v prosinci 
se budou těšit na losování výherců 
o hodnotné ceny. Průběžně také do-
tiskujeme mnohé oblíbené letáky. 
Došlo už k 2. vydání letáků řady obcí 
(Vítochov, Vír, Štěpánov, Rožná, 
Pivonice) a v těchto dnech směřují 
do tisku obce Dalečín, Dolní Rožín-
ka, Karasín, Strážek a Zvole. Vyšly 
i cizojazyčné verze průvodce městem 
Bystřicí nad Pernštejnem.

Novinkou pro tuto sezónu je pro-
pagační leták „Výlety s dětmi na 
Bystřicku“. Grafi cky jej zpracovala 
Janka Soukopová a obsahově sesta-
vila Barbora Vašková, která nabízí 

rodinám s dětmi 20 konkrétních cílů 
k návštěvě (muzea, hrady, rozhledna, 
přehrada, strašidelný zámek, wester-
nové městečko, lanová dráha, Cen-
trum EDEN...) a k tomu ještě další 
možnosti v koňském sedle, na kole, 
na běžkách či sjezdovkách.

V druhé půli května byly slavnost-
ně otevřeny nové cyklotrasy, kterých 
na Bystřicku vzniklo rovných 10. 
Navrhl je Vladimír Vecheta a popsal 
Hynek Jurman. Grafi cky si s jednot-
livými průvodci vyhrála zase Janka 
Soukopová a souhrnnou mapu zpra-
coval Petr Mareček. Legendu plnou 
zajímavých odkazů napsal Hynek 
Jurman a  fotografi emi doprovodil 
kolektiv autorů. Vzniklo tak kolektiv-
ní dílo pracovníků TIC, Města Bystři-
ce i externích spolupracovníků. Trasy 
zatím nejsou vyznačeny v terénu, ale 
dostatečně je popisují jednotlivé letá-
ky. Vedou po asfaltových a zpevně-
ných cestách, často přírodou.

Výsledkem projektu, na který byla 
použita dotace na turistická centra 

Kraje Vysočina, je podrobná mapa 
Bystřicka v měřítku 1 : 60 000  s vy-
značenými 10 okruhy a pak 10 jed-
notlivých letáků, které jsou k dispozi-
ci zdarma. Okruhy měří od 20 do 58 
km, některé mají více variant a podle 
náročnosti si každý vybere. Mnohé 
napoví už jejich názvy: Za relaxací, 
Za historií, Za výhledy, Za malebnos-
tí, Za uranem, Za zábavou, Za spor-
tem, Za lidovou architekturou, Za 
permoníky a Za potulkou. Navštívíte 
na nich třeba hrad Pernštejn, kamen-

ný kostelík ve Vítochově, zříceniny 
Zubštejna, Pyšolce, Zubštejna či Lís-
ku, lidovou architekturu v Ubušínku 
a Švařci, ale čekají vás i hluboké lesy 
kolem Sýkoře, u Koníkova či Vysoči-
na Aréna v Novém Městě na Moravě.

„V tento kraj chodívám za krásou,“ 
napsal o Bystřicku básník Mikulá-
šek. Kdo se sem nyní vydá s kolem, 
procítí poctivě celý region v nohou. 
Ale pozná jej především očima a srd-
cem...

   -HJ-

Skutek roku .... premiéru  muzikál „Ať žijí ducho-
vé“. V její režii jsou též pořádány 
Výchovné koncerty pro mateřské a 
základní školy v regionu Bystřicko.

Občanské sdružení Úsměváčci-
-PDRP (Postižené Děti, Rodiče a 
Přátelé), pod vedením Soni Dudko-
vé,  bylo oceněno v oblasti sociálně 
zdravotní, obce nad 1000 obyvatel, 
kategorie právnické osoby.  

Toto sdružení  bylo založeno za 
účelem setkávání handicapovaných, 
jejich rodičů a přátel. Za dobu fun-
gování o.s.Úsměváčci se podařilo 
zviditelnit rodiny s handicapovanými 
dětmi a mladými lidmi, poukázat na 
jejich problémy, ale i na to, že chtějí 
žít stejný život jako rodiny s dětmi 
zdravými. V roce 2013 byla zreali-

(Pokračování ze str. 1)
zována řada aktivit, např. vystoupe-
ní pro seniory, vánoční koledování 
a také malování úsměvů, které byly 

KOUPÍM chatu, chalupu ve Víru. Tel.: 739 331 149

PRODÁM rodinný dům po rekonstrukci v Bystřici n. P. blízko 
centra, CP 900 m2. Cena 2 300 000,- Kč. Spěchá. Tel.: 777 302 761

PRODÁM starší rodinný domek. Obec Věžná. Cena dohodou. Tel. 
737 355 077

NABÍZÍME k pronájmu byt 2+1 v Bystřici n. P. po modernizaci. 
Byt je v blízkosti centra na ul. Zahradní v budově ZZN. Byt bude 
pronajat nejvyšší možné nabídce. Základní nabídková cena je 
5000,-Kč/měsíc. Kontakt  tel. 777 250 061

rozdány lidem, protože: „Úsměv je 
světlo, jež se ukáže v okně obličeje 
a naznačí, že srdce je doma.“

 Všem oceněným gratulujeme.
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UMĚT SE PORADIT

Prý proč hned kupovat včelín, 
když chci kousek medu. Nebo mlé-
kárnu kvůli doušku mléka. Singl 
dneska letí! Chválí si to odpůrci vče-
línů, mamánci a další divné existen-
ce. Klasický soulad     a  prý už tolik 
nefrčí. Nefrčí, ale má jednu velkou 
výhodu! Vždy je totiž někdo po ruce, 
kdo poradí. Singlu neporadí nikdo...

Ukáži Vám to na příkladu našich 
čerstvých cykloletáků. Máme jich 
10, jsou zdarma a mapa k nim stojí 
40 korun. Takový hloupý singl přijde, 
mapu zaplatí a pokud nezapomene, 
vezme i ty letáky. Jenže člověk řád-
ně sezdaný, ten na to jde jinak. Ten 
si nabere 10 letáku, vezme si klidně 
i víckrát a nad nabízenou mapou za-
vrní: „Poradím se s mamkou!“ Nebo: 
„Poradím se s taťkou!“ A elegantně 
odchází, je přece z páru...

Svéprávnost člena páru končí u 
materiálu, který je zadarmo. To ještě 
dokáží rozhodnout. To vezmou! Nad 
mapou za 40 korun už se musejí ra-
dit. A nikdy už si ji nepřijdou koupit. 
Nesmí zklamat, jde o zodpovědnost. 
Jen vůl singl koupí všechno.

Děsím se chvíle, kdy se takový 
vyznavač souladu   a   bude chtít 
poradit i nad pultíkem ZDARMA. 
To půjdu a koupím včelín!

Hynek Jurman

Fejeton

Pozor na podomní prodejce energií, popřípadě změn dodavatele energií
V poslední době se v našem městě 

množí případy podomního prodeje 
energií a změn dodavatelů služeb 
energií. 

Upozorňuji tímto naše spoluobča-
ny na zásadní pravidla, jak se chovat 
v případě, že ho podomní prodejce 
navštíví.

Pravidlo č. 1:
 Nikdy si nepouštějte domů ne-

známého člověka, ověřte si totož-
nost osoby!
 Velké a důvěryhodné energetic-

ké společnosti své zástupce k podo-
mnímu prodeji nevysílají!
 Pozor na osobní bezpečnost.ri-

ziko krádeží a ohrožení bezpečnosti! 

Volejte Policii ČR.
Zakázaný podomní prodej:
 Zákaz podomního prodeje v ně-

kterých obcích.
 Při porušení tohoto zákazu do-

chází ke správnímu deliktu podle § 
58 odst. 4 zákona o obcích – pokuta 
až do 200 000,- Kč.
 Aktuální seznam najdete na in-

ternetových stránkách www. asocia-
ce-sos.cz.

V našem městě platí zákaz po-
domního prodeje, který je upra-
ven tržním řádem města, viz. na-
řízení města č.1/2012.

Praktiky prodejců:
 nabídka nové služby je nejlepší,

 nejvýhodnější,
 nejlevnější,
 to pravé pro vás !
 „V budoucnu bude změna 

zpoplatněna.“
  „Stávající dodavatel končí“.
Pravidlo č. 2
Prodej v bytě:
 Nikdy nenechávejte prodejce 

bez dozoru.
 Triky na odlákání pozornosti, 

např. žádost o nápoj nebo tužku.
 Nebuďte s prodejcem v bytě bez 

další osoby.
 Pozor na odvádění pozornosti! 

(Nemusíte to číst, jen to podepište“)
 Nechte si čas na rozmyšlenou.

 Poraďte se, domluvte si návště-
vu v přítomnosti další osoby, která 
vám poradí.
 Nikdy se nenechte do ničeho 

nutit.
 Informujte se, na jakou dobu 

smlouvu uzavíráte – pro spotřebitele 
je výhodnější na dobu neurčitou.

Odstoupení od stávající smlou-
vy:
 Pozor na podmínky odstoupe-

ní od stávající smlouvy. Často je 
sjednána podmínka odstoupení od 
smlouvy jen  z důvodu zvýšení cen 
energií.
 Nedávejte plnou moc prodejci 

k ukončení stávající smlouvy.
 Jistější je vypovědět smlouvu 

sám, zástupce ji často nevypoví!
Odstoupení od smlouvy, kterou 

jste případně s prodejcem sjedna-
li:
 § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., Ob-

čanský zákoník
 „Spotřebitel má právo odstoupit 

od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.“
 § 11a zák. č. 458/2000 Sb., 

Energetický zákon
„…písemně odstoupit bez udání 

důvodu a bez jakékoliv sankce ve 
lhůtě do 5 dnů před zahájením do-
dávky elektřiny nebo plynu.“
 odstoupení od smlouvy učiňte 

– písemně, doporučeně s dodej-
nou.

Marie Hanáková
Sdružení na obranu spotřebitele

400,- Kè/tým
(max. 4 hráèi)

26.7.
2014

a již 22. roèník tradièního
Bystøického STREETBALLU

17
.

8.30 - 9.00 hod.

Obèerstvení, muzika a dobrá zábava zajištìna!
Bohaté ceny - rùzné soutìže! (šestky, trojky, nejtìžší hráè, nejstarší hráè... nejhezèí, atd.)

Po skonèení turnaje... kratièká pauza... a následuje baske�áckej veèírek u Sokolovny

STREETBALL 2014

17. roèníkKategorie:
Muži, pøípadnì UNDER 17,19 
kadeti, kadetky

ZŠ TGM (asfaltové
høištì u Sokolovny)
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Mezinárodní dětská výtvarná soutěž 
v maďarském Szegedu

Soutěž manuální zručnosti  ŠKOLNÍ VÝLET 

D m d tí a mládeže  v Byst ici nad Pernštejnem 

LÉTO 2014 
M STSKÉ  TÁBORY 

V tomto roce se konal již 7. ročník SOUTĚŽE MANUÁLNÍ 
ZRUČNOSTI, kterou vyhlašují Železárny Štěpánov pod záštitou 
paní Miroslavy Němcové, poslankyně Parlamentu ČR.

vat svůj nápad a vytvořit spoustu 
krásných výrobků.

Ve dnech 29. až 31. května 2014 
se konala v maďarském Szegedu 
dětská výtvarná soutěž na téma 
„Život v prostoru a čase“. Byla 
již třetím pokračováním soutěžní 
přehlídky „Kolotoč života“, které 
se účastnily děti z bystřické zá-
kladní umělecké školy, ze základ-
ní umělecké školy slovenského 
Vranova nad Ťoplou a z umělecky 
zaměřené základní školy v ma-
ďarském Szegedu. Naše děti se již 
tradičně velmi pěkně prezentovaly 
svými pracemi a získaly 4 krásná 
ocenění – první místo ve své ka-
tegorii získala Michaela Chrás-
tová, druhé místo ve své kategorii 
získal Milan Bělík a dvě speciální 
ceny získaly Karolína Ťupová a 
Sára Flosová. Soutěžilo se celkem 
v pěti kategoriích. Za bystřickou 
Základní uměleckou školu a Měs-

to Bystřice nad Pernštejnem se 
slavnostního vyhodnocení soutěže 
účastnila delegace ve složení paní 
ředitelky Evy Bagarové, učitelky 
výtvarného oboru Libuše Zítkové, 
překladatelky Jany Sobotkové a 
pana Zdeňka Vetešníka, zástupce 
SRPDŠ. Byli jsme mile překvape-
ni smyslem pro humor, pohostin-
ností a vřelostí našich maďarských 
kolegů a načerpali jsme mnoho vy-
nikajících podnětů a inspirace do 
další tvorby. Do dalších let chceme 
tuto spolupráci rozšířit tak, aby se 
mohly naše děti osobně prezento-
vat v zahraničí a abychom mohli 
uvítat i děti z jiných zemí u nás, na 
naší krásné Vysočině a abychom 
se mohli dál vzájemně inspirovat, 
poučit, ale samozřejmě i bavit a 
nacházet nové přátele.
 Libuše Zítková, ZUŠ

Dne 5. června pedagogové, asisten-
ti pedagoga a žáci naší školy vyjeli na 
plánovaný školní výlet do chráněné 
krajinné oblasti - Moravského krasu. 
Cílem naší cesty byla prohlídka Pun-
kevní jeskyně na dno propasti Maco-
chy a plavba lodí po řece Punkvě. 

Moravský kras patří mezi nejvý-
znamnější krasové oblasti ve střední 
Evropě. Je zde více než 1100 jeskyní, 
ze kterých je pouze 5 přístupných ve-
řejnosti. 

Když jsme dojeli na místo, tak 
jsme po vyřízení nezbytných for-
malit nasedli do vláčku, který nás 
částečně přiblížil k cíli. Potom jsme 
ještě absolvovali dobrodružnou cestu 
lanovkou, která se všem velice líbi-
la. Konečně jsme mohli vstoupit do 
Punkevní jeskyně, kde jsme byli zcela 
ohromeni krásou nádherných krápní-
ků, které byly všude kolem nás. Paní 
průvodkyně nás zavedla nejprve do 
Předního dómu, následoval výstup do 
Reichenbachova dómu a pak do Zad-
ního dómu, kde byly dvojice stalag-
mitů Trpaslík a Váza, Salmův sloup,  
Zrcadlové jezírko a dlouhý stalaktit 

Jehla. Poté jsme prošli síní u Anděla, 
obdivovali jsme Romea a Julii, jediné 
dva suché krápníky. Na černý krápník 
jsme si mohli dokonce sáhnout a přát 
si nějaké přání. Odtud jsme pokračo-
vali asi 100 m dlouhou raženou štolou 
až na dno propasti Macocha, kde jsme 
sestoupili k přístavišti a absolvovali 
plavbu lodí po říčce Punkvě se zastáv-
kou v Masarykově dómu, kde se na-
chází Husův sloup – prosvětlený sta-
lagnát. Plavba trvala 20 minut a kon-
čila v místech vývěru Punkvy. Délka 
trasy byla 1250 m a pro veřejnost byla 
zahájena v roce 1933. 

Po nádherné prohlídce jsme si dali 
výborný oběd v Chatě Macocha, na-
koupili suvenýry a nejprve lanovkou 
a pak vláčkem jsme se dostali zpět na 
výchozí stanoviště. 

Nasedli jsme do autobusu a odjeli s 
překrásnými zážitky domů. 

Výlet to byl opravdu nádherný, 
všem účastníkům se líbil a můžeme 
ho doporučit široké veřejnosti. 

Anna Tomanová 
učitelka ZŠ Tyršova 106, Bystřice n. P

Letos mohly děti i kolektivy zho-
tovit práce na téma VÝROBEK BU-
DOUCNOSTI.

I žáci naší školy se této akce 
pravidelně zúčastňují. Nyní naši 
školu reprezentovali Pavel Matuš-
ka – 7. ročník, který vyrobil robota 
s názvem „Číslo 5 žije“ a Vítězslav 
Urbánek – 9. ročník, který zhotovil 
také robota a dal mu jméno „Walli“.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže a předání cen vítězům pro-
běhlo v pátek 6. 6. 2014 ve Štěpá-
nově. Vítězslav Urbánek získal 1. 
místo v kategorii hlasování na Face-
booku s počtem 438 hlasů a odnesl 
si diplom a hodnotnou cenu, kterou 
mu předal ředitel Železáren Štěpá-
nov.

Je dobře, že v dnešní uspěchané 
době plné moderní technologií se 
najdou děti, které dovedou realizo-

I. turnus    30. 6. – 4. 7. 2014 – všeobecný   
600 K  (650 K ) 

II. turnus   7. 7. – 11. 7. 2014 – výtvarný (max. 15 d tí)   
         800 K
     7. 7. – 11. 7. 2014 – všeobecný    
         600 K  (650 K )
III. turnus 14. 7. – 18. 7. 2014  - aerobik 
         600 K  (650 K ) 
   14. 7. – 18. 7. 2014 – všeobecný 
         600 K  (650 K ) 
IV. turnus 21. 7. – 25. 7. 2014 – po íta ový 
         600 K  (650 K ) 
   21. 7. – 25. 7. 2014 – všeobecný 
         600 K  (650 K ) 
V. turnus  28. 7. – 1. 8. 2014 – všeobecný 
         600 K  (650 K ) 
VI. turnus 4. 8. – 8. 8. 2014 – všeobecný 
         600 K  (650 K ) 
VII. turnus 11.8. – 15.8. 2014 – u koní (farma Eden) 
         900 K  (950 K ) 
V závorkách jsou ceny pro d ti, které nenavšt vují žádný kroužek 
v DDM. V cen  je zahrnut ob d, pitný režim a drobné výdaje            
(u výtvarného tábora je zapo tena spot eba materiálu). 

