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Na statku se dokončují bourací prá-
ce, které jsou z 90% hotovy. Dále jsou 
provedeny všechny výkopové práce 
na uložení vodovodu a kanalizace. 
Ze 70% je provedena sanace vlhkých 
obvodových zdí, v bývalé konírně 
a bramborárně jsou provedeny hrubé 
podlahy a provádí se zde také rozvod 
vnitřního elektrického vedení. Během 
března se začne rekonstruovat střecha 
statku.

Na ekopavilonu (budoucí pyrami-
da vedle statku) jsou hotovy výkopo-
vé práce. Stavaři začali s vyléváním 
podkladních betonů a postavili jeřáb. 

Ve skanzenu je provedena skrývka 
zeminy, uložení vodovodu, kanali-
zace a jsou zabetonovány základové 
desky a patky pro všechny budovy. 
Dále probíhá vyzdívání obvodových 
zdí a příček jednotlivých chalup.

Pohádková stezka
Cesta v Lužánkách s alejí bude 

v blízké době důležitým komunikač-
ním koridorem spojujícím Centrum 
zelených vědomostí se sportovním 
areálem a městem jako takovým. 
Nyní je alej velmi dobře ošetřena a 
upravena. Pro její zatraktivnění bylo 
navrženo vytvořit po levé straně 
směrem od fotbalového hřiště „Po-
hádkou alej“, která bude tvořena 
dřevěnými sochami pohádkových 
bytostí umístěnými mezi stromy. 
Jedná se o čerta, bílou paní, hejkala, 
hastrmana, princeznu, ježibabu, per-
moníka, smrtku a hloupého Honzu, 

které budou osazeny během letošní-
ho roku.

Po pravé straně by vznikl dětský 
lanový park, který by sloužil zejmé-
na dětem pro radostnější a hravější 
zdolání kopce Lužánky. Jedná se 
o nízké lanové překážky, prolézací 
panáky či o chodníky s „různými 
způsoby chůze“. Na vybudování 
lanového parku požádalo město 
o dotaci z Kraje Vysočina. V přípa-
dě, že dotace bude přiznána, realizo-
val by se „lanáček“ ještě letos.

Josef Vojta
místostarosta

Pilotní projekt třídění a svoz biologicky rozložitelného 
odpadu v Bystřici nad Pernštejnem

Firma TS města a.s. ve spo-
lupráci s Městem Bystřice nad 
Pernštejnem oznamuje zahájení 
pilotního projektu  třídění a svozu 
biologicky rozložitelného odpadu. 
Projekt bude zahájen 1. 5. 2014 
v lokalitách Rovinky, Černý Vršek 
a ulice Rudolfa Vaška. V těchto lo-
kalitách bude k rodinným domům 
během měsíce dubna rozmístěno 
celkem 160 kusů nádob na biood-
pad o velikosti 240 litrů. Tyto ná-
doby budou fi rmou TS města a.s. 
zapůjčeny bezplatně proti podpisu 
majitele rodinného domu. Součas-

ně bude na území města Bystřice 
nad Pernštejnem rozmístěno 40 
kusů kontejnerů na bioodpad o ve-
likost 770 litrů. Tyto budou umís-
těny ve vytipovaných lokalitách 
na stávající sběrná hnízda (doplní 
současné separační kontejnery). 
V případě kladného vyhodnocení 
projektu a zájmu občanů budou 
tyto nádoby o velikosti 240 anebo 
770 litrů postupně rozšířeny i do 
ostatních částí města Bystřice nad 
Pernštejnem.

Bioodpad bude v období od 
dubna do října svážen 2x měsíč- (Pokračování na str. 2)

ně, vždy v 1. a 3. středu v měsíci. 
V období od listopadu do března 
1x měsíčně, vždy 1. středu v mě-
síci. Tento vytříděný biologicky 
rozložitelný odpad bude následně 
odvážen na kompostárnu v areálu 
technických služeb a poté ve for-
mě kompostu použit například na 
terénní úpravy na území města. 
Cílem tohoto projektu je snížení 
množství komunálního odpadu, 
ukládaného na skládku a zvýšení 
komfortu občanů města při naklá-
dání s odpady.

(Pokračování na str. 2)

CENTRUM ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ EDEN - ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ  

Stavba domovů pro 
osoby se zdravotním 

postižením začala

Pozorní bystřičáci si určitě 
všimli stavební činnosti vedle 
městské polikliniky. Na místě 
dvou pavilónů bývalé školky Ko-
rálky vyrostou dva domky v rámci 
projektu „Transformace Ústavu so-
ciální péče Křižanov”.  

Transformace je změna velko-
kapacitní ústavní služby pro lidi 
s postižením na bydlení a podporu 
v běžném prostředí. Lidé s postiže-
ním díky transformaci přecházejí 
z velkých ústavů do bytů či rodin-
ných domů v běžné zástavbě a žijí 
způsobem života, který je obvyklý 
pro jejich vrstevníky. S náležitou 
podporou personálu (24 hodin 
denně) mohou lidé s postižením žít 
v běžných domácnostech, převzít 
odpovědnost za svůj život a zvlá-
dat péči o sebe a domácnost tak, 
jak to dělají ti, kteří v ústavech ne-
žijí. Mohou chodit do zaměstnání, 
pěstovat své záliby nebo se stýkat 
s přáteli z okolí.

(Pokračování na str. 2)
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Pilotní projekt třídění a svoz...

Kontejnery hnědé barvy budou 
určeny pouze pro odpad rostlinného 
původu (listí, tráva, plevel, odpady 
z ovoce a zeleniny, drobné větve 
ze stromů a keřů do průměru 5 mm 
a další). Nebudou určeny pro zbyt-
ky jídel a další odpady živočišného 
původu, komunální odpad, separo-
vatelné složky komunálního odpa-
du a nebezpečný odpad.

za TS města a.s. 
Roman Kekrt, ředitel

(Pokračování ze str. 1)

V zemědělském objektu je hotová 
výmalba vnitřní jízdárny a komplet-
ně vyzděná část zázemí pro zaměst-
nance. Dále je vyzděná dělící příč-
ka v zemědělské části a provedený 
rozvod vody pro napáječky v části 
pro koňské boxy. Také je provedena 
betonáž podlah, ze ¾ oprava stávají-
cích prefa-monolitických konstruk-
cí, na jedné polovině střechy je vy-
měněna krytina a ubourané omítky 
v celé části pro koně. Nyní se pro-
vádí omítky v šatnách a zázemí pro 
zaměstnance a sanace prefa-monoli-
tických konstrukcí. 

Josef Vojta, místostarosta

(Pokračování ze str. 1)

CZV - ZPRÁVA O 
PRŮBĚHU PRACÍ 

Postavené domky jsou bezba-
riérové a budou sloužit pro 12 
uživatelů. Provoz bude zajišťovat 
Kraj Vysočina prostřednictvím své 

Stavba domovů pro osoby se zdravotním...
(Pokračování ze str. 1)

příspěvkové organizace - Ústavu 
sociální péče Křižanov. Stavba by 
měla být dokončena do konce října 
tohoto roku.

Josef Vojta, místostarosta

O řemeslech VysočinyCENTRUM EDEN  

V posledním čísle jsme čtená-
ře informovali o nové expozici 
„Tajemství půdy“. Velice nás těší, 
že naše výzva ke spolupráci, aby-
chom našli a uchovali autentické 
příběhy spojené s půdou, našla své 
adresáty, kterým bychom tímto 
rádi poděkovali. Příspěvky do „Ta-
jemství půdy“ přijímáme i nadále. 

Vedle expozice „Tajemství půdy“ 
vzniká v Edenu také expozice tra-
dičních řemesel Vysočiny, jak v tzv.
Panském dvoře, tak v budované 
„vesnici Vysočiny“. Část exponátů 
máme z dob minulých a v součas-
né době je opravují a konzervují 
žáci bystřické zemědělské školy, 
část nám poskytne bystřické muze-

um, některé důležité součásti nám 
ale stále chybí. 

Hledáme autentické do-
bové předměty, nástro-
je, nářadí, tiskoviny i fo-
tografi e zejména do expozice pivo-
varnictví, zpracování masa, mly-
nářství, drobných řemesel (švec, 
hřebenář, řemenář, knofl íkář, 
hrnčíř apod.), lékárny (např. his-
torické nádoby a další lékárenské 
vybavení) a historie statku jako 
takového.  

Vaše pomoc je pro nás důležitá. 
Zanechte i vy svůj otisk v nově 
vznikající expozici v unikátním 
Centru Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem. Předměty budou vystave-

ny v uzavřených prosklených vit-
rínách v jednotlivých expozicích, 
tištěné a fotografi cké materiály bu-
dou zapracovány do příběhu statku 
– centra Eden. 

Pokud budete chtít nástroje, 
předměty či tiskoviny do našeho 
„muzea“ věnovat, rádi u přísluš-
ného exponátu zveřejníme Vaše 
jméno a Vám věnujeme celoroční 
volnou vstupenku do centra Eden 
jako malé poděkování. Vybrané 
kusy můžeme do dohodě i vy-
koupit. Kontaktujte prosím pana 
MVDr. Koukala, 
tel. 604 555 430, 
e-mail koukalpavel@centrum.cz.

Michal Burian



SňatkyDatum Název akce  Místo Organizátor 
b ezen - 
duben 

Byst icko te d tem 2014 (Byst ice n. P., Dale ín, Nyklovice, 
Rove né, Sulkovec); aktuální programy na www.bystricko.cz Obce mikroregionu Byst icko Mikroregion Byst icko 

24. - 23. 3. Soust ed ní fotbalist  Sparta Brno Sportovní hala Sparta Brno 

25. 3. Výchovný po ad – dopravní výchova; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

26. 3. Beseda s Mgr. Sejrkovou – Vývojová stádia a výchova dít te; 16.00 hod. Kopretina – centrum pro rodi e s 
d tmi Kopretina – centrum pro rodi e s d tmi 

26. 3. Koncert KPH - Shadow kvartet Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

27. 3. Vulkány objektivem fotoaparátu - fotoprojekce a p ednáška; v 18.00 hod. Výstavní sí  M stského muzea KUMŠT o. s.

27. - 30. 3. Soust ed ní futsalist  Sokola Jehnice Sportovní hala Sokol Jehnice 

28. 3. Koncert Dechový orchestr ZUŠ; 18.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

28. 3. Divadelní p edstavení: Sv táci; 19.00 hod. KD Bukov Ochotnický divadelní soubor Ví ina 
z Víru 

28. 3. Crazy neon party; hraje DJ Lud k Ptá ek; 21.00 hod. KD Vír Radoslav Jašek 

29. 3. – 1. 5. Výtvarná prodejní výstava, Protiklady - Libor Obršlík Výstavní sí  M stského muzea  M stské muzeum 

29. 3. Den s ko mi Zámecký statek Dolní Rožínka Zámecký statek Dolní Rožínka 

29. 3. Turnaj ve florbalu - muži „B“ Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

29. 3. Zápas v házené Sportovní hala Sokol Byst ice n. P. 

30. 3. Turnaj ve volejbalu Sportovní hala M. Felcman 

31. 3. Divadelní p edstavení – Úhlavní nep átelé; 19.30 hod. Velký sál KD Divadlo v Rytí ské, Praha 

3. 4. Výchovný koncert – hudební škola; 9.00 a 10.00 hod. Velký sál KD ZUŠ 

3. 4. P ednáška: Od v dy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize; 17:00 hod. KD Vír Obec Vír 

4. 4. Koncert sólist  a orchestru N hoslava Kyjovského; 18.00 hod. Malý sál KD SONK p i ZUŠ 

4. 4. Divadelní p edstavení: Sv táci; 19.00 hod. KD Nyklovice Ochotnický divadelní soubor Ví ina 
z Víru 

4. 4. Koncert sólist  smy . t ídy, host  a Orchestru N. Kyjovského; 18.00 hod. Malý sál KD ZUŠ a KD BnP 

4. 4. Divadelní p edstavení: Sv táci; 19.00 hod. KD Nyklovice Ochotnický divadelní soubor Ví ina 
z Víru 

4. 4. P ednáška – Obléhání hradu Pernštejna; 19.00 hod. KD Smr ek Smr kovský klub d íve narozených, 
o.s. 

4. 4. Masopustní karneval; 14.00 hod. Velká t locvi na ZŠ TGM ZŠ TGM 

4. - 6. 4. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Blanka Žá ková 

5. 4. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n. M. 

6. 4. Turnaj ve florbalu - elévové Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

6. 4. Loutkové divadlo O ZLATÉ RYBCE, hraje Jan Hrubec; 10,30 hod. Franqueza Cafe Franqueza Cafe 

6. 4. D tský maškarní karneval; 14.00 hod. KD Št pánov n. S. MŠ Št pánov n. P. 

6. 4. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu a kultury s.r.o. 

6. - 11. 4. Týdenní pobyt zdravotn  postižených  Sportovní hala SONS 

8. 4. "Setkání k es anských senior "; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

  9. 4. Akademie byst ických mate ských škol; 15.00 hod. Velký sál KD MŠ Byst ice n. P. 

11. 4. D tské divadelní p edstavení – Velikono ní pohádka; 8.30, 10.00 hod. Velký sál KD Kulturní d m BnP 

11. 4. Divadelní p edstavení: Kartá ka; 19.00 hod. Orlovna Rozsochy Divadelní soubor VOFUK Št pánov 

11. - 13. 4. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Lucie Jozová 

12. 4. Velikono ní výstava; 10.00 – 17.00 hod. KD Dolní Rožínka OÚ Dolní Rožínka 

12. 4. Byst ický kostit as; 8.30 hod. Velký sál KD Dance Style BnP 

12. 4. Št pánovský pomlázkovník; 14.00 hod. Na m ste ku ve Št pánov  n. S. Ú ad m styse Št pánov n. S., SŽ 
Št pánov n. S. 

15. 4. 47. Ochutnávka vín; 19.30hod. Malý sál KD Kulturní d m BnP 

17. 4. Zahájení výstavy malí e Alexeje Dja kova; 17.00 hod. P dní galerie MU M stské muzeum BnP 

17. 4. P ednáška: První pomoc pro každého; 17:00 hod. KD Vír Obec Vír 

18. - 20. 4. Soust ed ní volejbalist  Sokola Nové Veselí Sportovní hala Sokol Nové Veselí 

18. - 21. 4. Velikono ní pobyt rodin Sportovní hala Klára Ková ová 

19. 4. Sout ž v aerobiku Sportovní hala Jitka Exlová 

20. 4. Velikono ní tane ní ve er p i sví kách;20.00 hod. Malý sál KD Kulturní d m BnP  

23. 4. Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD Kulturní d m BnP 

25. 4. Divadelní p edstavení: Kartá ka; 19.30 hod. KD Byst ice n. P. Divadelní soubor VOFUK Št pánov 

25. - 27. 4. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Veronika Žižková 

26. - 28. 4. Celostátní turnaj muž  v tenisu Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

27. 4. Komorní sbor Alter Ego - série koncert  k 5. výro í založení sboru M stské muzeum BnP Alter Ego 

27. 4. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n. P. 

27. 4. Velikono ní bowlingový turnaj pro d ti; 13.00 hod. Vagón bowling ve Víru Vagón bowling 

27. 4. Divadelní p edstavení: Kartá ka KD Rove né Divadelní soubor VOFUK Št pánov 

30. 4. arod jnice Nám stí BnP, Lužánky Kulturní d m BnP 

1. - 3. 5. Dny otev ených dve í u hasi ských záchranných sbor  SDH Kraj Vyso ina 
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN  DUBEN 2014BŘEZEN  DUBEN 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Narození

Úmrtí

První měsíce v roce bývají tra-
dičně spojovány s plesovou sezónou 
a nejinak je tomu v Bystřici. Účast na 
tradičních studentských plesech obou 
středních škol je postavena na stále se 
obměňujících absolventech tanečních 
kurzů a čerstvých maturantech. To 
ovšem neznamená, že účast na těchto 
plesech je dána samosebou. Vždy jde 
o horu neskutečné práce s přípravou 
programu, tomboly a pořadatelstvím. 
Vždyť pořadatel si je vědom, že náro-
ky návštěvníků jsou každoročně vyšší, 
takže i malé zaváhání může i zavede-
ný ples v následujícím roce posunout 
o desítky, či stovky návštěvníků dolů.

