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Čtyři byty v domě s pečovatelskou službou 
zrekonstruovány

Medaile MŠMT zamířila do ZUŠ 
Medaile Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy 2. stupně 
- za vynikající pedagogickou čin-
nost, byla v březnu 2016 udělena 
27 učitelům České republiky minis-
tryní školství Kateřinou Valachovou 
v Hlavním sále Valdštejnského pa-
láce. Jednou z oceněných byla také 
paní učitelka Martina Olivová, dipl. 
um., která dlouhodobě působí v de-
chovém oddělení Základní umělecké 
školy v Bystřici n. P. 

Z webových stránek ministerstva 
školství citujeme odůvodnění k to-
muto významnému pedagogickému 
ocenění: Martina Olivová je vyni-
kající pedagožka v oblasti hudeb-
ního uměleckého vzdělávání, její 
žáci dosahují pravidelně úspěchů 
v krajských i celostátních soutěžích, 
mnohé své žáky přivedla i k profesi 
výkonných umělců, je zakladatelkou 
Divadla Beze Jména, s nímž ve svém 
volném čase nastudovala přes 50 hu-

debních představení, v rámci hudební 
výchovy se zaměřuje i na eliminaci 
respiračních chorob nejmenších dětí, 
je výraznou osobností nejen v rámci 
školy, ale i obce a regionu.

Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy se uděluje 
od roku 1997 jako nejvyšší ocenění 
působení v resortu školství. Medai-
li uděluje ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy každoročně u příle-
žitosti Dne učitelů 28. března. Je 
oceněním významné pedagogické, 
výchovné, vědecké nebo umělecké 
práce,  dlouhodobého a vynikající-
ho působení v resortu školství nebo 
mimořádně záslužného činu při 
zajišťování a zlepšování podmínek 
pro výchovu a vzdělávání v České 
republice. 

Paní učitelce Olivové gratuluje-
me a přejeme hodně radosti z další 
práce s dětmi a mládeží.

Milada Krásenská

Zastupitelstvo města schválilo pro 
letošní rok opravu čtyř bytů v domě 
s pečovatelskou službou. 

Opravy začaly v únoru a byly 
ukončeny na začátku měsíce dubna. 
V tomto případě je oprava o to složi-
tější, protože během rekonstrukce se 
musí obyvatel bytu odstěhovat. Zatím 
to bylo řešeno v rámci domu s pečo-
vatelskou službou. V dalších letech to 
bude ještě komplikovanější, neboť se 
bude jednat o opravy minimálně osmi 
bytů, vždy čtyři nad sebou a bude tedy 

nutné s obyvateli dojednat možnosti 
jejich dočasného pobytu mimo dům 
s pečovatelskou službou. V bytech 
byla vybudována nová koupelna, zá-
chod, rozvody energií, byl instalován 
kuchyňský kout a položeny podla-
hové krytiny. Myslím, že technické 
služby odvedly opravdu kvalitní práci 
a vznikly opravdu útulné, moderní 
a funkční byty, které budou svým ná-
jemníkům dobře sloužit.

Josef Vojta
místostarosta

V pátek 8. dubna proběhlo ve Velkém Meziříčí vyhlášení XIII. ročníku 
Lyžařského poháru Vysočiny. Tereza Ptáčková z Bystřice n. P. obsa-
dila v obřím slalomu druhé místo za vítěznou Lucií Kopeckou ze Ski 
Klubu Hlinsko. Tereza má za sebou úspěšnou lyžařskou sezónu, ve které 
se jí ještě podařilo zvítězit v Jihomoravském lyžařském poháru. Seriálu 
pěti závodů v obřím slalomu se zúčastnilo celkem 60 mladých lyžařek.

T. Pojezný, SK NMNM

2. místo v obřím slalomu

Poliklinika informuje...

V posledních letech bylo na po-
liklinice provedeno několik oprav 
či úprav, které mají ulehčit pohyb 
našim invalidním spoluobčanům. 
V současné době je ke všem ordi-
nacím, rentgenu, laboratoři, kance-
lářím i všem doplňkovým službám  
bezbariérový přístup.

Výtah, který je na poliklinice  již 
16 let, prošel na konci loňského roku 
a na začátku letošního roku gene-
rální opravou elektrotechniky. Zna-
menalo to téměř 3týdenní odstávku, 
problémy pro pacienty i personál, 
ale vzhledem k vánočním svátkům 
a dovoleným, kdy je i na poliklinice 
méně pacientů, jsme to všichni dobře 
zvládli.

Velmi důležitou pro imobilní pa-
cienty je schodišťová plošina, která 
umožňuje přístup k praktickým ob-
vodním lékařům. Byla zprovozněna 

současně s otevřením dětského pa-
vilonu v lednu 2005. Tito pacienti 
jsou o této možnosti informováni 
svými ošetřujícími lékaři. Obsluhu 
zajišťují zdravotní sestry od lékaře, 
ke kterému imobilní pacient jde na 
vyšetření. Je třeba se vždy se zdra-
votní sestrou domluvit. Sestry jsou 
pro obsluhu plošiny odborně pro-
školeny. 

Invalidním pacientům jsou k dis-
pozici dvě bezbariérové toalety. 
První je v dětském pavilonu, hned 
za vchodovými dveřmi. Byla zpro-
vozněna také s otevřením dětského 
pavilonu.

V letošním roce byla zrekonstru-
ována a uvedena do provozu druhá 
toaleta – ve třetím patře hlavní bu-
dovy, vedle schodiště.

JCH

Vážení spoluobčané, dovolte,  abychom vás informovali o změnách 
a možnostech pro  invalidní pacienty, kteří navštíví polikliniku.
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INZERCE

Referent nákupu

Náplň práce:

nákup svěřených komodit 
(objednávání/příjem/převod),

skladové hospodářství 
ve svěřené oblasti,

komunikace se zahraničními 
a tuzemskými dodavateli,

spolupráce se sklady 
jednotlivých provozoven,

kompletní evidence 
v informačním systému.

Požadujeme:

SŠ vzdělání technického směru,

aktivní znalost anglického jazyka 
podmínkou, německého jazyka 
výhodou,

znalost práce na PC,

řidičský průkaz skupiny B,

zkušenosti s nákupem výhodou.

Seřizovač CNC strojů

Nabízíme vám:

práci na hlavní pracovní poměr,

dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,

odpovídající zaškolení,

možnost osobního růstu (školení, výuka jazyků,…),

zaměstnanecké benefity,

finanční ohodnocení odpovídající funkci a odvedené práci.

Životopis a vyplněný dotazník,
který najdete na
www.adoz.cz/pracovni-prilezitosti, 
zasílejte na e-mail prace@adoz.cz 

Zároveň uveďte, o jakou
pozici máte zájem.

Náplň práce:

nastavení a seřizování CNC strojů,

zodpovědnost za rozjezd výroby 
a následný chod strojů,

příprava nástrojů,

provádění drobných oprav,

měření na pracovišti 
i v měřicí místnosti.

Požadujeme:

SŠ vzdělání technického směru,

schopnost čtení výkresové 
dokumentace,

znalost technické dokumentace,

praxi na obdobné pozici,

samostatnost, spolehlivost, 
odpovědnost,

technické myšlení 
a ochotu se vzdělávat,

manuální zručnost,

ochotu pracovat 
ve třísměnném provozu.

Operátor CNC
strojů a montáže

Náplň práce:

manuální obsluha strojů a zařízení,

kontrola průběhu výroby na stroji,

měření na pracovišti,

práce vhodná pro muže i ženy.

Požadujeme:

manuální zručnost,

spolehlivost a odpovědnost,

ochotu pracovat 
ve třísměnném provozu,

praxe ve strojírenském 
provozu výhodou,

vhodné i pro absolventy.

referent nákupu,
operátor CNC

strojů a montáže,
seřizovač CNC

strojů 

Strojírenská
společnost ADOZ, s.r.o.
přijme pro pracoviště

v Bystřici nad Pernštejnem
pracovníky
na pozice:



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN  KVĚTEN 2016

Narození

Datum Název akce  Místo Organizátor 

1. 4. – 6. 5. Stará Byst ice v akvarelech Františka Dvo á ka M stské muzeum BnP M stské muzeum BnP 

26. 4. ZUŠ – Jarní koncert p vecké, smy cové a klavírní t ídy; 17.00 hod. Malý sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

28. 4. Tan írna; 19.00 hod. Velký sál KD - BnP Vojt ch Žák 

29. 4. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 19.00 hod. Bukov Ochotnický soubor Ví ina 

29. 4. P edmájový koncert ZUŠ; 18.00 hod. Velký sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

29. 4. Sulkovec te d tem 2016; 18.00 hod. Oú Sulkovec Obec Sulkovec 

29. 4. P edmájový koncert s dechovým orchestrem ZUŠ; 18.00 hod. Velký sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

30. 4. arod jnice - sraz na nám stí; 20.00 hod. Byst ice n. P. -  Lužánky  KD Byst ice n. P. 

30. 4. TK Byst ice – TJ Nové M sto na Morav , KS dosp lí Tenisové kurty - BnP TK Byst ice n. P. 

30. 4. – 1. 5. Wolf Cup 2016 – o pohár starosty Lužánky 852, BnP HOCKEY-SENZE z.s. 

1. 5. Setkání harmoniká ; 13.30 hod. Dale ín - KD Obec Dale ín 

1. 5. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala - BnP Areál sportu 

1. 5. – 31. 10. S Vodomilem zub í zemí 2016 Byst icko TIC a M sto Byst ice 

 1. 5. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu a kultury s.r.o. 

3. 5. Honza Nedv d a hosté; 19.30 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

6. 5. 
„O dvanácti m sí kách, aneb: Jak je to dnes s Maruškou…“; 

16.30 hod. 
Vír - KD ZŠ a MŠ Vír 

7. 5. D tský majáles Zahrada VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 

7. 5. Vírské výlety Okolí Víru Obec Vír 

7. – 8. 5. Sportovní víkend Sportovní hala Martin Janecký 

8. 5. TK Byst ice – Start Brno „B“, KS dorost Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

10. 5. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Orlovna Byst ice n.P. Jednota Orel 

10. 5. ert v švagr; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

12. 5. Májový koncert ZUŠ; 17.00 hod. Byst ice n. P. -  KD KD BnP, ZUŠ BnP 

13. 5. Jarní koncert; 18.00 hod. M stské muzeum BnP 
DPS Pramínek, Pramen a 

Studánka 

13. 5. Zpíváš, zpívám, zpíváme; 9.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P., ZŠ TGM 

13. –15. 5. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala R. Ondrášek a L. Velínská 

14. 5. Majáles Zub í zem  2016 
Amfiteátr na nám stí, 
areál VOŠ a SOŠ BnP 

VOŠ a SOŠ Byst ice n. P. 

14. – 15. 5.  Rybá ské závody – dosp lí a d ti Vojt v rybník ve Víru MO MRS Vír 

20. – 22. 5. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Zita Svobodová 

21. 5. TK Byst ice – Ž ár nad Sázavou, KS dosp lí Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

21. 5.  13. ro ník Memoriálu Zde ka Vav í ka Vír – hosp dka Na Pískovn  Obec Vír 

21. 5. Muzejní noc; 19.00 – 24.00 hod. 
M stské muzeum BnP, 

Depozit Tatra, Eden 
M stské muzeum BnP, Depozit 

Tatra, Eden 

22. 5. 
Divadlo - pohádka O T ech prasátkách  (hraje divadlo 
Netratrdlo); 15.00 hod. 

Franqueza Café Franqueza Café 

22. 5. Ve er p i klavíru hraje Martin Ratolístka; 19.30 hod. Franqueza Café Franqueza Café 

22. 5.  Malované na cimbál; 18.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

22. 5. TK Byst ice – Ž ár nad Sázavou, KS mladší žactvo  Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

22. 5. TK Byst ice – SKT Tišnov, Sp. Jihlava, KS Babytenis do 9 let Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

24. 5.  Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

26. 5.  Absolventský koncert ZUŠ + výstava; 18.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P., ZUŠ Byst ice n. P. 

28. 5.  12. ro ník b hu „Byst ickem kolem Vírské p ehrady“ a d tský den Okolí Víru TJ Jiskra Vír 

28. 5. M R v šermu - žactvo Sportovní hala Sokol Byst ice n. P. 

29. 5. M R v šermu - senio i Sportovní hala Sokol Byst ice n. P. 

29. 5. TK Byst ice – Brno Bosonohy Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

29. 5. TK Byst ice – Brno Kraví Hora Tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

29. 5.  Pohádkový den d tí; 10.00 hod. Masarykovo nám. BnP M sto Byst ice n. P. 

Jubilanti

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

DUBEN 2016
16.4. Petra Slámová
 Jiří Kurfürst

26.1. Adéla Balášová
31.1. Lucie Janíková 
  8.2. Sára Krahulcová
10.2. Mikuláš Navrátil
10.2. Matyáš Navrátil
11.2. Natálie Moučková
24.2. Viktorie Polnická
  1.3. Barbora Bencová
  2.3. Anna Marie Josífková

KVĚTEN 2016
Cyrilka Štouračová 91 let
Ludmila Fleková 90 let
Irena Lišková 88 let
Jaroslav Miluška 86 let
Anna Brodecká 86 let
Marie Krejčí 85 let
Josef Martinek 80 let
Stanislav Sadecký 80 let
František Bukáček 80 let
Ludmila Tribulová 80 let
Antonín Slabý 75 let
Libuše Fialová 70 let
Růžena Ťupová 70 let
Jan Mynář 70 let
Milada Vávrová 70 let

Dne 30. dubna 2016 
vzpomeneme 10. výročí, 
co nás opustila manželka, 
maminka a babička, paní 

JARMILA MĚSÍCOVÁ 
z Bystřice nad Pernštejnem.

Vzpomínají manžel 
a dcera s rodinou
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

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 31.5.2016 

 

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 

Letošního Kostitřasu v By-
střici nad Pernštejnem 
se v sobotu 9. dubna 2016 
zúčastnily 3 týmy. Nejmenší 
obsadili 1. místo v kategorii 
předškoláků - děti vystou-
pily jako zdravotní tým ses-
třiček a doktorů. V kategorii 
dětí vystoupila pětičlenná 
chlapecká skupina v podání 
Boney M a obsadila 4. mís-
to. Letos poprvé se zúčastnili 
soutěže i rodiče v hlavní ka-
tegorii se Stínohrou a za ni 
získali 2. místo. Všem moc 
gratulujeme a děkujeme za 
trpělivost při nacvičování.

Na neděli 12. června se chystá tradiční Pohádkový les u Borovinky se 
začátkem ve 13 hodin. Srdečně všechny zveme.

Aleš Sitař

Místní poplatky Místní poplatky 20162016

Poplatek za odpad
Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pern-

štejnem OZV 3/2015 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů pro rok 2016 je 600 Kč na osobu.

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II. patro 
nebo na účet:

9005-0000723751/0100, 
VS: 315001340, 
SS: rodné číslo poplatníka
Termíny jsou pro:

- Integrované obce do 31. 3. 2016
- ulice Lipová,Višňová, Jívová, Topolová, Nádražní  do 30. 4. 2016
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, Novoměstská  do 31. 5. 2016
- ostatní ulice do 30. 6. 2016

Poplatek za psa 

Sazba poplatku za jednoho psa:

1500,-  Kč za rok (v Bystřici n. P. v bytových domech)
  500,-  Kč za rok (v Bystřici n. P. v rodinných domech)
  200,-  Kč za rok (poživatelé starobního, vdovského, sirotčího, invalidního       
            důchodu III. stupně, který je jediným zdrojem příjmu)
1000,-  Kč za rok (v sídle ohlašovny)
  200,-  Kč za rok (v místních částech)

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvy-
šuje o 50%.
Splatnost: do 31. 3. 2016
(činí-li sazba poplatku více než 500,- Kč ročně je poplatek splatný ve 
dvou stejných splátkách vždy do 31. 3. a 31. 8. příslušného roku)

za rok 2016 – OZV 4/2015

Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií pro rok 2016 bude 
probíhat takto:

Kontejnery budou přistavovány na těchto místech - lokalita Pod 
Horou 3x (spolková budova, spodní pravá část, vrchní trafostani-
ce) a Domanínek (u hl. brány při silnici č.19) v období duben až 
říjen vždy v pátek v těchto termínech - 15. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 
7., 19. 8., 16. 9., 21. 10. 2016 (vždy 3. víkend v měsíci). Násle-
dující pondělí bude kontejner odvezen na kompostárnu v areálu 
technických služeb. Mimo tyto termíny lze samozřejmě bezplat-
ně uložit bioodpad ve sběrném dvoře.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou  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 dal-
ší). Nejsou  určeny pro zbytky jídel a další odpady živočišného 
původu, komunální odpad, separovatelné složky komunálního 
odpadu a nebezpečný odpad. Odpad nesmí obsahovat kamení. 
V případě znečištění kontejneru nepovoleným druhem od-
padu bude poskytování služby ukončeno !

V Bystřici n.P. dne 23. 2. 2016

Za TS města a.s. Roman Kekrt, ředitel

Svoz biodpadu 
ze zahrádkářských 
kolonií velkoobjemovými 
kontejnery
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čt 09 06 
Bystřice nad
Pernštejnem

MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

Jan Novák: Quadricinium Fidium
Slavomír Hořínka: Words Without Thoughts 
Miloslav Ištvan: Zatemněná krajina pro smyčcové kvarteto 
Ludwig van Beethoven: Velká fuga B dur op. 133 

Městské muzeum, podkrovní sál
19:30 hod.

CONCENTUS MORAVIAE
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN  
A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

01  06 — 28  06  2016

21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae
Na téma „ Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní tradice“

Shakespeare, Beethoven a česká 
kvartetní tradice se potkají ve dvacá-
tém prvním ročníku festivalu zamě-
řeném na smyčcové kvarteto. Dra-
maturgové Jiří Beneš a Aleš Březina 
vybrali jako motto celého ročníku verš 
z Shakespearova sonetu č. 8: „Se stru-
nou struna v téže tónině, v manželské 
souhře se vždy doplňují“. 

Spojovací nití všech koncertů bu-
dou jména a díla Williama Shakespea-
ra a Ludwiga van Beethovena.  Na fes-
tivalu zazní všech 16 Beethovenových 
kvartetů v kombinaci s nejvýznamněj-
šími skladbami českého a světového 
repertoáru včetně hudby 2. poloviny 
20. století. Rezidenčním souborem 
festivalu bude Pavel Haas Quartet, 

nositel čtyř „ Oscarů klasické hudby“, 
tedy cen časopisu Gramophone a náš 
momentálně mezinárodně nejúspěš-
nější soubor, který vedle koncertů na-
bídne i mistrovské kurzy.

Kromě výrazných českých sou-
borů představí Concentus Moraviae 
2016 i několik špičkových zahranič-
ních kvartet, např. Dover, Modiglia-

EPOQUE QUARTET
DASHA / zpěv

čt 23 06 
Bystřice nad
Pernštejnem

CONCENTUS MORAVIAE
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN  
A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

01  06 — 28  06  2016
Kulturní dům
19:30 hod.

EPOQUE QUARTET
DASHA / zpěv

Jan Kučera, Pat Metheny, Django Reinhardt, Leonard Bernstein,  
David Balakrishnan, Roby Lakatoš, Cole Porter

ni, Kodály, Meccore a Danish String 
Quartet. Přizváním speciálních hostů, 
např. houslisty Josefa Špačka, pianistů 
Iva Kahánka, Miroslava Sekery a Da-
vida Marečka, zpěvačky Ivy Bittové 
atd.,  překročí festival v řadě koncertů 
rámec kvartetního obsazení. Ve svě-
tové premiéře zazní kvartetní úprava 
Shakespearem inspirovaného díla 
brněnského rodáka Ericha Wolfgan-
ga Korngolda. Speciálním projektem 
s Ondřejem Havelkou a jeho Melody 
Makers program obohatí také patron-
ka festivalu, mezzosopranistka Mag-
dalena Kožená. 

V Bystřice nad Pernštejnem  se mů-
žeme tradičně těšit na dva koncerty. 

V podkrovním sále městského 
muzea vystoupí ve čtvrtek 9. června 
2016 Miloslav Ištvan Quartett ve 
složení Alexej Aslamas - 1. housle, 
Jan Bělohlávek - 2. housle, Stanislav 
Vacek – viola, Štěpán Filípek – vio-
loncello.  

Epoque Quartet s pěveckou só-
listkou Dashou se nám představí dne 
23. června 2016 v bystřickém kultur-
ním domě. 

Na oba koncerty jste srdečně zváni. 
Bližší informace k programu Concen-
tus Moraviae a k předprodeji vstupe-
nek najdete na webových stránkách 
www. concentus-moraviae.cz.

Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony
ohně ve vysoké trávě a na strništích. 
Ohniště by mělo být také dostatečně 
vzdálené od budov, protože odlétající 
jiskry z vysoké vatry mohou velmi 
snadno způsobit požár střechy. Nemé-
ně důležité je také věnovat pozornost 
aktuální povětrnostní situaci a při sil-
ném větru oheň raději nerozdělávat 
vůbec. V blízkosti samotné hranice 
by neměla chybět dostatečná zásoba 
hasebních látek pro případné uhašení. 
Důležité je také, aby příjezdové cesty 
k místu pálení zůstaly průjezdné. Ni-
kdy si nemůžete být stoprocentně jistí, 
že k požáru nedojde a zatarasené cesty 
nám případný zásah jenom zkompli-
kují.

Co do ohniště rozhodně nepatří!

