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VÍTĚZE KRAJSKÝCH KOL UMĚLECKÝCH
SOUTĚŽÍ PŘIJAL STAROSTA MĚSTA

TĚŠME SE NA BYSTŘICKÉ LÉTO
Na Pelíšek přijede Vypsaná ﬁxa, O5 a Radeček či ZakázanÝovoce
Na Folk country náměstíčku HOP TROP
či Slávek Janoušek
Na Revival náměstíčku AC/DC, Nirvana či
Ozzy Osbourne
Bystřické léto tradičně otevře festival Pelíšek fest, a to v sobotu 25.
června. Kromě bystřických Babyløn (což je nově přejmenovaná kapela Moribundus), se můžeme znovu těšit na Ecce Homo a nejen pelíškovské matadory, skupinu Kroky.
A protože bychom chtěli našemu
Pelíšku vrátit ztracený lesk, rozhodli

Žáky Základní umělecké školy, kteří se umístili na vítězných prvních místech v krajských kolech uměleckých soutěží ZUŠ a jejich pedagogy přijal
starosta Ing. Karel Pačiska a poděkoval jim za úspěšnou reprezentaci. Žáci
zleva: Alžběta a Slavěna Pavelkovy, Vendula Vázlerová, Anežka Loukotová, Michaela Sedlářová, Adéla Benešová, Kateřina Čechová, Milan Vodák
a Jana Štarhová.

čt 09 06
Bystřice nad
Pernštejnem
Městské muzeum, podkrovní sál
19:30 hod.

jsme se vsadit na opravdu prověřenou kvalitu, která umí udělat nejen
pódiovou šou. Velkým překvapením
pro návštěvníka jistě bude česko-slovenská formace John Wofhooker, které je předpovídán výrazný
vzestup. Velmi oblíbenou kapelou je
ZakázanÝovoce.
(Pokračování na str. 11)
CONCENTUS MORAVIAE
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
téma

SHAKESPEARE, BEETHOVEN
A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE
01 06 — 28 06 2016

BRONZOVÝ AKORDEON Z PLZNĚ
Žákyně 6. ročníku Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem Michaela Sedlářová se v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v sólové hře na
akordeon umístila na nádherném 3. místě. Soutěž proběhla 6. – 8. května v Plzni a zúčastnili se jí vítězové krajských kol,
mladí akordeonisti z uměleckých škol všech
krajů ČR. Celkem soutěžilo na 160 žáků v sólové a komorní hře akordeonů ve věkových
kategoriích od osmi do osmnácti let. Úroveň
uměleckých výkonů napříč věkovými kategoriemi byla opravdu vysoká a vybojované
bronzové ocenění odborné poroty je uznáním
Míšiny pečlivé přípravy a muzikálnosti. Gratulujeme k obrovskému úspěchu a děkujeme
za skvělou reprezentaci naší školy i Města
Bystřice nad Pernštejnem.
MK

MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká

mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas

pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a
dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na
ten je nyní možné vycestovat do zemí

Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do
30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo
občanského průkazu pro dítě do 15 let
(Pokračování na str. 2)
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Jak je to s cestovními...
(Pokračování ze str. 1)
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný
zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu
nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě
než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2
000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se
předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na
jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti
k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.
cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro
řízení sekce veřejné správy

Rozvoj kulturního a společenského života

MČsto BystĜice nad Pernštejnem
vypisuje

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

O PģJýKU
z Fondu rozvoje bydlení
PĤjþky
se
poskytují
na
rekonstrukce
stávajících obytných budov a na výstavbu nových
bytĤ formou stĜešní nástavby nebo vestavby.
PĜesná specifikace titulĤ, na které lze o
pĤjþku žádat, je uvedena v pĜíloze. Jednotlivé
tituly lze sþítat, je tedy možné žádat o více
titulĤ souþasnČ.
PĜíjemcem
pĤjþky
mĤže
být
kterákoliv
fyzická nebo právnická osoba, pĜedmČtná stavba
však musí být na území mČsta nebo místních
þástí.
Splatnost pĤjþky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.
Žadatel musí pĜedložit :
- vyplnČnou žádost
- stavební povolení pĜíp. ohlášení stavby
- ruþitelé ( jeden ruþitel na každých 60 tis.
pĤjþky ) nebo návrh na ruþení zástavou na
nemovitosti

Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje každoročně grantový program
pro poskytování dotací, který má za cíl zkvalitnění a rozvíjení kulturního
a společenského života, rozvíjení kulturních tradic a kulturního dění v Bystřici. Jsou podporovány akce se zaměřením na kulturu a umění – divadelní
tvořivost, výtvarnou činnost, fotograﬁckou a ﬁlmovou tvorbu, taneční umění,
koncerty… Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.
V letošním roce nebyly v prvním kole vyčerpány všechny prostředky, proto bude vyhlášeno druhé kolo grantového programu. Grantový program je
otevřen pro všechny nové, netradiční aktivity, které obohatí společenský a
kulturní život v Bystřici.
Pokud máte nápad, chuť a chcete obohatit dění v Bystřici, využijte grantový program města. Nové aktivity jsou vítány.
Vlasta Moncmanová, předsedkyně KK

POZVÁNKA
Den otevřených dveří ve stacionáři ROSA
a veřejné projednání Komunitního plánu
sociálních služeb v Bystřici nad Pernštejnem se bude konat
v pondělí 20. 6. 2019
Stacionář Rosa Bystřice nad Pernštejnem
13:00 - 16:00 hod.
V průběhu akce Vám nabídneme prohlídku stacionáře, představíme Vám sociální služby, které na Bystřicku fungují a seznámíme Vás s Komunitním plánem sociálních služeb v Bystřici
nad Pernštejnem. Bude pro Vás připraveno malé občerstvení.
Jste všichni srdečně zváni.

Termín podávání žádostí :
do 31.5.2016
Žádosti jsou k dispozici na sekretariátČ MČÚ,
kde je také nutno vyplnČné žádosti spoleþnČ s
ostatními dokumenty odevzdat.Informace : Ing.
Jana Jurošová,tel.725 101 198
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN ČERVEN 2016
Datum

Název akce

Místo

Organizátor

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

Muzeum – pĤdní galerie

Muzeum BnP

14. 5. – 30. 6. Vlasta a Leoš Klecanda – Výstava obrazĤ a fotografií

Muzeum – síĖ A. Boþka

Muzeum BnP

24. 5.

Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

Velký sál KD – BnP

KD BystĜice n. P.

26. 5.

Absolventský koncert ZUŠ + výstava; 18.00 hod.

Velký sál KD – BnP

KD BystĜice n. P., ZUŠ BystĜice n. P.

28. 5.

12. roþník bČhu „BystĜickem kolem Vírské pĜehrady“ a dČtský den

Okolí Víru

TJ Jiskra Vír

28. 5.

MýR v šermu – žactvo

Sportovní hala

Sokol BystĜice n. P.

29. 5.

MýR v šermu – senioĜi

Sportovní hala

Sokol BystĜice n. P.

29. 5.

TK BystĜice – Brno Bosonohy

Tenisové kurty

TK BystĜice n. P.

29. 5.

TK BystĜice – Brno Kraví Hora

Tenisové kurty

TK BystĜice n. P.

29. 5.

Pohádkový den dČtí; 10.00 hod.

MČsto BystĜice n. P.

2. 6.

Hudební škola Yamaha; 17.00 hod.

3. 6.

Veselá trojka; 18.00 hod.

4. 6.

Den dČtí s SDH Dolní Rožínka; 14.00 hod.

5. – 26. 6.

Výstava v Galerii „Na Bahnech“; 15.00 hod.

Masarykovo nám. BnP
BystĜice n. P. – Velký
sál KD
BystĜice n. P. – Velký
sál KD
Zámecký park Dolní
Rožínka
Vír – Galerie Na
Bahnech

9. 6.

Miloslav Ištvan Quartett; 19.30 hod.

10. 6.

Klavírní melodie – koncert žákĤ tĜídy Michaely UhlíĜové; 17.00 hod.

10. – 17. 6. SoustĜedČní juniorské reprezentace pĜed ME ve stolním tenisu

Hudební škola Yamaha
L. Vrba

Galerie Na Bahnech

Malý sál KD
Sportovní hala

ýAST

Tenisové kurty

Tenisový klub BnP

11. 6.

TK BystĜice n. P. – Žćas Žćár n. S. – KS. mladší žactvo

12. 6.

Pohádkový les; 13.00 hod.

Domanín – Borovinka

Obec Domanín

14. 6.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ
Písniþkou dláždíme cestu od mČsta k mČstu, úþinkuje smyþcový
soubor Cvrþci; 17.00 hod.
Zastávka Daleþín

Orlovna BystĜice n.P.

Jednota Orel

Malý sál KD

ZUŠ, KD BystĜice n. P.

Daleþín – areál hradu

Tenisové kurty

Obec Daleþín
MČsto BystĜice n. P. – Centrum
Eden
Tenisový klub BnP

Velký sál KD BnP

Divadlo Beze Jména

Tenisové kurty

Tenisový klub BnP

Masarykovo nám. BnP

ZUŠ

Velký sál KD BnP

KD BystĜice n. P.

16. 6.
18. 6.
18. – 19. 6.
18. 6.
19. – 21.6.
19. 6.

Slavnosti Slunovratu; 9.30 hod.
TK BystĜice n. P. – OkĜíšky – KS dospČlí
Co takhle svatba, princi?; 17.00 hod.

Centrum Eden BnP

23. 6.

TK BystĜice n. P. – SKT Tišnov „B“ – KS dorostu
Evropský svátek hudby, žáci ZUŠ – sólisté, komorní uskupení,
Dechový orchestr ZUŠ a další
Epoque quartet a Dasha; 19.30 hod.

24. 6.

Plaviáda na Svratce; 17.00 hod.

Borovec – ŠtČpánov

MČstys ŠtČpánov

24. 6.

Tanþírna; 19.00 hod.

Velký sál KD BnP

KD BystĜice n. P. – VojtČch Žák

25. 6.

Ve zbroji – 2. roþník šermíĜského festivalu; 13.00 hod.

Masarykovo námČstí

MČsto BnP a RytíĜi ZemČ zubra

25. 6.

Vernisáž výstavy JiĜího Štouraþe; 14.00 hod.

ÚM ŠtČpánov

MČstys ŠtČpánov

25. 6.

VOFUK: Kudliþka a Voves; 17.00 hod.

MČstys ŠtČpánov

25. 6.

Pelíšek fest 2016; 14.00 hod.

MČsto BystĜice n. P.

26. 6.

Semafor Praha – scénky F. Holzmanna; 15.00 hod.

Za býv. MŠ ŠtČpánov
U Ĝeky BystĜice na louce
u ulice Lužánky - BnP
Za býv. MŠ ŠtČpánov

26. 6.

Pohádka O zvíĜátkách a loupežnících, hraje Jan Hrubec; 15 hod.

Franqueza Café

Franqueza Café

26. 6.

TK BystĜice n. P. – TK Blansko – KS dorost

Tenisové kurty

Tenisový klub BnP

26. 6.

TK BystĜice n. P. – TĜešĢ – KS mladší žactvo

Tenisové kurty

Tenisový klub BnP

27. 6.

VyĜazení absolventĤ hudebního a výtvarného oboru ZUŠ; 17.00 hod.

Velký sál KD BnP

ZUŠ, KD BystĜice n.P.

21. 6.

Narození
8.3.
16.3.
22.3.
22.3.
24.3.
28.3.

Matěj Cais
Magdalena Šípková
Vladimír Koukal
Sára Skřivánková
Barbora Chmelíková
Robin Svoboda
Jubilanti

ČERVEN 2016
Anna Fagulová
Jan Legát
Emilie Bartoňová
František Sláma
Věra Machová
Anna Navrátilová
Zdeněk Vévoda

SDH Dolní Rožínka

MČsto BystĜice n. P.
a KD BystĜice n. P.
ZUŠ, KD BystĜice n. P.

MČstské muzeum

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

92 let
89 let
88 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
29.3.
31.3.
9.4.
12.4.
15.4.
16.4.
26.4.

Čeněk Krejčí
Jiřina Práchynská
Radomír Císař
Marie Pešinová
Marie Koukolová
Božena Koněrzová
Ivan Bauchner

76 let
81 let
59 let
88 let
69 let
83 let
53 let

Kam na výlet?
TIC Bystřice nad Pernštejnem
pro turisty a všechny, kdo chtějí
poznávat krásy Bystřicka, připravilo na letní sezónu dvě nové brožurky. Po letácích s tipy na výlety
na kole po Zubřích stezkách, které
jsou již rozebrány, vychází Pěší
výlety a Cyklovýlety po Zubřích
stezkách na Bystřicku a blízkém
okolí. Ve dvou brožurkách najdete
několik tras s popisem, přehlednou mapkou, výškovým proﬁlem
a základními informacemi, které
se vám po cestě mohou hodit. Pěší
výlety byly ﬁnancovány z „Dotace
z rozpočtu Kraje Vysočina”. Více
najdete na info.bystricenp.cz

MČstys ŠtČpánov

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
VÍTOCHOV

DOMANÍN
• Po Kostitřasu se dětské taneční skupiny z Domanína zúčastnily ještě dalších soutěží v Ledči nad Sázavou a v Hlinsku, kde obhájily své 1. a 4. místo
z Bystřice. Dále se ještě chystají na další 2 soutěže, držte jim s námi palce.
• V dubnu také poprvé proběhl v Domaníně bazárek dětského oblečení „Maminky maminkám“, kde si maminky mohly navzájem vypomoci s oblečením pro svoje děti nejrůznějšího věku. Všem děkujeme za pomoc při
organizaci.
• V poslední dubnový den proběhlo na Horce tradiční pálení ohně neboli
čarodky. Děkujeme mládeži, která se postarala o organizaci, přípravu i následný úklid.