Ta tam je doba, kdy bylo plesů v Bys-
třici mnohem více, a to jak v sokolovně, 
tak kulturním domě a většina z nich 
praskala ve švech. Plesy Krasu, rybářů, 
myslivců, základních škol či uranových 
dolů patřily ke každoročnímu koloritu 
bystřické plesové sezóny.

Pomineme-li ples kulturního domu a 
Města Bystřice n. P., kteří mají rozvoj 
kulturního a společenského života tak 
nějak v popisu práce, velký obdiv si za-
slouží vlastně takový „poslední Mohy-
kán“, a to Ples společnosti Mega-Tec. 
Vždyť právě tento ples patří do skupiny, 
která před 12ti lety zahájila éru repre-
zentativních a společenských plesů 
s prvoligovými účinkujícími. A orga-
nizace takového plesu už nestojí jenom 
úsilí, ale i množství fi nancí. Myslím si, 
že každý, kdo něco vkládá do rozvoje 
našeho kulturního a společenského ži-
vota, si zaslouží náš respekt a díky.

Redakční okénko

ÚNOR 2014
22.2. Jana Veselá
 Lukáš Dusbaba

LEDEN 2014
 4.1. Lucie Slabá
11.1. Jiří Kobza
18.1. Šimon Laikner
20.1. Ráchel Svobodová
29.1. Veronika Zítková

DUBEN 2014
Božena Novotná 90 let
Helena Sýkorová 88 let
Jan Kostelník 86 let
Vladimír Kaštánek 85 let
Václav Votruba Ing. 85 let
Terezie Hašková 80 let
Jan Koudar 80 let
Vlastislav Šejnoha 80 let
František Musil Ing. 75 let
Věra Šťastná 75 let
Stanislav Krytinář 70 let
Marie Gregorová 70 let
Marie Filipi 70 let
Jan Straka 70 let
Ladislav Halamka Ing. 70 let
Karel Hempel 70 let
Jan Mareček 70 let
Miroslava Balabánová 70 let
Jaroslava Plánková Mgr. 70 let

ÚNOR 2014
10.2. Marie Martausová   85 let 
23.2. Božena Španková   81 let
27.2. Eva Jurková   80 let 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Bystřice žije sportem i kulturou

Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem na svém zasedání dne 4. břez-
na rozhodla o přidělení grantů 
kultury, sportu a mládeže. Cel-
kem bylo rozděleno 1,8 milionu 
Kč. Nejsou to prostředky jediné. 
V rozpočtu města jsou vyjmenová-
ny tzv. VIP akce, které mají svoje 
položky. Jsem přesvědčen, že tyto 
prostředky jsou investovány velmi 
efektivně. Mám radost, že stále při-
bývá jednotlivců a zájmových sdru-
žení, kteří se rozhodli organizovat 
nové a nové aktivity. Tyto obo-
hacují život v našem městě. Před 
několika lety neexistoval mimo 
kulturní dům, knihovnu a muze-
um žádný další organizátor. Dnes 
se to novými jen hemží. Hrajeme 
u nás divadlo v několika soubo-
rech, pořádáme výstavy i malířská 
sympozia, koncerty zajímavých 
interpretů, módní přehlídky i letní 
kino. Na náměstí startují již pra-

Borovinka v jarním čase

Masopust v Domaníně

M sto Byst ice nad Pernštejnem 
vypisuje 

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

O P J KU
z Fondu rozvoje bydlení 

 P j ky se poskytují na rekonstrukce 
stávajících obytných budov a na výstavbu nových 
byt  formou st ešní nástavby nebo vestavby. 
 P esná specifikace titul , na které lze o 
p j ku žádat, je uvedena v p íloze. Jednotlivé 
tituly lze s ítat, je tedy možné žádat o více 
titul  sou asn . 
 P íjemcem p j ky m že být kterákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, p edm tná stavba 
však musí být na území m sta nebo místních 
ástí. 

   Splatnost p j ky je 2 až 6 let s úrokem 4 %. 

Žadatel musí p edložit : 
- vypln nou žádost 
- stavební povolení p íp. ohlášení stavby 
- ru itelé ( jeden ru itel na každých 60 tis. 
p j ky ) nebo návrh na ru ení zástavou na 
nemovitosti 

Termín podávání žádostí : 
do 14.4.2014 

Žádosti jsou k dispozici na sekretariát  M Ú, 
kde je také nutno vypln né žádosti spole n  s 
ostatními dokumenty odevzdat.  
Informace : Ing. Jana Jurošová,tel.725 101 198 

videlně mezinárodní cyklistické 
závody a v Písečské zmoli jede 
několik významných motokroso-
vých závodů. V oblasti Lužánek je 
již několik sezón pořádán Pelíšek 
fest. Na náměstí vyhrávají dechov-
ky, zní tu muzikálové a trampské 
melodie. Jsou pořádány turnaje 
v šipkách, tenisu a ve fotbale. Ae-
robicová vystoupení vidíme také 
velmi často. Jestliže připočítáme 
setkání veteránů, pouť, hody, pře-
hlídku harmonikářů, Dětský den 
a Advent v muzeu, jsem nucen 
konstatovat, že se při návštěvách 
různých akcí naši občané nezasta-
ví. Jistě bychom mohli jmenovat 
akce další, které jsou fi nancovány 
z jiných peněz, jako např. školní 
akademie, absolventské koncerty
ZUŠ, plesy, sportovní utkání a sou-
těže - máme toho nad hlavu. Omlou-
vám se všem, na které jsem zapo-
mněl. Letošní rok začal již tradičně 
na náměstí novoročním ohňostro-
jem. Osmého března za krásného 
počasí proběhla vzpomínková akce 
za oběti holokaustu. Jen tak dál!

Je potěšitelné, že mezi námi exis-
tují lidé, kteří chtějí druhým připra-
vit lepší pohled na svět a své město. 
Patří jim můj velký obdiv a dík. Je 
to moc dobře.               

Karel Pačiska

Po návratu kačen na rybník, pří-
letu čápů z teplých krajin a zahníz-
dění volavek už nám může být leda 
líto, že jsme letos z běžeckých lyží 
ani neotřeli prach. Ostatně rozkvetlé 
koberce podléšek, bledulí a sasanek 
na loukách i v lesích už pár týdnů 
ukazují tu přívětivější tvář Vysočiny 
a pro mnohé i příjemnější část roku. 
Snad bylo proto příznačné, že jsme 
se na Bystřicku po celé zimní období 
věnovali přípravě strategie cestovní-
ho ruchu i lákadel pro turisty na 
„bezsněžnou“ část roku. Je možné, 
že se do budoucna budeme se zima-
mi bez tradičních zimních radová-
nek setkávat často. Pak se připravme 
s nápady na zabavení hostů, či spíše 
na vytvoření atraktivních programů 
a míst, aby byl důvod navštívit náš 
region i vprostřed zdánlivě nudně 
šedé „zimy ne-zimy“.

Borovinka se samozřejmě bez 
ohledu na nálady přírody snaží být 
přívětivým místem v každém měsí-
ci roku. A tak mimo jiné pokračuje 
s dobrým ohlasem v tradici gur-
mánských víkendů. Březnoví ná-
vštěvníci vyzkoušeli již od loňska 
osvědčené rybní speciality Pudunaj-
ské kuchyně. A protože se nám pro 
letošek přestěhovaly Velikonoce na 
měsíc duben, velikonoční gurmán-
ský víkend se ve dnech 18. - 21. 
dubna 2014 zaměří právě na ně. 
A v letošním seriálu specialit ze svě-
tových kuchyní se půjdeme podívat 
do domoviny prvních Velikonoc – 
do Palestiny. Víkend blízkovýchod-
ní palestinské a izraelské kuchyně 
představí tuto značně odlišnou, ale 
i velmi nápaditou a chutnou gastro-
nomii. Navíc zajímavou tím, že se 
v průběhu staletí ve svých zvyklos-
tech moc nemění, a tak snad kromě 

odlišnějšího moderního způsobu 
přípravy můžeme ochutnat např. 
stejná jídla, jaká měl Ježíš s apošto-
ly při své čtvrteční Poslední večeři. 
Gastronomické zážitky může navíc 
umocnit malá cestovatelská beseda, 
kterou tento gurmánský víkend obo-
hatíme a budeme ji – jak jinak – vě-
novat pohledu na Izrael a Palestinu 
dnešních dnů. Neváhejte se zastavit 
ochutnat speciality, které si doma 
rozhodně nepřipravíte, a ještě se 
k tomu trochu poučit!

S příchodem předvelikonočního
času oprašujeme kromě jarního oble-
čení i leckteré lidové zvyky. A pohří-
chu zjišťujeme, že je někdy problém 
vzkřísit různé dovednosti našich 
předků, kteří už nežijí, aby nám je 
znovu vysvětlili či naučili. O první 
malý exkurz se pokusí Velikonoční 
dílnička, kterou v neděli 30. 3. odpo-
ledne na Borovince v sále zkusíme 
oživit a připomenout si umění a zvy-
ky spojené s tímto obdobím roku.

Borovinka je vám k službám s ka-
pacitou ubytování, prostorami re-
staurace a sálu pro rodinné i fi remní 
akce během celého roku. Jen těch 
oblíbených termínů už je nyní dost 
málo. Kromě sobot se však pro 
různé jednorázové oslavy, setkání 
či akce nabízejí i pátky či neděle, 
ty pro vás najdeme i leckdy volné. 
A samozřejmě nás můžete navštívit 
o každém víkendu během celého 
roku v otevřené restauraci v sobotu 
a neděli od 11 do 20 h. Stoly a la-
vičky jsou na terase, držák na běžky 
vystřídal stojan na kola, prostor re-
staurace obohatil dětský mini-kou-
tek. Tak jsou u nás vítáni kdykoliv 
všichni. Rádi vás u nás uvidíme.

Všichni z Borovinky

Masopustní nedělí, která tentokrát připadala na 1. března 2014, začal 
třídenní lidový svátek Masopust. A právě tuto neděli se v Domaníně sešel 
masopustní průvod masek, který se již tradičně vydal na obchůzku vesnicí, 
za doprovodu lidových písní. U jednotlivých stavení na masky čekalo maso-
pustní pohoštění - koblížky, koláčky, ale i něco ostřejšího pro dobrou náladu. 
Provázelo nás krásné, dalo by se říci jarní počasí, a proto doufáme, že se 
nevyplní lidová pranostika: Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
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Součástí rekonstrukce náměstí 
bylo vybudování velmi potřebného 
centrálního záchytného parkoviště 
(projektant Ing. L. Vetešník z Horní 
Rožínky), a to v prostoru za městskou 
tržnicí. Upravená plocha 3751 m3 
má celkem 148 parkovacích míst a 
možnost přímého vstupu na náměstí 
byla vyřešena průchodem a elegantní 
ocelovou lávkou, která vyřešila velký 
výškový rozdíl (4 m) mezi parkoviš-
těm a náměstím, umožnila zkrácený 
přístup k městské poliklinice a v ne-
poslední řadě nabízí procházejícím 
neobvyklé pohledy na věže  bystřic-
kého kostela a část Starého města. 
Konstrukci navrhl Ing. Červinka 
z fi rmy ENVIGEST s.r.o. z Nového 
Města n. M. a vyrobila fa PBS IN-
DUSTRY z Brna.  

Souběžně probíhala rovněž vý-
stavba amfi teátru před víceúčelovou 
budovou (náklady cca 3,5 mil. Kč, 
prováděla fi rma T.M.V. s.r.o.), jehož 
existence se hned následně velmi 
osvědčila při akcích Bystřického léta 
–  byl to skutečně velmi dobrý ná-
pad. Divadelní představení, koncerty, 
hudební přehlídky – vše zde získává 
jinou, otevřenější a vřelejší atmosfé-
ru. Před půlkruhovým hledištěm je 
umístěna fontána a pítko pro žíznivé 
pocestné. 

Na závěr byla provedena oprava 
průběžné komunikace přes náměstí, 
včetně odvodnění, bylo instalováno 
nové osvětlení. Je třeba připomenout, 
že všechny práce probíhaly za plného 
provozu a omezení byla jen částečná 
a vlastně velmi malá. Veškeré práce 
byly dokončeny s měsíčním před-
stihem a celková cena rekonstrukce 
náměstí se vyšplhala až na téměř 100 
mil. korun. 

Slavnostní zahájení bylo načasová-
no k významnému datu -  430. výročí 
povýšení Bystřice na město (stalo se 

roku 1580 listinou císaře Rudolfa II.).
V předvečer slavností byl v koste-

le sv. Vavřince uspořádán Slavnostní 
koncert, kde vystoupil výborný Tiš-
novský komorní orchestr a Královo-
polský chrámový sbor.

Sobota 29. května byla slavnostní 
od samého rána, kdy nejdříve probí-
haly akce pro děti: dětské dopoledne 
s Dádou Patrasovou, taneční vystou-
pení žáků obou základních škol, za-
hájení soutěže S Vodomilem Zubří 
zemí a zahájení výstavy fotografi í 
Stará a nová Bystřice v prostorách 
Městského muzea. 

Den pokračoval vystoupeními 
různých orchestrů, módní přehlídkou 
Hany Baxantové a velké pozornosti 
se také těšily exponáty Veterán klubu 
Františka Proseckého.

Slavnostní ceremoniál začal v 15 
hodin historickým průvodem a pře-
dáním povyšovací listiny města sta-
rostovi z rukou Vratislava z Pernštejna.

Úvodem zarecitoval ředitel KD 
M. Špaček méně známou, ale pře-
krásnou báseň Ladislava Fikara ze 
sbírky Samotín: 

„Vysočino 
Slýchávám v tobě tvoje cvrčky 
a metlice.
Divizny zvoní světlem, paličky 
bodláků se blyští v krůpějích...“       
Poté vystoupil s projevem prezi-

dent republiky Václav Klaus a další 
hosté.

Odpoledne pokračovalo hudeb-
ními vystoupeními – Studánky, 
Orchestru Něhoslava Kyjovského, 
Dechového orchestru ZUŠ; domácí 
umělci byli doplněni profesionály: 
přijela oblíbená slovenská skupina 
No Name, milovaný zpěvák Jakub 
Pustina, Petra Janů, startoval horko-
vzdušný balón, vybuchoval ohňo-
stroj, všude byly nejrůznější atrakce, 
řemeslný jarmark a hasiči měli den 

otevřených dveří. 
Vzhledem k tomu, že právě probí-

haly volby do Poslanecké sněmovny 
a všechny televize byly Klausovi 
v patách, bylo ten den naše město 
ve všech zprávách. Byl to jeho den 
slávy!

V oblasti životního prostředí bylo 
největším úspěchem odboru za rok 
2010 vítězství Bystřicka v prestiž-
ní soutěži European Destination of 
Excellence (EDEN); o tento titul se 
v ČR ucházelo celkem 12 destinací. 
Projekt vypisuje Evropská komise 
a je do něj zapojeno více než 20 
zemí. Garantem projektu u nás je 
agentura Czech Tourism. Téma le-
tošního ročníku mělo název Voda – 
turistický cíl. Prestižní titul převzal 
Ing. Karel Pačiska  na slavnostním 
zasedání v Bruselu 27. září 2010 
z rukou místopředsedy EK Anto-
nia Tajaniho. V průběhu galavečera 
se promítal i fi lmový spot určený 
k propagaci Bystřicka; město se zde 
zároveň prezentovalo v rámci Ev-
ropského cestovního dne. Součástí 

Evropských dnů v Bruselu bylo také 
vytváření systému společné spolu-
práce mezi jednotlivými zeměmi 
EU – tzv. Sítě destinací EDEN.

Bystřicko splnilo podle odborné 
poroty nejlépe podmínky soutěže 
– chválena byla zejména unikátní 
naučná Svratecká vodohospodářská 
stezka, velké investice do ekologie 
(např. revitalizace povodí řeky Bys-
třice, revitalizace asi 40 ha vodních 
ploch, největší spalovna na biomasu 
v ČR atd.). Kladně byla hodnoce-
na také nabídka pro rodiny s dětmi 
– soutěž S Vodomilem zubří zemí 
a plán výstavby Centra zelených 
vědomostí. Bystřicko tak získalo 
prestižní logo EDEN, bude o něm 
natočen reklamní spot, dostane další 
fi nanční podporu na marketingové 
aktivity.

Následně probíhala prezentace na-
šeho regionu v IC na Staroměstském 
náměstí v Praze, a to ve dnech 19. – 
23. července 2010; tisková konferen-
ce s představiteli města proběhla na 
Ministerstvu pro místní rozvoj.

