
Téma měsíce: SeTkání parTnerů viSegrádSkého fondu

V/2012

ROČNÍK VII., KVĚTEN 2012, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA

Bystřická zrcadlení                                                                                                 strana 1
kulturní a sportovní akce                                                                                strana 4  
Centrum zelených vědomostí                                                                                    strana 5
Školství                                                                                                 strana 7 - 11 
kultura                                                                                                                                                        strana 12 - 16
Mikroregion Bystřicko (prosetín, rožná, Střítež, Štěpánov n. S., vír, Zvole)                           strana 18 - 19

Setkání partnerů Visegrádského fondu

Ve dnech 9. až 11. května proběhlo v Bystřici setkání partnerů Vi-
segrádského fondu. Tuto skupinu tvoří Maďarsko, Polsko, Slovensko  
a Česko. V našem městě proběhlo první setkání představitelů měst těch-
to zemí. Maďarsko reprezentuje městečko Mád, Polsko Bogusláva, Slo-
vensko Vranov nad Topľou a za Česko se budeme snažit  my. Společně 
bychom chtěli spolupracovat na projektech, které podporují vzájemnou 
spolupráci těchto zemí. Jeden bez druhého přitom nemůžeme žádat o do-
taci. Město Bystřice nikdy žádný projekt v této výzvě nepodalo, nemáme 
zkušenosti. Největší znalosti mají Poláci, proto byli jakousi informační 
bankou a připraví první projekt pro žáky základních škol. Doufám, že se 
úspěšně zapojíme a dokážeme čerpat peníze i z této peněženky.

 Karel Pačiska

Ve dnech 17. a 18. dubna 2012 
se uskutečnil již 16. ročník mezi-
národní soutěže žáků středních 
škol ve svařování pod názvem 
„Zlatý pohár Linde“, který uspo-
řádala SOŠ Frýdek-Místek. Soutě-
že se letos zúčastnilo 115 soutěží-
cích z 53 českých a 9 zahranič-

Excelentní úspěchy VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 
při Mezinárodní soutěži Zlatý pohár Linde

ních škol.
Soutěžící změřili své dovednosti 

ve svařování obalenou elektrodou, 
plamenem, v ochranné atmosféře  
a ve svařování nerezi. Čeští účast-
níci museli navíc prokázat i své 
znalosti v teoretické části soutěže. 

(Pokračování na str. 6) 

Dne 21. 4. 2012 se skupina stu-
dentů Oktávy a 4. A. Gymnázia 
Bystřice nad Pernštejnem zúčastnila 
mezinárodní zkoušky z anglické-
ho jazyka -certifikáty ECL (úroveň 
B2). Byla to pro nás jedinečná mož-
nost získat certifikát, který můžeme 
uplatnit nejen při studiu VŠ, ale také 
pří hledání zaměstnání. Mně osobně 
tato nabídka okamžitě zaujala a pří-
pravu jsem nepodcenila.

Samotná zkouška se skládala ze 
čtyř částí - poslech, porozumění tex-
tu, psaní slohové práce a nakonec 
konverzace ve dvojici. Zpočátku se 
nás všech zmocnila tréma a pocity 
„do čeho jsme to vlastně vlezli“, 

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY ECL 
z angličtiny (B2)na GYBNP 

 

(Pokračování na str. 6) 

ale hned po první části si spousta z 
nás oddechla a těšila se, až to bude-
me mít za sebou. Při poslední a dle 
mého názoru nejtěžší části - mluve-
ný projev, už nás pomalu přemáhala 
únava, přesto však mnozí z nás prá-
vě při této části podávali perfektní 
výkony.

V pátek 11. května 2012 natá-
čela Česká televize jeden ze svých 
pořadů na Bystřicku, především u 
rozhledny v Karasíně, ale i v Bystři-
ci, u Vírské přehrady, u Borovinky, 
ve Vítochově. Náš kraj prezentovali 
v krátkých vstupech představitelé 

BYSTŘICKO V TELEVIZI
města i mikroregionu, několik na-
šich cyklistů projelo před kamerou 
a především koncertovala Bystřická 
kapela. Pořad s názvem „Ta naše 
kapela“ bude vysílat ČT 2 v sobo-
tu 26. května 2012 od 9.20 hodin.

-HJ-
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inZerCe

 

nabízí 

výstavbu rodinných domù
Stavba dle požadavkù stavebníka “na klíè”, pøípadnì dle dohody
Postupné financování dle skuteènì provedených prací
Garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
Možnost využití dvou RD: 
- Ekonomik - cena od 1.500.000,- Kè vè. DPH
- Start - cena od 1.600.000,- Kè vè. DPH
Možnost zajištìní úvìru u ÈMSS

Bližší informace na tel.: 566 551 500, 
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P. 
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OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 
(vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.: +420 566 520 855
fax: +420 566 522 368
mobil: +420 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

výhodné 
JARNÍ SLEVY

www.vpo.cz Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

15 %

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 profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti

Uw až 0,76 W/(m2K)

Zavá
děcí c

ena 

na se
dmiko

morový
 profil 

za
 cenu pětik

omorové
ho profilu

český výrobek

NOVINKA2012

OKNO 
BUDOUCNOSTI  
ZA PŘÍZNIVOU  

CENU

Komfort  
 
 

 
TÓNOVACÍ CENTRUM JUB 
 
Masarykovo nám. 63 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Tel: +420 725 144 320 
Email: info@v-color.cz 
  
OTEVÍRACÍ  DOBA:     PO – PA:  7:30 – 12:00 hod  SO:  7:30 – 11:00 hod       PRVNÍ PATRO 
 
Nabízíme: 

 
KVALITNÍ FASÁDNÍ BARVY 

OMÍTKY A ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY 
INTERIÉROVÉ BARY A MNOHO DALŠÍ 

 
Přijďte se přesvědčit! Těší se na Vás kolektiv firmy V-Color  
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VIKTOR ŠAFAŘÍK
Lhota u Olešnice č. 8

Tel.: 605 551 562, 516 463 131
www.stihl.cz
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Zprávy z Domanína

inZerCe, oSTaTní
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Zelená úsporám

nabízí 

tyto stavební práce

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

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

Když se řekne 30. duben, každý se hned začne těšit na večerní rejdění 
čarodějnic, pálení ohně, vůni a chuť špekáčků a na volno druhý den. Stejně 
tak je tomu i v Domaníně. Čarodějnice a čarodějové, kteří na tento večer 
přišli v maskách i bez, vyzkoušeli kouzelný lektvar, jenž jim zaručí krásu a 
štíhlost po celý příští rok. Hledali indicie kouzelných slov, prošli si pavoučí 
dráhu a šťastně doletěli na svých košťatech až na Horku, kde byl zapálen 
velký oheň, který má  ochránit vesnici před zlými duchy. Vůně buřtů lákala 
k menšímu táboráku, kde si je všichni společně opekli.

Zveme všechny děti a rodiče na POHÁDKOVÝ LES do Domanína. 
Uskuteční se v neděli  10. června od 13 hodin v okolním lese u areálu 
Borovinky. Těší se na vás Vochomůrka, Křemílek, Rumcajs, Šmoulové a 
další pohádkové postavy.

Aleš Sitař

REjDěNÍ ČaRODějNIC 
V DOMaNÍNě
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Úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKa

KULTURNÍ a SPORTOVNÍ aKCE KVěTEN - ČERVEN 2012
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  





   

   

 





   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





 

   

 





   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Jubilanti

Narození

Letos poprvé se dobrovolní ha-
siči v Bohuňově rozhodli uspořá-
dat traktoriádu a založit novou bo-
huňovskou tradici. První ročník se 
konal 29. 4. 2012. Původně se mělo 
jednat o setkání pouze domácích 
strojů. Pořádání akce se brzy rozší-
řilo po okolí a nakonec vznikla akce, 
na kterou přijeli příznivci techniky 
ne jen místní a z okolních vesnic, ale 
i ze vzdálenějších míst a dokonce i 
ze Slovenské obce Plavecký Štvrtok 
v okrese Malacky, odkud přijel Ze-
tor 50 Super po vlastní ose s posád-
kou v dobovém kostýmu.

K vidění byly traktory tovární 
výroby, ale i stroje poskládané ru-
kama šikovných kutilů v domácích 
dílnách a garážích. Na první ročník 
se sjelo nečekané množství různých 
strojů každodenně používaných, 
anebo výstavních mazlíčků vyšper-
kovaných do podoby jako by právě 
sjely z výrobní linky. Do Bohuňova 
jich přijelo přes třicet. Samozřejmě 
nechyběly ani šlapací traktory těch 
nejmenších účastníků.

Akce byla zahájena spanilou jíz-
dou všech strojů po obci. Poté byly 
na programu soutěže pro traktory. 
Především krátká jízda zručnosti 
zakončená přesným nacouváním 
k vleku. Zájemci, kteří si chtěli vy-
zkoušet, jak jejich traktůrek umí za-
táhnout, se mohli přetahovat s vel-

Traktoriáda 
v Bohuňově

(Pokračování na str. 5)

BŘEZEN 2012
  2.3. Veronika Říkovská
  5.3. Karolína Lukšová
14.3. Tereza Benešová
22.3. Eugénie Pantůčková
27.3. Vendula Dvořáková

KVĚTEN 2012
Hana Vandírková   70 let
ČERVEN 2012
Anna Fagulová  88 let
Marie Vostrejžová   86 let
Jan Legát   85 let
Zdenka Didyková   80 let
Marie Císařová   75 let
Josef Kos   75 let
Noemi Robotková Mgr. 75 let
Václav Hamrle   70 let
Petr Dvořáček   70 let
Josef Zich   70 let

BŘEZEN 2012 
27.3. Věra Konečná 64 let
DUBEN 2012 
2.4. Jozef Cisár   77 let
9.4.   Antonín Havelka   96 let
11.4.Svatava Májková   82 let
21.4. Hana Macová   58 let
25.4. Zdeněk Slabý   39 let
27.4. Naděžda Karásková  43 let

Divadlo žije, ale 
někde jinde než 
v Bystřici nad Pern-
štejnem. Mnoho ob-
čanů hovoří o vůli 

zahrát si ochotnické divadlo, nebo 
se na něm jakkoli podílet. Divadel-
ní spolek v našem městě chybí! Při 
rozhovorech s pamětníky je patrné, 
že se zde hrávalo velmi dobré diva-
dlo. Svědčí o tom i mnoho fotografií 
z představení, které jsou umístěny 
v místní sokolovně. Co udělat pro 
oživení tradice a jak najít několik za-
pálených lidí, kteří celý projekt roz-
jedou? Pokusy tu jsou. Již tři roky se 

Divadlo žije
pokouší paní Buchtová pořádat pří-
pravné schůzky, konzultuje repertoár, 
ale stále nic moc nevzniklo. Někde 
musí být chyba. Možná je to ucho-
pení za špatný konec, nebo nevhod-
ná doba, která přeje spíš podnikání 
a spolkový život jde stranou. Možná 
je to jen lenost a nevůle něco udělat. 
Slyšel jsem několik názorů, že se 
v Bystřici podporují pouze sportovci 
a nic víc. To ale není pravda. Město 
musí mít zajímavé projekty v oblasti 
kultury, potom je může podpořit jak 
finančně, tak materiálně. Kromě zmi-
ňovaného divadla město podpořilo 
koncerty na náměstí, spolufinancuje 

činnost kulturního domu, podporuje 
všechny aktivity základní umělec-
ké školy, Bystřické léto, Bystřickou 
kapelu i aktivity našich škol a mno-
ho dalšího. Město může vzít záštitu 
nad jakoukoli aktivitou, ale musí mít 
organizátory, kteří vše dotáhnou do 
zdárného konce a hlavně aktivní spo-
lutvůrce. Příležitost bude také dávat 
nově budované Centrum zelených 
vědomostí, kde předpokládáme růz-
né aktivity z folklorní činnosti, jar-
marky a představování starých řeme-
sel. Divadelníků tedy bude stále více 
potřeba. Nebojte se a jděte do toho!

Karel Pačiska



ZprávY Z MĚSTa
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CENTRUM ZELENýCh VěDOMOSTÍ – seriál

kým 160 koňovým traktorem Mc 
Cormick. Soutěže v házení pneuma-
tikou anebo tahání traktoru na laně 
se mohli zúčastnit všichni.  

Všechny stroje, ale především ty 
nejstarší, byly v neustálém obleže-
ní laických i odborných zájemců. 
Divácká veřejnost z nich vybírala 
nejhezčí traktor. Nejvíce hlasů bylo 
pro traktor pan Viléma Neděly z Ro-
večného za Z 25A. Místní „pětadva-

cítka“ pana Jiřího Svobody byla na 
druhém místě.  

Ani děti se nenudily, a po celé od-
poledne plně využívaly trampolínu a 
jezdily na svých šlapacích strojích. 
Velice příjemnou atmosféru doplni-
lo nádherné počasí, které vytáhlo do 
Bohuňova velkou spoustu návštěv-
níků. 

Pořadatelé děkují všem, kteří se 
této podařené akce zúčastnili a už 
dnes se těší, až se příště zase setkáme. 

Za SDH Bohuňov Vít Mičín

Přestavba a oprava původních bu-
dov dvora Mitrovských je první sou-
částí projektu Centrum zelených vě-
domostí. Jelikož se jedná o komplex 
cenných historických budov, probě-
hl zde stavebně-historický průzkum. 
Z něj vyplývá množství zajímavých 
a cenných poznatků. 

Pro doplnění stavebně-historic-
kého průzkumu povedl pan Tomáš 
Rossí také sondy do výmaleb (ob-
jevil zde použití šablon, v jednom z 
pokojů jsou i zbytky fresky s kraji-
nou).  

Podle dochovaných dokumentů 
započaly přípravné práce ke stavbě 
v létě roku 1815. V této době byly 
již připraveny projekty na výstavbu 
nových objektů tzv. Nového dvora. 
Dochovalo se celkem devět origi-
nálních výkresů. Plány zachycují 
severní a jižní díl dvora včetně patra 
zámečku, průčelí i příčný řez zámeč-
kem. Západní křídlo obsahuje kravín 
pro 40 kusů dobytka, jižněji navazu-
je přípravna, dále teletník a konírna 
pro 12 koní. Ovčín byl dimenzován 
pro 500 kusů ovcí, je zde zakresle-
na i drůbežárna a vepřín. Konvolut 
plánů doplňuje také nákres kova-
ného zábradlí balkonu, neseného 
severním portikem a nákres kované 
vstupní brány dvora. Již v roce 1816 
započaly práce stavební. Hlavní čás-
ti celého komplexu byly vybudová-
ny do konce 20. let. 19. století. Po 
komunistickém převratu v roce 1948 

byl statek i s pozemky začleněn do 
Československých státních statků v 
Domanínku a současně byla prove-
dena řada novodobých stavebních 
úprav, jež se naštěstí nepodařilo re-
alizovat v celé rozsahu. Devastace 
cenné stavby by jinak byla podstatně 
hlubší. 

Jádrem celého dvora je tzv. „zá-
meček“. Ten sloužil pro ubytování 
šafáře - správce statku (majitelé se 
zde pravděpodobně dlouhodobě 
nezdržovali). Novodobé vestavby, 
přístavby a příčky budou odstraněny 
tak, aby byla obnovena původní dis-
pozice – zejména velký salon ústící 

na balkon. Budou zde rovněž zříze-
ny menší pokoje, vše bude vybaveno 
replikami dobového nábytku a zaří-
zení. Celek bude sloužit jako „expo-
zice panského bydlení“. Návštěvníci 
si budou moci sednout do křesel či 
lehnout na pohovku, budou se moci 
i převléci do dobových kostýmů a 
hrát si na „pány“.

Další částí, jež dnes skrývá palety 
s bramborami, je budoucí expozice 
„příběh půdy“ – bez ní se neobejde-
me, nebudeme mít co jíst. Návštěv-
ník si bude moci tajemství půdy a 
života v ní prohlížet z perspektivy 
krtka, bude si moci poslechnout a 

prožít příběhy lidí spjatých s půdou 
či si hrát si na rolníka. Budoucí ex-
ponáty – historické zemědělské stro-
je – přislíbili opravit a zrekonstruo-
vat studenti bystřické zemědělské 
školy. 

V místech dnešní kovárny zů-
stane kovárna (ukázka zpracování 
kovů a historických nástrojů), vedle 
bude zřízena stolařská dílna (ukázka 
zpracování dřeva a historických i 
novodobých nástrojů). Hned u brá-
ny (dnes byt) vznikne informační 
centrum, obchůdek a pokladna. Zde 
návštěvník dostane elektronický čip, 
který mu otevře vstup do jednotli-
vých částí celého Centra. Navazovat 
bude minipivovar, kde bude moci 
návštěvník nejenom ochutnat výrob-
ky z důležitých rostlin – ječmene a 
chmele, ale také si projít celý výrob-
ní proces a případě si i uvařit vlastní 
várku piva. Jiným způsobem zpraco-
vání rostlin jsou bylinné čaje, mýdla, 
masti nebo tinktury – to bude možné 
si vyzkoušet v „zelené lékárně“. Vět-
ší skupina návštěvníků najde zázemí 
v přednáškovém sále, vedle nějž je 
plánována moštárna. Bude zde i 
prostor pro další ochutnávky. Všech-
ny expozice bude propojovat infor-
mační a navigační systém. Kdo má 
zájem si prohlédnout plány statku, 
najde je na webu http://www.eden-
centre.cz/projektova-dokumentace/   

Michal Burian, 
ECEAT, partner projektu

Statek Mitrovských – přestavba na nový účel

Traktoriáda ...
(Pokračování ze str. 4)

V současné době je stále více diskutována otázka většího výskytu 
potkanů a jiných tvorů, kteří žijí v podzemí. jsou to zvířátka chytrá, 
ale pro někoho odpudivá a štítivá. 