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zam ení tábora – hry, 
sout že, vycházky, návšt va koupališt  ….) 

Tábor se nebude konat, jestliže nebude p ihlášeno min. 8 d tí. 
P ihlášky a bližší informace získáte v kancelá i DDM  

nebo na telefonu: 566552700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz . 

Olga Jindrová 
učitelka ZŠ Tyršova 106, Bystřice n. P



8. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

100 LET OD VELKÉ VÁLKY 
V sobotu 28. června uplyne rov-

ných 100 let od chvíle, kdy po atentátu 
zahynul v Sarajevu arcivévoda Franti-
šek Ferdinand d´Este, který po anexi 
Bosny a Hercegoviny rozhodl, že se 
právě tady uskuteční velké manévry. 
Tedy v blízkosti nevyzpytatelného 
Srbska, které každoročně slavilo 28. 
června „Vidov dan“ na připomenutí 
porážky na Kosově poli v roce 1389. 
Toho dne se nejvíce rozhořela jejich 
touha po pomstě. A právě tohle da-
tum si vybral František Ferdinand pro 
osobní inspekci. Tajné spolky „Mladá 
Bosna“ a „Černá ruka“ se rozhodly 
pro atentát!

V Bělehradě vycvičily atentátní-
ky, kterých bylo na Apelově nábřeží 
v Sarajevě připraveno hned sedm. Ko-
nečně z pevností zahřměla děla a lidé 
smekali čepice. Scéna je připravena, 
následník trůnu přijíždí!

Jede ve voze hraběte Harracha 
z Velkého Meziříčí, s nímž se sblížil 
během manévrů v září 1909. Tehdy 
uklidnil vojín Loyka stádo splašených 
koní, hrabě si jej oblíbil a udělal z něj 
šoféra. Teď jedou všichni společně ve 
voze s číslem A-II-118 a míjejí po-
stupně tři atentátníky, kteří se na nic 
nezmohou. Až Čabrinovič odjistí gra-
nát a hodí jej po arcivévodovi. Ten jej 
stačí srazit se stažené střechy kabrio-
letu, takže vybuchl pod dalším autem 
v koloně. Atentátník je zbit do krve a 
odvlečen.

Kolona se uchýlí na radnici, po 

hodině se vrací a šofér zaváhá pouhé 
dva kroky od Gavrila Principa. Hrabě 
Harrach sice chrání arcivévodský pár 
vlastním tělem, ale Princip stojí na 
opačné straně vozu. Vytáhne revolver, 
zavře oři a dvakrát vystřelí. Žádných 
sedm kulí v Sarajevu nepadlo! Jen 
dvě a obě zabily! Jedna se odrazila od 
dveří a smrtelně zranila kněžnu Žofi i. 
Druhá rána přeťala Františku Ferdi-
nandovi krční tepnu. Oba zemřeli...

Začala tím válka, která dostala ná-
zev Velká, neboť tehdy nikdo netušil, 
že bude za 20 let ještě překonána. Bys-
třický kronikář Josef Štourač (a možná 
spíše Ladislav Vondruška, který zápis-
ky z první světové války připravil) za-
znamenal počátek války těmito slovy: 
„26. července na den sv. Anny hrnulo 
se na nádraží sta lidí vyprovázeti své 
milé. Bylo to tklivé loučení, odcházeli 
naši do skutečné války, nám nikterak 
sympatické – proti bratrům Slovanům. 
Vláda se snaží učiniti válku vlaste-
nectvím. Většina nařízení úřadům a 
školám týká se války. Školní děti mají 
býti seznamovány s hrdinskými činy, 
přibírány k činnosti ve prospěch voj-
ska a války, sbírka následuje sbírku, 
vyučování stává se věcí vedlejší.“

Ceny potravin vyletěly nahoru, obi-
lí i mouka se prodávaly „pod rukou“. 
Vznikla lichva s potravinami, úřady 
byly bezmocné. Došlo k upisování vá-
lečných půjček, zabavování strategic-
kých surovin a zásob, byly zavedeny 
lístky na tuk a poprvé v květnu 1916 

i letní čas. Došlo i na rekvírování kos-
telních zvonů. Potravin bylo málo, vo-
jenské odvody neustávaly a nakonec 
ještě vypukla španělská chřipka.

 „Sbírka stíhala sbírku,“ píše ště-
pánovský kronikář Rosí a líčí, jak byli 
učitelé už tehdy (a poté dalších 70 let) 
režimem zneužíváni: „Také k váleč-
ným půjčkám a k agitaci pro ně byli 
učitelé stále vyzýváni i žactvo museli 
pobízeti, ač vnitřní nechutí tomu uhý-
bali.“

V roce 1917 došlo na bystřické 
zvony. Dne 3. května přijel montér 
pro největší bystřický zvon Vavřín, ale 
současně přišlo od ministerstva příz-
nivé vyřízení žádosti, aby byl Vavřín 
městu ponechán a odebrány zvony 
ostatní. „Od 5 do 6 hodin zvonilo se 
všemi zvony naposledy. Tak krásně 
sladěné zvony zde již nebudou!“ Dobu 
pěkně ilustruje i zápis kronikáře k 15. 
červnu 1918: „Lidé stavěli se do fron-
ty na maso u Schwarzerů již o 4. hod. 
ráno, ačkoliv se vydává až o 7 hodi-
nách.“ 

První světová válka, jak jí říkáme 
dnes, měla pro mnohé rodiny ty nej-
tragičtější následky. Schopní muži do 
37 let věku museli rukovat na frontu 
hned a během války se povolávaly stá-
le starší ročníky. Na válečná jatka tak 
museli nakonec skoro všichni. Ze Ště-
pánova třeba narukoval v roce 1915 na 
italskou frontu 18tiletý cementář Karel 
Polák a o dva roky později odjížděl na 
ruskou frontu jeho otec Eduard Polák, 
který měl 44 let. Ze 48 bystřických 
18tiletých bylo uznáno schopnými při 
odvodu v Jihlavě 44. Dojemná posled-
ní pořízení se zachovala po brancích 
z Pokojova: „Jestli bych se nevrátil a 
má manželka se neprovdala, odporu-
čuji vše, jak stojí a leží. Provdala-li by 
se, dostanou Františka a Václav po 
400 korunách a mému synu Františ-
ku polovici po 24 rokách...“ Většinou 

v mladém věku padly desítky chlapců 
i z malých vesnic. 

Jak se často zanedbatelná malič-
kost dokázala vymstít! Ze Štěpánova 
máme záznamy, že František Bartoš 
„uhřál se pod těžkým batohem a ze-
mřel“. František Hošek (1892) z č. 5 
„přešel k Srbům, ale zase vrátil. Pod-
lehl nemoci.“ Josef Kryštof „u Litvino-
va při vedetě dostal dumdum střelu“.  
Fiala padl u Břežan, Jelínek na Soči, 
Jaroslav Ondráček byl střelen do hlavy 
na ruské frontě, Ulrich padl v Tyrolích, 
Žáček zemřel v Sarajevě. U jména Jo-
sefa Ondráčka stojí věta: „Vybuchl jim 
granát vlastní při štípání polena.“ Ješ-
tě horší důsledky měla chuť Františka 
Ostrejže na teplou kávu. Neznámý pi-
satel zaznamenal, že „na ruské frontě 
u Břežan po službě chtěl uvařit kávu, 
čímž upozornil Rusy, kteří těžkou střel-
bou zasáhli zplna celý kryt s 12 vojáky, 
kteří všichni zahynuli“.

Hrabě Harrach otíral umírajícího 
Ferdinanda a zkrvavený kapesník vě-
noval muzeu ve Velkém Meziříčí. Tam 
můžete dodnes spatřit údajně první 
prolitou krev Velké války.

Vznik samostatné republiky byl 
vesměs přijat s nadějemi. Četl se te-
legram „Jsme svobodni“, vyvěšovaly 
se prapory, ničily znaky s rakouským 
orlem a vybíralo se na kovový poklad 
republice. 

Až 5. července 1920 byla odhalena 
na městské radnici v Bystřici pamětní 
deska padlým v první světové válce. 
Jejich 31 jmen bylo vyryto do desky, 
kterou zhotovil brněnský sochař Ra-
cek za 8 000 Kč. Pěkné slavnosti se 
zúčastnili zástupci úřadů i bystřických 
spolků. V programu zapěl pěvecký 
odbor Sokola Smetanovo Věno a pro-
cítěnou řeč pronesl bystřický rodák 
František Hutař, odborný učitel ve 
Žďáru.
    
  Hynek Jurman

S jakými představami jste do 
rady města nastupovala a jak se 
Vaše představy naplnily?

Když jsem byla oslovena, abych 
kandidovala do posledních voleb, 
byla jsem „zaskočená“, protože 
jsem takové ambice neměla. Po 
zralé úvaze jsem však tuto nabídku 

přijala jako výzvu aktivně se zapojit 
do dění města. 

O to více jsem byla překvapená, 
když mě vysoký počet hlasů kata-
pultoval do rady města. Moje před-
stavy o tom, co všechno rada řeší, 
nebyly na počátku úplně jasné, ale 
mým cílem vždy bylo, aby se naše 
město rozvíjelo a aby se zde lidem 
žilo dobře.

Narážela jste často na rozdílné 
názory kolegů?

Když jsem začínala pracovat 
v radě jako „začátečník“ a jediná 
žena, měla jsem obavy, jak budou 
přijímány moje názory. V bystřické 
radě však nejde o názor jednotliv-
ce, ale hledá se nejlepší řešení a je 
úplně jedno, kdo z členů rady s ním 
přichází. 

Co se Vám v Bystřici líbí, co 

byste pochválila? 
Mám radost z toho, co Bystři-

ci posouvá někam dále a rozvíjí ji. 
V současné těžké době je velkým 
úspěchem vybudování něčeho nové-
ho a rekonstrukce stávajícího z ev-
ropských fondů. Bystřice dokázala 
z těchto fondů vybudovat krásné 
náměstí, revitalizovat městské by-
tové domy, zrekonstruovat školy a 
školky, vybudovat cyklostezky, staví 
se Eden centre….

Jaké největší problémy podle 
Vás v nejbližší době na Bystřici 
čekají?

Problémů je určitě spousta. Nej-
větším problémem je nedostatek 
pracovních příležitostí ve městě a 
okolí. S tím souvisí každoroční úby-
tek počtu obyvatel a tím pádem i sni-
žování počtu dětí.

Jako velký problém vnímám van-

dalismus a netečnost některých spo-
luobčanů k tomuto rozmáhajícímu 
se fenoménu. 

Budete v podzimních volbách 
opět kandidovat?

Byla jsem oslovena, abych kan-
didovala i v následujících komu-
nálních volbách. Tuto nabídku jsem 
přijala, protože jsem přesvědčena, 
že nestačí jen „kritizovat", co se ve 
městě dělá špatně, ale je třeba se 
snažit prosadit to, co koresponduje 
se zájmy občanů našeho města. 

Pokud ano a uspějete, na co se 
zaměříte ve Vaší práci? 

Vždy budu prosazovat to, co je dle 
mého názoru nejlepší pro Bystřici a 
její obyvatele. Přeji si, aby Bystřice 
byla krásným a prosperujícím měs-
tem Vysočiny i do budoucna.

Hovory s radními - VLASTA MONCMANOVÁÁ



Atletický čtyřboj je tradiční závod pro všechny základní školy, který se 
koná jednou za školní rok. Soutěží se v pětičlenných družstvech v jednotli-
vých atletických disciplínách. Letos se okresní kolo uskutečnilo 22. května 
na atletickém stadionu ve Velkém Meziříčí. 

Z celkového počtu 11 škol získalo družstvo chlapců 7. místo a děvčata se 
umístila na pěkném 4. místě. V této soutěži se však vyhlašují i jednotlivci, 
kteří za každou disciplínu získávají 
určitý počet bodů podle výkonnost-
ních tabulek. Mezi děvčaty si krásné 
4. místo vybojovala Kamila Dufko-
vá z kvarty, když jí bronzová medai-
le utekla o pouhých 16 bodů. 

V nejlepší formě mezi chlapci se 
představil další student kvarty Matěj 
Urban (ročník 1998), který svými 
výkony překonal všechny ostatní a 
s celkovým počtem 2156 bodů se 
stal nejlepším čtyřbojařem okresu 
ve své věkové kategorii. 

Zajímají vás jeho výkony? Všech-
ny výkony jednotlivých závodní-
ků najdete na stránkách naší školy 
www.gybnp.cz.

Všem našim studentům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

 Jan Illek, učitel TV   
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ŠKOLSTVÍ

STUDENTSKÉ RADOSTI

Průvod se dal do pochodu. Dvě maš-
karády v čele nesoucí nápis jména naší 
školy nenechávají žádného přihlížející-
ho na pochybách, co se to vlastně děje. 
Není masopust, ani si pacienti nějakého 
ústavu nevyšli na procházku. To zase 
po roce studenti oslavují příchod jara 
a radují se z krás svého školáckého ži-
vota. Letos v Bystřici nad Pernštejnem 
již počtvrté. Vítejte na Majálesu Zubří 
země 2014.

Počátky majálesu, aneb jak to 
začalo

Příchod jara slavili studenti již za dob 
Smila Flašky z Pardubic v patnáctém 
století. Studenti dali najevo beztrest-
ně svoje názory a na rok od nich měl 
panovník pokoj. Za ofi ciální začátek 
majálesu by šlo považovat devatenácté 
století. „Študáci“ se v den volna před 
Filipojakubskou nocí vydávali do prů-
vodu městem a také si už volili svého 
krále. Vrchol majálesu nastal za dob 
komunismu, kdy komunističtí předáci 
„doporučovali“ studentům hesla jako 
,,Ať vzkvétá aparát Československého 
svazu mládeže – opora naší práce.“ Iro-
nie je z toho více než jasná.  Všechny 
akce byly samozřejmě kontrolovány 
veřejnou bezpečností. Roku 1965 ne 
však dost bedlivě. Výsledkem toho 
bylo, že za krále pražského Majálesu 
byl zvolen slavný americký beatnik 
Allen Ginsberg. Následovalo jeho vy-
hoštění ze země a utužení dozoru na 
studenty obecně. Znovu se majáles 
uchytil až pozdě po revoluci, konkrétně 
roku 2004 odstartoval jeho boom pro-
jekt Moravský Majáles.

Zubří země
Studenti Bystřice se vydali do prů-

vodu poprvé v roce 2009. Tehdy zača-
la tradice, která bude trvat tak dlouho, 
dokud se studenti budou chtít bavit. A 
to bude stále, troufám si říci. Na pár otá-
zek spjatých s organizací akce jsem se 
zeptal ředitele Gymnázia Bystřice nad 
Pernštejnem Milana Hanáka.

Pane řediteli, jak vznikl nápad na po-
řádání majálesu u nás v Bystřici?

Do funkcí ředitelů středních škol 
jsme nastupovali současně s ředitelem 
SOŠ a VOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
Miroslavem Novákem. Společně jsme 
si kladli otázku, jak dát nový impulz stu-
dentskému životu v našem městě. Zjistili 
jsme, že majáles se zde konal již v še-
desátých letech, ale pouze několikrát. 
Myšlenka znovuobnovení majálesu 
nás zaujala, a tak jsme spojili své síly 
s vedením města a uspořádali společně 
první ročník.

Co všechno obnáší přípravy majá-
lesu?

Rozdělil bych bystřický majáles na 
dvě části. Maškarní průvod společně 
s kláním  královských družin a hudební 
festival v areálu VOŠ a SOŠ. Festival a 

vše s ním spojené má na starosti pou-
ze tato škola. Průvod a jeho zakončení 
na náměstí se soutěží o královský pár 
majálesu si obě školy střídají po roce. 
Spolupráce funguje a myslím, že zatím 
každý ročník byl vydařený.

Co máte Vy sám na majálesu nejra-
ději?

Největší radost mám z průvodu měs-
tem. Studenti si dávají na svých mas-
kách opravdu záležet a jejich zapálení 
mě těší. A musím dodat, že jsou masky 
rok od roku originálnější. Hudební fes-
tival se mě už tolik netýká, jsem přece 
jen  jiná věková kategorie.

Jak hodnotíte letošní majáles?
Vše, co jsme mohli ovlivnit, se po-

dařilo. „Zemědělka“ připravila letos 
netradiční hry, které se musely  přihlí-
žejícím líbit. Navíc  královská družina 
gymnázia vyhrávala, což se taky ve 
zdravé vzájemné „rivalitě“ počítá. 

A naposledy. Kostým, na který neza-
pomenete?

Jednoznačně přenosná kadibudka. 
Ta se člověku vryje nesmazatelně do 
paměti.

Vzhůru dolů!
Hodně toho již bylo v rozhovoru 

vyzrazeno. Tak tedy k věci. Vyučová-
ní bylo zkráceno a studenti se začali 
převlékat a strojit do svých kostýmů. 
Na chodbě, kde normálně proudí dav 
štěbetajících školáků z učebny do 
učebny, šlo potkat lokomotivu, maso-
žravé zombie, námořníky, nebo také 
,,hajzlbáby“ s pojízdným záchodem. 
Všichni se pomalu, a jak jinak než se 
zpožděním, shromáždili před školou a 
mohl zaznít povel: ,,Vzhůru (dolů) na 
náměstí!“ Cesta na náměstí za pokřiku 
různých hesel a zpěvu lidových písní 
typu Generál Laudon uplynula rychle-
ji než malá přestávka a studenti si tak 
mohli zabrat místa v amfi teátru. Kon-
kurenti ze zemědělky dorazili chvíli po 
gymnáziu a nefalšovaný souboj o krále 
majálesu mohl začít. Za gymnázium 
nasadili své síly vznešený Caesar, jeho 
konkubína, konkubína jeho konkubíny, 
mluvčí výpravy a konečně dva siláci

ně a čtvrtý ročník Majálesu Zubří země 
tak poznal svého krále.