2010                        Výstavba a životní prostředí

Jízdárna Eden 
Pohled z okna napovídá, že se 

zima letos již ke slovu asi nepřihlásí. 
Slunečné jarní počasí vybízí k dlou-
hým vycházkám. Zkuste změnu: 
obdivujte probouzející se přírodu z 
koňského hřbetu. Na telefonním čís-
le: 603 444 598 si domluvíte vyjížď-
ku, nebo v případě nepohody výcvik 
ve zrekonstruované kryté jízdárně. 
Těšíme se na Vás. 
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Narozen 1. 4. 1947 v Bys-
třici n. P. Studoval SVVŠ Bys-
třice (maturita 1965) a peda-
gogickou fakultu v Ostravě, 
specializace tělesná výchova 
a ruština. Učil v Českém Těšíně 
(1971 – 1977), v Bystřici na ZŠ 
Nádražní (1977 – 1992, v letech 
1985 - 1988 zástupcem ředitele 
a 1988 - 1992 ředitelem školy) 
a na Gymnáziu v Bystřici n. P. 
(1992 – 2009). Úspěšný sporto-
vec (především volejbal a kopaná) 
a komunální politik až od roku 
2010, kdy byl zvolen radním 
Bystřice n. P.

Hovory s radními - 1 Alois Bouček
Konec konců to byly první volby, 
do kterých jsem vstupoval. Byla to 
pro mne určitá výzva, kterou jsem 
akceptoval. Přízní voličů, kteří mi 
dali svůj hlas, jsem byl velmi mile 
překvapen a za projevenou důvě-
ru všem upřímně dodatečně děkuji 
a velice si jí vážím. Nevěděl jsem, 
do čeho jdu, co obnáší práce v měst-
ském zastupitelstvu, i když jsem 
určitou představu měl. Celý život 
jsem věnoval práci s mládeží, spor-
tu, zná mě téměř celá mladá a střed-
ní generace Bystřičáků. Řekl bych 
neskromně, že mám i dostatek ži-
votních zkušeností, které bych mohl 
uplatnit v komunální práci. Určitě 
jsem nepočítal s tím, že volební vý-
sledky mě katapultují do rady města. 
O to větší cítím odpovědnost. Nyní 
na konci volebního období mohu 
říci, že moje představy se naplnily.

Co se Vám podařilo prosadit, 
z čeho jste měl největší radost?

Jedinci se nepodaří téměř nic. Vy-
volat diskusi, polemiku, říci svůj ná-
zor podložený fakty, získat souhlas – 
to ano. Byl jsem a jsem docela mile 
překvapen stylem jednání, ať již rady 
nebo zastupitelstev, kde se nepoliti-
kaří a vše směřuje k tomu, aby byli 
spokojeni především občané našeho 
města. Pravda je, že někdy padají 
i ostřejší slova. A o tom to vlastně 
je. My jsme si vás zvolili, dali jsme 
vám důvěru, že se o nás a naše měs-
to budete dobře starat, tak se ukažte. 
Jsem přesvědčen o tom, že se daří. 
Stačí se podívat kolem sebe. Je prav-

da, že není na světě člověk ten, aby 
se zavděčil lidem všem. Ale to je 
normální, lidské, přirozené. Takže 
spíše než radost mám uspokojení 
z dosavadní práce.

Co se vám v Bystřici líbí, co bys-
te pochválil?

Už jsem naznačil úspěšnou spo-
lupráci, jak je zvykem říkat, napříč 
politickým spektrem. Hrozný výraz, 
že? Chválit se moc nemá, chválit 
mají jiní. Pokud mě se týká, chvá-
lím vše, co vylepšuje a zkvalitňuje 
život občanů našeho města. Jsem 
přesvědčen, že se toho udělalo mno-
ho. Nejvíce je vidět náměstí, revi-
talizace obytných domů, občanská 
vybavenost, obchodní síť, opravy 
komunikací, péče o školní zařízení, 
jehož je město zřizovatelem, péče 
o starší spoluobčany, podpora kul-
tury a sportu a mnoho dalších věcí, 
které si snad ani neuvědomujeme. 
V neposlední řadě je třeba zmínit 
i propagaci města a regionu pro-
střednictvím TICu prezentacemi na 
celostátní i mezinárodní úrovni. To 
vše řadí naše město na přední místa 
nejen v okrese či kraji, ale ví se o nás 
i na celostátní úrovni.

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

Problémy vždycky byly, jsou 
a budou. Jsou od toho, aby se řešily. 
Neřekl bych, že to, co nás čeká, jsou 
problémy. Jsou to cíle, kterých by-
chom chtěli dosáhnout. Dobudová-

ní a otevření CZV, chcete-li EDEN 
centra, jako největší investiční akce 
města. Pokračování v revitalizaci 
bytových domů, vybudování zimní-
ho stadionu, dokončení sítě cyklos-
tezek. Tím určitě výčet akcí nekončí. 
Z čeho bych měl opravdovou radost, 
by bylo vybudování sportovního 
hřiště u ZŠ TGM. Děti si to určitě 
zaslouží.

Jsem rád, že radnice se nespoko-
juje s dosaženým, ale s předstihem 
připravuje další, na které by bylo 
možno dosáhnout prostřednictvím 
dotací. Štěstí přeje připraveným.

Z čeho jsem smutný a trápí to ne-
jen mě, je stále se rozmáhající van-
dalismus. Svévolné ničení zařízení 
vybudovaných za nemalé peníze. 
Poraďte, co s tím?

Budete v podzimních volbách 
opět kandidovat? Pokud ano 
a uspějete, na co se zaměříte ve 
Vaší práci?

Hamletovská otázka. Budu upří-
mný. Zatím nejsem pevně rozhod-
nut, zda budu znovu kandidovat. 
Především bych musel být někým 
osloven. Pokud budu a rozhodnu se 
do toho jít znovu, tak za stejný po-
litický subjekt. Kabát nepřevlékám. 
Ačkoliv se za starého nepovažuji, 
tak přece jenom léta přibývají a tělo 
chátrá. S podporou mých nejbližších 
bych asi ještě volební období zvládl. 
Uvidíme.

radního Aloise Boučka se ptal 
Hynek Jurman 

Projekt Zdravé stromy pro zítřek 
také u nás

letní, nebo že nejstarší strom měl 600 
let. Vlastní ošetření, které proběhne 
v červnu, bude jistě zajímavým doplň-
kem environmentální výchovy žáků 
našich škol. O celém projektu se mů-
žete dozvědět více na webových strán-
kách www.zdravestromy.cz.

Miloš Šibor,
Odbor správy majetku a investic

Naše město uspělo se žádostí 
o bezplatné ukázkové ošetření stromu, 
a to v pátém ročníku projektu Zdra-
vé stromy pro zítřek. Do výzvy bylo 
možné přihlásit jeden strom k ošetře-
ní. Navrhli jsme líp malolistou v par-
ku před ZŠ TGM. Roste v zápoji tří  
stromů a poznáte ji podle poškození 
na bázi kmene. Společně s dalšími 19. 
žadateli jsme byli vybráni do projektu, 
jehož smyslem je ukázat, jak správně 
pečovat o vzrostlé stromy, vzdělávat 
majitele stromů z pohledu odborné 
péče a také zvýšit povědomí veřejnosti 
o arboristice.

Ošetření stromu umožnila Na-
dace Partnerství, Společnost pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. 
a Mendelova univerzita v Brně.  Práce 
provedou odborníci s mezinárodním 
certifi kátem European Tree Worker. 
Ten zajišťuje náležitou úroveň jejich 
odborných znalostí. 

Cena ošetření naší lípy je podle 
sazebníku prací ohodnocena na 16 
tisíc Kč. Pro zajímavost uvádíme, že 
nejčastěji ošetřovanými stromy v rám-
ci projektu jsou lípa malolistá a dub 

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

Do posledních komunálních vo-
leb jsem šel bez jakýchkoliv ambicí. 
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„ZŠ TGM čte dětem“ 2014 

Pozvánka  do  klubu  p edškolák   ZŠ TGM

Pastelka

Milí  budoucí  prv á ci, 
zveme  vás  do  klubu  p edškolák   

Základní  školy  T. G. Masaryka  v  Byst ici n. P.  

První  setkání  se  uskute ní   
v  pond lí  28. 4. 2014  od  15.00 hod. 

Na ZŠ TGM platí: „Nejen BŘEZEN JE MĚSÍC KNIHY“ Masopustní karneval na ZŠ TGM 

Zdravotnický týden ve školní družině ZŠ TGM

Povinná četba? To asi ne… Děti 
dnes (prý) čtou stále méně, a tak jsme 
se i my v ZŠ TGM v rámci akce „Čes-
ko čte dětem“ rozhodli naplnit myšlen-
ku tohoto projektu: „Tady se neříká: jdi 
a čti si, ale: pojď, budu ti číst.“ A neje-
nom to. U nás dnes platilo i: „Pojď, vy-
právěj, poslouchej a ptej se.“

4. března se děti naší školy zapojily 
do několika opravdu zajímavých aktivit.

Našim nejmenším z prvního stupně 
předčítal úryvky ze své knihy „Kapřík 
Metlík“ spisovatel Jan Opatřil. Lenka 
Cacková, herečka divadla Netratrdlo, 
nadchla děti 3. a 4. tříd profesionálním 
čtením hororového příběhu „Standa 
a dům hrůzy“. Jan Adámek, brněnský 
herec a hlavní hrdina dětského seriálu 
„Záhady Toma Wizarda“, seznámil děti 
s natáčením jednoho dílu. Projekt „Živé 
knihy“ byl pro sedmáky příležitostí 
popovídat si s několika výjimečnými 
místními osobnostmi. Originálním kur-

Přečtěte si v jeho knihách… Zákuli-
sí televizních zpráv ČT odhalila naše 
bývalá žákyně Barbora Lukšová, která 
si milým a bezprostředním vystupová-

ním získala deváťáky.
A co na to děti?
„…Moc hezké čtení. Možná si kníž-

ku vypůjčím.“
„…Dobrý příběh, ale mohl být delší.“
„…Honza Adámek… Chtěl bych 

mu poděkovat za to, že si na nás udě-
lal čas.“ „…Barča byla velmi milá. 
Všechno, co jsme chtěli, nám zodpo-
věděla.“ „…Nesmíte mít oblečené tře-
ba proužky. Při natáčení se prý obraz 
zvlní. Nebo nesmíte mít výstřih. Prý 
to rozptyluje….“.  „…Pan Müller ?… 
Odvážný, že se podělil o své trable.“  
„…Poradil nám, jak napsat knihu.“  „…
Nevím, jak bych to popsal. Jsem rád za 
tento den.“

Akci fi nančně podpořila společ-
nost E.ON a Kraj Vysočina.

Za učitele ZŠ TGM Jitka Němcová

zem tvůrčího psaní provedl žáky 8. tříd 
spisovatel, hudebník, publicista a foto-
graf Lubomír Müller a silným osobním 
příběhem se citlivě dotkl dětských duší. 

„A ti kluci hajdaláci koupili si basu, 
nevěděli, kam ji dáti, šli s ní ku prima-
su.“Ano, rok s rokem se sešel a přišel 
znovu masopust. Masopust je veselý 
svátek a poslední příležitost pořádně 
se najíst masa. Hned po něm začíná 
období čtyřicetidenního půstu, který 
končí až o Velikonocích. Pro maška-
ry byla nedůležitější maska. Tradiční 
masky byly vyráběny nejen z přírod-
ních materiálů, ale také z papíru a od-
střižků látek. A tradice nekončí, stále 
pokračuje. A to je dobře. Také na naší 
škole se děti 1. stupně vždy těší na kar-
neval. Mnohé již dlouho před karneva-

lem chystají s maminkami nápadité a 
pěkné masky. Tentokrát jsme se všich-
ni společně sešli odpoledne 4. března 
2014 ve velké tělocvičně naší školy. 
Děti se připravovaly, těšily a byly i na-
pjaté. Po průvodu masek školou začal 
ten pravý karnevalový rej. Karnevalu 
se zúčastnili nejenom žáci naší ško-
ly, ale rovněž naši budoucí prvňáčci 
z MŠ. Všechny připravené masky byly 
krásné - princezny, indiáni, včelky, pi-
ráti, beránci, vodníci a další tancovali, 
soutěžili, sledovali vystoupení moder-
ního tance dětí ŠD, obdivovali břišní 
tance a vystoupení dětí z Domanína. 

Byly vybrány 
nejnápaditější 
masky a nadaní 
tanečníci, kteří 
dostali dáreček 
na památku škol-
ního karnevalu. 
Děti odcházely 
spokojené s pří-
jemně prožitým 
odpolednem.
Eva Sedláčková, 
ŠD při ZŠ TGM 

Knihy nás provázejí celým živo-
tem, přinášejí nám pobavení, relaxa-
ci i napětí, nové znalosti a vědomos-
ti. Měsíc březen byl po dlouhé roky 
zasvěcen knize. 

Dovednost čtení je pro náš život 
velice důležitá. Využíváme ji mno-
hokrát během dne – při čtení knih, 
časopisů a novin, při získávání infor-
mací na internetu a předávání zkuše-
ností mezi lidmi. Lásku ke knížkám 
a četbě je třeba u dětí upevňovat od 
nejútlejšího věku. O to se snažíme 
v hodinách literární výchovy, kdy 
dětem předčítáme pohádky a úryvky 
z dětských knih a snažíme se u dětí 
probudit co největší zájem o četbu. 

Již mnoho let naše škola spolu-
pracuje s Městskou knihovnou v 
Bystřici nad Pernštejnem, která pro 
žáky připravuje knihovnické lekce 
v podobě exkurzí 
a besed v městské 
knihovně, pořádá 
pro žáky literární 
soutěže a vědomost-
ní hry, organizuje 
setkání a besedy 
se spisovateli a ilu-
strátory dětských 
knih. Od první třídy 
se děti seznamují 
s knihovnou v na-
šem městě, s uspo-
řádáním a označe-
ním knížek v re-

gálech, aby se samy mohly mezi 
tolika knihami orientovat.  V lednu 
připravily pracovnice dětského od-
dělení městské knihovny pro děti 
1. tříd slavnostní akci „Pasování na 
čtenáře“. Žáci 1. – 3. ročníků se za-
pojují do celonárodního projektu, ve 
kterém si každý měsíc s pracovnicí 
knihovny paní Dagmar Navrátilovou 
vypráví o knížkách, které přečetly 
samy nebo s rodiči. Cílem této akce 
je podpořit zájem o čtení a vést děti 
k četbě s porozuměním. 

Děkujeme Městské knihovně 
v Bystřici nad Pernštejnem za spolu-
práci a uspořádání těchto programů 
pro děti a věříme, že i v dnešní době 
počítačů zůstane kniha přítelem člo-
věka a že děti budou číst nejen ve 
škole, ale i s rodiči doma.

Jana Šikulová, ZŠ TGM

I v letošním roce proběhl v naší 
školní družině „Zdravotnický týden“. 
V týdnu od 10. 2. - 14. 2. 2014 se naše 
děti seznamovaly s důležitými telefon-
ními čísly, nezbytnými při záchraně 
lidského života.Učily se komunikaci 
s operátorkou ZZS. V jednotlivých 
odděleních si paní vychovatelky vy-
právěly s dětmi o návštěvě nemocného 
u dětského lékaře, o práci zdravotní 
sestry, důležitosti očkování, vybavení 
lékárničky aj. Hovořili jsme o nutnosti 

otužování, denním režimu a vhodné 
životosprávě. Žáci se učili správně 
obvazovat „poraněná“ místa na těle. 
Velikým zážitkem pro mnohé děti 
byla návštěva lékárny U sv. Vavřince. 
Tímto děkuji paním magistrám za milé 
přijetí a výklad o významu lékárny. 
„Zdravotnický týden“ nejenom děti 
hodně baví, ale je pro ně i velikým pří-
nosem. Děti se těší na další podobné 
akce, kdy se dozví opět něco nového.