Dříve platilo, že se na budoucí oh-
niště vozil všemožný odpad, který lidé 
doma našli. Je stále silně zakořeněna 
představa, že co není kovové nebo 
železné, tak shoří. Proto na ohništích 
stále ještě můžeme najít pneumati-
ky, plasty, nádoby s vyjetým olejem, 
apod.  Je důležité uvědomit si, že 
pálení pneumatik velmi poškozuje 
životní prostředí a může mít i neblahé 
zdravotní následky. Stejně jako pálení 
jiných materiálů obsahujících chemic-
ké látky, tak také pálení pneumatik 
v otevřených ohništích je navíc pod 
hrozbou vysokých pokut zákonem 
přísně zakázáno. 

Při podpalování ohniště se obrňte 
trpělivostí.

Pro podpálení je vhodné použít 
například pevný podpalovač PePo. 
Rozhodně nepoužívejte vysoce hoř-
lavé látky jako například benzín, naf-
tu nebo líh. Při jejich použití se vám 
může oheň snadno vymknout kontro-
le, navíc vám může způsobit i vážné 
popáleniny. Tuhý podpalovač je dale-
ko méně riskantní a ve výsledku stejně 
efektivní.

Přeskakování vatry je velmi ne-
bezpečné.

Přeskakování vatry je stále velmi 
oblíbený druh riskantní zábavy a má-
lokdo si ve chvíli, kdy na něm oděv 
vzplane,  uvědomí, jak se správně za-
chovat. Pokud nemáte po ruce dosta-
tečné množství hasební vody pro uha-
šení, tak se okamžitě zastavte, lehněte 
si a kutálejte se. Rozhodně neutíkejte! 

Během nebo rychlou chůzí jenom ho-
ření podpoříte. Lehněte si na zem, po-
kud vám nehoří rukávy oděvu, tak si 
zakryjte obličej dlaněmi a kutálejte se, 
dokud plameny neuhasnou. Vhodné 
je pro uhašení také použít deku nebo 
jinou textilii. Nesmí se však jednat o 
textilie z umělých vláken.

Oheň nikdy nenechávejte bez 
dozoru.

Pamatujte, že oheň nesmíte nechat 
ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte 
ho, aby se nevymknul kontrole a nedo-
šlo k jeho nekontrolovatelnému šíření 
a vzniku požáru. Po ukončení pálení 
ohniště důkladně uhaste a ujistěte se 
o tom, že nemůže dojít k opětovnému 
vznícení. 

Proč ohlásit pálení hasičům?
O ohlášení pálení čarodějnic kaž-

doročně prosíme. Ohlášením pálení 
zcela určitě předejdete zbytečným vý-
jezdům hasičů k domnělým požárům. 
K ohlášení pálení stačí využít formulá-
ře na našich webových stránkách:

http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vy-
socina.aspx

ve službách pro veřejnost je odkaz 
na formulář pálení klestí. Vyplnění 
formuláře je velmi jednoduché. Pokud 
nemáte přístup k internetu, pak stačí 
telefonicky zkontaktovat službu HZS 
Kraje Vysočina stanice Bystřice n. P. 
950 292 111-112. V případě, že je jed-
notka této stanice nepřítomna můžete 
kontaktovat operačního důstojníka 
Krajského operačního a informačního 
střediska HZS Kraje Vysočina na tele-
fonním čísle 950 270 102 -106. 

Hasiči Bystřice n. P.

Podle lidové zvyklosti se budou 
v předvečer prvního máje zapalovat 
ohně na ochranu proti létajícím čaro-
dějnicím, které ztělesňují zlou moc. 
Jde o symbolickou ochranu úrody 
a celého hospodářství před neúspě-
chem. Aby neúspěchem neskončila 
také sama Filipojakubská noc, je třeba 
dodržovat několik zásad a doporučení.

Správný výběr ohniště.
Velmi důležitý je výběr místa, kde 

budete mít ohniště. Místo pro rozdě-
lávání ohně by mělo být dostatečně a 
bezpečně izolováno od hořlavých ma-
teriálů a ohraničeno pruhem širokým 
až jeden metr. Od kraje lesa a lesního 
porostu musí být ohniště vzdáleno nej-
méně  50 m, v případě stohu je nutné 
dodržet vzdálenost dvojnásobnou, tj. 
100 metrů. Zakázáno je rozdělávání 
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O Edenu otevřeně a na rovinu
Centrum zelených vědomostí 

Eden se po prvním roce provozu 
ukazuje jako projekt radnicí ne-
zvládnutý, s negativními dopady 
na hospodaření našeho města. 
Přestože byla jeho větší část uhra-
zena z dotace, téměř 60 milionů 
korun už zaplatilo město, které 
bude muset kvůli poskytnuté do-
taci také minimálně pět let doplá-
cet na jeho provoz. Za první rok 
fungování vychází provozní ztrá-
ta předběžně kolem 6 mil. korun. 
Tyto peníze bychom mohli využít 
například na opravy bytů nebo 
odvoz komunálních odpadů všem 
po celý rok zdarma.

Ekopavilon nefunguje
Pyramida ekopavilonu měla 

demonstrovat úspory energií. Ob-
novitelné zdroje energie nejen že 
nepropaguje, ale ani nenavazuje na 
orientaci vytápění města spalováním 
biomasy. Ve slunečných dnech se sil-
ně přehřívá a musel být uzavřen. 

Posledního února z vedení obou 
společností Edenu nečekaně odstou-
pil manažer Ing. Burian a svůj rychlý 
odchod zdůvodnil zdravotními důvo-
dy, především ale tím, že nechce nést 
odpovědnost za vysokou ztrátovost 
centra, jelikož „nemůže přimět do-
davatelské fi rmy k odstranění vad“, 
že „byl v létě nucen kvůli přehřívání 
ekopavilon uzavřít se všemi dopady, 

ztrátou důvěry návštěvníků a bezmá-
la 500 tisíc korun na tržbách kvůli 
snížení vstupného“. Vysvětlí vede-
ní města, kdo je za vysokou ztrátu 
Edenu zodpovědný? Kdo může za 
nefunkční a přehřívající se Ekopa-
vilon? Jaké jsou smluvní pokuty s 
dodavateli, termíny pro dokončení 
prací, kdo měl konat a nekonal?

Místo toho, aby radnice donutila 
dodavatelskou fi rmu vady Ekopa-
vilonu odstranit, uhradila sama z 
městských prostředků několik set 
tisíc korun navíc za neúčinnou dělící 
skleněnou stěnu. Proč?  

Zpráva o odstoupení bývalého ře-
ditele Buriana ve mně zprvu evoko-
vala přísloví o potápějící se lodi, to 
jsem ale nevěděl, že radní Burianovi 
kývli na výpověď dohodou a za dob-
rou práci dostal vysoké odstupné. 
Ing. Burian vedení města na problé-
my centra totiž dlouhodobě upozor-
ňoval… 

Eden povede starosta s místosta-
rostou

Domníval jsem se, že vedení města 
občanům situaci v minulém čísle vy-
světlí a především sdělí, proč vznikly 
problémy a co s Edenem dál. Téměř 
jako za totality se vše tutlá a drží pod 
pokličkou. Na zastupitelstvu starosta 
oznámil, že obě společnosti centra 
budou nejméně do podzimu bez ma-
nažerů a funkce jednatelů přebírají 

s místostarostou sami! To si opravdu 
neumím představit. Dostali jsme 115 
milionů na dotacích a máme povin-
nost zajistit jejich co nejlepší využití, 
minimalizovat ztráty … Vedení měs-
ta má desítky jiných funkcí a pomi-
nu-li schopnosti, na Eden nebude mít 
čas.

Exmanažer Burian zodpověd-
nost odmítá

Ing. Burian upozorňuje na podiv-
né okolnosti kolem celého projektu 
a uvádí pravý důvod svého odchodu. 
Část Burianova vyjádření uvádím: 

„Jelikož je Eden moje dítě, ještě 
počátkem roku jsem vyvinul nesmír-
né úsilí, aby se sešli všichni zainte-
resovaní od projektantů přes doda-
vatele po investora, aby našli řešení. 
Město jako konečný termín uvedení 
do provozu všeho, co bylo dodáno, 
stanovilo  20. únor. V tomto termínu 
ale nikdo nic nedodal, neupravil, ne-
předal, nedokončil – jenom se opět 
planě řečnilo a se stejným výsled-
kem zapisovalo. Ještě jsem navrhl, 
že pozvu soudní znalce, ale byl jsem 
požádán, ať to nedělám. No tak jsem 
29. 2. požádal o uvolnění z funkce 
sám a bylo mi vyhověno…. 

Musím konstatovat, že s takovou 
mírou fl agrantního chrapounství, 
neschopnosti, bohorovného nezájmu 
a ignorance jsem se za celou svou 
profesní kariéru ještě nesetkal.  Tohle 

Centrum Eden vstupuje do nové sezóny
Bystřice nad Pernštejnem – Centrum Eden vstupuje do nové návštěv-

nické sezóny. Stejně jako v minulém roce i letos začíná návštěvnický pro-
voz o květnových a červnových víkendech. Návštěvníci se mohou těšit na 
prohlídku Panského dvora, horáckou vesnici i ekopavilon.

Návštěvnická sezóna roku 2016 začíná na Edenu o víkendu 7. a 8. květ-
na. „Přípravy na novou sezónu právě vrcholí, dolaďujeme program a při-
pravujeme expozice pro návštěvníky,“ uvádí Jana Večeřová z centra Eden.

Pro návštěvníky bude otevřen celý areál Panského dvora. Děti se mohou 
těšit na oblíbenou prolézačku Krtčí noru a dospělí zase na pivo značky 
Mittrowsky z místního minipivovaru. V horácké vesnici se návštěvníci 
mohou vrátit do dob minulých a vyzkoušet si práci našich předků. A oproti 
loňskému roku bude zpřístupněn i ekopavilon, kde neustále přibývají nové 
interaktivní exponáty.

Centrum Eden můžete navštívit o víkendech v květnu a v červnu od 
9.30 do 18 hodin. 

Více informací o otevírací době naleznete na www.centrumeden.cz.

Jak je to s Edenem 
Že Centrum Eden od samého za-

čátku bylo, je a ještě bude velmi slo-
žitým problémem města, snad nikdo 
nepochybuje. Vím to já a ví to i mís-
tostarosta. Před léty jsme se společně 
pustili do boje za získání požehnání 
zastupitelů města pro tuto akci. Poz-
dější manažer Michal Burian byl u 
všech rozhodnutí od samého začátku 
až do 29. února 2016. Sám zpracoval 
projekt na získání dotace na tuto akci. 
Něco jiného je vypracovat projekt, 
popsat stohy papíru a čekat na dotaci. 
Po získání dotace na akci však násle-
duje činnost diametrálně odlišná. Je 
to vlastní realizace akce, řízení lidí a 
dosažení požadovaného cíle. Při této 
následné činnosti potom musí mana-
žer uvažovat jednak ekonomicky, ale 
současně v intencích projektu, který 
byl fi nancován a je kontrolován EU. 
Vytváření vizí a ideí je chvályhodné, 
ale to podstatné a důležité, tedy vedení 
společnosti v intencích schváleného 
projektu a podmínek poskytnuté do-
tace, to už nejde tzv. „okecat“. Věřili 
jsme od samého začátku člověku, kte-
rý se na projektu dlouhodobě podílel 
a tento projekt vždy prezentoval jako 
„svoje dítě“. Když však bylo potřeba 
zpracovat monitorovací zprávu pro 
ROP, nechal to na jiných, konkrétně 
na úřednících města. 

Dne 29. 2. 2016 podal manažer 
Michal Burian vedení města návrh na 
odvolání ze všech funkcí  v městských 
společnostech Eden Centre s.r.o. a 
Eden servisní s.r.o. Vybral si zástupný 

problém – ekopavilon a opustil naše 
město. My tady ale zůstáváme a mu-
síme se s nastalou situací vyrovnat. 
Udělali jsme chybu, když jsme věřili 
člověku, který tvrdil, že projekt Eden 
je jeho srdeční záležitostí? Asi ano, 
protože když došlo na lámání chleba, 
tedy hodnocení výsledků roku 2015, 
opustil kapitánský můstek a tváří se, 
že se ho celá věc netýká. To, co po 
sobě zanechal, musí dávat do pořádku 
úředníci města, které za „odměnu“ ve 
svém článku, zveřejněném na strán-
kách pana Švestky, napadá.

Je nám vyčítáno, že jsme se s mís-
tostarostou ujali vedení fi rem, které 
bývalý manažer Michal Burian opus-
til. Věřte, že po této odpovědnosti, kte-
rou jsme na sebe převzali a za kterou 
nejsme nijak fi nančně ohodnoceni, 
vůbec neprahneme. Ale blíží se turis-
tická sezóna, pole se začínají zelenat, 
zaměstnanci jsou nervózní, zda ve 
fi rmách budou dál pokračovat a život 
jde dál. Výběrová řízení na manažera, 
popř. manažery obou městských spo-
lečností, mohou trvat i několik měsíců, 
a to bude pomalu po sezóně. Zná ně-
kdo jiné, lepší řešení? Pokud ano, rád 
se svého jednatelství vzdám. 

Pan Burian ve svém článku zcela 
absurdně zpochybňuje výběrové ří-
zení na zhotovitele stavby. Toto vý-
běrové řízení zařizovala externí fi rma 
z Brna a celé výběrové řízení bylo 
odsouhlaseno ROPem. Zmíněný Mi-
chal Burian byl, na rozdíl ode mne, 
členem komise, která zhotovitele stav-

by vybírala. Jeho náznaky na údajné 
vazby politické reprezentace města 
na dodavatelskou fi rmu a obviňování 
z jakéhosi vzájemného spojenectví, 
mě uráží. Pan Burian byl přítomen u 
všech zásadních rozhodnutí a město 
mu nadstandardně vycházelo vstříc ve 
všech jeho požadavcích. 

Co dodat na závěr? 
Proti pomluvám se budeme brá-

nit právní cestou. Zvažujeme podání 
trestního oznámení a občanskoprávní 
žaloby. Problémy ekopavilonu jsou ře-
šeny v rámci reklamace s projektanty 
i zhotoviteli. Nyní musíme zabezpečit 
průběh turistické sezóny a zajistit hos-
podaření na farmě. Pan Burian, který 
do dnešního dne (15.4.2016) nepředal 

městu protokolárně ani jednu společ-
nost a nezajistil ani předání účetnictví 
za rok 2015, dle mého názoru ukva-
peně hodnotí neschopnost „střihačů 
pásek a vítačů občánků“ vést společ-
nosti, které opustil. 

Pomlouvat své nástupce měsíc 
poté, co opustil - řečeno jeho slovy - 
„svoje dítě a svoji srdeční záležitost“, 
se mi jeví jako ukvapené a neseriózní. 
Mimořádná situace vyžaduje mimo-
řádná, až krizová opatření. Doporučil 
bych panu Burianovi, aby s hodnoce-
ním situace, kterou zapříčinil svým 
odchodem, počkal do příštího roku, 
až se budou hodnotit hospodářské 
výsledky společností za rok 2016. 

Karel Pačiska, starosta
                                                                                                                       

se stát v soukromém sektoru, jsou 
všichni dávno v evidenci uchazečů o 
práci. Naprostá neúcta k tomu, že ně-
kdo někomu dá jen tak 120 milionů 
na „rozvoj“. Copak nikoho nezajímá, 
jak byl naplněn účel projektu? Tohle 
má být strategický projekt kraje? 

A tak se tedy ptám - není v tom 
nějaký jiný záměr? Není náhodou 
nějaká vazba politici-dodavatelé? 
Vždyť vrabci dopředu cvrlikali, že 
bude stavět PKS. Nebo je potřeba to 
nechat zbankrotovat a pak to něko-
mu dopředu známému prodat? 

Ve světle posledních kroků no-
vých manažerů na Edenu si nedove-
du představit, že by se svou zkuše-
ností střihačů pásek a vítačů občánků 
mohli řídit centrum Eden byť na pře-
chodnou dobu, byť po jednu sezónu. 
Eden ještě nějakou chvíli pojede se-
trvačností a pílí zbylých zaměstnan-
ců. Stále ale platí, že na úspěchu se 
musí pracovat roky, pokazit se to dá 
za měsíc. Ten právě uběhl.“ 

Proč radnice problémy Edenu 
dlouhodobě tají a s podivnou laxnos-
tí se staví k řešení reklamací? Proč 
Burian naznačuje vazby na dodava-
tele? Proč do vedení Edenu nechtějí 
nikoho pustit? Budu požadovat řád-
né prošetření kontrolním výborem 
města.

Vít Novotný, zastupitel 
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Dětský Majáles v Bystřici n. P. Postav si svoje auto – krajský projekt 
úspěšně pokračuje

Který kluk by v dětství nesnil o 
tom postavit si svoje auto? Kteří stu-
denti v běžných středních školách 
mají takovou možnost stavbu auta 
realizovat? 

Kraj Vysočina pro svoje vybrané 
střední školy zrealizoval projekt Po-
stav si svoje auto, který je součástí 
podpory technického vzdělávání na 
Vysočině v roce 2016. Také naše 
škola do tohoto projektu byla za-
pojena a naši studenti technických 
oborů se od listopadu potýkali se 
stavbou silničního roadsteru Kaipan. 
Přes všechny potíže a úskalí se celé 
dílo povedlo a nové auto je na svě-
tě. I když stále je co zlepšovat! Do 

Bystřický Kostitřas již pošesté úspěšný

budoucího Bystřicka pro vás připra-
víme povídání o celé stavbě včetně 
perliček, které se vyskytly.

Dnes vám tedy představujeme 
černou verzi Kaipana z dílny VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Má-
te-li chuť a čas přijít se podívat osob-
ně na dílo našich studentů, neváhejte 
– 25. května od 9:00 do 11:00 hod. 
bude na Masarykově náměstí spo-
lečně s ostatními 7 krajskými Kai-
pany vystaven v rámci Roadshow 
Kaipanů po Vysočině.

Přijďte nás podpořit a posoudit 
jestli středoškoláci svoji práci umí!

Tým Kaipan VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem

Již pošesté se rozezvučel bystřic-
ký kulturní dům moderní taneční 
hudbou při Bystřickém Kostitřasu. 
Pořadatelská skupina DANCE STY-
LE Petry Novákové. S početným re-
alizačním týmem opět připravila pro 
všechny účastníky jedinečný zážitek. 

Celkem 80 choreografi í od 26 
týmů z blízkého i dalekého okolí 
předvádělo výborné výkony. Vý-
tečným zpestřením bylo několik 
vystoupení tanečníků ze Slovenska. 
Bratislavská skupina S3T KIDS si 
odvezla i několik umístění na stup-
ních vítězů.

Nejvíce vystoupení však přivezly 
týmy TS BAMI Kunštát a ANGELS 
CREW. Ani bystřické taneční sku-
piny se neztratily. Dance Style před-
vedl vystoupení ve dvou kategoriích, 
přičemž starší dívky se umístily na 
druhém místě. Neočekávaným zá-
žitkem se stalo vystoupení uskupení 

z Domanína ČAJ RUM BUM. Jejich 
stínohra sklidila zaslouženě potlesk.

Letošní ročník Kostitřasu tradičně 
podpořily Město Bystřice nad Pern-
štejnem, Kraj Vysočina ze svého 
Fondu Vysočiny, dále pak Fonorex, 
Peugeot Kopecký, TS Bystřice nad 
Pernštejnem, SK Bystřicko a o grafi -
ku se postarala fi rma SNUG Design. 
Veliké díky patří organizačnímu 
týmu. Jejich nasazení a vstřícnost 
je ze strany účastníků hodnocena 
velice kladně. Díky patří Mirkovi 
Koudelkovi a kulturnímu domu za 
zajištění zázemí.

Věřme, že za rok 8. dubna se 
opět sejde výtečná konkurence a 7. 
ročník Bystřického Kostitřasu bude 
ještě lepší než ten letošní. Popřejme 
skupině DANCE STYLE hodně 
úspěšných vystoupení a kvalitní pří-
pravu mladých lidí, kterým se tanec 
stal koníčkem a zábavou.

Reakce na starostův článek „Naše švestka opět na scéně“
Musím reagovat na text ze čtvr-

té strany minulého vydání Bystřicka 
(3/2016), v němž mě starostovo vyjád-
ření vůči občanovi našeho města, kte-
rý ve svých článcích na webu nikoho 
osobně nenapadá, přišlo neférové. Urá-
žet občana Bystřice jen proto, že má 
jiný názor než pan starosta, je sprosté. 

Jako zastupitel, který také hlasoval 

proti reklamní obrazovce (za cca 600 ti-
síc korun), se domnívám, že starostovo 
doporučení všem nespokojeným, aby 
zvážili svoje odstěhování, je nemístné. 

Myslím si, že by mělo být panu 
Švestkovi nabídnuto, aby svoje ná-
zory mohl prezentovat v Bystřicku 
a reagovat sám.

 Vít Novotný, zastupitel

Opět po roce si vás a vaše děti dovolujeme pozvat na 
Dětský Majáles v Bystřici nad Pernštejnem. V loňském 

roce jste se u nás mohli bavit s Trampem a Línou a zároveň jste mohli zhléd-
nout koncert Jaroslava Uhlíře.
Pro ten letošní Dětský Majáles máme připraven trošku jiný program:
12:00  Otevíráme brány – zahájení dětské diskotéky 
 s Mirkem KOUDELKOU
12: 00 – 16:00  „U nás na statku“ – tématické hry a soutěže pro rodiče a děti 
 – po celé odpoledne pro vás budou připraveny různé aktivity 
 a soutěže, během kterých budete sbírat balónky, za které si 
 můžete vyzvednout losy do slosování  o krásné ceny.
16:00 – 16:30 Vyvrcholení dětské diskotéky 
 – vypouštění nafukovacích balónků  
16:30  Slosování cen a závěr odpoledne

Po celé odpoledne budou k dispozici dva skákací hrady, dětská horolezecká 
stěna, autodráha se šlapacími motokárami, projížďky na koních, soutěže ve sklá-
dání vlaštovek a letání na vzdálenost, tématické soutěže a hry „U nás na statku“ 
– zasadíte si vlastní kytičku, kterou si odnesete domů, vyzkoušíte si slalom mezi 
zvířátky a mnoho dalších aktivit na celé odpoledne. Připravujeme pro vás občer-
stvení pro děti a dospěláky. Každý aktivní účastník si od nás odnese nějakou 
maličkost.