Potkany si chováme  sami

Potkany, kteří obývají podzemí  
měst, tedy i našeho, si přiživujeme 
sami. Tito hlodavci se vyskytují právě 
tam, kde se dostanou k potravě. Nejví-
ce ve sklepech, hospodářských budo-
vách a kanalizacích. Právě kanalizace 
je zdrojem potravy mnohdy nevída-
ných rozměrů a chutí. Tím, že splách-
neme nedojezené nebo částečně zkaže-
né jídlo do záchodové mísy, připravuje-
me podzemním obyvatelům královský 
švédský stůl. Je třeba si uvědomit, že 
potkani svou přítomností také mohou 
šířit nejrůznější nemoci a v minulosti 

byli příčinou mnoha epidemií. Co tedy 
s odpadem? Patří do směsného odpadu, 
který je v příslušném kontejneru odve-
zen ke skládkování. Město přemýšlí 
nad tříděním biologického odpadu. 
Vše ale naráží na pořízení nových kon-
tejnerů, vyvážení speciálním vozem a 
jeho likvidaci nejlépe v bioplynových 
stanicích. Věřím, že přes projekty 
EU potřebné peníze seženeme a celý 
systém rozjedeme. Dnes pouze jedna 
rada. Zbytky do sáčku a poté do kon-
tejneru. Necháme potkany vyhladovět 
a oni se odstěhují.       Karel Pačiska
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Kriminalistům z odboru obecné 
kriminality z Územního odboru 
Žďár nad Sázavou se podařilo na 
základě vlastního šetření odhalit 
trojici mužů, kteří se dopouště-
li drogové kriminality převážně 
v Bystřici nad Pernštejnem. Poli-
cejní komisař zahájil trestní stíhání 
trojice zadržených. 

Zadržení všech pachatelů pro-
běhlo ve čtvrtek 19. dubna 2012 
v podvečerních hodinách v Bystřici 
nad Pernštejnem v součinnosti se 
zásahovou jednotkou. 

Ze zločinu nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a s jedy je 
obviněn šestatřicetiletý muž z Bys-
třice nad Pernštejnem. Tohoto jed-
nání se dopouštěl přinejmenším od 
počátku července loňského roku 
do konce března letošního roku. 
Pomocí léků obsahujících látku 
pseudoefedrin a dalších potřebných 
chemikálií vyráběl  drogu pervitin. 
Tu pak zdarma nebo za úplatu dis-
tribuoval dalším osobám. Obviněný 
muž byl již v minulosti pro trestný 
čin na úseku drogové kriminality 
pravomocně odsouzen k trestu od-
nětí svobody. Po provedení nezbyt-
ných úkonů byl obviněný vzat do 
vazby a hrozí mu trest odnětí svo-
body na dvě léta až deset let.

Další dva muži ve věku 31 a 37 
let jsou obviněni pro přečin nedo-
volené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy. I oni z volně do-
stupných léků a chemikálií vyráběli 
drogu  pervitin. Touto činností se 
zabývali od počátku měsíce května 
roku 2011 do poloviny dubna toho-
to roku. Vyrobenou drogu měli ne-
jen pro vlastní potřebu, ale následně 
ji dál předávali či prodávali dalším 
osobám. Tato dvojice bude potres-
tána odnětím svobody na jeden 
až pět let. Starší z mužů je rovněž 
v současné době ve vazbě. V minu-
losti byl již opakovaně realizován 
pro trestnou činnost majetkového i 
násilného charakteru.

„Realizaci případu hodnotím 
jako velmi úspěšnou, nejenom, 
že se podařilo při domovních pro-
hlídkách zajistit tzv. varny, tedy 
kompletní prostředky pomůcky pro 
výrobu pervitinu, ale podařilo se 
zajistit i drogu samotnou,“ řekl por. 
Mgr. Jan Mička, komisař oddělení 
obecné kriminality. Jak dále dodal, 
navíc během šetření byly rozkryty 
distribuce pervitinu mezi mladist-
vými osobami, kdy nejmladšímu 
odběrateli bylo 16let. Dle prvotních 
zjištění pervitin pachatelé vyrábě-
li několikrát do týdne a v případě 
množství se celkem jednalo řádově 
o několik stovek dávek.

 Jana Martincová, komisařka PIS

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY ECL...

Excelentní úspěchy VOŠ a SOŠ ...

Na regulérnost průběhu dohlížela 
mezinárodní hodnotitelská jury.

Zlatý pohár Linde provází tra-
dičně celá řada akcí odborných a 
společenských. Slavnostních cere-
moniálů při zahájení a vyhodnoce-
ní soutěže se letos zúčastnili nejen 
zástupci sponzorských firem, ale i 
představitelé společenského živo-
ta. Odborníci a zájemci z řad širo-
ké veřejnosti měli možnost využít 
nabídky odborných přednášek a 
praktických ukázek nových svá-
řečských metod.

Zajistit opravdu hodnotné ceny 
pro vítěze a zabezpečit hladký 
průběh celé akce by jistě nebylo 
možné bez četných partnerů - pře-
devším díky generálnímu sponzo-

(Pokračování ze str. 1) ru a spolupořadateli soutěže, firmě 
Linde Gas a. s. a dalším firmám.

V letošním ročníku zástupci 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem dosáhli vynikajících umístění:
-  v metodě 111 (sváření obalenou 

elektrodou) v národní soutěži 
skončil Martin hanuš na 6. 
místě a v mezinárodním hod-
nocení na 12. místě - v metodě 
135 (sváření tavenou elektrodou 
v ochranné atmosféře) v národní 
soutěži zvítězil Lukáš Matuš-
ka, v mezinárodním porovnání 
potom na místě 9.

- v metodě 311 (svařování kyslíko-
-acetylenovým plamenem) v ná-
rodní i mezinárodní soutěži ex-
celoval Lukáš Růžička, v obou 
případech na 1. místě 

Celkový dojem ze zkoušky mám dobrý, 
na počátku jsem byla ve stresu asi jako kaž-
dý, ale postupem času jsem se víc a víc sou-
středila. V některých ohledech však zkouška 
nebyla jednoduchá. Největší problémy mi 
činil poslech. Zdá se být možná pro někoho 
primitivní, ale přece jenom tento certifikát 
je na úrovni B2, takže porozumět naprosto 
všemu nebylo možné. Přesto si myslím, že 
dosáhneme kvalitních výsledků. Kompletní 
vyhodnocení by mělo být známo přibližně za 
tři týdny, tak uvidíme, jak jsme byli úspěšní 
:-)
Za všechny zúčastněné, Alena Jurnečková, 

studentka oktávy, 
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

(Pokračování ze str. 1)

Žďárští kriminalisté 
odhalili dvě varny 

pervitinu

V úterý, dvacátého šestého dubna, 
přivítala naše škola mladou spisova-
telku Kateřinu Tučkovou, která se 
proslavila především svým románem 
Vyhnání Gerty Schnirch.  Společně 
s historikem Davidem Kovaříkem, 
s kterým autorka při tvorbě spolupra-
covala, pro nás připravili přednáš-
ku na téma historie soužití Čechů a 
Němců na našem území, jejich pová-
lečného odsunu i současných česko-
-německých vztahů. 

Odborný výklad byl prokládán 

O vyhnání českých Němců s Kateřinou Tučkovou a Davidem Kovaříkem
spisovatelčiným autorským čtením 
z  knihy, která mezi prvními nabízí 
českému čtenáři náhled na historická 
fakta z jiného úhlu, než pod jakým je 
zvyklý válečné a poválečné události 
soudit. Zachycuje osud dívky česko-
-německého původu Gerty od dru-
hého světové války, přes její vyhnání 
z Brna v roce 1945 až po současnost. 
Díky jejímu příběhu, se nám na-
skytne pohled ze strany obyčejných 
lidí, kteří museli zaplatit za zločiny 
vrcholných představitelů svého ná-
roda i za zločiny, které spáchali zfa-
natizovaní jedinci z jejich vlastních 
řad. Přednáška osvěžila naše znalosti 
a obohatila je o fakta z oblasti histo-
rie soužití dvou národů, které vedle 
sebe vzájemně existovali stovky let, 
přiblížila situaci, jaké byly vystaveny 
během války i po ní a částečně po-
odhalila detaily samotného odsunu, 
včetně těch týkajících se „brněnské-
ho pochodu smrti“.

Na jejím konci přišel čas i na naše 
dotazy. Já jsem se přese všechno ne-
mohla zbavit pocitu, že i dnes sedm-
ašedesát let po válce se mohou obje-
vit lidé, kteří budou knihu o vyhnání 
německé dívky veskrze odmítat. Na 

moji otázku, zda se setkala i s odmí-
tavou kritikou autora odpověděla:

„S kritikou jsem se určitě setkala. 
Na mých čteních přichází zejména 
od lidí, kterých se válka (která vze-
šla z Německa) nějak dotkla-ztratili 
příbuzné, nebo znali někoho, kdo jí 
utrpěl. Hezké ale je, že na konci naší 
diskuze je většinou vidět, že v tako-
vých lidech došlo k jistému druhu 
smíření.“

Mezi odbornou veřejností patří 
otázka poválečného odsunu Němců 
dodnes k nejdiskutovanějším. Podle 
mého názoru, i kdyby snad měla ně-
jaké správné řešení, stává se téměř 
zbytečnou. Důležité je mít na pamě-
ti, že původcem zla není nikdy celý 
národ ani jedna rasa. Zlo se nedívá 
lidem do očí, ani nezkoumá činy 
ostatních příslušníků jedné skupiny-
-může vzejít odkudkoli.  Minulost 
změnit nemůžeme, zůstává mezi 
námi ovšem ještě jedna otázka, na 
kterou nám dá odpověď jedině čas a 
jejíž řešení má v rukou každý z nás: 
Kdy v nás dojde k smíření? 

Lucie Macová, 
Gymnázium Bystřice n. P.

 (septima)

Vzorná a úspěšná reprezentace 
je naší nejlepší vizitkou. Na poli 
odborné přípravy našich studentů 
porážíme i specializované učební 
obory z Prahy, Třince a Frýdku 
Místku. Pro naši školu to je ne-
jen dobrá reklama, ale i potvrzení 
toho, že naše učiliště je po všech 
stránkách kvalitním odborným 
pracovištěm s dobrou přípravou do 
budoucího profesního života.

Všem třem studentům gratulu-
jeme k nádherným výsledkům, 
děkujeme za výbornou reprezenta-
ci naší školy a zároveň děkujeme 
panu Oldřichu Chocholáčovi a pa- 
nu Pavlu Klusákovi za kvalitní pří-
pravu a dobré vedení našich úspěš-
ných učňů.

Tomáš Krejčí



Po úspěšném okrskovém kole postoupilo 6 žáků ze ZŠ Bystřice n. P. , Ná-
dražní 615 do okresního kola, a to Jiří Svoboda, Julie Konečná, Mikuláš 

Konečný, Petr Kubík, 
Zuzana Stojkovičová 
a Jiří Kabrda. Okres-
ní kolo se konalo dne 
12.dubna 2012 ve Žďá-
ru nad Sázavou a i tady 
byly naše děti úspěšné. 
Julie Konečná obsadila 
v kategorii děvčat 2. tříd 
druhé místo a Mikuláš 
Konečný si ve své kate-
gorii vyšplhal pro zlato! 
Ještě jednou gratuluje-
me!!! 

Věra Slámová 
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Pod tímto heslem jsme na  naší 
škole ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 
615 zorganizovali projektový den 
v rámci oslav Dne Země. Žáci měli 
možnost si vybrat z 12 témat, na 
kterých pak pracovali ve skupinám 
složených z dětí od 6. – 9. ročníku 
pod vedením pedagogických pra-
covníků. 

Z odpadních materiálů vyráběli 
například: znak naší školy, infor-
mační rozcestník, loutky a ruční 
papír. Další skupiny vytvářely kera-
mické popisky k bylinám, zjišťovaly 
analýzu školy, světelné zdroje ener-
gií, grafický návrh letáčku o ekolo-
gické výchově, podílely se na úklidu 
školy a jejího okolí. Někteří žáci 
pracovali také v terénu, oslovovali 

„Země nám nepatří, my patříme Zemi“

Gratulujeme ke stříbru a zlatu!

Dějepis trošku jinak
Žáci 8. ročníků ZŠ Nádražní 615 se 2.5.2012 vydali vstříc získávání vědo-

mostí do Brna a jeho okolí. Nejprve vyrazili na Mohylu míru, aby si doplnili 
dějepisné poznatky o slavné bitvě tří císařů. Moderně zpracovaná expozice 
nastínila dětem historické momenty prosince 1805, včetně  drtivého vítězství 
francouzské armády pod vedením Napoleona. Vyzkoušeli si i akustickou 
zvláštnost samotné Mohyly míru. Poté zamířili na Žuráň, odkud měli jedi-
nečnou možnost spatřit na vlastní oči tehdejší rozsáhlé bitevní pole - Slav-
kovské bojiště. Exkurze pokračovala návštěvou Technického muzea v Brně, 
kde prošli řadou expozic, např. Světelná panoráma, Historická vozidla, Salon 
mechanické hudby, Ulička řemesel a mnoho dalších. Nejrůznější vynálezy 
a fyzikální zákony si mohli ověřit a také sami vyzkoušet v Technické herně 
pro malé i velké.

Dita Kabelková, Jindřiška Rybnikářová

občany našeho města na téma „Čím 
topíme?“ a „Jak se dopravujete do 
zaměstnání a na nákupy?“. Jedna 
skupina se zabývala historií města, 
zajímala se o významné stavby. I vy, 
občané, jste měli možnost se přijít 
podívat a vyzkoušet si zpracování 
odpadních surovin v ekologickém 
pavilónu před naší školou.

I projektové vyučování má své 
místo ve škole, žáci se učí spolupra-
covat, řeší zadané úkoly a na závěr 
svoji práci zhodnotí a prezentují. 
Hotové výrobky pak zkrášlí naší 
školu. Projektový den se žákům líbil 
a chtěli by jeho opakování.

koordinátoři EV
Hana Kopecká, Dagmar Pivková

Voda – základ života
Voda je základem  života. Bez 

jídla lze žít poměrně dlouhou 
dobu, bez vody málokdo vydr-
ží déle než 48 hodin. Naše tělo 
tvoří ze 70% voda. Chybí-li tělu 
1% vody, začne mít pocit žízně. 
Při ztrátě 5% dostává slabou ho-
rečku, při ztrátě 10% se přestává 
pohybovat a při ztrátě 12% vody 
člověk umírá.

Zajímavé informace o vodě, 
která je nezbytná pro náš život, 
získali žáci 8. ročníku na chemic-
ké exkurzi. Využili  nabídky  „Dne 
otevřených dveří na vodárenských 
objektech“ a seznámili  se tak 
s  výrobou pitné vody a jejím roz-
vodem (Úpravna vody Vír), s pro-
blematikou čištění odpadních vod 

(Čistírna odpadních vod v Bystři-
ci n. P.) a výrobou elektrické ener-
gie (elektrárna Vír). Nevynechali 
jsme ani přehradu Vír – žáci se 
dozvěděli  historii jejího vzniku, 
současný provoz a technické pa-
rametry stavby. Největším zážit-
kem pro většinu žáků byl vstup do 
nitra přehradní hráze, kterou jsme 
prošli do objektu elektrárny.

Chceme poděkovat Vodárenské 
akciové společnosti , Povodí Mo-
ravy a společnosti E.ON Trend s. 
r. o. za umožnění vstupu do jejich 
objektů a těšíme se již na příští 
rok, kdy budeme exkurzi se žáky 
8. ročníku opakovat.

Hana Kopecká, Dagmar Pivková
Marie Slámová

Dne 4.4.2012 proběhlo na naší 
škole zábavné dopoledne pro žáky 
4. a 5. ročníků.Z oslovených malo-
třídních škol pozvání přijaly ZŠ Ro-
večné a ZŠ Rozsochy.

Dopoledne bylo rozděleno na 
dvě části.Zatímco se čtyřčlenná 
družstva utkala ve vědomostním 
klání z učiva přírodovědy a vlasti-
vědy, ostatní děti měly možnost se 

ZÁBaVNÉ DOPOLEDNE Na ZŠ NÁDRaŽNÍ 615
zúčastnit zábavných her v tělocvič-
ně, které pro ně připravili žáci 9. 
ročníku naší školy.Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci a také těm, kteří pozvání 
přijali.

Těšíme se na setkání v příštím 
roce.     

vyučující 1. stupně  a vedení ZŠ 
Nádražní 615
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Každoročně se v měsíci dubnu 
koná na 2. základní škole ve Žďáře 
nad Sázavou okresní kolo ve šplhu 
o tyči pro žáky 1. stupně. I letos se 
9 našich žáků na okresní kolo vyda-
lo. Soutěž se konala 12. dubna 2012 
a den to byl pro naši školu velmi 
úspěšný.