Eva Sedláčková, ŠD při ZŠ TGM



Ač je to k nevíře, 13.února bylo 
jak na jaře. V tento prosluněný den 
se 4.B vypravila vlakem do Žďáru 
n.S. Děti se těšily na interaktivní 
výstavu, která doputovala z IQ par-
ku v Liberci. Všichni si tam mohou 
vyzkoušet mnoho her, hlavolamů 
a smyslových hádanek. Obdiv vzbu-
dil přenos zvuku z jedné strany míst-
nosti na druhou, tlakový buben, po-
střehová tlačítka a další zajímavosti. 
Nejen děti poznaly, jak nás mohou 
naše smysly klamat. Konfucius řekl: 
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu 
rozumím.“ A tato slova se proměnila ve skutečnost na této výstavě. Bylo by 
dobré, kdyby bylo více takových výstav, které si děti prožijí na vlastní kůži. 
Děkujeme za tuto výstavu.

A. Vavříčková a S. Solařová, ZŠ Nádražní 615, Bystřice n. P.  
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Basketbalistky ZŠ Nádražní opakovaně v kraji! Kniha přítel člověka

Biomasa – obnovitelný zdroj energie

Hry a klamy

Papageno hraje na kouzelnou fl étnu

„Tonda Obal na cestách“.

Nestačí jen ekologicky myslet, 
ale je nutné uplatňovat ekologii i v 
praxi. Dne 25. 2. 2014 jsme usku-
tečnili exkurzi pro žáky 7. třídy do 
kotelny na biomasu v Bystřici n. P.  
Žáci zjistili, co všechno se  považu-
je za biomasu a  jakým způsobem 
se získává pro místní kotelnu. Měli 
možnost sledovat její cestu od  pře-
pravy až po její spalování. Navštívili  
řídící středisko, odkud je vše možné 
sledovat a dozvěděli se, které ob-
jekty jsou v našem městě vytápěny. 

Výhodou biomasy je, že má vysoký 
energetický obsah a neobsahuje to-
lik škodlivých látek jako uhlí. Proto 
tento obnovitelný zdroj napomáhá 
čistšímu ovzduší v našem městě 
a okolí a menší produkci odpadu. 
V těchto aktivitách bychom rádi po-
kračovali i v dalších letech v rámci 
předmětu Ekologická výchova. Dě-
kujeme zaměstnancům Biokotelny 
za poutavý výklad. 

Hana Kopecká 
ZŠ Bystřice n. P, Nádražní 615

Po roce se opět rozběhl kolotoč 
basketbalových soutěží. Žáci naší 
školy pokračovali ve vynikajících 
výsledcích v tomto sportu. Ve star-
ší kategorii se chlapci v okresním 
fi nále umístili na velice solidním 3. 
místě a děvčata dokonce celý turnaj 
vyhrála. Zajistila si tak po roce opět 
postup do krajského fi nále, které se 

bude konat na konci března v Jih-
lavě.  

V mladší kategorii zatím proběh-
la okrsková kola, kdy děvčata po-
stoupila jednoznačně do okresního 
fi nále a chlapci čekají na postup ze 
2. místa, dle přihlášených účastníků 
v ostatních okrscích.

učitelé Tv

V rámci projektu 
„Bystřicko čte dětem 
2014“, uskutečnila 
naše škola Bystřice 
n. P., Nádražní 615 
od 24. 2. do 27. 2.  
2014 čtení pro žáky 
1. a 2. stupně. Žá-
kům 2. tříd četla paní 
Ivona Čermáková 
z knihy „ Pohádkový 
kolotoč“ od Jiřího 
Žáčka. Žáci se měli 
možnost na chvíli ponořit do světa 
„Pohádek na ruby“ a prožít školní 
den netradičně. Poutavé  dramatické 
čtení bylo zakončeno povídáním si 
o přečtených pohádkách a vyplňová-
ním pracovního listu. Čtení se dětem 
moc líbilo a děkujeme paní Ivoně 
Čermákové za častou spolupráci 
s naší školou. Dalším zajímavým  
účinkujícím byl herec Městského 
divadla  v Brně Zdeněk Junák, který 
připravil dva pořady pro žáky 1. - 5. 
tříd a 6. - 9. tříd. Nejprve odehrál  
Kainarovu „Zlatovlásku“ ve verších 
s hudebním doprovodem a mladší 
žáci pak soutěžili a odpovídali na 
otázky spojené s touto pohádkou. 
Velmi poutavé vystoupení se všem 
přítomným  líbilo. A na závěr našeho 

čtení připravil  vyprávění z natáčení 
seriálu „Četnické humoresky“, do-
plněné hrou na kytaru,  písničkami 
a četbou z knihy Františka Švihlí-
ka: „Humoresky za kamerou“. Tato 
akce byla zakončena autogramiádou 
autora, který velmi ochotně pode-
psal fotografi e, památníky a sešity 
asi 200 žákům a zaměstnancům naší 
školy. Cílem našeho čtení bylo  za-
ujmout a povzbudit  žáky pro další 
četbu nebo se potkat se zajímavými 
lidmi. Akci jsme pořádali ve spo-
lupráci s Mikroregionem Bystřic-
ko. Děkujeme všem účinkujícím 
a  sponzorům akce E-ON a Kraji 
Vysočina. 

Hana Kopecká  
Zástupce ředitele školy

Ve středu 26. února 2014 se děti 
z prvního stupně vydaly autobusem do 
Národního divadla v Brně. V Redutě 
na nás čekala opera upravená na mo-
tivy Kouzelné fl étny W. A. Mozarta. 
Po představení jsme 
přes Zelný trh přešli 
k brněnskému dra-
kovi, který je vysta-
ven na Staré radnici 
a vyslechli několik 
brněnských pověstí. 
Na náměstí Svobo-
dy nás zaujaly sochy 
čtyř Mamlasů a také 
místní žulový orloj. 
Marně u něj děti 
čekaly na kuličku. 
Marně zkoušely ur-
čit přesný čas. Přesto 

jejich tváře vypadaly spokojeně a my 
věříme, že si představení i procházku 
historickou částí Brna užily.

Ludmila Chudobová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dne 14. 2. 2014 připravila fi rma 
Eko-kom vzdělávací program  na 
téma: "Odpady" pro žáky 3.-6. tříd. 
Tento ekologický program zajišťo-
vali 2 lektoři, kteří tuto problematiku 
přibližovali ve dvou odborných učeb-
nách za použití názorných pomů-
cek. Žáci se dozvěděli, jak  odpady 
správně třídit, další možnosti jejich 
recyklace a zpracování. Sami měli 

možnost si odpady správně vytřídit 
a upevnit si své znalosti v této pro-
blematice. V době, kdy produkujeme 
velké množství odpadů, je nutnost se 
touto problematikou zabývat a snižo-
vat tak konečné  množství, které kon-
čí na skládkách, spalovnách a pod. 
Děkujeme za spolupráci Eko- komu.                                                 

Hana Kopecká 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 1. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 1. STUPNĚSTUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615

5.A:  Pročka Karel, Dostál Marek, Soldánová Jana, Růžička Josef, Čížková 
Sabina, Holečková Ivana

5.B:   Svobodová Andrea, Bartošová Anna, Gregor Tadeáš, Smolík Petr
4.A: Honeš Matouš, Vícha Pavel
4.B: Bělík Milan, Killar Rostislav, Balievová Valentýna, Balievová Nancy
Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 12. února 2014 proběhla na naší škole recitační soutěž 4. a 5. roč-
níků. Soutěže se zúčastnilo 12 dětí. V kategorii 4. ročníků 3. místo získal 
Šimon Honeš, na 2. místě se umístila Nancy Balievová a 1. místo vybojovala 
Nikola Kabelková. V kategorii 5. ročníků 3. místo získal Filip Pečinka, na 
2. místě se umístila Bára Lorencová a 1. místo vybojovala Nikola Šejnoho-
vá. V obvodním kole recitační soutěže, které se konalo 21. února na DDM 
v Bystřici n. P., naši školu reprezentovala tato děvčata:
Nikola Šejnohová, Nikola Kabelková, Nancy Balievová a za třetí ročník 
Monika Navrátilová. V tomto obvodním kole se Nancy a Monika umístily 
na pěkném třetím místě.
Všem dětem děkujeme za vzornou přípravu.

VŠEZNÁLEK

Ve čtvrtek 6. března proběhla v Domě dětí a mládeže v Bystřici n. P. 
vědomostní soutěž pro žáky 5. ročníků nazvaná VŠEZNÁLEK.
Soutěže se celkem zúčastnilo 10 družstev z okolních škol. Naši školu za-
stupovala dvě družstva. Žáci z 5.B Tadeáš Gregor, Petr Smolík, Veronika 
Špačková a Anna Bartošová obsadili krásné 6. místo. Družstvo 5.A ve 
složení Marek Dostál, Karel Pročka, Sabina Čížková a Jana Soldánová 
vybojovalo prvenství a postupuje do okresního kola. Gratulujeme a pře-
jeme hodně úspěchů.  

vyučující 1. stupně

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dne 20. ledna 2014 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo matema-

tické olympiády. Naši školu skvěle reprezentovali žáci pátých tříd. Z celko-
vého počtu 84 žáků se na 6. místě umístila Sabina Čížková z 5.A, 8. místo 
obsadila Bára Lorencová z 5.A, na 15. místě se umístil Petr Smolík z 5.B, 
34. místo získal Lukáš Prokop z 5.A a Jana Soldánová z 5.A obsadila 39. 
místo. Všem zúčastněným gratulujeme.

ČTYŘLÍSTEK
Dne 7. února 2014 se uskutečnilo poslední ze čtyř kol vědomostně-doved-

nostní soutěže ČTYŘLÍSTEK, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Bystři-
ci n. P. Této soutěže se zúčastnilo 6 základní škol. Naši školu reprezentovalo 
16 dětí 4. a 5. ročníků a po součtu všech získaných bodů jsme se umístili na 
nejvyšší příčce. 1. místo pro naši školu vybojovali tito žáci:

Veletrh fi ktivních fi rem na VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem

Dne 28. února 2014 se uskutečnil 
v sále domova mládeže naší školy 
2. ročník veletrhu fi ktivních fi rem. 
Zúčastnili se ho všichni studenti dru-
hých, třetích a čtvrtých ročníků obo-
ru cestovního ruchu, kteří vytvořili 
celkem 5 fi rem zaměřujících se na 
různá odvětví obchodu.  Cílem bylo 
co nejlépe prezentovat jednotlivé 
fi ktivní fi rmy, vyzkoušet si v praxi, 
jak to chodí ve světě obchodu.

Veletrh začal prezentacemi zú-
častněných fi rem, které vypovídaly 
o charakteru podnikání. Mohli jsme 
se zde setkat s fi rmami zaměřenými 
na výrobu a design oděvů, výrobu 
a prodej cukrárenského zboží, výro-
bu a prodej piva, na spojení zábavy, 
odpočinku a zdravého životního sty-
lu…

Obchodníci se snažili zaujmout 
uspořádáním svého stánku, stylo-
vým oblečením, maskotem či kata-
logem nabízených výrobků a služeb. 
Mnoho návštěvníků z řad studentů 
i zaměstnanců ocenilo nápaditost 

reklamy fi rmy, praktické ukázky své 
činnosti, které byly přímo nabízeny, 
např. ochutnávky různých druhů 
zákusků, piva, káv apod.  Mnozí 
využili nabídky služeb, velký zájem 
vzbudila masáž rukou lávovými ka-
meny.

Firmy mezi sebou soutěžily, byly 
hodnoceny odbornou porotou i ná-
vštěvníky veletrhu. Na 1. místě se 
umístily 2 fi rmy, a to RELAXAČNÍ 
STUDIO SUANA a HOTEL KA-
VÁRNA. Získaly sladkou odměnu 
– dort, který upekli jejich spolužáci 
z učebního oboru kuchařské práce.

Druhý ročník veletrhu fi ktivních 
fi rem se vydařil. Porotci i návštěvní-
ci byli s úrovní nabízených služeb, 
prezentací, vystupováním i jedná-
ním obchodníků velmi spokojeni. 
Akce se vyznačovala vysokou úrov-
ní. 

Těšíme se na 3. ročník veletrhu 
fi ktivních fi rem, který chceme zpří-
stupnit i široké veřejnosti.  

Studenti 3. ročníku cestovního 
ruchu

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spo-

lupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní  
středisko sociální pomoci Úpice humanitární sbírku na pomoc 
potřebným občanům. Sbírka se uskuteční ve dnech 26. a 28. 
března a 2. a 4. dubna 2014.  Sběr věcí pro potřebné obča-
ny bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15.00 do 17.00 hodin 
v garáži ve dvoře Městského úřadu v Bystřici nad Pernštej-
nem, ulice Příční čp. 405.

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně 
stanů, spacích pytlů, polštářů  a dek, nádobí, funkční elektrické 
spotřebiče, hygienické a toaletní potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových 
pytlů nebo krabic.

Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek 
na dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo 
nedodávali matrace, papír,  nábytek, dětské kočárky, pračky,  
lednice a další objemné předměty!!!
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Dům dě   a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé (výuka a nácvik různých 

plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce). Kurz bude zahájen 
v pondělí 31. 3. 2014, cena za 10 lekcí je 650 Kč. 

Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.

D M D TÍ A MLÁDEŽE V BYST ICI NAD PERNŠTEJNEM 

PO ÁDÁ 

Datum : 16.-23.8.2014 ( HANKA A PAVLA ) 

Ubytování je v šestil žkových pokojích ve zd né budov
 Stravování probíhá 5x denn  a je zajišt n pitný režim 
 P ímo v areálu je zast ešená terasa, ohništ , trampolína, zahradní 
bazén, venkovní posezení a nov  vybudované h išt
 D ti eká bohatý program:  
- táborová hra, sout že, výlety, koupání a hlavn  dobrá zábava.  

O vaše d ti se postarají pedagogové z Dome ku.  
Pojišt ní je v cen . Doprava vlastní. 

Maximální napln nost tábora je 24 d tí. Závazné p ihlášky p ijímáme do 31.5.2014 
spolu s nevratnou zálohou 1000 K . Zbytek je nutno doplatit do 20.7.2014.  

Bližší informace obdržíte v kancelá i DDM (tel. 566 552 700) a na webových 
stránkách: www.ddmbystrice.webnode.cz

D m d tí a mládeže v Byst ici nad Pernštejnem

po ádá 

v sobotu 5. 4. 2014 ve 14:00 hodin
„P ij te si za námi vyrobit velikono ní dekoraci“ 

Cena za materiál - 50 K
T šíme se na vás na Dome ku

Karnevalové odpoledne v naší školní družině
Ve středu 12. února jsme pro děti ve školní družině uspořádali „tradiční karne-

valové odpoledne“. Již během dopoledne po naší škole poletovaly krásné berušky, 
tančily víly a princezny, také se zde objevili piráti, kovbojové a jiné pohádkové 
bytosti. Po dobrém obědě se všechny děti převlečené za masky shromáždily ve 

vyzdobené družině, kde jsme 
pro ně připravili různé soutěže 
a hry o sladké odměny. Potom 
následovala promenáda s hudbou 
a vyhodnocení nejkrásnějších ma-
sek. Letos vyhrála princezna, 
trestanec a  Karkulka. A ti, kte-
rým se nepoštěstilo, mohli zahnat 
smutek na diskotéce s občerstve-
ním. Děti si karnevalové odpole-
dne užily a naší odměnou byly 
rozzářené oči a úsměv na dětské 
tváři.

Školní družina při ZŠ Bystřice 
nad Pernštejnem, Tyršova 106
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Nově objevené doklady o kapli svaté Anny v Pivonicích

VODOMIL 2014 SE PŘIPRAVUJE

V písem-
ných pra-
menech se 
často vysky-
tuje tvrzení, 
že kaple 
sv. Anny 
v Pivoni-
cích byla 
rozšířena a 
o p r ave n a 

roku 1771. Uvádí to i Pamětní kni-
ha národní školy v Pivonicích z roku 
1859. Často je to opakováno ve zně-
ní, jak to napsal Josef Votava v knize 
Vítochov-Vír a okolí, vydané 1912. 
„Kaple sv. Anny byla již 1220 a byla 
r. 1771 upravena a na nynější podobu 
rozšířena přístavbou a opravena Jiřím 
Dvořákem, který za to obdržel velkou 
zahradu, Humenec zvanou.“

Potomkem Jiřího Dvořáka je také 
pivonický rodák, zvěrolékař MVDr. 
Petr Dvořák žijící v Bystřici n. P., 
který vyhledává záznamy v matri-
kách o svých předcích. Zjistil, že da-
tování k roku 1771 je chybné, neboť 

Jiří Dvořák byl v té době mrtvý. Aby 
zjistil pravdu, hledal a nechal hledat 
v moravských archivech a výsled-
kem bádání jsou nově objevené do-
klady o kapli sv. Anny v Pivonicích, 
které se mimo jiné týkají zásadních 
stavebních úprav z let 1755-1756 
a také z roku 1832. 