Hudba, tanec a za rok na shleda-
nou

Majáles pokračoval další dva dny, 
ve čtvrtek a pátek v areálu zemědělky, 
ale pro někoho skončil již ve středu na 
náměstí a dále to byl zkrátka jen hu-
dební festival. Většina studentů si ale 
oblíbila majáles jako celek. Není to už 
sice pouze recesivní svátek školáků a 

Mašinka v podání sexty

 Asterix s Obelixem. Naproti tomu 
zemědělku reprezentovali Shrek s man-
želkou Fionou, kocour v botách, oslík, 
kouzelná víla a princ Krasoň. Souboj 
probíhal nelítostně a také naprosto vy-
rovnaně. Klání jako zatloukání hřebíků, 
zkouška síly v držení kyblíku vody 
pouze nataženou rukou a další pro-
věrky ve fyzické zdatnosti a zručnosti 
vítěze neurčily. Obě družiny měly na 
konci klání nachlup stejný počet bodů a 
rozhodnout tak musel rozstřel. V tomto 
případě - piškvorky.  Asterix přemohl 
ve třech kolech krásného prince Kraso-

Zkoušku síly Caesar nevyhrál

jistá komerce se zde také projevuje, ale 
těžko z toho vinit studenty. Ti si pros-
tě a jenom užívají svých mladých let. 
Teď už jen stačí, aby si kromě zážitků 
odnesli ze školy i nějaké ty vědomosti. 
Ale to už je jiná kapitola, majáles letos 
skončil. Tak zase za rok, na shledanou.

Vítězný moment gymnázia a neskrýva-
ný údiv prince Krasoně 

Královská družina Majálesu Zubří země 2014
Zleva: Obelix, Asterix, mluvčí družiny, konkubína Caesarovy konkubíny, konkubína 
Ceasara, Caesar

Matěj Urban z gymnázia zvítězil 
v atletickém čtyřboji

František Koukal, žák sexty
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Excelentní úspěchy VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem Excelentní úspěchy VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
při Mezinárodní soutěži Zlatý pohár Lindepři Mezinárodní soutěži Zlatý pohár Linde

BYSTŘICKÁ VOŠ V USA

Horní řada: Ondřej Holas, Ing. Sylvie Hadrova, Ph.D., Ing. Milena Lin-
hartová, Veronika Mihóková, Simona Ulčáková
Prostřední řada: Jakub Novotný, Darina Majerková 
Spodní řada: František Humpolíček, Dr. Diane Van Hekken

„Kdo má zájem zúčastnit se týden-
ní odborné stáže ve Spojených státech 
amerických?“ zeptala se jednoho slu-
nečného dne čtvrtého semestru naše 
kantorka. Neváhal jsem ani okamžik a 
vyhrkl: „Já!“. V té době se mi zdálo těž-
ko uvěřitelné, že při studiu na bystřické 
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technické 
mne může potkat něco tak nevšedního, 
jako je plně hrazená studijní návštěva 
USA. Téměř po roce plánování a nut-
ného zařizování jsme se konečně mohli 
vydat na expedici za „velkou louži“. 
Náš tým, ve složení Ing. Milena Lin-
hartová, Veronika Mihóková, Jakub 
Novotný, František Humpolíček (VOŠ 
Bystřice), 1 student z VOŠ  v Kromě-
říži, 2 studentky z VOŠ v Opavě a Ing. 
Sylvie Hadrová, Ph.D. (Výzkumný 
ústav Rapotín) na letišti ve Vídni na-
stoupil do letadla směr Philadelphie, 
přesněji ERRC ve Wyndmooru (Eas-
tern Regional Research Center), který 
byl prostřednictvím Dr. Diane Van 
Hekken  naším hostitelem. Po téměř 25 
hodin trvající cestě, která byla na konci 
okořeněna důkladnou imigrační kon-
trolou, jsme se ubytovali (cca. 21:30, 
SELČ -6) v pěkném hotelu nedaleko 
budovy ERRC. Na první den již byl při-
praven program. Ten po uvítání od Se-
vim Erhan (ředitelka ERRC) a vzájem-
ném představení obou stran spočíval 
v odborných přednáškách vědeckých 
pracovníků ERRC, kteří nás mimo jiné 
seznámili s novinkami na poli vědy 
v oboru bezpečnosti potravin v USA. 
Program v úterý byl obohacen o exkur-
zi do zázemí budovy ERRC, kde jsme 
navštívili velký počet výzkumných 
laboratoří. Po obědě jsme se mikrobu-

sem přesunuli do „terénu“. Objektem 
našeho zájmu byla mlékárna Natural 
by Nature v Newarku. Tato mlékárna, 
jako jedna z mála v USA, zpracovává 
výhradně mléko od krav spásajících 
trávu. Zakladatel společnosti Ned Mae 
Arthur nás provedl kompletně celým 
provozem, navíc naši exkurzi doplnil 
velmi zajímavým výkladem. Na závěr 
jsme obdrželi dárkové tašky s mléčný-
mi výrobky jejich produkce, a protože 
byl Ned velký fanoušek místního ho-
kejového týmu Flyers, horlivě s námi 
debatoval a jmenoval všechny české 
hráče, kteří kdy ve Flyers hráli, včetně 
J. Jágra. Program dalšího dne spočíval 
v cestě na venkov, kde jsme navštívili 
dva podniky. Prvním byla v USA vel-
mi populární mlékárna WAWA v Bal-
timore Pike, kde jsme podobně jako 
v Natural by Nature absolvovali ex-
kurzi napříč celým provozem společně 
s výkladem průvodce. Poté jsme vyra-
zili do Lancasteru vstříc rodinné farmě 
Kreider, zabývající se chovem dojnic a 
nosnic. I zde jsme absolvovali prohlíd-
ku zázemí s výkladem průvodce, který 
sahal až k samotnému založení farmy. 
Čtvrteční program byl ve znamení ná-
vštěvy univerzitního kampusu Della-
ware Valley College, Doylestown. Zde 
se uskutečnila prohlídka celého areálu 
včetně školní jídelny, kolejí a školní 
farmy. Následovaly prezentace Ing. 
Sylvie Hadrové o českém zeměděl-
ském výzkumu a Výzkumném ústavu 
pro chov skotu Rapotín a Ing. Mileny 
Linhartové o naší škole a systému od-
borného školství v ČR. Po procházce 

Ve dnech 15. a 16. 
dubna 2014 se usku-
tečnil již 18. ročník 

mezinárodní soutěže žáků středních 
škol ve svařování pod názvem „Zlatý 
pohár Linde“, který uspořádala SOŠ 
Frýdek-Místek. Soutěže se letos zú-
častnilo více než 120 soutěžících z 53 
českých a 9 zahraničních škol.

Soutěžící změřili své dovednosti ve 
svařování obalenou elektrodou, plame-
nem, v ochranné atmosféře a ve svařo-
vání nerezi. Čeští účastníci museli na-
víc prokázat i své znalosti v teoretické 
části soutěže. Na regulérnost průběhu 

dohlížela mezinárodní hodnotitelská 
jury.

Zlatý pohár Linde provází tradičně 
celá řada akcí odborných a společen-
ských. Slavnostních ceremoniálů při 
zahájení a vyhodnocení soutěže se letos 
zúčastnili nejen zástupci sponzorských 
fi rem, ale i představitelé společenského 
života. Odborníci a zájemci z řad široké 
veřejnosti měli možnost využít nabídky 
odborných přednášek a praktických 
ukázek nových svářečských metod.

V letošním ročníku zástupci VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem dosáhli 
vynikajících umístění:

- v metodě 311 se na 1. místě v praxi 
a na 2. místě v teorii umístil Jan Dvořák

- v metodě 135 se David Jílek umístil 
v teorii na 4. místě a v praxi na 27. místě

- v metodě 111 v teorii na 11. mís-
tě a v praxi na 19. místě skončil Jakub 
Sedler

Vzorná a úspěšná reprezentace je 
naší nejlepší vizitkou. Na poli odbor-
né přípravy našich studentů porážíme 
i specializované učební obory z Prahy, 
Třince a Frýdku - Místku. 

Ještě více potěšující je fakt, že naši 
studenti podávají pravidelně kvalitnější 
výkony než studenti blízkých škol, a to 

v Novém Městě na Moravě a ve Žďáru 
nad  Sázavou. Pro naši školu to je nejen 
dobrá reklama, ale i potvrzení toho, že 
naše učiliště je po všech stránkách kva-
litním odborným pracovištěm s dobrou 
přípravou do budoucího profesního 
života.

Všem třem studentům gratulujeme 
k nádherným výsledkům, děkujeme 
za výbornou reprezentaci naší školy a 
zároveň děkujeme panu Oldřichu Cho-
choláčovi a panu Pavlu Klusákovi za 
kvalitní přípravu a dobré vedení našich 
úspěšných učňů.

Tomáš Krejčí

rozlehlým kampusem a návštěvě uni-
verzitního městečka byl ten pravý čas 
na ochutnávku nějaké klasiky americké 
gastronomie. V mém případě šlo o 500 
g Ryb eye steak, který byl tou pravou 
tečkou za čtvrtečním programem. 
Páteční program vyžadoval určitou 
míru přípravy každého člena týmu. 
V zasedací místnosti budovy ERRC 
byl totiž na pořadu feedback, kde jsme 
zhodnotili přínos exkurze pro naše stu-
dium a budoucí praxi. Poté nám Dr. 
Dianne Van Hekken předala certifi káty 
a tím byl náš týdenní program u konce. 
Cestou na letiště jsme ještě navštívili 
centrum Philadelphie společně s pro-
hlídkou Zvonu nezávislosti a někteří 
oddaní fandové Rockyho Balboy si 

radostně vyběhli schody přesně tak, 
jako Sylvester Stallone při tréninku. Po 
fotografi ádě s Rockyho sochou jsme již 
vyrazili vstříc letišti. Závěrem chci po-
děkovat americké straně, zejména paní 
Dr. Van Hekken, za jejich pohostinnost, 
Dr. Sylvii Hadrové za organizační 
zajištění, Ing. Mileně Linhartové za 
tlumočení přednášek a exkurzí a bys-
třické VOŠ za možnost stát se součástí 
této jedinečné stáže. Děkuji také naše-
mu týmu za příjemně strávený týden. 
Účast na zahraniční stáži v USA byla 
realizována v rámci projektu OPVK 
CZ.1.07/2.4.00/17.0022 „Partnerská 
síť Agronomické fakulty MENDELU 
s komerční sférou“, klíčová aktivita 02 
Vybudování společné platformy pro 
dlouhodobou odbornou spolupráci. 

František Humpolíček

V uplynulém období se studenti 
Střední odborné školy v Bystřici nad 
Pernštejnem zúčastnili několika akti-
vit, které doplňují jejich studijní po-
vinnosti v běžném školním roce.

Studenti 2. ročníku oboru Manage-
ment služeb a cestovního ruchu se již 
potřetí vypravili za svou odbornou 
praxí do brněnského státního hradu 
Veveří. Tak jako dva roky předtím se 
postarali o animační a doprovodný 
program pro děti z mateřských škol 
z Brna a okolí. Jejich dobře odvedená 
práce byla po zásluze oceněna pořá-
dající agenturou Klídeček. 

Studenti technických učňovských 
oborů se zúčastnili krajského kola 
jízdy zručnosti traktorem s vlečkou. 
Soutěž je organizována jako postu-
pová. Výsledky 3 reprezentantů za 
naši školu byly, bohužel, ovlivněny 
nepochopitelnou změnou pravidel a 
propozic v den konání jízdy zručnos-
ti. Ani tak jsme však nemuseli sklonit 
hlavu před ostatními. Nejrychlejší čas 
našeho studenta Jana Dvořáka je toho 
důkazem. Bohužel, bodové penaliza-
ce v právě zmíněné pozměněné části 
jízdy zručnosti přinesly pokles mimo 
přední příčky. Umístění ve druhé 

desítce soutěžících bylo pro chlapce 
zklamáním. My jim však tímto za 
vzornou reprezentaci děkujeme.

Každoročně se naši studenti 4. 
ročníku maturitního oboru Agro-
podnikání účastní celostátní soutěže 
v Agropodnikání. Ani letos jsme ne-
chyběli. Reprezentaci v letošním roč-
níku vzal na svoje bedra Jan Heger, 
který se v silné konkurenci neztratil 
a byť sám očekával mnohem lepší 
umístění, bodový zisk ze všech disci-
plín stačil na hezké 11. místo. Kon-
kurence 26 maturantů z tohoto oboru 
je každoročně velká, a proto umístění 

v první polovině startovního pole je 
podle nás kvalitní výsledek. Tímto 
děkujeme Honzovi a zároveň i Jiřímu 
Hegerovi a všem ostatním zúčastně-
ným pedagogům z přípravy.

I u nás studenti cestují za pozná-
ním do zahraničí. Na fakultativní 
výlet se vypravili studenti v doprovo-
du naší kolegyně Mirky Šiborové za 
krásami Paříže již začátkem měsíce 
května. Jarní Vídeň se stala destinací 
pro blokovou praxi studentů cestov-
ního ruchu. 

Celkem 16 jich vycestovalo na 

Studenti střední odborné školy a jejich aktivity

(Pokračování na str. 11)
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Čtvrtý bystřický Majáles Zubří země 
tradičně nezklamal

Účast bystřických studentů na sportovním 
utkání v partnerském Nitranském kraji – XXII. 

Mezinárodní sportovní utkání středoškoláků

(Pokračování ze str. 10)
jednodenní praxi spojenou s procvi-
čováním německého jazyka, průvod-
covských služeb a služeb v cestovním 
ruchu. Z obou akcí si všichni přivezli 
krásné zážitky. 

Finišuje školní rok 2013/2014 a 
s ním spojené ukončení studia neje-
nom maturitních ročníků, ale i na-
šich učňů. Maturanti byli letos velice 
úspěšní. V porovnání s obdobnými 
středními školami jsme na velice dob-
ré úrovni. Ukončení studia společnou 
státní maturitní zkouškou nezvládli 3 
studenti z celkového počtu 27 matu-
rantů. 

Učni se letos poprvé účastnili zá-
věrečných zkoušek podle celého jed-

notného zadání pro učňovské obory. 
Zkoušky byly nejenom v písemné 
části náročné, ale především praktická 
část prověřila jejich získané znalosti a 
dovednosti z tříletého studia naší ško-
ly. Ústní zkouška před komisí v těchto 
dnech ukončí jejich léta vzdělávání 
v odborné škole.

Pro další školní rok připravujeme 
mnoho dalších zajímavých akcí, které 
nejenom naše studenty, ale i širokou 
veřejnost mají informovat o možnos-
tech naší školy.

Přejeme Vám příjemné prožití 
prázdninových dní a nashledanou 
v příštím školním roce.

Tomáš Krejčí

Studenti střední odborné školy...

Ve dnech 9. a 10. května se usku-
tečnil v areálu VOŠ a SOŠ čtvrtý 
ročník Majálesu Zubří země, jehož 
tradice byla po letitém přerušení 
obnovena v roce 2011. Již 7. květ-
na této akci předcházel recesistický 
průvod studentů střední odborné 
školy i gymnázia, na nějž navázaly 
soutěžní disciplíny pro královské 
družiny obou škol, které se vzájem-
ně se ctí utkaly. Protože po základní 
části byl bodový stav obou družin 
nerozhodný, rozhodla dodatečná 
disciplína – utkání v piškvorkách 
– a cenu nakonec těsně vybojovali 
studenti gymnázia. Letošní cenou 
pro královskou družinu byl voucher 
na víkendový pobyt od jednoho ze 
sponzorů letošního ročníku Majáles 
Zubří země, kterým byla fi rma Hotel 
on-line a.s., provozovatel sítě hotelů 
pro nejlepší dovolenou v Česku. 
Studenti si tuto krásnou cenu společ-
ně s korunovací převzali na samot-
ném festivalu dne 9. května. 

V tomto dni se nám jako účinkují-
cí představily bystřické stálice Ecce 
Homo, Rabies, Moribundus a Jitka 
Benová. Rovněž proběhlo vystou-
pení kapely Crossband a jako zlatý 
hřeb večera se představila kapela 
Děda Mládek Illegal Band, která 
rozjela show v opravdu bujarém sty-

lu. Večer pak uzavřela kapela Kiss 
Revival Czech Republic a tradičně 
výborný DJ Sedliv. 

Sobotní program byl koncipován 
mírně odlišně a o dobrou zábavu 
se postaraly kapely Šatlava, Turbo 
a Alabama music. Jako bonus pro 
návštěvníky zahrála také čtveřice 
vystupující pod názvem Appendix. 

Na vydařené akci plné skvělé mu-
ziky a zábavy samozřejmě nechy-
bělo příslušné občerstvení v míře 
více než dostatečné – návštěvníci si 
mohli vychutnat nejen festivalové 
pivo, ale také vynikající míchané 
nápoje z panamského rumu a teplou 
medovinu. Hladovým jedincům pak 
jistě přišly vhod vynikající klobásy a 
maso přímo z grilu. Na památku si 
mohli návštěvníci odnést majáleso-
vý odznáček s vlastní fotografi í. 

Organizátoři vyhodnotili program 
letošního Majálesu jako poměrně 
vydařený a doufají, že na příští jubi-
lejní pátý ročník bystřického Majá-
lesu dorazí jak návštěvníci z širšího 
okolí, tak místní lidé v ještě větším 
počtu. Akce, jejíž přípravy již po-
zvolna započaly, bude jistě opět stát 
za to – zejména bude-li napřesrok 
počasí stejně milosrdné jako letos, či 
snad ještě přívětivější.  