Hasiči z Vítochova na sv. Hostýně

Dne 30.4.2016 se na sv. Hostýně
uskutečnila už XXIII. Mezinárodní pouť hasičů. Svatý Hostýn je
jedním z nejznámějších poutních
míst a zároveň nejvýše položenou
(718 m n. m.) sakrální stavbou na
Moravě. Každoročně se k bazilice
Nanebevzetí Panny Marie pořádají
poutě. Jednou z prvních je v poutním kalendáři právě Mezinárodní
pouť hasičů. Koná se při příležitosti svátku sv. Floriána (4. května),
patrona hasičů. V letošním roce
jsme se zúčastnili už podruhé.
Samotná pouť začíná slavnostním
průvodem, ve kterém jdou v prvních řadách vlajkonoši s prapory
svých sborů. Dle informací, které
nám ve svém projevu před bazilikou řekl starosta Sdružení hasičů

Čech, Moravy a Slezska Karel
Richter, se loňské pouti zúčastnilo 119 zaregistrovaných sborů
se 114 slavnostními prapory, a to
nejen z naší republiky, ale i Polska,
Slovenska, Maďarska a Chorvatska. Dalším z řečníků byl ředitel
HZS brig. gen. Drahoslav Ryba,
nakonec promluvil zástupce veřejného života starosta Vsetína a senátor Jiří Čunek. Poté na pozvání
arcibiskupa Jana Graubnera, který
celou mši celebroval, vstoupil celý
průvod do baziliky, kde následovala mše svatá. Po skončení mše pak
následoval průvod praporů z chrámu a společné focení na schodišti
před bazilikou. Poté už následovala volná zábava.
Za SDH Vítochov Lukáš Straka

I u nás je Vysočina čistá
DVOŘIŠTĚ

Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den patřil na
Dvořišti, stejně jako v mnoha dalších obcích, pálení čarodějnic. Po
setkání malých i velkých čarodějnic a čarodějů se průvod vypravil
na „Čarodějný vrch“, kde už na
všechny čekaly zkoušky a po jejich
splnění rozluštění a hledání ingrediencí na elixír krásy. Málokdo by
tipoval, že na tento elixír bude třeba např. syrečkový zápach, myši
v rosolu či kapka krve od každého
zúčastněného dítěte. Vše se zdařilo
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a elixír šel doslova „na dračku“. Samozřejmě nemohly chybět pečené
prsty čarodějnice, jež se staly lahůdkou malých čarodějů již v loňském roce. V záři sálajícího ohně
každý, kdo elixír ochutnal, hledal
alespoň malou změnu k lepšímu.
Při opékání špekáčků, na které
se většina z nás po zimě náramně
těšila, jsme si zazpívali s kytarou
a v pozdních hodinách odcházeli
spokojeně domů.
KCH

Ten, kdo projížděl v měsíci dubnu
Vysočinou, si mohl všimnout pytlů
s odpadky na kraji silnic. Nebyla
to ovšem práce nezodpovědných
spoluobčanů, kterým je jedno, kde
skončí jejich odpad, ale spíše naopak. Probíhal už 8. ročník akce
Čistá Vysočina. Jedná se o dobrovolnickou akci na úklid veřejného
prostranství. Letos jsme se opět po
3 letech zaregistrovali, vybrali úsek
sběru, což bylo jako minule od obce
Vítochov po křižovatku se silnicí
Bystřice – Jimramov a druhý úsek
z Vítochova do Ždánic. Oslovili
jsme i přátele z Karasína, zda se taky

nechtějí přihlásit. Ti si také vybrali silnici ke své obci, a tak jsme se
v pátek 22. dubna sešli na rozcestí u
karasínské zastávky. Bylo příjemné
vidět, že s sebou měli spoustu dětí,
které se zapojily do sběru. Chvíli
jsme popovídali, občerstvili, pořídili společné foto a pak se rozešli ke
svým domovům. Naštěstí nepatří
tyto silnice k velmi frekventovaným,
a tak i odpadu nebylo příliš mnoho.
To ovšem neznamená, že všem zúčastněným nepatří velký dík za to, že
jim není lhostejno, v jakém prostředí
žijí.
Za obec Vítochov Lukáš Straka

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA
BRATRUŠÍN

Traktoriáda

První květnový den byl na Bratrušíně tradičně pojat jako Traktoriáda.
Letos se pořádal 5. ročník, jízdy se letos zúčastnilo 14 vozů a z toho
2 vozy z Věchnova. Začátek slavnostního výjezdu byl v 15:00 u fotbalového hřiště, kde proběhlo seřazení vozů a dále se pokračovalo průjezdem obcí, kde byly vozy kontrolovány veřejnou bezpečností. Při této
kontrole si přihlížející mohli stroje důkladně prohlédnout. Akce byla zakončena občerstvením v kulturním domě. Počasí se vydařilo a všichni
byli spokojeni. Organizátorům a zúčastněným děkujeme.
Fotky z akce naleznete na http://hﬁlipi.rajce.idnes.cz/Traktoriada_
Bratrusin_1.5.2016/
Filipi Helena

Dům dě a mládeže
v Bystřici nad Pernštejnem

MĚSTSKÉ TÁBORY 2016
I. turnus 11. – 15.7. – výtvarný (max. 15 dětí) 900 Kč
– všeobecný
700 Kč (800 Kč)
II. turnus 18. – 22.7. – výtvarný (max. 15 dětí) 900 Kč
– všeobecný
700 Kč (800 Kč)
III. turnus 25. – 29.7. – všeobecný
700 Kč (800 Kč)
IV. turnus 1. – 5.8. – všeobecný
700 Kč (800 Kč)
V. turnus 8. – 12.8. – cyklistický (max. 12 dětí, od 9-ti let)
700 Kč (800 Kč)
VI. turnus 15. – 19.8. – počítačový
700 Kč (800 Kč)

V závorkách jsou ceny pro děti, které
nenavštěvují žádný kroužek v DDM.
V ceně je zahrnut oběd, pitný režim
a drobné výdaje (u výtvarného tábora
je započtena spotřeba materiálu).
Program: vždy od 8:00 do 15:00
hodin (podle zaměření tábora – hry,
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí!
Přihláška a platba je třeba nejpozději ve čtvrtek před začátkem
turnusu!
(č.účtu: 43-8385290227/0100)
Přihlášky a bližší informace získáte
v kanceláři DDM
nebo na telefonu: 566552700, e-mail:
ddmbynp@seznam.cz .
www.ddmbystrice.webnode.cz

Centrum Eden
zažije nejmagičtější
noc v roce
Bystřice nad Pernštejnem
– v noci z 18. na 19. června proběhnou v centru Eden Slavnosti
slunovratu. Oslavte nejkratší noc
v roce v atmosféře magie a tajemna. Těšit se můžete na ohňovou
show, noční sběr bylin i svatojánské pivo!
Na příchozí čeká nabitý program. Samotné slavnosti začnou,
jak hlásá tradice, až v podvečerních
hodinách. Centrum Eden se zahemží tajemnými bytostmi a jen co zapadne slunce, započne ten správný
rej. Na nádvoří Panského dvora i
v Horácké vesnici zahoří ohně a tu
správnou atmosféru doplní i živá
hudba. „Pro děti bude připravena
tajemná šifrovací hra a dospělí se
mohou těšit na kořeněnou chuť
polotmavého svatojánského piva,“
uvádí Jana Večeřová z centra Eden.
Noční program ovšem nekončí
jen zapálením ohňů. Po setmění
bude pro návštěvníky připravená
ohňová show, chybět nebude ani
loni prověřené spaní na seně a noční sběr bylin, které mají v tuto dobu
podle pověstí mimořádnou sílu. Pro
zajištění štěstí a blahobytu se za
okny chaloupek Horácké vesnice
rozhoří svíce a návštěvníci si uvnitř
namíchají čarovný nápoj, který pomůže na různé neduhy.
Od večera až do rána bude pro
návštěvníky připraveno i občerstvení. Na rožni se budou grilovat steaky a udírna naláká vůní na domácí
kořeněné klobásy. „Pro labužníky
chystáme i jehněčí kotletky na grilu
marinované v česneku a rozmarýnu,“ dodává Jana Večeřová z centra
Eden. Pro děti jsou připravené špekáčky, které si mohou opéct přímo
nad ohněm a pro vyznavače zdravé
stravy zase zeleninový salát s bylinkovým dresinkem. K tomu všemu
se bude podávat polotmavé svatojánské pivo.
Více informací k nadcházející
akci naleznete na www.centrumeden.cz.

Zubní pohotovost KVĚTEN ČERVEN 2016
KVĚTEN
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
ČERVEN
4.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
5.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
11.6. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
12.6. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
18.6. MDDr. Jana Samohýlová, Vrat. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
19.6. MDDr. Kristýna Stará, Strážek 80, 566 567 332
25.6. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
26.6. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334

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
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INZERCE,Z RŮZNÉ
ZPRÁVY
MĚSTA

Bystřický ráj na kopci a z kopce
Měl to být ráj v srdci Vysočiny.
Oblíbená turistická atrakce a farma
produkující čerstvé a zdravé produkty. Ráj se zanedlouho stal noční
můrou vedení města a černou dírou
na peníze nás, občanů. Pojďme po
stopách příběhu, který momentálně
nejvíce rezonuje na bystřické radnici. Na začátek musíme zmínit fakt,
že všichni zastupitelé byli panem
starostou upozorněni, aby o problému Edenu a farmy nikde nepsali a
nikomu nic neříkali. Prý bychom
mohli poskytnutou dotaci ve výši
115 629 033 Kč vracet. ROP a Evropská unie totiž údajně monitoruje i
lokální tisk. Zde je potřeba zmínit, že
odpovědnost za případné vrácení dotace neleží na bedrech lidí, kteří poukazují na nehospodárné chování, ale
na bedrech těch, kteří tento projekt
schválili a zrealizovali. Nebojte se!
Náš článek dotaci neohrozí. Pro pochopení složité situace kolem Centra Eden a farmy zde uvádíme fakta,
která jsme čerpali z uveřejněných
zápisů jednání rady a zastupitelstva
města Bystřice nad Pernštejnem.
Centrum zelených vědomostí
(dále jen „Eden“) je dlouhodobý projekt tří partnerů: města Bystřice n.
P., VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. a ﬁrmy
ECEAT. Tyto subjekty reprezentuje
Karel Pačiska, Miroslav Novák a
Michal Burian. Na zasedání zastupitelstva dne 16. 5. 2012 byl představen projekt a zároveň schválen
jeho časový harmonogram včetně
Odůvodnění veřejné zakázky. Na
dalším zastupitelstvu tj. 20. 6. 2012,
bylo schváleno založení společnosti EDEN CENTRE s.r.o. (dále jen
„farma“) se základním kapitálem
5 000 000 Kč. Zde již začínají „létat“
milióny. Tato společnost má za úkol
provozovat zemědělskou činnost a
slouží jako pracoviště praktické výuky pro VOŠ a SOŠ. O necelý rok
později se zjistilo, že je potřeba nakoupit zemědělskou techniku, protože bez ní se hospodařit nedá. Takže
rada města dne 19. 3. 2013 schválila
nákup zemědělské techniky v celkové výši 3 132 178 Kč. Platba nebyla
provedena z účtu farmy, ale zastupitelstvem byl schválen úvěr s měsíční splátkou 48 228 Kč po dobu 72
měsíců. Letí další milióny… Dostáváme se na podzim roku 2013, kdy
byl zastupitelstvem města schválen
výběr nejvhodnější nabídky na realizaci projektu „Eden“. Suma nabídkových cen vítězných uchazečů
činila necelých 153 000 000 Kč bez
DPH. Výše dotace byla 115 629 033
Kč, takže výše spoluúčasti města se
předpokládala 40 000 000 Kč. Číslo
40 000 000 Kč si dobře zapamatujte, protože konečné náklady výrazně překročily tuto hranici. Kvalitu a
cenu provedených prací nebudeme
hodnotit, jelikož nemáme potřebné
podklady.
Přes farmu ještě protekly peníze
za projekt Propagace Centra zelených vědomostí. Cílem projektu
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byla příprava kompletní propagační
strategie a její realizace pro „Eden“.
Celková cena projektu je 5 107 614
Kč, dotace činí 3 650 291 Kč a podíl
města je 1 457 323 Kč.
Dále bylo zapotřebí najít člověka, který celý projekt uvede v život
a ujme se zásadní role manažera.
Tímto spasitelem se stal pan Michal
Burian. Rada města Bystřice v čele
se starostou Karlem Pačiskou dne
7. 8. 2012 jednomyslně schválila
„výhodnou“ manažerskou smlouvu pro pana M. Buriana. Výhodnou pouze a jen pro něj. Ten se stal
neomezeným vládcem „farmy“ a
později i „Edenu“. Dokonce mohl
zůstat jednatelem ve své společnosti
ECEAT a dále podnikat v cestovním
ruchu. Je zajímavé, že ostatní jednatelé městských společností nemohou
podnikat vůbec. Vedení města bylo
do manažera Buriana doslova profesně zamilované a nedokázalo si
bez něho představit fungování celého
areálu včetně farmy. Michal Burian
byl odborník na cestovní ruch a na
zemědělství, takže vše bylo ve správných rukou.
Po všech peripetiích kolem stavby
se celé centrum Eden v březnu roku
2015 slavnostně otevřelo. Neuběhl ani rok plného provozu a vedení
města je v „rozvodovém“ řízení s M.
Burianem. Ten 29. 2. 2016 požádal
o uvolnění z funkce jednatele a ředitele „farmy“ i „Edenu“. Samozřejmě
že neodejde s prázdnou. Výhodná
smlouva mu zaručuje odstupné ve
výši 6 násobku jeho platů v roli ředitele dvou městských společností.
Suma sumárum to činí pěkných
358 000 Kč. Divíte se, že i když
odešel na svou vlastní žádost, dostane takové tučné odstupné? My také.
Brzy se k nám, občanům, začaly dostávat nejrůznější informace o stavu
„farmy“ a „Edenu“. Spory mezi M.
Burianem a vedením města byly
dlouhodobé, údajně již od poloviny
roku 2015. Ovšem starosta ani místostarosta nejednali a tvářili se, že je
vše v nejlepším pořádku. „Eden“ zakončil rok 2015 se ztrátou 7 000 000
Kč! Opravdu pěkné číslo. S tím, že
bude „Eden“ ve ztrátě se počítalo, ale
že bude takto velká, netušil nikdo.
Farma dle slov manažera M. Buriana byla v době jeho odchodu v dobré kondici a je připravena prosperovat. Pravda je bohužel jiná. Nyní
se o farmu stará pan Miloš Mička,
odborník na zemědělskou problematiku. Dle jeho zjištění je farma ve
velice špatném stavu. Nejsou zasety
ekonomicky výhodné plodiny, stádo
dobytka se „nerozrůstá“, z 550 slepic
jich 250 uhynulo z důvodu nevyhovujících prostor, investovaly se velké
prostředky do oprav strojů, které stejně nefungují. Bude bohužel trvat rok
nebo dva, než se farma opět postaví
na nohy. A to již v tuto dobu měla být
v zisku!
Nyní se nabízí otázka, kdo za tento
stav může? Kdo jiný než pan M. Bu-