Všechny získané doklady z let 
1755-1756 byly adresovány Olo-
moucké biskupské konsistoři. Z nich 
vyplývá, že původní kaplička byla 
zasvěcená Svaté rodině, Největšímu 
jménu Ježíš, Maria, Josef, Jáchym 
a Anna. Kaplička byla svobodná, obce 
Pivonice. Pivoničtí občané patřili du-
chovní správou k bystřické faře, ale 
poddanými byli Pernštejnské vrch-
nosti, tehdy Stockhammerů.

Stručný obsah jednotlivých listů je 
tento:

1) Bystřický děkan František Ig. 
Dinter žádá dne 28. února 1755 jmé-
nem pivonických občanů o povolení 
rozšíření kaple, aby se zde v hojném 
počtu věřících mohla konat Mše sva-
tá a také žádal, aby kaple mohla být 

I v letošním roce zahájí 1. května soutěž S Vodomilem Zubří zemí 
2014, kdy můžeme s Vodomilem poznávat zajímavá místa na Bystřicku. 
Osmý ročník výherní a poznávací akce potrvá od 1. 5. do 31. 10. 2014 
a bude Vás provázet po zajímavých místech Bystřicka. Všude na Vás bude 
čekat kontrolní otázka a také příslušné razítko. Ke každému místu se také 
bude vztahovat jeden zajímavý příběh. Podrobnosti a první příběhy hledejte 
v příštím čísle Bystřicka.

S VODOMILEM 
ZUBŘÍ ZEMÍ

S VODOMILEM 
ZUBŘÍ ZEMÍ
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ozdobena zvoničkou.
2) Listem ze dne 5. května 1755 se 

pivoničtí občané zavazují, že stavbu, 
která jim byla povolena olomouckou 
konsistoří, budou udržovat v dobrém 
stavu, kdyby bylo potřeba něco opra-
vit, že to na náklady obce hned spra-
ví, tak aby kaple byla „zdobnější“. Za 
celou obec tento list stvrdili a zavázali 
k tomu nejen sebe, ale i své potomky, 
kterým dávají bedlivé napomenutí, 
občané: Jiřík Dvořák, konšel, Kristián 
Hanáček, Jan Skoumal, Josef Karafi át, 
Pavel Kubík, Jan Kadlec, Josef Dvo-
řák, Blažej Pojar a ještě tento list opat-
řili pečetí Kozlovské rychty.

Na rubu tohoto listu je také vyjádře-
ní majitele panství ze dne 8. července 
1755 s vlastnoručním podpisem: Josef 
Edler von Stockhammer a jeho pečetí, 
který váhal, zda má být kaple přista-
vena, nebo zda nemá být ponechána 
v původním stavu.

3) Dne 11. května 1756 žádají pivo-
ničtí občané konsistoř posvěcení kaple 
s titulem Svaté rodiny Krista Pána, 
kterou v roce 1755 horlivě vlastním 

nákladem postavili, aby zde mohla být 
sloužena Mše svatá.

4) Bystřický děkan František 
Pomesián žádá rovněž o posvěcení 
pivonické kaple dne 31. května 1756 
v tom čase, aby zde mohla být slouže-
na mše na svátek sv. Jáchyma a Anny.

5) Poslední obsáhlý list zaslaný 16. 
prosince 1779 se opět týká vysvěcení 
pivonické kaple a zasílá ho bystřický 
kaplan Antonín Kolenc.

K uvedenému chci vyslovit své 
přesvědčení, že nepochybuji o tom, že 
lidová ústní tradice zachovává v minu-
lých příbězích hlavní jádro události, 
i když s mnohými nepřesnostmi, jak je 
tomu i zde.

Pokud se ale týká zcela falešného 
údaje o pivonické kapli k roku 1220, 
jehož autorství se připravuje archiváři 
Antonínu Bočkovi, rodákovi z Bystři-
ce nad Pernštejnem a které není lido-
vou pověstí, chci uvést, že dle mého 
názoru byl veden romantickou snahou 
vylepšit dějiny.

Dle dokladů sestavil Ladislav Fišer.
Pivonice 13. února 2014
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po ádá 

ke Dni Zem  výlet pro rodiny s d tmi na mezinárodní 
zahradnickou výstavu 

FLORA OLOMOUC 
sobota 26. dubna 2014 

Odjezd od Kopretiny (D m s pe ovatelskou službou) 
v Byst ici n. P. v 7.00 hod. 

Cena za dopravu je 300 K .   

Zveme širokou ve ejnost. 

Informace na tel. ísle 731 130 776. 

Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/

Akce je podpo ena v rámci prorodinného projektu Kraje Vyso ina a M sta Byst ice nad Pernštejnem.

                                           D kujeme! 

Uveřejňujeme projev Mgr. Milady Krásenské, který zazněl v Bystřici n. P. u sochy TGM při příležitosti slavnostního shromáždění k 164. výročí narození 
prezidenta Osvoboditele.

PANE MASARYKU, VŠECHNO NEJLEPŠÍ! 

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi pořádá 

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A BOT – JARO, LÉTOA BOT – JARO, LÉTO

Příjem věcí bude 31. 3. a 1. 4. v centru Kopretina. Zá-
jemci zavolejte na tel. číslo 731 130 776, kde vám pra-

covnice Kopretiny přidělí písmeno, které s cenou budete 
uvádět na všech prodávaných věcech. (např. B 50)

Prodej dětského oblečení a bot se uskuteční 2. a 3. dubna 
od 8 do 12 hodin a od 14 do 17.30 hodin.

  SMRČKOVSKÝ KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH, o.s. Vás zve do Smrčku na přednášku

OBLÉHÁNÍ  HRADU
PERNŠTEJNA  ŠVÉDY

A  VES SMRČEK
 Přednáší prof. Mgr.  Libor J A N, Ph.D. 

Pátek 4. dubna 2014 v 19,00 hod.
 Kulturní dům SMRČEK            

Zváni jsou všichni zájemci 

T. G. Masaryk, velká osobnost 
a významný státník, nezůstal v 
Bystřici nad Pernštejnem v den 
svých 164. narozenin osamocený. 
V pátek 7. 3. 2014 proběhla u Ma-
sarykovy sochy vzpomínková akce 
připomínající výročí narození této 
významné osobnosti našich čes-
kých dějin. 

Díky organizátorům – Městu 
Bystřici n. P., Konfederaci politic-
kých vězňů, ČSBS, PTP, Sokolu, 
Orlu a Junáku se u sochy TGM 
sešli občané tvořící průřez napříč 
celým spektrem našeho města. Na 
osobnost Masaryka, na jeho myš-
lenky a odkaz přišlo zavzpomínat 
shromáždění žáků a pedagogů 
I. ZŠ T. G. Masaryka, II. ZŠ Ná-
dražní a Gymnázia Bystřice n. P., 
zástupců místních organizací a ve-
řejnosti. Program zahájil místosta-
rosta města Bystřice n. P. Mgr. Jo-
sef Vojta, který společně s tajem-
nicí MěÚ  JUDr. Evou Špatkovou, 
předsedou KPV Janem Svačinou 
a studenty škol položil květiny k 
soše Masaryka. 

Na pietní akci zazněl projev 
Mgr. Milady Krásenské jako vzpo-
mínka na osobnost prezidenta Ma-
saryka.  Všem přítomným připo-
mněla jeho nelehké životní osudy 

a dala možnost seznámit se také s 
fakty méně známými, především 
vztahem prezidenta Masaryka k 
českému umění, hudbě, českým 
skladatelům i výkonným umělcům 
té doby. Text zamyšlení ke 164. 
výročí narození TGM přinášíme 
níže.

Ke slavnostnímu průběhu akce 
přispěl žák  I. ZŠ TGM Ondřej 
Mišák, který přednesl některé z 
demokratických myšlenek T. G. 
Masaryka. Paní Libuše Pechová 
přečetla úryvek z knihy J. Herbena 
Chudý chlapec, který se proslavil. 
Společným zpěvem Masarykovy 
oblíbené písně „Teče voda, teče“ 
byla narozeninová oslava ukonče-
na. Poděkování patří všem zúčast-
něným, zejména organizátorům 
panu Janu Svačinovi a paní Libuši 
Pechové, ale také všem, kteří se na 
vzpomínkové akci spolupodíleli.

T. G. Masaryk a umění
Tomáš Garrigue Masaryk, jehož 

164. výročí narození si připomíná-
me, byl prvním prezidentem, zvo-
leným v novodobých dějinách naší 
české státnosti. Známe jej jako 
vědce, pedagoga a humanistické-
ho myslitele, politika a nositele 
demokratických zásad, které jsou 
nám dodnes inspirací.

Přezdívalo se mu "tatíček Ma-
saryk", "prezident-osvoboditel", 
"prezident-zakladatel". Vznikly 
kolem něj už za jeho života le-
gendy, které vykreslují Masaryka 
jako muže s obrovským charisma. 
Ostatně - představte si státníka, 
kterému je přes 80 let a jezdí na 
koni. Seskočí lehce, chodí vzpří-
meně a je nejen fyzicky, ale i du-
ševně obrovsky svěží. Takový byl 
Masaryk.

 Tomáš Masaryk se narodil 7. 3. 
1850 na venkově na pomezí Mora-
vy a Slovenska v chudé rodině ne-
gramotného kočího Josefa Masary-
ka. Svého otce až v dospělosti sám 
Tomáš naučil číst. Ani chudoba mu 
nezabránila ve studiu na převážně 
německých školách. Naučil se kro-
mě němčiny sedm dalších jazyků, 
vystudoval fi losofi i ve Vídni, ces-
toval po světě. Můžeme jej pova-
žovat za nejvzdělanějšího Čecha na 
přelomu 19. a 20. století.

S hudbou se TGM aktivně se-
tkal nejprve ve škole v Čejkovi-
cích, kde se pod vedením kantora 
všichni žáci učili zpěvu a hře na 
housle. Při studiu reálného gym-
názia v Hustopečích se učil hrát na 
klavír pod vedením učitele France 
Ludwiga. Když Ludwig Masaryka 

později v Čejči uviděl jako kovář-
ského učně, navrhl, aby přijal mís-
to učitelského praktikanta u jeho 
otce – rektora školy v Čejkovi-
cích. Masaryk této náhodě, která v 
podstatě rozhodla o dalším vývoji 
jeho života, přikládal mimořádný 
význam. O svém mládí Masaryk 
prozrazuje: "Jsem vděčný za to, že 
jsem byl na řemesle. Jen prací se 
člověk stává praktickým." 

V osobním životě mladý Masa-
ryk toužil po výjimečném vztahu a 
měl pocit, že ho nikdy nenalezne. 
Názor změnil v červnu 1877 v Lip-
sku, kdy potkal Charlottu Garri-
gue, Američanku, která studovala 
na lipské konzervatoři hru na kla-
vír. Byla dívkou, která se naprosto 
odlišovala od všech, které předtím 
potkal. Ze vztahu vzniklo pevné 
manželství, které trvalo 45 let. U 
Masarykových se hodně muzicí-
rovalo. Všechny jejich děti se uči-
ly hrát na klavír, syn Jan se chtěl 
dokonce stát klavírním virtuosem. 
Paní Charlotta doprovázela na kla-
vír manžela, který hrával na hous-
le. Nejmladší dcera Olga zazna-
menala o hudebním životě rodiny 
toto: „Celá naše rodina hluboce 
lpěla na našich dějinách, tradicích 

(Pokračování na str. 13)
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a národním umění. A nebylo v 
naší rodině většího a uvědomělej-
šího Čecha nad naši matku. Mívali 
jsme krásné chvíle, když jsme zpí-
vali národní písně. Táta si uměl na 
pianu po sluchu zahrát kteroukoliv 
národní píseň a k některým uměl 
i doprovod..“ Masaryk miloval 
zejména píseň Ach synku, synku. 
Říkával o ní: „Tož to je moje píseň, 
když se něco poláme, tak se to má 
spravit.“

Když přišel rok 1914 a válka, 
Masaryk odchází do exilu, bojo-
vat za československou státnost. 
Byla to pro něj těžká chvíle, doma 
musel nechat svoji ženu, i když vě-
děl, že není zdravá. Nejen v tom 
smyslu, že měla bolavé srdce, ale 
trpěla rodovou indispozicí - ma-
niodepresivní psychózou.  Jeho 
syn Jan musel narukovat do ra-
kouské armády, Herbert tragicky 
zemřel, dcera Alice byla zavřena 
ve vězení. Dokonce se stalo to, že 
zvědové, kteří byli vysíláni z Ra-
kouska za Masarykem, jednou při-
jeli s ultimátem, že buď Masaryk 
své činnosti nechá nebo bude jeho 
dcera oběšena.

T.G.M. se chystá k odjezdu 
zpátky do Rakouska i přesto, že 
je tam jako velezrádce odsouzen 
k smrti. Jen díky úsilí mnoha svě-
tových spolků Alice popravena 
nebyla a Masaryk vzápětí podstu-
puje jiné nebezpečí. Jede formovat 
do Ruska Československé legie. 
Přijíždí ale právě ve chvíli, kdy za-
číná říjnová revoluce a v moskev-
ském hotelu Metropol ho zatknul 
sovětský gardista. Masaryk mu 
vysvětloval, že není spojen s revo-
lucí a vojáček pronesl větu, která 
se dochovala ve vší své hrůznos-
ti: "Zachaču, streljaju, nězachaču, 
net." O mnoho později Masaryk 
říká: "Stát není jen mechanismem, 
politika není jen dovednou správní 
a diplomatickou technikou. Stát je 
spolčení občanů na rozumových a 
mravních základech."

Když se po válce a vzniku Čes-
koslovenska vrací domů jako pre-
zident, je všude vítán s nadšením. 
Slávu však Masaryk bere jako 
nutné zlo. Zůstává vnitřně skrom-

ným. Intenzivně pracuje na svém 
hlavním cíli, kterým je vytvoření 
fungujícího demokratického stá-
tu.  V jednom ze svých proslovů 
řekl: "Kdo poctivě pracuje, je si 
v práci roven. Dobrý dělník není 
méně než dobrý prezident." Pod 
Masarykovým vedením se vskutku 
Československá republika už za 
pět let od svého vzniku stala pro-
sperujícím demokratickým státem 
se silnou měnou a fungujícím hos-
podářstvím. T. G. Masaryk si také 
získal renomé u mnoha zahranič-
ních států a Československo bylo 
díky němu vnímáno jako nejspořá-
danější stát ve střední Evropě.

Masaryk se vždy intenzivně za-
jímal o kulturu, umění, a to dalece 
nad rámec svých ofi ciálních stát-
nických povinností. Podporoval 
vynikající mladé talenty z řad čes-
kých umělců, sledoval jejich umě-
lecký růst a často je také přijímal 
na zámku v Lánech. Šlo např. o 
operní pěvkyni Jarmilu Novotnou, 
Emmu Destinovou či klavíristu 
Rudolfa Firkušného. Masarykův 
vztah k hudbě ještě zintenzivněl 
v posledních letech jeho života. 
Snad to souviselo s jeho zrakový-
mi problémy, kdy svou milovanou 
literaturu mohl sledovat jen při 
předčítání. Stále dobrý sluch mu 
naopak dopřával soustředit se na 
hudební zážitky, a tak velmi často 
a rád poslouchal gramofonové des-
ky, přenosy operních představení a 
koncertů. 

T.G. Masaryka provázelo umění 
– především literatura a hudba – ve 
všech fázích jeho života. Ve svém 
vztahu k umění, hudbě, českým 
skladatelům i výkonným umělcům 
může být naším vzorem podobně 
jako v mnoha dalších oblastech. Z 
jeho moudrých slov a myšlenek si 
na závěr dovolím citovat tuto: 

„Poznávání umělecké nejvyšší 
je poznání lidské. Pravím to jakož-
to člověk, který abstraktní vědou 
se zabývá, docela upřímně. Kaž-
dý člověk největšího povznesení 
a snad i největšího poučení v díle 
uměleckém nabývá.“

Milada Krásenská
/zdroje B. Bělohlávek: Masaryk 

a hudba, V. Němec: Vztah TGM k 
hudbě a českým hudebníkům/

(Pokračování ze str. 12)
PANE MASARYKU...
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr 

z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce února.