Radim Pekař

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem je dlouholetým partnerem střední 
odborné školy ve slovenských Šahách. Toto hraniční město je součástí Nitran-
ského samosprávného kraje Slovenské republiky, který je naopak partner-
ským krajem našeho zřizovatele – Kraje Vysočina.

Dlouholetá spolupráce obou střed-
ních škol je každý rok naplňována 
tradičními sportovními utkáními. 
V Šahách se letos již po dvacátédru-
hé uskutečnil mezinárodní sportov-
ní den za účasti 8 středních škol ze 
Slovenska, Maďarska a, mezi kte-
rými nechyběla ani bystřická střed-
ní odborná škola. Pro nominované 
studenty je návštěva Nitranského 
kraje vždy příjemným zážitkem. 
Vždyť dlouhá cesta na místo konání 
soutěží je každoročně zpestřena do-
plňkovým programem. Letos se jím 
stala návštěva krásného termálního 
koupaliště v Nových Zámcích, kde si 
studenti užili nejenom krásné počasí, 
ale i výborné zázemí tohoto venkov-
ního koupaliště s termálními bazény.

Sportovní utkání je zařazeno na 
páteční dopoledne a odpoledne. 
Výčet sportovních disciplín je dlou-
hodobě stejný – běh branné všestran-
nosti, stolní tenis a turnaj v minifot-
bale dívek a chlapců. Naše reprezen-
tace byla připravena podat co nejlep-
ší výkony ve všech disciplínách. 

Tradičně jsme neuspěli ve stolním 
tenise, kde jsme obsadili 7. místo. 
V konečném hodnocení se ukáza-
la tato ztráta jako výrazná. V běhu 
branné všestrannosti nás reprezento-
vali výborní běžci, vždyť časy běhů 
byly jedny z nejlepších – obsadili 
jsme 2., 5. a 8. místo z celkových 

24 startujících. Celkové druhé místo 
bylo podtrženo výbornými výsledky 
ve střelbě a dalších technických dis-
ciplínách.

Tradiční turnaj v malé kopané 
chlapců a dívek přinesl i letos krásné 
souboje pětic na malých fotbalových 
hřištích. Chlapcům se letos nedařilo 
v základní skupině, kde sice nebyli 
poraženi, ale tři remízy nestačily na 
postup mezi nejlepší čtyři. Po pěk-
ném přesvědčivém vítězství obsadili 
5. místo. Děvčata bojovala po celý 
den ve skupině o co nejlepší výsled-
ky. Výborný a zodpovědný výkon je 
vynesl až za neporažené fotbalistky 
maďarské střední školy na druhé 
místo. 

V celkovém hodnocení jsme ob-
sadili 3. místo mezi osmi účastníky 
a opět jsme potvrdili, že ve sloven-
ských Šahách se nám tradičně daří 
podávat kvalitní sportovní výkony.

Krásný slunečný den jsme zakon-
čili ve společnosti našich kolegů a 
z úst slovenského pana ředitele za-
zněl příslib účasti na atletickém více-
boji O pohár starosty města Bystřice 
nad Pernštejnem, který se za účasti 
regionálních středních a základních 
škol koná vždy na přelomu září a 
října. Budeme se všichni na společné 
setkání a další příjemné zážitky s na-
šimi slovenskými kamarády těšit.

Tomáš Krejčí

Léto na Orlovn
P ím stský tábor 

všeobecný 

I. turnus 4.8. – 8.8. 2014 
II. turnus 11.8 -15.8. 2014 

Cena 750,- K /os. 
V cen  je zahrnutý ob d, pitný režim po 

celý den, vstup na koupališt , drobné 
výlohy. 

Zažijete spoustu legrace, dobrodružství a 
poznáte nové kamarády. 

P ihlášky prosím na email: exlova@tiscali.cz, 
bystricenp@seznam.cz, nebo na tel.: 736 773 621 

Turnus bude otev en, pokud bude p ihlášeno 
alespo  12 d tí. 

T ší se na vás Jitka Exlová 

Tábor je od 8.00 – 15.00 hod. pond lí - pátek 
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ART – SPOLEK UMĚLECKÉHO VZDĚ-
LÁVÁNÍ PŘI ZUŠ 

aneb UMĚNÍ PRO KAŽDÉHO
Pro nový školní rok 2014 – 15 při-

chází Základní umělecká škola v Bys-
třici n. P. s novinkou pro všechny zá-
jemce o hudbu, výtvarné či dramatické 
umění, tvorbu zvuku a další.

Zkuste si odpovědět na pár otázek:
Vždycky jste se chtěli naučit hrát 

na nějaký nástroj? Ale…rodiče ne-
měli pochopení, neměli jste odvahu, 
neznáte noty?

Rádi kreslíte a malujete? Ale…
nevíte co je pro vás vhodné, akvarel či 
tempera? 

Pořád Vám v hlavě zní hudba? 
Ale…nevíte, jak to udělat, aby ji mohl 
hrát někdo jiný?

Máte malé dítě a rádi byste formo-
vali jeho vztah k hudbě? Ale…hledá-
te kvalifi kované a spolehlivé lektory?

Vaše dítě rádo zpívá, projevuje zá-
jem o hudbu? Ale…zdá se vám příliš 
malé? 

Má přirozený komediální talent a 
rádo se předvádí? Ale…jak uplatnit 
tyto vlastnosti?   

Zůstal Vám po dětech doma kla-
vír nebo jiný hudební nástroj a Vám 
je líto, že se na něj jen práší?

Nebo chcete jen relaxovat při hud-
bě a nabrat energii prostřednictvím 
muzikoterapie? 

Pokud jste odpověděli na některou 
z otázek, právě pro Vás a Vaše děti jsou 
připraveny speciální kurzy při ZUŠ. 

Lidé se vždycky scházeli a společ-
ně rádi hráli, zpívali a tvořili. Většinu 
z těchto aktivit už v dnešní době nedě-
láme a je to škoda. Proto vás zveme za 
námi do ARTu. Nemusíte umět noty, 
ani mít hudební vzdělání, to vše zís-
káte u nás. Odměnou vám bude radost 
z dosažených úspěchů, z toho, že jsme 
schopni překonat zažitý strach a obavy. 
Každý zde může nalézt svůj prostor 
k sebevyjádření.

Všechny informace najdete v přilo-
ženém letáku a na uvedených kontak-
tech Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Těšíme se na Vás v novém školním 
roce v naší ZUŠ.

ART při ZUŠ

ZRCADLO, ZRCADÝLKO, CO JE NA SVĚTĚ 
NEJKRÁSNĚJŠÍ?

Přece rodný kraj, naše Bystřicko! 
Pojďte jej nafotit a své záběry nahrát 
do kroniky Bystřicka. Fotografi cká 
soutěž ZRCADLENÍ 2014 zahájila 
svůj čtvrtý ročník a my si Vás dovo-
lujeme pozvat k účasti. Své fotografi e 
můžete přihlásit od 1. 6. do 30. 9. 2014.

Nový ročník nabízí dvě soutěž-
ní témata. První se týká regionu 
Bystřicko na Vysočině, které bylo 

1) Téma regionu Bystřicko: (NE)VŠEDNÍ DEN NA BYSTŘICKU 
 /jednotlivá fotografi e nebo cyklus/
2) Téma celostátní: ROK ČESKÉ HUDBY 2014 VE FOTOGRAFII /

jednotlivá fotografi e nebo cyklus/ 

Na vítěze čekají hodnotné fi nanční i věcné ceny, ale také prezentace foto-
grafi í na výstavách a webové galerii. Více informací o soutěži a přihlašování 
fotografi í do soutěže na www.fotosoutez-bystricko.cz

Hodně úspěchů a radosti z krásných snímků přeje organizátor soutěže a foto-
festivalu ZRCADLENÍ 2014.               KUMŠT o. s., info@fotosoutez-bystricko.cz

Dechový orchestr ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem:  Hrajeme naplno ! 

Po postupu z krajského kola se de-
chový orchestr zúčastnil ústředního 
kola dechových orchestrů ZUŠ, které 
se letos konalo dne 23. května v Leto-
vicích.  Orchestr soutěžil v kategorii  
Ib, což  znamená orchestry do věko-
vého průměru 16 let a do 46 členů. 
Ve stejné kategorii byly také orches-
try z Humpolce, Jevíčka, Turnova, 
Loun a Kyjova. Orchestr odehrál 
stejný repertoár jako v Pelhřimově na 
krajském kole a to: Florentinský po-
chod- Julius Fučík, NewYork Overtu-
re- Kees Vlak, Předehra pro dechový 
orchestr- Bohumil Lepič. Během celé 
soutěže zaznělo mnoho známých i 
méně známých skladeb. Po poradě 
poroty získala ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem Bronzové pásmo. Mladí 
hráči byli trochu zklamáni, ale věří, 
že za tři roky se opět dostanou až do 
ústředního kola a dosáhnou ještě lep-
šího výsledku než letos. 

O týden později, a to 30. května, 
vyrazil dechový orchestr do Kališť 
u Humpolce, kde se konalo setkání 
mládežnických dechových hudeb – 
Pocta Gustavu Mahlerovi. Zde zahrál 
spolu s kolegy z dechového orchestru 
ZUŠ Humpolec v doprovodu mažo-
retek z Třebíče. Děti měly možnost 
podívat se do rodného domu Gustava 
Mahlera a zástupci ZUŠ Bystřice se 
zúčastnili slavnostního zasazení růže 
do místního rosaria za zvuku slav-
nostní fanfáry v podání žesťového 
tria ve složení Vlastimil Pavelka, An-
tonín Pokorný a Jan Šípek.

v uplynulém období vyhlášeno „Ex-
celentní evropskou destinací“. Druhé 
téma otevírá možnost přihlásit netra-
diční záběry v tematickém okruhu 
Rok české hudby 2014, nafocené 
kdekoli na území ČR. V rámci obou 
vypsaných témat je možné přihlásit 
buď jednotlivé fotografi e, nebo myš-
lenkově a obsahově související cykly 
až osmi snímků:
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Jak jsem Vás již informoval v minu-
lých číslech Bystřicka, postoupila dvě 
družstva ZŠ Nádražní do krajských fi -
nálových kol. Družstvo starších děvčat 
obhajovalo loňské 4. místo v basket-
balu. Nakonec svůj výsledek děvčata 
překonaly a letošní rok vystoupala až na 
3. místo. Starší chlapci po velmi těžkých 
bojích nakonec obsadili bramborové, 
tedy čtvrté místo. Všem zúčastněným 
děkuji za vzornou reprezentaci a přeji 
mnoho dalších sportovních úspěchů.

M. Horák, ZŠ Nádražní 615

ŠKOLSTVÍ
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Jak se umístila družstva ZŠ Nádražní 
v krajských kolech?

Litomyšl očima třeťáků

Výlet do nanosvěta

➢ Beseda s příslušníky policie V pátek 30. května navštívili naši školu 
v rámci prevence kriminality příslušníci Obvodního oddělení Bystřice 
nad Pernštejnem npor. Mgr. David Pecina a prap. Miroslav Růžička. 
Zajímavá a poučná beseda se žáky devátých tříd byla zaměřena zejména 
na dopravní výchovu, prevenci kriminality mládeže, prevenci páchání 
kriminality na mládeži a obecnou bezpečnostní tématiku. 

➢ Projektový den Dne 30. 5. proběhlo projektové vyučování pro žáky 
1.- 9. ročníků na téma „Příroda a my „ aneb  Životní prostředí si musíme 
tvořit a chránit každý z nás! Žáci byli rozděleni do pracovních skupin, 
ve kterých plnili  rozdílné úkoly. Osmé ročníky zajišťovaly jednotlivá 
stanoviště Ekologické olympiády pro 1.-5. ročník. Na 11 stanovištích 
žáci plnili úkoly na témata Ekoškoly jako např.: Druhy vody, Jsem elek-
trospotřebič, Příroda jako skládačka, Odpady, Co nepatří do přírody?, 
Doprava apod. 

➢ Celostátní kolo Mladý Demosthenes   Dne 15. 5. 2014 se zúčastnila 
Hana Juračková ze 6.A v řečnické soutěži Young Demosthenes. Dostat 
se mezi 14 nejlepších z celé republiky je velký úspěch. Soutěž se konala 
v Praze v překrásném prostředí kláštera Emausy. 

➢ Dopravní výchova na ZŠ Nádražní Na jaře se každoročně naše škola 
věnuje dopravní výchově. Zaměřili jsme se na znalost dopravních zna-
ček a předpisů, na dovednost a zručnost při jízdě na kolech. Vrcholem 
všech aktivit byla praktická výuka na dopravním hřišti ve Žďáru nad 
Sázavou, které žáci 4.A a 4.B navštívili 21. května. Příslušnice městské 
policie Dagmar Pálková se věnovala praktickému nácviku dopravních 
situací. Na celou akci dohlížel krajský koordinátor BESIPU pan Milan 
Stejskal.

KRÁTCE

Znám křišťálovou studánku
Dne 30. května 2014 se na ZŠ Ná-

dražní 615 uskutečnil Projektový den 
na téma

„Příroda a my“. Žáci, kteří se zabý-
vají projektem Globe, vytvořili pracov-
ní skupinu. Společně s paní učitelkou 
Dagmar Pivkovou se vydali monitoro-
vat studánky v okolí Bystřice n. P. 

A kde se  nacházely?
První studánka se nacházela pod 

kolejemi v lese směrem na Rozso-
chy. Chvíli nám trvalo, než jsme ji 
objevili, protože byla dobře ukrytá. 
Ale po krátkém snažení a stopách 
v trávě jsme ji našli. Druhá studánka 
byla pod Horou a možná ji znáte jako 
zdroj pitné vody pro místní zahrádká-
ře. Voda je asi kvalitní, protože jsem 
zaslechla, že někteří lidé ze sídliště si 
pro ni chodí  na pití i na vaření.

A jaká měření jsme prováděli? 
Měřili jsme teplotu a vlhkost vzdu-

chu, teplotu a pH vody, GPS a nechy-
bělo také ani měření průhlednosti a prů-
toku vody. Samozřejmě nesměla chybět 

fotodokumentace a natáčení videa. 
Ráno to vypadalo, že nám počasí bude 
přát, ale na cestě zpět jsme utíkali před 
deštěm. Získané údaje jsme vyhodnotili.

A co říci  na závěr? 
Trošku „poezie“! Sluníčko nám 

svítí do očí a my se na něj šklebíme a 
říkáme: „Nech toho“! Vejdeme do lesa 
do  úplně jiného světa a  v tento oka-
mžik ucítíme vůni hub a lesních plodů, 
které se krčí někde v houští. Bosýma 
nožkama se procházíme v trávě a cí-
tíme, jak nám kapky rosy stékají dolů. 
Uslyšíme nádherné zurčení vody a 
štěbetání ptáčků vysoko ve stromech. 
Kde to jsme? Je to snad země krás a 
zázraků? Ne, to jsme pouze v lese. 
Ale pro nás jsou lesy velice důležité! 
Dávají nám kyslík, bez kterého není 
možný život na zemi. Dále houby a 
lesní plody jako zásoby vitamínů. Ale 
také dřevo, které je nezbytné k výrobě 
papíru. Bohužel, si ho někteří neváží a 
znečišťují ho! 

Tracy Balievová, žákyně 8.B                          

V květnu naši školu navštívil pan 
Ing. Petr Dvořák z Ústavu fyzikálního 
inženýrství VUT v Brně s přednáškou 
na téma nanotechnologie. Jeho před-
náška přiblížila žákům 8. a 9. tříd. na-
nosvět – svět, kde se vše měří na mili-
ardtiny metru. 

Při tak malých rozměrech je velký 
problém, jak vůbec tyto věci zkoumat, 
a proto jsme se nejdříve seznámili s his-
torií vývoje elektronových mikrosko-
pů. Velkým překvapením pro nás bylo, 
že dvě ze čtyř nejlepších světových fi -
rem vyrábějících špičkové mikroskopy 
sídlí právě v Brně, na což můžeme být 
právem hrdí.

Zajímavá byla část přednášky za-
měřená na využití nanotechologií. Tyto 
technologie umožnily miniaturizaci 
elektroniky v takovém rozsahu, že je 
dnes téměř každý z nás využívá v po-
čítačích, mobilních telefonech a dalších 
"chytrých" pomůckách. Setkáváme se 
s nimi ve zdravotnictví, například při 
vyšetření na přístroji pro magnetickou 
rezonanci, vyvíjí se léčiva zabalená do 
"nanoobalu", který putuje tělem paci-
enta a rozbalí se až na místě, kde mají 
léčiva léčit a nepoškozují tak zdravé 
buňky. Používají se při výrobě velmi 

lehkých a pevných karbonátových ma-
teriálů, například pro tenisové rakety a 
horská kola. Českým vynálezem je i 
tkaní látek z nanovláken. Tyto látky na-
příklad propouští k popáleným tkáním 
kyslík, ale brání průniku infekcí.

Závěr přednášky patřil klasickým 
pokusům. Zájemci si mohli vyzkoušet 
Teslův transformátor, který na dálku 
rozsvěcoval zářivky a pouštěl do na-
šich dlaní blesky o napětí 3 miliony 
voltů, ale přitom nikomu neublížil. A 
jak je to možné? Tak to si sami zjistíte 
za domácí úkol do příštího pátku, milí 
čtenáři :-).

P.S.  A víte o tom, že se částice hmoty 
v kvantovém světě chovají jak politici 
a vysocí manažeři? No vážně. Když 
se nikdo nedívá, dělají si, co chtějí :-) 
(Lawrence M. Krauss). 