A teď to nejdůležitější – vše připravujeme na sobotu 7. 5. 2016 od 12:00 v zahra-
dě VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Srdečně vás všechny zveme ke strávení 
příjemného sobotního odpoledne!
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Enersol poprvé na gymnáziu
Naši studenti, Jaroslav Škorpík a 

David Jílek, se v letošním roce po-
prvé zapojili do projektu Enersol. 
Cílem projektu je prohlubovat po-
vědomí o využívání obnovitelných 
zdrojů energie, o šetření energií a 
omezování emisí v dopravě. 

Výběr tématu byl snadný, inspi-
rací se nám stala budova gymnázia. 
V rámci provozu školy je snahou 
maximálně šetřit energii, například 
pomocí úsporného osvětlení či ter-
mostatických hlavic sloužících k re-
gulaci vytápění, ale jiný, alternativní 
zdroj energie škola nevyužívá. Stu-
denti se tedy zaměřili tímto směrem 
a výsledkem byl projekt na téma 
Návrh na úsporu energie v budově 
Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem 
s využitím fotovoltaických panelů. 
V projektu hoši zhodnotili energetic-
kou bilanci budovy a navrhli způsob, 
jak snížit výdaje za elektrickou ener-
gii. Pokud by se projekt v budoucnu 
realizoval, škola by podle jejich vý-

počtů ročně snížila odběr elektrické 
energie ze sítě o celou jednu třetinu 
a investice by se zřizovateli vrátila 
už do šesti let. Kvalitu práce ocenila 
také porota, která ji zařadila v kate-
gorii Enersol a praxe mezi osm nej-
lepších a doporučila ji do krajského 
kola.

Krajské kolo se konalo 18. 2. 2016 
v prostorách kongresového sálu KÚ 
v Jihlavě.  Záštitu nad touto akcí pře-
vzal hejtman kraje Jiří Běhounek. 
Jaroslav Škorpík za účasti senátora 
Miloše Vystrčila, radní Jany Fialové, 
náměstka primátora Milana Koláře a 
dalších účastníků soutěže, projekt 
velmi poutavě přednesl a díky tomu 
si hoši domů odvezli nejenom slad-
ký dort, ale také 3. místo z krajské 
soutěže. Povzbudivé bylo zjištění, že 
první tři projekty od odborné poroty 
získaly stejný počet bodů a o vítězi 
nakonec rozhodl váhový přepočet, 
který nás zařadil pouhých pět setin 
bodu za vítěze. 

Úspěch na krajské úrovni 
studenty posunul do národ-
ního kola konaného 17. a 18. 
3. v Nymburce, kde si poprvé 
mohli vychutnat atmosféru 
celostátního kola. Zde se sta-
li úspěšnými reprezentanty 
Kraje Vysočina a s krajským 
družstvem po boku studentů 
z VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.,  
VOŠ a SOŠ Žďár nad Sáza-
vou, Gymnázia Chotěboř a 
OA, SZŠ a SOŠs Jihlava vy-
bojovali krásné páté místo. 
Účast na projektu Enersol 
byla pro naše studenty vel-
kým přínosem. Získané infor-
mace a zkušenosti jistě dále 
zúročí při studiu na vysoké 
škole technického typu, kam 
se oba mají v plánu příští rok 
hlásit. 
Eva Musilová – koordinátor-

ka  projektu Enersol 
na gymnáziu

Bystřické gymnázium mezi TOP 10

Paní profesorka slaví narozeniny
Gymnázium bylo v Bystřici nad 

Pernštejnem založeno v roce 1953, je 
tu tedy již 63. rokem. V letech 1960 
– 1992 , tedy více jak polovinu dosa-
vadní existence , na něm působila paní 
profesorka Vlasta Urbánková. 

Za ta léta přivedla k poznání a k 
maturitě stovky studentů. Je z těch 
kantorů, na které se nezapomíná, 
protože to prostě není možné. Její 
metody výuky i zkoušení propo-
jené svérázným humorem často 
braly dech a síly, současně to však 
byla vždy ukázka pedagogického 
mistrovství nejvyšší třídy. Člověk 
při tom pochytil věci, které byly tak 
nějak navíc, mimo výuku; jak však 
časem zjistil, právě ony byly tím 
pravým a podstatným pro život, pod-
statnějším než školní znalosti. 

Důležité věci se však často dějí i po 
vyučování. To pak paní profesorka za-
čínala druhou směnu. Lásku k poezii 
dovedla přenést na studenty, přivést 

podílela? Kde napojit další články 
spojené především s činností Společ-
nosti Anny Pammrové? Kam přikovat 
vlastní bohatou literární tvorbu, kterou 
paní profesorka někdy skromně ozna-
čuje jako „své texty“? 

Bylo a je toho hodně a za všechno 
veliký dík. Taky kytice (hodně velká!) 
by se hodila. Nebo co říkáte tomuhle – 
postavit se a vzdát čest… 

A proč tohle všechno píšu? Paní 
profesorka Vlasta Urbánková na konci 
dubna oslaví – snad mi promine, že to 
„prásknu“ – 80. narozeniny. 

Přestože už řadu let neučí, je s Bys-
třicí, naší školou nebo městskou kni-
hovnou stále v kontaktu. Stejně tak s 
řadou svých žáků. Každé další setkání 
s ní oživuje vzpomínky, ale přináší i 
nové poznatky a zážitky. 

Tak především hodně zdraví pře-
jeme z Bystřice do Drásova na starý 
mlýn… 

Petr Čermák

je k recitaci ve škole nebo na různých 
soutěžích. Ta cesta šla ještě dál, k 
původní studentské tvorbě prezento-
vané na stránkách školního časopisu 
Študák. 

Spolupráce s tehdejším Českoslo-

venským rozhlasem, divadlo, nejrůz-
nější doprovodné kulturní programy 
(dodnes v paměti zůstává oslava 25. 
výročí založení školy) – kde skončit 
pevně spojený řetězec článků vše-
ho dění, na němž se paní profesorka 

Dne 29. 3. 2016 se na Vysokém učení technickém v Brně uskuteč-
nilo setkání zástupců nejúspěšnějších středních škol s rektorem VUT 
prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc.

Velkým potěšením pro nás byla i účast bystřického gymnázia. 
A v čem je tedy naše škola tak výjimečná, že byla na setkání přizvá-
na? Podporuje totiž technickou orientaci ve vzdělávání středoškoláků 
a motivuje ke studiu technických oborů.

Prestižní záležitostí je pro nás fakt, že patříme mezi 10 nejlepších 
středních škol, odkud na VUT v Brně nastoupilo nejvíce úspěš-
ných maturantů z celé České republiky.

Brněnské VUT ocenilo práci našeho celého pedagogického sboru, 
která se odráží v kvalitě absolventů bystřického gymnázia.

A jelikož mají technické obory v dnešním světě „zelenou“, jsme 
rádi, že se na přípravě budoucích odborníků velkou měrou podílí prá-
vě naše škola.

Hana Borková – zástupkyně ředitele gymnázia
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Navštívili jsme vědecký park Vida v Brně

Malá mořská víla na ZŠ Nádražní
Ani 180. narozeniny neodradily 

Andersenovu slavnou mořskou pan-
nu zavítat 1. dubna 2016 na již pátou 
Noc s Andersenem na ZŠ Nádražní 
615. Byla to návštěva zcela nečeka-
ná a skutečnost, že si spletla našeho 
pana ředitele s princem z pohádky, 
situaci trochu zkomplikovalo. Když 
nakonec odplula bez něj, všichni jsme 
si oddychli. Akce se účastnilo 150 

našich dětí a 20 dospělých. Večer od-
startovaly čtenářské dílny. Během nich 
jsme si připomněli nejen výročí vzni-
ku pohádky o Malé mořské víle, ale i 
životní osudy a díla dalších osobností, 
jenž letos slaví významné jubileum, 
např. Karel IV., Jan Karafi át nebo 
Zdeněk Svěrák. A co všechno jsme 
během jedné noci stihli? Poznali jsme 
se navzájem i mimo školní lavice, 

pracovali jsme s různými literárními 
texty, hráli divadlo, luštili křížovky, 
soutěžili, zhlédli loutkové představení 
Kouzelný zvon z dílny Honzy Hrub-
ce, protáhli se u cvičení s Dášou Br-
dárovou, prošli ztemnělými chodbami 
naší krásné školy a potkali několik 
strašidel z deváté třídy, užili si ohňo-
stroj a také tradiční diskotéku. Priori-
tou ale bylo ČÍST SI! A to se nám i 

letos podařilo. Díky, pane Andersene!
Touto cestou děkujeme i našim milým 
sponzorům, ke kterým letos patřila fi r-
ma Wera Werk s.r.o., Železárny Štěpá-
nov, spol. s.r.o., Adoz, s.r.o., MEGA-
-TEC s.r.o., Šikland, Česká spořitelna, 
a.s. Dobrou večeři nám připravily paní 
kuchařky z fi rmy Scolarest.

za organizátory NsA 
L. Chudobová

Výběr 17 žáků naší školy, kteří 
pracují na ekologických projek-
tech, se zúčastnil v rámci projektu 
Euronet 50/50, návštěvy vědeckého 
parku Vida v Brně. Cestovali jsme 
společně s 2. ZŠ Nové Město na 
Moravě Leandra Čecha, která je 
také Ekoškolou jako my, a praco-
vala na tomto projektu. Na ploše 
5000 m2 jsme se mohli hravou – 
interaktivní formou seznámit s fy-

Jaro v ZŠ TGM
Druhý březnový týden v naší 

škole proběhl ve znamení projektu 
Bystřicko čte dětem. Žáky z první-
ho i druhého stupně postupně na-
vštívily zajímavé osobnosti našeho 
města. V příjemném prostředí školní 
knihovny četli ze svých oblíbených 
knih Hynek Jurman, Tomáš Rossí, 
Jan Vařeka, Božena Boučková, Dag-
mar Navrátilová. Lenka Macháčko-
vá s dětmi i zpívala a Lenka Mičíno-
vá Sáblíková povídala o náročném 
povolání lékaře. Pro prvňáčky si 
třída 9.B dokonce nachystala malé 
divadelní představení Standa a dům 
hrůzy. Sedmáci, osmáci a deváťáci 
se ještě mohou těšit na hororové au-
torské čtení Jana Opatřila.

Jako každý rok se v první jarní 
den 21. března sešli před školou žáci 
1. stupně a zástupci žákovského par-
lamentu, aby společně přívítali jaro 
Sluníčkovým dnem. Každá z tříd 
měla připravené krátké vystoupení – 
básničky, písničky, scénky s jarní te-
matikou. Počasí se umoudřilo, a tak 
nám svítilo i sluníčko. Na závěr děti 
vypustily balónky s přáníčky.

Také školní velikonoční jarmark 
letos přilákal množství návštěvníků. 
Obdivovat a také osobně vyzkoušet 
mohl každý celou řadu velikonoč-
ních dovedností od pletení pomlá-
zek, zdobení vajíček, přes výrobu 
krásných dekorací až například k 
vytvoření vodního mlýnku. Děti si 

Jirka a Petra se ve svém rodném kraji vyznají
Každoročně se naše škola zapojuje 

do soutěže pořádané Krajem Vysočina 
s názvem Poznej Vysočinu. Letos si ve 
školním kole nejlépe vedli Jirka a Petra 
Klusákovi. 18. března se tedy vydali do 
Jihlavy poměřit svoje znalosti s nejlep-
šími řešiteli školního kola z celé Vy-
sočiny. V zasedací místnosti krajského 
úřadu se sešlo 161 soutěžících. Zde je 
čekal vědomostní test ze znalostí svého 

užily celý den zvířátek, nebo odpo-
ledne cvrnkání kuliček. Každopádně 

- ten, kdo vstoupil, neprohloupil.
Učitelé ZŠ TGM

rodného kraje. Žáci museli prokázat, že 
se vyznají v kulturních památkách kra-
je, znají významné rodáky a ví, čím se 
proslavili, mají přehled o místních pří-
rodních zajímavostech,  průmyslových 
závodech či o regionálních slavnostech 
a festivalech a mnoho dalšího. Jirka a 
Petra statečně s úkoly bojovali a vypla-
tilo se! Pro 40 nejlepších řešitelů Kraj 
Vysočina připravil VIP výlet do Prahy 

s luxusním ubytováním a skvělým pro-
gramem. Jirkovi a Peti se podařilo tuto 
cenu získat a v květnu je čeká úžasná 
odměna! A to není všechno – Jirka 
ztratil v testu pouze jeden jediný bod 
a díky tomu se stal absolutním vítě-
zem této krajské soutěže. Oběma moc 
gratulujeme a přejeme plno pěkných 
zážitků v Praze!

Romana Klusáková, ZŠ TGM

zikou, chemií, biologií, ekologií a 
dalšími obory. V úvodu nás čekala 
přednáška - šou: Elektromagion 
aneb, co víte o blescích? Všichni 
jsme se, během asi 4 hodin, dobře 
pobavili a obohatili se o nové po-
znatky. Věda je nám zase o něco 
blíže.

Hana  Kopecká  koordinátor EVVO  
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Čtení dětem ve „speciální“ škole 
V měsíci březnu jsme v naší škole 

třikrát (nejen) četli dětem i jejich ro-
dičům. Nejprve s poutavým vyprá-
věním o životě dětí z různých částí 
Afriky přijel cestovatel a dobrodruh 
Jan Vařeka ml., který nás kromě čte-
ní z knihy potěšil i prezentací desí-

Muzikál O Budulínkovi měl úspěch
Po vánočních vystoupeních začali zpěváci z dětského 

pěveckého sboru Labyrint nacvičovat v pořadí již čtvrtý 
muzikál - tentokrát O Budulínkovi.

Premiéru měl 17. února v  Kulturním domě Lísek, zde 
jsme pohádku nejen zazpívali, ale také přečetli v rámci 
projektu Bystřicko čte dětem 2016. Stejné vystoupení 
jsme zopakovali i o 14 dnů později na úvodním čtení v 
naší základní škole ve Štěpánově.

V hlavních rolích excelovali Tomáš Jurka (Budulínek), 
Denisa Hlaváčková (Liška), Michaela Sedlářová (Babič-
ka) a Tomáš Jelínek (Dědeček), sólový zpěv byl střídán 
zpěvem Vypravěčů a celého sboru.

12. března jsme se s muzikálem vypravili na okres-
ní soutěž dramatických souborů do Nového Města na 
Moravě. Zde jsme porovnali své umění s dalšími deseti 
dramatickými soubory ze základních a základních umě-
leckých škol. Do krajského kola jsme sice nepostoupili 
(postoupily soubory ze ZUŠ Nové Město na Moravě a 

ZUŠ Brno), byli jsme však mezi třemi oceněnými.
Porota, ve které zasedli herec a režisér Jiří Suk, 

dramaturgyně Městského divadla Brno Klára 
Latzková a pedagožka MgA. Eva Suková, PhD., 
udělila našemu zpracování  Ocenění za scénogra-
fi i.

Vyhlášení nás velmi mile překvapilo, protože 
se zaměřujeme především na zpěv a nastudování 
muzikálů není naší hlavní náplní, považujeme ho 
spíše jako zpestření činnosti.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zpěvákům, 
protože během pouhých šesti zkoušek bravurně 
nastudovali nové role, dále paní učitelce Evě On-
drové, která s žáky 9. třídy vytvořila v hodinách 
výtvarné výchovy krásné kulisy, a také našim di-
vákům, bylo jich opravdu hojně.

Děkujeme!
Za DPS Labyrint Eva Čepičková, sbormistr

Pořadatel:  HOCKEY-SENSE z.s.
Místo konání:  Lužánky 852

 Bystřice nad Pernštejnem

turnaj 4. tříd ročníku 2006
o pohár starosty města Bystřice nad Perštejnem

30.4. - 1.5.2016

program a více informací na webu a facebooku 

http://www.hockey-sense.cz/wolfcup-2016-program/

https://www.facebook.com/Hockey.Sense.cz/

2016 WOLF CUP

dvoudenní turnaj v ledním hokeji 

v sobotu 30.4.2016 od 12 hodin 

sportovní odpoledne s bohatým 

programem pro celou rodinu, 

sportovní soutěže o ceny, 

stánky s občerstvením, 

šermířské vystoupení, 

ohňová show, večerní oheň 

spojený s upalovaním čarodějnic  

tek fotografi í. O týden později nás 
zábavnou formou seznámila naše 
paní asistentka Bohuslava Čapková 
s pohádkou Dlouhý, Široký a Byst-
rozraký. Mnoho nového jsme se do-
zvěděli i o životě Karla Jaromíra Er-
bena, který se sbíráním a vydáváním 

pohádek proslavil. Do třetice jsme 
ve škole po roce přivítali pana Karla 
Skalníka. Letos si pro nás připravil 
pověsti ze Zubří země - O založení 
hradu Zubštejna a O pernštejnské 
bílé paní. Ochotně nám zodpověděl 
i mnoho otázek z historie našeho 

města. Děkujeme všem zapojeným 
účastníkům, zprostředkovateli akce 
- Mikroregionu Bystřicko a samo-
zřejmě sponzorům – Kraji Vysoči-
na, společnosti E-ON, nakladatelství 
Sluníčka a Mateřídoušky.   

Iveta Ostrýžová, ZŠ Tyršova 106
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Zubní pohotovost Zubní pohotovost DUBEN  KVĚTEN DUBEN  KVĚTEN 20162016

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

DUBEN
30.4. MDDr. Sylvie Konečná, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645

KVĚTEN 
1.5.MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M.,722 410 010
7.5.Lékař stomatolog Elena Gonchar, Beneš. nám. 123, Křižanov, 566 522 218 
8.5.Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Beneš. nám. 123, Křižanov, 566 522 218
14.5.MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774
15.5.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
21.5.MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 130, 566 536 712
22.5.MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
28.5.MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2, 566 523 796
29.5.MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060

ZPRÁVY Z MUZEA

MUZEJNÍ NOC V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 2016

Až do 6. května 
mohou návštěv-

níci městského muzea zhlédnout 
unikátní výstavu Stará Bystřice 
v akvarelech Františka Dvořáčka. 
V 70. letech minulého století na 
nich jejich autor zachytil řadu ma-
lebných městských zákoutí, z nichž 
některá dnes již neexistují.

Své sochařské dílo představí 
v půdní galerii profesor brněnské 
architektury Aleš Navrátil 30. dub-

V sobotu 21. května 2016 se 
k tradici muzejních nocí připojí tro-
jice bystřických muzejních a kul-
turních institucí: Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem, Depozit 
– Muzeum veterán TATRA klubu 
Bystřice nad Pernštejnem a Cent-
rum EDEN. 

Během muzejních nocí, jejichž 
tradice u nás byla zahájena v roce 
2004, nabízejí muzea a galerie po 
celé České republice nočním ná-
vštěvníkům bezplatné prohlídky 
svých stálých expozic i dočasných 
výstav a stávají se místy mimořád-
ných a nečekaných zážitků a setká-
vání. V Bystřici nad Pernštejnem 
se spojily tři kulturní instituce a v 
sobotu 21. května 2016 od 19 do 24 
hodin zdarma otevřou své brány ve-
řejnosti. Všechny přijdou s vlastní-
mi doprovodnými programy, které 
se během večera spojí v jediný. 

V květnu si připomínáme osvo-
bození od nacistické okupace so-
větskou a americkou armádou. Mu-
zejní noc se proto ponese v tomto 
duchu, i když půjde o „Osvoboze-
ní trochu jinak…“. V Bystřici nad 
Pernštejnem se sice znovu střetnou 
němečtí a ruští vojáci, ale tentokrát 
se jejich setkání odehraje v atmo-
sféře smíření a nadsázky. 

Městské muzeum si připravilo 
výstavu vojenských stejnokrojů a 
zbraní z doby 2. světové války, je-
jíž součástí bude i fotokoutek, kde 
si každý bude moci pořídit origi-
nální podobenku. Před jeho budo-
vou bude na Masarykově náměstí 

po 19. hodině zahájena přehlídka 
ruské vojenské jednotky, která od-
tud po půl deváté přejede do neda-
lekého depozitu TATRA klubu. Zde 
si budou moci návštěvníci – rovněž 
již od 19 hodin – prohlédnout ně-
meckou vojenskou techniku, např. 
obojživelné vozidlo nebo přepado-
vý vůz. Po 21. hodině se rozjede 
rozsvícená kolona vojenských au-
tomobilů směrem k branám Cen-
tra EDEN, kde bude ke zhlédnutí 
výstava fotografi í z konce války a 
unikátní dobový amatérský fi lm. 
Netradiční připomínka květnového 
osvobození roku 1945 vyvrcho-
lí hudební zábavou za doprovodu 
swing dixielandové skupiny Tata 
band.

U městského muzea rozbijí svůj 
stan s občerstvením bystřičtí dob-
rovolní hasiči, Centrum EDEN pak 
ke konzumaci nabídne potraviny a 
pivo z vlastní produkce. Na obou 
místech bude probíhat opékání špe-
káčků nad otevřeným ohněm. 