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan   K výšinám císařského trůnu
Braunová Petra  Tajemství rodu
Brodek Ayako  Papírové tvoření
Cílek Roman  Služebníci zla
Däniken Erich von  Omyly v zemi Mayů
Drábová Renáta  Písemná a elektronická komunikace
Ebert Sabine  Tajemství porodní báby
Edsel Robert M.  Po stopách nacistických pokladů
Estés Clarissa  Ženy, které běhaly s vlky
Hruška Emil  Boj o pohraničí
Huss Frank  Slabosti velkých mužů
Janoška Martin  Sopky a sopečné vrcholy České republiky
Šargorodskij A. P.  Jeruzalémské sny
Tschenze Vadim  Staroruské bylinářství
Voosen Roman  Motýlí dům
Zajcev Vasilij  Zápisky odstřelovače

Knihy pro mládež:
Bittnerová Martina  V průšvihu
Brodecká Lenka  Pišťucha má problémy
Bussell Darcey  Malá baletka. Ela a dobrá víla
Daugherty Christi  Noční škola
Lhotová Dagmar  Robin, pes a já

„Bystřicko čte dětem 2014“
V letošním roce se městská knihovna zapojila do projektu Mikroregionu 

Bystřicko autorským čtením knihy Jana Opatřila „Dobrodružství kapříka 
Metlíka“. Dopolední akce se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd bystřických ZŠ. Vel-
mi zdařilá akce proběhla v úterý 4. března 2014 za fi nanční podpory Kraje 
Vysočina a společnosti E.ON. 

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

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

Bystřičtí senioři si užívali 
masopustní veselí 

V úterý 4. 3. 2014 proběhlo v re-
stauraci Hotelovka v Bystřici nad 
Pernštejnem masopustní odpole-
dne seniorů z charitního zařízení 
Včela - centrum aktivizačních 
služeb pro seniory. Tradiční akce 
se konala již po páté a k vidění bylo 
velké množství převleků. „Mezi 
masopustními převleky nechyběl 
vodník, námořník, kominík, klauni 
a řada dalších nápaditých kostý-
mů,“ uvedl vedoucí služby Miro-
slav Prudký. 

Senioři se pravidelně scházejí 

v centru Včela, a tak smysluplně vy-
užívají svůj volný čas.

Na karneval byl pozván dětský 
folklórní soubor Borověnka ze 
Štěpánova nad Svratkou, který 
akci zahájil. K tanci a poslechu hrál 
po celé odpoledne harmonikář pan 
Pech. 

„Děkujeme všem, kteří se jakým-
koliv způsobem zasloužili o zdárný 
průběh akce,“ dodává spokojený 
vedoucí Včely.

Veronika Dobrovolná, asistentka 
pro oblast propagace

Partners market 
Masarykovo nám. 53 
Bystřice nad Pernštejnem 
tel.: 564 034 322 
otevřeno: Po - Pá 7:30 - 18:00, So 8:30 - 12:00

Z hejna půjček uděláme 
jedinou

Pro všechny, co nelení, 
půjčky v jednom balení.

Bonus 
2000 Kč

Informace o rozsahu poskytovaných služeb: Společnost Partners Financial Services, a. s. 
a její zprostředkovatelé poskytují zprostředkování spotřebitelského úvěru nevýhradně pro 
více věřitelů. V případě UniCredit Bank jsme oprávněni přímo uzavřít úvěrovou smlouvu, 
v případě Equa Bank a Sberbank dochází k postoupení 
žádosti o úvěr k přijetí přímo bankou.

Zbavte se starostí 
s nepříjemnými 

půjčkami. 
Konsolidujte všechny 

do jediné a získejte  

bonus 2000 Kč!
Rádi vám v našem Partners 

marketu ukážeme, jaké výhody má 
sloučení úvěrů do jednoho právě 

pro vás. Zastavte se u nás na šálek 
dobré kávy. Hlavně žádný stres, 

jsme tu pro vaše klidné spaní.

PM_Byst_Konsolidace_92x126.indd   1 tvrtek6.3.14   16:48
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Narozen 5. května 1962 v Jihlavě, 
absolvent SPŠT (dnes Střední umělec-
koprůmyslová škola) v Jihlavě-Helení-
ně. Je autodidakt a zabývá se převážně 
malbou olejovými barvami. Tvorbě se 
věnuje již 30 let a tak postupně získal 
řemeslnou zručnost, ale techniku stále 
zdokonaluje. Od roku 1996 se věnoval 
výtvarné práci profesně. Je autorem 
stovek obrazů, moderních kompozic, 
kde je mu inspirací např. souboj dobra 
a zla či věčného protikladu nebe a pekla. 
Jeho oblíbeným tématem byla také dív-
ka a žena ve všech různých podobách. 
V současnosti se zabývá většími formá-
ty obrazů s náměty ze života, jak plyne 
se svými radostmi i starostmi, ale inspi-
ruje se i literaturou, filmem, divadlem 
a kulturou všeobecně. Tato výstava se 
jmenuje Protiklady, a to proto, že se tu 
prezentují práce jak moderní, které au-
tora zajímají, ale v protikladu i klasické 
krajinomalby, které jsou také neodmy-
slitelně zastoupeny v jeho tvorbě. Větší 
moderní kompozice jsou zde inspirová-
ny básněmi a baladami Karla Jaromíra 
Erbena - Kytice a Karla Hynka Máchy - 

Libor Obršlík
Máj. Krajinu maluje většinou Vysočinu, 
na které se narodil a kde také žije. Také 
místa, která navštívil a která mu tak tro-
chu přirostla k srdci nebo ho jinak oslo-
vila, např. Krkonoše, kde trávil každý 
rok pár dní. Tam mu učarovaly staré cha-
loupky v zimní hávu, nezapomenutelný 
ráz krajiny, kde se čas tak trochu zasta-
vil. Také údolí se starými mlýny, jako 
např. v okolí Rosic u Brna či údolí Dyje 
u Znojma i Brtničky u Jihlavy a také okolí 
Kladin u Pelhřimova. Také Bystřice nad 
Pernštejnem, kde se narodil jeho otec 
a okolí, které postupně objevuje. 

"Malba krajiny je jako pohlazení na 
duši a v moderních věcech zase mohu 
uplatnit tak trochu svoji fantazii, která 
z toho klidu duše vyvěrá." Tolik z citátu 
autora. Myslím si, že podle ohlasu na 
jeho práce, z jeho olejomaleb vyzařuje 
pozitivní energie, kterou snad přenáší 
i na pozorovatele jeho výtvarných děl. 

Ing. Zbyněk Slavičínský

Libor Obršlík má za sebou již ně-
kolik desítek samostatných výstav. 

Výběr z výstav:
1989 –  Dům kosmetiky Jihlava
1996 –  Luka nad Jihlavou, zámek
1997 – Galerie pod schodama Jihlava
1998 – Muzeum Vysočiny Jihlava
1999 –  KD Horní Cerekev
1999 –  Radnice Žabčice
2001 –  Hoffmannův dům Brtnice
2004 – Dům Gustava Mahlera Jihlava
2007 – Muzeum Vysočiny Jihlava
2008 – Cukrárna u radnice Polná
2010 – Mahenova knihovna Brno
2011 – Kulturní středisko Kyjov
2012 – Galerie Horáckého divadla 

Jihlava
2013 – Muzeum Vysočiny Jihlava
2014 – Muzeum Bystřice n. P.
Stálé výstavy:
Cukrárna U Radnice, Polná
Salonek restaurace Lucullus, Třebíč

KOMORNÍ SBOR ALTER EGO – 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Učitelka, student gymnázia, che-

mička, myslivec, starosta, úřednice, 
hudební vědkyně, účetní, ředitel…
ptáte se, co mohou mít společného 
tato naprosto rozdílná povolání? Od-
povědí je láska k hudbě, konkrétně 
ke zpívání. Tito všichni tvoří malý 
sbor, který se v Bystřici a nejen v ní 
prezentuje letos již pátým rokem. Je 
tedy teprve „předškolák“, ale stihl 
toho už docela hodně. Mnoho za-
jímavých koncertů v našem městě 
a okolí, ale i ve vzdáleném němec-
kém Bodemaise na Evropském fes-
tivalu duchovní hudby. Kdo si my-
slí, že je to jednoduché, že stačí vzít 
noty, naučit se je a odzpívat koncert, 
má zkreslenou představu. Aby vý-
sledek byl co nejlepší, je nutné nejen 
zkrotit noty, ale dát do zpívání i kus 
svého srdce a hlavně věnovat svůj 
čas, kterého, jak říkáme, máme stále 
všichni málo. Někdy ale ani nejlep-
ší snaha nezaručí nejlepší výsledek. 
Stačí tréma, viróza vedoucí k hlaso-
vé indispozici a je malér na světě. 
Pak zbývá jen nevzdávat se a dle 

hesla „přes překážky ke hvězdám“ 
hrdinně dozpívat až do konce. A ta-
kových malých překážek zdolává-

me všichni dost a dost. K naroze-
ninám neodmyslitelně patří dárky 
a my bychom Vám rádi věnovali 

k těm našim sérii koncertů. Každý 
bude jiný a přesto zajímavý. Prvním 
z řady bude Výroční koncert k 5. vý-
ročí založení v Městském muzeu 
v Bystřici n. P., v neděli 27. dubna. 
Uslyšíte na něm průřez naším dosa-
vadním repertoárem od renesance 
po současnost. Poslední koncert na 
konci roku přinese malé překvapení, 
o němž se budete postupně dozví-
dat z dalších článků. Podrobnosti 
o plánovaných akcích se budete 
moci již brzy dozvědět z našich no-
vých webových stránek www.sbor-
bystrice.cz

Závěrem se sluší poděkovat – 
Městskému muzeu v Bystřici za 
skvělé zázemí a vstřícnost, Městu 
Bystřice n. P. za podporu a všem 
těm, co nás podporují nejen spon-
zorsky, ale i radou a pomocí. Pak 
také Vám, milí posluchači, kteří 
chodíte na naše koncerty a vytváříte 
vynikající atmosféru plnou souznění 
a radosti. Těšíme se na další setkávání 
s Vámi.

Komorní sbor Alter ego

Nové razítko…
má Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem. Vytvořila ho Janka Souko-

pová podle znaku, který je umístěn na budově muzea. Znak pro muzeum navrhla 
sochařka Mirka Špačková a do kovu zrealizoval umělecký kovář Milan Beneš. 

Nejenom pro razítko se můžete stavit do muzea. Prohlédnout si tady lze 
stálou expozici (Uran na Vysočině, Mineralogie, Síň odkazu Aloise Lukáš-
ka, Historie, Etnografi e, Řemesla, Stará škola, Štěpánovská litina). Připravo-
vaná je nová expozice Živé ryby Vysočiny. 

Stálá trasa bude nyní doplněna o dvě zajímavé výstavy. Autor z Jihla-
vy Libor Obršlík: Protiklady a host z Moskvy Alexey Dyachkov: Sym-
boly nebe. Více informací v samostatných článcích.                                    mu



Alexej Djačkov se 
narodil 18. června 1950 
v Moskvě. Své dětství 
prožil v obrovském 
domě na Kutuzovském 
prospektu. Od dětských 
let kreslil, ve školních 
sešitech měl místo 
poznámek kresbičky. 
Svoji první výstavu 
uskutečnil v létě roku 
1964 na letním táboře. 
Po maturitě v červen-
ci roku 1968 navštívil 
v rámci studentské vý-
měny Československo.  

Byl přijat na Moskevskou výtvarnou školu, kterou  ukončil  
v roce 1976. Nastoupil krátce do oddělení technické estetiky 
jednoho projektového institutu. Již tehdy ale směřoval ke své 
umělecké nezávislosti. Od roku 1986 byl členem uměleckého 
sdružení Kolo a od roku 1999 je členem sdružení Čtyři kola. 
Aljoša Djačkov představuje umělecký směr symbolismus. 
Jeho tvorbu silně ovlivnil  fi losof V.V.Nalimov.  Žije v Mosk-
vě, uskutečnil desítky výstav. S jeho obrazy se můžeme setkat 
v různých galeriích světa, např. v USA, Francii, Německu, 
Rakousku.

V Bystřici se uskuteční po Žďáře nad Sázavou a Pra-
ze třetí samostatná výstava jeho  obrazů. A proč zrovna 
v Bystřici nad Pernštejnem? Aljoša v roce 1968 prožil de-
set dní ve Žďáře nad Sázavou. Při svém pobytu navštívil 
nejen Prahu, ale také hrad Pernštejn, který si zamiloval. Po 
více než čtyřiceti letech přijel navštívit svého přítele a přál 
si opět vidět Pernštejn. Při návštěvě města Bystřice nad 
Pernštejnem jej nadchl krásný výstavní prostor v muzeu, 
a tak se zrodila myšlenka uskutečnit výstavu jeho obrazů. 
Díky pochopení ředitele muzea a přítele Aljoši ze Žďáru 
nad Sázavou se podařilo výstavu zrealizovat. 

Straka a MU
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Malíř z Ruska vystavuje v bystřickém muzeu!

Použity fotografi e obrazů z katalogu АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВ: ПЕРЕД ТАЙНОЙ/ALEXEY DYACHOKOV: FACING THE MYSTERY.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽPOZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Všechny srdečně zveme na slavnostní zahájení výsta-
vy ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 17.00 do Půdní galerie 
Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem. Vernisáž 
proběhne za hudebního doprovodu smyčcového kvarte-
ta Cappella Allegra. Vstup na vernisáž zdarma. 
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU DUBEN 2014PROGRAM KULTURNÍHO DOMU DUBEN 2014

PRODEJ VSTUPENEK
/pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, 
Bystřice nad Pernštejnem
tel. 566 552 626, e-mail: info@kd-
bystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /
kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 3. dubna – velký sál KD – 
9.00 a 10.00 hodin   
Pořádá: ZUŠ v Bystřici n.P.
VÝCHOVNÝ KONCERT 
HUDEBNÍ ŠKOLA  
Určeno: MŠ, ZŠ a veřejnosti
Vstupné: dobrovolné

Pátek 4. dubna – malý sál KD – 
18.00 hodin   
Pořádá: SONK při ZUŠ v Bystřici n.P.
KONCERT 
KONCERT SÓLISTŮ 
A ORCHESTRU NĚHOSLAVA 
KYJOVSKÉHO 
Vystoupí mladí a talentovaní sólisté, 
účastníci soutěží, nejen s klavírním, 
ale i s orchestrálním doprovodem.
Orchestr N. Kyjovského nabídne 
pestrý program složený ze skladeb 
českých i světových autorů. 
Vstupné: dobrovolné

Středa 9. dubna – velký sál KD – 
15.00 hodin   
Pořádají: MŠ v Bystřici n.P.
AKADEMIE MATEŘSKÝCH 
ŠKOL   
Slavnostní vystoupení dětí bystřic-
kých mateřských škol a výstava vý-
tvarných prací.
Vstupné: dobrovolné

Pátek 11. dubna – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
VELIKONOČNÍ POHÁDKA 
Uvádí: Divadýlko MRAK z Ha-
vlíčkova Brodu
Na motivy lidových zvyků a obyče-
jů sepsal a zrežíroval Jan Prokeš
Hrají: Yvonna Kršková a Josef Melena
Dny se prodlužují, země se probou-
zí ze zimního spánku, lidé oslavují 
období Velikonoc. Holčička An-
dulka, poučena babičkou, se snaží 
úzkostlivě dodržovat řadu rituálů a 

zvyků, které jsou spojeny s oslavou 
probouzející se přírody. Najde si 
kamarádku Pepinu, která ji zasvětí 
do obyčejů jakými je vynášení mo-
reny, či přinášení líta. Pepinina tou-
ha po pokladu je však větší než její 
víra v nové přátelství, a tak Andul-
ku ztratí. Zaslepena vidinou perel a 
pokladu se vydá do podzemní říše 
elfů a královny Máb.
Doba trvání: cca 50 min.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 
45 Kč

Sobota 12. dubna – velký sál KD – 
8.30 hodin
Pořádá: Dance Style Bystřice n.P.
TANEČNÍ SOUTĚŽ
BYSTŘICKÝ KOSTITŘAS
IV. ročník nepostupové taneční sou-
těže amatérských tanečních skupin, 
studií, týmů škol, DDM, atd.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