Konkurence na závodech byla 
veliká a všechny děti reprezentovaly 

Velký úspěch žáků ZŠ TGM v okresním kole
školu se ctí. Díky výborným výsled-
kům pět žáků stanulo na stupních 
vítězů, z toho čtyři získali místo 
nejcennější – 1. místo! Byli to Pavel 
Krejčí (1. ročník), Kristin Dvořáková 
(2. ročník), Tereza Mifková (3. roč-
ník) a Kateřina Rubínková (4. roč-
ník). Na 2. místo se probojoval Ma-
rek Hloušek (4. ročník), 4. místo ob-
sadila Jitka Kujalová (5. ročník), na 

5. místě se umístili 
Roman Proks (2. 
ročník) a Ondřej 
Mifek (5. ročník), 
na 6. místě skončil 
Tomáš Bureš (3. 
ročník).

Všem děkujeme 
za výtečné výsled-
ky a přeji jim mno-
ho dalších sportov-
ních úspěchů.

Jana Zítková, 
učitelka ZŠ TGM

Každoročně probíhá na naší škole 
adopční sbírka na adoptovanou „slečnu“ 
Jescu Nakatudde z Ugandy.

Letošní sbírka měla mimořádný ohlas. 
Vzhledem k přebytku peněz z minulého 
roku (4.282,-) stačilo vybírat od dětí obnos 
ve výši 10,- Kč. Zaměstnanci školy při-
spěli každý částkou 30,- Kč (někteří více). 

Podařilo se nám vybrat sumu v cel-
kové hodnotě 5.870,- Kč. Po zaplacení 
školného a všech souvisejících formalit 
nám na příští rok zůstala částka 3.077,- 
Kč. 

David Pečinka z VIII. B se stejně jako 
loni zúčastnil 9. 3. 2012 okrskového kola 
v recitaci. V konkurenci žáků jiných zá-
kladních škol i víceletého gymnázia si 
celkem suverénně odnesl 1. místo ve III. 
kategorii (žáci 8. – 9. tříd). Na okresní 
„souboj“ se poctivě připravoval a věno-
val přípravě mnoho ze svého volného 
času. Do Žďáru jel bojovat s texty Ja-
cqua Prevérta a Sue Townsendové. Mezi 
ostatními recitátory se David neztratil. 
Do školy přivezl dokonce dvě ocenění, 
jednak ocenění poroty za osobitý projev 

ČTENÍ POMÁHÁ – je název inter-
netového projektu, jehož cílem je spojit 
potěšení ze čtení s radostí pomáhat dru-
hým. Vznikl před rokem a dnes je do 
něj zapojeno téměř 80 tisíc žáků základ-
ních a středních škol. Jeho mediálním 
partnerem je např. ČT, MF Dnes, rádia  
a další, knihy do projektu vybírá odbor-
ná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.

Děti se na těchto stránkách zaregist-
rují, podle svého věku si vyberou knihu 
a po jejím přečtení vyplní jednoduchý 
test. Pokud správně zodpoví jednotlivé 
otázky testu, získají kredit 50 Kč. Strán-
ky obsahují seznam charitativních pro-

Krásné ráno zalité sluncem. Tak za-
čal 28. březen, kdy se v naší škole ZŠ  
TGM sešli nejlepší žáci 1. stupně ve 
šplhu na tyči. Okrskového kola se zú-
častnily děti z obou bystřických základ-
ních škol a ze základních škol Nedvědi-
ce, Zvole a Dolní Rožínka.

Všichni se na závody velmi těšili. 
Podali výborné výkony, které si mohli 
porovnat s výkony ostatních závod-
níků. Svým sportovním chováním 
velmi dobře reprezentovali svou školu 
i město. V závěru soutěže byli vyhlá-
šeni vždy tři nejlepší soutěžící v deseti 
kategoriích. Napětí při vyhlašování vý-
sledků bylo obrovské, protože mnohdy 
o umístění rozhodovaly setiny vteřin. 

ZŠ TGM pomáhá v africe
Děkuji všem dětem, jejich rodi-

čům i zaměstnancům školy, že jim 
není lhostejný osud afrického děv-
čete. Jesca naši pomoc potřebuje 
opravdu nutně, během minulého 
roku jí zemřeli oba rodiče a její fi-
nanční situace není příliš růžová. 
Naše peníze ji udržují na střední 
škole a my můžeme doufat, že ales-
poň jedno z dětí z rozvojového státu 
se naším přičiněním zapojí hodnot-
ně do africké společnosti.

Marie Nebolová, ZŠ TGM

Žáci 4. C ZŠ TGM čtou a pomáhají
jektů, ze kterých si děti sami zvolí, 
komu své „peníze“ přidělí. 

Protože některé naše děti jsou 
velmi vnímavé a rády pomáhají, 
zaregistrovaly se a teď už jen čtou 
a pomáhají… Naši čtenáři – Janič-
ka Hroncová, Janička Čechová, 
Anetka Vašková, Tom Hutař, Ráďa 
Zich, Kája Navrátilová a Andrejka 
Dvořáková – už díky svému koníč-
ku čtení knih přispěli a pomohli 
několika dětem, které mají zdra-
votní problémy a potřebovali při-
spět na různé pomůcky či přístroje. 

Žáci ze třídy 4.C ZŠ TGM 

Okresní kolo v recitaci a okresní kolo 
olympiády z Čj na ZŠ TGM

a ocenění dětské poroty za pěkný 
projev.

Do Žďáru ale nejen David sám. 
Ve stejný den se uskutečnilo i okres-
ní kolo olympiády z ČJ, kde nás re-
prezentovaly dvě žákyně 9. ročníku. 
Vendula Navrátilová přivezla domů 
nejlepší výsledek ze všech bys-
třických škol – 8. místo. Davidovi  
i Vendule blahopřejeme a doufáme, 
že i nadále budou dělat naší škole 
dobré jméno.

Za učitelky ČJ Marie Nebolová.

Okrskové kolo ve šplhu na tyči
Vítězové si za své výkony odnesli di-
plomy, drobné ceny a byli odměněni 
potleskem.

Žáci z naší školy T. G. Masaryka zís-
kali čtyři 1. místa (Pavel Krejčí, Kristin 
Dvořáková, Tereza Mifková a Kateřina 
Rubínková), pět 2. míst (Julie Paříz-
ková, Tomáš Bureš, Marek Hloušek, 
Jitka Kujalová a Ondřej Mifek) a jedno  
3. místo (Roman Proks).

Vždy tři nejlepší soutěžící z každé 
kategorie postupují do okresního kola, 
které se bude konat v dubnu ve Žďáře 
nad Sázavou. Všem postupujícím přeji 
co nejlepší start a nejrychlejší dohmat, 
prostě - co nejlepší výkony.

Jana Zítková, ZŠ TGM

28. března se konalo ve Žďáře nad 
Sázavou okresní kolo v basketbalu 
mladších žáků a žákyň. Z okrskového 
kola postoupila naše děvčata, která bo-
jovala v tělocvičně 3. ZŠ v konkurenci 
pěti škol a umístila se na 2. místě za 
basketbalistkami ze 4. ZŠ Žďár nad 

Žáci ZŠ TGM v okresních kolech v basketbalu

Sázavou. Naše nejlepší střelkyně byly 
Nikola Nachtigalová ze 7. B s 13 body 
a Tereza Pařízková ze 7. C s 12 body. 
Dále hrály Petra Nováková, Veronika 
Endlicherová, Magdaléna Holá, Lucie 
Žilková, Adéla Veselá, Kateřina Prok-
sová a Aneta Machová. 

29. března soutěžili 
v okresním kole starší 
žáci. Ve složení Zde-
něk Kolář (nejlepší 
střelec s 25 body), Petr 
Mach, Michal Zich, 
Pavel Šutera , Jaroslav 
Hubka, Petr Skalník, 
Aleš Stejskal, Jakub 
Sedler, Jakub Hanák  
a Artur Trefil vybojo-
vali v konkurenci šesti 
škol také 2. místo za ZŠ 
Školní Velké Meziříčí. 
Všem hráčkám a hrá-
čům blahopřejeme a 
přejeme hodně dalších 
sportovních úspěchů.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

21. března 2012 bylo krásné, slunečné 
odpoledne. Všechna tři oddělení školní 
družiny při ZŠ TGM se  sešla  před ško-
lou, aby se jako každoročně rozloučila se 
zimou a přivítala jaro. Ve školní družině 
si připomínáme starý zvyk „vynášení 
Moreny“.

Děvčata nesla Morenu, další děti 
symbolizovaly slunce a žluté květy. Děti 
vyšly také s maňáskem 
Pepou a „odemykaly“ 
zahrady, louky a potok. 
U Bystřičky žáci jednot-
livých oddělení přednesli 
básně, zazpívali písně o 
jaru. Sluníčko hřálo svý-
mi paprsky a dodávalo 
dobrou náladu. Z úsmě-
vů dětí bylo znát, že jsou 
šťastné. Poté byla Morena 
vhozena do vody a všich-
ni společně jsme spokoje-
ně odcházeli do školy.

hřej, sluníčko, hřej
Rovněž dne 29. března proběhly 

ve školní družině velikonoční dílny, 
ve kterých děti i dospělí vyráběli 
stojánky na ubrousky a vajíčka, 
dále ubrouskovou technikou zdobili 
květináče, které byly dekorovány 
jarními prvky. 

Přejeme všem krásné jarní dny.
Eva Sedláčková, ŠD ZŠ TGM
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Dům dětí a mládeže  v Bystřici nad Pernštejnem

LÉTO 2012   MĚSTSKÉ  TÁBORY
  I. turnus   9. 7. – 13. 7. 2012 – výtvarný /max. 15 dětí/
    9. 7. – 13. 7. 2012 – všeobecný
 II. turnus  16. 7. – 20. 7. 2012 – aerobik
 16. 7. – 20. 7. 2012 – všeobecný
III. turnus 23. 7. – 27. 7. 2012 – všeobecný
IV. turnus 30. 7. –   3. 8. 2012 – počítačový
 V. turnus   6. 8. – 10. 8. 2012 – všeobecný
Cena jednoho turnusu:  
 členové DDM  600,-
 ostatní   650,-
 výtvarný tábor  800,-
V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje
/výtvarný tábor + spotřeba materiálu/.

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin /podle zaměření tábora – hry, soutě-
že, vycházky, návštěva koupaliště…./
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na telefonu: 
566552700, email: ddmbynp@seznam.cz.

Těšíme se na vás na Domečku!!!

17. ročník

AKADEMIE DDM
 v neděli 27. 5. 2012 v 15:00 v Kulturním domě
Představí se Vám členové zájmových útvarů aerobik,

 mažoretky, kytara, flétna a klavír.  
Od 14:00 si budete moci ve foyeru prohlédnout výstavku prací  

dětí ze ZÚ výtvarný, keramika a všeuměl.  

DEN DĚTÍ
 v pátek 1.6. 2012 od 14:00 v prostorách DDM.

Pro každé z dětí je připraveno občerstvení zdarma.
Připraveny jsou nejrůznější soutěže a také trampolína.

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
Vás srdečně zve na

Srdečně zvou pořadatelé!

V pondělí 2. dubna v bystřickém kultur-
ním domě proběhla již čtvrtá Akademie ma-
teřských škol. Děti z MŠ Čtyřlístek, Korálky 
a Pohádky předvedly svá vystoupení, ve kte-
rých se diváci z řad rodičů i široké veřejnosti 
mohli podívat do „CIRKUSU“,  na „ŠMOULÍ  
OLYMPIÁDU“ i s „ VEČERNÍČKEM DO 
POHÁDKY“.

Kolektiv pracovnic MŠ Bystřice n.P.

Ve středu 14. března se žáci 1. tříd 
ZŠ T. G. Masaryka zúčastnili preven-
tivního programu ve spolupráci se 
společností dm drogerie „Veselé zoub-
ky“. Projekt velice zajímavou formou 
ukázal dětem, jak správně pečovat 
o své zoubky a předcházet zubnímu 
kazu.

Děti zhlédly pohádku „Jak se do-
stat Hurvínkovi na zoubek“, která 
jim ukázala správnou cestu ke zdra-
vým zoubkům. Na umělých kusa-

Veselé zoubky v ZŠ TGM
dlech si pomocí zubních kartáčků 
vyzkoušely čištění zubů. Na závěr 
aktivity vyplnily pracovní list „Pojď 
si s námi hrát“. Své odpovědi měly 
v malíčku a dostaly za ně jedničku.

Každý žák obdržel dárek, který 
mu zcela jistě pomůže k zářivé-
mu úsměvu bez bolavých zoubků. 
Všechny děti i paní učitelky děkují 
společnosti dm drogerie za krásně 
připravený program.

Učitelky 1. tříd ZŠ TGM

Ve čtvrtek 22. března se žáci 9. 
ročníku zúčastnili semináře, který 
vedl plk. A. Křoustek. Naši deváťá-
ci se měli seznámit se svými právy 
při jednání s policií. Pokud občan 
bude lépe znát práva a povinnosti 
policistů, tak daleko lépe vědět, že 
si policisté nemohou dělat, co sami 
chtějí, a občan se může proti případ-
ným „přehmatům“ policie bránit. 
Na druhou stranu žáci pochopili, že 
pokud se policie na mladého člo-
věka obrátí s výzvou k poskytnutí 
příslušné součinnosti, tak on sám je 
povinen výzvě vyhovět. Seznámili 
se také se sankcemi, které jim hrozí 
za neuposlechnutí stanovené výzvy. 
Žáci hned po zahájení semináře do-
stali test, ve kterém se přesvědčili, 

Žáci ZŠ TGM se zvýšili právní vědomí
že jejich znalosti práv a povinností 
nejsou až takové, jak si dosud mys-
leli. Tak schválně, dokázali byste od-
povědět na otázku, zda je občan ČR 
povinen u sebe nosit neustále ob-
čanský průkaz, co to znamená, když 
policista vyzve k prokázání totož-
nosti a jakou pokutu dostanete, když 
odmítnete prokázat svou totožnost? 
Odpovědi na tyto a další otázky se 
dověděli na závěr dvouhodinového 
semináře. Seznámili se s postupy 
při řešení protiprávního jednání po 
získání trestně právní odpovědnos-
ti při uvádění konkrétních příkladů  
z praxe  (sprejerství, drobné krádeže 
aj.). Žáky i dozírající učitele seminář 
skutečně zaujal.

Miloslav Sobotka, ZŠ TGM
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Žáci ZUŠ Bystřice nad Pernštej-
nem se připravují na malou prezenta-
ci své tvorby. Bude se jednat o módní 
přehlídku s tématem „Sladká šede-
sátá“, tedy retro styl šedesátých let. 
Žáci a žákyně si vyzkouší proces od 
návrhu přes realizaci až k prezentaci, 
půjdou tedy „s kůží na trh“. Co bude 
na této přehlídce nejzajímavější? Tě-
žištěm bude design textilu barvením a 
malbou spolu se zachováním stylové 
čistoty. Je připraven cyklus výrazně 
barevných plakátů, které žáci sami 
vytvořili a které, jak doufáme, budou 
nepřehlédnutelné. Už teď se těšíme 
na to, že se přijdete podívat a žáky 
v jejich úsilí podpořit. Kdy? Koncem 
června. Místo konání? Náměstí Bys-
třice n. P. – dolní část s pódiem. Čas 
a termín upřesníme na plakátech a na 
našich webových stránkách.

Za VO ZUŠ Libuše Zítková

„Sladká šedesátá“ aneb 
novinky z výtvarného 

oboru ZUŠ

pro školní rok 2012 - 13 se budou konat následujícími způsoby:

Úspěch 
v celorepublikovém kole 

Národní soutěže ZUŠ

Hned v lednu se orchestr se svými 
hosty a Sborem sv. Kunhuty účastnil 
Tříkrálového koncertu, který organi-
zuje Diecézní charita a Dobrovolnic-
ké centrum Kambala Žďár nad Sáza-
vou. Vstupné koncertu bylo určeno 
na podporu Tříkrálové sbírky, která 
je určena všem potřebným. Koncert 
se setkal s velkým úspěchem a my 
jsme si tím vysloužili pozvání i na 
rok 2013. Současně s nácvikem re-
pertoáru na tento koncert se část čle-
nů připravovala na další vystoupení. 
Tím byla soutěž ve hře smyčcových 
orchestrů, kterou MŠMT vyhlašuje 
jednou za tři roky. Orchestr se účast-

Smyčcový Orchestr N. Kyjovského  v roce 2012
nil pouze s 12 hráči, protože pravidla 
připouští věk pouze do 25 let. V kraj-
ském kole, které se konalo v Třebíči, 
byl k radosti všech nominován na 
účast v kole celostátním. To proběh-
lo 20. dubna v Olomouci. Ve velké 
konkurenci obdržel orchestr Čestné 
uznání poroty. Určitě si ho zasloužil, 
protože i když počtem členů nejmen-
ší ze všech a asi i z nejmenšího města 
v republice, vyšel ze soutěžního klání 
se ctí. Je to první účast smyčcového 
orchestru v ústředním kole v historii 
naší ZUŠ. My všichni si ocenění ve-

lice vážíme, a je pro nás velkou moti-
vací v naší další činnosti.