rian, jelikož měl nad chodem farmy
plnou moc. Ale viníků je více. Farma má svoji dozorčí radu a valnou
hromadu, jako každá jiná společnost.
Tyto orgány měly aktivně konat a ne
jen přihlížet. Mimochodem v dozorčí radě sedí ředitel SOŠ a VOŠ Miroslav Novák, jehož studenti chodí na
farmu na praxi a právě tato škola stála u zrodu projektu. A co je nejhorší.
Veškeré účetnictví farmy a inventury
majetku, i přes opakované výzvy, nebyly do konce dubna předány novému jednateli – Karlu Pačiskovi.
Prostě a jednoduše. Na jedné straně vidíme pana M. Buriana, který
obě společnosti svedl na slepou cestu, ale na straně druhé máme zodpovědné představitele města, kteří mu
svěřili neomezené pravomoci a nijak
ho nekontrolovali. Kdo měl pana Buriana hlídat z pozice valné hromady
(Rada města Bystřice n. P.) a dozorčí rady, lze jednoduše dohledat na
webových stránkách města.
Kolik tedy celá tato „legrace“
občany Bystřice stála? 70 000 000
Kč spoluúčast města na stavbě. Původní předpoklad činil 40 000 000
Kč, ale znáte to: vícepráce, práce,
které v době projektování nebyly známy, atd. 5 000 000 základní
jmění farmy, 3 132 178 Kč nákup
zemědělské techniky, 1 457 323 Kč
spoluúčast města na projektu propagace, 2 040 000 Kč kumulovaná
ztráta farmy za roky 2012 – 2014,
cca 900 000 Kč předpokládaná ztráta farmy za rok 2015, 7 081 443 Kč
kumulovaná ztráta Edenu za roky
2014 a 2015, 2 350 000 Kč za stavbu
bistra Café Ohrada. Dohromady přes
90 000 000 Kč. A to není konečné
číslo. Pro rok 2016 se předpokládá
ztráta 3 000 000 Kč. Jak víme, ne

vždy se do předpokladu vejdeme.
Co říci závěrem?
Po bitvě každý generál. Ale čeho
je moc, toho je příliš. Není nám lhostejné, věříme, že i dalším zastupitelům, nejen opozičním, kam směřují
ﬁnanční prostředky nás všech-občanů města. Bohužel případ Edenu a
farmy naplňuje podstatu slova plýtvání veřejnými prostředky. Projekt se
oproti původnímu plánu velice prodražil a současný provoz je z důvodu
minimální kontroly bývalého vedení
ztrátový. Za 90 000 000 Kč mohl
být statek Mitrovských opraven tzv.
za „naše“ a již tam mohl fungovat
např. tolik pro Bystřici potřebný domov pro seniory anebo mohla být
opravena sokolovna a předělána na
komunitní centrum pro mládež. I bez
drahých peněz z fondů EU. Přijme
někdo za tento neutěšený stav zodpovědnost?
zastupitelé za ANO 2011Martin
Svoboda a Martin Bárta
Poznámka autorů: Je dost pravděpodobné, že vedle našeho článku
se objeví tzv. „protičlánek“. Velice
obtížně lze v měsíčníku Bystřicko
projevit vlastní názor, aniž by nebyl na vedlejší straně bagatelizován
ze strany vedení města. Uzávěrka
příspěvků totiž neplatí pro všechny,
někteří mají dost času reagovat ve
stejném čísle, což popírá zásady novinářské etiky. Dále bychom se chtěli
připojit k Ing. V. Novotnému (viz minulé číslo) a jeho kritice nemístného
napadání pana Švestky ze strany starosty města na stránkách tohoto měsíčníku. Není trestné projevit vlastní
názor.

Autotransport Matuštík
Slavkov u Brna

Mezinárodní
a vnitrostátní doprava

Přijmeme do
hlavního pracovního poměru:
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
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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RŮZNÉ,INZERCE
ŠKOLSTVÍ

Ekologická výuka v terénu
Firma Eden oslovila naši školu, zda
by mohli žáci odzkoušet nově chystané
programy. Sama jsem se nezúčastnila,
tak jsem alespoň vyzpovídala několik
žaček ze 6.A.
„Tak holky, slyšela jsem, že vaše třída byla na Edenu, řeknete mi prosím,
proč?“
Nikola: „Asi, abychom se dozvěděli
něco o řemeslech a o tom, jak se dříve
žilo.“
Lucie: „To jo, nejvíce se mně líbilo
mlynářství, jak jsme mleli těmi mlýnskými kameny.“
Nikola: „Taky bylo dobré hrnčířství a
babka Kořenářka.“
Lucie: „Bylo příjemné patlat se
v hrnčířské hlíně a psát s ní nápis.“
Aneta: „Kluci zkoumali, jak která
bylinka voní a přemýšleli, na co by
se dala použít. Já si představovala, že
bylinky používám v té krásné růžové
kuchyni, co tam měli na zámku, ta nás
opravdu zaujala, bylo také velmi příjemné sedět v salónku šlechticů a vytvářet rodokmen.“
„Když se vás teď zeptám, co si

z exkurze pamatujete zábavného, co to
bude?“
Lucka: „Jak Terka chytila slepici a chtěla nám ji uvařit k obědu.“
Nikola: „Kluci zkoušeli spát v pazderně, byli pak celí od sena.“
Aneta: „No, moc zábavný to není,
ale mně se vybavila vůně medových
svíček, moc se mi tam líbilo.“ Touto
cestou by chtěli žáci 6. A poděkovat za
krásně strávené dopoledne, které vyu-

žili velmi interaktivně. Zástupci třídy Nikola Kabelková, Lucie Ondráčková,
Aneta Bauerová.
Další ekologická výuka v terénu
proběhla dne 28.4. Žáci osmých ročníků před sebou měli exkurzi, při které se dozvěděli mnoho o našem okolí.
Nejprve jsme se vypravili k čističce
odpadních vod v Bystřici n. P. Žáci si
s výkladem prošli všechny exteriéry
i interiéry ﬁrmy a zjistili, jak moc špi-

navá voda zapáchá. Velice rádi nasedli do autobusu a jelo se směrem
k přehradní nádrži Vír. Na hrázi nás
přivítal zaměstnanec ﬁrmy, který nás
zasvětil do historie a vzniku přehrady. V diskuzi jsme se dotkli i problému se zákazem koupání v přehradě.
Po úspěšném zdolání přehrady po
schodech nás přivítali zaměstnanci
elektrárny. Vyfasovali jsme povinné ochranné pomůcky a sestoupili
do útrob elektrárny. Žáci se zaujetím
poslouchali, ale vyskytl se i problém.
Po zdech lezli pavouci, což zvláště
děvčata znepokojovalo. Dalším naším zastavením byla úpravna vody,
dozvěděli jsme se opět mnoho zajímavých informací a zaujali nás přírodní hlídači čisté vody. Dokud ryba
plave v akváriu břichem dolů, je to
dobré. Ponaučení, které si odnesli ve
svých hlavách žáci, platí pro všechny: „Starejme se o svou vodu, abychom ji mohli bez starostí vždy pít.“
Asistent pedagoga A. Vavříčková,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Prevence jako základ dobré komunikace
Když se řekne slovo prevence na
školách, většinou si každý představí
sáhodlouhé přednášky o škodlivosti
kouření, alkoholu nebo jiných drog.
Preventivní aktivity na naší škole
jsou vedeny formou her, rozhovorů a
projektových hodin. Týkají se zejména vhodného a bezpečného chování
žáků, vzájemné komunikace, spolupráce a vytváření příjemného školního prostředí s pozitivními návyky.
A jakými konkrétními aktivitami
tedy žáci v letošním školním roce
prošli? V září 6. ročníky absolvovaly
dvoudenní adaptační kurzy, na které
v březnu navázaly lektorky Centra
prevence Oblastní charity Žďár nad
Sázavou programem „Nechci, díky!“
Cílem programu byla hlavně podpora
22. dubna se žáci naší školy zapojili
v rámci Dne Země do ekologických
aktivit. Některé třídy se zúčastnily
úklidové akce Čistá Vysočina, sbíraly odpadky ve městě a blízkém okolí.
Plné pytle plastů a ostatního odpadu
pak odvezly technické služby na místní sběrný dvůr, kde se odpady třídí a

správného rozhodování žáků, umění
říkat ne a zdravého postoje k drogám.
Sedmé ročníky si 6. 5. 2016 v rámci
programu „Dvě strany mince“ informace o rizikových formách chování prohloubily. Osmé ročníky se
již zaměřily na stanovení správného
žebříčku hodnot programem „Můj
život, můj svět“, kde si blíže uvědomovali, co vše je v životě ovlivňuje,
posunuje a co potřebují k tomu, aby
byli šťastní.
Prevencí učíme žáky posilovat komunikační dovednosti, aby dokázali
vyjádřit svůj názor slušnou formou,
uměli požádat o pomoc pro sebe či
své spolužáky, najít řešení. Velmi
nám v těchto cílech napomáhá školní
psycholožka Mgr. Jitka Bukáčková,

která obratně vede komunitní kruhy
s jednotlivými třídami. Nemohu zapomenout ani na kvalitní práci třídních učitelů, kteří sledují veškeré pro-

Den Země
lisují. V rámci dní otevřených dveří
ve vodárenských objektech byli žáci
z pátého a osmého ročníku na exkurzi
v čistírně odpadních vod v Bystřici n.
P. Deváťáci zase navštívili elektrárnu a
úpravnu vody ve Víru. Zde se dovědě-

li nejen zajímavé informace o činnosti
elektrárny, ale také něco z historie vodního díla. Zjistili, co předchází tomu,
než voda doteče do našich domácností,

jakým způsobem se čistí a dezinﬁkuje.
Pravidelným zapojováním žáků do
ekologických aktivit je vedeme ke
správnému chování v přírodě a šetření
našich vodních zdrojů.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

Hororové čtení pro žáky – Jan Opatřil
„Moderní civilizace stojí na pilířích strachu…“ To je motto, kterým
uvádí jednu ze svých knih Jan Opatřil. Návštěvou mladého spisovatele,
rodáka z Nového Města na Moravě
v naší škole, jsme ukončili projekt
„Bystřicko čte dětem.“
Mladší žáčci se s ním seznámili
už v únoru na besedě v bystřické
knihovně, kde jim jako zapálený rybář představil svoje knihy o Kapříku Metlíkovi. Čtvrtek 28. dubna ale
patřil hororu. Starší žáci 2. stupně si
postupně vyslechli několik povídek
z již vydaných, ale i nově připravovaných knih, jejichž společným
motivem byl strach. Strach ze všeho
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jevy dětí a snaží se je vést po správné
cestě, i když občas klopýtnou.
Metodik prevence Dita Kabelková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

možného, reálného i iracionálního,
často i z toho, co se ukrývá v nás
samotných… Následovala debata
spisovatele s žáky, která byla inspirativní hlavně pro ty, kteří už teď na
základní škole rádi a dobře píší. Jan
Opatřil byl velmi milý a ochotně na
vše odpovídal.
Možná i my si můžeme zkusit odpovědět na otázky, které dává v jedné z Děsuplných povídek: „Umíš
matematiku na jedničku nebo na
pětku? Hraješ si na jedničku nebo na
pětku? A co život? Na jakou známku
ho každý z nás žije?“
Jitka Němcová, ZŠ TGM
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Vznik Jednoty československého Orla v Bystřici
První, ale nelegální, a proto bezvýznamný pokus o založení jednoty
učinil Jan Skřivánek, syn domkaře
z čp. 141, který začal k sobě svolávat
chlapce, se kterými na dvorku svého
domku začal cvičit. Jeho myšlenky
by snad byly došly časem i svého
uplatnění, ale bylo to již zbytečné,
protože věci se ujal tehdejší kaplan
P. Planita, muž organizačních schopností, který brzy po svém příchodu do
Bystřice v roce 1921 svolal zakládající schůzi Orla. Konala se v domě čp.
67 na náměstí v kanceláři Záloženského spolku Reifeisenka v prosinci
1921. Založení spolku bylo ústředím
Československého Orla v Brně bez
průtahů schváleno a hned na to svolaná první valná hromada schválila i
stanovy, potvrzené Okresním úřadem
v Novém Městě na Moravě.
Do čela Jednoty byl jednomyslně
postaven místní děkan P. Rainhold
Wágner, který měl pro spolkový život
a pro mládež zvlášť mimořádné pochopení, byl pevným pojítkem a všeobecně uznávanou autoritou. Druhou
takovou osobností byl tehdejší katecheta P. Karel Endl, kněz neobyčejně
širokého vzdělání ve všech vědních
oborech a s praktickým smyslem pro
tělovýchovu, ale i pro ostatní činnost.
Po dlouhá léta nebyla v Jednotě jediná akce, na které by se nebyl podílel.