Úterý 15. dubna – malý sál KD – 
19.30 hodin 
47. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace fi rmy VINNÉ SKLEPY 
LECHOVICE 
Výklad k vínům – Jan Hrachovský, 
sklepmistr
Vinné sklepy Lechovice patří 
k tradičním výrobcům kvalitních 
přírodních vín ve Znojemské 
vinařské podoblasti. Již v roce 
1723 bylo v Lechovicích povo-
leno v zámeckém parku hloubení 
sklepa, který je v současné době 
využíván na výrobu těch nejkva-
litnějších vín. Sklep byl dokon-
čen o 114 let později, roku 1837. 
Nynější společnost vznikla v roce 
1993 a navazuje na dlouholetou 
tradici lechovického vinařství. 
Celková plocha vinic společnos-
ti, jejíž poloha je zachována po 
staletí, je 230 ha vinic. Zvláště 

významně jsou ceně-
ny odrůdy Sauvignon, 
Pálava a Tramín.
Vinné sklepy Lecho-
vice jsou největší vý-
robci vína z vlastních 
vinic ve Znojemské vi-
nařské podoblasti, což 
jim umožňuje produkci 
kvalitních vín s ozna-
čením „plněno vino-
hradníkem“. V roce 
2013 získalo vinařství 
více než 50 ocenění 
z přehlídek a soutěží 
z celého světa.
Účinkují: Jožka Šmu-
kař – zpěv, Jan Rampá-
ček – cimbál, Petr Mi-
kulka – housle, Jožka 
Malhocký – basa  
Hlavním reklamním 
partnerem je fi rma 
MEGA-TEC s.r.o. 
Vstupné 90 Kč – ome-
zená kapacita sálu 
Předprodej: KD 

Neděle 20. dubna – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ VE-
ČER PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let po 
současnost včetně hudby na přání 
pro všechny věkové kategorie.
Uvádí: M. Koudelka
Občerstvení zajištěno 
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: Kulturní dům

Středa 23. dubna - 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 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Pátek 25. dubna – velký sál KD – 
19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KARTÁŘKA
Uvádí: Divadelní soubor VOFUK 
Štěpánov nad Svratkou
Napsal, režie: Hynek Jurman
Hudba: Jaroslav Ježek
Osoby a obsazení:
Eva, sportovkyně – Iveta Hošková, 
Řehtal, vtipálek – Pavel Lukášek, Han-
ka, rodinný typ – Petra Kincová/ Lud-
mila Markytánová, Casanova, milov-
ník – Hynek Jurman, Emil, podnikatel 
– Michal Kinc/Ludmila Lukášková, 
Alena, jeho žena – Míla Chalupníko-
vá, Hostinský – Petr Pešek, Kartářka 
– Radka Pytlíková, Policista – Jan Lu-
kášek, Barmanka – Zdena Remeňová
V hospodě se pravidelně schází šesti-
ce lidí a všichni si pochvalují, jak jsou 
šťastní a spokojení. Podnikatel Emil a 
jeho žena Alena mají radost z milionů, 
Eva ze sportování a zdravého životního 
stylu, Hanka ze svých potomků, pro-
tože žije jenom pro ně. Řehtal je stále 
veselý, sype vtípek za vtípkem a Ca-
sanova se chlubí velkým počtem mi-
lenek, které mu dávají chuť do života. 
Hanka je objednaná ke Kartářce, slovo 
dá slovo a jdou tam s ní úplně všichni, 
i když někteří neradi. Kartářce to moc 
nejde, zpočátku tápe, ale s vypitým 

alkoholem se chytá a nakonec odhalí 
všechny. Ani jeden z nich šťastný není, 
spokojenost jenom předstírají a neví, 
co s životem. 
Vstupné: 80 Kč  
Předprodej: Kulturní dům 

Středa 30. dubna – sraz na náměstí, 
hlavní program v Lužánkách
ČARODĚJNICE
Každý rok, za každého počasí přilétají 
k ohni za koupalištěm čarodějnice a 
jiné nestvůrky, aby zde prováděly svo-
je rejdy.
Jejich sraz se koná na náměstí před 
bývalým městským úřadem ve 
20.00 hodin. Zde dostanou všichni, 
kteří patří mezi čarodějnice a budou 
tak vypadat, sladkou odměnu a bu-
dou zařazeni do slosování o hodnotné 
ceny.
Odchod bude za doprovodu dechové 
hudby p. Slezáka ke konečné všech 
čarodějnic – k ohni v Lužánkách.  Za-
pálení ohně cca ve 20.30 hodin. Pro 
děti malý oheň na opékání, špekáčky 
s sebou.
Pro dobrou náladu hraje populární br-
něnská country skupina JANE, vítěz 
mezinárodní autorské PORTY 2009, 
bohaté občerstvení a OHŇOSTROJ 
… samozřejmě bude!!!
Poděkování za spolupráci: Dům dětí 
a mládeže, Sbor dobrovolných hasičů

V květnu připravujeme:   
2.5. „Pohřbívání“ – Bystřické ná-
rodní divadlo
6.5. Lee Andrew Davison – koncert KPH 
16.5. „Zpívám, zpíváš, zpíváme“ – 
přehlídka dětských pěveckých sborů

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

Zubní pohotovost DUBEN 2014Zubní pohotovost DUBEN 2014

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

DUBEN  
  5.4.  MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997
  6.4.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
12.4.  MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
13.4.  MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
19.4.  MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
20.4.  MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
21.4.  MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
26.4.  MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n.M., 566 524 615
27.4.  MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
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Projekt v družině ZŠ Prosetín

Během celého loňského roku pro-
bíhal ve školní družině v Prosetíně 
přírodovědný projekt, který se jme-
noval „Já a můj strom v roce 2013“.

Každý žák si zvolil jeden listnatý 
strom. V průběhu roku jsme vyráběli 
sádrové odlitky pupenů, lisovali lis-

V sobotu 15. února 2014 se ve Věžné konal turnaj v badmintonu pro 
děti a mládež, který byl spolufi nancován z Programu rozvoje venkova ČR 
a který se uskutečnil v rámci výzvy „Živý venkov ve spolupráci s MAS 
Zubří země, o.p.s.“.

Turnaj byl rozdělen do 3 kategorií, v každé kategorii soutěžilo 8 sportov-
ců nejen z Věžné, ale i z Bystřice n. P., Moravských Knínic a Předklášteří.

V kategorii do 10 let se na prvních místech umístili:
1. Hynek Langer (Moravské Knínice)
2. Šimon Kroupa (Věžná)
3. David Merta (Předklášteří)
V kategorii od 10 – 15 let byli nejúspěšnější:
1. Petr Hanák (Moravské Knínice)
2. Barbora Kroupová (Věžná)
3. Jan Zeman (Moravské Knínice)
V kategorii nad 15 let zvítězili domácí borci:
1. Josef Vrbka
2. Vojtěch Kroupa
3. Veronika Vrbková
Blahopřejeme všem vítězům i poraženým. Nešlo zde jen o body, ale 

hlavně o pěkný sportovní zážitek a příjemně strávený den plný sportu, na-
pětí, ale i emocí – především u těch nejmenších, kde se porážky neobešly 
bez slziček. Těšíme se, že si tuto pěknou akci třeba v příštím roce zase 
zopakujeme.

Jana Vrbková, obec Věžná

Výsledky turnaje v badmintonu

Obec Rožná

NABÍZÍ K PRODEJI
POSLEDNÍ STAVEBNÍ PARCELU

pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Zlatkov – Borovičky.
Cena pozemku je stanovena na 325,- Kč/m2,

za přípojku vody a dešťové kanalizace uhradí kupující 26 620,- Kč.

Při zkolaudování stavby do 3 let od vydání stavebního povolení
bude stavebníkům poskytnut příspěvek ve výši 35,- Kč/m2.

Bližší informace na tel. 566 567 983 nebo 606 703 406.

Vírská univerzita třetího věku Vás zve 
na tyto dubnové přednášky

3. 4.  Od vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize 
 - Vyprávění známého popularizátora vědy 
    pana Václava Větvičky.

17. 4. První pomoc pro každého - Mgr. Hana Pinkavová

Přednášky se konají v kulturním domě ve Víru a začínají v 17.00 hodin.

Udržování masopustních zvy-
ků formou karnevalu se ve Strážku 
stalo již tradicí. V místní sokolovně 
se 1. března sešly úžasné masky, 
potkat jste mohli např. víly, piráty, 
princezny, kočičky, tygříky, berušky 
i motýlky. Právě pro ně připravilo 
Sdružení při škole Strážek překrásné 
sobotní odpoledne. Díky příspěvku 
MAS Zubří země, o.p.s. a Programu 
rozvoje venkova ČR bylo možno 
zajistit po celou dobu program or-
ganizovaný profesionály. Klaun děti 
nejprve přivítal a řádně rozpohybo-
val v rytmu dětských písniček. Dále 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S KLAUNEM

měli malí i velcí možnost zapojit 
se do mnoha různých soutěží, kte-
ré byly sladce odměňovány. Každý 
dětský účastník dostal také svačinku 
a něco dobrého na zoubek. Dle 
zájmu bylo možné si ,,U Césara“ 
zakoupit i malé občerstvení. Ne-
chyběla ani bohatá tombola, u které 
se nejedna očka rozzářila. Sobotní 
maškarní rej ukončilo ,,telefonní 
sluchátko“, kdy klauna volala jeho 
maminka, že už musí domů. Nato 
se všichni společně rozloučili a plní 
zážitků odcházeli domů. 

Anna Knofl íčková, ZŠ Strážek

ty, sbírali plody, každý měsíc poři-
zovali snímky a snažili se získat co 
nejvíce informací o „svém“ stromě.

Děti práce bavila, tak si myslím, 
že brzy něco podobného znovu zku-
síme.

Blanka Hlaváčková, ZŠ Prosetín
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SVĚTOVÁ PREMIÉRA KARTÁŘKY
V neděli 2. března 2014 v 17.00 

hodin v KD ve Štěpánově nad 
Svratkou rozehráli štěpánovští 
ochotníci poprvé divadelní hru 
Hynka Jurmana Kartářka. Hoř-
ká komedie o lidském bytí, které  
často vystavuje na odiv světu své 
tzv. úspěchy, štěstí, lásku a snaží 
se zakrývat pravý stav věcí – ne-
úspěch, přetvářku, pokrytectví. 
Najít v životě tu svou pravou tvář 
pomůže paradoxně všem kartářka 
v podání Radky Pytlíkové, která 
vtipnými hláškami jen srší. Osudy 
jednotlivých postav jako by psal 
sám život, proto i publikum přijalo 
hru s pobavením. Celý soubor za-
slouží obdiv za rychlost nastudo-

vání a vyřešení problémů s alterna-
cí postav, protože ještě dva týdny 
před premiérou nebylo jisté, zda se 
bude hrát. Klobouk dolů před Vaši-
mi výkony! Věřím, že tato hra má 
velké předpoklady dozrávat jako 
víno, proto jistě zaujme i publikum 
v dalších obcích, kam se soubor se 
svou hrou vydává. 

Tak přeji hodně štěstí a zlomte 
vaz, ať pobavíte všechny i jinde 
zas!  

Šárka Kunčíková, 
starostka městyse

PS:
Celou světovou premiéru natočila 

TV Nova a šot odvysílala v hlavních 
zprávách v sobotu 15. 3. 2014.

Masopust ve Stříteži
V sobotu prvního března měla ve Stříteži další pokračování více jak staletá tradi-

ce masopustních oslav. Průvod maškar obešel všechna stavení jak ve Stříteži, tak i na 
Nivách. Maškarádi svým zpěvem, tancem a humorem pobavili obyvatele, zároveň je 
pozvali na odpolední dětský karneval a večerní taneční zábavu.

Skvělá nálada a naprostá spokojenost přítomných byla pro pořadatele masopustu dosta-
tečnou a zcela zaslouženou odměnou za úsilí spojené s organizací.

Všem pokračovatelům tohoto starého lidového obyčeje patří srdečné poděkování. 
Upřímný vděk zaslouží i štědří dárci do dětské tomboly, a také partner Střítežských 
ostatků „Skupina ČEZ“                                                       Za SDH Střítež, Štourač Radek

HLASUJTE V ANKETĚ „SKUTEK ROKU 2013“
Do ankety Kraje Vysočina „Sku-

tek roku 2013“ v kategorii Pora-
denství, osvěta a vzdělávání byla za 
oživení tradic na Bystřicku navržena 
Eva Zamazalová.

Paní Eva Zamazalová dlouho-
době pracuje na popularizaci Mi-
kroregionu Bystřicko. V minulosti 
iniciovala projekty jako Svratecká 
vodohospodářská naučná stezka (jež 
se stala základem pro udělení mezi-
národního titulu EDEN pro Bystřic-
ko), dětské umělecké soutěže zamě-
řené zejména na témata související 
s přírodou, památkami a tradicemi 
regionu a na součinnost dětí s živo-
tem v obcích, dále vytvoření scénáře 
„Bystřických zastavení“, či vytvoře-
ní a organizování každoroční regio-
nální poznávací soutěže „Putování 
s Vodomilem“ apod. U všech těchto 
akcí se též podílela na jejich realiza-
ci. Činnosti, kterým se na Bystřicku 
věnuje, jsou cíleny zejména na děti 
a mládež, na posílení součinnosti 

obyvatel s krajem, ve kterém žijí i na 
zvýšení návštěvnosti Bystřicka.

Díky svému dlouhodobému pů-
sobení přispěla k podpoře tradic na 
Bystřicku, a to zejména návrhem a 
realizací nové akce spojené s pravi-
delným udělováním titulu s názvem 
"Nositel tradic Bystřicka". Projekt je 

doprovázen úspěšnými následnými 
výstavami o činnosti oceněných a dal 
vznik i síni slávy na MěÚ v Bystřici 
nad Pernštejnem. Akce proběhla již 
dvakrát. Prvním nositelem tradic byl 
jmenován Sbor dobrovolných hasičů 
ve Vítochově za práci pro udržení 
tradiční Vítochovské poutě. Nosite-
lem tradic Bystřicka pro rok 2013 se 
staly soubory Rožínka a Groš z Dol-
ní Rožínky za udržení a popularizaci 
národopisných tradic. Jmenování 
obou nositelů bylo slavnostním a ra-
dostným aktem a zdá se, že projekt 
se dostává do povědomí obyvatel 
Bystřicka a má velkou šanci stát se 
novodobou tradicí. Paní Zamazalová 
je dobrou duší neziskových aktivit na 
Bystřicku.

Hlasování probíhá do 15. 4. 2014 
na stránkách: http://www.zdravy-
krajvysocina.cz/formular/skutek-
-roku-2013 

Tímto prosíme o Vaši podporu 
a Váš hlas.           Jarmila Zemanová

Pozvánka na 
velikonoční výstavu

Dne 12. 4. 2014 se od 10 - 17 
hod. uskuteční v KD Dolní 
Rožínka tradiční jarní setkání 
s přírodou, tradicemi, řemesly 
a prodejci. Děti, ale i dospělí bu-
dou mít možnost si v připrave-
ných dílničkách vyrobit předmě-
ty vztahující se k jaru, potěšit se 
s lidmi, kteří předvádí stará řemes-
la, uplést si netradiční mrskačku, 
nakoupit drobné dárečky, shlédnout 
vystoupení národopisného soubo-
ru Groš, zazpívat jarní písničky, 
ochutnat velikonoční pokrmy. 

Součástí bude soutěž „O nej-
chutnějšího beránka“ a výstava 
fotografi í Ing. Michala Vytlačila.

Těšíme se na Vás!
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             DROGY A BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM?DROGY  A  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM?   II. část

 Moje dítě  asi něco bere! Co 
mám dělat? 

Zkouším si představit, co lze 
dělat, když rodič zjistí, že jeho dítě 
něco bere. To musí být těžké.

Souhlasím s Vámi, že pro blízké 
uživatele drog  je to hrozná situace, se 
kterou není snadné se smířit, vyrov-
nat se s ní a navíc o ní s někým mlu-
vit. Velmi proto oceňujeme všechny, 
kteří překonají obavy a přijdou se 
zeptat či poradit. Málokdo je totiž na 
takovou situaci připraven. Poraden-
ství v oblasti drog je proto se zárukou 
mlčenlivosti a navíc bezplatné. 