Poslední velkou akcí orchestru 
v tomto pololetí byl již III. Benefiční 
koncert. Ve velmi emotivní atmo-
sféře došlo k propojení dvou světů 
– světů hudby a dětí, jimž psychic-
ké či fyzické postižení neumožňuje 
účastnit se běžných aktivit. Herec-
ké výkony všech zúčastněných dětí 
včetně rodičů a asistentů doprováze-
né písničkami z pohádek nenechaly 
nikoho chladným. Výsledkem byla 
neuvěřitelná částka 10.707 Kč, kte-

rá celá připadla Klubu „Úsměváčci“, 
vedeného paní Soňou Dudkovou. 
Rádi bychom ještě jednou poděko-
vali městu Bystřice n. P., zaměst-
nancům KD a všem dalším lidem, 
ať již pomohli s realizací koncertu, či 
přispěli finanční částkou a pomohli 
tak rozzářit úsměvy na tvářích dětí. 
Koncert dokázal, že nám nejsou lho-
stejné osudy těch, kteří neměli v ži-
votě tolik štěstí jako my. 

Náš orchestr se bude těšit na další 
setkávání s Vámi i při dalších kon-
certech a akcích. Děkujeme Vám za 
Vaši přízeň, hrajeme pro Vás moc 
rádi.                       Lenka Macháčková

V letošním roce probíhala Národ-
ní soutěž ZUŠ ve hře na dechové  
a bicí nástroje (vyhlašovaná MŠMT 
každé 3 roky). Z bystřické ZUŠky 
se tohoto „klání“ zúčastnilo 10 žáků 
(zmiňováni v minulém čísle Bys-
třicka), ti postoupili do okresního 
kola. Do krajského se pak probojo-
vali  pouze 3 žáci a ti v konkurenci 
zhruba 80 žáků z ostatních škol Vy-
sočiny bojovali o celkových 10 po-
stupových míst do celostátního kola 
soutěže. Z naší školy se tam pro-
bojoval pouze Matouš Vrbík – žák  
1. roč. II. cyklu ve hře na klarinet  
(dechové třídy Martiny Olivové). 
Ten se ve dnech 4. – 6. května 2012 
zúčastnil Celostátního kola v Klad-
ně, kde v obrovské konkurenci ob-
sadil krásné 2. místo, stal se tak dru-
hým nejlepším klarinetistou České 
republiky ve své kategorii.      

Chtěla bych poděkovat paní pro-
fesorce Inně Aslamas, vynikající 
klavíristce pocházející z Ruska, nyní 
působící na brněnské konzervatoři 
- za vynikající klavírní spolupráci 
během celé soutěže. Matoušovi dě-
kuji za perfektní reprezentaci nejen 
naší ZUŠ, Města Bystřice n.P., ale 
i za reprezentaci celého Kraje VY-
SOČINA. Přejme mu ještě mnoho 
takovýchto úspěchů a ať ho „muzi-
círování“ nikdy neomrzí. 

Za ZUŠ Martina Olivová

Talentové zkoušky pro zájemce o studium  
hudebního nebo výtvarného oboru

Základní umělecká  škola  v Bystřici  n. P. oznamuje

Zájemci o hudební a výtvarný 
obor, přijďte se přihlásit a získat zá-
kladní informace o studiu v měsících 
květnu až červnu v odpoledních ho-
dinách k nám do ZUŠ, která je nyní 
dočasně do 30. 6. 2012 umístěna 
v budově staré radnice na náměstí.  
Je také možné domluvit si schůzku 
telefonicky předem s ředitelkou školy 
Evou Bagarovou přes telefonní čís-
lo 566 552 210 nebo 777 122 105. 
Výtvarníci, vezměte si s sebou svoje 
domácí výtvarné práce, malí hudeb-
níci, připravte si na ukázku jednu 
lidovou písničku.

V hudebním oboru vyučujeme 
hru na všechny hudební nástroje de-
chové (pikola, flétna, klarinet, hoboj, 
fagot, saxofon, trubka, pozoun, lesní 
roh, křídlovka, baskřídlovka, tuba), 
smyčcové (housle, viola, violoncello, 
kontrabas), strunné (kytara), kláveso-
vé (klavír, akordeon, keyboard) a bicí. 

Ve škole pracují dechový orchestr, 
smyčcový soubor Cvrčci a smyčco-
vý soubor Něhoslava Kyjovského, 
pěvecké sbory Pramínek, Pramen 
a Studánka, akordeonový soubor 
mladších a starších žáků a další ko-
morní seskupení.                

Ve výtvarném oboru vyučujeme 
kresbu, malbu, grafiku, dekorativní 
činnosti, prostorovou tvorbu, mo-

delování, keramiku, práci s textilem, 
teorii umění, objektovou a akční 
tvorbu.

Studium na ZUŠ je prvním stup-
něm základního školství uměleckého 
typu, kromě běžné hudební a výtvar-
né výuky připravuje rovněž zájemce 
ke studiu na umělecky a pedagogic-
ky zaměřených středních a vysokých 
školách.

OD PŘÍŠTÍhO ŠKOLNÍhO 
ROKU ČEKajÍ ŠKOLU VELKÉ 
ZÁSaDNÍ ZMěNY. 

Jednak pro nás město připravuje 
nové upravené prostory v přístavbě 
mezi ZŠ Nádražní a MŠ v těsné blíz-
kosti gymnázia. Tato změna by měla 
vyřešit naše dosavadní prostorové 
problémy a nabídnout dětem nové 
moderní hudební třídy, sály a výtvar-
né prostory, a to od 1. 9. 2012. Dále 
rovněž od 1. září 2012 začneme vy-
učovat podle nového školního vzdě-
lávacího programu. Ten vyvěsíme 
v nejbližších měsících na stránkách 
školy. 

Věříme, že tyto změny přinesou 
dětem radost, kvalitu, hezčí školu  
i novější alternativní formy výuky. Po 
roce, kdy se zabydlíme a vyzkoušíme 
novou výuku, plánujeme další novin-
ky. O nich někdy příště. 

Eva Bagarová



V běhu horentních příprav letoš-
ního Pelíšek festu a vlastně celého 
Bystřického léta pořadatele jako 
blesk z čistého nebe zasáhla velice 
smutná zpráva. Odešel jeden z pi-
lířů, na kterém byla vybudována 
celá akce. Zdenda Slabý, zvaný též 
Blecha nebo Fído, byl zakladatelem 
a dlouholetým členem bigbítové 
skupiny Goback, bývalých bystřic-
kých gymnazistů. Kdyby nebylo 
Zdenka, nebyl by Goback. A kdyby 
se Goback před pěti lety nedohodl, 
že si chce po x letech ještě zahrát 
před publikem, nevzniklo by setkání 
bystřických kapel - Pelíšek fest. A 
kdyby se neuskutečnil první Pelíšek 
fest, nikdy by nebylo Bystřické léto. 
Člověk si neuvědomí, co vše může 
jedna osoba ovlivnit až do chví-
le, než ji ztratí. V tuto chvíli je pro 
pořadatele velmi složité pokračovat 
v přípravách. Nicméně je jisté, že 
sám Zdeněk by si nepřál zrušit tuto 
akci a snad právě proto „Show must 
go on“. Bude to Pelíšek fest „pana 
Blechy“. Pojďme si tedy nyní přiblí-
žit jednotlivé vystupující kapely:

Tříčlenná skupina ThE MORI-
BUNDUS si pro vás připravila hud-
bu z trošku jiného soudku. Kapela, 
která hraje acoustic-rock nepůsobí 
na bystřické půdě dlouho, ale i přes-
to si pro vás připravila velkou dávku 

Pelíšek fest se otřásl v základech, ale jede se dál a kapely se představují
vlastních písní. Na začátku roku se 
skupina pustila do nahrávání svého 
prvního EPčka, z něhož již vypustila 
pár pecek na Bandzone (http://band-
zone.cz/themoribundus)

Host festivalu, pražská kapela 
Pankix (indie rock) na první pohled 
zaujme netradiční sestavou, kterou 
tvoří mimo jiné zpěvačka a elektric-
ké housle. Za více než deset let pů-
sobení na klubové scéně se v Pankix 
vystřídala řada muzikantů, k radikál-
ní změně došlo v minulém roce, kdy 
se kapela rozhodla nahradit jednu z 
kytar samply. Hudebně se Pankix 
posunul směrem k indie rocku, stále 
si ale uchovává své charakteristic-
ké rysy - naléhavé melodie zpěvu, 
houslí i kytary a energickou rytmiku. 
(www.pankix.cz)

Skupina DESTINY se zrodila 
nápadem Václava Filipiho, který 
v roce 2011 opouští Arzenal a ješ-
tě koncem roku oslovil Martina 
Prokopce. Protože Sektor-X byla 
v této době v nečinnosti, kapelník 
tuto nabídku přijal, ze Sektoru zá-
roveň pozval zpěvačku Petty Nun-
vářovou, basáka Zdenka Koláře, 
nabídnul spolupráci učiteli hudby z 
Nového Města Romanu Horvátovi 
a začalo se ve Ždánicích zkoušet. 
První zábava se uskutečnila v pro-
sinci loňského roku ve Věchnově a 

kapela byla mile překvapena plným 
sálem. Kapela v současné době na-
vázala spolupráci se zpěvákem Fi-
lipem Koenigem (Parantamtareil), 
novým basákem Markem Zavřelem 
(Anna-rock) a dočkala se tak velmi 
slibného složení. (http://destinyrock.
webnode.cz/)

Bystřický kvintet Douxis Morte 
se poprvé na Pelíšku představil loni. 
Skupina na sobě během roku zapra-
covala, ale charakteristické prvky se 
nezměnily; rychlé bicí, dunivá basa, 
zkreslené kytary, melodické housle 
a kontrast mezi vysokým ženským 
švitořením a hlubokým mužským 
vokálem. Svůj kolotoč melodic-
kého metalu roztáčí už od začátku 
roku 2010 a na kontě mají zatím EP 
SOULMaTES nahrané na začátku 
loňského léta. Ostatně posuďte sami 
a poslechněte si je na Bandzone! 
(http://bandzone.cz/douxismorteme-
tal)

Crossoverová formace SCa  
pohybující se na pomezí rocku, 
metalu a hard coru, hraje asi 5 let 
v této  ustálené sestavě Luděk Ště-
pánek  - zpěv, kytara, Petr Halva 
- kytara, Slávek Klusák – bicí, Ma-
rek Střelecký – baskytara. Kapela 
nahrála kromě dvou studiových 
desek „Tak tluče mi srdce“ (2003), 
„My“ (2007), také několik dem a 

v roce 2011 vydala zatím poslední 
CD „Přetvářce“ (živá nahrávka ze 
zkušebny). SCA hrají téměř výhrad-
ně vlastní věci, založené na ostrých 
kytarových riffech a dynamických 
bicích, všechny texty jsou v češtině. 
(http://bandzone.cz/sca)

Příště Mandrage, Rabies, Sillent 
Hill, Ecce Homo

Zdeněk na podiu s kapelou Goback 
na 1. ročníku Pelíšek fest 2007

ŠkoLSTví
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Tradiční RECITÁL MLaDýCh 
BYSTŘICKýCh TaLENTŮ

Již 4. rokem se Vám vždy v červnu 
představují Ti nejlepší bystřičtí talen-
ti v hudební oblasti. V letošním roce 
tomu nebude jinak. 17. června v 18.00 
hodin Vás všechny srdečně zveme 
na RECITÁL, který bude tradičně na 
půdě Městského muzea na Masary-
kově náměstí v Bystřici nad Pernštej-
nem. Představí se Vám zde: Anežka 
Šejnohová, Tereza Podsedníková, 
Kristýna Hanusová, Matouš Vrbík, 
Romana Ostrýžová, Martina Olivová, 
Veronika Šerá, Petra Rotkovská, Lada 
Čížková (všichni jsou bývalými žáky 
bystřické ZUŠ, nyní studují Konzerva-
toře a umělecké školy v Brně a Praze, 

či už mají po studijích). A samozřejmě 
hosté – vynikající brněnská klavíristka 
INNA ASLAMAS, violiska Barbora 
Ryšánková, violoncellistka Alžběta 
Poukarová a další hosté. Na programu 
jsou díla: M. Ištvana, V. Kramáře, J. 
Mouqueta, A. Casella, A. Vivaldiho. 
Dále  uslyšíte nejznámější melodie 
z muzikálů My fair lady, Šumař na 
střeše a Bídníci, v úpravě Michala 
Jančíka, pro dechové noneto.. a další 
skladby.

Tímto recitálem se snažíme na Bys-
třicku ukazovat profesionální hudbu 
bez komerce a vedlejších „pomoc-
ných“ efektů. Snažíme se o opravdo-

vé umění. A 
dokazuje nám 
to každoročně 
naplněný sál. 
V letošním 
roce nás o tento 
recitál požáda-
lo město Žďár 
nad Sázavou 
a Brno a rádi 
jsme tuto na-
bídku přijali. 
Doufáme, že 
Vás ani v le-
tošním roce 
nezklameme 
a těšíme se na 
Vaši účast. 

MOL

Pro život s hudbou

KONCERT  ŽÁKŮ
HUDEBNÍ  ŠKOLY  YAMAHA

předškolní, nástrojové obory a zpěv

úterý 5. června 2012, 17.00 
KD v Bystřici nad Pernštejnem

vstupné dobrovolné

HŠY, Masarykovo nám. 50
Bystřice nad Pernštejnem
www.yamahaskola.cz
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr 

z nových knih,  zaevidovaných v průběhu měsíce dubna.

Knihy pro dospělé:
 Kurz patchworku
Barnes Julian Vědomí konce
Cílek Václav Makom
Diensbier Zdeněk Průvodce stárnutím, aneb, Jak ho oddálit
Fejtková Drahomíra Prýmkování
Hay Louise L. Milujte své tělo
Himmelhuber Peter Dřevěné terasy
Johnson Paul Sokrates
Khidayer Emire Arabský svět – jiná planeta?
Kirschner Ann Salin dar
Králíček Václav Titanic
Mára Jiří Tajuplná Afrika
Nossov Konstantin Gladiátoři
Rychlík Jan Češi a Slováci ve 20. století
Täubner Armin Papírové skládanky pro malé i velké
Váňa Pavel Léčba zvířat podle bylináře Pavla
Zormanová Lucie Výukové metody v pedagogice

Knihy pro mládež:
Brezina Thomas Hafani 001, špičkoví agenti. Mimozemšťani útočí
Čtvrtlíková Kristýna Smrt jako poslední překážka
Hauptmann Gaby Alexa, cvičitelka koní. Škola jezdectví
Kinney Jeff Deník malého poseroutky. Zápisky Grega Heffleyho
Ollivier Mikael Život k sežrání
Pike Aprilynne Kouzlení
Smith Lisa J. Upíří deníky. Zoufalství
Vondruška Vlastimil Fiorella a hřbitov upírů

Ve čtvrtek 26. dubna 2012 proběhlo v městské knihovně milé setkání 
s bývalou profesorkou bystřického gymnázia paní Vlastou Urbánkovou.

Příliš osobní poděkování
Paní profesorka Vlasta Urbánková mě učila v letech 73-77 na místním 

gymnáziu. S odstupem času jsem si uvědomil fakt. Fakt, že mám rád knihy, 
má na svědomí právě paní profesorka. Pokud si vzpomínám, nikdy nám  ne-
vnucovala nic, co se týkalo toho, co máme číst, naopak nám dávala velkou 
volnost ve výběru četby (i toho, co v té době nebylo zrovna režimně přija-
telné). Minulý čtvrtek jsem navštívil autorské čtení paní profesorky v místní 
knihovně. Dvě hodiny strávené v přítomnosti „Háry“  mě a věřím, že nejen 
mě, naplnily nevtíravou moudrostí, chytrou ironií a zvláštní laskavostí. Mám 
z toho moc velký zážitek. Takže ještě jednou moc díky. 

Ivan Buchta 

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

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

Mnohým bystřickým občanům 
jistě neuniklo, že zvon, který svo-
lává věřící na mši a současně odbíjí 
poledne, tzv. poledník, již několik 
týdnů mlčí.

Loni 25. května se při vyzváně-
ní utrhl, ale naštěstí zůstal zaklíněn 
v dřevěné podlaze zvonového patra 
severní věže chrámu sv. Vavřince. 
Při jeho opětném zavěšení se zjisti-
lo, že má již značně vytlučený vě-
nec. Jako hlavní příčinu poškození 
určil zvonařský mistr Michal Vo-
truba během letního slévárenského 
sympozia zbytečně velkou dřevěnou 
hlavu, na níž poledník visí a která 
byla původně určena pro mnohem 
těžší zvon, a příliš krátké srdce, jež 
ve zvonu nelétá, nýbrž dopadá znač-
nou silou na jeho vnitřní okraj. 

Díky vstřícnosti otce Rozehnala 
i farníků v čele s panem Mičínem 
a se souhlasem diecézního kampa-
nologa byl zvon 14. dubna letošní-
ho roku sňat a převezen k Michalu 
Votrubovi do jeho dílny v Myslko-
vicích na Sedlčansku, kde vyrobí 
novou hlavu a srdce, zároveň však 
zachová původní patinu i barvou 
psané nápisy z doby nacistické 
okupace jako důležité doklady stáří 

Proč se odmlčel bystřický poledník?