(k 90. výročí otevření bystřické Orlovny a 95. výročí založení Orla v Bystřici))
Byla mu svěřena významná funkce ženy, poslední svého rodu, který kdyvzdělavatele a v této činnosti přesáhl si hrál ve městě významnou úlohu.
daleko hranice našeho města. Orlu V tomto domě – velkoměťanském a
věnoval všechno, čas, práci i peníze, právovárečném – byla po čtyři desepokud mu to jeho nevelké příjmy do- tiletí umístěna hudební škola ředitele
volovaly.
kůru Františka Černého. Skromné
Ostatní funkce byly rozděleny spolkové místnosti nikomu nevadily
mezi starší členy z řad necvičících. a cvičilo se v nich s nadšením a raCvičících členů zatím mnoho přihlá- dostí. Zejména i proto, že v létě 1922
šeno nebylo a přihlášení byli výhrad- se konal v Brně orelský slet a přeně svobodní ve věku málo přes dvacet depsaná prostná musela být pečlivě
let. Cvičiteli byli: náčelník František nacvičena.
Krásenský, syn Josefa Krásenského,
S existencí Orla se nechtěla část
kloboučníka a člena městské rady veřejnosti ve městě smířit, i když přez čp. 251, cvičitelem dorostu Bohu- vážná část obyvatelstva byli katolíci
mil Špaček, strojní zámečník z čp. a Lidová strana při volbách vždy ví234, cvičitelem žactva Jaroslav Dvo- tězila. V očích některých byli Orlové
řáček, pracovník notářské kanceláře. rozvratníky národa, tmáři, rakušáky,
Náčelnicí zvolena Anna Nahodilo- odrodilci či zpátečníky. Přes tyto těžvá, dcera majitele pletárny punčoch, kosti se však rozvíjela nejen tělovýkterá díky svému vzdělání v dívčím chovná činnost. Pořádaly se úspěšné
penzionu ve Švýcarsku a reprezen- přednášky s promítáním diapozitivů,
tativnímu vystupování měla vysokou byly nacvičovány orelské písně, které
autoritu nejen cvičenek. Cvičitelkou P. Karel Endl doprovázel na lesní roh,
dorostu se stala sestra náčelníka Ma- později ředitel kůru Fr. Černý na rozrie Krásenská, žákyně cvičila Marie kládací harmonium. Kulturní činnost
Suchá, švadlena z domu čp. 38.
se rozvíjela natolik úspěšně, že již 7.
Velmi brzy se našly i prostory května 1922 bylo sehráno první divapro spolkovou činnost. Byly to ne- delní představení v hotelu Záložna.
používané místnosti v domě čp. 67
Rozrůstající se tělovýchovná a
na dolním konci náměstí, který byl kulturní činnost přinášela problémy
majetkem slečny (jak se tehdy vše- v těsných prostorách pronajímaných
obecně říkalo) Marie Jandové (21. v měšťanském domu. Hledalo se
listopadu 1857 – 9. ledna1938), starší odpovídající řešení. Uvažovalo se o

Slavnostní svěcení Orlovny

koupi jiného domu na náměstí, nakonec se členové jednoty rozhodli
postavit vlastními silami novou, ke
spolkovému životu navrženou budovu. Za tím účelem byl zřízen v roce
1925 Spolek pro postavení a udržování Orlovny, kde rozhodující slovo
měl předseda Okresního soudu Rudolf Polnický. Stavba byla zahájena
hned na jaře a celá byla prováděna ve
vlastní režii; základy a výkopy sklepů
byly provedeny zdarma členy jednoty. Celá stavba si vyžádala náklady v částce 173 tisíc Kč, majitelem
Orlovny byl Spolek pro postavení a
udržování Orlovny, jehož členy byli
všichni členové bystřické Tělovýchovné jednoty Orel.
Do konce roku 1925 byla budova
orlovny postavena a zprovozněna,
konala se zde vánoční besídka a silvestrovký večírek. Se slavnostním
otevřením a vysvěcením nové budovy se čekalo na vhodnější termín.
Slavnostním dnem se stala neděle
25. července 1926, kdy byla budova
vysvěcena.
Petr Dvořáček
Zpracováno podle Stručného přehledu založení a činnosti Jednoty
Československého Orla v Bystřici
nad Pernštejnem v letech 1921 až
1932“ od Františka Dvořáčka.

Účinkující ve hře Kristus vítězí

FILATELISTICKÉ OKÉNKO
Letos slavíme 700. výročí narození Karla IV., krále a císaře
říše římské, zakladatele Karlovy
univerzity a šiřitele vzdělanosti na
našem území.
Kdo se trochu obeznámil s ﬁlatelií, tak ví, že tento koníček bys-

8. strana

tří paměť a rozšiřuje obzory. Pokud
máte zájem o ﬁlatelii (popřípadě o
numizmatiku), zapojte se! Nikdy
není pozdě.
Instrukce: Do větší obálky vlož
lístek s kontaktem, požadované náměty, o které máš zájem plus po-

známky a 50 ks známek (pro mládež
a začátečníky 20 ks). Výměnný systém bude probíhat na recepci Městského muzea v Bystřici.
Informace: Ant. Ráčil, Spojovací 921, ra.antonin44@seznam.cz.
774 115 870.
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OSTRÝ HOCH Z VENKOVA

Fran šek Dědek (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)
Jméno „ostrých hochů“ získali
sobě ve větších městech mladí, lehcí,
hejřiví a drzí lidé, kteří všelijakými
nezvedenými a začasté i nepoctivými kousky se vyznamenávají, a jak
říkáme, jen tak na fatku se živí. V posledních časech nalezli následovníků
i na venkově tak, jako každý neduh
velkoměstský brzo i menší městečka
a dědiny kazí. Životopis takového
„ostrého hocha z venkova“ podáváme tuto v jistých oddílech co nějaký
výstražný obrázek národního vychování.
Jeho život v domácnosti
Od kolébky až do osmého roku
Náš ostrý hoch jmenuje se Blažíček, poněvadž ještě jest maličký;
jméno toto zdědil po svém tatíčku,
jenž jsa již velký, slove po sprostu
Blažej. Blažej bydlel se svou ženou
a s malým Blažíčkem v jedné dědině
nedaleko velkého města, do kterého
se z dědiny počítá dobré čtvrt hodiny. Náš Blažíček konal tuto cestu
za svého outlého mládí již často na
zádech v pantovní putně matky své,
která ohyzdná, a proto také nesmírně
zlá v celém širém světě jen se svým

mužem se srovnávala; k rozeznání od
oněch žen, jenž s celým světem dobře
vycházejí, jen se svými muži v ustavičné rozepři jsou.
Jestliže kdo zasluhuje od matky
Veroniky milován býti, jest to otec
Blažej; nejen proto, že již v kalendáři
Blažej jest hned vedle Veroniky, jak v
měsíci únoru patrno, nýbrž obzvláště
proto, že otec Blažej jest hrdý muž,
jemuž na jeho cti velmi mnoho záleží, tak jako Veronika žena, která si
ničeho nezadá.
Blažej dávno již nebyl sedlákem,
nýbrž měšťanem, a to takovým, který
s duchem časovým notně pokračuje,
i předbíhá. On již věděl, že není od
milého Pána Boha na tento svět poslán, aby prací se hmoždil, nýbrž aby
se dobře měl, že nechává Bůh slunce své proto svítiti, aby lidé ke svým
procházkám měli hezkého počasí,
a že zimu posílá, aby v hospodě si
mohli odpočívati od denní zahálky,
hráti a píti. On již měl také jakýsi
pojem o jmění všeobecném, neboť
ačkoliv mu nic není po lesu blíže
dědiny stojícím, přece chodí tam na
dříví a na chrastí; seno své béře z luk
boháčů a nezřídka, má-li toho právě
zapotřebí, přináší si i něco obilí z
jejich polností. Jako on, tak i společ-

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY –
OSLAVA SLUNOVRATU V BYSTŘICI
V letošním roce se už potřetí i
naše město účastní oslav Evropského svátku hudby. Tento svátek se
slaví vždy v den slunovratu – 21.
června. V mnoha městech celé
Evropy se hraje a zpívá, účinkující vzdávají poctu hudbě a umění
obecně. Bystřická veřejnost měla
možnost slyšet dvakrát Komorní
sbor Alter ego a v loňském roce na
nočním koncertu u kašny Smyčcový
orchestr N. Kyjovského. Letos jsme
se rozhodli zapojit celou naši ZUŠ
a pokusíme se rozeznít hudbou celé
náměstí. Kromě hudby a módní tvorby dětí ZUŠ můžete v 8.30 a a 10.00
v KD shlédnout představení DBJ –

Co takhle svatba, princi? Od 13.00
bude zahájen program na amﬁteátru,
ale hrát se bude i na jiných místech
Masarykova náměstí. Uvidíte módní
přehlídku výtvarného oboru, zahraje
vám smyčcový i dechový orchestr.
Představí se vám i sólisté a hráči
na mnoho nástrojů. Oslavy zakončí
ve 21.00 noční koncert Komorního
sboru Alter ego s vynikající bubenickou skupinou ASAF z Nového Města n. M. s programem „Africká noc“.
Na všechny koncerty je vstup volný.
Celá akce se koná za podpory Města
Bystřice n. P. a my se moc těšíme na
setkání s Vámi.
ZUŠ

nice jeho Veronika navštěvuje blízké
háje, palouky a nivy, a navštiví-li kdy
času nočního otec Blažej baronovy
rybníky, Veronika jistě také není daleko; on loví, ona pak odnáší; tak to
již jest mezi nimi ujednáno. Podobně
se děje, když z obory pana cukrárníka
živého zajíce do tenat přilákají a pak
utlučeného na trh do města odnášejí.
Na takovémto zajíci anebo na
chycených koroptvích sedě cestoval
mladý Blažíček začasté na zádech
matky své v pantovní putně do města, a tak prospíval na duchu i na těle
všelijakými pamlsky a ve všelijakém
tovaryšstvu. V každé sklence kořalky, kterou matka pila, bral i Blažíček
skromného podílu, káva i jemu dobře
chutnala a dobrosrdeční mužové a
ženy, jižto s pokřestěným mlékem,
uměle načechranou smetánkou, řídkým máslem a jinými potravnými
věcmi nejistého původu na trh chodili, henčkávali Blažíčka na kolenou
a podstrkovali mu cukrovinky, jež mu
tím více k duhu šly, čím více klouček
uvykal takovýmto almužnám.
Tak se Blažíček pomalu stával hrubým hochem, neboje se ani lidí, ani
krčem a hospod – ovšem ale školy,
která se stala jeho strašidlem, kterou
nade všecko nenáviděl a do které

přece jakýsi zpozdilý zákon od roku
toho a onoho jej chtěl donutiti. Dlouho chodil místo do školy za školu,
konečně pak, byv v tom postižen a
kárán, odvolával se na plnomocenství
svého vlastního otce a odpovídal, jsa
hošík asi osmiletý, panu učitelovi následovně:
Učitel: „Nevíš-li, že jsi trestu hodný, když chodíš za školu?“
Blažíček: „Ba arci, to je pravda. Já
ale nechci choditi do školy, a také ani
nesmím.“
Učitel: „Že nechceš, víme ze zkušenosti. Proč bys ale nesměl?“
Blažíček: „Otec mi to zakázal. On
praví, že jest to práce nucená, na které
Bůh nemá žádného zalíbení. Otec též
nechodil do školy, a jest nyní dokonalý soused.“
Učitel (vzdychaje): „Toť bohužel
ví celá obec. On bude ale potrestán,
protože tě od školy zdržuje.“
Blažíček: „Aťsi, mně je vše jedno,
jen když nemusím do školy.“
Učitel: „Však i tebe donutíme.“
Blažíček: „To říkává otec můj, že
nyní donucením vše se chce docíliti.
Já ale se nedám nutiti, a až jen budu
veliký, pak uvidíme.“
Pokračování příště
-jp-

IV. ROČNÍK ŠTĚKULE
Městys Štěpánov nad Svratkou pořádá ve dnech 24. - 26. června
2016 a pak i dále během léta IV. ročník Štěpánovského kulturního léta.

Nejbližší program
24. 6. Plaviáda po Svratce - start od 17.00 u boroveckého mostu,
občerstvení a program pro děti U Maryši, skákací hrad
25. 6. 14.00 - Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Štourače v zasedací
místnosti ÚM ve Štěpánově

Program na zahradě bývalé MŠ
25. 6. 16.00 - pěvecký sbor Labyrint přednese muzikál
O Budulínkovi a pásmo písní
17.00 - divadelní soubor VOFUK
- hra Hynka Jurmana Kudlička a Voves
18.30 posezení s kytarou, pivečkem a dobrou náladou
26. 6. 9.30 - 12.00 Tvořivé dílny s Bárou
14.00 Borověnka - folklórní vystoupení
Jarní pastva, Senoseč ad.
15.00 divadlo SEMAFOR Praha - scénky Felixe Holzmanna
16.30 - Borověnka - taneční vystoupení
Pasodoble+Twist mix
2. 7. 20.00 - Taneční zábava na koupališti - hraje skupina Fagula
9. 7. 13.00 - III. Štěpánovská lávka, přes řeku Svratku na kole
i trakaři
22. 7. - 24. 7. - Letní kino ve Štěpánově na dvoře ZŠ
6. 8. Nohejbalový turnaj trojic U Maryši.
Přesný program bude včas zveřejněn na webu, plakátech
a ve Štěpánovinkách.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění téměř letních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce dubna.
Knihy pro dospělé:
Ahern Cecelia
Bauer Jan
Čermák Petr
Erben Karel
Frank Karl Hermann
Kessler Leo
Košťálová Michaela
Remešová Michaela

Hrad Pernštejn
Jak najít lásku
Zrození českého státu
Královna Gabriela
Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo
Zpověď
Smrt na Rýnu
Ze zákulisí života královny Alžběty II.
Jana Šulcová: pořád mě baví svět!