Jiří Petr, učitel

„To byl ale krásný výlet, škoda 
jen, že jsme v tom bazénu nemohli 
být déle,“ vyprávěly děti při návratu 
z výletu rodičům, kteří je netrpělivě 
očekávali u autobusu. 23. 5. 2014 se 
totiž žáci 3. ročníků vydali do Lito-
myšle. Nejprve absolvovali prohlídku 
krásného renesančního zámku s paní 
Kajetánou, pak nahlédli do rodného 
domu Bedřicha Smetany a nasvačili 
se v Klášterních zahradách. Sluníčko 
vydatně svítilo, takže někteří neodolali 
a svlažili se ve zpívající fontáně se so-
chami. Poté se uskutečnila procházka 

městem. Nejprve uviděli sochu Aloise 
Jiráska, zastavili se u domu, ve kterém 
rok žila Božena Němcová, na radniční 
věži s orlojem si porovnali svůj loket 
se starou jednotkou délky. Na závěr 
vyrazili do nově zrekonstruovaného 
městského bazénu, který byl pro mno-
hé příjemnou tečkou výletu. Nejvíce 
se vyřádili na tobogánu a při vyplou-
vání do venkovní části bazénu. Počasí 
přálo, tudíž nechyběla ani závěrečná 
píseň „Sláva, nazdar, výletu, nezmokli 
jsme, už jsme tu!“

D. Kabelková, L. Chudobová
ZŠ Nádražní 615
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Dějepisná exkurze žáků 7. tříd Bronzoví hoši na Atletickém čtyřboji

Úspěchy našich děvčat v krajském kole 
biologické olympiády

Vládce nebes – soutěžíme s časopisem ABC

Kdo si hraje, nezlobí – známe vítěze

Ochrana člověka za mimořádných událostí

ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
Mohlo by se zdát, že v dnešní 

přetechnizované době už není o 
dětské sborové zpívání zájem. 17. 
ročník přehlídky dětských pěvec-
kých sborů „Zpívám, zpíváš, zpí-
váme, …“ však ukázal pravý opak. 
V polovině května se do bystřické-
ho kulturního domu sjelo téměř re-
kordních 320 zpěváků a zpěvaček 
z Bystřice, Žďáru, Letovic, Olešni-
ce, Nedvědice, Štěpánova, Tišnova 
a Lelekovic. Jednotlivých sborů 
bylo možné napočítat třináct a jako 
vždy se přijely pochlubit výsledky 
své celoroční práce. V tradičně 

pošmourném počasí dokázaly děti 
vykouzlit na jevišti i v hledišti 
úžasnou atmosféru a předvedly 
výkony na amatérské poměry až 
obdivuhodné. Děkujeme všem 
účinkujícím za milé jarní pohla-
zení po duši, partnerům za výraz-
nou pomoc při zajištění celé akce. 
Základní škola T. G. Masaryka a 
kulturní dům jako pořadatelé na 
oplátku slibují, že počasí nepočasí, 
za rok opět rádi přivítají všechny 
nové talenty s novými písněmi.

Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM

Ve čtvrtek 22. 5. 
2014 se ve Velkém 
Meziříčí zúčastni-
li naši atleti 8. – 9. 
tříd okresní sou-
těže v Atletickém 
čtyřboji. Dařilo se 
chlapcům, kteří 
dosáhli na stupně 
vítězů třetím mís-
tem. Děvčata si také 
vylepšila umístění 
z předchozího Po-
háru rozhlasu 5. 
místem. Nejlépe se 
v pořadí jednotlivců 
mezi 54 soutěžící-
mi umístil Jonáš Buček na 6. místě 
a Míša Zbořilová na 9. místě. A kdo 
nás ještě reprezentoval? Roman Ke-
krt, Tomáš Pačiska, Boban Velen, 

28. května se uskutečnila již tra-
diční exkurze žáků sedmých tříd do 
Kutné Hory a okolí. První zastávkou 
žáků byl hřbitovní kostel Všech sva-
tých s kostnicí, kde se žáci setkali 
s velmi nezvyklou výzdobou, která 
je vytvořena z lidských kostí. Další 
kroky dětí směřovaly přímo do centra 
Kutné Hory - „města stříbra“. Žáci si 
prohlédli velkolepý Chrám sv. Pan-
ny Barbory, navštívili Vlašský dvůr, 
poznávali postupně práci všech těch, 
kteří se podíleli na těžbě, zpracování 
stříbra a na ražbě pražských grošů. 
Viděli a někteří si mohli vyzkoušet 

práci pregéře. Největším zážitkem 
dětí byla návštěva Českého muzea 
stříbra na Hrádku. V rámci prohlídky, 
oblečeni do dobového hornického 
úboru, tzv. perkytle, s přilbou na hla-
vě a baterkou v ruce, navštívili žáci 
středověký stříbrný důl. Při prochá-
zení centrem města starými úzkými 
uličkami se žáci na každém kroku 
seznamovali s dalšími významnými 
památkami Kutné Hory, postavený-
mi od období gotiky až po baroko. Po 
zaslouženém odpočinku se vydali na 
poslední prohlídku, tentokrát pohád-
kového romantického zámku Žleby.

Tak jako v loňském školním roce 
i letos se podařilo našim žákyním 
Elišce Jílkové z 9.B, Anetce Gálo-
vé z 7.A a poprvé Aničce Šiborové 
z 6.B postoupit do krajského kola 
biologické olympiády. Účast si Eliš-
ka vybojovala 2. místem v okresním 
kole v kategorii C, Anetka prvním a 
Anička druhým místem 
v kategorii D. Obě kraj-
ská kola pořádalo Gym-
názium v Havlíčkově 
Brodě 16. a 29. května. 
Náročné soutěžní testo-
vé otázky, laboratorní 
práce a poznávačka se 
týkaly stejného téma-
tu jako v předchozích 
kolech – světlo a barvy 
v přírodě. Mezi 14 sou-
těžícími z pěti okresů 
se Eliška umístila na 9. 

místě. Ještě více se dařilo mladším 
dívkám, mezi 15 soutěžícími si Anet-
ka vybojovala 3. místo a Anička byla 
čtvrtá. Udělaly sobě i nám velkou ra-
dost, patří jim gratulace i poděkování 
za dlouhodobou a pečlivou přípravu. 

V. Šiborová, ZŠ TGM

I v letošním školním roce proběhl  
na naší škole „Kurz ochrany člověka 
za mimořádných událostí“.  Vše pro-
běhlo v pátek 16. 5. Do této akce se 
jako tradičně zapojili „malí i velcí“, 
tedy žáci 1. – 9. ročníku. 

Činnosti jednotlivých tříd probíhaly 
v rámci několika vyučovacích hodin. 
Tentokrát spíše v prostorách školy, pro-
tože delšímu pobytu v přírodě počasí 
moc nepřálo. I přesto byla náplň tohoto 
kurzu vskutku bohatá. Žáci prověřovali 
své vědomosti a dovednosti z oblasti 

zdravovědy, dopravní výchovy, požár-
ní bezpečnosti i z oblasti zaměřující se 
na chování člověka v případě výskytu 
mimořádné události (např. povodeň,  
požár, evakuace,….). 

Nezůstalo pouze u teoretických vý-
kladů. Žáci si mohli vyzkoušet řadu do-
pravních testů s vyhodnocením úspěš-
nosti, plnili praktické úkoly spojené 
s poskytnutím první pomoci raněnému.  
Měli možnost zhlédnout i řadu krát-
kých fi lmů o mimořádných přírodních 
událostech v ČR  a ve světě. 

Marcela Černá, ZŠ TGM

Také letos jsme se připojili ke 
stovkám soutěžících, kteří soupeřili 
o nejdelší hod papírovou vlaštov-
kou. Každý soutěžící si musel nej-
dříve svoji vlaštovku složit – vybírat 
mohl z 12 modelů, které byly vlože-
ny do časopisu ABC. Vlastní soutěž 

proběhla ve velké tělocvičně. Po ně-
kolika zkušebních pokusech nastal 
neúprosný souboj. Nejdále dolétly 
vlaštovky Matěje Krytináře (11,8m), 
Beáty Žličařové (10,8m), Pavlu Ku-
dovi (10,1m). 

R. Klusáková, ZŠ TGM

Štěpán Kubík, Niki Nachtigalová, 
Áďa Veselá, Terka Rubínková a Míša 
Hesová.    

V. Šiborová, ZŠ TGM

Po celý rok mezi sebou soupeřily třídní kolektivy 4. až 9. ročníku v nej-
různějších společenských hrách a pohybových soutěžích. Souboje proběhly 
např. ve skoku dozadu, v běhu trakařů, ve hrách „Člověče, nezlob se“ nebo 
„Město, jméno…“. V sedmém kole za třídu bojovali i třídní učitelé a učitelky. 
A teprve toto poslední kolo určilo vítěze letošního ročníku – cenu získala 
třída 7.B.  A jaká to byla cena? Jednodenní výlet navíc  Přejeme 7.B, ať se 
jim výlet vydaří!

R. Klusáková, ZŠ TGM
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

731 524 937 

 

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

Knihy pro dospělé:
   Grilujeme doma i v přírodě
Adler-Olsen Jussi  Washingtonský dekret
Forsyth Frederick  Seznam smrti
Francis Felix  Odmítnutí poslušnosti
Glaser Paul  Tanec s nepřítelem
Janáčková Laura  Život je boj
Jelínek Jan  A kde byl bůh, když lidé umírali v Osvětimi?
Jonasson Jonas  Analfabetka, která uměla počítat
Kohák Jakub  Svět podle Koháka
Kojzar Jaroslav  Osudové okamžiky českých dějin
Koláček Luboš Y.  13. komnaty Andreje Babiše
Märtl Claudia  Středověk
Moore Thomas  Temné noci duše
Padevět Jiří  Průvodce protektorátní Prahou
Špatenková Naděžda Zármutek a pomoc pozůstalým
Vondrušková Alena  Vesnice

Knihy pro mládež:
Bidari Bono  Já, Elvis
Březinová Ivona  Danda má hlad
Havelka Stanislav  Se Čtyřlístkem kolem světa
Kinney Jeff  Deník malého poseroutky. Fakt smůla
Kowitt Holly  Pomsta trapáků
Nosov Nikolaj  Neználkovy příhody

„Bez náhubku“ s Josefem Fouskem
27. května 2014 jsme měli možnost prožít v městské knihovně velmi příjem-
ný podvečer. Recitál svérázného spisovatele, básníka, textaře a humoristy 
zaujal všechny přítomné. Pan Fousek je obdivuhodný svým chápáním oby-
čejných lidí a svojí upřímnou láskou a úctou k životu. 

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

Všechna oddìlení Mìstské knihovny
v Bystøici nad Pernštejnem
budou z dùvodu dovolené

UZAVØENA
od 28.èervna do 13.èervence 2014

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

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

Eva Chalupníková ve fi nále mezinárodní 
pěvecké soutěže

Ve Vranově nad Topľou proběh-
lo ve dnech 29. a 30. května 2014 
fi nále mezinárodní interpretační 
soutěže mladých zpěváků „Gaš-
tanček 2014“. Do fi nále postoupilo 
11 soutěžících z Polska, Maďarska, 
Slovenska a České republiky. Sou-
těžící se přestavili ve dvou kolech 
s písněmi domácích 
a zahraničních autorů 
z oblasti populární 
hudby. Česká republi-
ka měla ve fi nále svého 
zástupce. Eva Chalup-
níková z Koroužného 
pod vedením paní uči-
telky Evy Čepičkové 
zazpívala písně „Mon-
te Cristo“ od Karla 
Svobody a Zdeňka 
Borovce a „The Power 
of Love“ od Gabrielle 
Aplin.  Finální kolo 
soutěže probíhalo před 
zaplněným sálem šesti 
set diváků při dopro-

vodu skupiny Funny People z Ko-
šic. Vítězem soutěže mohl být jen 
jeden a tím se stala Wiktoria Baliac 
z Rzeszowa. Všichni fi nalisté si však 
z Vranova nad Topľou odvezli cenné 
zkušenosti a zážitky, které zhodnotí 
ve své další hudební kariéře.  

František Klimeš



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  17. strana

KULTURA

Od 1. května 2014 je v plném proudu soutěž S Vodomilem Zubří zemí 2014, s níž můžeme poznávat 
zajímavá místa na Bystřicku. Osmý ročník výherní a poznávací akce potrvá do 31. 10. 2014 a opět na nás vždy čeká 
kontrolní otázka a také příslušné razítko. Navštívíme deset míst, od Dalečína a Skalského dvora až po Nedvědici a 
Dolní Rožínku. Ke každému místu se také bude vztahovat jeden zajímavý příběh či pověst. 

Dnes vám představujeme poslední tři místa, kterými jsou Domanínský rybník (kontaktní místo Rekreační středis-
ko Domanínský rybník nebo Sportovní a rekreační areál Borovinka), Skalský dvůr (kontaktní místo Hotel Skalský 
dvůr) a Vírský mlýnek (kontaktní místo Obecní úřad Vír nebo Vagón bowling Vír).

VODOMIL 2014 UŽ ZAHÁJILVODOMIL 2014 UŽ ZAHÁJIL

PŘÍBĚHY SOUTĚŽE „S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ“ 2014

PŘÍBĚHY SOUTĚŽE „S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ“ 2014

Domanínský rybník

Jezdec na zpěněném koni
Listinou datovanou na Hradě praž-

ském ve čtvrtek po sv. Bartoloměji 
(27. srpna 1579) potvrdil Vratislav 
z Pernštejna Bystřickým všechna do-
savadní privilegia, připojil řadu dalších 
výsad, třeba svobodné právo prodeje 
gruntů, dal jim les Končiny, šest ryb-
níků, potok, luka, kus lesa u Aueršper-
ka, udělil jim prodej soli a ještě další 
výhody. Především se přimluvil u cí-
saře Rudolfa II., aby Bystřici povýšil 
ofi ciálně na město a udělil jí veškerá 
městská práva i s polepšeným znakem 
a pečetí. 

V listině Vratislav z Pernštejna opa-
kuje a shrnuje všechna dosavadní bys-
třická práva. Bylo to na prvém místě 
výnosné vaření piva a šenkování piva a 
vína po domech, nejpřednější živnost 
v tehdejší Bystřici. V listině je psáno, 
„aby chudej i bohatej ten obchod pro-
vozovati mohli“.

Je tu dále uvedena volnost, aby 
jedni druhým podle potřeby mohli 
od svých gruntů prodávat role, louky 
a chrastiny. Dále se zajišťuje Bystřici 
voda: „Tok vody, který se nad Zubřím a 
Vojtěchovem začíná, na dvé od staro-
dávna rozdělenej jest. Polovice k zám-
ku pernštejnskému a druhá polovice 
na rybníky bohuňovský a domanínský 
se obrací a z těch rybníků voda k Bys-
třici se pouští, aby v tom způsobu nyní 
i na budoucí časy zůstalo, aby bystřičtí 
soužení na mlejnech a valše netrpěli“. 

Domanínský rybník na říčce Bys-
třici založil už Vilém z Pernštejna 
(1435–1521) a jeho vodou byly pohá-
něny mlýny a valcha v blízkosti Bys-
třice nad Pernštejnem. Jarní povodeň 
v roce 1848 příliš škody nenapáchala, 
ale už 14. července 1848 se protrhl 
Skalský rybník, povodeň zničila mlý-
ny i tři hospodářská stavení, několik 
soukenických barvíren, most a všech-
ny lávky. Poškozen byl i Domanínský 
rybník, takže došlo k intervenci u hra-
běte Mitrovského, aby se opravila jeho 
hráz. 

Než však k tomu došlo, protrhl se 
Domanínský rybník 5. března 1859 
znovu. Rychlý jezdec na zpěněném 
koni hlásil tuto katastrofu a v Bystřici 
předjel proud valící se vody s velkým 
náskokem. Lidé zachraňovali, co se 
dalo, přesto byly škody veliké. Ryb-
ník byl tedy vypuštěn a opraven. Na 
pořádnou opravu však čekal více než 
století. Teprve z popudu MO Českého 
rybářského svazu došlo k obnovení 
rybníka v letech 1971–1976. Traduje 
se i historka o neopatrném muži, který 
chtěl vyčistit výpusť, byl stržen prou-

dem a výpustí proplul bez vážnějších 
zranění. Rybník dnes slouží k rybo-
chovným účelům, sportovnímu ry-
bolovu, regulaci průtoků a především 
jako příměstská rekreační oblast pro 
obyvatele Bystřice a okolí.

Skalský Dvůr

Krejčího kámen
Trvá-li válka od úsvitu do setmění, 

je to k nepřečkání. Když duní kano-
náda celý týden, je to mnohem horší. 
Vraždí-li se po celý rok, jde o věc pří-
šernou. Když trvá válka celých třicet 
let, stávají se z lidí otupělé bytosti, 
které přežívají mechanicky, nic neplá-
nují a nic je nebaví. Ten krejčí si přesto 
pískal.

Vandroval světem a v uzlíku měl 
jenom nitě, nůžky, jehly a náprstek. 
Když dostal práci, mohl přibalit kou-
sek chleba. Byla válka, on měl stále 
hlad, ale moc se mu líbilo na tomto 
světě. Vnímal všechny jeho krásy, 
každé ráno vítal slunce úsměvem a 
cestou si vesele hvízdal. Tak došel až 
k Vojtěchovu.

U vesnice leželo švédské vojsko a 
velitel právě přemýšlel, kudy se dát. 
Podezřelý pocestný ho upoutal a ne-
chal si ho předvést. Krejčí si už nepís-
kal, ale vypadal klidně. Nikomu nic 
neudělal, do ničeho se nepletl. Dnes 
bychom řekli, že byl apolitický. Chtěl 
si jít po svých, více ho nezajímalo. 
Jenže velitel na něj udeřil. Jak se do-
stane do kterých měst a vesnic, kde 
může narazit na císařské vojsko, kde 
sežene píci pro koně.