Jako každoročně pořádá i letos Turistické informační centrum v Bystřici 
poznávací zájezdy po regionu i po naší republice. Pro partnery Visegradské-
ho fondu se jelo 10. 5. po Bystřicku, pro členy Svazu tělesně postižených 
ČR MO Bystřice se uskutečnily ve dnech 15. a 22. května zájezdy do Telče, 
na hrad Roštejn, do Třeště a Brtnice a autobus byl vždy vyprodán.

K Roku Pernštejnů pořádá Město Bystřice dva zájezdy po našem regionu, 
na které se můžete přihlásit. Termíny a obsah jsou následující:

DaLŠÍ VYDÁNÍ  BROŽUR  BYSTŘICKa

i osudů zvonu.
Poledník má průměr věnce 52,5 

cm a bez srdce váží 102 kg. V hor-
ní části jeho pláště se nachází nápis 
tento + gest + zwon + udielan + 
keczy + akchwale + panubohu (Ten-
to jest zvon udělán ke cti a k chvále 
Pánu Bohu). Nápis je vyveden go-
tickou minuskulou mezi dvěma lin-
kami, jednotlivé části jsou odděleny 
křížkem, poslední písmeno je vysa-
zeno nad řádek. Vzhledem k jeho 
původnímu umístění na kostele sv. 
Trojice jej lze datovat do 1. čtvrtiny 
17. století, typ písma však dovoluje 
uvažovat o ještě vyšším stáří. Ke 
sv. Vavřinci se dostal za 2. světové 
války jako náhrada za zrekvírované 
zvony, přesné datum se však zatím 
nepodařilo zjistit.

Oprava nejstaršího bystřického 
zvonu si vyžádá náklady kolem 
80 000 Kč, 30 000 Kč mezi sebou 
vybrali farníci, zbytek bude pokryt 
z dotace. Na věž chrámu sv. Vavřin-
ce by se měl poledník vrátit v prů-
běhu léta tak, aby svým zvukem 
nejpozději na svatovavřinecké hody 
opět potěšil ucho a povznesl srdce 
bystřických občanů.

Martina a Jan Pulkrábkovi

TIC pořádá zájezdy

13. 9. 2012 - zájezd Po stopách 
pánů z Pernštejna – s průvodcem, 
pohodlnější verze:

Bystřice – Vítochov (prohlídka 
kostela) – Aueršperk (zřícenina hra-
du) – Vír (Vírský mlýnek) – Švařec 
(památná lávka) – Štěpánov (litino-
vé odlitky pernštejnských železáren) 
– Nedvědice (nedvědický mramor, 
cukrárna) – Doubravník (kostel, 
hrobka Pernštejnů) - Pernštejn (ná-
dvoří, občerstvení) – Bystřice cena 
cca 200.-

15. 9. 2012 - zájezd Po stopách 
pánů z Pernštejna - s průvodcem, 
náročnější verze:

Bystřice – Zubštejn (prohlídka 
zříceniny) – Štěpánov (exkurze do 
štoly Jeřábek – nutná baterka!, liti-
nové odlitky pernštejnských železá-
ren) – Nedvědice (nedvědický mra-
mor, cukrárna) – Doubravník (kos-
tel, hrobka Pernštejnů) - Pernštejn 
(nádvoří, občerstvení) – Bystřice 
cena cca 200.-

V případě zájmu jsou připraveny i monotématické zájezdy po zdejších 
hradech, náplní dalších mohou být kostely Bystřicka, dále smírčí kameny, 
těžba rud a také ekologická exkurze. Stačí se domluvit na TIC. -HJ-

Časem i turisty prověřené, a proto 
i dvakrát rozebrané brožury Bystřic-
ka právě vycházejí potřetí! Pracov-
níci TIC inovovali a lehce doplnili 
brožurky „Bystřice nad Pernštej-
nem, průvodce městem“ a „Sedm 
divů Bystřicka“, které už opět se-
ženete v Turistickém informačním 
centru v Bystřici na Masarykově 
náměstí.

-HJ-



kuLTura

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            13. strana

N   

B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman

a bystré vodě

B
 ys

tř
ic

e 
na

d 
P

 e
rn

št
ej

ne
m

H
yn

ek
 J

ur
m

an

Temné stránky – 10

S Vodomilem Zubří zemí 2012 – 4

Ještě jednou se vraťme do roku 
1966, kdy se do kroniky (a též na 
záchytku) dostal hned dvakrát Jan S. 
a kdy se děly i jiné věci. Kronikáře 
tentokrát citujme bez úprav doslov-
ně, vynechejme jenom celá jména: 
„Dělník Jan S. z ubytovny Urano-

vých dolů napadl v opilosti v hotelu 
Přehrada Václava H. a zlomil mu  
2 žebra. Kromě toho obtěžoval turis-
ty z Německé demokratické republi-
ky ubytované v hotelu. Při zákroku 
příslušníka bezpečnosti uprchl ok-
nem, venku napadl další 2 přísluš-
níky SNB. Byl zatčen, odvezen do 
protialkoholického záchytu v Jihlavě  
a předán okresnímu soudu.

V červenci byla u Skalského ryb-
níka zraněna M. P.  z Kuřima. Do 
stanu, v němž ležela, vjela znena-
dání Jolana V.  ze Skalského dvora 
na motocyklu, který jí rodiče koupili  
v Bystřici a který si chtěla vyzkou-
šet. Krkolomnou jízdu prováděla  
2 dni po řidičských zkouškách a bez 
státní poznávací značky. Byl jí odňat 
řidičský průkaz.

V témže měsíci Jan S.  z ubytovny 

Uranových dolů v opilosti ničil do-
pravní značky a hrubě srážel občany, 
kteří ho napomínali. Při jeho zadrže-
ní musel příslušník veřejné bezpeč-
nosti použít obušku, neboť se velmi 
vzpouzel. Byl převezen do záchytu a 
okresní prokurátor ho určil do vazby.

V srpnu se utopil ve vírské pře-
hradě chlapec z Polska, který tu byl 
na výměnné rekreaci s podnikem 
Závody kuličkových ložisek Brno. 

7. září byla vyloupena prodejna 
potravin na Bratrské ulici. Zmizelo 
víno, likéry, cigarety, peníze na ho-
tovosti – celkem za 2 000 Kčs. Pa-
chatelé B. H. a V.. P.  z ubytovny UD 
již delší dobu nepracovali, a proto 
kradli. P. se před 2 měsíci vrátil z tří-
letého trestu vězení. Oba měli u sebe 
motocykly ukradené v Brně.

Dvě mladé dívky byly veřejně 

pokárány vývěskou za nedovolený 
pobyt na mužské ubytovně UD. Je 
podezření z prostituce. 

Silnice od nádraží kolem sídliště 
se ukázala zdrojem častých doprav-
ních nehod. Dne 7. listopadu vběhla 
pod motocykl řízený A. Š.  z Bratru-
šína D. S.  ze sídliště a utrpěla těžkou 
zlomeninu lebeční spodiny. Naštěstí 
ze zranění vyvázla.

Nutno se ještě zmínit o tragické 
smrti 19 letého hornického učně Z. 
Č.  z Bystřice, který utrpěl smrtelný 
úraz na dole Mír v Karviné. Uvol-
něný kámen na šachtě mu rozbil 
hlavu. Byl to svědomitý chlapec, 
prací přesčas si chtěl přivydělat na 
opravu rodinného domku pro ovdo-
vělou matku a sestru. Byl pohřben  
v Bystřici.“

připravil Hynek Jurman

jaROSLaV STRÁNSKý 
(15. 1. 1884 – 13. 8. 1973) 

Jeho tatínek 
Adolf Stránský 
(1855 – 1931) za-
ložil proslulé Li-
dové noviny a Mo-
ravskou lidovou 
stranu. Byl maji-
telem mnoha realit 

a disponoval přízní četných občanů. 
Karel Kramář ho jmenoval v listopa-
du 1918 ministrem obchodu. 

Jaroslav maturoval v Brně na 
klasickém gymnáziu a potom studo-
val na pražské univerzitě. Studium 
ukončil roku 1906, rok pokračoval 
na berlínské univerzitě a poté byl  
v Praze promován doktorem obojího 
práva. Byl koncipientem v advokát-
ní kanceláři svého otce a po promoci 
nastoupil v redakci Lidových novin 
a zahájil aktivní politickou činnost. 
Po převratu v roce 1918 zasedl mezi 
poslance Národního shromáždění. 

V letech 1918–1921 a 1929–1938 
byl tento nepřekonatelný řečník 
poslancem. Od svého otce Adolfa 
Stránského převzal vydavatelství Li-
dové noviny a od roku 1925 vlastnil 
nakladatelství Fr. Borový. Jmenoval 
Julia Firta ředitelem svých podniků 
a Arnošta Heinricha šéfredaktorem 
Lidových novin. Heinrich pak přive-
dl do listu nejzářivější hvězdy naší li-
teratury - bratry Čapkovy, Peroutku, 
Horu, Mahena, Těsnohlídka, Poláč-
ka, Basse, Valentu, Golombka, Arne 
Nováka a desítky dalších. Válečná 
léta strávil Stránský v emigraci, byl 
ministrem spravedlnosti londýnské 
vlády, po válce se účastnil norimber-
ského procesu. Ve Fierlingerově vlá-
dě byl asi půl roku ministrem spra-
vedlnosti a po volbách v roce 1946 
ministrem školství a osvěty a místo-
předsedou vlády. Patřil mezi největší 
oponenty Benešových dekretů a též 
k odpůrcům komunistické politiky.  

Z Bystřice nad Pernštejnem pokračuje naše putování do údolí Svratky, 
které je nejčlenitějším místem celého Kraje Vysočina. Začneme v turistům 
zaslíbeném Víru (až na tu příšernou silnici!), kde vyhledáme vilu doktora 
Stránského. Pod Pyšolcem, Hraběcím stolkem a kolem Hastrmanky pokra-
čujeme krajem Jiřího Štourače do Koroužného, Švařce a kdysi železářského 
centra Štěpánova nad Svratkou. Litinové kříže v okolí i třeba socha anděla 
na hřbitově dokládají tuto tradici.

Po únorovém puči v roce 1948  
a nevydařené demisi přišel o iluze i o 
zaměstnání, odešel do exilu a usadil 
se v Londýně. Organizoval činnost 
exilových organizací a zapojil se  
i do vysílání BBC a Rádia Svobod-
ná Evropa. Vydal několik publikací  
s historicko-politickými úvahami. Je 
nositelem Masarykova řádu.

V roce 1916 koupil Jaroslav 
Stránský vilu čp. 79 (postavena 
1914) od ThDr. Františka Kozáka 
(1857 – 1926, člen pozoruhodného 
rodu vzdělanců a umělců z Malého 
Lísku) a od té doby trávil s rodinou 
každé léto ve Víru. V roce 1926 za-
vedl do vily vodovod. Hlavou tisko-
vého koncernu Stránských byl ve 
20. letech dr. Jaroslav Císař (1894-
1983), osobní tajemník Masarykův, 
novinář, diplomat, astronom, mate-
matik. Ten měl malou vilku ve Víru 
jen pár kroků od vily Stránského. 
Jezdila sem proto celá slavná sesta-
va redaktorů Lidových novin. Vírští 
pamětníci nejvíce vzpomínali na po-
byty Karla Čapka, Eduarda Basse, 
Ferdinanda Peroutky, Jaromíra Joh-
na, Ivo Ducháčka či Zdeňka Bořka 
Dohalského. Vír se tedy svým způ-
sobem zapsal nesmazatelně do dějin 
české žurnalistiky i politiky.

Nezapomeňte si ve Víru zajít na 
přehradu, projít vodohospodářskou 
stezku k Dalečínu, vydat se k Vír-
skému mlýnku, na zříceninu Pyšol-
ce i na vyhlídkové skály. Takový 
výhled z Klubačice či Hraběcího 
stolku se nedá slovy popsat a celé 
údolí Svratky od Víru přes Štěpánov 
a Nedvědici dále k jihu je členité, rá-
zovité, kouzelné.

jIŘÍ ŠTOURaČ (31. 8. 1960) 
Jiří Štourač 

vyrůstal ve 
Švařci, do  zá-
kladní školy 
chodil ve Ště-
pánově, v Bys-
třici vystudoval 
g y m n á z i u m 
a začal se tu 

vážněji zajímat o výtvarné umění.  
V letech 1979 – 1984 vystudoval 
Akademii výtvarných umění v Pra-
ze, obor malířství.

Po svých malířských počátcích 
začal Jiří Štourač přecházet k figu-
rálním kompozicím malovaným dle 
vlastní představy. Tyto obrazy  se 
volně váží k introspektivní tradici 
českého malířství. Vedle toho jeho 
obrazy zátiší a interiérů, kde důle-
žitým výrazovým prvkem je svět-
lo, vnější i vnitřní, jsou projevem 
magického realizmu ve výtvarném 
umění. 

Již v době studií na AVU se za-
čal zajímat o umění italské rané 
renesance. Důležitou součástí jeho 
tvorby je kresba, které se výhradně 
věnoval v období po ukončení AVU 
téměř deset let. Uhlové figurální 
kresby z druhé poloviny 80. let se 
pak staly důvodem pro jeho pozvání 
na místo odborného asistenta v ate-
liéru kresby na AVU v Praze v roce 
1990. Mezi knihy, které Jiří Štourač 
ilustroval, patří např. Kytice K. J. 
Erbena, Šťastný Per od H. CH. An-
dersena, Legenda o sv. pijanovi od J. 
Rotha a Ve znamení zubří hlavy od 
H. Jurmana. Tenhle příběh popisuje 
osídlení horního povodí Svratky ve 

13. století a odehrává se převážně  
v rodném údolí Jiřího Štourače.

Jeho práce jsou zastoupeny ve 
sbírkách Národní galerie, regionál-
ních galeriích a soukromých sbír-
kách. Vedle vlastní malby se věnuje 
také restaurování nástěnných maleb, 
např. v interiéru klášterního kostela 
ve Žďáře nad Sázavou.

Vyznání Jiřího Štourače:
„Údolí řeky Svratky je jakýmsi 

zářezem do kopcovité krajiny Vy-
sočiny. Oproti větrné a drsnější, do 
dálky se rozpínající náhorní krajině, 
je svým klimatem teplejší, výrazem 
však tajemnější a do sebe ponoře-
nější. Sem patří i Štěpánov a Švařec 
se svými prudkými kopci, na jehož 
jednom úpatí stojí o samotě za ves-
nicí kostelík Nejsvětější Trojice a kde 
se dá ještě i dnes přes Svratku  přejít 
po kryté dřevěné lávce …“

Ve Švařci si prohlédněte jednak 
památnou, šindelem krytou lávku 
přes řeku Svratku z roku 1873 (opra-
vovaná 1982 a především 2006)  
a dále kapli Nejsvětější Trojice. Jed-
ná se o zajímavou památku lidového 
stavitelství, velkou opravou prošla 
v roce 1857. O pouti k ní chodívala 
četná procesí…

Štěpánov býval hornickým měs-
tysem, ještě v polovině 20. století 
zde stávala vysoká pec. Byl zde odlit 
první parní stroj v monarchii (1814) 
a zřízena první sauna v republice 
(1936). Vzácností je kubistický farní 
kostel sv. Petra a Pavla, dalšími pa-
mátkami jsou farní budova, litinový 
křížek před farou (odlit 1761), odli-
tek anděla na starém hřbitově (dostal 
stříbrnou medaili na průmyslové 
výstavě v Jihlavě v roce 1890), ne-
patrné zbytky opevnění na Hradisku 
a řada litinových křížků v okolí. Ne-
daleko Štěpánova se nachází velké 
množství středověkých štol i šachet, 
které připomínají zdejší hornickou 
minulost. Hynek Jurman
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PROGRaM KULTURNÍhO DOMU ČERVEN 2012

zuby
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)

Zubní pohotovost KVĚTEN - ČERVEN 2012

KVěTEN
19.5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 533 618 060
20.5. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 533 618 060
26.5. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
27.5. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
ČERVEN
2.6. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
3.6. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
9.6. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
10.6. MUDr. Tomáš Ludin, Poříří 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
16.6. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bstřice n. P., 566 688 231
17.6. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275

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)

Neděle 3. června – Městské muzeum, 
Podkrovní sál – 19.30 hodin
KONCERT
TRE FONTANE
XVII. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu CONCENTUS 
MORAVIAE
JULIE BRANÁ – zobcové flétny
JAKUB KYDLÍČEK – zobcové flétny
MAREK ŠPELINA – zobcové flétny
OSLAVA ČÍSLA 3
Johannes Cicconia, Jacopo da Bo-
logna, Antonio Zacara da Teramo, 
Christopher Tye, Nathaniel Giles, 
Heinrich Isaac, Johann Sebastian 
Bach, Benjamin Britten
Vstupné: 200 Kč (snížené do 1.6. 
150 Kč), zlevněné 100 Kč
Předprodej: kulturní dům