Mezi městským muzeem a Cent-
rem EDEN bude až do půlnoci jez-
dit v pravidelných intervalech bez-
platná kyvadlová doprava. Historic-
ký autobus bude vyjíždět z Masary-
kova náměstí vždy o půl, z točny u 
Centra EDEN vždy v celou hodinu. 
První spoj z města vyjede v 19.30, 
poslední od Centra EDEN ve 24.00.

Na akci srdečně uvítáme v do-
provodu rodičů i menší návštěvní-
ky, kteří chtějí objevit kouzlo noč-
ních muzejních institucí. 

Těšíme se na Vás!
-mp-

na v 16.00 hodin. Díky svým před-
chozím výstavám v městském mu-
zeu je milovníkům umění v regionu 
již dobře znám. 

V Rakousku žijící manželé Kle-
candovi se naopak v muzeu uvedou 
poprvé. Od 14. května vystaví v síni 
Antonína Bočka velkoformátové 
fotografi e ze svých cest do mnoha 
exotických zemí. 

Obě výstavy budou v muzeu 
k zhlédnutí ještě na začátku léta.
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Bystřické ochotnické divadlo III.
Koncem 50. let 

nastal v kultuře 
odklon od socia-

listického realismu budovatelského 
střihu k prosté zábavě, humoru, ironii 
a posléze k důrazu na individualitu a 
osobní prožitek.

Příkladem tohoto posunu je uvedení 
legendárního dramatu Pavla Kohouta 
Taková láska. Ve své době nesmírně 
populární hra je sice zcela nepolitická, 
ale v obecné rovině je kritikou necit-
livosti, sobectví a pokrytectví, které 
nutí lidi k přetvářce, ke snaze udržet 
dekorum za každou cenu. Studentka 
práv Lída Matysová  (v Bystřici ji hrá-
la A. Valčevská) je sice zasnoubená, 
ale vrátí se ke své dávné lásce Petru 
Petrusovi (M. Lorenc), který půso-
bí jako docent na fakultě a je ženatý. 
Vztah vyvolá skandál, když matka 
opuštěného snoubence Petruse udá 
na stranickém výboru fakulty; Petrus 
se milenky zřekne a nešťastná Lída 
spáchá sebevraždu. Z dnešního hledis-
ka nám může připadat závěr přehna-
ný, ale Kohout spatřuje 

nemusí se ničeho bát; věřící matka Vil-
ma je podle nich „jistí“ přes Pánaboha 
a svědomí. Hra však končí tragicky 
– Ďurko je vyzrazen a zabit; vinu na 
jeho smrti nesou svým dílem všichni, 
ale Kubišovi si to nechtějí, ani neumějí 
přiznat. Paralela se společenskou reali-
tou je zřejmá; po okupaci v roce 1968 
byla na více než 20 let zakázána hra 
i autor.

Psychologicky laděnou hrou uvá-
děnou v Bystřici bylo drama Jana 
Drdy Jakož i my odpouštíme, která 
také řeší otázku viny a je inspirována 
Čapkovým románem Povětroň. Na 
konec bych ráda připomněla uvedení 
her dvou autorů, jejichž jména v minu-
losti tak dlouho patřila mezi zakázaná, 
až se z obecného povědomí téměř vy-
tratila. První je Alfréd Radok (zemřel 
1976 ve Vídni), z jehož díla uvedli 
v bystřičtí ochotníci poetickou hru 
Stalo se v dešti. Pozoruhodná byla ze-
jména tím, že v ní vystupují pouze dva 
herci – manželský pár, který řeší svůj 
vztah. Hra se tak řadí do právě začína-

jící vlny divadel malých forem (malý 
sál, malé divadlo zjednodušeně řeče-
no). A. Radok se pak proslavil hlavně 
jako originální režisér, a to jak u nás, 
tak v zahraničí. Druhým autorem je 
Vratislav Blažek (zemřel 1973 v Mni-
chově), jenž se stal slavným zejména 
scénářem ke kultovnímu fi lmu Starci 
na chmelu. V Bystřici byla uvedena 
jeho dramatická komedie Příliš štědrý 
večer, v níž je hlavním hrdinou pře-
svědčený komunista, který je konfron-
tován s realitou diametrálně se lišící od 
jeho ideologických představ.

Ukončení činnosti ochotnického 
souboru paradoxně souviselo s věcí 
zcela pragmatickou: s přesunutím 
okresního úřadu z Bystřice do Žďáru 
(1961); velká část ochotníků musela za-
čít dojíždět za prací, a tak na zkoušky a 
setkávání zbývalo málo času. Výsledky 
jejich práce – krásné divácké zážitky – 
však zůstaly v paměti generací.

Podle vzpomínek F. Šenkýře 
připravila J. Michálková

Foto – archiv  F. Šenkýře 

A. Valčevská, J. Chocholáč a F. Šenkýř 
v Kohoutově hře Taková láska

v sobectví a vzájemném 
nepochopení příčinu lid-
ských tragédií.

Skutečně obdivuhod-
né je také uvedení hry 
Petra Karvaše Půlnoční 
mše; hra byla napsána 
v roce 1959 a už o rok 
později ji uváděli v Bys-
třici. Děj se odehrává na 
Slovensku v dobách Slo-
venského štátu. Rodina 
Kubišových zbohatla 
z arizovaného majetku; 
otec rodiny Viliam je 
členem hlinkových gard, 
dcera Angela je milen-
kou německého důstoj-
níka, zeť Paľo spolupra-
cuje s Rusy a nejmladší 
Ďurko je u partyzánů. 
Kubišovi jsou přesvěd-
čeni, že jsou připraveni 
na všechny eventuality a 

Alena Valčevská a Miroslav Lorenc ve 
hře Stalo se v dešti

Jaromír Špaček a Luboš Peš ve hře 
P. Karvaše Půlnoční mše

Marie Čumplová jako Vilma Kubišová 
v Karvašově Půlnoční mši

Setkání se statečnou paní

15. března proběhla v Městské 
knihovně beseda s doktorkou Jiřinou 
Šiklovou. V nejrůznějších interneto-
vých diskusích bývá tato žena často 
navrhována na prezidentku. A není 
divu, je to skutečně mimořádná osob-
nost.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., (nar. 
1935) vystudovala historii a fi lozofi i 

na KU a pracovala na Filozofi cké fa-
kultě jako odborná asistentka. Kvůli 
svým postojům v dobách Pražského 
jara musela ze školy odejít; za nor-
malizace se živila jako uklízečka a 
pak jako sociální pracovnice na geri-
atrickém oddělení Thomayerovy ne-
mocnice. Téma seniorů a odcházení 
ze života se stalo jejím životním zá-
jmem a věnovala mu řadu odborných 
prací. V 70. letech podepsala Chartu 
77, spolupracovala s disentem na 
distribuci exilové literatury a zároveň 
pomáhala rukopisy zakázaných auto-
rů dostat do Německa, kde v Schein-
feldu na zámku Schwarzenberg spra-
voval Vilém Prečan Dokumentační 
středisko československé nezávislé 
kultury. Odtud pak Prečan rukopisy 
zasílal do Kanady manželům Škvo-
reckým, do Říma, do Paříže, všude 

tam, kde bylo možné knihy vydat, a 
tak je zachránit pro českou literaturu. 
Za spolupráci s disidenty byla Šiklo-
vá vězněna v letech 1981- 82. 

V roce 1990 iniciovala založení 
Katedry sociální práce a také Cen-
trum a knihovnu Gender Studies 
v Praze. V roce 1995 získala oceně-
ní Žena Evropy, v roce 1999 jí byla 
udělena Medaile za zásluhy 1. stupně 
a v roce 2000 dostala plaketu Alice 
Masarykové Za zásluhy o rozvoj so-
ciální práce v ČR.

Na besedě s J. Šiklovou zazněla 
řada zajímavých myšlenek – např. na 
téma mezigeneračního neporozumě-
ní, které je u nás ve srovnání s jiný-
mi zeměmi nápadné a často zásadní, 
říká, že na vině je česká historie plná 
zvratů a revolucí, což způsobuje, že 
zkušenosti každé generace jsou jiné. 

Těžko se pak hledá porozumění, 
když vývoj společnosti není kontinu-
ální, často se mění cíle, hodnoty a tur-
bulentními zvraty procházejí i osudy 
lidí.  

Pokud se chcete dovědět o Dr. 
Šiklové více, najděte si v Archivu 
ČT pořad 13. komnata s J. Šiklovou, 
který natočila O. Sommerová . A na 
závěr malá ukázka z knihy rozhovorů 
s J.Š. Bez ohlávky (vyd. Kalich, Pra-
ha 2011):

„Kdo je dnes hrdina? Ten, kdo 
určitým způsobem riskuje, nemusí jít 
zrovna o život, ale třeba o postavení, 
protože je přesvědčen, že to má dělat 
a je to tak správné. (……….) Jinak 
souhlasím s Lutherem, že i kdybych 
věděla, že zítra zemřu, tak ještě dnes 
zasadím strom.“

J. Michálková
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INZERCEČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Theodor LAZAR   
Řeč, kterou učinil senior učitelského sboru prof. Theodor Lazar při slavnosti posvěcení a otevření nové budovy c. k. vyššího gymnasia 

českého v Brně 18. září 1884.
Kdo vkročí do tohoto domu, spat-

ří vlevo u vchodu zlatými písmeny v 
kámen vyrytá slova Patrio sermone ut 
bohemica quoque Moraviae iuventus ad 
humanitatem institueretur, hoc gymnasi-
um anno 1866 condidit hasque ei aedes 
anno 1884 dicavit Franciscus Josephus 
I. Austriae Imperator Augustissimus, to 
jest, že náš nejmilostivější císař a král 
tento ústav v roce 1866 založil a jemu v 
roce 1884 tento dům dal vystavěti, aby 
také česká mládež moravská řečí mateř-
skou byla vedena k lidskosti.

Dovolte, vznešení pánové a velectění 
hosté, abych o nápise tom promluvil ně-
kolik slov. Řeč, kterou dítě mluví, dříve 
nežli do školy chodí, řeč, které se dítě 
samo naučilo v domě otcovském, jme-
nujeme řečí mateřskou (patrius sermo). 
Řečí tou počíná dítě se modliti, počítati, 
mysliti a cítiti, řeč tato uvádí jeho ducha 
k životu a s ní jest vše, co dojímá útlé srd-
ce jeho, v úzkém spojení. A proto mají ti, 
jimž se dítě svěřuje, aby budili síly jeho 
duševní a šlechtili srdce jeho, mluviti k 
němu řečí touto. Avšak i člověku dospě-
lejšímu zní řeč mateřská nejlí bezněji, 
zvuky její každého hluboce dojímají, a 
co pobyt v cizině činí člověku trpkým, 
není ani tolik nezvyklá strava ani tvrdé 
lože, jako spíše okolnost, že mu nikdo 
nerozumí; neboť se mu zdá, že řeč, kte-
rou tam mluví, nemá ani slov pro to, co 
smysl jeho dojímá, co srdce jeho cítí. A 
proto mají také ti, jimž se svěřuje mládež, 
aby ji užitím všech sil duševních vedli k 
pravé vzdělanosti, k ní mluviti řečí ma-
teřskou, po které srdce mladíkovo touží, 
ve které rád své myšlenky rozpřádá.

Dítě se naučí prositi neb děkovati v 
řeči cizí, pěkně to odříkává, avšak srdce 
jeho při tom ničeho necítí. Jest to ne-
bezpečné zneužívání mluvy, které dále 
jsouc prováděno učí dítě lháti, a lživé dítě 
snadno se stane člověkem, jemuž jsou 
city hračkou a ctnost hloupostí! Jinoch si 
nasbírá v cizí řeči snad větší zásobu vě-
domostí, osvojí sobě i ušlechti lejší mrav, 
úplného však a jasného poznání dojmů a 
citů svého duše vního života pro povrch-
ní znalost cizí řeči, cizích názorů, cizích 
pojmů nedospěje, stává se nejistým 
v mluvení, nedůstojným v jednání, a 
mluví-li s někým o věcech důležitějších 
a vznešenějších, zdá se mu, že nemůže 
říci, co by chtěl, a má-li jednati rázně, 
bojí se, že by si uškodil.

Čím důkladněji však kdo zná řeč, 
tím jemněji chápe, tím snáze myslí, tím 
přesněji mluví, tím větší nabývá schop-
nosti rozuměti sobě i jiným. Proto má 
býti řeč mateřská vodítkem mládeže na 
cestě vzdělanosti a marno jest namáhá-
ní těch, kdo chtějí cizí řečí nahraditi řeč 
mateřskou! Řeč cizí nemluví k srdci, 
zůstává povrchní prostřednicí života spo-
lečenského a stává se mnohdy nástrojem 
chytráctví a výdělkářství. Kdo dlouhým 
užíváním cizí řeči tolik si ji osvojil, že ji v 
mysli své ubytoval a do srdce svého přijal, 
aby tlumočila jeho nejmilejší myšlenky a 
nejhlubší city, ten se odřekl řeči mateřské 
a přijal cizí řeč za vlastní, ten není více 
synem národa svého, jest odrodilcem! 

Dvě řeči mateřské v jednom srdci místa 
nemají, každý člověk má jen jednu řeč 
mateřskou, jako má jen jednu matku!

Málo se dbalo o duševní vzdělání ve 
středním věku, rytíř byl hrd na svou pěst 
a málo bylo lidí, kteří si hleděli vyššího 
duševního života. Vzdělanost jejich byla 
přinesena z ciziny, byla cizí a řeč její 
byla latina. Latinsky mluvil a psal kaž-
dý vzdělanější muž. Teprve na sklonku 
minulého století pozbyla latina praktické 
ceny a její místo zaujaly řeči domácí. 
Bylo to v době největší skleslosti národa 
našeho, v době, kde svět téměř ani ne-
věděl, že v Čechách a na Moravě znějí 
české zvuky! Řeč národa našeho jsouc 
považována za sprostou a selskou potu-
lovala se mezi chudinou po chaloupkách 
a nemohla se nikterak vyklovati do živo-
ta veřejného. Tento smutný stav dušev-
ního života českého byl příčinou, že se 
do škol uváděl jazyk německý, jelikož 
se zdálo, že se čeština nehodí k vyšší-
mu vzdělání. Bylo to největší pokoření 
národa českého, že kdysi tolik slavný 
nyní byl vykázán ze života veřejného. 
Řeč česká hynula, národ umíral. Že 
neumřel, jest zásluhou několika mužů 
vlasteneckých, kteří z čisté lásky k řeči 
mateřské vytrvalou činností a šlechetnou 
snahou probouzeli cit národní a lásku 
k mateřštině. Bylo to dílo obtížné, co 
podnikli mužové tito, ale počet jejich se 
množil, snahám jejich se dařilo, národ již 
pochovaný povstal v nové síle duševní a 
zatouživ po vyšším vzdělání hlásil se o 
své právo. A nejmilostivější císař a král 
náš otevřel mu brány středních škol pro-
měniv některé ústavy německé v ústavy 
české, založiv nové ústavy české napřed 
v Čechách, pak na Moravě, aby také 
česká mládež moravská byla vedena řečí 
mateřskou k lidskosti (ad humanitatem)!

Vděčný národ nezapomene nikdy, že 
za panování císaře a krále Františka Jo-
sefa I. slavil své vzkříšení!

Pohlížíme-li k myšlení a jednání lidí, 
shledáme, že v názorech o lidském ži-
votě se dělí do dvou táborů. Jedněm jest 
život smutnou nut ností, do které se člo-
věk musí vpraviti i mimo vůli a jež mu 
ukládá jisté povinnosti, které jest nucen 
zachovávati. Jim nemá život hlubšího 
významu, skvosty, na nichž se zakládá 
přednost člověčenstva před ostatním 
tvorstvem, nejsou předmětem jejich 
myšlenek ani snah. Hledí sobě zříditi 
život pokojný a pohodlný a pracují jen 
v tomto směru. Předmětem učení by 
dle náhledu jejich mělo býti, jak by se 
asi průmysl povznesl a peníze vydělaly. 
Druhým jest život darem Božím a po-
vinností jejich nejsvětější zdokonalovati 
dle slabých sil sebe a lidstvo cvičením 
rozumu, vzděláváním citů a vůle, podří-
diti obmezený prospěch soukromý pro-
spěchu celku a sloužiti obecnému dobru. 
Předmětem učení jest to, co vede lidstvo 
k dokonalosti a razí mu cestu k blaženos-
ti, kterou připravil Bůh dětem svým.

Kdyby byl účel člověka živiti se jako 
zvíře plody zemskými a sil svých upo-
třebiti ve kruhu občanské činnosti, až se 
rozpadne v prach, ze kterého vyšel, pak 

by dostačilo připravovati mládež k urči-
tému povolání, přihlížeti k tomu, aby se 
stala způsobilou a obratnou vydělávati 
peníze a vésti průmysl a obchod. Je-li 
však účel člověka vyšší, má-li vynik-
nouti nad jiné tvory, pak jest potřebí pěs-
tovati ve mládeži to, čím se člověk liší 
od zvířete, čím vyniká nad jiné tvorstvo, 
pak potřebí jest povzbu zovati mládež k 
dokonalejší duševní činnosti, buditi v ní 
city ušlechtilejší, vésti ji k lidskosti (ad 
humanitatem): neboť pohodlnému živo-
tu naučí se sama a „quaerenda pecunia 
primum est, virtus post nummos“ [nej-
dřív shánějte peníze, ctnost až po nich] 
volá na ni svět ze všech stran.

Předměty, jimiž se mládež vzdělává k 
lidskosti, jsou Bůh, lidstvo a příroda.

Boha poznati učí nás svaté nábožen-
ství, a že především jemu pří sluší vésti 
mládež k lidskosti, nebude nikdo popí-
rati; neboť jím se budí v srdci mládeže 
vědomí vyššího povolání člověka, ono 
má naplniti mysl její snahou po tom, co 
svým připravil Pán. Víra v Krista budiž 
duší i srdcem vyučování, budiž měřít-
kem ceny ostatních předmětů!

Lidstvo poznáváme z řeči; neboť řeč 
tlumočí myšlenky a city jeho. Ale lidstvo 
nemluví řečí jednou a řeč mateřská má 
příliš úzké meze. Proto jest potřebí uči-
ti se také řečem cizím, abychom jako 
lékař na těle jiného nabyli způsobilosti 
pozorovati a posuzovati výkony duševní 
národů jiných.

Jako ve společnosti lidské jednotlivci 
vynikají duchem a výtečnými skutky 
nad jiné a zachovávají sobě památku 
nehynoucí, tak v dějinách lidských jed-
notliví národové činností, vzdělaností a 
slávou překonali národy jiné a získali si 
rozhodný vliv na život a vzdělání jich. 
Učiti se především řečem národů těchto, 
sledovati jejich duševní práci, jest nej-
snadnější cesta, která vede k poznání 
lidskosti!

Nejslavnější národové byli Řekové 
a Římané. Oni vyvinuli duševní čin-
nost ve všech oborech největší, zplodili 
osobnosti a díla, jimž rovných nena-
lézáme u jiných národů. Dějiny jejich 
jsou plny vzorů statečnosti občanské, 
lásky k vlasti, obezřelosti, obětavosti, 
poslušnosti zákonů a podrobení se řádu 
státnímu. Řeč řecká pak jest nejkrás-
nější a nejdoko nalejší ze všech, řeč la-
tinská nad jiné přísná a důstojná. Naše 
vzdělanost konečně vzrostla na základě 
vzdělanosti řecké a římské a opírá se o 
ni. U Řeků stála kolébka všeho našeho 
umění a vědění, a co Řek vymyslil a 
vytvořil duchem svým, převedl Říman v 
život skutečný a rozšířil mezi národy. U 
Řeků a Římanů jest pramen vzdělanosti 
naší, z něhož musí čerpati, kdo se nechce 
spokojiti vodou z něho odtékající. Proto 
jsou oba tito národové především způso-
bilí, aby poznáním jich mládež dospěla 
poznati lidstvo. Nejsou to pouhá řecká a 
latinská slova, jimž se jinoch učí, nýbrž 
jsou to nejdokonalejší výkony ducha lid-
ského v obrazech prostých, vznešených, 
názorných, z nichž jinoch má bráti sílu, 
aby si otevřel nové prameny činnosti 

duševní. Jen tenkráte, když žák poznal 
počátek, rozkvět, slávu i úpadek národa 
řeckého a římského, pochopí další roz-
voj dějin lidských ve středním i novém 
věku, dovede je posouditi a bráti z nich 
radu sobě i jiným. Tak doplní dějepis se 
zeměpisem, čeho k poznání lidstva ne-
poskytli Řekové ani Římané.

Třetím předmětem, jímž se mládež 
vzdělává k lidskosti, jest pří roda. Ona 
však poskytuje tolik různých věcí a úka-
zů, že nestačí duševní síly mládeže, aby 
je poznala. Jen k tomu hleděti jest nutno, 
aby mládež dovedla pozorovati a chápati 
skutky přírody a nebyla netečná k jejím 
dílům velkolepým. Pomocí matemati-
ky, jež svou přísnou důsledností, neo-
mylností svých vývodů a rozmanitostí 
soustav bystří rozum mládeže a učí ji 
správně mysliti, pozná mládež správnost 
a zákonnost v úkazech přírodních, do-
vede stopovati lidskou činnost i v oboru 
tomto, pozná poměr člověka ku přírodě, 
podiví se důmyslu jeho a naučí se i tu 
oceniti dosah lidskosti!