„Nevím, nikdy jsem tu nebyl,“ brá-
nil se chabě pocestný.

„Bude tě to stát hlavu! Jsi určitě vy-
zvědač císařských!“ hromoval Švéd.

Krejčí si už nepískal, ani se netvá-
řil klidně. I apolitičnost je mnohdy k 
ničemu. Začali ho tlouct, ale nic se 
nedozvěděli. Nakonec byl za nohy 
uvázán za koně a Švédové jej vláčeli 
k lesu. Když poznali, že vypustil duši, 
odpřáhli jej a sami odtáhli.

Teprve potom se přiblížili zvědaví 
vesničané, našli nebohého krejčího a 
křesťansky ho pochovali. Na jeho hrob 
položili mramorovou desku s vytesa-
ným křížem, nůžkami, jehlou, nití a 
náprstkem, protože tyhle věci našli v 
jeho ranci.

Když po letech stavěl vojtěchov-
ský soused novou pec a potřeboval 
na ni plochý kámen, vzpomněl si 
na mramorový náhrobek. Ten by 
se mu hodil! Už tehdy se kradlo…
V noci kámen odcizil, zazdil do pece a 
spokojeně zatopil. Okamžitě se ozvalo 
naříkání a kvílení, celá pec se začala 

třást a hrozila zřícením. Chalupník 
honem oheň uhasil, kámen vyměnil a 
nové dílo sloužilo bez potíží ještě jeho 
vnukům. Desku vrátil krejčímu na 
hrob, kde ji najdete ještě dneska.

Vypravit se sem můžete třeba z ne-
dalekého Skalského dvora. Kříž a nůž-
ky jsou hezky zřetelné, ostatní nástroje 
už nelze rozeznat. U Vojtěchova je po-
řád nádherně, i krejčímu by se tu dnes-
ka líbilo. Určitě by si pískal, dokud by 
zas nepotkal zlé lidi...

Vírský mlýnek
Historie Vírského mlýnku
Vírští vždycky využívali vodní síly 

a dnes tu mají hned dvě přehrady. Dří-
ve tu voda poháněla hamry, mlýny, 
textilku. Eduard Hamerský využíval 
vodní sílu Svratky k výrobě šindele, 
kolébání dětí i k přepravě lidí po pro-
vazové lávce na druhý břeh.

Došlo také na jednu atrakci. Údrž-
bář vírské textilky Vincenc Navrátil 
(1880 – 1975) začal ve 40. letech 20. 
století vyrábět pro své děti pozoruhod-
ný výtvor lidové tvořivosti a řemeslné 
zručnosti. Pokud jinde mají pohyblivé 
betlémy, pan Navrátil zkonstruoval na 
Rovečínském potoce nedaleko své-
ho domu pohyblivý Vírský mlýnek. 
Vodou poháněné zařízení obsahuje 
72 fi gurek, které se pohybují na dvou 
podlažích v různých pracovních i hu-
morných scénkách. Jsou v něm různí 
řemeslníci, ale i zápasníci, pijáci, has-
trman, smrtka a také pod záchodem 
klovající kohout. Některé fi gury byly 
inspirovány skutečnými postavami 
z Víru. V 70. letech pan Navrátil do-
tvářel tuto atrakci už za pomoci syna 
Adolfa.

V roce 1986 získalo mlýnek Ho-
rácké muzeum v Novém Městě na 
Moravě. Zbytky originálu umístilo 
v depozitáři a na nádvoří muzea byla 
zprovozněna věrná kopie, poháněná 
ovšem elektromotorem.

Protože vírským občanům mlýnek 
doma chyběl, došlo k výrobě druhé 
kopie restaurátorskou fi rmou Jose-
fa Filipa z Velkého Meziříčí. Stavbu 
sestavil Jaroslav Havlíček, jenž také 
vytvořil vodní kolo na pohon. Atrakce 
byla slavnostně zprovozněna na konci 
září 2007 a čeká i na vaši návštěvu ve 
čtvrti Hrdá Ves.

Hynek Jurman
Použitá literatura: 
Jurman, H.: Na bystré vodě. Bystřice 
n. P. 2010.
Jurman, H.: Pernštejnský tis. Štěpá-
nov 2012.
Jurman, H.: Smírčí kameny na Vyso-
čině. Štěpánov 2010.
Kol.: Vír v údolí Svratky. Vír 2008.

S akordeonem 
do Banátu

A proč ne? Jen se musíte trochu sami 
uskromnit. Velké kufry ukrývající hu-
dební nástroje zabraly celý jeden velký 
zavazadlový prostor našeho dopravní-
ho prostředku. Pro upřesnění – vyjíž-
díme 5. května 2014 večer dvěma auty 
z Dalečína v počtu devíti žáků, dvou 
učitelů a dvou členů doprovodu z řad 
rodičů. Pracovně i za poznáním. 

Poslední kontrola not, stojanů, ná-
strojů, dokladů a vyrážíme na Brno. 
Cesta pokračuje přes Bratislavu, Bu-
dapešť a dále Rumunskem přes Te-
mešvár až dolů k Dunaji. Zastavuje-
me v malém městečku Resita, kde se 
nachází muzeum parních lokomotiv, 
které se zde vyráběly. Prohlédnuto, 
vyfoceno a jedééém. 

Konečně jsme u cíle. Rovensko, 
vesnice, kterou vybudovali čeští přistě-
hovalci. Už teď máme  spoustu zážitků. 
Krásná příroda, milí lidé, ale ty rumun-
ské cesty nám daly zabrat. Usínáme 
všichni v krásných nových chatách. 
Ráno vydatná snídaně, místní jdou 
pracovat na pole a my dolaďujeme pro-
gram na večerní vystoupení. Začíná se, 
až přiženou dobytek z pastvy. Hrajeme 
na požádání venku na návsi. Do tmy. 
To proto, aby si nás mohli poslechnout 
staří lidé, kteří už špatně chodí. Otevřou 
si dveře a zpívají s námi české písničky. 

8. 5. jdeme pěšky do Gerniku. Co-
pak je to za malé chaloupky u poto-
ka? Starobylé vodní mlýny, některé 
dodnes funkční. Odpoledne jsme na 
místě. Rychle ubytovat, převléct a od-
jezd na další vystoupení. Zase podle 
místních zvyklostí – večer na návsi. 
Za odměnu dostávají harmonikáři vel-
ké čokolády.

Poslední dva dny trávíme ve Svaté 
Heleně. I v téhle malebné vesnici se 
nám líbí, počasí přeje. Výlet na skal-
ní vyhlídku nad Dunajem se vydařil. 
Předáváme dárky z Česka dětem do 
české školy. Poslední večerní koncert 
a zítra domů.

10. 5. ráno brzy vstáváme, balí-
me a vyrážíme. Sjíždíme k Dunaji, 
obdivujeme velké lodě, strážní hra-
dy a skalnatá zákoutí. Osvěžujeme 
se v horkých pramenech lázní Bajle 
Herkulane. A teď už žádné zdržování, 
před námi je téměř 900 km. Všichni 
budeme rádi vzpomínat na společně 
prožité dny u krajanů v Rumunsku. 

Za akordeonový soubor Dalečín při 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Dana Makovská
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Pohodové léto tradičně otevřeme festivalem Pelíšek fest v sobotu 28. června. Pohodlně se usaďte a nechte se nalákat představením jednotlivých kapel.

PRÁZDNINY A PELÍŠEK FEST JSOU TADYPRÁZDNINY A PELÍŠEK FEST JSOU TADY
the MORIBUNDUS
Kluci ze ska-punk-melodic-roc-

kové partičky z rodné Bystřice si 
pro vás připravili něco nového. V 
dubnu vydali svoje první CD, ale 
tím to pro ně rozhodně nekončí. 
Oni totiž nelení a pomalu chystají 
další matroš, kterým mají v plánu 
Vás totálně odrovnat už v průběhu 
příštího roku. Kapela se dala dohro-
mady v říjnu roku 2011, ale v aktu-

ální sestavě, skládající se z Matouše 
Vrbíka, Pavla Jančíka, Davida Pe-
činky a Jiřího Pavlačky, hraje od 
února 2013. Kluci už odehráli desít-
ky koncertů, tak neváhejte a dorazte 
na ně mrknout! Na místě bude urči-
tě k dostání jejich nové CD, které 
si můžete zadarmo poslechnout na 
jejich bandzonu: www.bandzone.
cz/themoribundus

Decadenth 
Kapela Decadenth byla založena 

v roce 2006. Po několika změnách 
v sestavě a jisté tvůrčí pauze nyní 
funguje v nástrojovém obsazení ky-
tara, basa, bicí a zpěv. Kapela klou-
bí melodický metal s rockovými a 
místy i popovými prvky. Na kontě 
má zatím jedno EP z roku 2012 a 

začátkem roku 2013 zveřejnila svůj 
první ofi ciální videoklip. V součas-
né době se dokončuje nová nahráv-
ka kapely, která bude obsahovat 6 
nových skladeb. 

Tato opravdu živá a velmi oblíbe-
ná kapela má zázemí v Černé Hoře.

RABIES
Kapela se dá obecně charakterizo-

vat jako California Venice Vysočina 
beach band hrající muzejní melo-
dický punkrock. Rabies je banda 
hudebně nevyřáděných hotentotů 
z rodné Bystřice, poslouchající a 
inspirující se kapelami z 90. let z 
Californie, jenž na nich zanechaly 
určité stopy, které se muzikou sna-
ží doposud vyléčit. Kapela za svou 
existenci zatím odehrála více jak 

120 koncertů po celé naší republice 
a stihla vystoupit se spoustou za-
jímavých českých či zahraničních 
kapel. Za zmínku stojí například: 
La Plebe (USA), Argies (ARG), 
The Sensitives (SWE), Pipes and 
Pints (CZE/USA), Slobodná Európa 
(SK), Vypsaná fi xa (CZE) a mnoho 
dalších… V roce 2014 kapela vyda-
la již 2. album: NEVEGREEN & 
ALWAYS RAD!

Dolls In The Factory 
Kapela na sebe strhla pozornost 

ihned po vydání debutové desky 
Statues, po které následovalo re-
publikové turné, výhra v hitparádě 
Česká desítka rádia RockZone a 
mnoho dalších úspěchů. Tím nej-
větším pak byl fakt, že si je, s písní 
Believe, do soundtracku k českému 
velkofi lmu Křídla Vánoc vybral 

sám Richard Krajčo. Kapele Kryš-
tof aktuálně jeli jako předskokani 
na jejich vyprodané letošní Kryštof 
Ostravar club tour 2014 a ukáží se 
také na jejich letních Kryštof Kem-
pech. Do světa vypustili také video-
klip právě ke zmiňované hitovce 
Believe, které si můžete poslech-
nout na youtube. 

Ecce Homo
A co nám o sobě na-

psali ECCEHOMO….?  
"CRRRRRRR!!!! Čéče vstá-
vej!!  Kolikpa je hodin?! Pět 
slepičích a dva sloní!!! No 
safraporte, abych už pomálu 
razil na Pelech!!!"

Více z kluků asi nevyrazí-
me, nicméně pokud formaci 
stylu funkyreggaeraplive-
band ještě neznáte, poslech-
něte si jejich vály na band-
zone.

Blue Effect
V říjnu 1968, tři dny před odjez-

dem kapely Matadors do angažmá 
v muzikálu Hair, ji opouští Radim 
Hladík. Vzápětí se český kytarista č. 
1 přidává k triu Kozel-Mišík-Čech 
v nově založené formaci Blue Effect. 
Již v prosinci téhož roku kapela před-
vedla  triumfální vystoupení v Lucer-
ně na 2. čs. beatovém festivalu. Blue 
Effect byl vyhlášen objevem roku a 
kapelou sezóny, Radim Hladík hu-
debníkem sezóny a Slunečný hrob, 
první hit skupiny (tehdy ovšem ještě 



KULTURA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  19. strana

v anglické verzi Sunny Grave) sklad-
bou sezóny….. Až sem sahají famózní 
začátky legendární kapely s famózním 
kytaristou Radimem Hladíkem. Mno-
ho vody uteklo, spousta hudebníků se 
vystřídala, kapela několik let nehrála, 

nicméně od roku 2004 opět brázdí 
všemožná pódia a všichni se těší ne-
jenom na Radima Hladíka, ale také na 
notoricky známé písně jako Sluneční 
hrob, Rejdit, či jedinečnou instrumen-
tálku Čajovna.

Infi nity
Čtveřici metalistů, vystupující 

pod názvem Infi nity, bylo možné na 
Pelíšku zahlédnout již minulý rok. 
Od té doby kapela stihla vydat dva-
náct kusů, které se začátkem června 
chystá vydat na připravovaném CD a 
natočit klip na skladbu s názvem Ne-
konečno. Zúčastnila se také několika 
soutěží, z nichž stojí za zmínku Ra-
degast Líheň, ve které se jí podařilo 

probojovat až do semifi nále mezi 
posledních osm kapel. V neposlední 
řadě se Infi nity stala čtvrtou nejpo-
slouchanější nově vzniklou kapelou 
v roce 2013 na serveru www.band-
zone.cz. Členové Infi nity, nadšení 
a motivovaní zmíněnými úspěchy, 
vyráží tímto rokem na několik festi-
valů, z nichž jedním je právě Pelíšek 
fest. 

Kroky 
Skupina Kroky se připravuje na 

Pelíšek ve své léta neměnné a tu-
díž nejsilnější sestavě.  Na Pelíšek 
chystá převážně tradiční big beatové 
pecky a těší se na všechny svoje bys-
třické příznivce.

Zkušení matadoři, jak se všude 

píše, vám svůj um budou chtít také 
potvrdit při koncertě! Jejich show 
plná známých českých a zahranič-
ních písní vás určitě potěší. Doražte 
si zapelešit na pořádnej bezkonku-
renční bigbít! Taky se těšíte na cover 
od skupiny QUEEN?

K této porci Vám pořadatelé chystají přidat ještě hodně různorodého jíd-
la a dobré, vychlazené pivečko. Opět jsme pozvali velkou čajovnu (která zde 
byla v roce 2012) brněnského hudebníka saxofonisty Davida Synáka, který 
vás zabezpečí i vodními dýmkami. Pro nejmenší zde bude skákací hrad. Stá-
le je otevřena účast prodejců festivalového zboží jako jsou korálky, náušnice, 
náramky…. Již tradičně festival navštíví i motorkáři zdejšího Chopperteamu.

Metaxa
Bystřickou kapelu, která letošní Pe-

líšek fest uzavře, není většině návštěv-
níků třeba moc představovat. 18 sezón 
na místní hudební scéně znamená, že 
na ně před lety často chodili i rodiče 
některých dnešních mladších fanouš-
ků. Repertoár Metaxy je nejčastěji se-
staven ze známých současných rocko-

vých songů domácích i zahraničních 
kapel. Dvě kytary, basa, bicí a zpěv - 
prostě přímočarý rock. Jako speciální 
host s těmito bardy vystupuje mladá 
bystřická zpěvačka Jitka Benová, kte-
rá si na Pelíšku s Metaxou samozřej-
mě zazpívá. Více info o kapele najdete 
na www.metaxa-music.cz.



RŮZNÉ
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www.werawerk.cz                                                                                                       

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice na tyto pozice:

Wera Werk s.r.o., 
prace@werawerk.cz  

zodpovíme na tel. 566590824, 566590823. 

PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:

Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera  a ve strojírenském oboru pa-
tříme ke světové špičce. V České republice působíme od roku 1995,  zabýváme 
se výrobou vysoce kvalitního utahovacího nářadí pro profesionální použití. Jsme 
certifikováni dle norem ISO 9001 a 14001. V současné době zaměstnáváme 550 
pracovníků. 

 

Náplň práce: 
spolupráce při řešení technických i technologických 
problémů ve výrobě (zejména kalírna, povrchové 
úpravy)
vytváření a ověření technologických postupů pro 
tepelné zpracování nových výrobků
spolupráce při vytváření zkušebních plánů nových 
výrobků 
řešení samostatných úkolů v oblasti optimalizace po-
stupů, technologií tepelného zpracování
poradenství oddělení vývoje v Německu v oblasti te-
pelného zpracování, zkoušek materiálů
kontrola kvality vstupního materiálu dle technic-
kých přejímacích podmínek, řešení reklamací

Požadujeme: 

Náplň práce:

VŠ se zaměřením na materiálové inženýrství 
znalost technických materiálů, metalografie ko-
vových materiálů a hodnocení struktur, zkoušení 
mechanických vlastností kovových materiálů
znalosti z oblasti strojírenské výroby, technologie 
tepelného zpracování kovů,  povrchových úprav 

spolupráce při zavádění nových technologií/výrob-
ků do výroby, příp. při jejich změnách s dodavateli 
oceli 
vedení laboratoře (kolektiv 4 pracovníků), dohled 
nad dodržováním a plněním požadavků interních 
norem mechanických vlastností po tepelném zpraco-
vání, řešení neshod
spolupráce a zajištění předepsaných kalibrací zařízení
spolupráce při zavádění OHSAS 18001
komunikace s kolegy z  německé mateřské společ-
nosti
výpočty strojních časů, příp. norem práce

(mechanických, chemických)
min. 2 roky praxe v oboru
znalost německého nebo anglického jazyka
organizační schopnosti
samostatnost i schopnost týmové práce

Požadujeme: 
řešení samostatných úkolů v oblasti optimalizace po-
stupů
řešení technických a technologických problémů 
v dané oblasti
komunikace s německou mateřskou společností
projektová činnost (např. ve spolupráci s výrobci 
vstřikovacích forem)
výpočty strojních časů, vytváření norem práce 

SŠ/VŠ vzdělání technického směru (zaměření na 
zpracování plastů výhodou)
aktivní znalost německého jazyka 
zkušenosti s technologií zpracování plastů (vstřiko-
vání plastů, montáž plastových dílů)
zkušenosti s uspořádáním pracoviště v oblasti mon-
táže plastových dílů
zkušenosti z oblasti projektování vstřikovacích fo-
rem a konstrukce vstřikovacích dílů
zkušenosti se vstřikováním dílů na zakázku
komunikativní a organizační schopnosti, schopnost 
samostatné i týmové práce

Uvítáme: 
znalost CAD 
praxi v oboru 

po zapracování dlouhodobě perspektivní 
zaměstnání (s výjimkou ekonomické pozice – zde 
jde o zástup za rodičovskou dovolenou)
zázemí mezinárodní společnosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

zajímavou práci, možnost osobního růstu, 
benefity (týden dovolené navíc, školení, 
příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, na 
stravování)

LIDÉ S HENDIKEPEM 
NACHÁZEJÍ I NADÁLE NA 

VYSOČINĚ UPLATNĚNÍ 

Nové kurzy a možnosti, jak hledat 
práci na Velkomeziříčsku, ale i ukon-
čená činnost pobočky ve Žďáře. Liga 
vozíčkářů připravila pro lidi se zdra-
votním postižením několik změn. Stá-
le však platí, že ten, koho trápí různé 
zdravotní problémy od tělesného či 
mentálního postižení, přes chronické 
bolesti, silný diabetes až po mozkovou 
příhodu, najde ve službách Ligy po-
mocnou ruku při hledání nového za-
městnání.