Pondělí 4. června – velký sál KD – 
18.00 hodin – pořádá ZUŠ
aBSOLVENTSKý KONCERT
KONCERT MLaDýCh KLa-
VÍRISTŮ S aBSOLVENTKOU 
MaRIÍ jINDROVOU
Účinkují žáci ze třídy R. Pečinkové
Vstupné: dobrovolné

Úterý 5. června – velký sál KD – 
17.00 hodin – pořádá Hudební škola 
Yamaha
KONCERT ŽÁKŮ
hUDEBNÍ ŠKOLY YaMaha
V hravých a hudebně propracova-
ných oborech První krůčky k hud-
bě a Rytmické krůčky vystoupí 
předškolní děti. V individuální a 
skupinové hře se představí žáci ve 
hře na keyboard, zobcové flétny a 
ve zpěvu. Skladby jsou zpracovány 
z oblasti  lidové hudby, vážné hudby, 
jazzu a populární hudby. 
Vstupné: dobrovolné

Středa 6. června - velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 

děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Neděle 10. června – malý sál KD – 
18.00 hodin – pořádá ZUŠ
KONCERT 
hRajEME Na PŘÁNÍ
Účinkují absolventi a žáci akordeo-
nové třídy Milady Krásenské, sou-
bory Notičky a Variace a hosté
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 11. června – velký sál KD 
– 18.00 hodin – pořádá ZUŠ a KD
KONCERT
aBSOLVENTSKý KONCERT 
ŽÁKŮ  hUDEBNÍhO OBORU 
ZUŠ
VýSTaVa aBSOLVENTŮ Vý-
TVaRNÉhO OBORU ZUŠ
Účinkují žáci, absolventi a pedago-
gové ZUŠ
Vstupné: dobrovolné

Středa 13. června – kostel sv. Vavřin-
ce - 19.30 hodin
VaRhaNNÍ KONCERT
GUIDO MORINI – varhany
XVII. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu CONCENTUS 
MORAVIAE
MUSICA NUMERIS 
John Bull – In Nomine
Jan Pieterszoon Sweelinck – Varia-
zioni sopra il ballo del Granduca
Girolamo Frescobaldi – Toccata VI 
sopra i pedali
Johann Pachelbel – Ciaccona
Johann Sebastian Bach -    Preludi-
um a fuga G dur BWV 541
O mensch, bewein dein Sünde Groß 
BWV 622
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 
BWV639
Wenn wir in höchsten Nöten sein 
BWV 641
Preludium a fuga e moll BWV 548
Italský varhaník a cembalista Gui-
do Morini se po dvou letech vrací 
na festival Concentus Moraviae, 

tentokrát s vlastním varhanním pro-
gramem. Na nástroji v kostele sv. 
Vavřince představí ve formě prelu-
dií, tokát, variací a fug vynalézavou 
a rozmanitou barokní hru s čísly, již 
pravidelně a s notnou dávkou hu-
dební inteligence rozehrávali mnozí 
z nejvyhlášenějších varhanních skla-
datelů sedmnáctého a osmnáctého 
století.
Vstupné: 200 Kč (snížená do 1.6. 
150 Kč), zlevněná 100 Kč

Úterý 19. června – velký sál KD – 
18.00 hodin – pořádá ZUŠ
KONCERT
PěVECKý RECITÁL jITKY 
BENOVÉ
a DaLŠÍCh ŽÁKŮ PěVECKÉ 
TŘÍDY EVY ČEPIČKOVÉ
Účinkují: Jitka Benová, Radmila 
Špačková, Kateřina Jurnečková a 

Pavel Lukášek
Koncert uvádí: Miloš Nečesánek
Vstupné: dobrovolné
 
Připravujeme:  
Neděle 12. srpna - Tradiční Vavři-
necká pouť
6. ročník Přehlídky dechových hu-
deb
Změna programu vyhrazena !   
   
Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, Luční 764, 
tel. i fax 566 552 626, e-mail: 
kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 
16.00 – 18.00 /pokladna/
knihkupectví, Masarykovo náměstí 
12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00

Každému snad někdy přijela na ná-
vštěvu kamarádka z lázní! Snad jenom 
mně dlouho ne, až nyní… Čekal jsem 
ji u vlaku ve Žďáře nad Sázavou, pro-
jeli jsme Žďársko i Novoměstsko, kra-
jina kolem nás byla jen mírně zvlněná 
a kamarádka se stále ptala: „Kde je ta 
Vysočina?“

Jako by pořád nebyla, dokud jsme 
nevyjeli nad Zubří. Tam to začalo a na 
kopci nad Vojtěchovem pokračovalo. 
Kopce, vrchy i doly, prolákliny plné 
luk i lesů, kupy mračen do toho, no 
prostě úchvatná pohádka!

„Ano, konečně jsem na Vysočině, 
konečně v ráji…“ špitla kamarádka z 
lázní. 

I já si honem nasadil pomyslné 
brýle svátečnosti, abych i všední věci 
viděl lépe a znova. Ano, kdepak tohle 
mají! Bystřicko budiž pochváleno, 
tady nádhera naší země dostala štědré 
věno, tady chudá a upracovaná nevěs-
ta dorostla do nádhery neskutečné, 
kterou jen básníci, malíři a skladatelé 
mohou dostatečně opěvovat.

Při vjezdu do štěpánovského údolí 
už kamarádka skoro nedutala, večer-
ní červánky byly příslibem a ranní 
výšlap na Zubštejn posvětil už dávno 
tušené. Hluboké brázdy plné řek a po-
toků pod námi rastrovaly původní ro-
vinu do ladných křivek milostných… 
Stáli jsme nad nejčlenitějším místem 

Bystřicko budiž pochváleno!
celého kraje Vysočina. I tahle přírod-
ní rozmanitost byla jedním z důvodů, 
proč zde mohlo vzniknout tolik hradů. 
Nikde jich nemají na tak malé ploše 
více, vsaďte se!

Na Karasíně prováděl Bystřickem 
z mluvícího kiosku lahodný hlas 
Radovana Lukavského. Vše popsal, 
přiblížil, nabídl a ještě pobavil! Jen 
si pusťte kombinaci 508, příspěvek o 
Františku Krohovi je téměř dokona-
lý. Vynikající představitel rolí opilců, 
pomocný režisér a skvělá nápověda 
psal nakonec vlastní hry, dvouaktov-
ky! První dějství se vždy odehrávalo v 
hospodě, kde vznikl spor, druhé pak v 
lese za pomoci střelných zbraní. Herci 
nesměli markýrovat, pili naplno, takže 
k druhému jednání nikdy nedošlo… 
V hlase Radovana Lukavského byl 
poznat laskavý úsměv. I humor patří 
k nádheře.

„Připadám si tu jako v Tyrolích,“ 
pronesl jednou Pepi Bican na hřišti ve 
Štěpánově.

Krajina ideální pro cyklisty i pěší 
poutníky. Kraj plný laskomin a perel, 
které ani na šňůru nenavlečeš. Letošní 
putování s Vodomilem vás zavede do 
mnoha z nich, ale nikdy neobsáhnete 
všechno. Je to kraj návratů, krajina lá-
sek a mimořádných potěšení.

Bystřicko budiž pochváleno! Přijď-
te se přesvědčit…

Hynek Jurman
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Josef Pavelka narozený 13. květ-
na 1912 v Bystřici nad Pernštejnem 
byl dlouhá léta členem muzejní rady 
Okresního vlastivědného muzea  
v Bystřici nad Pernštejnem. Patřil  
k vzácné generaci vlastivědných pra-
covníků, neúnavných terénních sbě-
ratelů lidové slovesnosti. Díky jemu 
se nám zachovalo množství etnogra-
fických dokladů z našeho regionu. 

Josef Pavelka pokračoval v rodinné 
tradici a vyučil se stolařem. Absolvo-
val mistrovskou dřevařskou školu ve 
Valašském Meziříčí. Působil na od-
borné škole v rodném městě, kde vy-
učoval technologickou praxi. Pracoval 
taktéž v pohřební službě. Celý život 
se aktivně zapojoval do veřejného 
dění-spolkové činnosti (pěvecký sbor 
Vysočina, Orel, Český svaz červené-
ho  kříže, dopisovatel Národopisné 
společnosti,....) Miloval historii a byl 
velkým znalcem lokální historie, ale 
především mu učaroval národopis. 
Horácko s jeho zvyky i obyčeji, ma-
teriální i duchovní kulturou. Ze své 
bohaté sběratelské činnosti a širokého 
styku s veřejností čerpal náměty pro 
své příspěvky, které publikoval neje-
nom v regionálním tisku, ale i v od-
borných časopisech. (Vesnické noviny 
Bystřicka, Uranit, Vysočina, Bystřic-
ký zpravodaj, Lidová demokracie či 
Vlastivědný sborník moravský). Psal 
o významných postavách našeho re-
gionu a spolupracoval s významnými 
osobnostmi vědy a kultury. Františ-
kovi Kožíkovi pomáhal získat mate-
riály o bystřickém rodákovi MUDr. 
Františku Veselém (František Kožík:-
Kouzelník z vily pod lipami), Bohu-
slavovi Pernicovi (pedagog, kulturní 
pracovník a etnograf) poskytl nemalé 
množství materiálu ze svého bohatého 

Josef Pavelka (100. výročí narození)

archivu (Moravské Horácko a Podho-
rácko, Lidová vyprávění III.). Bohaté 
znalosti získané celoživotním zájmem 
o rodný kraj, jeho minulost, ale i pří-
tomnost by stála za zpracování. Sbíral 
pohádky, pověsti, lidová pořekadla  
i pranostiky. Zapisoval prostě vše, co 
slyšel a o čem se domníval, že stojí 
za uchování pro další generace. Byl 
„chodící živou kronikou města i širo-
kého okolí“. Životní pouť pana Josefa 
Pavelky se ukončila 11. října 1992. 
Čest jeho památce.

Naše Horácko 
(ročník II. číslo 13. 2.dubna 1948)
Josef Pavelka, Bystřice n. P.

ještě o švařeckém kostelíku
Článek o švařeckém kostelíčku 

vnutil mně vzpomínku na bývalého 
učitele a pozdějšího ředitele měš-
ťanské školy v Bystřici n. P. Josefa 
Štourače. A co má společného se 

švařeckým kostelíčkem? Ředitel Jo-
sef Štourač, který jako vzorný učitel 
a vychovatel vedl své žáky i mimo 
školu, věnoval velkou péči i sbírání 
starožitností. Při této své činnosti měl 
na paměti, že i rázovité horácké stav-
by se svými doškovými a šindelový-
mi střechami, s lomenicemi i pěkně 
řešenými štíty, jakož i lidový nábytek 
se svými malovanými truhlicemi 
mizí do propadliště minulosti. Jeho 
úsilím bylo zřídit v Bystřici n. P. mu-
zeum: tento úkol se mu sice nezdařil 
pro malé pochopení zodpovědných 
činitelů, ale přesto sebral velmi pěk-
né věci, kterými by se mohlo chlu-
biti leckteré museum. Aby uchoval 
příštím generacím alespoň představu 
o práci předků, provedl se žáky kres-
lířskou akci. Po patřičném poučení se 
dali žáci bystřické měšťanské školy 
do  práce, vyhledali a kreslili stará 
stavení, malované truhly a opatřovali 

popisem, kde se nakreslený předmět 
nachází, případně komu patří chalupa 
a co je o její historii známo.

Z této akce vyrostla sbírka ob-
rázků, třeba neumělých a prostých  
a mezi nimi, jak si ze svých školních 
let pamatuji, byl právě tehdejším 
žákem J. Zítkou nakreslen zmíněný 
švařecký kostelíček založený před 
šesti sty léty. Za tu dobu změnil asi 
několikráte svoji tvářnost, a jak vím, 
před rokem byla jeho střecha znovu 
pokryta úplně moderně, možná, že to 
bude jediný obraz tohoto rázovitého 
kostelíka pořízený před 1/4 stoletím. 
Bude zajímavé porovnat tyto kresby 
s dnešní skutečností a zjistit, co za 
pouhých 25 roků bylo změněno, co 
zub času ohlodal a do jaké míry a co 
nešetrnost a co snad zlomyslná ruka 
odstranily. Myslím, že to byl dobrý 
nápad řed. Josefa Štourače, a že je 
hodný následování. Oživit tuto akci, 
jako se právě provádí akce krojová, 
byl by snad čin záslužný. Nemůže-
me si dovolit museum v přírodě jako 
Rožnov pod Radhoštěm, zachytněme 
alespoň svéráz našeho Horácka, než 
nám úplně zmizí, případně opatřme 
plány a popisy starých stavení. Je 
toho ještě dosti. Tolikráte jsem jel po 
silnici přes obec Smrček, ale teprve 
letos jsem uviděl v zákoutí na návsi 
původní zvoničku takového typu, jak 
vídáváme hojně ještě na Valašsku. 
Je samozřejmé, že nechci propago-
vat napodobování starých chalup při 
novostavbách, nebudeme používat 
dřeva tam, kde máme jiný trvanlivěj-
ší a hygieničtější materiál. Doba jde 
dopředu a je zpátečník, kdo se vrací, 
ale i minulost nám zůstává učitelkou 
a byl by zase barbar, kdo by chtěl od-
straniti všechno staré.

Vladimír Cisár

Pernštejnský tis znovu vyšel

Pernštejnský tis
Hynek Jurman

PPoovveessttii zzee ZZubrí zemee

Hynek Jurman vystudoval slévárenskou fakultu, pra-
coval ve slévárně, v jaderné elektrárně, patnáct let byl 
učitelem a nyní pracuje sedmým rokem v turistickém 
informačním centru. Jeho nejrozmanitější zájmy pře-
vyšuje nejvíce literární tvorba. Soustředil v ní nejrůz-
nější témata především z Vysočiny a tiskem vydal už 
32 samostatných knih.

Jeho „Pernštejnský tis“ právě vychází už popáté 
a Hynek Jurman o sbírce říká: „Jde opravdu o lidový 
poklad v nejlepším slova smyslu. Pár klasických po-
věstí o hradech a rytířích vycházelo už dříve v nejrůz-
nějších sbírkách, některé další soustředili sběratelé, 
z nichž byl neúžasnější pan Josef Pavelka z Bystři-
ce. Ale většinou jsem příběh zaznamenal a rozvinul 
z krátkých podání a poznámek, ať už z vyprávění pa-
mětníků či z odkazů v kronikách, rodinných archivech 
i v regionální literatuře. Nejraději mám tyto krátké 
a pestré příhody, v nichž je skryta moudrost našich 
předků, občas jde až mráz po zádech, ale často ne-
chybí to nejcennější, humor! Je to čtení i o koumácích, 
o poctivosti, o starých zlatých časech, o báječných 
lidech, o radosti…“

O knihách Hynka Jurmana hledejte více na 
www.jurman.wz.cz
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Počátkem května 2012 vyšla opět 
sbírka pověstí Hynka Jurmana pod 
názvem „Pernštejnský tis“. V pořa-
dí už 5. vydání pernštejnských, po-
tažmo bystřických pověstí se určitě 
zase bude těšit čtenářskému zájmu.

Vydání knihy je zaměřeno k letošní-
mu Roku Pernštejnů a finančně bylo 
podpořeno z rozpočtu města Bystři-
ce nad Pernštejnem. 

Knihu ilustrovali hned dva výtvar-
níci z našeho kraje, Stanislav Bělík a 
Libor Balák.

Sbírka obsahuje oddíly Pern-
štejnský tis, O jilmových huslích 
a Morytáty. Oproti minulým vy-
dáním (mezi čtenáři jsou rozšířena 
i dvě vydání s názvem Zubnštejn-
ské dědictví) jsou některé příběhy 
mírně doplněny o nové poznatky 
a údaje, jedna pověst je zcela nová 
a došlo i k nepatrným stylistickým 
úpravám.

O krásný vzhled publikace se za-
sloužila i autorka obálky Janka Sou-
kopová.

Kniha bude oficiálně prezento-
vána až 2. září na tzv. „Posledním 
prázdninovém zastavení na Ráco-
vé“, což bude setkání turistů a mi-
lovníků přírody. K dostání je však už 
nyní např. v Turistickém informač-
ním centru v Bystřici. 

  -HJ-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Od 15.00 do 17.00  hodin všechny srdečně zveme k prohlídce nové školky. 
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Téma:  DÍLNA DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE – Bystřická pouť
/ fotografická reportáž, netradiční kompozice, portrétní momentka/
Lektor: MAREK MALŮŠEK 

Téma:  DÍLNA UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE – krajina a architektura
/umění kompoziční techniky, práce s detailem, světlo ve propojování stylů/ 
Lektor: VIKTOR KOPASZ

Pojďte, foťte a pošlete své fotogra-
fie do soutěže Bystřická zrcadlení a 
my Vás odměníme! 