Knihy pro mládež:
Drijverová Martina
Futová Gabriela
Hagmar Pia
Hanlon Abby
Chvála Tomáš
Peuple Alice
Štíplová Ljuba

Malé věci, velké věci
Psí škola kocoura Rudochlupa
Klářino vítězství
Dorka Fantasmagorka
Já, JůTuber
Copy a drdoly
Čtyřlístek a záhadná karta

ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY

YAMAHA

BystĜice nad Pernštejnem, Stará radnice, Masarykovo nám. 57
Školní rok 2016/17 - možnost zápisu v místČ školy v þervnu
každou stĜedu od 14.00 – 17.00 hod.
- elektronická pĜihláška na www.yamahaskola.cz
- tel. 603 827 735

PĜedškolní obory:
Robátka
od 4 do 18 mČsícĤ dítČte, spoleþné pĤsobení
První krĤþky k hudbČ
Rytmické krĤþky

s rodiþi na smyslové a hudební vnímání
od 18 mČsícĤ do 4 let, rozvíjení hudebnosti
písnČmi, hrou na rytm. a melod.nástroje,
hudebnČ pohybovými þinnostmi aj.
navazující pĜedškolní program, rozvoj hud.
pĜedstavivosti, základy hudební nauky, hra
na flétnu, rytmické a melodické nástroje

Další obory:
Zobcová flétna

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

sopránová a altová flétna
pro dČti od šesti let, mládež a dospČlé
individuální a skupinová hra
dále možnost spoleþné výuky dČtí s rodiþi
Keyboard FKK (klávesy) propracovaná metodika hry od šesti let
Keyboard FK
propracovaná metodika hry s možností
vlastní tvorby, od osmi let, mládež a dospČlé
ZpČv (pop-rock zpČv)
intonaþní þistota, zpČv na mikrofon,
sólový zpČv, vokální skupiny
PĜíprava na hudební obory stĜedních a vysokých škol

POHÁDKOVÝ

DEN DĚTÍ
10.00 – 12.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin

10.00 – 17.00 hodin
13.00 – 14.00 hodin
13.00 – 15.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
16.00 – 17.00 hodin
08.00 – 16.00 hodin
10.00 – 16.00 hodin

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU Míša Růžičková
PROJÍŽĎKY NA KONÍCH
PRO RODINU S ÚSMĚVEM aktivity pro děti, malování na obličej, malování na asfalt
NADOSAH preventivní a tvořivé aktivity
CANISTERAPIE soutěže s cvičenými pejsky
ODVÁŽNĚ JAKO OPIČKY horolezecká stěna, lanovka, slackliny, lanový žebřík, síť
RYTÍŘEM NANEČISTO ukázky zbraní, soutěžení
DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV divadlo eMILLIon
MOTORKÁŘI DĚTEM 8. ročník - aktivity pro děti, prohlídky motocyklů, projížďky
OSTRŮVEK POHÁDEK soutěže s pohádkovými bytostmi
VYRÁBĚNÍ S KOPRETINOU tvořivé dílny
www.kdbystricenp.cz
ŠMOULENÍ agentura MaJa
www.facebook.com/kdbystricenp
děti vstu
MĚSTSKÉ MUZEUM
p zdarma
, dospělí
50% sleva
DEPOZIT – VETERÁN TATRA KLUB

DĚTSKÉ ATRAKCE, PROHLÍDKA HASIČSKÉHO ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA, OBČERSTVENÍ

KONÁNO ZA PODPORY

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 - nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, Rytíři Země zubra, Sbor dobrovolných hasičů, Úsměváčci z.s

NEDĚLE 29. KVĚTNA 2016
Masarykovo náměstí Bystřice nad Pernštejnem
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TĚŠME SE NA BYSTŘICKÉ LÉTO
(Pokračování ze str.1)
Znalci si jistě všimli bouřky
uvnitř skupiny a její rozdělení na
dvě. Na Pelíšku však uvidíte to
správné obsazení s původním zpěvákem ZakázanÝovoce-UkradenÝovoce. Pokud někdo nezná kapelu Smola a Hrušky, tak věřte, že
na Slovensku je to v současné době
jedna z nejvíce navštěvovaných kapel. Stačí se podívat na jejich videa
vyprodaných festivalů. Pokud ještě
někdo neslyšel o Smola a Hrušky,
pak skupina O5 a Radeček je neoddiskutovatelně ukotvena v českém
éteru. A pokud nezná název skupiny,
hity jako Vloupám se, či Praha má
vryté v paměti aniž by možná tušil,
že interpretem je právě kapela O5 a
Radeček. Stejně nepřehlédnutelný je
i bigbítový matador Vypsaná ﬁxa.
Jejich písním jako Antidepresivní
rybička či Dezolát nelze odolat.
Věříme, že se podaří připravit
inovovaný a příjemný doprovodný
program jak pro dospělé, tak pro
děti. V jednání je např. tetování henou, lukostřelba, žonglování, skákací boty, výroba a prodej reklamních
placek, malování na trika, čajovna
s vodními dýmkami, prodej šátků a
ostatního „festivalového“ zboží jako
jsou korálky, náušnice, náramky…
Snad se konečně letos dočkáme i
krocení elektrického býka. Pro nej-

menší zde bude skákací hrad. Ve
spolupráci s Lezci Vysočiny je připravena mobilní lezecká stěna i jiné
lanové zpestření.
V sobotu 2. července k nám
v rámci pořadu Divadlo na náměstí opět zavítá populární vírské ochotnické divadlo s komedií
Jezinky a bezinky aneb Utrejcht a
staromódní krajky.
Příběh této černé detektivní komedie je zasazen do válečného New
Yorku. Hlavními hrdiny jsou členové rodiny Brewsterovy: čerstvě
zasnoubený novinář Mortimer, jeho
bratr Teddy a především jejich tety
Abigail a Martha, které jsou ve svém
okolí velmi oblíbené, ovšem skrývají
velké tajemství. Ve svém nejlepším
přesvědčení totiž vraždí staré pány
– nabízejí jim otrávené bezinkové
víno a mrtvoly pak odklízí Teddy,
který se považuje za prezidenta Roosevelta. Jako by to nestačilo, po letech se vrací domů další Mortimerův
bratr, sériový vrah Jonathan (a také
jeho věčně podnapilý kumpán dr.
Einstein), připravený pomstít dávné
křivdy a ukrýt ve starém Brewsterovic domě svoji poslední oběť…
Sobotní nakupování 24. července
zpříjemní Dopoledne s dechovkou.
K poslechu zahraje Zuberská šestka

a Dětský dechový orchestr při ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem.
V pátek 29. července proběhne
sedmý ročník festivalu Folk-country
náměstíčko. Hlavním hostem festu
je skupina HOP TROP či Slávek
Janoušek. Velký úspěch naposledy
sklidil i slovenský Edo Klena s kapelou Klenoty.
Výrazný ohlas předloni zaznamenalo Revival náměstíčko, které
letos proběhne 19. srpna. Vzhledem
k úžasným reakcím publika jsme
opět pozvali AC/DC Czech revival.
Tato formace je zárukou opravdového zážitku, a ti, co ji již viděli,
to mohou jistě potvrdit. Podobnou
lahůdkou by pak měl být i Ozzy
Osbourne revival a osvědčená Nirvana revival.
Konec léta opět uzavřou v rámci
akce Divadlo na náměstí v pátek 2.
září divadelní ochotníci z Rozsoch,
a to novým kusem Kozí příběh se

sýrem. Je to divadelní adaptace stejnojmenného českého animovaného
ﬁlmu, který volně navazuje na první český 3D animovaný ﬁlm „Kozí
příběh – Pověsti staré Prahy.“ Děj
se odehrává ve středověké Praze, v
pohádkovém sýrovém království,
kde žijí poklidným životem sýraři
Kuba a jeho žena Máca se svými
dvěma dětmi, Honzíkem a Zuzankou. O živobytí mají postaráno díky
dobré, ale trochu zvláštní koze, která je zásobuje mlékem. Jednou však
přeruší klidný běh jejich života nemilá událost. Kubu s Mácou unese
čert do pekla a **** s dětmi je musí
vysvobodit.
Bližší informace a případné změny
programu se dozvíte na webových
stránkách
www.bystrickeleto.cz,
nebo na facebooku https: //www.
facebook.com/bystrickeleto/

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.
DIVADLO BEZE JMÉNA: Co takhle svatba, princi?
divadelní představení
Blíží se konec školního roku a jako role královny se ujme Natálie Munjiž tradičně si naše divadlo připravilo zarová. V dalších rolích se představí
malý dárek nejen pro školáky, ale pro ostatní členové DBJ. Opět se můžete
všechny příznivce divadla. Tentokrát těšit na Orchestr Divadla Beze Jmése můžete těšit na divadelní zpracová- na, který skvěle podtrhne atmosféru
ní hudební pohádky „CO TAKHLE celého představení. I tentokrát jsme
SVATBA, PRINCI?“. Jistě znáte si pro vás v den premiéry připravili
její ﬁlmovou podobu z roku 1986 malé překvapení v podobě krátkého
s písničkami Jiřího Zmožka: Když hudebního představení našich nejse načančám, Máme tu další dob- menších členů – přípravky DBJ. Prerý den, To zvládnem, Ó já Matěj a miéra proběhne 19. června 2016
mnoho dalších. V hlavních rolích se v 17.00 ve velkém sále Kulturního
představí Michaela Palečková jako domu v Bystřici nad Pernštejnem.
zrcadelnice Běla, prince ztvární Jiří Reprízy 20. 6. 2016 v 8.30, 10.00 a
Pavlačka, princezny Babetu a Bri- v 11.30. 21. 6. 2016 - 8.30 a v 10.00.
gitu si zahrají Simona Fabiánová a Scénář a režie Martina Olivová.
Alena Vorlová, role krále bude patřit Vstupné je dobrovolné. Těšíme se
Danielu Hrůzovi, vychovatele Matě- na Vás. Sledujte nás na Facebooku a
je Lukáši Kunovskému, královského Youtube.
astronoma Martinu Punčochářovi a
Za DBJ MOL
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 3
Od 1. května probíhá 10. ročník poznávací soutěže
V tomto roce
probíhá 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 selﬁe fotograﬁe),
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 ﬁgurovaly, pojali jsme letošní
ročník tematicky.

Každé z míst je spjato s nějakým
spisovatelem a současně s jeho literárním dílem. Tím pádem nebudeme
poznávat jen hezká místa na Vysočině, 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 je k vidění výstavka těchto knih, v některých případech jde o
cenná 1. vydání.
A co nás tedy na putování Bystřickem a přilehlými oblastmi čeká?
V okolí Borače a Podolí vyrazíme ve
stopách Josefa Uhra, ve své době výjimečného literárního talentu. Údolí
Svratky nás přivede do Koroužného, kam jezdil na ryby Jiří Jobánek.

5) Svojanov
Rázovitý městys leží v romantickém údolí Křetínky a nad ním se
tyčí hrad ze 13. století s vyhlídkovou
věží. Kromě gotiky je část hradu
empírová. V okolí se hojně nachází
české granáty. V kostele sv. Mikuláše ve Starém Svojanově jsou cenné
fresky. V okolních lesích lovil už
Karel IV.
František Neužil: Ohnivá jeseň (1973)
Romantický příběh zrady, lásky
a vášně zasadil brněnský spisovatel
František Neužil i na hrad Svojanov.
Právě zde prožila královna Kunhuta
velkou lásku se Závišem z Falkenštejna, údajným královským zrádcem z bitvy na Moravském poli.
Plod jejich hříšné lásky odmítl svojanovský farář pokřtít, učinil tak až
farář z Olešnice a dostal za to nám
známé obce Kněževes a Křtěnov.
Jak vše dopadlo, známe z historie.
FRANTIŠEK NEUŽIL
* 9. 5. 1907 Pozořice
† 22. 11. 1995 Brno
Básník, romanopisec a redaktor.
Narodil se v Pozořicích u Brna.
V Brně vystudoval učitelský ústav
(1926), později i pedagogickou fakultu (1952). Učil na Uničovsku,
v Novém Jičíně, Pozořicích, Olo-
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Jeho román Havárie se odehrává
právě tady. A na sousedním Zubštejně vrcholí děj povídky Františka
Bednáře, rodáka z Víru. Jen maličko odbočíme do Prosetína, kde žil a
zemřel ﬁlozof Vítězslav Gardavský.
Právě tomuto kraji věnoval sbírku
veršů Vrchovatě. Budeme pokračovat severovýchodně až do Svojanova, kam umístil František Neužil
část románu Ohnivá jeseň. Příběh o
zradě a vášnivé lásce královny Kunhuty a Záviše z Falkenštejna.
Druhou část putování můžeme
zahájit v Jimramově. Jan Karaﬁát
se zde narodil a vyrostl, později zde
dokončil svoji nejslavnější knihu a
těmto Broučkům chodí v patách jejich čtenáři. Přes Sněžné můžeme

dojet až na Tři Studně, kam umístil
Jiří Mucha z části svůj román 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, Šípkový 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 dalšími dvěma místy našeho putování,
představíme vám knihy, které jsou
s tímto místem spojeny a také jejich
autory.

6) Jimramov

mouci i v Čechách. Byl redaktorem
Českého slova (1937–1939) a před
odchodem do důchodu ředitelem
okresního archivu ve Vyškově.
Soustředil se na vesnickou a historickou prózu, např.: Prsten (1959),
Královna Eliška Rejčka (1968),
Trýzeň slávy (1972), Ohnivá jeseň
(1973), Zlomená pečeť (1976), Milostný herbář (1976), Raněné pole
(1981), Bosý biskup z Libice (1991).