Taková jest asi cesta, kterou vedeme 
mládež, aby poznáním Boha, lidstva 
a přírody dospěla lidskosti. Že mládež 
mnoho zapomene z toho, čemu se nau-
čila, nedbáme; neboť jako slévač kadlub 
pracně zhotovený rozbije, když z něho 
vyňal dílo umělecké, tak ať zapomene 
muž, čemu se u nás naučil, neviditelný 
prospěch, že duch jeho zesílil myšlením 
a učením, že srdce jeho se ušlechtilo 
poznáním pravdy, dobra a krásy, nikdy 
nezapře, nikdy nesmaže! Dovede potla-
čiti city bezuzdné, omezí své vášně, dá 
výhost sprostotě, netečnosti a samoli-
bosti, osvojí si vládu nad sebou a bude 
říditi život svůj ctností a rozumností; 
neboť poznav lidskost stal se teprv člo-
věkem. A tomu jsme chtěli, toho jsme 
se domáhali, nedbajíce křiku těch, kteří 
pokládají každé povolání za řemeslo. Ut 
ad humanitatem formari posset homo, 
concessit ei Deus annos iuventutis, aby 
člověk mohl býti vzdělán k lidskosti, dal 
mu Bůh léta mla dosti, praví Komenský 
a učí nás, co máme činiti s mládeží svě-
řenou. Multa rogare, rogata tenere, re-
tenta docere. Mnoho se ptáti, čeho jste 
se doptali, v paměti chovati, a co jste si 
pamatovali, sobě i jiným sdě lovati, radí 
i Vám, milí žákové, tento velký učitel 
náš! Buďte pamětlivi slov jeho, ptejte 
se učitelů svých, ptejte se knih, ptejte se 
spolužáků svých. Dbejte a přičiňte se a 
Bůh požehná snahám Vašim a dá zdaru 
namáhání Vašemu a ústav tento krásný 
svým zevnějškem stane se ještě krás-
nějším tím, že vychová církvi, vlasti a 
milému národu muže, kteří když budou 
povoláni, aby buď hlásali pravdy svaté-
ho náboženství neb hájili právo neb těšili 
nemocné neb vzdělávali mládež, budou 
si vědomi svého vznešeného povolání 
a vědomostmi, vkusem, svědomím a 
svou ryzí povahou vydají svědectví, že 
ústav náš dostál úkolu, jaký mu určil náš 
nejmilostivější císař a král zlatými slovy 
vyrytými v kámen, patrio sermone ut 
bohemica quoque Moraviae inventus ad 
humanitatem institueretur!

(1834 Bystřice nad Pernštejnem – 1887 Brno)
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Otvírání studánek u sv. Michaela

Svatební veletrh podruhé

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

Knihy pro dospělé:
Čechura Jaroslav  Karel IV.
Doležal Miloš  Krok do tmavé noci
Fábera Jaroslav  Nové rozhledny ČR
Harman Patricia  Porodní bába od řeky Hope
Jenšík Miloslav  Devatero hokejových zastavení
Judith Anodea  Tvořivá síla čaker
Kůtek Milan  Nordic running
Liška Vladimír  Posvátná místa České republiky
Praško Ján  Asertivitou proti stresu
Rýdlová Jarmila  Tajemství psychiky
Shalmani Abnousse  Chomejní, Sade a já
Šiklová Jiřina  Matky po e-mailu
Vácha Dalibor  Ostrovy v bouři
Vašák Jaroslav  Medová kuchařka a vše co jste o medu nevěděli
Weiss Michael  Islámský stát

Knihy pro mládež:
Bradley C. Alan  Vražda není hra
Clary Julian  Oprsklovi
Chbosky Stephen  Ten, kdo stojí v koutě
Miňovský Daniel  Řachanda
Pospíšilová Zuzana  Prázdniny s drakem
Przewožniak Marcin  Jak se bydlí se strašidly
Reeves Hubert  Jak jsem svým vnoučatům vyprávěl o vesmíru
Staniszewska Zofi a  Netiketa
Stewner Tanya  Lili Větroplaška. Se slony se nemluví

Den Dudka
Tak by se dal nazvat každoroč-

ní den příjezdu dětem již známého 
ilustrátora Adolfa Dudka. Ani letoš-
ní třeťáčci nebyli ošizeni o velikou 
hromadu legrace a malování. 15. 3. 
z knihovny opět s úsměvem na tváři 
odcházely desítky malých dudků. A 
jistě nebyli poslední. Budeme se tě-
šit na ty příští. 

Dagmar Navrátilová, 
městská knihovna

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz 
www.knihovna.bystricenp.cz                                                                                                                                    

Úžasná limuzína v obležení 
mnoha nevěst a družiček, slavnost-
ní atmosféra a současná útulnost 
a pečlivost, tím vším vás ohromili 
pořadatelé 2. svatebního veletrhu 
v Bystřici už při pouhém vstupu do 
kulturního domu. A uvnitř přehršle 
všeho, co by o svatbě nemělo chy-
bět. Tedy svatební šaty, košile, po-
lobotky i střevíčky, prstýnky a další 
šperky, prostřená tabule, nabídka 
menu, talíře, příbory, skleničky, dor-
ty a zákusky, kadeřnice i stylistky, 

fotoalba a spousta dalších dekorací 
a potřebností.

Před odpolední promenádou ne-
věst bylo parkoviště téměř plné, zá-
jem veliký a všichni přihlížející nad-
šeni. K promenádě nevěst i poslechu 
hrála Cappella Allegra, a to vše při-
pravila Svatební a společenská agen-
tura AZ. A v případě vašeho zájmu 
vám připraví klidně celou svatbu na 
klíč. O nic se nebudete starat, jenom 
se vezmete...

-HJ-

První dubnovou neděli zazně-
la světoznámá kantáta Bohuslava 
Martinů „Otvírání studánek“ na po-
svátném až magickém místě, v kos-
telíku sv. Michaela ve Vítochově. 
Úžasné dílo vzniklo na Burešovy 
verše během pár červencových dnů 
v roce 1955. Ve Vítochově je před-
neslo hudební sdružení VERNUM 
2013 ENSEMBLE.

Kostelík byl zaplněn milovníky 
umění a při pohledu na celou řadu 
mně blízkých lidí se nedala z hlavy 

vypudit myšlenka, že na tohle chodí 
jiná sorta lidí, než jsou obdivovate-
lé a pořizovatelé Olšiakových soch. 
Ale ne, bude to složitější! V první 
lavici jsem zahlédl paní Pechovou, 
která má ráda Martinů, ale líbí se 
jí i Olšiakův Zubr. A tak každému 
podle jeho chuti, tak to má být!
    Hlavně že hodnotná kulturní vy-
stoupení jsou k dispozici i v malých 
vískách. Chvála nejen interpretům, 
ale i pořadatelům.

Hynek Jurman
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15 LET SMYČCOVÉHO ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO
 V roce 2001 se tři hudebnice 

Jana, Věra, Martina a jedna toho 
roku nastoupivší učitelka Lenka 
rozhodly znovu obnovit tradici 
smyčcového orchestru, který do 
roku 1993 hrál pod taktovkou pana 
Něhoslava Kyjovského – učitele 
smyčcových nástrojů na tehdejší 
LŠU. K tomuto rozhodnutí je vedlo 
i přání několika dalších bývalých 
žáků, kterým hraní v orchestru 
moc chybělo. V začátcích orchestr 
čerpal z archivu pana učitele, který 
nám laskavě věnovala paní Kyjov-
ská. Nejde ale žít jen z minulosti 
a archiv se za těch uplynulých 15 
let rozrostl zhruba na 300 skladeb. 
Ale jenom o notách hra v orchestru 
není. Hlavním motorem fungování 
je chuť hrát. Mnoho lidí orchestrem 
prošlo, mnozí se vydali do jiných 
měst, krajů, některé život zavál i do 
jiných zemí. Potěšující je, že se čas 
od času ozvou a připomenou si ty 
společně strávené chvíle. Někteří se 
zase vrátili zpátky a svojí hrou zno-
vu těší nejen sami sebe, ale i všech-
ny, kteří mají rádi hudbu. Chuť hrát 
je neopouští. Svědčí o tom i přibliž-
ně 100 koncertů a vystoupení, jimiž 
se orchestr za uplynulé roky pre-
zentoval nejen bystřické veřejnosti. 
Jak se orchestr postupně rozrůstal, 
bylo nutné, aby měl jednotné vede-
ní. Dirigentkou jsem se tedy stala 
já, Lenka Macháčková. Orchestr 
tvoří současní i bývalí žáci ZUŠ a 
všichni mají můj obdiv. Každý pá-
tek, a v případě velkých připravova-

ných projektů často i o víkendech, 
popadnou svůj nástroj a světe div 
se, sejdou se a hrají, až se jim od 
smyčců kouří. Nutno podotknout, 
že někdy se kouří z uší i dirigentce. 
Zvláště v počátcích nácviku, kdy 
zvuky, které orchestr vyluzuje, se 
výsledné skladbě podobají jen vel-
mi vzdáleně a ona si připadá spíš 
jako krotitelka divé zvěře. Ale jak 
jde čas, vrásky na čele dirigentky se 
postupně vyhlazují, protože 25 lidí 
se pilným nácvikem dokáže změnit 
v jeden celistvý organizmus a fun-
gují jako jedno tělo. Pak má někdy 
člověk dokonce pocit, že se ocitl 
v hudebním ráji a prožívá nirvánu. 

MLADÍ HUDEBNÍCI SOUTĚŽILI V RÁMCI KRAJE VYSOČINA
Každoročně se žáci Základní umělecké školy zúčastňují celé řady 

soutěží a přehlídek, ale tou nejvýznamnější výzvou je soutěž vyhlašo-
vaná MŠMT pro Základní umělecké školy. Jde o postupovou vícekolo-
vou soutěž, která dává žákům a jejich pedagogům možnost prezentovat 
dovednosti a srovnat své schopnosti s konkurencí v rámci okresu, 
kraje, popřípadě celé republiky. Letos byla vypsána pro oblasti Hra na 
akordeon, Sborový zpěv, Komorní hra dechových nástrojů a Komorní 
hra smyčcových nástrojů. A jak si vedli mladí hudebníci v nelehké 
konkurenci svých vrstevníků z 25 uměleckých škol – ZUŠek Kraje 
Vysočina? Dá se říci, že víc, než výborně, přivezli totiž do Bystřice 
samé zlato a stříbro: 

Okresní kolo akordeon – Nové Město n. M.
1. místo s postupem: Jiří Loukota, Vázlerová Vendula, duo Alžběta 

a Slavěna Pavelkovy (pedagogické vedení Dita Havlová, 
Josef Havel)

1. místo:  Tadeáš Vícha, trio – Peňáz V., Vraspír V., Raasch T., duo 
– Vetešníková Š., Koukalová T. (ped. vedení Dana Makov-
ská)

1. místo s postupem: Michaela Sedlářová (ped. vedení Milada Krá-
senská)

Krajské kolo sborový zpěv – Třebíč
Zlaté pásmo: sbor Pramen (dostal také ocenění za přirozený dětský 

hlasový projev), sbor Studánka (ped. vedení Inka Pospí-
šilová)

Krajské kolo akordeon – Velké Meziříčí
1. místo: Vázlerová Vendula, duo Alžběta a Slavěna Pavelkovy (pe-

dag. vedení Dita Havlová,  Josef Havel)
1. místo s postupem do celostátního (6. – 8. 5. v Plzni): Michaela Sed-

lářová ( ped. vedení Milada Krásenská)  
2. místo:  Jiří Loukota (ped. vedení Dita Havlová,  Josef Havel)

Krajské kolo s převahou dechových nástrojů – Havlíčkův Brod
2. místo:  Komorní trio – Čechová K., Dušková V., Juračková M., 

Komorní kvarteto – Čechová K., Dušková V., Vičarová E., 
Proks R. (ped. vedení Martina Olivová)

Krajské kolo s převahou smyčcových nástrojů – Jihlava
1. místo:  Komorní trio Štarhová J., Loukotová A., Vodák M.,  
 (ped. vedení J. Havel, M. Uhlířová)
2. místo:  Komorní kvarteto – Juračková M., Kadlíčková K., Uher 

M., Kadlíčková N., Komorní kvinteto - Juračková M., 
Kadlíčková K., Uher M., Kadlíčková N., Jindrová  M. – 
ocenění za interpretaci barokní písně (ped. vedení Lenka 
Macháčková)

Všem soutěžícím a jejich vyučujícím blahopřejeme k úspěchům, děku-
jeme za výbornou reprezentaci a přejeme hodně radosti z další umělecké 
práce, protože v hudbě platí, že více, než vyhrávat, znamená pravidelně 
a s chutí hrát! 

     Milada Krásenská

Po celou dobu má orchestr zázemí 
v ZUŠ, kterou reprezentuje jako 
jedno z mála těles tohoto formátu 
v Kraji Vysočina. Velké projekty by 
nešly realizovat bez podpory okolí. 
Začnu od těch nejbližších – rodiny 
a přátel. To jsou ti, jimž věřím a 
vděčím za mnohé. Díky nim mám 
stále další nové nápady a vím, že s 
jejich pomocí se mi je daří realizo-
vat. 

Finančně orchestr významně 
podporuje Město Bystřice nad 
Pernštejnem. Dlouhodobou pod-
poru dostává od fi rmy WERA 
WERK, generálním sponzorem 
je již třetím rokem fi rma MEGA 

TEC. Všem moc děkujeme a je-
jich přízně si velice vážíme. O le-
tech strávených s orchestrem by se 
dalo napsat mnohem víc, ale slova 
nejsou důležitá, protože…správně 
vidíme jen srdcem…A já doufám a 
věřím, že orchestr bude svojí hud-
bou  ještě dlouhé roky vstupovat 
do Vašich srdcí. Připravujeme pro 
Vás sérii koncertů, kterými oslaví-
me naše 15. narozeniny. Na první 
z nich se můžete těšit už v květnu. 
A my se těšíme na Vás, naše věrné 
posluchače! 

Dirigentka Lenka Macháčková
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MALOVANÉ NA CIMBÁL
Tento projekt je prvním ze série 

koncertů Smyčcového orchestru N. 
Kyjovského k letošnímu 15. výročí 
jeho založení. Tentokrát jsme ke spo-
lupráci přizvali dvě vynikající cimba-
listky a řadu dalších hostů.  Barbora 
Jagošová - letošní absolventka Kon-
zervatoře Brno je velkým talentem a 
dokáže svůj nástroj rozeznít neuvě-
řitelným způsobem. Od roku 2012 
je členkou a sólistkou nadžánrové 
brněnské kapely Cimbalika, která je 
složená z absolventů JAMU a kon-
zervatoře a věnuje se netradičnímu 
propojení vážné a populární – zejmé-
na fi lmové – hudby. V soutěži Mezi-
národního festivalu ve hře na cimbál 
dosáhla 6. místa a byla nejvýše umís-
těnou Češkou a konzervatoristkou 

mezi absolventy a posluchači vyso-
kých uměleckých škol ze zahraničí. 
Erika Biskupová na cimbál hraje od 
svých devíti let. Nyní je posluchač-
kou 4. ročníku Konzervatoře Brno u 
profesora Dalibora Štrunce a Petra 
Gablase. Na mezinárodním soutěž-
ním festivalu cimbálu ve Valašském 
Meziříčí se dvakrát umístila na 1. 
místě v kategorii cimbálové duo. 
Byla hostem v pořadu Dobré ráno v 
České televizi a v rádiu Proglas. V 
Mahenově divadle nastudovala a hrá-
la v představení Betlémská hvězda, 
kterou hudebně zpracoval Petr Ul-
rych. Mimo vážnou hudbu hraje také 
ve folklórních souborech Slovácký 
krúžek v Brně, Púčik a v cimbálové 
muzice Sylván.  

Veřejnost tak bude mít možnost 
seznámit se s cimbálem nejen jako 
s nástrojem lidové hudby, ale uslyší 
jej ve výjimečných skladbách, jejichž 
autorem je pedagog, hudební sklada-
tel a špičkový hráč na cimbál Dalibor 
Štrunc. Pan Štrunc má angažmá v 
několika souborech současně: v Ja-
vorech Hany a Petra Ulrychových, v 
BROLNu a v Cimbal Classicu. Po-
sledně jmenovaná skupina je přitom 
jeho profi lovým souborem, v němž 
se uplatňuje nejen jako interpret, ale 
také jako většinový autor. Vedle čtyř 
autorských písničkově zaměřených 
alb (Čichám člověčinu – 1996, Vrá-
vorám – 1999, Bylo a není – 2004, 
Malý kousek nad zemí - 2009) vy-
tvořil i tři tématické projekty – zá-
znam valašských koled se sborem 
Polajka (Vánoce v Rožnově – 1996), 
velikonočně orientovaný výběr písní 
(Jaro – 1998) nebo netradičně pojaté 
album málo známých českých lido-
vých písní (Blízká krajina - 2007). 
Zajímavým interpretačním počinem 
vedle spolupráce s řadou špičkových 
těles (mj. Fisyo, Pražští madrigalisté, 
symfonický orchestr FOK, Südwest-
deutche Philharmonie Konstanz, Sta-
ats Operette Dresden, Filharmonie 
Brno) bylo album Prameny (2000), 
představující cimbál v netradičních 
sólových polohách. Jako interpret je 
výrazným a osobitým představitelem 
moravské cimbálové tradice, na první 
poslech se odlišující od dalších stře-

do- a východoevropských cimbalistů. 
Z Prahy přijede vynikající hobo-

jistka Jaroslava Tajanovská. Jaroslava 
se věnuje především orchestrální a 
komorní hře. Mezi její orchestrální 
zkušenosti patří účinkování např. v 
Stuttgarter Kamerorchester, Junge 
Oper Stuttgart, Stuttgarte Kantorei a 
další. Od roku 2007 je hobojistkou 
PKF-Prague Philharmonia a od led-
na 2011 je členkou hobojové skupiny 
Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. Na koncertě budou účinko-
vat i hosté, které již z našich koncertů 
znáte. Jsou to naši přátelé -  fl étnistka 
Miroslava Holá, klarinetista Matouš 
Vrbík, trumpetista Antonín Pokorný 
a fagotista Petr Klapetek.

Kdo měl možnost slyšet Báru Ja-
gošovou a její Malované na cimbál 
na loňském ročníku novoměstského 
Slunohraní, odnesl si z tohoto kon-
certu skvělý hudební zážitek. Nyní 
máte i Vy příležitost nechat se uchvá-
tit krásnými tóny cimbálu a hrou, kte-
rá se dokáže dotknout Vašeho srdce. 

Koncert spojený se křtem nového 
Bářina CD s Moravskou komorní 
fi lharmonií a hosty se uskuteční za 
podpory města Bystřice n. P., fi rem 
WERA VERK a MEGA TEC. Nedě-
le 22. května 2016 - VS KD v 18.00, 
Vstupné 100,- a 50,- v předprodeji od 
1. 5. 2016 v KD a IC Bystřice n. P. 

Těšíme se na Vás. 

Lenka Macháčková – dirigentka

ZUŠ a SONK, z. s. 

ve spolupráci s KD v BnP

zvou na KONCERT

MALOVANÉ 
NA CIMBÁL

Vstupné 100,- / 50,- 

tel: 566 552 626

Nedele 22. 5. 2016 v 18.00

                                 

   
   
    
   
   
  Petr Klapetek - fagot

   

Začněte s námi! Hledáme posily 
do našeho obchodního týmu
Nabízíme
• Podporu nové silné 
 české společnosti
• Pravidelnou týdenní výplatu 
 provizí
• Podíl na zisku 20%

• Možnost dalšího, pasivního 
 zisku
• Bezplatné profesionální 
 zaškolení
• Otevřenost a férovost
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU KVĚTEN 2016KVĚTEN 2016

PRODEJ VSTUPENEK 

(pokud není uvedeno jinak)
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
telefon 566 552 626, 
e-mail: info@kdbystricenp.cz, 
www.kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 
  8.00 – 11.00 hod. (kancelář), 
15.00 – 17.00 hod. (pokladna)
Pátek: 
  8.00 – 11.00 hod. (kancelář)
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!