S podobnými výzvami se budou 
posluchači během léta setkávat na 
Rádiu Kiss Hády a v dalších médi-
ích, která podpořila letošní ročník 

NENEChÁVEjTE SVÉ VZPOMÍNKY V ŠUPLÍKU
velké fotografické soutěže našeho 
regionu.  Význam vznikající foto-
kroniky – kolektivního fotoalba na-
šeho kraje – ocenila a podpořila řada 
významných osobností i partnerů. 
Díky nim se vy všichni, kteří se le-
tos zapojíte do projektu a pošlete 
své snímky do fotogalerie na www.
fotosoutez-bystricko.cz, můžete těšit 
na řadu krásných a hodnotných cen. 
Tři nejoriginálnější fotografie budou 
odměněny poukázkou v hodnotě 
20 000 Kč, věnovanou generálním 
partnerem soutěže – společností Ca-
non.  Ta také věnuje fotoaparát pro 
vítěze diváckého hlasování na webo-
vých stránkách fotosoutěže. I letos 
bude soutěžní příspěvky hodnotit 
fundovaná odborná porota v čele 

s nejvýznamnější osobností české 
fotografie  profesorem Jindřichem 
Štreitem. Zapojit se nemusí bát ani 
ti, kteří nepoužívají drahý fotoaparát 
a fotí jen na „obyčejný“ kompakt, 
protože cílem poroty je upřednostnit 
neotřelost a kompozici záběru před 

technickou stránkou. Vám všem, 
kteří chodíte naším krajem s očima 
dokořán, s fotoaparátem přes rame-
no a nebojíte se své záběry zveřejnit 
pro radost ostatním, přejeme dobré 
světlo a krásné chvilky s krásným 
koníčkem – fotografií.

Ceny pro vítěze Bystřických zrcadlení 2012:
3 x poukaz v hodnotě 20 000 Kč na zboží CANON
1 x digitální fotoaparát CANON
3 x předplatné Foto Video
3 x fotografická brašna
2 x předplatné Digitální fotomagazín
8 x knihy ZONER
9 x software ZONER PROFESSIONAL

Bližší informace, fotokroniku, divácké hlasování, podmínky 2012 a aktu-
ální témata najdete na www.fotosoutez-bystricko.cz

KUMŠT o. s. 

LETNÍ FOTOGRAFICKÁ ŠKOLA  

VÍKENDOVÉ FOTOGRAFICKÉ WORKSHOPY S OSOBNOSTMI ČESKÉ FOTOGRAFIE
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Chcete se naučit lépe využít všech-
ny možnosti svého fotoaparátu a 
zdokonalit výsledky při práci s ním? 
Zapojte se do jednoho z témat letní 
víkendové fotografické dílny doku-
mentární či umělecké fotografie. Ak-
tivní účastí máte možnost intenzivně 
posunout vaše teoretické i praktické 
dovednosti v oboru digitální foto-
grafie. Díky spolupráci s předními 
fotografy, pedagogy a osvědčenými 
lektory najdete odpovědi na proble-
matiku fotografické techniky, obje-
víte kreativní způsoby kompozičních 
technik a současné možnosti při práci 
s vaším fotoaparátem a docílíte roz-
voje svých tvůrčích schopností.  

Určení kurzů:  Pro všechny, kdo 
mají chuť objevovat a naučit se něco 
nového, bez omezení stupně pokroči-
losti či věku.  Samozřejmostí fotogra-

fických dílen bude individuální spo-
lupráce lektora s účastníky - konzul-
tace, rozbory a diskuze nad výstupy 
vašich nafocených prací. Počet míst 
je kvůli podmínce úzké spolupráce 
limitován na 12 osob  v každé z obou 
fotodílen.

Doporučená výbava: Vlastní di-
gitální fotoaparát (popř. výměnné ob-
jektivy, systémový blesk, paměťová 
karta, notebook s vhodným software 
pro úpravu fotografií – např. Pho-
toshop). V případě nutnosti budou 
notebooky pro následnou práci s fo-
tografiemi účastníkům připraveny k 
zapůjčení. 

Cena kurzu: 1 800 Kč /pro účast-
níky fotosoutěže Bystřická zrcadlení  
zvýhodněné kurzovné 900 Kč/

Rezervace:  vyplněním přihlášky 
na www.fotosoutez-bystricko.cz  

VÍCE O LEKTORECh LETNÍ FOTOGRaFICKÉ ŠKOLY

MaREK MaLŮŠEK, fotograf, 
pedagog a muzikant, absolvent In-
stitutu tvůrčí fotografie Filozoficko-
-přírodovědecké fakulty Slezské uni-
verzity v Opavě, odborný pedagog 
oboru Užitá fotografie a média na 
Střední škole uměleckoprůmyslové 
v Ústí nad Orlicí. Je iniciátorem, po-
řadatelem a spoluorganizátorem řady 
fotografických výstav, soutěží, foto-
grafických dílen a projektů. Ve své 
volné tvorbě se věnuje dokumentární, 
portrétní fotografii a konceptuálním 
projektům. Své fotografie prezentuje 
na samostatných i společných výsta-
vách. 

www.marekmalusek.cz, www.fo-
tomosty.info

VIKTOR KOPaSZ, vystudoval 
(1992-1997) obor fotografie na praž-
ské FAMU, absolvoval stáž na lon-
dýnské Middlesex University (1997). 
Od roku 1989 pracuje na vizuálních 
denících, ve kterých se propojují foto-
grafie a kresby s vícejazyčnými texty. 
Samostatně vystavuje od roku 1991, 
patří mezi autory zastupované galerií 
Hunt Kastner. Vydal obrazové knihy 
In the Jungle (1999), Zajetí/Fógság 
(2001, s poezií Jaromíra Typlta) a 
Kertelö (2004). Je také autorem krát-
kých videofilmů Podvodník (1999) 
a Shadow play (2002). Žije v Praze, 
věnuje se volné fotografické tvorbě, 
učí fotografii na středních uměleckých 
školách a vede fotografické worksho-
py na FAMU.          www.kopasz.cz

Léto 2012 na Orlovně
Příměstský tábor

 I. turnus      6. 8. – 10. 8. 2012 všeobecný
II. turnus    13. 8. – 17. 8. 2012 všeobecný
Cena jednoho turnusu: 700,- Kč/os.
V ceně zahrnut oběd, pitný režim, vstup na koupaliště při 
příznivém počasí, drobné výdaje.
Program: soutěže, sportovní hry, tvořivost, kreslení, vy-
cházky do přírody,…..
Bližší informace a přihlášky na emailu: exlova@tiscali.cz 
nebo bystricenp@seznam.cz, tel.: 736 773 621. Na tábor 
musí být přihlášeno min. 10 dětí.
Tábor pod vedením jitky Exlové, www.aerobik-je.estranky.
cz (zde naleznete fotky z loňského roku)

Postupové regionální kolo konané 2. 6. 2012 ve sportovní hale v Bystřici nad Pern-
štejnem za přítomnosti České televize ČT 4  

Miss aerobik 2012

Kategorie: 
0.  kat. Princezny do 6ti let (nepostupové)
1.  kat. 7-9 let Minimiss aerobik (nej-

lepších 10 postupuje do semifinále 
do Prahy)

2.  kat. 10-13 let Miss aerobik Kadet 
(nejlepších 10 postupuje do semi-
finále do Prahy) 

3.  kat. 14-17 let Miss aerobikjunior 
(nejlepších 10 postupuje do semifi-
nále do Prahy) 

4.  kat 17-30 let Miss aerobik (nejlepších 
10 postupuje do semifinále do Pra-
hy)

5.  kat 30 a více Missis aerobik 
Váženými hosty budou Jakub Strakoš, několikanásobný mistr světa ve sportovním 

aerobiku, Eliška Strakošová roz. Pivoňková Miss aerobik Junior 2002, Miss aerobik 
2007 Monika Horáková, Miss aerobik Média 2007 Aneta Kuklínková, Minimiss ae-
robik 2007 a Miss aerobik Kadet 2009 Michaela Exlová. Více informací na www.
aerobik-je.estranky.cz, www.missaerobik.cz, tel.: 736 773 621
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SporT

V loňském roce byl z dotace 
MŠMT a s pomocí Města Bystřice 
n.P. rozšířen areál tenisových kurtů. 
Jednou z podmínek pro dofinancová-
ní této akce ze strany Města Bystřice 
n.P. byl požadavek na větší prostor 
pro využití areálu veřejností. Podobně 
jako tomu bylo v zimě pro tenisovou 
halu, bude na rezervačním systému 
společnosti Areál sportu s.r.o. všemi 
zaregistrovanými zájemci (prostřed-
nictvím webu www.arealsportu.cz 
nebo na stránkách Města www.bys-
tricenp.cz) anebo přímo na recepci 
sportovní haly na čísle 566551098 
možnost objednávat kurt č. 3 a 4. Na 
obou kurtech bude vypsán dlouho-

Dne 14. 4. 2012 proběhl v bystřic-
kém kulturním domě již druhý  roč-
ník amatérské  taneční soutěže Bys-
třický kostitřas. Pořádala jej za po-
moci města  organizace Dance Style 
Bystřice n. P.  Závodů se zúčastnilo 
s 80 choreografiemi  30 týmů z Čes-
ké republiky a Slovenska.  Na taneč-
ním parketu  se vystřídalo cca 1000 
tanečníků. Bylo zde k vidění mnoho 
tanečních stylů jako je aerobic, ma-
žoretky, břišní tanečnice, roztleská-
vačky, street dance, výrazový tanec, 
show dance atd. Diváci si přišli na 
své. Na parketu se proháněli šmou-
lové, citrónci, klaunové, duchové, 
želvy Ninja, žížalky, pirátky, ale také 
Flinstounovi, Addamsovi , zombie a 
upíři. Atmosféra byla skvělá hlavně 
díky týmům, které si navzájem fan-
dily. 

Velice dobře si vedly i bystřic-
ké týmy. Děvčata z DDM, říkající 
si Pralinky, vybojovala  pod vede-
ním paní Pavly Jakubcové 3. místo 
v kategorii Aerobic  děti,  Žabšme-
ni  vybojovali  3. místo v kategorii 
Aerobic hlavní. Mažoretky Lucie 
Zivčákové získaly 2. místo v kate-
gorii Free dance junioři.  Aerobic 
team Jitky Exlové si odnesl 3. mís-
to z kategorie Aerobic junioři a 2. 
místo z kategorie Aerobic  hlavní. V 
soutěži  zabojovala  i děvčata z Do-
manína s vedoucí paní Ladislavou 
Sitařovou, která byla na závodech 
úplnými nováčky, ale postavila se 
k tomu čelem a v kategorii Free 

„V Bystřici opět třásli kostmi“
dance junioři skončila na krásném 5. 
místě. Tanečnice z Dance Stylu  vy-
bojovaly  2. místo v kategorii Show 
dance děti a v kategorii Street dance 
hlavní, kde už je veliká konkurence, 
vybojovaly krásné 4. místo. Všem 
týmům ještě jednou gratuluji.

Velký dík patří porotě: panu  
Michalu Antlovi, slečně Kristýně 
Coufalové, Ing. Janě Koktavé, Mgr. 
Vlastě Moncmanové a slečně Petře 
Fuksové za nelehké rozhodování o 
vítězích. Poděkování také patří panu 
Miroslavu Koudelkovi, který se ce-
lou soutěž staral o bezvadné ozvuče-
ní, slečně Jitce Benové za profesi-
onální moderování celé soutěže a 
panu Radimu Zemanovi za bezpro-
blémový chod výpočetního centra 
soutěže. Dík patří i realizačnímu 
týmu, a to Mileně Linhartové, Lucii 
Zivčákové, Olze Palečkové, Petru 
Palečkovi, Miroslavu Novákovi, Pe-
tře Dufkové , Jiřímu Dufkovi, Petře 
Dufkové ml., Aleně Koktavé, Pavle 
Jakubcové, Břeťovi Jakubcovi, Janě 
Hroncové a Lence Víchové. Všichni  
věnovali svůj volný čas dětem a této 
soutěži. Nesmím zapomenout podě-
kovat  firmám  FONOREX,     s. r. 
o.,  Dřevovýrobě RAMILA, s. r. o. 
a Stavebninám  MARKO, s. r. o.  za 
finanční pomoc, vedení kulturního 
domu  za ochotu a vstřícnost při rea-
lizaci soutěže.  Ještě jednou mnoho-
krát děkuji.

Za Dance Style Bystřice n.P.
Petra Nováková

Dne 21. 4. 2012 se konal v obci Dukovany tradiční závod v silniční cyk-
listice Dukovanské okruhy. Tento jarní závod přilákal účastníky prakticky z 
celé Moravy. Tradičně nechyběly silné týmy ze Znojma, Brna a závodníci z 
Třebíčska a Břeclavska, ale dokonce dorazili závodníci z Jeseníků a Beskyd, 
kteří patřili k nejsilnějším a prosazovali se na nejpřednější pozice. Závod je 
zajímavý tím, že se jede na dvě etapy. Dopoledne se startuje hromadným zá-
vodem a odpoledne ještě na závodníky čeká časovka jednotlivců. O vysoké 
úrovni závodníků již vypovídal průběh hromadných závodů. Prakticky ve 
všech se závodilo naplno hned od prvního kola a poměrně početné pelotony 
se brzo roztrhaly na malé skupiny. Nejdříve odstartovala hlavní kategorie 
mužů do 40ti let na 84 km v počtu 54 závodníků. Tato kategorie startovala na 
4 okruhy. Následoval druhý balík, muži 40-60 let. V první etapě je čekaly 3 
okruhy a celkem 63 km. Ve třetím pelotonu společně startovaly ženy s muži 
nad 60 let, muži hobby a kadeti na 2 okruhy. Hromadný závod probíhal na 
tradičním okruhu: Jaderná elektrárna Dukovany – Slavětice – Kramolín – 
Mohelno – Jaderná elektrárna Dukovany. Časovka jednotlivců na 16 km pro-
bíhala na okru-
hu se startem 
i cílem u JE 
Dukovany: JE 
Dukovany – 
Rouchovany – 
Slavětice – JE 
Dukovany. Jiří 
Binder z Cyk-
l i s t i c k é h o 
spolku Byst-
řice v tomto 
závodě skončil 
na celkovém 
25. místě v ka-
tegorii muži 
(1973-1993) 
na 4 okruhy.

Jiří Binder

DUKOVaNSKÉ OKRUhY

PRONÁjEM TENISOVýCh KURTŮ
dobý požadavek ze strany tenisové-
ho klubu (tréninky, zápasy, turnaje 
apod.) a ostatní doba, přednostně na 
kurtu č. 4, bude k dispozici veřejnosti. 
Podmínkou pro hru je zaplacení hra-
cího poplatku ve výši 100,-Kč/hod. 
předem na recepci sportovní haly. 
Zde každý zájemce obdrží doklad o 
zaplacení s uvedením doby hraní a 
klíče od tenisových kurtů vč. šaten a 
WC. Pokud bude kurt obsazený čle-
nem tenisového klubu, požádá jej o 
uvolnění kurtu předložením dokladu 
o zaplacení. Členové TK jsou povin-
ni v takovém případě tyto zájemce na 
kurt pustit. 

Při hře musí všichni návštěvníci dodržovat následující provozní řád:
•  Při vstupu do areálu tenisových kurtů je třeba dodržovat zásady slušného 

chování. V celém areálu TK je přísný zákaz kouření. 
•  Hrát se smí pouze v tenisové obuvi. 
•  Je zakázáno používat obuv s nevhodnou podrážkou (trekinkové, kopačky, 

boty s podpatky apod.).
•  Je zakázáno hrát na suchém kurtu. V případě potřeby se musí kurt pokropit, 

a to i během hry.
•  Je zakázáno hrát na rozmoklém nebo zmrzlém kurtu.
•  Při hře je třeba se chovat tak, aby nebyli obtěžováni ostatní hráči.
•  Ukončit hru z důvodu návaznosti tak, aby se stihl úklid dvorce a navazující 

hráči mohli začít přesně ve stanovený čas.
•  Po skončení hry se musí celý kurt urovnat dřevěným hrablem a zamést síťo-

vačkou kruhově od okraje do středu
Po ukončení pronájmu musí každý pozamykat a vrátit zapůjčené klíče zpět 

na recepci sportovní haly. V případě nedodržování provozního řádu může být 
pronájem bez náhrady ukončen a takovému tenistovi v budoucnosti hra zaká-
zána.

LETNÍ FOTOGRAFICKÁ ŠKOLA  

VÍKENDOVÉ FOTOGRAFICKÉ WORKSHOPY S OSOBNOSTMI ČESKÉ FOTOGRAFIE
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Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 
2 4 . b ř e z -
na se ve 
S t ř í t e ž i 
uskutečnil 
další ročník 
turnaje ve 

stolním tenise.
Soutěžící nastoupili do bojů o 

medaile v kategoriích muži a žáci. 
Žádnému ze zápasů nescházelo 
maximální nasazení a bojovnost. 

Po pěti hodinách plných  na-
pínavých ping-pongových bitev 

probíhajících v bouřlivé divácké 
kulise, bylo rozhodnuto o vítězích. 
Mezi žáky zvítězil Lukáš Jokl z 
Dolní Rožínky před druhou An-
nou Orgoňovou a třetí Monikou 
Štouračovou, obě ze Stříteže.

V mužské kategorii získal zlato 
Jaroslav Voneš, invalidní důchodce 
z Dolní Rožínky, stříbrný byl Jiří 
Jokl z Dolní Rožínky a bronzová 
medaile se zaleskla na hrudi Karla 
Orgoně ze Stříteže.

Radek Štourač, Střítež

Se konalo v sobotu 28.4.2012 
na nově otevřené offroad trati  a 
jejím okolí.  Na jezdce ve všech 
kategoriích čekala náročná trať 
se spoustou divácky atraktivních 
překážek, prudkých sjezdů i vý-
jezdů s jedním okruhem cca 10 
minut, na kterém jezdci najezdili 
v jedné rozjížďce až 90 km. 