V dubnu skončila provoz pobočka ve 
Žďáru nad Sázavou. Se stejnou nabídkou 
ale přichází pracovníci ve Velkém Meziří-
čí a nabízí projekt s přiléhavým názvem 
Směrem k práci. „Můžeme klientům pro-
platit cestovné a přizpůsobit jim čas kon-
zultací. Navíc máme v současnosti velmi 
širokou nabídku kurzů,“ upozornila pra-
covní konzultantka Michaela Beranová 
lidi z celého Kraje Vysočina. Zájemci se 
můžou účastnit kurzů pracovněprávního 
minima, komunikace se zaměstnavate-
lem, naučí se pracovat s počítačem a zjistí, 
jak úspěšně projít pracovním pohovorem. 
Zájemci se mohou nezávazně přijít zeptat 
a poradit, zda je nabídka vhodná právě 
pro ně, jestli využívat stěžejní individuální 
konzultace nebo zda se nabídka nehodí 
pro některého člena rodiny. Veškerá na-
bídka je díky podpoře Evropského sociál-
ního fondu bezplatná. 

Najít práci, která odpovídá zdravotním 
omezením klientů, se daří i díky spoluprá-
ci se zaměstnavateli.  „Spolupracujeme 
s firmami Granit Parts, k.s., s chráněnou 
dílnou art22 s.r.o.., Českou poštou, Olman 
servis s.r.o., NovinyVM.cz, s Jiřím Kaš-
tanem, s firmou Blesk s.r.o. a s dalšími. 
Spolu s nimi jsme už několikrát dokáza-
li, že zaměstnat člověka s postižením je 
oboustranně výhodným krokem,“ dodala 
Beranová. 

Pobočku ve Velkém Meziříčí najdou 
zájemci v ulici Poříčí 11( Dům zdraví, 
přízemí), více informací na webu www.
ligavozic.cz/velke-mezirici nebo tel. +420 
725 104 848 či na e-mailu michaela.bera-
nova@ligavozic.cz.

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 ČERVEN - ČERVENEC 2014Zubní pohotovost ČERVEN - ČERVENEC 2014

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)

ČERVEN 
28.6.  MUDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
29.6. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, Žďár n.S., 566 690 123
ČERVENEC  
  5.7. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
  6.7. MDDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
12.7. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
13.7. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
19.7. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
20.7. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
26.7. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607785326
27.7. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275

VEDOUCÍ VÝROBY 
Nápl  práce: 
praxe s plánováním a í-
zením výroby min. 2 roky, 
zodpov dnost za sv ený 
úsek výroby a ízení plá-
nu výroby, samostatné 
ešení technologických a 

personálních problém  
ve výrob , provád ní ko-
rektivních a preventivních 
prací a neustálého zlep-
šování výrobního proce-
su, koordinace inností 
s marketingem, ú ast na 
vývoji nových výrobk , 
zavád ní nových techno-
logií, každodenní kontrola 
výsledk , reporting, zvy-
šování produktivity práce 
technologickými inovace-
mi a investicemi. 

Požadujeme: 
min. SŠ vzd lání tech-
nického zam ení, zku-
šenosti s ízením výroby 
min. 2 roky, dobrá zna-
lost práce na PC, zna-
lost program  MS Of  ce 
– Excel, Word, Outlook, 
výrobní ERP systém, 
komunikativnost, spo-
lehlivost, aktivní p ístup, 
schopnost týmové i sa-
mostatné práce, analy-
tické myšlení, rozhod-
nost,  exibilita, trest-
ní bezúhonnost, osob-
nostní personální ízení, 
technická logická sa-
mostatnost. Jazyková 
vybavenost, idi ský pr -
kaz sk. B výhodou.

Nabízíme: 
odpovídající platové ohodnocení, 
možnost profesního a osobního 
r stu, zvyšování kvali  kace formou 
kurz  a odborných školení, p íjemné 
pracovní prost edí. Nástup možný 
ihned nebo dohodou.
Dopl ující informace: 
místem výkonu práce je sídlo spole -
nosti CORMEN. T lesné postižení 
není p ekážkou.
Jestliže Vás tento inzerát oslovil, ne-
váhejte nás kontaktovat. Váš struktu-
rovaný životopis zasílejte na e-mail: 
zamestnani@cormen.cz, nebo na 
adresu CORMEN s.r.o., Pr myslová 
1420, 593 01 Byst ice nad Pernštej-
nem. Dotazy Vám rádi zodpovíme na 
telefonu: 777 593 021. Veškeré Vámi 
zaslané materiály budou považovány 
za d v rné.

Hledáme pracovníka na tuto pozici:
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Přijme pracovníky pro tyto pozice:

MEZ, a.s. Nedv dice  

Mistr strojírenské výroby

Vaše strukturované životopisy prosím zasílejte na: info@mez.cz nebo na adresu: 
MEZ, a.s. Nedvědice, 592 62 Nedvědice, tel.č.: 566 592 114. Nástup dle dohody.

Náplň práce:
Organizace činnosti střediska strojírenské výroby
Řízení výrobních pracovníků, rozdělování práce
Kontrola dodržování pracovní a technologické 
kázně pracovníků svěřeného úseku
Koordinování technologického procesu výroby

Dobrá znalost práce na PC 
Požadavky:

SŠ vzdělání strojírenského zaměření
Praxe na obdobné pozici podmínkou

Zkušenosti s vedením týmu 

Náplň práce:
Obsluha a údržba obráběcího centra 
(horizontální vyvrtávačka, karusel, soustruh)

Seřizování stroje dle požadavků

Požadavky:
Vyučení nebo SŠ v oboru podmínkou
Praxe min. 2 roky
Znalost čtení výkresové dokumentaci

Nabízíme: Dlouhodobé a perspektivní zaměstnání
Práce pouze na jednu směnu
Závodní stravování 
Finanční ohodnocení odpovídající praxi, 
dosaženému vzdělání  a odvedené práci

Obráběč kovů / karuselář
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Třetí ročník akce „Nositel tradic Bystřicka“ zná vítěze

Po loňské úspěšné premiéře pro-
bíhá druhý ročník Štěpánovského 
kulturního léta.

Vrcholem bude poslední červnový 
víkend. V pátek 27. 6. od 17.00 pro-
bíhá plaviáda po řece Svratce, která 
byla původně avizována na dřívější 
termín, ale došlo ke změně. Odvážní 
plavci tedy víkendový program zahá-
jí a poplavou od boroveckého mostu.

V sobotu od 20 hodin proběhne 
pouťová zábava v areálu koupali-
ště a v neděli 29. června vyvrcholí 

kulturní program. Od 14.00 tančí, 
zpívá a hraje národopisný soubor 
Borověnka! Ve 14.45 uvede soubor 
VOFUK divadelní hru Hynka Jurma-
na Kartářka! Tato hořká komedie 
měla reportáž z premiéry v televizi 
NOVA. Od 16.00 začne recitál Inky 
Pospíšilové (na kytaru zahraje a za-
zpívá balady Marty Kubišové) a br-
něnského herce a zpěváka Roberta 
Jíchy! Všechna vystoupení probíhají 
v zahradě budovy čp. 9. Vstupné je 
dobrovolné.

ŠTĚKULE 2014

Hodnotící komise navrhla na udě-
lení titulu pro rok 2014 SDH Blaž-
kov za více než padesátileté pořádání 
tradičních Blažkovských závodů 
přes rybník a oba pořádající subjek-
ty návrh komise ofi ciálně schválily. 

Titul je spojen s udělením plakety, 
diplomu a s fi nanční odměnou pro 
kolektiv ve výši 15.000,- Kč. Titul 
je trvalý a byl slavnostně udělen dne 

21. června 2014 v Blažkově při příle-
žitosti 130. výročí založení sboru. Člá-
nek o slavnostním předání titulu při-
pravujeme do dalšího čísla Bystřicka.

Gratulujeme novému nositeli tra-
dic a děkujeme všem, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě a realizaci akce.

Těšíme se již také na Vaše návrhy 
pro rok 2015!

Jarmila Zemanová, MB

Koncem roku 2013 vyhlásilo Město Bystřice n. P. ve spolupráci s Mikroregi-
onem Bystřicko již třetí ročník akce „Nositel tradic Bystřicka“. Každý mohl do 
konce února posílat návrh na někoho ze svého okolí, kdo je spojen s uchováním, 
obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka a zaslouží si připravovaný titul. O titul 
Nositel tradic Bystřicka pro rok 2014 soutěžilo celkem 5 subjektů (GEAM Dolní 
Rožínka za udržení tradice hornictví, Josef Sedlář z Věchnova za udržení výro-
by tradičního chleba, Vlastimil Fendrych ze Zvole za dlouhodobou zemědělskou 
činnost, TJ Rozsochy za dlouhodobé udržování lidové tradice Masopustních 
ostatků a nově SDH Blažkov za konání Blažkovských závodů přes rybník).

Historie Blažkovských závodů přes rybník
V roce 1947 se v obci Blažkov 

zrodila netradiční zábava, která 
v okolí neměla obdoby. Jízda na kole 
přes dřevěnou lávku. Lávka byla 
postavena přes uhlopříčku rybníka, 
a kdo se udržel na kole na lávce co 
nejdéle, vyhrál. 

Tradice se doslova předává z ge-
nerace na generaci. První pořadatelé 
tehdy měli necelých třicet let a i dnes 
ve svých osmdesáti letech pravidelně 
navštěvují závody a nostalgicky vzpo-
mínají na zábavu, které se každoročně 
zúčastňovalo i tisíc návštěvníků. Tento 
počet převyšoval pětinásobek počtu 
obyvatel v obci.

Konání těchto závodů je od roku 
1947 téměř nepřetržité. Jediné pře-
rušení přinesla devadesátá léta kvůli 
přírodní pohromě. Pohroma přerušila 

konání závodů na pár let. Přívalové 
deště zničily rybník a ten z fi nančních 
i stavebních důvodů nemohl být vyu-
žíván ke konání závodů přes rybník.

Díky tomu, že se rybník povedlo 
opravit, mohla být tradice závodů za-
chována.

V 51. ročníku byl čas vítěze Jiří-
ho Tomáška z Blažkova (13 let) 42 
sekund. Prvenství náleží Jiřímu To-
máškovi každoročně již od roku 2008. 
Jeho osobní rekord je 47 sekund.

I v letošním roce se SDH Blažkov 
chopil přípravy Blažkovských závo-
dů přes rybník. Jde již o 52. ročník a 
my Vás na ně co nejsrdečněji zveme. 

27. července se všichni sejdeme 
v Blažkově!

Iva Gregorová, MB

Historické kolo zvané Kostitřas
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TŘETÍ ZÁVOD DHL 2014 v BRANIŠOVĚ
V sobotu 31. května 2014 se usku-

tečnilo v Branišově 3. kolo DHL 
okrsku Dolní Rožínka. Předchozí 
dvě kola provázela nepřízeň počasí, 
a i na začátku tohoto kola nás trochu 
pozlobilo. Nakonec se umoudřilo a 
soutěž proběhla za příjemných pod-
mínek. Na start soutěže se postavilo 
26 družstev mladých hasičů ze 14 
sborů. Soutěž proběhla v příjemném 
prostředí a za dobré organizace do-
mácího sboru. Tímto bych chtěl po-
děkovat organizátorům za odvedenou 
práci a chtěl bych jim popřát hodně 
zdaru při pořádání oslavy 110 let od 
založení sboru SDH v Branišově, 
která se uskuteční 3. srpna 2014.

Teď už přistupme k samotnému 
průběhu soutěže. Toto kolo suverénně 

ovládla družstva z Blažkova, která ob-
sadila první dvě místa, na třetím místě 
se umístilo družstvo „B“ z Víru. Naše 
domácí družstvo „A“ obsadilo 7. místo 
a druhé družstvo „B“, které bylo nově 
složeno v tomto roce, obsadilo 17. 
místo. Vítězné družstvo „B“ z Blaž-
kova dosáhlo výborného času 36,20 s, 
dosud nejlepší v tomto roce. Lze kon-
statovat, že úroveň soutěže se zvedá. 
Hned 8 mužstev dosáhlo času pod 46 
sekund, což svědčí o dobré připrave-
nosti mladých hasičů.Jen tak vydržet.

Nakonec bych chtěl poděkovat 
všem organizátorům, sponzorům, 
rozhodčím a vedoucím družstev, bez 
kterých by tato soutěž neměla takový 
úspěch a zvuk.

Dětské hasičské lize „Zdar„.

Věžná se vydala do ZOO

Akademie 2014
Venkovní teplota pomalu trhající 

rekordy, netrpěliví účinkující, sál na-
bitý k prasknutí diváky – tak to vypa-
dalo ve středu 21. května 2014 v Kul-
turním domě na Dolní Rožínce. Vše 
vypuklo v 15.30h – slavnostní fan-
fárou odstartovala Školní akademie! 
A že bylo na co koukat! Program by 
mohl směle konkurovat zábavným 
pořadům, které na nás chrlí televizní 
stanice – vždyť naši tanečníci, herci a  
moderátoři byli opravdu skvělí. A co 
všechno bylo k vidění?

Trocha exotiky v podání břišních 
tanečnic, netradiční hudební klipy, 
vystoupení národopisných souborů, 
malá exkurze do historie, pohádka 

poznamenaná moderní dobou, ško-
la zvířátek, černobílá variace, pokus 
o školní hymnu, závěrečné defi lé s 
nádechem pomády, to vše proložené 
vystoupeními žáků ZUŠ, odměnili 
diváci mohutným potleskem.

Všem, kteří se na přípravě akade-
mie podíleli – hlavně žákům a jejich 
učitelům - patří velký dík, vždyť mají 
za sebou opravdový kus práce.

Domů jsme odcházeli v ten den 
všichni spokojeni – rodiče se dmuli 
pýchou na své nadané děti, učitelé 
byli hrdi na šikovné žactvo. Nadšení, 
dobrá nálada a slova chvály byly vel-
kou odměnou a opět dokázaly, že na 
Rožínce prostě UMÍ!

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

Víte, kam jezdí děti nejraději? Do 
ZOO! A tak Věžná letos strávila den 
dětí v ZOO Lešná ve Zlíně. Zájem 
byl tak velký, že jsme nakonec jeli 
dvěma autobusy. Cesta uběhla rych-
le, počasí nám přálo, zvířátka k nám 
byla přívětivá, výlet se zkrátka vy-

dařil. A komu nestačila podívaná na 
zvířátka, mohl se vyřádit v lanovém 
centru, odpočinout si při prohlídce 
zámečku nebo v některé z mnoha 
hospůdek. A kam vyrazíme příště? 
Nechte se překvapit!

Jana Vrbková

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě 
pramének čisté vody je mnohdy malý 
zázrak. Ten úžasný pocit ostatně zná 
každý poutník, který se kdy znaven a 
žíznivý trmácel krajinou. To platilo od 
pradávna, zkušenosti dávných lovců, 
zemědělců i cestovatelů si neseme v 
sobě, a tak ani v dnešní době nepře-
kvapí, že krásná studánka je ozdobou 
mnohého koutu naší přírody, na který 
mnozí vzpomínají ještě po mnoho let. 
V moderní uspěchané době, kdy je prý 
na vodu nejlepší umělohmotná láhev, 
však význam přírodních zdrojů vody 
pomalu zaniká (a mnohdy nepomůže 
ani úprava vody). Po staletí udržované 
studánky pustnou, praménky se ztráce-
jí, pamětníci rozsáhlých pramenišť od-
cházejí, prastaré mapy neplatí. Je to vel-
ká škoda, voda do krajiny patří, a to ne-
jen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy.

Zdroje vody do přírody vždy patři-
ly. Před "člověkem" to však byla spíše 
přirozená napajedla zvěře a teprve s 
příchodem člověka nastal rozvoj "stu-
dánek". Pokud by neexistovala žádná 
"studánková péče", studánky by se po 
čase patrně vrátily ke svému přiroze-
nému stavu. Mezi studánky, o které 
se pečuje, patří i dvě studánky v okolí 

„Branišovské hájenky“ u obce Brani-
šov. Obě studánky jsou při cestě a jsou 
oblíbeným cílem vycházek nejen oby-
vatel z Branišova a obyvatel okolních 
obcí, ale i procházejících turistů. Obě 
studánky poskytují velice dobrou kva-
litní vodu.