Městská památková zóna chrání
centrum Jimramova, mají tam dva
kostely, nepřístupný zámek i kamennou hrobku rodu Belcrediů a rodné domy mimořádných osobností
(Mrštíci, Karaﬁát, Slavíček...). Městys leží na řece Svratce, převážně
pod soutokem s Fryšávkou. Kolem
je nádherná příroda a také vyhlídková skála Prosička (739 m).
Jan Karaﬁát: Broučci (1876)
Jan Karaﬁát se v Jimramově narodil a také zde dopsal nejčtenější dětskou knihu, Broučky. Stalo se 17. 9.
1874. Kniha vyšla devětkrát anonymně a až poté se stal autor slavným.
V později sepsaných pamětech přiznal, že do knihy promítl i vliv svého
rodného prostředí a zážitky z vlastního života. „V Jimramově bylo tak
krásně proto, že jsme tam byli doma,“
vzpomínal autor. Ilustrace Jiří Trnka.
JAN KARAFIÁT
* 4. 1. 1846 Jimramov
† 31. 1. 1929 Praha
Autor nejčtenější dětské knížky.
Studoval evangelickou školu v
rodišti, gymnázium v Litomyšli a
teologii v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Působil jako učitel a vychovatel
v Kolíně nad Rýnem, pak byl vý-

pomocným kazatelem v Roudnici,
stipendistou ve skotském Edinburku, učil na evangelickém učitelském
ústavu v Čáslavi a byl farářem na Valašsku v Hrubé Lhotě (1874-1894).
Napsal řadu náboženských knih a
studií: Mistr Jan Hus (1872), Reformovaný katechismus (1876), Rozbor
kralického Nového zákona (1878),
Kritické vydání Bible kralické z r.
1613 (1887), Šestnáctero pražských
kázání (1905). Nezapomenutelným
se stal díky svým Broučkům (1876).
Dále vyšlo: Broučkova pozůstalost
(1900), Karaﬁátova čítanka (1924) a
Z dopisů spisovatele Broučků (1934).
Hynek Jurman
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ČERVEN 2016
Čtvrtek 2. června – malý sál KD –
17.00
Pořádá: Hudební škola Yamaha
KONCERT
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
V 9. závěrečném koncertu se představí žáci Hudební školy Yamaha
v individuální a skupinové hře na
keyboard, zobcové ﬂétny a ve zpěvu. Skladby a jejich úpravy jsou
nejen z oblasti populární hudby a
jazzu, ale také lidové a vážné hudby.
Vstupné: dobrovolné
Pátek 3. června – velký sál KD – 18.00
Pořádá: L. Vrba
KONCERT
VESELÁ TROJKA
PAVEL KRŠKA – heligonka, MIROSLAV HRDLIČKA – klávesy,
JAROMÍR KOZELEK - akordeon
Koncert jedné z nejúspěšnějších
kapel televizní stanice Šlágr. Tři
dlouhodobí kamarádi, kteří celý
život hráli hudbu pro široké vrstvy
posluchačů. V současnosti se věnují
především vlastní tvorbě a hrají pro
všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Jejich koncerty jsou
vyprodané a jejich vydané nosiče
– CD a DVD jsou vydávány ve velkém množství.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, 220
Kč na místě
Předprodej: KD
Středa 8. června – velký sál KD – 10.00
Pořádá: KD
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost
22 Kč
Čtvrtek 9. června – Městské muzeum – 19.30
Pořádá: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
XXI. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT
Miloslav Ištvan Quartett je smyčcové
kvarteto složené z mladých interpretů, které se zaměřuje především na
interpretaci soudobé artiﬁciální hudby. Soubor byl založen v roce 2008 a
název získal při příležitosti koncertu
ze skladeb Miloslava Ištvana. V průběhu své existence soubor uskutečnil
řadu zajímavých koncertů. Mimo jiné
to byly premiéry pro brněnské Studio
soudobé hudby a zejména vystoupení
v rámci mezinárodních festivalů Expozice Nové hudby, Setkávání nové
hudby+, Janáček Brno, nebo Forfest.
V sezóně 2009–2010 soubor vydal
debutové CD s nahrávkami všech
smyčcových kvartetů Miloslava
Ištvana, na což v roce 2012 navázal
vydáním CD s kompletní nahrávkou
smyčcových kvartetů exilového skladatele Jana Nováka a v roce 2013 vydáním kompilace ze skladeb autorů
skupiny „A“. Miloslav Ištvan Quartett v současné době hraje ve složení

Alexej Aslamas – housle, Jan Bělohlávek – housle, Stanislav Vacek –
viola, Štěpán Filípek – violoncello.
Kvarteto uvede v premiéře novinku
Slavomíra Hořínky se shakespearovským námětem, která přispěje k lesku letošního festivalového ročníku,
i kompozice Miloslava Ištvana a
Jana Nováka. Protějškem novodobým skladbám bude Velká fuga,
kterou zanechal Beethoven jako
interpretační oříšek budoucím generacím.
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
Vstupné: 200 Kč (do 31. 5. snížené 150
Kč), zlevněné 100 Kč Předprodej: KD
Pátek 10. června – malý sál KD –
17.00
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
KLAVÍRNÍ MELODIE
Koncert žáků třídy Michaely Uhlířové. Zahrají všichni žáci třídy, od nejmenších předškoláků až po studenty
středních škol. Zazní libozvučné
tóny klavíru v melodiích různých
hudebních žánrů.
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 16. června – malý sál KD
– 17.00
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
PÍSNIČKOU DLÁŽDÍME
CESTU OD MĚSTA K MĚSTU
Účinkuje smyčcový soubor Cvrčci
pod vedením Josefa Havla a hosté.
Vydejte se na netradiční hudebně-geograﬁckou exkurzi po naší zemi.
Objevte známé i méně známé krásy
Moravy a Čech prostřednictvím líbezných lidových písní.
Vstupné: dobrovolné
Neděle 19. června – velký sál KD –
17.00
Pořádá: Divadlo Beze Jména
DIVADLO PRO DĚTI
CO TAKHLE SVATBA, PRINCI?
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem
Divadlo Beze Jména si připravilo
představení pro děti i dospělé. Tentokráte jde o hudební pohádku z roku
1986 Co takhle svatba, princi?
Princ David rád šermuje, jenže v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to
postihne služebnou Bělu. Vzápětí
jeho otec král rozhodne, že je třeba
syna oženit. Jak ale vybrat tu pravou
princeznu? Pomocí tří úkolů, při jejichž plnění princeznám bude pomáhat služebná Běla v mužském převleku. Kdo nakonec dostane prince
za muže?
V hlavních rolích se představí: Michaela Palečková, Jiří Pavlačka,
Daniel Hrůza, Natálie Munzarová,
Martin Punčochář, Lukáš Kunov-
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ský, Simona Fabiánová, Alena Vorlová a další. Hudební doprovod: Orchestr Divadla Beze jména. Scénář a
režie: Martina Olivová
Vstupné: dobrovolné
Reprízy: pondělí 20. 6. v 8.30, 10.00,
11.30 hodin a úterý 21. 6. v 8.30,
10.00 hodin
Čtvrtek 23. června – velký sál KD –
19.30
Pořádá: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
XXI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
EPOQUE QUARTET, DASHA - zpěv
Pražské
smyčcové
kvarteto
EPOQUE QUARTET vzniklo na
počátku roku 1999. Čtyři vynikající
sólisty a komorní hráče s bohatými
pódiovými zkušenostmi přivedla ke
společné práci nejen názorová shoda
a příbuznost uměleckého naturelu,
ale především mimořádné nadšení
pro žánry obvykle nezařazované
pod hlavičku „vážné hudby“ – jazz,
rock a funk. Ačkoli skladby klasické kvartetní literatury zůstávají
nedílnou součástí programů tohoto
tělesa, citlivý přístup k netradičním
aranžmá mu přináší nové možnosti využití smyčcových nástrojů
a zároveň umožňuje nebývalou šíři
repertoárového záběru, na našich
i zahraničních pódiích, ojedinělou.
Epoque Quartet pokrývá stylové
rozpětí jazzového kvartetního repertoáru od jeho ragtimových začátků
až po nejnovější skladby. Pro tento
program získal mimořádně atraktivní pěveckou sólistku Dashu.
DASHA, vlastním jménem Dagmar
Sobková, se narodila ve Zlíně v hudební rodině a původně její cesta směřovala k opeře. Nakonec ale zvítězila
populární hudba. Její debutové CD
se jmenovalo "...do peřin" a vydala
jej v šestnácti letech, kdy také začala
studovat hudební konzervatoř v Praze.
S dalším studiem pokračovala na bostonské Berklee College of Music. Díky
své profesorce zpěvu Lídě Nopové, začala její spolupráce s Karlem Gottem,
který o jejím talentu prohlásil, že se
rodí jednou za sto let. Spolupracovala s
ním na řadě turné u nás i v Německu,
koncertech v Moskvě nebo prestižní
newyorské Carnegie Hall. Účinkovala
také v řadě televizních pořadů např.
TýTý, Star Dance... když hvězdy tančí
ad. Patří mezi nejvyhledávanější a nejobsazovanější muzikálové zpěvačky –
Hamlet, Golem, Mona Lisa, Angelika,
Aida, Carmen ad. Ve světově proslulém
muzikálu Jesus Christ Superstar ztvárnila postavu Máří Magdaleny. Za tuto
roli obdržela v roce 2010 Cenu Thálie.
Jako sólistka vystupuje i samostatně
v kapelách Moondance Orchestra a
Pájky Pájk Martina Kumžáka.
Program: Jan Kučera, Pat Metheny,
Django Reinhardt, Leonard Bernstein, David Balakrishnan, Roby
Lakatoš, Cole Porter
Vstupné: 250 Kč (do 31. 5. snížené 200

Kč), zlevněné 150 Kč
Předprodej: KD
Pátek
24.
června
–
velký sál KD – 19.00 – 22.00
Pořádá: Vojtěch Žák
TANČÍRNA
„Prvorepubliková tančírna v kabátě 21. století!“
Tentokrát se bude tančit v rytmu
léta a k tomu patří tance Cha Cha a
Salsa, které se můžete naučit nebo
se v nich zdokonalit. To vše v hodinové lekci pro začátečníky i pokročilé. V následujících 2 hodinách
můžete tančit vše, co se vám zlíbí.
Tančírnu vede Vojtěch Žák, účastník
mistrovství světa v latinskoamerických formacích v letech 2014 a
2015. K žhavým tancům a létu neodmyslitelně patří míchané nápoje,
které nebudou chybět v nabídce restaurace Club.
Vstupné: 140 Kč Předprodej: KD
Sobota 25. června – amﬁteátr na náměstí – 13.00
Pořádá: Rytíři Země zubra
2. ROČNÍK ŠERMÍŘSKÉHO
FESTIVALU VE ZBROJI
Konáno pod záštitou města Bystřice
n. P., ve spolupráci s KD Bystřice
Šermířská vystoupení v podání skupin ALTERNUS, NOVUS ORIGO, TAURUS a RYTÍŘI ZEMĚ
ZUBRA. Hudební program zajistí
kapela Metanoon, vystoupí tanečnice Zaﬁrah a Amira Soﬁa.
O hladové žaludky se postará skupina dobového života PLNÝ BŘUCH.
Vstupné: dobrovolné
www.rytirizemezubra.wgz.cz
Pondělí 27. června – velký sál KD –
18.00
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO
A VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Rozloučení s absolventy ZUŠ. Jako
hosté vystoupí studenti Konzervatoře Pardubice.
Vstupné: dobrovolné
Připravujeme:
7. 8. Vavřinecká pouť – 10. ročník
Přehlídky dechových hudeb
6. 9. Gabriela Beňačková, Jakub
Pustina – Slavnostní pěvecký
galakoncert
23. 9. Screamers a Techtle Mechtle
– Ženy za pultem
PRODEJ VSTUPENEK
(pokud není uvedeno jinak)
Po - Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
15.00 – 17.00 (pokladna)
Pá: 8.00 – 11.00 (kancelář)
KD, Luční 764, Bystřice n. Pern.
tel. 566 552 626,
e-mail: info@kdbystricenp.cz,
www.kdbystricenp.cz
Pokladna je otevřena hodinu před
každým představením.
Změna programu vyhrazena!
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM - 10

Socha Mládí
Bronzová socha Mládí stojí v parku před budovou Základní školy T. G. Masaryka v Bystřici nad Pernštejnem. Vytvořil ji akademický
sochař František Kovařík ze Svratky v roce 1988.
Socha snad měla zaplnit prostor před školou, odkud byla už poněkolikáté odvezena socha Masarykova.
Alegorie Mládí je zde vyjádřena stojící dívkou, která krmí holoubka. Dívka má rozkročené
nohy, lehce zakloněné tělo, pravou ruku zvednutou nad hlavu a pokrčenou tak, aby mohla
nakrmit holoubka, který jí sedí na levé pokrčené
ruce. Toto realisticky ztvárněné tělo nahé dívky
stojí na nízkém kamenném soklu.
Hynek Jurman

GALERIE „NA BAHNECH“ VE VÍRU
Obrazy vystavuje

ZLATA PTÁČKOVÁ
figurální a užitkovou keramiku

MILENA LIBIŠOVÁ

Zahájení v neděli 5. června 2016 v 15 hodin,
při vernisáži vystoupí děti ze Základní školy Vír.

Otevřeno denně:
pondělí až pátek od 13 do 17 hodin
v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin
Výstava potrvá do 26. června 2016.

Tenisová školička 2016
T
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve
dnech 20. - 24. června 2016 pořádat v tenisovém areálu
u koupaliště další ročník tenisové školičky pro děti ve
věku od 6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci seznámí
se základy této krásné hry na celý život. Tenisová školička bude probíhat denně a začne v pondělí dne 20. 6. 2016 v 16.00 hod. Cena je
500 Kč/dítě. Děti, které nemají vlastní tenisové rakety, si je budou moci
na školičku zapůjčit.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly buď osobně,
nebo telefonicky na čísle 566 551 098.