PROGRAM KVĚTEN 2016                     
Úterý 3. května – velký sál KD – 19.30 
Pořádá: KD
KONCERT
HONZA NEDVĚD 
Po téměř dvouleté přestávce se vrací na 
pódium! 
Nejznámějšího českého folkového a 
trampského písničkáře jistě netřeba 
představovat, vždyť jeho písně se učí
i děti ve školách z čítanek.
Letos oslaví Honza Nedvěd 50 let na 
pódiu. Hrál různé žánry v různých for-
macích, než se ustálil ve své typické 
písničkářské poloze, kterou znají snad 
všichni. Za tu dobu vydal přes 20 desek. 
Po dvou letech odmlky, kdy se věnoval 
především skládání a odpočinku, se nyní 
rozhodl znovu se postavit na „prkna“ 
a vyslyšet přání svých fanoušků. Ke 
spolupráci přizval dvě skvělé hudební 
osobnosti:
Jindra Koníř – vynikající hráč na kláve-
sové nástroje, dirigent, skladatel, aranžér. 
V roce 2001 se stal nositelem prestižní 
Světové ceny Antonína Dvořáka. Byla 
mu předána za vynikající přínos umě-
ní v oblasti hudby. Působil v zahraničí 
s mnoha významnými celebritami 
(Demis Roussos, Petula Clark, Magic 
Plattens). Po návratu do republiky hrál 
několik let s Honzou Nedvědem či Len-
kou Filipovou. 
Pavel Helan – písničkář, hráč na kytaru a 
ukulele, skladatel, pohotový moderátor a 
průvodce pořadu.  Na podzim roku 2013 
se stal finalistou soutěže Českosloven-
sko má talent. V roce 2015 absolvoval 
festivaly v ČR i na Slovensku, byl hos-
tem Hradišťanu, Tomáše Kluse. 
Vstupné: 240 Kč     Předprodej: KD

Úterý 10. května – velký sál KD – 
8.30 a 10.00                        
Pořádá: KD
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
PRO DĚTI
ČERTŮV ŠVAGR
Uvádí: Divadelní společnost Julie Ju-
rištové
Klasická pohádka s písničkami na 
motivy Boženy Němcové.
Hudba: Radim Linhart
Režie: Dana Pražáková
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůň-
ková, Aneta Krejčíková, Libor Jeník, 
Radovan Snítil, Daniel Koťan, 
Rafael Pražák
Dětský muzikál na motivy B. Něm-
cové nás zavede za hlavním hrdinou 
Petrem. Zlá a vypočítavá macecha 
vyžene nevlastního syna z domu a 
všude ho posílají k čertu. Po sedmi 
letech se vrací na zem, kde poznává 
dobré i zlé.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Délka představení: cca 70 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč

Čtvrtek 12. května – malý sál KD – 17.00 
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
MÁJOVÝ KONCERT – NEJEN 
V LIDOVÉM TÓNU…
Koncert žáků ze tříd Štěpána Husáka 
a Antonína Pokorného, vystoupí jed-

notlivci i malé „komořinky“ a na závěr 
vystoupí dechový soubor.
Vstupné: dobrovolné

Pátek 13. května – velký sál KD – 9.00 
Pořádá: ZŠ T. G. M. a KD
19. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚT-
SKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME …
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké 
sbory z Bystřice n. P. a okolí.
Vstupné: dobrovolné   
Vstup volný pro veřejnost 

Neděle 22. května – velký sál KD – 
18.00    
Pořádá: SONK
KONCERT 
MALOVANÉ NA CIMBÁL
První ze série koncertů Smyčcového 
orchestru N. Kyjovského k letošnímu 
15. výročí založení orchestru. Tento-
krát si orchestr přizval ke spolupráci 
talentovanou cimbalistku Barboru 
Jagošovou. Letošní absolventka Kon-
zervatoře Brno dokazuje, že i přes své 
mládí je velkým talentem. Posluchači 
budou mít možnost se seznámit s cim-
bálem nejen jako s nástrojem lidové 
hudby, ale uslyší jej ve skladbách, 
jejichž autorem je hudební skladatel 
Dalibor Štrunc. Dalším hostem bude 
vynikající hobojistka Jaroslava Ta-
janovská. Mezi dalšími hosty budou 
bystřické veřejnosti již známí – fl ét-
nistka Miroslava Holá, klarinetista 
Matouš Vrbík a fagotista Petr Klape-
tek. Koncert se uskuteční za podpory 
města Bystřice n. P. a fi rem WERA 
VERK a MEGA-TEC.
Vstupné: 100 a 50 Kč   
Předprodej: KD

Úterý 24. května – velký sál KD – 
10.00 hodin   
Pořádá: KD
KINO  
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pro děti od 3 do 
9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Čtvrtek 26. května – velký sál KD – 
18.00 hodin   
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
ABSOLVENTSKÝ KONCERT A 
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH 
PRACÍ
Tak jako každý rok se v pestrém pro-
gramu představí absolventi hudební-
ho oboru ZUŠ končící své sedmileté 
nebo jedenáctileté studium. Koncert 
doprovodí výstava prací absolventů 
výtvarného oboru. Přijďte podpořit 
nadějné mladé hudebníky a strávit 
s absolventy pohodový hudební večer.
Vstupné: dobrovolné

Neděle 29. května – Masarykovo ná-
městí – 10.00 – 17.00 hod.
POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ
10.00 – 12.00 hodin 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍ-
ŠOU – Míša Růžičková
13.00 – 14.00 hodin 

DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ 
OSTROV – Divadlo eMILLIon
16.00 – 17.00 hodin 
ŠMOULENÍ Agentura MaJa
Městské muzeum a Depozit – Muze-
um veterán TATRA klub – děti vstup 
zdarma, dospělí 50% sleva
Projížďky na koních, malování na 
obličej, malování na asfalt, cvičení 
pejsci, horolezecká stěna, slackliny, 
lanovka, projížďky na motocyklech, 
ostrůvek pohádek, řemeslné dílny, 
atrakce…
Konáno za podpory Města Bystři-
ce nad Pernštejnem
Na organizaci se podílí: ANR 
ČR, Cantes z.p.s., Depozit – 
Muzeum veterán TATRA klub, 
Dům dětí a mládeže, For Family.
cz, z.s., HO Lezci z Vysočiny, 
Chopper team, Jízdárna EDEN, 
Kopretina – centrum pro rodiče 
s dětmi, Kulturní dům, Městské 
muzeum, NADOSAH – nízko-
prahové zařízení pro děti a mlá-
dež, Rytíři Země zubra, Sbor 

dobrovolných hasičů, Úsměváčci
Připravujeme:
  3. června Veselá trojka – koncert
  9. června Concentus Moraviae 
 – Miloslav Ištvan Quartett
19. června Co takhle svatba, princi? 
 – Divadlo Beze Jména
23. června Concentus Moraviae 
 – Epoque Quartet a Dasha

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

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

·  digitální karta
·  praxe nutná

·  mzda od 39 000–50 000

Autotransport Matuštík
Slavkov u Brna

Mezinárodní 
a vnitrostátní doprava

Přijmeme do 
hlavního pracovního poměru:

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

zasláním životopisu na e-mail: jarek@autotransport.cz nebo 
volejte na tel.: 777 915 877, Jaroslav Malý 8–17 hod.

Sídlo firmy: U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna
www.autotransport.cz
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 9

VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 2   
V květnu začne 10. ročník poznávací soutěže

V tomto roce proběhne od 1. května do 31. října 2016 už 10. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí. Podmínky 
jsou zase v jádru stejné – účastník procestuje kus našeho regionu, nakoukne i do sousedních, a přitom mnoho hezkého uvidí. Cestou nasbírá 
razítka (letos může některá nahradit selfi e fotografi e), odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legitimace se bude těšit na výhru. Abychom 
ale bez ladu a skladu necestovali za atraktivitami, které už většinou v předešlých ročnících stejně fi gurovaly, pojali jsme letošní ročník tematicky.

Každé z míst je spjato s nějakým 
spisovatelem a současně s jeho lite-
rárním dílem. Tím pádem nebudeme 
poznávat jen hezká místa na Vysoči-
ně, ale připomeneme si i 10 autorů 
a dokonce hned 11 jejich knížek. 
Třeba někdo z účastníků o knížky 
projeví zájem a začte se do nich. 
V Turistickém informačním centru 
v Bystřici budou od 1. 5. 2016 tyto 
knihy vystaveny.

A co nás tedy na putování Bys-
třickem a přilehlými oblastmi čeká? 
V okolí Borače a Podolí vyrazíme ve 

stopách Josefa Uhra, ve své době vý-
jimečného literárního talentu. Údolí 
Svratky nás přivede do Koroužné-
ho, kam jezdil na ryby Jiří Jobánek. 
Jeho román Havárie se odehrává 
právě tady. A na sousedním Zub-
štejně vrcholí děj povídky Františka 
Bednáře, rodáka z Víru. Jen malič-
ko odbočíme do Prosetína, kde žil a 
zemřel fi lozof Vítězslav Gardavský. 
Právě tomuto kraji věnoval sbírku 
veršů Vrchovatě. Budeme pokra-
čovat severovýchodně až do Svoja-
nova, kam umístil František Neužil 

část románu Ohnivá jeseň. Příběh o 
zradě a vášnivé lásce královny Kun-
huty a Záviše z Falkenštejna.

Druhou část putování můžeme 
zahájit v Jimramově. Jan Karafi át 
se zde narodil a vyrostl, později zde 
dokončil svoji nejslavnější knihu a 
těmto Broučkům chodí v patách je-
jich čtenáři. Přes Sněžné můžeme 
dojet až na Tři Studně, kam umístil 
Jiří Mucha z valné části svůj ro-
mán Podivné lásky. Na Studnicích 
najdeme statek, kde se odehrává 
Karníkův román Soumrak rodu 

Jamborova a na Maršovské rychtě 
vzpomeneme básníka Petra Křičku. 
Z jeho vzpomínek na dětství vznikly 
názvy dvou básnických sbírek, Šíp-
kový keř a Bílý štít. Cestu zakončíme 
v Bystřici nad Pernštejnem, kde se 
odehrávají mnohé pasáže románu 
Hynka Jurmana Daleko do sametu.

Dnes Vás seznámíme s další-
mi dvěma místy našeho putování, 
představíme vám knihy, které jsou 
s tímto místem spojeny a také jejich 
autory. 

Socha Úrody 
Pískovcová socha Úroda zdobí 

areál Vyšší odborné školy a Střední 
odborné školy zemědělsko-tech-
nické v Bystřici nad Pernštejnem. 
Vytvořil ji v roce 1983 akademic-
ký sochař František Kovařík. Byla 
odhalena u příležitosti 30. výročí 
existence školy. Alegorie Úroda 
je zde vyjádřena polosedící ob-
jemnou postavou ženy, která obě-

ma rukama rozevírá na svém klíně 
zástěru, v jejímž cípu leží bobule 
hroznů. Žena je zobrazena s odha-
lenou hrudí, s jednoduše pojedna-
nou tváří a patrný je i jakýsi účes 
s čelenkou. Spodní část, na které 
částečně socha sedí, je velmi členi-
tá a abstraktní. Socha je osazena na 
nízkém čtvercovém soklu.

Hynek Jurman

3) Prosetín 
Prosetínští rodáci 

měli vliv na vydání 
tolerančního patentu. 
Řehoř Jakubec roz-
mlouval s císařem, 
Tomáš Juren byl zná-
mým kazatelem a pís-
mákem. Na chalupu 
do Prosetína jezdili 
historik Zdeněk Ště-
pánek a fi lozof Gar-
davský. 

Turistická značka nabízí cestu 
buď do Olešnice, nebo lesem k par-
tyzánskému bunkru, k samotě Hra-
chovce a do Štěpánova.

Vítězslav Gardavský: Vrchovatě 
(1974)

Filozof a spisovatel Gardavský byl 
vyloučen ze strany i z vysokých škol a 
musel se živit v dělnických profesích. 
Přitom psal nadále fi lozofi cká díla, ale 
i verše. Poslední čtyři roky života trá-
vil nejvíce v Prosetíně a tomuto koutu 
Vysočiny věnoval drobnou sbírku 
veršů Vrchovatě. „Kam auta nemohou 
/tam srny chodí pít/ svůj tramín ledo-
vý,“ napsal třeba o samotě Hrachovce. 
Samizdatové 1. vydání ilustrovali čet-
ní výtvarníci.

Doc. PhDr. VÍTĚZSLAV  GAR-
DAVSKÝ, CSc.

* 24. 10. 1923 Zábřeh   -   † 7. 3. 
1978 Prosetín

Filozof, dramatik, básník a spiso-

vatel.
Vystudoval arcibiskupské gymná-

zium v Kroměříži (1934-1942) a FF 
UK (1945-1949). Od září 1950 učil 
na vojenském gymnáziu v Morav-
ské Třebové. V letech 1953-1970 na 
Vojenské technické akademii v Brně 
a v letech 1968-1970 i na JAMU. V 
listopadu 1970 byl vyloučen z KSČ, 
JAMU i VAAZ a do roku 1973 pra-
coval jako čerpadlář Geotestu Brno. V 
letech 1974-1978 byl skladníkem a ři-
dičem v JZD Prosetín. Zde umírá jako 
oběť komunistického pronásledování.

Dílo: Bůh a nevěřící svět (1967), 
Bůh není zcela mrtev (1967), Fe-
nomén Německo (1967), Naděje ze 
skepse (1969), divadelní hra Já, Jákob 
(1967). Jeho další díla už vycházela 
jenom samizdatově, i básnické sbírky 
Vrchovatě (1974) a Přibližně tečna 
(1977).

4) Vír a Zubštejn 
Zubštejn je zná-

mou romantickou 
zříceninou nad údo-
lím Svratky. Vír se 
stal díky hostinskému 
Šťastnému centrem 
zdejší turistiky. Ve vile 
ministra Stránského se 
scházely špičky české 
žurnalistiky. Na katas-
tru obce leží zřícenina 
Pyšolec. Nad obcí je 
známá Vírská přehrada a kolem ní 
vede naučná stezka až do Dalečína. I 
údolí Bystřičky k Aueršperku a Bys-
třici je kouzelné.

František Bednář: Jiskry v tem-
nu (1938)

Profesor a evangelický farář Fran-
tišek Bednář, přítel Masarykův, psal 
náboženské spisy, ale vydal i sbírku 
povídek Jiskry v temnu. Jedna z nich, 
Ve stínu pověry, se odehrává v autoro-
vě rodném Víru a okolí, též na Zub-
štejně, kde jsou schůzky českých bra-
tří maskovány pověrou o strašidlech. 
Rozšiřuje ji mlynář Hamerský. V tůni 
Hastrmanka se utopí Skoumal, který 
na pověru nevěří a v noci pátrá, co se 
na Zubštejnu skutečně odehrává.

Prof. ThDr. FRATIŠEK BED-
NÁŘ

* 10. 7. 1884 Vír
† 11. 7. 1963 Vír
 Evangelický teolog, historik, spi-

sovatel. 
Po maturitě na gymnáziu v Brně 

studoval práva v Praze, teologii v Ha-
lle, Edinburghu a ve Vídni. Působil 
jako superintendentní vikář a farář 
v Kloboukách u Brna (1912–1919), 
v letech 1919–1927 farářem ČCE 
v Praze, od 1922 docentem a od 1926 
profesorem církevního práva a prak-
tického bohosloví na HČEFB v Pra-
ze. Ve třech funkčních obdobích byl 
jejím děkanem, v letech 1950–1952 
přednášel na pražské Komenského 
evangelické bohoslovecké fakultě.
Dílo: Snahy o řešení sociální otázky 
v novodobém protestantismu (1923), 
Památník českobratrské církve evange-
lické  (1924), Toleranční patent (1931), 
Církev a stát (1934), Jiskry v tem-
nu (1938), Jednota Bratrská (1943), Nad 
Karafi átovými Broučky, sborník k 50. 
jubilejnímu vydání Broučků (1941).

Hynek Jurman
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DESET LET BYSTŘICKÉHO HOROLEZENÍ
Náš oddíl vznikl sice spontánně při 

posezení trojice přátel, zato s jasnou my-
šlenkou vytvořit seskupení lidí se stej-
ným zájmem a mít tak možnost prosadit 
se v bystřickém regionu. Nejjednodušší 
možnou formou bylo občanské sdru-
žení. Proto jsme v roce 2006 na Minis-
terstvu vnitra ČR zažádali o zápis a po 
sepsání stanov byl náš nápad dovršen re-
gistrací oddílu s názvem OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ LEZCI Z VYSOČINY.

Počátečnímu nadšení z právě vznik-
lého oddílu nestálo nic v cestě, a tak 
snaha rozvíjet lezení a horolezectví 
v našem regionu začala pomalu ale jistě 
nést první ovoce. Mohlo by se zdát, že 
v počtu šesti členů, na který se oddílová 
základna v prvních letech rozrostla, se 
toho moc vytvořit nedá. Nicméně vznik-
lo několik projektů, které s námi přeži-

ly toto hubené období a jež jsou sou-
částí každoročního plánu našich akcí. 

Už v počátcích naší činnosti jsme 
začali spolupracovat s Areálem sportu a 
kultury v Bystřici n. P., jenž má ve vlast-
nictví sportovní halu společně s umělou 
lezeckou stěnou. Členové oddílu jsou 
mimo jiné nápomocni při organizování 
lezeckých závodů, které pořádá Český 
horolezecký svaz. Kromě této aktivity se 
náš oddíl podílí na akcích podporujících 
propagaci bystřické umělé stěny a lezení 
vůbec. V průběhu desetiletého působení 
oddílu byla také navázána dobře fun-
gující spolupráce s Městským úřadem 
v Bystřici n. P. Toto partnerství zajistilo, 
že se náš oddíl každoročně podílí na 
přípravách oslav Dne dětí, spolupořá-
dá Mezinárodní festival outdoorových 
filmů a pomáhá při organizaci dalších 
kulturně-společenských akcí v našem 
regionu. 

Samostatnou kapitolu našeho půso-
bení v regionu Bystřicko tvoří Kurz leze-
ní na umělé stěně pro veřejnost, na jehož 
fungování jsme právem hrdi. Tento kurz 
jsme založili v roce 2006 a každoročně 
jej navštěvuje 10 až 15 zájemců. V po-
čátcích byl kurz otevřen pouze pro děti 
a mládež, ale postupně byl rozšířen i 
pro dospělé sportovní nadšence. Někteří 
absolventi jsou dnes již zdatnými horo-
lezci, mnozí z nich se stali členy oddílu. 
Snad i proto se naše členská základna 
čím dál více rozšiřovala a v posledních 
letech se pohybuje okolo 20 aktivních 
členů.

Oddíl se po celý rok věnuje převáž-
ně lezení v přírodě, ale naším dalším 
společným zájmem je vysokohorská 
turistika. Snad i díky tomu se nám kaž-
dý rok daří uspořádat autobusový zájezd 
do Vysokých Tater, kterého se v hojném 
počtu účastní i naši příznivci a známí 
z řad bystřické veřejnosti. 

Je samozřejmé, že naší oblíbenou 
a hojně navštěvovanou lokalitou jsou 
Žďárské vrchy. Často ale vyrážíme do 
pískovcových oblastí ČR, již zmíněných 
slovenských Vysokých Tater, rakous-
kých či švýcarských Alp a do dalších 
lokalit vhodných pro lezení. Díky regis-
traci našeho oddílu u Českého horole-
zeckého svazu jsou všichni naši členové 
registrovanými lezci, což jim umožňuje 
provozování lezecké činnosti nejen 
v ČR, ale prakticky po celém světě.

Domníváme se, že dnes jsme již za-
vedená sportovní organizace, která má 
v Bystřici n. P. a okolí svoje místo i plat-
nost, a že všichni naši členové naplňují 
původní myšlenky, jež vedly k založení 
našeho oddílu.  

Abychom mohli uskutečňovat své 
plány a mohli pořádat akce nejen pro 
oddíl, ale také pro bystřické občany, po-
třebujeme partnery, kteří nám pomáhají. 
Proto bychom rádi poděkovali Městu 
Bystřice n. P. a Areálu sportu a kultury 
s.r.o., dále také společnostem WERA 
WERK, ELEKTORVÝROBACZ, FO-
NOREX, CYKLOKALINA, ZDAR a 
SPORTEN za veškerou podporu a po-
moc v uplynulých 10 letech naší čin-
nosti. Miloslav Havran Vrána, 

předseda spolku

DEN OTEV ENÝCH DVE Í

PRO ZÁJEMCE O PRÁCI

Každý 3. tvrtek v m síci

od 16 hod.

Spole nost TE Connectivity v Ku imi nabízí zájemc m o zam stnání

možnost blíže se seznámit s firmou, nahlédnout p ímo do výroby a

zeptat se na všechny otázky související s nabídkou pracovního

pom ru.

Den otev ených dve í s komentovanou prohlídkou závodu se koná

každý 3. tvrtek v m síci od 19. 5., 16. 6. 2016.

Zájemci potvrdí svou ú ast na telefonním ísle 541 165 541 nebo

e mailem na dod@te.com.

Adresa firmy: TE Connectivity (Tyco Electronics Czech),

K AMP 1293, Ku im

Možnost parkování: na velkém parkovišti p ímo p ed firmou

PROGRAM

16.00 – 16.40 zahájení, prezentace v zasedací místnosti

základní informace o firm TE Connectivity

16.40 – 17.20 komentovaná prohlídka p ímo ve výrobním

provozu

17.20 – 17.30 záv r

TE Connectivity, jíž je Tyco Electronics Czech v Ku imi sou ástí, je

nejv tším výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové

techniky. Moderní závod se sídlem v Ku imi (okr. Brno venkov, 7 km

severn od Brna) se zam uje na výrobu pro automobilový pr mysl

(VW, Mercedes, Audi, Opel, BMW aj.). Zam stnává p es 2500

zam stnanc .

www.te.com www.te.jobs.cz
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OSMDESÁT  LET  BYSTŘICKÉHO  FOTBALU
Bystřickému fotbalu je osmdesát aneb jak se v Bystřici tenkrát sportovalo

Před deseti lety se slavilo 
sedmdesát let fotbalu v na-
šem městě. V tehdy vydaném 
Almanachu se uvádělo datum 
26. prosince 1936, kdy měl být 
ustaven fotbalový oddíl. Nikde 
jsem toto datum nenašel, jsou 
pádné důkazy, že bystřický 
fotbal měl už v roce 1935 druž-
stvo „old boys“ – staré pány, 
fotbalovou „devítku“ – soutěž-
ní utkání se hrála v devíti hrá-
čích, dorostence a „benjamín-
ky“ – zřejmě myšleno žáky. 
Jak to tehdy pravděpodobně 
bylo (jistotu nebudeme mít ni-
kdy), se dočtěte v pokračování 
Almanachu, který Sportovní 
klub připravuje k fotbalové 
slávě, která se uskuteční 18. 
června 2016. 

Protože u zrodu fotbalu ve 
městě prokazatelně stál Spor-
tovní klub, který byl ustaven 13. 
prosince 1927, připomeneme si 
tady alespoň ve fotografi ích ně-
které jeho aktivity.  Předsedou 
Sportovního klubu byl zpočát-
ku lékárník PH.Mr. Jan Svačina 
(5. září 1884 – 26. srpna 1930), 
po něm advokát a notář JUDr. 
Jaroslav Fuksík, nadšený spor-
tovec a organizátor. 