Spokojenost jezdců i pořadatelů 
s tratí byla velká, trať patří k nej-

Mistrovství České republiky 
v Cross country na Šiklově mlýně

Rada Obce Prosetín v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  a v souladu 
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích

vy h l a š u j e

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

Základní škola a Mateřská škola Prosetín, 
okres Žďár nad Sázavou

Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s 
předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2012. 

Termín pro podání přihlášky: do 30. 5. 2012

Bližší informace o přihláškách, včetně požadovaných dokladů, 
jsou uvedeny na úřední desce obce Prosetín a na webových stránkách 
Kraje Vysočina v sekci školství            (http://www.kr-vysocina.cz/
konkursy/ds-300613/p1=9093), příp. na tel. č. 606 600 969 – Ing. Jiří 
Drbušek, starosta obce.

KONKURSNÍ  ŘÍZENÍ

Přírodovědecký klub Brno (společnost s více jak stoletou tradicí) pořá-
dá následující exkurzi, na kterou zve zájemce z Bystřice a okolí.

V podlétí severním horáckem za 
poznáváním květin

Sobota 2. června 2012: V pod-
létí severním Horáckem. Botanic-
ká a (v případě dobrých vláhových 
poměrů) mykologická exkurze.

Trasa: Rožná – Suché Louky – 
Josefov – polesí Vanová – Býšovec 
– údolí Žlebského potoka – Ned-
vědice.

Sraz na nádraží v Rožné v 9.45 

hod. (vlak z Bystřice odjíždí 9.34 
hod.)

Ukončení akce v Nedvědici 
v 16.00 hod. (v případě špatného 
počasí o dvě hodiny dříve). Délka 
trasy asi 10 km.

Vede: Jaroslav Čáp (Česká bo-
tanická společnost, Česká vědecká 
společnost pro mykologii).

 V sobotu 26. května 2012 uspo-
řádá OA Jiskra Vír  již 8. ročník 
horského běhu „Bystřickem kolem 
Vírské přehrady“s doprovodným 
programem. Již od 7,30 hod. se mů-
žete vydat na nejdelší trasu turistické 
akce „Pěšky Vírem a okolím“, která 
vede kolem přehrady a můžete ji ab-
solvovat pěšky nebo na kole. Další 4 
trasy jsou po obci (s doprovodem) a 
po blízkém okolí, hlavně po skalních 
vyhlídkách a výhledech. V rámci 
této akce se uskuteční i prohlídka 
hráze přehrady.

Hlavní závod odstartuje ve 14.30 
hodin, ve 14.45 pak vyběhnou na 

Do Víru za sportem i zábavou
trať závodu „Přes přehradu“ přícho-
zí, kteří absolvují trasu cca 4 km 
dlouhou (bez rozdílu pohlaví a stáří).

Doběhnutí prvního závodníka 
hlavního závodu se předpokládá 
v 16.00 hodin, vyhlášení výsledků 
pak v 18.15 hodin.

 Celý den bude zakončen taneční 
zábavou pro všechny generace se za-
čátkem ve 20.30 .

Pořadatelé pro vás připravili bo-
haté občerstvení, tradiční tombolu a 
pro děti od 11.00 hod. zdarma ská-
kací hrad a netradiční sporty. Přijďte 
se pobavit a podpořit sportovce.

lepším v České republice a k vel-
kým výhodám patří i kompletní 
zázemí celého areálu s kvalitním 
zázemím kempu i možností uby-
tování v srubech nebo v hotelu.  
Oficiálního zahájení tratě a pře-
střižení pásky se ujal jeden z nej-
lepších freestyle jezdců v Česku 
Petr Pilát, který zde dle jeho slov 
jezdil trénovat jako malý chlapec. 

Eva Černá 



POZVÁNKA
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou  

a Obecní úřad Štěpánov nad Svratkou zvou všechny bývalé 
žáky  a  zaměstnance školy  a veřejnost  na oslavu 50. výročí 
otevření nové budovy školy. Oslava se koná 16. června 2012. 

Program: 
14 – 16 hod.  – školní akademie v kulturním domě
16 – 18 hod.  – prohlídka budovy školy
od 19 hod.  – společenský večer v kulturním domě

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                            19. strana

První ročník akce 
„Nositel tradic Bystřicka“ zná vítěze

Prvotním záměrem Města Bystři-
ce nad Pernštejnem a Mikroregionu 
Bystřicko bylo přispět k posilování 
sounáležitosti místních obyvatel s 
mikroregionem a s charakteristic-
kými rysy jeho historie a k podpoře 
rozvoje tradičních výrob a činností. 
Proto byl vyhlášen v lednu letošního 
roku první ročník nové akce „Nosi-
tel tradic Bystřicka“. 

Každý mohl do 15. března posílat 
návrh na někoho ze svého okolí, kdo 
by byl spojen s uchováním, obno-
vou či rozvíjením tradic Bystřicka a 
zasloužil by si připravovaný titul. V 
průběhu této akce jsme chtěli jednak 
dále hledat vše, co patří k tradicím 
našeho regionu, k tradicím Bystřicka, 
ale také současně vyzdvihnout osoby, 
které jsou s uchováváním těchto tra-
dic neodmyslitelně spojeny. 

Koncem března se osmičlenná 
komise rozhodla udělit titul „Nosi-
tel tradic Bystřicka“ Sboru dobro-
volných hasičů Vítochov, kteří se 
zasloužili na Bystřicku o zachování 
tradiční Vítochovské pouti. 

Titul je spojen s udělením pla-
kety, jejíž návrh zpracoval Lukáš 
Juračka ze SPŠ a VOŠ technické 
v Brně,  diplomu a s finanční od-
měnou pro kolektiv ve výši 15.000 
Kč. Titul je trvalý a  bude slav-
nostně udělen při příležitosti Ví-
tochovské pouti, která se koná  
5. 7. 2012.

Závěrem gratulujeme vítězi titulu 
a děkujeme všem, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě a realizaci akce 
a těšíme s Vámi na vyhlášení dalšího 
ročníku v roce 2013!

Jarmila Zemanová
 Mikroregion Bystřicko

Často slyšíme lamentování nad 
současnou mládeží, jejím nezá-
jmem  o cokoliv, kromě počítače a 
televizní obrazovky. Že to nemusí 
být vždy pravda, dokazuje pří-
klad dětí z naší obce. Po několika 
letech váhání se i hasiči z Rožné 
rozhodli vytvořit dětské hasičské 
družstvo. Veškeré obavy se rozply-
nuly poté, co se hned od počátku 
přihlásilo 24 dětí. Všechny se s ve-
likou vervou pustily do nácviku a 

Naši malí hasiči
zdokonalování všech hasičských 
dovedností. Ne jedno, ale hned  
tři družstva se mohla přihlásit do 
dětské hasičské ligy. Tato činnost 
by nebyla možná bez podpory ro-
dičů a především některých členů 
SDH Rožná. Poděkování patří ze-
jména Lukáši Havlíkovi, Martinu 
Kašovi a Květoslavu Sedlákovi, 
kteří se malým hasičům maxi-
málně věnují. 

Libor Pokorný, starosta

Informace na: www.muzeumbystricko.cz     www.bystricko.cz

“Nositel 
tradic Bystřicka”



kuLTura, růZné
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ŘádKOVá  InzeRce

Renata Jílková

Rekondiční  
masáže 

u Vás doma

Tel. 720 381 161PRONajMU rodinný dům včetně zahrady v Dolní 
Rožínce. Tel.724 071 753

Veškeré�služby�zajišťuje�právník.
Kancelář Polnička�151,
Žďár�nad�Sázavou,�PSČ 591�02.

První�nezávazná�konzultace�zdarma.
Právní�a�ekonomické�poradenství�pro�osoby

ve�finanční�tísni.
Sepsání�návrhů na�oddlužení�fyzických�osob,

provedení�výpočtu,�zda�je�dlužník�schopen
ekonomicky�dle�svých�příjmů a�závazků
zajistit�zákonné�požadavky�pro�povolení�oddlužení.

Řešení�exekucí,�zastupování�v�exekučních řízeních.
Správa�dluhů.
Asistence�při�likvidaci�obchodních�společností.
Sepis�přihlášek�pohledávek�do�insolvenčního řízení.
Zastupování�věřitelů v�insolvenčním řízení.

ODDLUŽENÍ�-�OSOBNÍ�BANKROT,
EXEKUCE,�INSOLVENCE

602�153�605
osobnibankroty@email.cz

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

k03-92x61_CB.indd   1 11.5.2012   10:50:48

Přijďte přivítat běžce 
z celého světa

V sobotu 16. června v 9.00 hodin 
k nám do amfiteátru na Masarykově 
náměstí doběhnou běžci World har-
mony Run (Světový běh harmonie), 
což je nejdelší štafetový běh s hořící 
pochodní. Cílem tohoto běhu je rozví-
jet mezinárodní přátelství a překoná-
vat kulturní, národnostní a náboženské 
hranice mezi lidmi. Běžet s pochodní 
anebo ji na chvíli podržet může každý 
a tím vyjádřit své přání pro harmonii  
a mír ve světě, mezi lidmi a v každém  
z nás. Přidá se tak k milionům lidí 
na celém světě a mnoha významným 
osobnostem.

Přijďte se do běhu zapojit, nebo si 
alespoň na chvíli podržet pochodeň, 
kterou drželo mnoho významných 
osobností i miliony obyčejných lidí. 
Pomozte podpořit tuto akci svojí pří-
tomností, nebo se s účastníky proběh-
něte pár metrů nebo kilometrů. Další 
zastavení je na hradě Pernštejně.

Závodníky v amfiteátru přivítá sta-

rosta města a běžci se s dětmi a ná-
vštěvníky podělí o jejich zkušenosti  
a zážitky z cest. Běžce můžete dopro-
vodit chvíli i na kole. Více na http://
www.worldharmonyrun.org

LETNí	kINo	Sk	Bystřice	n.	P.	2012
Pá  13.7. Šmoulové   (US)
So  14.7. Muži v černém 3 (US)
Ne 15.7. Probudím se včera  (CZ)
Po 16.7. Alois Nebel  (CZ)
Út 17.7. Okresní přebor –Poslední 
  zápas Pepíka Hnátka (CZ)

St 18.7. Čtyři slunce (CZ)
Čt 19.7. Bitevní loď (US)
Pá 20.7. Líbáš jako ďábel  (CZ)
So 21.7. Prcičky: Školní sraz (US)
Ne 22.7. Sherlock Holmes: 
  Hra stínů (US)

Promítá se na stadionu SK Bystřice n. P., začátky cca ve 21:45 hod, 
občerstvení v místě, krytá tribuna k sezení.
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ZABÝVÁME SE VÝROBOU ELEKTROMOTORŮ

Výrobní společnost se sídlem v Nedvědici, okr. Brno – venkov,
hledá do svého týmu spolehlivé zaměstnance na následující pozice:

CONTROLLER VÝROBNÍ INŽENÝR
NÁPLŇ PRÁCE: NÁPLŇ PRÁCE:

Finanční plánování a rozpočty  Posuzování a efektivní řešení výrobních problémů

Analýza odchylek Zavádění nových výrobků do výroby

Produktové kalkulace Komunikace s technickým/konstrukčním oddělením 

Sledování efektivity výrobních středisek Odpovědnost za výrobní a technickou dokumentaci 

Kontrola účetnictví Návrhy na zlepšení technických aspektů výroby  

Měsíční uzávěrky a reporting Provádění analýz výrobního procesu

Koordinace a spolupráce s externí účetní Zavádění potřebných změn ke zefektivnění výroby

Tvorba interních směrnic a postupů Dohled nad dodržováním výrobních postupů 

Zajištění souladu s právními předpisy Průběžné školení pracovníků výroby

Administrativní podpora

POŽADUJEME:  POŽADUJEME:

VŠ vzdělání ekonomického směru VŠ vzdělání  technického směru

Praxe na obdobné pracovní pozici  Praxe ve výrobní společnosti na obdobné pracovní  pozici

Dobrá orientace v účetnictví (SW Pohoda výhodou) Znalost různých typů obráběcích strojů (frézky, soustruhy) výhodou

Znalost práce na PC (především MS Excel) Zkušenosti s převáděním výroby, vč. výrobních linek ze zahraničí

Analytické schopnosti Zkušenosti s uváděním strojů do provozu

Dobrá znalost AJ slovem i písmem Zkušenosti se zaváděním nástrojů kvality do výroby 

Loajalita, fl exibilita Praxe v zavádění štíhlé výroby

Řidičský průkaz sk.B Dobrá znalost AJ slovem i písmem

 Znalost práce na PC (MS Windows, MS Offi ce)

 Řidičský průkaz sk. B

SPOLEČNĚ PRO OBĚ POZICE NABÍZÍME:
možnost okamžitého nástupu, stabilní a perspektivní zaměstnání, přátelský pracovní kolektiv, odpovídající mzdové 
ohodnocení, možnost seberealizace,  možnost profesního růstu, jazykové vzdělávání a možnost komunikace
 v cizím jazyce, notebook, mobilní telefon, zázemí  zahraniční výrobní společnosti, příspěvek na stravování.

Motivační dopis a životopis v českém a anglickém jazyce zasílejte 

na e-mail: andrea.krcilova@creusen.cz

Kontakt: Creusen Czech s.r.o., Nedvědice 120, 592 62, tel. 566565110, 

mobil 724358723,  Andrea Krčilová DiS.

DØEVÌNÉ BRIKETY
z tvrdého døeva

1 PALETA 1 tuna - 4300,-Kè
balení 10 kg - 45,-Kè

Dolní Rožínka 59
Kontakt:

+420 566 551 183
+420 606 136 477

Možnost objednání dopravy
do 30 km ZDARMA. 
Cena dohodou a dle

odebraného množství.
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S VODOMILEM 
ZUBŘÍ ZEMÍ 1

S VODOMILEM 
ZUBŘÍ ZEMÍ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/ JAN ŠTURSA - NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
2/ PETR KŘIČKA - MARŠOVICE
3/ CYRIL MUSIL - STUDNICE
4/ JAN BALABÁN - SNĚŽNÉ  
5/ JAN KARAFIÁT - JIMRAMOV 
6/ GUSTAV PFLEGER MORAVSKÝ - KARASÍN

  7/ FRANTIŠEK VESELÝ - BYSTŘICE N.P.
  8/ JAROSLAV STRÁNSKÝ - VÍR
  9/ JIŘÍ ŠTOURAČ - ŠTĚPÁNOV N.S.
10/ EDUARD VALDHANS - ČERNVÍR    
11/ VILÉM Z PERNŠTEJNA -   
        DOUBRAVNÍK

11

Pokud  bude mít účastník vyplněno:
a)  alespoň 4 rubriky, obdrží jednu volnou vstupenku do Městského muzea v Bystřici n. P.
b)  alespoň 8 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup 
 do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem
c)  minimálně 10 rubrik, postupuje do slosování o ceny: 

- jízdní kolo v hodnotě 10 000,- Kč
- víkendový pobyt pro dvě osoby v penzionu Na Hájovně v Karasíně
- romanti cká večeře pro 2 osoby v hotelu Maršovská rychta 
- romanti cká večeře pro 2 osoby v Penzionu Hodůnka ve Štěpánově n. S. 
-  romanti cká večeře pro 2 osoby v Pohosti nství B. Sedláčka v Doubravníku
- romanti cká večeře pro 2 osoby v hotelu Jimram v Jimramově
- sfárání do hlubinného uranového dolu 1200 m v Dolní Rožínce v termínu dle domluvy 
- prohlídka vnitřku vodního díla Vír I. dle domluvy
-   zarámovaný obraz Pernštejna
-   2 hodiny 1 bowlingová dráha v obci Vír
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Šestý ročník výherní a poznávací akce v období od 1. 5. do 31. 10. 2012

Do výherní poznávací akce je pro rok 2012 zařazeno 11 míst a 11 významných osobností . Jsou to:

Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte 
v Turisti ckém informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem - tel. 566 590 388, 

a v ostatních zúčastněných lokalitách nebo na www.info.bystricenp.cz

Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa a osobnosti  

na Bystřicku a Novoměstsku



inZerCe

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                           23. strana



Noviny Bystřicko - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, www.bystricenp.cz. Redakce novin: Odbor správní  
a školství MěÚ Bystřice n. P., Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 388, e-mail: info@bystricenp.cz. Šéfredaktor: Mgr. Radek 
Vojta; redaktor a sazba: Ing. Hynek Jurman, sazba a grafika: Janka Soukopová. Inzerce: tel.: 566 590 387, e-mail: info@bystricenp.cz. Za obsah příspěvků a inzerátů 
odpovídá autor či zadavatel. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár n. Sáz., ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 6 800 ks. ZDARMA.

 inZerCe

www.zapnutobystrice.cz

Divadlo
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DOpoledne
s dechovkou 
A ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY

zuberská ŠESTKA 
DECHOVÝ SOUBOR ZUŠ

Divadlo
na náměstí
vír

v POHÁDCE

hrátky 
s čertem
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houslový virtuos

jaroslav svěcený
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BYSTŘICKÉ LÉTO