Kolář letí žebříčkem. Už je 354.
Skvělé období zažívá bystřický
tenista Zdeněk Kolář. Svými výsledky se propracoval už do první
čtyřstovky světového žebříčku.
Devatenáctiletý talent, kterého
trénuje jeho táta, se začíná výrazněji prosazovat i mezi seniory a prožívá tak jedno z nejlepších období
ve své, prozatím docela krátké, kariéře. Zajímavým výsledkem bylo
už únorové představení v polské
Wroclawi, kde se přes tři kvaliﬁkační kola dostal do hlavní soutěže.
Na tamějším challengeru si dokonce dokázal poradit i s někdejším
hráčem první světové padesátky
Michaelem Berrerem (aktuálně byl
108 na žebříčku ATP) a prohrál po
boji s 203 cm vysokým Francouzem Olivettim, jehož podání dosahovalo rychlosti 247 km/hod..
V březnu se probojoval do ﬁnále dvou turnajů kategorie Futures v
chorvatské Poreči a Pule. I přes to,
že zde tenistům příliš nepřálo počasí a typické slunečno vystřídal silný
vítr, si Kolář právě z Poreče odvezl
premiérový seniorský titul. Ten vybojoval ve třech setech proti Němci
Yannicku Madenovi. Druhou možnost na zisk titulu sice nevyužil, ale
i přes to si připsal důležité body do
žebříčku ATP.
Po náročné chorvatské tour do-

stal Kolář divokou kartu na turnaj
hraný v Ostravě. Diváci na místní
Prosperitě Open, která se řadí do
série Challenger, zažili velké překvapení. Po utkáních s Poljakem,
Uchiyamou, Samperem – Montanou a Markem Michaličkou se
bystřická naděje objevila na televizních obrazovkách ČT Sport ve
ﬁnálovém souboji proti Francouzi
Lestiennovi.
Zápas rozehrál výborně. Dostal
se do vedení 4:1, avšak náskok se
mu udržet nepovedlo. Za stavu 6:6
dospěl zápas do tiebreaku. V něm
byl nakonec Kolář úspěšnější.
Na vítězství z první sady sice
navázat nedokázal a další dva sety
prohrál, i přesto byl výsledek z ostravského turnaje dosud nejlepší
mezi seniory. „Škoda, že jsem první
set tolik natáhl. Postupem času mi
začaly docházet síly a Lestienne se
výrazně zlepšil. Teď beru prohru
jako zklamání,“ řekl bezprostředně
po odehraném zápase pro Českou
televizi.
Hned druhý den po ostravském
ﬁnále odjel Kolář do Maďarska
a po čtyřech vyhraných utkáních
z toho byla opět ﬁnálová účast. Titul ale nezískal. Proti byl Belgičan
Gigounon.

Na dosavadní skvělé výsledky může Zdeněk navázat na některém z následujících turnajů, například v Praze nebo Jablonci. Jedním z vrcholů této
sezóny by měl být challenger v Prostějově začínající 29. května.
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HLEDÁME
NOVÉ FOTBALISTY

„BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ…“
Charitativní fotbalový turnaj mladších přípravek

- PRO DENNÍ STACIONÁŘ ROSA
Kdy: 11. 6. 2016
Začátek turnaje: od 10.00 hod.
Začátek doprovodného programu: od 9.00 hod.
Kde: Fotbalový stadion SK Bystřice n. P.
Již třetím rokem se na bystřickém fotbalovém stadionu uskuteční Charitativní fotbalový turnaj mladších přípravek pod záštitou SK Bystřice nad
Pernštejnem a města Bystřice nad Pernštejnem. Tento ročník je pořádán
v rámci oslav výročí 80 let od založení SK Bystřice nad Pernštejnem.
Turnaj bude věnovaný podpoře denního stacionáře Rosa, zřizovaného
Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Denní stacionář Rosa je určen pro
osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60 let.
Turnaj bude otevřen veřejnosti, zajištěn bude bohatý doprovodný program pro děti a občerstvení.
Pořadatelé akce vyzývají případné sponzory, kteří by chtěli přispět ať už
věcnými dary či ﬁnanční hotovostí, aby se obrátili na organizátora turnaje
pana Romana Bártu, tel. 776 202 759, e-mail: rbarta@seznam.cz .
Přijďte zakončit školní rok aktivním sportem, kterým podpoříte bystřický denní stacionář!
Srdečně zváni jsou příznivci fotbalu, rodiče s dětmi i široká veřejnost.
Doprovodný program:
- skákací hrad, trampolína, tvořivé dílny, malování na obličej, projížďka na koních, canisterapie, prohlídka hasičského auta Sboru dobrovolných
hasičů, soutěže s tematikou přiblížení života osob s postižením a mnoho
dalšího…
SK Bystřice nad Pernštejnem zřídil zvláštní účet, který je vedený v rámci Veřejné sbírky pro Denní stacionář Rosa. Číslo účtu, kam můžete přispět
je: 219598406/0600 – jedná se o transparentní účet, na kterém můžete sledovat pohyby vybrané ﬁnanční částky.
Za jakoukoliv podporu DĚKUJEME!
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Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.
9. 4. 2016
Memoriál Jiřího Jesenského Praha
senioři: 1. Jan Kurfürst
junioři: 2. Marek Totušek, 3. Robert
König
9. 4. 2016 Marie Krůbové Praha
seniorky: 7. Jakubcová Kateřina
juniorky: 2. Eliška Malíčková, 3. Isabela Sedláková
23. 4. 2016
Memorial Andreja Flankla Bratislava
ml. žáci: 17. Vojtěch Holemý
ml. žačky: 3. Michala Illeková
24. 4. 2016
Vrbjarov memorial Bratislava
žačky: 1. Isabela Sedláková, 7. Eliška
Malíčková
30. 4. -1. 5. 2016 Liberecký ﬂeret
kadeti: 2. Marek Totušek, 4. Robert
König
junioři: 2. Mark Totušek, 5. Robert
König

tušek, 17. Radek Šibor
seriál MČR kadeti:
2. Robert König, 3. Marek Totušek
družstva kadeti: 1. Sokol Bystřice
n.P. (Robert König, Marek Totušek,
Radek Šibor)
kadetky: 3. Isabela Sedláková, 7. Eliška Malíčková
seriál MČR kadetky:
2. Isabela Sedláková, 6.
Eliška Malíčková
družstva kadetky:
1. Sokol Bystřice n.P. (Isabela Sedláková, Eliška Malíčková, Michala Illeková,
Aneta Prokešová)
9. 5. 2016 Mladý mušketýr
Praha
mn. žačky: 2. Michala IllekoMistři ČR v šermu ﬂeretem v kategorii Mistři ČR v šermu ﬂeretem v kategorii kadet- vá, 3. Daniela Prokešová, 6.
kadeti- zleva Radek Šibor, Robert Konig ky- zleva Isabela Sedláková, Aneta Prokešo- Petra Kozlová
a Marek Totušek
vá, Michala Illeková a Eliška Malíčková
žáci: 1. Marek Totušek
kadetky: 1. Isabela Sedláková, 2. Eliška Malíčková, 13. Aneta Prokešová
juniorky: 3. Isabela Sedláková, 8. Eliška Malíčková, 18. Aneta Prokešová
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žačky: 1. Isabela Sedláková, 2. Eliška
Malíčková
8. 5. 2016 Finále MČR kadeti a kadetky
kadeti: 2. Robert König, 3. Marek To-
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Exkurze do Bratislavy
Jezdíme do Vídně, do Berlína, létáme do Londýna nebo do Říma, ale
že bychom se podívali do Bratislavy,
hlavního města nám nejbližší země –
to napadne jen málokoho. Přitom má
svým návštěvníkům skutečně co nabídnout.
Díky projektu „Naši sousedé“ navštívili žáci naší školy v loňském roce
Vídeň a letos 29. dubna 2016 vyrazila
Dolní Rožínka do slovenské metropole na Dunaji.
Odjezd byl naplánován na šestou
hodinu ranní. Podle některých žáků
6. - 9. třídy to bylo příliš brzy, ale pro
znalce cesty a vzdálenosti, tak akorát. Po tříhodinové cestě autobusem,
která byla prolnuta zajímavými informacemi od naší milé průvodkyně
J. Kozárové, byli děvčata a chlapci
odměněni příjemnou procházkou po
nábřeží řeky Dunaje, v jejíž hladině se
odráželo hřejivé ranní sluníčko, které
nás doprovázelo celý den. Nešlo přehlédnout, že na řece funguje čilá říční
plavba – a to jak osobní, tak i nákladní.
I my jsme se spolu se slovenskou

průvodkyní, paní Nedbalovou, nalodili na turistickou loď Prešov a pluli a
pluli a pluli, až jsme dorazili k přístavu
pod zříceninou hradu Děvín. Symbol
slavné minulosti Slovanů leží na soutoku Dunaje a Moravy. Tato romantická ruina nám poskytla nejen určitý
vhled do historie našich předků, ale
nabídla nám i nádhernou vyhlídku na
sousední Rakousko.

Jarmila a Pavel

Zajímavé životní příběhy, byť ne
vždy veselé, nás ovlivňují a mnohdy
nás posouvají dál. Jarmila a Pavel,
sympatičtí lidé, mají i přes odlišné
příběhy mnoho společného - navzdory nepříznivému osudu se nevzdali, bojovali a díky trpělivosti a
úsilí neztratili radost ze života. Jarmila Onderková a Pavel Brož jsou
vozíčkáři. Naši školu navštívili 29.
dubna a společně nám představili
projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „VZPoura úrazům“, který je
venc úrazů a nehod u
zaměřen na prevenci

dětí a mladistvých. S žáky pohovořili
o svém úrazu a o životě s následným
postižením. Součástí setkání byla
možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku a zhlédnutí krátkých
videoﬁlmů. Pavel a Jarmila vstřícně
odpovídali na zvídavé dotazy školáků. Jejich charakter v nás zanechal
silný dojem, vzepřeli se svému úrazu
a motivují k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.
Touto cestou děkujeme za velmi přínosnou návštěvu naší školy.
ZŠ Rožná

Nad řekou Dunaj se tyčí i majestátní hrad, který výrazně dotváří panoráma Bratislavy. Mohutná obdélníková
stavba se čtyřmi věžemi důstojně
navazuje na historický odkaz. Kromě expozic Slovenského národního
muzea je část prostor využívána pro
reprezentaci a státní účely. Z prostor
hradního areálu jsme se nemohli nabažit krásného výhledu na historické

jádro města a Dunaj.
Uličkami Starého města jsme došli
až k samotnému srdci Bratislavy – k
Hlavnímu náměstí, kde najdete například Maxmiliánovu fontánu, několik
paláců, ale především Starou radnici
– nejstarší radnici na Slovensku.
Přes řeku Dunaj vede v Bratislavě
mnoho mostů, avšak nový most –
SNP – je ten nejznámější a největší.
Pro svou jedinečnost byl v roce 2001
prohlášen za stavbu století na Slovensku. Díky restauraci UFO na vrcholu jednoho z pylonů, která „létá“ ve
výšce 85 metrů nad mostem, jsme si
užívali až stokilometrového rozhledu.
Plni nových zážitků a dojmů a se
spoustou památných fotograﬁí jsme
kolem půl páté odpoledne nastoupili
do našeho autobusu a vyrazili na cestu
domů. Pro téměř všechny z nás bylo
setkání s Bratislavou a Dunajem premiérou, ale myslím, že všichni už se
těší na reprízu. Takže DOVIDENIA
BRATISLAVO!
M. Tomášková,
ZŠ Dolní Rožínka

Čarodějnice z Rozsíčky osedlaly dokonce i kolo
Filipojakubská noc má své kouzlo,
mystiku a tradici. Ale na Dolní Rozsíčce bylo už i odpoledne kouzelné a
plné činností. Děti hrály fotbal, místní muži připravovali Máj – strážného
ducha obce. Ženy a dívky ji zkrášlovaly pestrobarevnými pentlemi a za
velkých ovací se kolem 20.00 hodin
symbol jara a lásky tyčil nad vesnicí.
Pozvolna, ale rázně začaly situaci a
dění ovládat krásné čarodějky. Poletovaly sem a
tam, stále si něco šuškaly a
přitom se divně tvářily, některým příchozím naháněly
hrůzu. A jak bravurně vládly
košťaty. A nejenom jimi, dokonce se proháněly i na historickém kole. Chtěly také
zlákat mezi sebe mladá děvčata, a tím pro sebe získat
nadějné nástupkyně. Vždyť
některým už je 351 let! Ale
s přibývajícím večerem se
přece jen začaly obávat svého osudu. Protože za vesnicí

byla na hranici jedna jejich kamarádka dána všem na obdiv a její osud
byl nadobro zpečetěn. Co vám mám
povídat, den to byl úžasný, slunečný,
veselý i tajemný zároveň. Protkaný
úsměvy, voňavým kouřem a provoněný opečenými špekáčky. Zase jsme se
všichni sešli, předali si pohodu, vlídné
slovo a elán do nadcházejících dnů.
Ivana

SDH Dolní Rožínka zve všechny
malé i velké spoluobčany na

DEN DETÍ

v ssobotu 4. června 2016 ve 14.00
v zámeckém parku na Dolní Rožínce.
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Labyrint úspěšně v krajské soutěži

Již potřetí se náš dětský pěvecký sbor Labyrint zúčastnil soutěže
dětských pěveckých sborů, která se
konala 22. 3. 2016 v Divadle Pasáž
v Třebíči.
Soutěžilo se v několika kategoriích, základní škola, střední škola a
základní umělecká škola. Náš sbor
se rozdělil na dva menší sbory, které
zpívaly klasický sborový repertoár
a lidové písně v dvojhlasých úpravách. První stupeň našeho sboru,
ve kterém zpívalo 10 malých zpě-

váčků, vybojoval krásné stříbrné
pásmo. Druhý stupeň našeho sboru
získal také stříbrné pásmo. Každý
rok nás na klavír doprovází Michaela Dufková. Naše vystoupení jsme
ozvláštnili o hru na ﬂétnu, housle a
rytmické nástroje. Celé vystoupení
secvičila naše sbormistryně paní
Eva Čepičková.
Tento den jsme si všichni společně užili a už se těšíme na příští rok
na této soutěži.
Za DPS Labyrint Zdena Ostrá