Petr Dvořáček 

Ve městě se dálkově běhalo Velice úporně boxovalo

Na náměstí startoval závod v lyžování A opět se běhalo na krátké trati ve Forotě

Po prašných silnicích v okolí se závodilo na kole Plavalo a potápělo na nové koupelce v Lužánkách

Nadšeně závodili dokonce i benjamíci A dokonce se hrál i ten fotbal (fotbalisti z  roku1935: Hora, Hanuš, Stokla-
sa, E. Velen, Domanský, Z. Velen, Bouček)

Vše měl pod dohledem notář 
JUDr. Jaroslav Fuksík
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Letní kino SK Bystřice n. P.

Hokej si v Bystřici našel své místo
Je tomu rok a čtyři měsíce, co se 

v Bystřici otevřel nový zimní stadion. 
Netrvalo dlouho a z hokeje se stal ob-
líbený sport pro aktivní sportující i pro 
diváky. V červnu roku 2015 vznikl  
Bruslařský klub Zubři Bystřice, který 
ihned po svém vzniku začal aktivně 
pracovat. Podařilo se dát dohromady 
hojnou mládežnickou základnu a také 
tým mužů. Mládežnické družstvo od 
srpna pilně trénuje, aby se mohlo od 
nové sezóny 2016/2017 účastnit pravi-
delných soutěží. Mladší a starší příprav-
ka bude hrát krajskou soutěž turnajovým 
systémem. Mladší žáci od září naskočí 
do Ligy mladších žáků, kde se utkají 
s týmy SKLH Žďár nad Sázavou, HC 
Dukla Jihlava, HC Dynamo Pardubice 
a dalšími. Již toto jaro naše mládež ode-
hrála dva přípravné zápasy proti týmu 
SKLH Žďár nad Sázavou. V něm naši 
malí „Zubříci“ ukázali, že jsou dobře na 
soutěže připraveni, a že budou vyrovna-
nými soupeři. 

Družstvo mužů se již letošní sezónu 
účastnilo Krajské soutěže mužů. Jako 
nováček soutěže se mezi zkušenými a 
tradičnými týmy neztratil a hrál důstoj-
nou roli. Zubři se dostali po sérii 5-ti 
výher do play-off. Zde se jim ovšem ne-
dařilo a po dvou prohrách z Veverskou 
Bítýškou se utkali o 3. místo s týmem 
HHK Velké Meziříčí „B“. Vývoj utkání 
velice poznamenala rozsáhlá marod-
ka Zubrů. Zubři nastoupili v okleštěné 
sestavě pouze na dvě formace a dobře 
hrajícím hostům nestačili. Utkání pro-
hráli vysoko 10:4 a obsadili celkově 4. 
místo. Velice bychom chtěli ocenit, ko-
lik diváků Zubrům fandilo. Na domácí 
zápasy chodil plný stadion a i venku se 
Zubři cítili jako doma. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří celý klub 
BK Zubři podporují – Městu Bystřice n. 
P., sponzorům a divákům.

Na zimním stadionu se neprohánějí 
jen Zubři a „Zubříci“. Tento rok se usku-
tečnil 2. ročník Bystřické hokejové ligy. 
Oproti minulému roku se liga rozrostla 

o 2 týmy – HC Tišnov a HC Strachu-
jov. Sezóna byla dlouhá a náročná a 
vyvrcholila o velikonočním víkendu 
finálovými zápasy. O třetí místo se utka-
ly týmy HC Panthers Štěpánov a HC 
Tišnov. V utkání byli šťastnější Tišnov-
ští a ve své premiérové sezóně obsadili 
bronzový stupínek. Ve finále se střetli 
loňští obhájci titulu Bystřičtí Sokoli a 
Zelenáči. Utkání rozhodly dvě rychlé 
branky Sokolů na začátku zápasu. Ze-
lenáči nedokázali najít recept na dobře 
fungující obranu Sokolů a prohráli 4:1. 
A tak se mistrem 2. ročníku zaslouženě 
stali Bystřičtí Sokoli. Příští rok se opět 
rozjede Bystřická liga naplno. A bude o 
pár týmu bohatší. Již teď přislíbily účast 
týmy z Nyklovic a Kunštátu. Pokud 
chcete svůj tým do soutěže přihlásit, 
máte možnost do 31. 7. 2016. Stačí po-
slat mail na zimakbystrice@gmail.com. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem fanouškům hokeje za přízeň a 
těšíme na vás v nové sezóně na zimáku 
v Bystřici. 

Podrobné informace o hokejovém 
oddílu a Bystřické hokejové lize najde-

te na http://www.bkzubribystrice.cz/. 
Aktuální informace o zimním stadionu 
najdete na https://www.facebook.com/
zimakbystricenadperstejnem a http://
www.zimakbystrice.cz/.

BK Zubři Bystřice n. P.

BHL

Zubři

Zubříci

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Masarykovo nám. 11, 

Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt: InRent, spol. s r.o.
info@inrent.cz, tel: 728 073 361

 Pořádání letního kina členy klu-
bu v rámci činnosti SK začalo po 
roce 1989. V počátcích se nejednalo 
o pravidelný každoroční provoz. Dá 
se říci, že u nápadu promítat na sta-
dionu v Bystřici n. P. v letním období 
fi lmy a získat tím do rozpočtu klubu 
další příjem, stáli pánové Josef Kubík 
a Miroslav Nunvář. V pozdějších le-
tech převzal pomyslnou štafetu a ves-
lo Petr Slabý. První sezóna proběhla 
v létě roku 1991. Někteří ze čtenářů 
si jistě vzpomenou např. na fi lm 
„Černí baroni“ a zaplněnou tribunu 
i s přilehlými lavičkami na mezích. 
Pravidelný každoroční provoz začal 
od roku 1997.

  Na zajištění provozu ovšem ne-
stačil jeden člověk, každé léto se této 
činnosti věnovalo více členů klubu. 
Funkcionáři, hráči, fanoušci i jejich 
rodinní příslušníci. S přípravou se 
muselo začít již v únoru a březnu, 
kdy se v Brně na „Botanické“ dopře-

du objednávaly fi lmy od distributorů. 
Promítací maringotka s vybavením 
se pronajímala nejdříve v Třebíči, 
později od Obecního úřadu v Dol-
ní Rožínce. Potom se jen čekalo na 
ukončení fotbalové sezony a doufalo 
se, že počasí bude k organizátorům a 
divákům přívětivé.

 První větší ranou pro návštěvnost 
byl rozmach videa v polovině 90. let. 
Když už se zdálo, že nás nemůže nic 
překvapit, nastoupily DVD projekto-
ry. Dalším hřebíčkem do pomyslné 
rakve letního kina se stalo masiv-
ní vypalování fi lmů na PC. Fatální 
změna ovšem nastala v roce 2013, 
kdy naprostá většina fi lmových dis-
tributorů začala vydávat fi lmy pouze 
na DVD a elektronických nosičích a 
přestala s výrobou klasických 35 mm 
fi lmů. Pro kina to znamenalo buď 
velice omezenou nabídku fi lmů na 
fi lmovém pásu, anebo přejít na digi-
tální technologii projekce, což obnáší 

investici do modernizace projekčního 
zařízení v řádu statisíců až mil. Kč. 
Toto se dotklo hlavně provozu letních 
kin, využívajících k projekci pojízdné 
maringotky a klasických kin v men-
ších městech.

 Všechny tyto zmíněné skutečnosti 
měly za následek to, že v roce 2014 
proběhla poslední sezóna letního 
kina pořádaného členy klubu na na-
šem stadionu. Provoz byl ukončen 
pouze a jen z ekonomických důvodů. 

Každý rok provozu, kdy se letní kino 
konalo, znamenal ekonomický přínos 
do rozpočtu klubu. Ještě v roce 2012 
skončil provoz s výdělkem 23.083 
Kč, rok 2013 už byl výdělek jen 701 
Kč a v roce 2014 jsme ukončili pro-
voz se ztrátou 17.961 Kč.
 Tímto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se v minulých letech na přípravě 
a chodu letního kina na bystřickém 
stadionu podíleli. 
 Petr Slabý



19. 3. - 20. 3. 2016 Vratislavia Challenge Wroclaw
ml. žáci: 179. Vojtěch Holemý
žáci: 15. Marek Totušek
mn. žačky: 14. Michala Illeková
ml. žačky: 29. Isabela Sedláková
žačky: 13. Eliška Malíčková

29. 2. - 6. 3. 2016 Mistrovství Evropy (MEK) Novi Sad
kadeti: 64. Robert König
kadetky: 76. Isabela Sedláková
družstva kadeti: 18. Lasák (Ostrava), König, Blahut (Ostrava), Sobotka (Praha)

3. 4. 2016 Mistrovství Světa (MSK) Bourges
kadeti: 48. Robert König, 93. Marek Totušek
Obě tato mistrovství podpořilo město Bystřice n. P. a Kraj Vysočina

3. 4. 2016 Pražský turnaj mládeže
ml. žáci: 6. Vojtěch Holemý
ml. žačky: 1. Michala Illeková
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ŠERM TJ SOKOL BYSTŘICE N. P.

 

VÍRSKÉ VÝLETY
Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru 

Františka Šťastného.

Motto: 
Nestůjte nohy, choďte horami,
krajem mocného kdysi Věnavy,
užijte přírody hýřící krásami,
poznejte Vír, perlu Moravy!

Výlety půjdeme v sobotu 7. května 2016 a zváni jsou všichni, kteří se 
chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, 
pokud se za nimi sami nevypravíme.

Prezentace účastníků bude v Kulturním domě ve Víru od 7 do 11 hodin, 
ukončení do 17 hodin.

Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na 
vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti.

Startovné je pro děti 10Kč a pro dospělé 20 Kč. Občerstvení zajiště-
no. Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí.

1. trasa – přes dva hrady 10 km  
Vír – Zubštejn (přes Pyšolec) červená  6 km
Zubštejn – Vír (zastavení u Vírského mlýnku) žlutá  4 km   
  
2. trasa 10 km  
Vír – Karasín (rozhledna) červená 5 km
Karasín – Vír (zastavení u Vírského mlýnku)  zelená  5 km
 
3. trasa – přes tři hrady 15 km  
Vír – Zubštejn (přes Pyšolec) červená 6 km
Zubštejn – Aueršperk modrá 4 km
Aueršperk – Jitřenka – Vír (zastavení u Vírského mlýnku)  místní značení 5 km

4. trasa 23 km  
Vír – Karasín (rozhledna) – Vítochov – Dalečín červená  13 km
Dalečín – Klubačice (vyhlídka) cyklotrasa   9 km
Klubačice – Vír červená   1 km
 
5. trasa – kolem přehrady 28 km, cyklotrasa  
Vír – Dalečín – Veselí – Hluboké – Chlum-Věstín- Vír
                                                                  trasa horského běhu 28 km

Obec Vír, tel.: 778 402 270, 736 174 667
 e-mail: ou@virvudolisvratky.cz

Ve dnech 8., 9. a 11. března 2016 
přijali pozvání do Strážku čtyři hos-
té. Program jednotlivých čtení byl 
zaměřen na tvorbu pro děti. Paní 
Zdeňka Šiborová, autorka knihy 
Kravička Berta a její strakatá cesta 
za slávou, k nám přijela s Mgr. Pe-
trou Tatíčkovou, ilustrátorkou kni-
hy. V dílničce, která navazovala na 
čtení, se děti nejprve naučily kreslit 
nejrozmanitější zvířátka od pejska 
a kočičky až po postavičky Boba a 
Bobka, poté si vyrobily svoji kravič-
ku Bertu, kterou s radostí ukazovaly 
jak kamarádům, tak rodičům. 

Dalším hostem byl Ing. Jiří Šan-
dera. Příběhy z knihy Co vyprávěla 
houpací síť přenesly posluchače do 
houpacích sítí na svých zahradách a 
připomněly jim pohodu letních dnů. 
Děti si vyráběly pohádkové posta-
vičky z vlny, a tak si nesly domů tře-
ba Květušku Květákovou, papriku 
Eriku nebo třešničku Aničku. Děti 
nám ještě pomohly vyzdobit okna 
školy, na která namalovaly veselou 
jarní výzdobu. Na obou čteních pro-
běhl prodej knih autorů spojený s 
autogramiádou.

V ZŠ a MŠ Strážek se četlo dětem

Velmi milé setkání nás čeka-
lo poslední den čtení, kdy pro nás 
četl a vyprávěl rodák ze Strážku 
pan Lubomír Vítkovič. Ke čtení si 
vybral knihu - šťastný František, 
která popisuje život českosloven-
ského motocyklového závodníka 
Františka Šťastného. Přítomné ur-
čitě přesvědčil, že motorky i auta 
patří mezi jeho velké koníčky. Co 
nás „Stražkováky“ nejvíce potěšilo, 
byly jeho krásné vzpomínky na dět-
ství prožité ve Strážku. Po vyprávění 
byly pro děti opět připraveny dílnič-
ky, kde si mohly poskládat puzzle 
nebo vyrobit auto z papíru. Co malé 
návštěvníky ale bavilo nejvíce, byla 
autodráha. Díky ní se na chvíli stali 
také závodníky.

Návštěvníci školy si mohli v těch-
to dnech prohlédnout putovní výsta-
vu obrázků dětí ze soutěže - Víceja-
zyčnost v Evropě, ve které byla naše 
škola oceněna. 

Děkujeme všem sponzorům, po-
řadatelům a hostům za příjemně 
strávené chvíle s knihou a těšíme se 
na další setkání.

Anna Knofl íčková

5. 2. - 7. 2. 2016 Pařížský maraton
ml. žáci: 105. Marek Totušek (350 účastníků)

6. 2. 2016 Evropský kadetský okruh (ECC) Waršava
kadeti: 20. Robert König

6. 2. 2016 Evropský kadetský okruh (ECC) Satu Mare
kadetky: 14. Isabela Sedláková

14. 2. 2016 VISITECH CUP U14 (EFC) Brno
žačky: 3. Isabela Sedláková, 12. Eliška Malíčková, 24. Michala Illeková
žáci: 1. Marek Totušek, 27. Vojtěch Holemý

20. 2. - 21. 2. 2016 Tuláčkův memoriál Praha
juniorky: 3. Isabela Sedláková, 7. Eliška Malíčková
seniorky: 3. Isabela Sedláková, 9. Eliška Malíčková, 11. Kateřina Jakubcová
junioři: 2. Marek Totušek, 4. Robert König, 13. Ivo Mička
senioři: 3. Jan Kurfürst, 7. Marek Totušek, 10. Robert König, 25. Ivo Mička

27. 2. 2016 Slovenský pohár č. 3 Šamorín
žáci: 1. Marek Totušek
žačky: 5. Eliška Malíčková

27. 2. - 28. 2. 2016 Valašský fl eret Zlín
mn. žačky: 1. Daniela Prokešová
ml. žáci: 18. Vojtěch Holemý
ml. žačky: 1. Michala Illeková, 8. Kateřina Illeková

12. 3. -13. 3. 2016 Sokol Cup MTU23 Brno
senioři: 31. Jan Kurfürst, 34. Marek Totušek, 47. Robert König
seniorky: 20. Isabela Sedláková, 21. Kateřina Jakubcová, 25. Eliška Malíčková
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Byl 1. duben a na Strážek se pomalu 
snášel večer. Ale škola byla plná dětí, 
těšících se na dobrodružství, které je 
očekávalo. Sešlo se jich celkem 38, 
aby zde po roce opět strávily společně 
Noc s Andersenem. Jako připomínku 
krásného jubilea, které nedávno oslavil 
jeden z našich nejoblíbenějších spiso-
vatelů Zdeněk Svěrák, jsme celou noc 
zasvětili loupežníkům a pohádce Lot-
rando a Zubejda.

Na začátku večera nás mezi lou-
pežníky vtáhl svým dřevěným di-
vadélkem Jan Hrubec. A jako vždy 
bylo jeho představení krásné a vese-
lé. O úspěchu ostatně svědčil dětský 
smích a rozzářené oči. 

Po vydatné večeři jsme se společně 
vrhli do víru tance v rytmu diskotéky. 
Jestli si myslíte, že se malí tanečníci 
brzy unavili, tak se velmi pletete. Za-
tímco nám dospělým síly pomalu do-
cházely, děti tančily a zpívaly s velkým 
nasazením. Jenže to už se škola pomalu 
ponořila do tmy a byl čas na to, na co se 
děti těšily asi nejvíc – na dobrodružnou 

Noc loupežníků
stezku. 

Aby zjistily, jak uzdravit solimán-
skou princeznu Zubejdu, musely vyra-
zit jen za svitu svíček vstříc neznámé-
mu. Na své cestě za Zubejdou pomohly 
spočítat starému Lotrandovi jeho lup, 
přeložily loupežníkům Lotrandovu 
zprávu a pomohly panu Lustigovi na-
lézt poztrácenou bižuterii. Také proká-
zaly otci převorovi, že jsou gramotní, 
a podepsaly se husím brkem pod tajný 
vzkaz. Mladého Lotranda naučily, jak 
rozeznat pracovní nářadí a potkaly se 
s karavanou mířící do dalekého Ori-
entu. Od Hálího a Bélího se naučily, 
jak správně pozdravit sultána, a tak se 
mohly ke karavaně připojit. Na konci 
své cesty došly až do sultánského pa-
láce a spolu s mladým Lotrandem a dr-
voštěpem Drncem Zubejdu uzdravily. 

Odměnou za Zubejdino uzdravení, 
ale také za prokázanou statečnost, jim 
byla truhla plná peněz. Radost dětí 
byla obrovská a ještě se zvětšila, když 
zjistily, že to není obyčejná truhla – 
byla totiž celá k snědku. Tento nád-

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ O.P.S.
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
  na pozici projektový manažer pro realizaci 

SCLLD MAS Zubří země

MIKROREGION BYSTŘICKO
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu

herný dort, který byl k nerozeznání 
od pravého pokladu, dětem darovala 
paní Petra Pavlíková. Velmi jí za to 
ještě jednou děkujeme. 

Poděkování patří také všem, kteří 
nám s organizováním akce pomoh-
li a také našim osmákům a deváťá-

kům, kteří se skvěle ujali svých rolí 
pohádkových bytostí. 

Noc nám utekla velmi rychle a 
tak nezbývá, než se těšit na příští 
rok!

Lucka Christianová, 
ZŠ a MŠ Strážek

Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání
• aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schop-

nosti
• praxe či vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje a dotací výhodou
• zkušenost s akčním plánováním a s přípravou realizace projektů vý-

hodou
• zkušenost s prací s veřejností výhodou
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
• velmi dobrá znalost MS Offi ce
• ŘP skup. B
• časová fl exibilita
• morální bezúhonnost
• nástup: červen 2016

Pozice Specialista pro rozvoj mikroregionu je na úvazek 1,0 na dobu ur-
čitou (3 roky - po dobu trvání projektu).

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• naplňování cílů strategií
• administrace webových stránek
• zpracování akčních plánů a přípravy realizace jednotlivých projektů
• zajištění zdrojů pro fi nancování projektů
• vyřizování žádostí od občanů
• odborné a dotační poradenství
• tvorba strategických dokumentů obcí
• ekonomická agenda
• informační servis pro obce

Zájemci se mohou přihlásit do 10. května 2016:
• písemně na adresu: Mikroregion Bystřicko, Příční 405, 593 01 Byst-

řice nad Pernštejnem
• nebo e-mailem: mikroregionbystricko@centrum.cz
• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 
datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit 
do výběrového řízení.

Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání
• aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační 

schopnosti
• praxe či vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje a dotací výho-

dou
• zkušenost s CLLD a problematikou MAS výhodou
• zkušenost s prací s veřejností výhodou
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
• velmi dobrá znalost MS Offi ce
• ŘP skup. B
• časová fl exibilita
• morální bezúhonnost
• nástup: červen – červenec 2016

Pozice projektového manažera je na úvazek 1,0 na dobu neurčitou.

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• vedení agendy MAS, příprava podkladů pro volené orgány MAS
• administrace webových stránek
• organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele
• realizace SCLLD MAS Zubří země a s tím související agenda - ad-

ministrace přijatých žádosti, poskytování poradenství a konzultací 
žadatelům atd.

Zájemci se mohou přihlásit do 10. května 2016:
• písemně na adresu: MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 

Bystřice nad Pernštejnem
• nebo e-mailem: zubri.zeme@centrum.cz
• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průka-
zu, datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit 
do výběrového řízení.
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Začátek roku ve Velkých JanovicíchČtvrt roku v naší malé vesničce 
uteklo jako voda a myslím si, že mů-
žeme říci, že jsme se vůbec nenudili. 

Mrazivý leden jsme zakončili tra-
dičním hasičským bálem, ve kterém 
mnozí z nás získali krásné ceny z bo-
haté tomboly. V tanečním rytmu jsme 
se přenesli do jarních prázdnin, kde 
byl pro děti a jejich rodiče připravený 
5. ročník akce „Bystřicko čte dětem“ v 
naší obci. V úterý 9. února jsme se se-
známili s paní Kamilou Skopovou, kte-
rá nás provedla obdobím masopustu v 

Děti ze ZŠ Dolní Rožínka v živém vysílání
Byl čtvrtek 10. března, 19:59 

hod. V ostravském studiu TV NOE 
bylo vše připraveno k zahájení ži-
vého vysílání pořadu U NÁS. Oči 
všech účinkujících byly upřeny na 
hlavního kameramana. Závěreč-
ných 5 sekund před 20. hodinou 
odpočítával na prstech. Všem se ta-
jil dech. Za 5 sekund musíme začít, 
teď už jen za 4 sekundy… Teď!