Zub času se však na dřevěné kon-
strukci u studánek podepsal a bylo 
nutné přistoupit k celkové rekonstruk-
ci, která byla provedena po cca třiceti 
letech. Tato rekonstrukce proběhla v 
jarních měsících letošního roku. U 
studánky nad hájenkou byla dřevěná 
konstrukce rozebrána a následně na-
hrazena novou dřevěnou stříškou. U 
studánky pod hájenkou byla provede-
na výměna krytiny stříšky. Zhotovení 
nové stříšky provedl pan Bohuslav 
Ludvík ze Zvole, který o obě studánky 
pečuje již více jak třicet roků. I v dneš-
ní době existují lidé, kteří nemyslí jen 
na svůj spokojený život, ale mají chuť, 
sílu a odhodlání něco dělat i mimo 
svůj soukromý horizont. Opravu a 
výměnu stříšky za novou provedlyi-
zaměstnanci obce Zvole za technické 
pomoci zem. spol. AGRO Zvole, a.s. 
Všem zmíněným patří velké poděko-
vání.

Studánky v Branišově



SDH Polom
si vás dovoluje pozvat na 

setkání rodáků a přátel obce 
a oslavy 120. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů 
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Naše zahrada Soutěž v požárním útoku

 
Sobota 12.července 2014

13:00 - Setkání rodáků na výletišti v Polomi
13:30 - Slavnostní zahájení
14:00 - Kulturní program

- Zasazení pamětního stromu
- Uctění památky padlých spoluobčanů za 2.světové války
- Prohlídka výstavy fotografií na hasičské zbrojnici
- Prohlídka obce

15:30 - Oslavy 120.výročí založení SDH Polom
- Vítání hasičských sborů

16:00 - Slavnostní projevy
16:30 - Ukázka historické a současné hasičské techniky   
17:30 - Setkání všech zúčastněných na výletišti 
- k poslechu a tanci hraje ,,Jásalka“

Bohaté občerstvení po celý den zajištěno

ZŠ ZVOLE se rozhodla pro svůj 
Projekt – Naše zahrada s přírodní 
učebnou. V průběhu roku a půl se po-
stupně podařilo zajistit nejen fi nanční 
částku, ale i příslib materiáolní pomoci 
od různých malých podnikatelů z oko-
lí obce. Hlavními sponzory se staly 
DIAMO Dolní Rožínka v zastoupení 
pana ředitele Ing. Ježe, dále WERA 
WERK zastoupená panem ředitelem 
Broichem a fi rma RATHGEBER za-
stoupená panem ředitelem Ing. Krá-
senským. Z ostatních sponzorů jsou to 
pan Tulis, autodoprava, pan Fendrych 
Betonárka Olešinky, pan Novotný, au-
todopravce.

Cílem projektu bylo vytvořit za-
hradu v bezprostřední blízkosti školy, 
která bude využívána přímo při vy-
učovacích hodinách. Žáci se tak budou 
moci během celého roku seznamovat 
s mnoha různými druhy keřů, bylin i 
přírodními zákonitostmi v praxi. Za-
hrada bude sloužit výuce na prvním 
stupni v prvouce, přírodovědě, ale i v 
tělesné a výtvarné výchově (střídání 
ročního období, pozorování živočichů, 
meteorologické pokusy, zdravý život-
ní styl, určování a sběr bylin, atd.).

Slavnost otevřel spolu s ředitelkou 
školy pan starosta Starý. Krásná slova 
nám věnovali paní Fischerová a pan 
Broich. Všem pro dobrou náladu za-

zpíval fantastický sbor paní 
Macháčkové. Jejich písně 
se nesly zahradou a lákaly 
děti ke hrám. ěkujeme nejen 
sponzorům, ale i rodičům a 
dětem za podporu této akce. 
Společně jsme slavnostně 
zahradu otevřeli 1. června 
za přítomnosti paní Ing. 
Jany Fischerové, CSc., po-
slankyně za Kraj Vysočina. 
Slavnosti se zúčastnili nejen 
sponzoři, ale i naši úžasní 
rodiče a naše děti. Věřím, že 
se všem tento den líbil a rádi 
všechny u nás uvítáme.
Za celou ZŠ Zvole H. Víto-

vá (redakčně zkráceno)

V neděli 18. května proběhla v 
Bohuňově soutěž bystřického okrsku 
SDH v požárním útoku. Celkem se i 
za velmi nepříznivého počasí zúčast-
nilo 23 družstev, z toho 4 družstva žen. 

SDH Lísek zastupovala 2 druž-
stva mužů a 1 družstvo žen (dívek). 
Muži obsadili 1. a 2. místo a ženy 

velmi pěkné 2. místo.
Jménem Obce Lísek děkuji brat-

rům hasičům a sestrám hasičkám za 
poctivý přístup k přípravě, za výbor-
né umístění a vzornou reprezentaci 
naší obce. Přeji jim hodně úspěchů v 
okresním kole.

František Cacek - starosta

DESET LET ZÁBAVY NA ZUBŠTEJNĚ

Třetí červencový víkend se opět po 
roce koná Festival historického šermu, 
hudby a tance na zřícenině hradu Zub-
štejn. Letošní hlavní název ovšem zní 
„Deset let zábavy na Zubštejně“. V so-
botu 19. července se začíná v 10:00 
hodin a končí ve 23:00, v neděli trvá 
zajímavý program od 10:00 do 17:30 
hodin. 

V letošním jubilejním roce mů-
žeme zavzpomínat na počátek 
celé akce, kdy šlo o samotné ry-
tířské klání a bitvu o hrad. Časem 
se rozrostla na festival věnující se 
historickému šermu, hudbě a tanci. 
Letos je akce poprvé dvoudenní a 
diváci se mohou těšit mimo tra-
diční bitvu i na sérii šermířských 
vystoupení asi 8 šermířských sku-
pin. Celým víkendem bude diváky 
provázet moderátor a kejklíř na 

chůdách Vítek Procházka, ukáže 
se i alchymista a čaroděj Cave s 
hady,  k vidění bude komentovaná 
ukázka sokolnictví a lovu dravým 
ptactvem. Po celý víkend se mohou 
diváci nechat vyfotografovat s vy-
braným dravcem na ruce. V sobotu 
večer vypukne koncert středově-
ké kapely Elthin z Plzně, ohňová 
show a v sobotu odpoledne pro-
běhne křest vrcholového razítka. V 
letošním roce bude přítomna i věš-
tírna, v níž bude věštkyně Gerda 
předpovídat budoucnost jedineč-
nou technikou věštby z mlhy. Po 
celý víkend bude zajištěno bohaté 
občerstvení a řemeslný jarmark na 
hradě. Celá akce se uskuteční za 
fi nanční podpory Města Bystřice 
nad Pernštejnem. Více najdete na 
www.zubstejn.cz.

                           Ondřej Drobný



Ohlédnutí za jarem 2014
Jaro 2014 bylo pro nás velmi 

úspěšnou částí sezóny. S choreogra-
fi í Baletky, kterou jste mohli vidět 
poprvé na Bystřickém sportovním 
plese, měla děvčata ve věku 8-11 
let velký úspěch. Po menších úpra-
vách v choreografi i se zúčastnila ně-
kolika závodů po celé ČR, např.
(Moravské Budějovice, Kunštát, 
Žďár nad Sázavou, Nové Město na 
Moravě, Náchod, Blansko, Bystřice 
nad Pernštejnem), z nichž si přivezla 
tři zlaté, jeden bronzový a stříbrný 
pohár a dvě krásná pátá místa. Hol-
kám patří velká gratulace.Kateřina 
Černá, Marcela Dědová, Petra Ja-
nečková, Natálie Munzarová, Adé-
la Nachtigalová, Sára Svobodová, 
Anna Hatláková, Nela Fendrychová, 
Jitka Hatláková, Barbora Jarošová, 
Tereza Skalníková, Hana Černá, Na-
tálie Jandová a Gábina Vítková.

 Ale ani na jednotlivce jsme neza-

pomněli. Změřit síly jsme si zajeli do 
Ostrovačic, Kutné Hory, Blanska,...

Z každých závodů jsme si odvezli 
ne jednu medaili. Velkým úspěchem 
byl postup Terezky Skalníkové v 
soutěži Dívka České republiky do 
fi nále, které se koná v říjnu v Černé 
Hoře. 

Nikole Nachtigalové a Michaele 
Exlové se v polovině května podaři-
lo kvalifi kovat na Mistrovství České 
republiky v aerobiku. Každá postou-
pila ve své kategorii z druhého mís-
ta. O týden později si v Praze porov-
naly síly se sedmdesátkou závodnic. 
Obě obsadily sedmé místo na MČR.

Polovina sezóny je za námi, ale 
děvčata se už těší na podzim. Všem 
bych chtěla moc poděkovat za pří-
zeň, rodičům za podporu a pomoc 
při přepravě na závody. 
Krásné léto plné zážitků vám přeje 

Aerobic Team J. E.
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Letošní ročník MUM se bude 
opět konat první prázdninový týden 
v termínu od neděle 29.6. do soboty 
5.7.2014 s centrem konání v Základ-
ní škole v  Lomnici u Tišnova.

MUM opět proběhne jako Mis-
trovství ČR v etapovém ultrama-
ratonu a je zařazen také do ultrama-
ratonského poháru ČAU ULTRA 
CUP 2014.  

Kromě závodu MUM budou vy-
hodnoceni také běžci startující ve 

Letní kino Dolní Rožínka 2014 

Pá 27.6. Ledové království vstupné pro d ti 
do 15 let zdarma 

So 28.6. P íb h kmotra 50 K

Ne 29.6. Husiti 50 K

Po 30.6. Klub poslední nad je 50 K

Út    1.7. Jení ek a Ma enka: Lovci arod jnic 50 K

St    2.7. Bez doteku 50 K

t    3.7. Jack Ryan: V utajení 50 K

Pá    4.7. Pot a krev 50 K

So    5.7. N žné vlny 50 K

Ne    6.7. Rychle a zb sile 6 50 K

Kde: zámecký park po setm ní (první digitalizované kino na Vyso in )

Sponzor: Autolaky Skalník Dolní Rožínka 

zkrácené verzi závodu s názvem 
MiniMUM, zahrnující 1., 4. (Tiš-
novskou) a závěrečnou 7.etapu.

Závod zahrnuje sedm maraton-
ských etap v sedmi po sobě jdou-
cích dnech, etapa startující z Bystři-
ce nad Pernštejnem se uskuteční v 
pátek 4.července 2014.

Bystřická etapa se tradičně 
uskuteční pod Vaší záštitou a bude 
odstartována ve dvou vlnách, na ná-
městí ve 14 hod a v 15 hod.
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V sobotu dne 12. 4. 2014 se již od brzkých ranních hodin hemžil bystřický 
kulturní dům stovkami tanečníků z různých míst naší republiky. Sjeli se sem, 
aby mezi sebou porovnali své dovednosti v tanečním sportu na celorepub-
likové nepostupové taneční soutěži „Bystřický KOSTITŘAS 2014“. Tuto 
soutěž již po čtvrté pořádalo občanské sdružení Dance style Bystřice n. P. 

Před porotou se střídala jedna choreografi e za druhou ve stylu aerobic, 
street dance, show dance, free dance, moderní a disco dance. Mezi oddíly 
z Brna, Havlíčkova Brodu, Ostravy, Hlinska, Blanska atd. se neztratily ani 
týmy z Bystřice a okolí. V předškolní kategorii si odvezl pohár a dort za 
první místo tým TIC TAC Domanín s choreografi í Hasiči, kterou s dětmi 
nacvičila paní L. Sitařová a L. Pečinková. Aerobic DDM Bystřice n. P. pod 
vedením paní Pavly Jakubcové získal ve velké konkurenci krásné třetí místo 
a mažoretky vybojovaly místo druhé v kategorii free dance junioři. Aerobic 
team Jitky Exlové si odnesl první místo v kategorii aerobic děti a místo druhé 
v moderním a disco dance junioři. Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou si 
odvezla druhé místo v kategorii free dance. 

Pořádající tým vybojoval dvě krásná zlatá místa. Mladší holčičky v ka-
tegorii moderní a disco dance děti a starší slečny v kategorii show dance 
junioři.  Všem velice gratulujeme.

Touto cestou bych chtěla velice poděkovat porotě, Mgr. Vlastě Moncma-
nové, Ivoně Ruterové, Lence Vojtové, Milanu Müllerovi a Michalu Antlovi, 
kteří měli velice těžkou úlohu, vybrat mezi výbornými ty nejlepší. Děkuji i 
panu Tomáši Krejčímu za výborné moderování, panu Miroslavu Koudelkovi 
za výborné ozvučení a osvětlení celé soutěže a panu Radimu Zemanovi za 
chod výpočetního centra a počítání výsledků. Samozřejmě kolem celé sou-
těže se pohybuje daleko více lidiček, na které je stoprocentní spoleh a bez 
kterých by toto klání nebylo možné a za to jim všem velice děkuji. 

V neposlední řadě děkuji všem závodícím týmům za bezvadnou atmosféru 
a věřím, že se příští rok 11. 4. 2015 opět všichni sejdeme při pátém ročníku 
taneční soutěže Bystřický Kostitřas 2015.

Za Dance style Bystřice n. P.  Petra Nováková

Bystřický KOSTITŘAS 2014

SPARTAK MYJAVA - FC KOSTELEC NAD ORLICÍ

 

 

Cyklozávod Zlaté kolo Vysočiny
13. ročník závodu Zlaté kolo Vysočiny se uskutečnil v sobotu 14. června. 

Organizátoři opět nachystali tři délky tratí. Každý člověk si tak mohl sám vybrat, 
na jak náročný výšlap se vydá. V nabídce byly 50, 100 a 200 kilometrů dlouhé 
trasy, jež opět vedly pouze po méně frekventovaných silnicích Kraje Vysočina.

Stadion SK Bystřice nad Pernštejnem

Rychle a zběsile 6

Mafi ánovi

G.I.Joe: Odveta

Čtyřlístek ve službách krále

Angelika

   9. 7.

10. 7.

11. 7.

12. 7.

13. 7.

S

Začátek po setmění
Změna programu vyhrazena

St

Čt

Pá

So

Ne
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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)

u

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

VIKTOR ŠAFAŘÍK
výhradní, autorizovaný servis a prodej STIHL, VIKING
679 74  Lhota u Olešnice č. 8
Tel.: 516 463 131, 605 551 562
viktor.safarik@seznam.cz
www.stihl.cz

Historický výsledek šermířů TJ Sokol Bystřice n. P.
Bratři Jiří, Michal a Jan Kurfürstovi se stali mistry České republiky 

pro rok 2014/1015. Porazili tým z USK Praha a ve fi nále si bravurně pora-
dili s loňskými mistry ze Sokola Brno I.

Jan Kurfürst vybojoval 3. místo v seriálu MČR v jednotlivcích.
     Gratuluji!                                                          šéftrenér Vlastimil Kurfürst

Zábavné odpoledne pro celou rodinu
V neděli 25. května uspořádala bys-

třická pobočka Kopretiny – centra pro 
rodiče s dětmi zábavné odpoledne s ná-
zvem „Táta dneska frčí“. Akce se kona-
la na výletišti Pod Horou již potřetí.

Pro děti i jejich rodiče si pracovnice 
připravily pestrý program. „Rodiny na-
vštěvovaly jednotlivá stanoviště s úko-
ly, měli možnost povozit se na koních 
a shlédnout vystoupení Baletek z aero-
bic teamu Jitky Exclové,“ přiblížila od-

polední program pracovnice Kopretiny 
Gabriela Vítková. Letošní ročník na-
vštívilo díky slunečnému počasí velké 
množství rodičů a jejich dětí. Nechybě-
ly ani hloučky přihlížejících. 

Velké díky patří DJ Davidovi Ha-
merskému, který nás nejenom prová-
zel celým odpolednem, ale měl připra-
vený i bohatý program. Poděkování 
patří sponzorům, dobrovolníkům a 
všem, kteří se na akci podíleli.

 Pracovnice Kopretiny

V Charitní pečovatelské službě se rekonstruovalo
V měsíci listopadu bylo v Domě 

s pečovatelskou službou v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde sídlí Charitní pečova-
telská služba, zrekonstruováno středisko 
osobní hygieny. Stavební práce byly pro-
vedeny na náklady města Bystřice nad 
Pernštejnem. Vnitřní vybavení pořídila 
Charitní pečovatelská služba z výtěžku 
Tříkrálové sbírky. Rekonstrukcí se celé 
středisko rozdělilo na dvě části.

První část střediska slouží uživatelům 
Charitní pečovatelská služby, kterými 
jsou osoby se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocně-
ní nebo zdravotního postižení, kteří jsou 
odkázáni na pomoc druhých při péči 
o sebe a svoji domácnost. Uživatelé zde 
mají k dispozici sprchový kout a zvedací 

vanu. Každý si může vybrat dle vlastní 
potřeby a nemusí mít obavy z používání 
vany či sprchového koutu, protože po-
může přítomná pečovatelka. Druhá část 
střediska slouží pro  veřejnost a je v něm 
poskytována pedikúra. Cena pedikúry 
je od 1. 5. 2014 stanovena na 220 Kč. 
Za stejnou cenu poskytujeme pedikúru 
i v domácnosti. Tato služba je poskyto-
vána dle předchozí osobní nebo telefo-
nické domluvy.

V případě zájmu se můžete blíže in-
formovat na uvedeném telefonním čísle 
nebo nás můžete osobně navštívit. Rádi 
Vám vše ukážeme. 

Kontakt: Charitní pečovatelská služ-
ba, Hornická 643, Bystřice n. P. 

Tel.: 566 552 437
Dana Pospíšilová
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