Úspěch žáků 5. třídy z Rožné ve Všeználkovi
Když žáci naší školy vyhráli okrskové kolo Všeználka v Bystřici nad
Pernštejnem, kde soutěžilo 10 družstev, říkali jsme si, že v okresním
kole nemáme proti velkým školám
moc šancí.
Ale všichni čtyři soutěžící – Nikola Prokopová, Jindra Kaša, Dalibor
Krajčo a Radim Novotný byli rozhodnuti bojovat na 200%. S elánem
a dobrou náladou jsme jeli v pátek
8. dubna do Žďáru n. S. Soutěž probíhala v budově DDM. Prokazovali
jsme znalosti z oblasti literatury,
hudby, přírodních věd, sportu a há-

dali hádanky.
Otázky byly těžké i lehčí, zapotili jsme se při hádankách typu – Co
vždycky stoupá a nikdy neklesá
apod. Nejdříve se nám nedařilo, ale
pak už jsme věděli vše. A byli jsme
úspěšní. Umístili jsme se na 2. místě.
Naše radost byla dvojnásobná, neboť za námi skončily školy ze Žďáru
n. S., Nového Města na Moravě, Velkého Meziříčí aj.
Za odměnu nám paní učitelka
koupila smažený sýr, hranolky, coca-colu a sladkost na cestu.
5. třída, ZŠ a MŠ Rožná

Ve Strážku se hrálo divadlo
Všichni,
kteří
máte chuť a zájem
zahrát si divadlo,
přijďte ve čtvrtek
22. října do výtvarné učebny. Nepotřebujete nic. Jen
dobrou náladu, nápady a zájem něco
dělat pro druhé i
pro sebe. Tak nějak
znělo pozvání do
"dramaťáku". Zájemci přišli, scházeli se, vymýšleli
a hráli. Skupinka
asi deseti žáků s
chutí zahrát si divadlo a užít spolu
legrace, si vyprávěla příběhy, které
se staly námětem pro tvorbu scénáře.
Členové dramatického kroužku pod
vedením Jana Kolegara po půlročním nacvičování zahráli v sobotu 9.
dubna 2016 příběh „HOST“. Zážitky a sny party dospívajících sehráli
žáci základní školy na improvizovaném jevišti v sokolovně ve Strážku.
Co k tomu říká hlavní aktér všeho,
pan Kolegar?
Moje zkušenosti s prací s mládeží mi pomohly rozpoznat ambice
skupiny zájemců o práci v dramatickém kroužku na ZŠ ve Strážku.
Právě s dětmi této školy jsem před
léty nastudoval autorskou inscenaci
Vodník aneb Svatba v Šibeníku, která měla po úspěšné premiéře reprízy
ve Strážku, Křtinách, v Domově důchodců Mitrov, v Brně v zařízení pro
tělesně postižené Kociánka a derniéra se odehrála na Festivalu amatérských divadelních skupin v Opavě.
Po letech práce se studenty - amatéry brněnského gymnázia Elgartova
jsem díky odchodu do důchodu získal neomezené časové možnosti dělat divadlo pro radost svou a aktérů.

Volba padla opět na ZŠ v obci, kde
trávím penzi na své chalupě.
Po dvou setkáních se zájemci o
práci v dramatickém kroužku jsem
rozpoznal jejich silnou chuť tvořit,
předvádět se, hledat cesty, ale také
rozpaky nad tématem. Protože jsem
při tvorbě amatérských představení
zastánce autorského divadla, prodiskutoval jsem s dětmi jejich tematické
představy, jejich zájmy a vzájemné
vztahy, které jsem použil při stavbě
textu a scénáře. Podařilo se vytvořit
divadelní hru o této skupině dětí v
působivé zkratce setkání v improvizované klubovně po návratu z letních
prázdnin. Potom už jenom práce a
zkoušení a zkoušky a práce, která vyvrcholila třídenní soustředěnou prací
na generálních zkouškách se zvukem
a světlem v sále sokolovny.
Premiéru navštívilo takřka 150 diváků a šťastní aktéři sklidili dlouhotrvající potlesk za svoji práci. Reprízou
a současně dernierou bylo představení pro spolužáky, které se protáhlo o
dotazy a odpovědi mezi diváky a členy dramatického kroužku.
Anna Knoﬂíčková

RADOST A ÚSPĚCHY V ZŠ ZVOLE
Hosté četli dětem
Každý rok za našimi dětmi přijíždí a přicházejí různí známí a vzácní
hosté. V letošním roce děti čekala dvě
překvapení - kouzelnické a hudební
setkání. Nejdříve za námi přijela diplomovaná umělkyně MARTINA
OLIVOVÁ a četla Z DENÍKU MALÉHO POSEROUTKY AURORA
JEFFA KINNEYE. Celé čtení se neslo v kouzelnickém duchu, kdy se děti
naučily drobné kouzelnické triky.
Druhé překvapení bylo hudební
vystoupení a čtení z knihy Jak se píše
píseň od Ilji Hurníka v rukou vlídného umělec PAVLA HELANA, který
celé odpoledne propojil s hrou na
kytaru. Tradiční vystoupení členky
divadla Paravánek KATKY RAKOVČÍKOVÉ vyvrcholilo hrou a čtením z
více podání pohádky O POPELCE.
Posledním naším důležitým hostem
byla bývalá paní ředitelka Mgr. JANA
KŘENKOVÁ. Ta našim dětem pře-

četla několik pohádek z knihy POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
AURORA JOSEFA ČAPKA.
Z každého čtení si děti mimo krásných chvil s knihou odnesly i knižní a
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jiné ceny.
Úspěchy ve šplhu a dopravní
soutěži
Každoročně se naše školička snaží
změřit síly ve sportovních, ale i vědo-

mostních soutěžích. Letošní rok se našim dětem velice dařilo a touto cestou
bychom jim chtěly poblahopřát ještě
jednou.
Z postupu z prvních míst na okrskovém kole ve šplhu o tyči se oba naši
žáci umístili velice dobře na okresním
kole. Davídek Zelený, žák 2. ročníku,
se umístil jako třetí a Natálie Ježová,
žákyně 5. ročníku, získala první místo.
Ve vědomostní soutěži Čtyřlístek
se po čtyřech kolech ve složení Darek
Baxant, Natálie Ježová, Kristýna Zelená, Veronika Svítilová a náhradník
Josef Jindra umístili na 1. místě.
Naši žáci také získali první místo v
okrskovém kole v dopravní soutěži. Ve
složení Darek Baxant, Kristýna Zelená, Veronika Svítilová a Josef Jindra.
Velice jim přejeme úspěch na okresním kole, které se uskuteční v Novém
Městě na Moravě.
Helena Vítová a Renata Jará
ZŠ Zvole
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3. ročník akce 1,2,3…Rodina v Bystřici nad Pernštejnem
V rámci Mezinárodního dne
rodiny se dne 23. 4. 2016 v amﬁteátru v Bystřici nad Pernštejnem konal již třetí ročník akce
1,2,3…Rodina. Letošním tématem byly KOŘENY RODINY.
Rády bychom poděkovaly všem, bez
kterých by tato akce nebyla úplná.
Děkujeme účinkujícím: Divadlu
Beze Jména, kovboji Ladislavu Došlíkovi a jeho asistentce Nele Tymešové, MŠ Pohádka, MŠ Korálky, všem
dvounohým a čtyřnohým přátelům

z Cantes z.p.s. Vysočina, SDH Bystřice n. P. - kroužku mladých hasičů,
ZŠ Tyršova 106, Teamu SmartUp,
našim milým seniorkám paní Pechové, Kincové a Šandorové, dětem ze
spolků Úsměváčci z.s. a For Family.cz, z.s., dětem z II. ZŠ Nádražní
v kostýmech babiček a dědečků, za
ozvučení Soundservis - HN Bystřice
n.P., DJ Gagy a mladšímu s moderátorů celé akce Štěpánu Dudkovi.
A také sponzorům: městu Bystřice
nad Pernštejnem, ﬁrmě Wera Werk,

ﬁrmě Deskové hry, DH optice, Foto
Tamara Šikulová, Salonu Sirona,
Psímu salonu Wendy, Kosmetickému salonu Kamila, Martě Šikulové, Miroslavě Dufkové – Mary
Kay, Michaele Jeřábkové – Avon,
Pekařství Jaroslava Koudelky,
For Family, Úsměváčkům, a také
všem asistentům a dobrovolníkům.
Gratulujeme také vítězům všech kategorií výtvarné a literární soutěže.
Lidstvo se podobá slunečnici, na
které si každé zrníčko myslí, že je

samostatnou částečkou, ale ve své
podstatě zapomnělo, že je součástí jediného nádherného celku…. přejeme
vám všem, abyste nikdy nezapomněli
na svoji rodinnou slunečnici a její kořeny. Aby součástí vašich životů byla
nejen blízká rodina, ale i její pra, pra,
prapředci. Protože my všichni jsme
součástí jednoho světa, my všichni
jsme jedno rozesmáté pole plné slunečnic s propletenými kořeny…. my
všichni jsme jedna rodina.
Soňa Dudková a Marcela Dědová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří 721 469 234
 KOUPÍM byt v této oblasti. Opravy nevadí. Děkuji.
T: 606 158 288
KOUPÍM RD/chalupu k trvalému bydlení. Zahrada
výhodou.
T: 737 309 875
 PŘÍJMEME servírku - Millenium club. Nástup možný
ihned. Tel.: 777 807 981
 PRONÁJEM Obec Orličky pronajme byty rodinám s
dětmi, v obci škola, obchod, pošta, autobusové spojení do
okolí. V obci i okolí různé pracovní příležitosti. Kontakt
starosta@obecorlicky.cz, 723 545 666.

Kozí farma Rozsochy oznamuje
zahájení prodeje ze dvora - KOZÍ MLÉKO, SÝRY
Hartmann-Rico a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška
e-mail.: naborybvb@hartmann.info
tel.: 549 456 217

tel: 777 066 199 h ps://www.facebook.com/kozifarmarozsochy/
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Zastupitelstvo městyse Doubravník spolu s odborem Klubu českých turistů
Doubravník pořádají
v sobotu 18. června 2016
9. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy
KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY I S KOLEM
v budově bývalé radnice na náměstí,
na pěší trasy 50 km a 38 km od 6,00 do 8,30 hod.,
na pěší trasy 24 a 15 km a na cyklotrasy od 8,00 hod.
do 10,15 hod., na pěší trasu 9 km od 8,00 hod. do 14,15 hod.
Startovné: děti do 15 let 10 Kč, ostatní 20 Kč, členové KČT 10 Kč
Trasy pěší: 50 km - Doubravník - Nedvědice - Sejřek – Šafránkův mlýn - Dolní Loučky - Předklášteří - Tišnov - Doubravník
38 km - Doubravník - Sejřek – Šafránkův mlýn – Dolní Loučky
- Předklášteří - Doubravník
24 km - Doubravník - Štěpánovice – Kaly – Pernšt. Jestřebí - Maňová - Doubravník
15 km - Doubravník – Borač - Husle – Pernšt. Jestřebí - Maňová – Doubravník
9 km - Doubravník – Prudká - Borač - Pláňava - Doubravník
Trasy cyklo: 57 km - Doubravník – Dolní Rožínka – Lísek – Bystřice n. P. - Ujčov – Skorotice - Doubravník
27 km - Doubravník – Olší – Sejřek – Čepí – Nedvědice – Doubravník
Cíl:
Doubravník, budova bývalé radnice na náměstí do 18 hod.
Odměna: diplom /autorem je doubravnický výtvarník a čestný člen KČT
Doubravník Stanislav Bělík/, kalendářík s pozvánkou na
10. ročník, razítko akce, razítko IVV
Ubytování: na základě předběžné přihlášky na podlaze ve vlastním
spacím pytli /40 Kč za noc/, přihláška musí být doručena
pořadatelům nejpozději 13. 6. 2016
Informace: Hana Ondroušková, Družstevní 526, 666 01 Tišnov,
tel 732 230 310, 549 413 380,
e-mail: hanaond@seznam.cz, www.kctdoubravnik.wz.cz
Úřad městyse, 592 61 Doubravník, tel. 566 566 331
Poznámka: Pochod je zařazený do seriálu akcí Internationaler
Volkssportverband / IVV /. Bližší informace na webových
stránkách www.ivv.kct.cz.
Pochod i cyklojízda jsou zařazeny do seriálu Dvoustovka
turistických akcí KČT
Prostor pochodu i cyklojízdy je na mapě 1 : 50 000, edice
Klubu českých turistů, č. 85 – Okolí Brna - Svratecko
Při akci je možno plnit podmínky oblastních a tématických
turistických odznaků Brněnské kolo, Pernštejnsko, Vysočinou,
Mosty země České a dalších.
Josef Ondroušek
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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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NOVĚ OTEVŘENÁ
OPTIKA

!

DR OPTIK Moravia s r.o.

Masarykovo náměstí 58 (studio Šarm)
Bystřice nad Pernštejnem 593 01
E-mail: katerina.droptik@seznam.cz

OTEVÍRACÍ
DOBA:
Pondělí - pátek
8:00-11:30
12:30-17:00
Sobota
8:30-11:00

BRÝLOVÉ ČOČKY
ČESKÉ VÝROBY
Akce pla do 30. 6. 2016 na vybrané obruby a na vybrané skladové čočky.
www.doctorop c.cz • h ps://www.facebook.com/DR.op k.sro • www.drop k.cz • h ps://www.facebook.com/DrOp kMoraviaSro

www.droptik.cz
Akce pla do 30. 6. 2016

první sobotu
v měsíci
zavřeno

Telefon:

773 661 040
https://www.facebook.com/DrOptikMoraviaSro
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výhodné

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
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.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin
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bigbít festival

25.6. Pelíšek fest
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20.00 Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky
cerná detektivní komedie
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16.7. Dopoledne s dechovkou
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Dechový soubor ZUŠ Bystrice n.P.
Zuberská šestka

29.7. Folk country námestícko
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Smola a Hrušky (Sk)

2.7. Divadlo na námestí - Vír
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17.00 host: Hop Trop, Edo Klena (Sk)
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2.9. Divadlo na námestí - Rozsochy
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www.bystrickeleto.cz
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