Jak si vlastně představit pora-
denství pro rodiče či jinou osobu?

Rodič, který je najednou vržen před 
informaci „moje dítě něco bere“, se 
dostane do velké nejistoty. O drogách 
a závislostech toho zřejmě moc neví, 
protože se ho to do té doby netýkalo. 
Obrátit se na doktora, kolegu z práce  
či známou se mu moc nechce a tak 
tápe, co má dělat. My ve Spektru na-
bízíme rozhovor, při kterém předáme 
informace, které rodič potřebuje. Tedy 
co asi dítě užívá, jaká jsou rizika, jak 
to lze zjistit, čeho si všímat. A probe-
reme také, zda dítě testovat, jak s ním 
o tématu mluvit, co s dítětem dělat . 
To všechno jsou závažné otázky, které 
nelze vyřešit za jedno setkání. Proto je 
vhodné se v případě potřeby sejít více-
krát. A je velmi důležité si uvědomit, 
že drogy v rodině nemusí být pro ro-

dinu jen velkým strašákem, ale i příle-
žitostí. Příležitostí ke změně a rozvoji. 

Braní drog může být pro rodinu 
příležitostí?

Jistě. Je radost, když terapeut po 
několika setkáních vidí, že v rodině, 
která byla úplně zahlcena tím, že je-
jich dítě užívá drogu, se po společně 
odvedené práci podařilo nastartovat 
takové změny, které všem v domác-
nosti pomohly být spokojenější a vzá-
jemně pro sebe navzájem důležitější. 
Ona drogová situace rodinu na mno-
hé upozornila a pokud si její členové 
troufnou se před problém postavit če-
lem, tak není důvod si z toho mnohé 
pozitivní neodnést.

Jakým způsobem je možné Vás 

kontaktovat?
Je možné se na nás obrátit jakým-

koli způsobem (telefon, dotazníkový 
formulář na webu www.spektrum.
kolping.cz , e-mail, osobně). Snaží-
me se společně domluvit schůzku 
v co nejbližším termínu a době, která 
rodiči vyhovuje. Samozřejmostí je 
naše důvěrnost a bezplatnost.

Josef Soukal
Kontaktní a poradenské centrum 

v oblasti drogové problematiky
Žďár nad Sázavou, Žižkova 16

Bystřický talent 2014 Šermíři z TJ Sokol Bystřice n. P. vybojovali 
nejcennější kovy

Marek Totušek, na 1. místě z 
turnaje v Šamoríně 

Dívčí Trio Eliška Malíčková, Isabela Sedlá-
ková a Michala Illeková z turnaje ve Zlíně

Dne 14. 2. 2014 proběhl v tělo-
cvičně VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem pátý ročník taneční 
soutěže „Bystřický talent“, kterou 
pořádá občanské sdružení Dance 
Style Bystřice n. P. ve spolupráci 
s MAS Zubří  země,o.p.s.. Již z ná-
zvu vyplývá, že šlo hlavně o talent, 
a to v tanci a hlavně umu vytvořit 
taneční choreografi i  k jakékoli pís-
ni a žánru, dle výběru soutěžícího. 
K tomu je přidaná další kategorie, 
gymnastická, kde nám soutěžící 
mohou ukázat dokonalost koordince 
pohybů ve středně těžké gymnas-
tické sestavě, kterou zná soutěžící 
předem. Soutěžit se dalo v každé 
kategorii zvlášť, ale jen ti soutěžící, 
kteří soutěžili v obou kategoriích, 
se mohli stát celkovými vítězi a zís-
kat tak titul Bystřický talent pro rok 
2014. A jak to všechno dopadlo?

V kategorri dance&choreo pro 
1. stupeň ZŠ se na 1. místě umístila 
Kateřina Urbanová, na 2. místě 
Eva Kolářová a na 3. místě se umís-
tilo duo Kristýna a Tereza Exlovy.

V kategorii dance&choreo pro 
starší do 18 let se na 1. místě umís-
tila Marie Jandová, na 2. místě se 

umístilo duo Simona Fabiánová 
a Michaela Palečková a o 3. místo 
se podělila Lucie Palečková s Pe-
trou Novákovou.

V kategorii gymnastika pro 1.stu-
peň ZŠ skončilo pořadí soutěžících 
takto. Na 1. místě se umístil Pavel 
Krejčí, na 2. místě Jan Dufek a na 
3. místě Kateřina Urbanová.

V kategorii gymnastika pro star-
ší do 18 let se na 1. místě umístila 
Petra Nováková, na 2. místě Lucie 
Palečková a na 3. místě Marie Jan-
dová .

Celkové vítězství a titul Bystřic-
ký talent 2014 patří Marii Jandové. 

Na 2. místě se umístila Lucie 
Palečková  a na 3. místě Petra No-
váková.   

Všem soutěžícím tímto velice dě-
kujeme za účast. Poděkování patří 
i ředitelství  a Studentskému klubu 
VOŠ a SOŠ  Bystřice nad Pernštej-
nem za  pomoc při realizaci soutě-
že, porotkyním Pavle Jakubcové 
a Zlatě Kobzové a v neposlední řadě 
partneru celé akce MAS Zubří  Ze-
mě,o.p.s.

Za Dance Style Bystřice n. P.
Petra Nováková

1.- 2. 2. 2014 Slovenský pohár Šamorín

Ml. žačky:  2. Malíčková Eliška
Ml. žáci:   1. Totušek Marek
Mini žačky: 1. Sedláková Isabela, 8. Illková Michala
Mini žáci: 11. Holemý Vojtěch
 
2. 2. 2014 Pražský turnaj mládeže USK Praha

Kadeti:  9. König Robert

8. 2. 2014 Brněnský pohár Sokol Brno I.

Žáci:   3. König Robert, 17. Šibor Radek
Žačky:   5. Malíčková Eliška, 7. Sedláková Isabela, 16. Prokešová   
       Aneta
Ml. žáci:   1. Totušek Marek, 19. Holemý Vojtěch
Ml. žačky:   2. Sedláková Isabela, 3. Malíčková Eliška
Mini žáci: 10. Holemý Vojtěch, 19. Kadlec Richard
Mini žačky:  1. Sedláková Isabela, 3. Illeková Michala, 11. Prokešová   
       Daniela

21. 2. 2014 SP(světový pohár) La Coruňa Španělsko

Účast 176 šermířů z celého světa, Jan Kurfürst po drobných zdravotních 
problémech nezvládl úvodní skupinu a umístil se na 161. místě.

1. - 2. 3. 2014 Valašský fl eret Zlín

Žáci: 3. König Robert, 6. Šibor Radek, 7. Totušek Marek
Žačky: 2. Malíčková Eliška, 3. Sedláková Isabela, 14. Prokešová   
      Aneta
Ml. žáci: 1. Totušek Marek
Ml. žačky: 1. Malíčková Eliška, 2. Sedláková Isabela, 8. Illeková Michala
 Gratuluji  Kurfürst
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Valná hromada SK Bystřice n. P.

V neděli 23. 2. proběhla řádná valná hromada Sportov-
ního klubu Bystřice n. P. V tomto roce se jednalo o vo-
lební valnou hromadu, takže přítomní členové si na další 
volební období dvou let zvolili nový výkonný výbor SK. 
Do výkonného výboru byli zvoleni: Bárta Roman, ing. 
Buchta Ivan, Bc. Slabý Petr, Soukop Josef, Ing. Tomášek 
Mirko a Trávníček Pavel.

Valná hromada schválila pracovní komise SK, fi nanční 
zprávu a zprávu revizní komise za rok 2013, výši člen-
ských příspěvků na rok 2014. Dále vzala na vědomí cel-
kovou zprávu o činnosti a zprávy zástupců jednotlivých 
družstev za rok 2013.

Na ustavujícím zasedání výkonného výboru SK dne 
3. 3. se zvolení členové výboru dohodli a hlasováním od-
souhlasili následující složení výkonného výboru:

Předseda - Josef Soukop, místopředseda - Ing. Ivan 
Buchta, sekretář - Bc. Petr Slabý, členové výboru - Ing. 
Mirko Tomášek, Pavel Trávníček a Roman Bárta.

KONEC ZIMNÍ PŘESTÁVKY

Muži „B“
SK By – FK Žel.Štěpánov  4:7

Dorost         SK By – FC Hlinsko 2:2
 Družstva mládeže se během zimní přestávky pravidelně zúčastňovala ha-

lových turnajů v Bystřici, Poličce, Žďáře n. S. aj. Závěrem mi dovolte pozvat 
všechny fandy a příznivce bystřické kopané nejen na první jarní utkání mužů 
(sobota 22. 3. doma od 15:00 s Polnou), ale na všechna domácí utkání mužů 
i mládeže. 

 V sobotu 22. 3. končí zimní přestávka fotbalových soutěží a začne se 
rozbíhat druhá polovina fotbalové sezóny. Divizní muži SK Bystřice „A“ za-
hájí jarní boje na domácím trávníku v krajském derby proti hráčům Slavoje 
Polná. Ostatní naše družstva začnou o něco později. Muži „B“ 30. 3. doma 
s TJ Stařeč, dorost pojede 5. 4. k utkání do Náměště n. O., žáci se utkají 
19. 4. venku s Okříškami a přípravka má první zápasy 20. 4. doma s Hum-
polcem a Bedřichovem.

Výsledky zimních přípravných utkání
Muži „A“

SK By – FC Zbrojovka (jun.) 2:6
HFK Třebíč – SK By 3:3
FC Žďár – SK By 2:3
SK By – FC V. Mýto 2:1
SK By – FC Hlinsko 6:1

Do přípravných utkání postupně zasáhli: Pavel Novotný, Pavel Trávníček- 
Jaromír Chocholáč, Ondřej Vícha, Svoboda Marek, Mitáš Vladislav, Korbič-
ka Adam, Kadlec Radim, Veselý Oldřich- Radek Sklenář, Padrtka Tomáš, 
Zbytovský Luboš, Illek Jan, Malý Martin, Urbánek Otto, Sklenář Zdeněk- 
Holý Jan, Prášil Miloš, Čech David, Karásek Pavel, Navrátil Dominik.  

Domácí utkání SK Bystřice n. P.

Dne 6. 2. 2014 se uskutečnila 
ukázka akce „Vír čte dětem“ na zá-
kladní škole a mateřské škole v obci 
Vír, kde náš trenér a reprezentační 
závodník Ing. Jiří Kurfürst četl dě-
tem knížku od Alexandra Duma-
se  Tři mušketýři. Poté následovala 
ukázka tzv. „školy šermu“, kde náš 
již zmiňovaný trenér Jiří Kurfürst 
předvedl ukázku základních postojů 
a modelových situací v šermu s mini 
žáčkem Vojtěchem Holemým.

Další akce - 21. 2. 2014 proběh-
lo představení Sokolů z Bystřice 
n. P. , kde naši mladí šermíři Robert 
König, Marek Totušek, Ivo Mička 
a Isabela Sedláková předvedli umění 
šermu na základní a mateřské škole 
v Jimramově v rámci akce „Sport 
pro všechny“

Akce byly velmi úspěšné a šer-
míři zvou děti do šermírny v Are-
álu sportu a kultury v Bystřici n. 
P. Informaci k tréninkům poskytne 
předseda oddílu Vlastimil Kurfürst 
na mob. čísle 724 105 036.

M. Kurfürst

Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. čtou dětem na ZŠ a představují šerm jako sport pro všechny

Muži „A“: 22.3. Polná 15:00

  5.4. Blansko 15:30

19.4. Napajedla  16:00

  3.5. Vrchovina 16:30

  7.5. Líšeň 16:30

31.5. Bystrc 16:30

14.6. S. Říše 16:30

Muži „B“: 30.3. Stařeč 15:00

13.4. Křižanov 15:30

27.4. Kouty 16:00

11.5. Jakubov 16:30

25.5. Telč 16:30

8.6. Kněžice 16:30
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KOVOMAT & NÁSTROJE  

U LIHOVARU  
ZVEME VÁS DO NAŠÍ PRODEJNY 

Najdete u nás široký sortiment zboží   

Spojovací materiál, kotevní technika 

Nářadí a nástroje pro profesionály i kutily 

Zámky, petlice, kování, panty, kamnářské potřeby, 
lana, řetězy, zahradní nářadí, závlahy, hadice 

Čerpadla, vodárny, vodo-instalo  

Služby pro vás: 
Servis elektronářadí 

Broušení: pilových řetězů, listů 
Najdete nás na ulici Na Příkopech 1398 (Lihovar) Bystřice n. P. 

JSME TU PRO VÁS    PO-PÁ 7-17   SO 7-12 
Email: kovomat.bystricenp@gmail.com          Tel: 605501610 
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ INZERCEINZERCE
● STĚHOVÁNÍ a VYKLÍZENÍ, tel: 777926216.
● HLEDÁME brigádníky, brigádnice na rozvoz knih s vlastním autem. 

Vhodné i pro důchodce. Možno i dlouhodobě. Tel. 739 067 695
● Modeláž akrylových nehtů a aplikace umělých řas za nízké ceny 

v pohodlí vašeho domova. Tel. 607 061 900 po 16 hod.
● CK Orbita CZ spol. s r.o., Mgr. Libuše Škapová, V Zahrádkách 10, 

591 01 Žďár nad Sázavou, orbita@post.cz, 777 625089. Poznávací 
zájezdy pro jednotlivce i kolektivy. Odjezdy i z Bystřice nad Pernštej-
nem. Nabídka na www.orbita.cz

● PŘIJMU operátora na velkokapacitní štěpkovač s hydraulickou ru-
kou. Strojní průkaz + ŘP sk. (T nebo C+E) a B podmínkou. Práce 
v rámci území ČR. Pracovní interval: pondělí – pátek. V případě zájmu 
mne prosím kontaktujte na tel: 737828691. Děkuji Michal Valečík.

● PRODÁM zahrádku v kolonii Domanínek, rozloha 383 m2, chatka 
(13 m2) podsklepená, udírna, skleník, pergola. Tel.: 775 656 196 po 
18,00 hod.

VULKÁNY OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU

Fotoprojekce a beseda s prof. 
RNDr. Miloslavem Druckmüllerem, 
CSc. 

Miloslav Druckmüller je profe-
sorem Ústavu matematiky, vedoucí 
Odboru počítačové grafi ky a geome-
trie Fakulty strojního inženýrství Vy-
sokého učení technického v Brně. Je 
členem vědecké rady a akademické-
ho senátu FSI VUT. Je také autorem 
mnoha studií, publikací a vědeckový-
zkumných projektů v oblasti  analý-
zy a zpracování obrazů a počítačové 
grafi ky. 

Dlouhodobě se věnuje fotogra-
fi i, zejména fotografování přírody. 
Fotografuje jihoamerické prostředí 
vysokých hor a vulkánů, druhou vý-
znamnou oblastí jeho zájmu jsou ast-
ronomická témata - čistá horská noč-
ní obloha, komety a zejména zatmění 
Slunce. Za své snímky zatmění Slun-
ce z roku 2006 získal prestižní světo-

vé ocenění „Astrofotograf roku“. 
Profesora Druckmüllera zna-

jí bystřičtí fotografové jako člena 
odborné poroty fotosoutěže Zrca-
dlení. Dlouhodobě spolupracuje s 
touto soutěží a s jejím organizáto-
rem - občanským sdružením Kumšt. 
Přednáška, kterou pan profesor ve 
čtvrtek 27. 3. v Bystřici n. P. uvede, 
bude uzavřením loňského ročníku a 
výstavy Zrcadlení, která v Muzeu 
aktuálně probíhá. Prof. Druckmüller 
bude vyprávět o svých mimořád-
ných cestách po Jižní Americe, 
především po Chile. Spolu s ním 
vystoupáme do míst, kam se jen 
málokdo odváží, do pustiny centrál-
ních And, na vrcholy dosud činných 
vulkánů. Prostřednictvím unikátních 
fotografi í budeme mít možnost vidět 
místa, o kterých světoví průvodci 
mlčí, nejzajímavější sopečné oblasti 
a přírodní rarity Jižní Ameriky. Jed-

nou z navštívených hor bude i vul-
kán Tinguirica, který se díky letecké 
havárii stal neslavně proslulým hrdi-
nou fi lmu Alive (Přežít).

Zájemci jsou zváni ve čtvrtek 27. 
března 2014 v 18.00 do Výstavní síně 
Městského muzea Bystřice n. P.

 KUMŠT, o. s.
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