Několik tónů předehry a děti ze 
ZŠ Dolní Rožínka vstupují do do-
movů diváků dětskou taneční hrou 
Sil Petr proso. Začíná 120. díl pořa-
du, v němž se představují folklorní 
soubory, lidové muziky i významní 
folkloristé, dnes jsou však hlavními 
aktéry čtvrťáci a páťáci z Rožín-
ky. Prezentují zde celorepubliko-
vý projekt „Tady jsme doma aneb 
Folklor do škol“, v němž jsou již 
třetím rokem zapojeni.

Diváci sledují ukázky vyučova-
cích hodin, jejichž přirozenou sou-
částí je seznamování žáků s lido-
vými tradicemi, děti se ve světlech 
refl ektorů a kamer baví při hrách 
svých praprarodičů a ze studia od-
cházejí ve 21:23 v rozdováděném 
masopustním průvodu.

Po skončení přenosu všechny 

dřívějších dobách. Svým poutavým vy-
právěním zaujala všechny hosty a ně-
které z nás navnadila na jeho realizaci 
v příštím roce (PS: hledáme medvěda). 

O pejskovi a kočičce nám přijela 
vyprávět Mgr. Kateřina Veselská s 
fenkou Amálkou. Děti, ale i dospělí 
se seznámili s tím, jak se máme k pej-
skům chovat, co mohou a nemohou 
jíst, a jak nám můžou pomáhat, když 
nás něco trápí. Nakonec se Amálka 
ukázala jako bezvadný hledač dobrot. 

  

Kontaktní místo KÚ pro Vyso inu Byst ice n. Pern.  Katastrální pracovišt  Ž ár nad Sázavou
Masarykovo nám stí .p. 15, Byst ici n. P. 593 01  Strojírenská 1276/8, Ž ár nad Sázavou 591 27  

Tel. 777 355 951      e-mail: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz 

Ú ední dny: Pond lí 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00  Tel.: 566585714

       St eda   8:00 – 12:00     13:00 – 17:00 

Od 1. 1. 2016 na Kontaktním míst  Katastrálního ú adu pro Vyso inu vy ídíte všechny 
agendy katastrálního pracovišt , tj. údaje z katastru nemovitostí (nap . výpis z KN), 
p íjem návrh  na vklad práva do katastru nemovitostí a dalších listin pro zápis zm n 
údaj  katastru v etn  dalších podání týkajících se katastru nemovitostí a 
Katastrálního ú adu pro Vyso inu. 

Našla je u všech dětí, ať už je měly na 
čele, nebo v ruce. 

Poslední den byl určen rybám. O 
kapříkovi Metlíkovi se rozvyprávěl 
Jan Opatřil a svými rybími grimasami 
rozveselil nejednu tvář. 

Všem jmenovaným děkujeme, že 
nás potěšili svojí přítomností a rovněž 
děkujeme sponzorům - Kraji Vysoči-
na, společnosti E.on a Mikroregionu 
Bystřicko, díky jejichž podpoře mohla 
být akce realizována.

Jako tradičně nás na konci prázdnin 
čekal dětský karneval. Děti v maskách 
musely plnit různé úkoly, které byly 
završeny králičím biatlonem a za své 
úsilí dostaly dárky z bohaté tomboly. 

Zimní radovánky jsme zakončili 
bruslením v Bystřici nad Pernštejnem, 
které jsme si užili jako naprosto profe-
sionální hokejisti a krasobruslaři. 

A co nás čeká v následujících měsí-
cích? … Nechte se překvapit, ale věř-
te, že toho bude opravdu hodně.

DG

účinkující – tedy děti, jejich uči-
telky, pana ředitele školy, autorky 
projektu PhDr. Alenu Schauerovou 
a Mgr. Magdalenu Maňákovou a 
rovněž moderátorku pořadu Mag-
dalenu Múčkovou – vyfotí hlavní 

kameraman. Blik! Zvládli jsme to.
Natáčení očima dětí:
"Výlet do Ostravy se mi líbil. 

Bylo to únavné, ale stálo to za to. 
Líbila se mi zkouška, poznala jsem, 
že nemusím mít trému. Bylo to 

zvláštní. Šla jsem do budovy a stál 
tam kameraman. Měla jsem strach, 
že všechno zkazím, ale když byla 
zkouška, tak jsem nic nezkazila. Byl 
to prima zážitek a nová zkušenost."

Vendula Daňková, 4. třída, ZŠ 
Dolní Rožínka

UPOZORNĚNÍ
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Tak zněl název letošní předveli-
konoční besídky žáků ZŠ Lísek. V 
pásmu lidových říkadel a písniček 
se postupně představily všechny děti, 
aby svým bezprostředním projevem 
potěšily rodiče, prarodiče a ostatní 
přítomné v sále místního kulturního 
domu. Nechyběly ani ukázky jar-
ních lidových zvyků, známých i již 
zapomenutých dětských her, taneček 
a dramatizace balady Polednice.  At-
mosféru rovněž vhodně doplnilo ob-
lečení účinkujících svépomocí ušité 
pro tuto příležitost. Závěr programu 
nám stejně jako loni zpestřili „starší 
kamarádi“ – bývalí žáci školy. Ten-
tokrát si připravili scénku „Něhurka a 

NA LIDOVOU NOTU…

Stalo se již tradicí, že se naše škola 
zapojuje do celorepublikového pro-
jektu „Celé Česko čte dětem“. Celá 
akce probíhá vždy pod názvem „Ro-
žínka čte dětem“. Jejím cílem není jen 
přiblížit malému čtenáři kouzlo knihy 
jako takové, ale dává šanci i rodičům – 
a to zastavit se, odpustit si poznámku: 
„Teď nemám čas!“ a vydat se se svojí 
ratolestí do světa představ a fantazie. 
Máme možnost aspoň na chvíli utéct 
všednímu shonu a zaposlouchat se a 
hlavně – naslouchat – protože umění 
naslouchání nám mnohdy chybí (a ne-
jen ve vztahu k dětem).

Ve středu 9. března jsme se sešli v 
budově 1. stupně, kde proběhlo pří-
jemné setkání s Mgr. Jiřím Havlem, 
PhD. – autorem čítanky, kterou pou-
žívají naši prvňáčci. U malé výstavky 
čítanek mnozí z nás zavzpomínali na 
svoje dětská léta.  Měli jsme dokonce 
možnost udělit bod právě té své nej čí-
tance a získat tak los do malé tomboly. 
Pak už následovala beseda s panem 
Havlem a čtení z knihy P. Braunové: 
Kuba nechce číst. Program doprovodili 
svými vystoupeními žáci 1. a 3. třídy. 
Příjemně strávené odpoledne jsme za-
končili slosováním čítankových losů 

Titul Nositel tradic Bystřicka 2016 
má svého majitele

Město Bystřice nad Pernštejnem 
ve spolupráci s Mikroregionem 
Bystřicko na počátku letošního 
roku vyhlásilo již tradiční udílení 
titulu „Nositel tradic Bystřicka“. 
Pro rok 2016 se hledal již pátý no-
sitel tohoto titulu.  Každý mohl do 
konce února posílat návrh na něko-
ho ze svého okolí, kdo je spojen s 
uchováním, obnovou či rozvíjením 
tradic Bystřicka a zaslouží si udě-
lovaný titul. Na titul „Nositel tradic 
Bystřicka“ pro rok 2016 byl nově 
navržen jeden subjekt – Divadelní-

ci Sulkovec. Vybíralo se také ze zásobníku navržených tradic z let 
předchozích, kde evidujeme dalších 6 subjektů (GEAM Dolní Ro-
žínka za udržení tradice hornictví, Josef Sedlář z Věchnova za udr-
žení výroby tradičního chleba, Vlastimil Fendrych z obce Zvole za 
dlouhodobou zemědělskou činnost – pěstování konzumních bram-
bor, SDH Branišov za konání dlouhodobé tradice pořádání Ostatků 
a tradičních tanečních výletů v Branišově, obec Velké Tresné za ko-
nání Silvestrovského běhu ve Velkém Tresném, tradice košíkářství 
na Bystřicku). 

Hodnotící komise, která se letos sešla 7. 3. 2016, měla stejně jako 
v letech předchozích složitý úkol. Ze všech navržených byl na uděle-
ní titulu pro rok 2016 nakonec navržen ochotnický divadelní spolek 
při obci Sulkovec (Divadelníci Sulkovec) za svoji tradiční divadelní 
činnost. Historie založení Spolku divadelních ochotníků v Sulkov-
ci sahá až do roku 1906, kdy byl spolek založen místním učitelem 
Josefem Kováříkem (1863–1918), který byl také oddaný vlastenec, 
kronikář a sběratel lidových písní, které sepsal a odeslal skladateli 
Leoši Janáčkovi. Není známo, kdy spolek svoji činnost ukončil, ale 
poslední písemně zmiňované představení se odehrálo v roce 1947. 
Současný spolek „Divadelníci Sulkovec“ zahájil pokračování v čin-
nosti v roce 2008, kdy místní mládež sehrála v kostele Betlémský 
příběh a plně tak navázala na již dlouholetou tradici spolku před-
chozího. Ve své činnosti při obci Sulkovec dodnes úspěšně pokra-
čují. Během jednoho kalendářního roku sehrávají mladí společně s 
dospělými několik her. Repertoár divadel obsahuje hry s nábožen-
skou tematikou a pohádkové příběhy. Jejich hry jsou hrány nejen 
v místním kostele sv. Havla, ale i v místním sále. Všechny hry jsou 
provázeny živými zpěvy pěveckého sboru.

Titul „Nositel tradic Bystřicka“ je trvalý a je spojen s udělením 
plakety, diplomu a s fi nanční odměnou pro 
kolektiv ve výši 15.000 Kč. Gratulujeme 
vítězi titulu a děkujeme všem, kteří se ak-
tivně podíleli na přípravě a realizaci akce a 
všem, kteří zasílali své nominace. Již nyní 
se všichni těšíme na vyhlášení dalšího roč-
níku v roce 2017! 

Veronika Palečková, 
Mikroregion Bystřicko

a malým občerstvením, které bylo 
připraveno jak pro malé, tak i velké 
posluchače. I když ti menší spíš pádi-
li vyrábět do připravených dílniček.

Ve středu 15. března jsme četli na 
zámku – tedy v budově 2. stupně naší 
školy. Setkání s regionální autorkou 
paní Zdeňkou Šiborovou a její kníž-
kou Kravička Berta bylo o to zají-
mavější, že jsme si představili knihu, 
kterou svými půvabnými ilustracemi 
doprovodila členka našeho pedago-
gického sboru Mgr. Petra Tatíčková. 
Děti měly příležitost dozvědět se, jak 
taková kniha vzniká od počátku až do 
konce. Paní Tatíčková popsala všech-
ny peripetie, jež zažívá při své práci 
ilustrátor. V připravených dílničkách 
pak žáčci vyráběli nejenom postavič-
ky kraviček, ale ti náročnější si mohli 
vyrobit i vlastní ex libris. A po du-
chovní stravě opět následovalo malé 
občerstvení, které tak zdařile připravi-
ly kuchařky zdejší školní kuchyně.

Čtení na Rožínce bylo opět plné 
pohody, nových příjemných setkání 
se zajímavými lidmi a hlavně setkání s 
dnes tolik médii odstrkovanými kníž-
kami.    

ZŠ Dolní Rožínka

osm trapaslíků“. Symbolicky jsme se 
poté rozloučili písní „V dobrém jsme 
se sešli, v dobrém se rozejdem“. 

Druhou část programu každoroč-
ně tvoří jarmark, kdy děti prodávají 
vlastnoručně zhotovené výrobky a 
také předměty s velikonoční temati-
kou vyrobené maminkami při tvořivé 
dílně. Odměnou a motivací do „příští 
sezóny“ jsou pro nás spokojení divá-
ci a nadšené děti, které i s odstupem 
času na celou akci rády vzpomínají. 

Děkujeme také za výbornou spo-
lupráci při zajištění pohoštění rodi-
čům žáků a Obecnímu úřadu Lísek

ZŠ Lísek - JK

Jak jsme četli na Rožínce



26. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE, RŮZNÉRŮZNÉ

Rosa přivítala jaro výletem do Chlébského údolí
V pátek 18. 3. 2016 se uskutečnil 

první celodenní výlet uživatelů den-
ního stacionáře Rosa do Chlébské-
ho údolí posetého bledulemi. „Byla 
to naše první procházka po dlouhé 
zimě, moc jsme si výlet užili,“ sděli-
la sociální pracovnice Rosy Michaela 
Jamborová. Podél údolí Chlébského 
potoka mohli uživatelé obdivovat asi 
sedm kilometrů dlouhou chráněnou 
přírodní rezervaci, která v sobě ukrývá 
nejen „bílé koberce“ plné bledulek, ale 

Dobrovolnice bystřického nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež: 

Nadosah je pro mě nedoceněný zázrak

„Hledám svou cestu“ je 
motto nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež Nado-

sah v Bystřici nad Pernštejnem, 
který spadá pod Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou. Výstižněji by 
to snad ani říct nešlo. Při osobním 
kontaktu s uživateli jsem vypo-
zorovala, že někteří už mají svůj 
životní plán celkem jasný. Možná 
by někoho napadlo, co takoví vý-
rostci nebo mladí lidé mohou asi oče-
kávat od života. Ne, opravdu to není 
jen tak se bezcílně protloukat životem. 
Někteří mají svoji cestu rozplánovanou 
tak skvěle, že ani mnozí z dospělých by 
to nedokázali lépe. Sebekriticky se mu-
sím přiznat, že ve svých plánech jsou 
na tom lépe než já ve svých 21 letech 
ve 2. ročníku vysoké školy. 

Jak by řekl Malý Princ od skvělého 
autora Antoine de Saint-Exupéryho: 
„Všichni dospělí byli dětmi, ale málo-
kdo si na to pamatuje.“ Mnozí dospě-
lí zapomínají příliš rychle, jaké to je 
být dítětem a snít své sny bez hranic. 
Mnohdy se tedy stane, že dětem doslo-
va zabijí představivost o tom, co všech-
no by mohly dokázat. Často si dospělí 
neuvědomují, že svým nadáváním na 
svět ničí dětem obraz o ideálu, který 
by mohl být, kdyby v každém z nás byl 
kousek dítěte. 

Naštěstí ne všichni dospělí zapo-
mínají tak rychle a díky tomu mohou 

dětem pomoci a podpořit je v tom, co 
je baví a v čem jsou dobré. A přesně 
tohle dělají pracovníci NADOSAHU. 
Mluví s nimi o věcech, o kterých s nimi 
nikdo mluvit nechce. Jsou si plně vědo-
mi úskalí dospívání, kdy nálada skáče 
jako orangutan ze stromu na strom. 
Dávají teenagerům pocit bezpečí a jis-
toty. V mnoha ohledech se dá říct, že 
NADOSAH zachraňuje životy. Už jen 
tím, že děti mají kde trávit svůj volný 
čas a nemusí se toulat po ulicích, kde 
snadno mohou podlehnout vnějším 
vlivům a sklouznout k různým návyko-
vým látkám či promiskuitě. 

NADOSAH pro mě představuje 
nedoceněný zázrak, který společnost 
může snadno přehlédnout, ale bez to-
hoto zařízení by nám vyrostla ztracená 
společnost bez priorit, cílů a morálních 
hodnot. 

Kateřina Jiroušková, praktikantka 
Nadosahu NZDM

Dobře odvedená práce těší každé-
ho z nás. Proč k tomu ještě nepotěšit 
druhé? Jsou mezi námi ještě lidé, kte-
ří dokáží pomáhat nezištně? Konání 
dobrých skutků může být i smyslem 
života. Protože všude, kde je člověk, 
je totiž místo pro dobrý čin. Tuto 
myšlenku se rozhodli sdílet s dob-
rovolníky v dobrovolnickém centru 
Kambala, které spadá pod Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou.

V Kambale pomáhá každým ro-
kem více jak 400 dobrovolníků. Ně-
kteří navštěvují zařízení pravidelně, 
jiní se podílejí na jednorázových ak-
cích, a to nejen charitních. V současné 
době vysílá dobrovolnické centrum 
dobrovolníky do charitních služeb a 
do dalších osmi spolupracujících or-
ganizací, které se nacházejí ve Velkém 
Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, 
Novém Městě na Moravě, Žďáru nad 
Sázavou i Křižanově. „V Bystřici nad 
Pernštejnem jsou zváni dobrovolníci 
do charitních zařízení, kde se indivi-
duálně domlouváme na pomoci dle 
jejich možností. Dobrovolníci zde po-
máhají s volnočasovými 
aktivitami ve Včele – cen-
tru sociálně - aktivizač-
ních služeb pro seniory a 
v Kopretině – centru pro 
rodiče s dětmi, dále lidem 
s postižením v denním 
stacionáři Rosa a v cha-
ritní pečovatelské službě,“ 
doplnila koordinátorka 
centra Kambala Veroni-

Každý dobrovolník může být užitečný

V pátek 4. 3. 2016 se na bystřic-
ké Základní škole Nádražní konal 
projektový den, na který byla při-
zvána vedoucí denního stacionáře 

Vedoucí bystřického stacionáře přiblížila žákům život s postižením
devítimístné auto stacionáře, které 
má speciální úpravy umožňující pře-
voz osob na invalidním vozíku. Ti 
odvážnější si mohli sami na vlastní 
kůži zkusit připevnění vozíku v au-
tomobilu a vžít se tak do pocitů 
osoby, která je upoutána na vozíku 
speciálními kotvícími pásy. 

„Jsem velmi ráda, že jsem měla 
možnost za dětmi na základní školu 
přijít. Byla jsem velmi mile překva-
pena vnímavostí a zájmem dětí i 
učitelů dozvědět se informace o po-
třebách lidí s postižením a přiblížení 
fungování služby stacionáře,“ uza-
vírá příjemné setkání na bystřické 
základní škole Petra Königová.

Tým pracovníků 
denního stacionáře Rosa

také krásnou přírodu Vysočiny. Tuto 
přírodní památku navštívili uživate-
lé Rosy již potřetí, a tak se výlet řadí 
k tradičním akcím pořádaným stacio-
nářem.

Rosa – denní stacionář, který spa-
dá pod Oblastní charitu Žďár nad Sá-
zavou, sídlí od roku 2014 v Bystřici 
nad Pernštejnem. Poskytuje služby 
lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením.

Tým denního stacionáře Rosa, Lš

Rosa, Petra Königová, která během 
dopoledne s žáky a učiteli diskutova-
la na téma života lidí s postižením.

Vedoucí stacionáře přiblížila 

služby poskytované uživatelům ve 
stacionáři, popsala techniky činnos-
tí pracovníků stacionáře. Pro žáky 
byly připraveny různé modelové hry 
pro přiblížení života s mentálním či 
kombinovaným postižením. Mohli 
si tak vyzkoušet orientaci se zavá-
zanýma očima, vyjádřit mimoslovně 
svoje potřeby a pocity, nebo si zkusit 
ovládat invalidní vozík. 

Vedoucí stacionáře zároveň před-
stavila i pomůcky, které se ve staci-
onáři používají, jako jsou pomůcky 
pro stimulaci, procvičování jemné 
a hrubé motoriky, optická vlákna, 
taktilně haptické pomůcky a různé 
speciální hudební nástroje. 

Na závěr příjemného dopoledne 
si měli žáci možnost prohlédnout 

ka Dobrovolná.
Další část dobrovolníků vy-

pomáhá v zařízeních s hlídá-
ním dětí, při doučování mláde-
že, vyrábí keramické výrobky 
s duševně nemocnými uživa-
teli, zpívají pro radost s lidmi 
s postižením, předčítají seniorům, 
připravují hudební festivaly, podílí se 
na programech v zařízení a vypomá-
hají během Tříkrálové sbírky. Ti, kteří 
mají strach z kontaktu s uživateli, po-
máhají v kanceláři či z tepla domova 
s úpravou kronik, nebo vypomáhají s 
administrativou. Každá pomocná ruka 
dobrovolníků je velmi cenná a důleži-
tá ke zkvalitnění sociálních služeb. V  
centru Kambala je místo pro všechny 
věkové kategorie. „Dobrovolnická 
činnost je tedy vhodná pro každého, 
kdo chce nabídnout kousek svého času 
pro druhé. A každý může být užiteč-
ný,“ vzkazuje veřejnosti Veronika 
Dobrovolná, kterou mohou případní 
zájemci o dobrovolnictví kontakto-
vat na telefonním čísle 777 755 444 
nebo přes mail dc@zdar.charita.cz
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PLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZ

Kompletní realizace oplocení

   

 
775 555 830, 566 535 037        

   

 
 info@holoubektrade.cz

Pro Váš dùm, zahradu, firmu

nabízíme k pronájmu

VOLNÉ KANCELÁ E A

SKLADOVÉ PROSTORY
bližší informace na tel. 602 759 601 (ing. Kekrt)

 CHCEŠ atraktivní příjmy? Mercedes jako pracovní vůz? Jak dělat 
peníze inteligentní spotřebou? Pomůžeme Vám 721 944 400

 DOPŘEJTE SI relax v podobě masáže. Zlepšíte tak fyzickou i pohy-
bovou kondici, uvolníte pohybové ústrojí, odstraníte únavu a stres. 
Mějte se rádi 721 944 400 

 KOUPÍM byt v Bystřici nebo blízkém okolí. Děkuji. T: 606 158 288
 KOUPÍM - RD/CHALUPA k celor. bydlení. T: 737 309 875

 KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří 721 469 234 

 PRODÁM vykrmené prase živé, v půlkách popřípadě jenom půlku, 
váha 120-140 kg. Tel.:731163505

 PRODÁM palivové dřevo - olše. Tel.: 605 230 543

 
 

hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, skupina „E“ výhodou 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
-   výhodou obsluha pracovních stroj  
Nabízíme:  

- odpovídající finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500, 607 213 418 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@ts-bystrice.cz  

řidiče nákladního automobilu
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   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

2016

20
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