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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ČERVEN - ČERVENEC 2022
DATUM

ČAS

AKCE

MÍSTO

1.5.2022

-

Putování s VODOMILEM Korunou Vysočiny

Bystřicko

10.5. - 20.6.2022

-

Výstava - Dráteníkův rok

Městské muzeum BnP

7.6.2022

18:30

Kinokavárna - Láska hory přenáší

Kulturní dům BnP

9.6.2022

17:00

Koncert ZUŠ - Po stopách druhů z hájů a luhů

Kulturní dům BnP

11.6.2022

19:30

Concentus Moraviae - Saxophone Quartet

Kostel sv. Vavřince

12.6.2022

15:00

Kinokavárna - Ušák Chicky a zlokřeček

Kulturní dům BnP

12.6.2022

13:00

Pohádkový les - Domanín

Domanín

12.6.2022

14:00

Cyklozávody pro dě - Špun na kole

Ovál Lužánky BnP

13.6.2022

18:30

Kinokavárna - Známí neznámí

Kulturní dům BnP

14.6.2022

17:00

Koncert ZUŠ - Klavírní koncert létem laděný

Kulturní dům BnP

16.6.2022

10:00

Kino pro dě - Animované pohádky

Kulturní dům BnP

16.6.2022

17:00

Koncert ZUŠ - Koncert žáků dechových tříd

Kulturní dům BnP

18.6.2022

od 6:00

Kolem Doubravníku pěšky i kolem

Doubravník

19.6.2022

18:00

Koncert - Letní koncert Alter Ego

Amﬁteátr BnP

21.6.2022

19:30

Concentus Moraviae - Na a Beraia, Tamar Beraia

Kulturní dům BnP

22.6.2022

18:30

Kinokavárna - Notre - Dame v plamenech

Kulturní dům BnP

23.6.2022

17:00

Koncert žáků hudební školy Yamaha

Kulturní dům BnP

24.6. - 30.9.2022

-

Výstava - Hrady a zámky v zrcadle stale

Městské muzeum BnP

26.6.2022

9:30 - 20:00

Den otců

Centrum EDEN

26.6.2022

18:00

Divadlo Bezejména - Tajemství staré bambitky (reprízy 27.6. a 28.6.)

Kulturní dům BnP

28.6.2022

16:00

Koncert ZUŠ - Hurá na prázdniny

Kulturní dům BnP

29.6.2022

18:30

Kinokavárna - Kdyby radši hořelo

Kulturní dům BnP

30.6.2022

14:00

Slavnostní otevření Parku miniatur

Park miniatur BnP

1. - 3.7. 2022

-

Slavnos Pernštejnského panství - 22. ročník

Nedvědice, hrad Pernštejn

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

Vážení občané,
připomínáme, že v rámci veřejné
dopravy Kraje Vysočina (VDV) můžete při zakoupení své jízdenky do
místa cílové stanice využít přestupní jízdenku. Již při zakoupení této
jízdenky při nástupu do spoje linky
VDV do místa cílové stanice uhradíte sníženou cenu a při přestupu
nebudete kupovat další jízdenku do
své cílové stanice v tarifu základní
jízdné.
Příklad pro znázornění: Vaše nástupní stanice je Bystřice nad Pernštejnem, cílová stanice je Humpolec,
přestupovat musíte dvakrát ve Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě. Zakoupíte tudíž přestupní jízdenku, kde

Vírskou ulicí pouze přes semafory

slevu na jízdném využijete. Nebudete proto kupovat jízdenky v základním tarifu v každé přestupní stanici
a zakoupenou přestupní jízdenkou
se následně budete prokazovat ve
všech spojích až do vaší sílové stanice. Touto formou můžete tedy snížit
své náklady na dopravu.
Všechny nutné a potřebné informace jsou na internetové stránce
Kraje Vysočina VDV:
https://www.kr-vysocina.cz/
t ar i f- vd v/d s -3 0 4 4 52/ar c hi v=0&p1=106091
Přejeme příjemnou a klidnou jízdu
Odbor dopravy a SH

INFOROČENKA NA WEBU
Z důvodu četných dotazů ohledně nové inforočenky na rok 2022-2023
jsme se rozhodli Vás touto cestou informovat, že pro toto období bude
inforočenka vydána na podzim roku 2022 a bude distribuována tak, jak
tomu bylo doposud. Její aktuální podobu můžete nalézt na webu města Bystřice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete
pro sebe nebo své blízké vy sknout. Zde naleznete aktuální informace
vždy k určitému datu.
-red-

Pár slov k uzavírce. Od 2. května je
částečně uzavřena silnice od křižovatky s ulicí Zahradní po odbočení
k náměs . Jakmile bude nový vodovod v zemi, tak se částečná uzavírka
bude posouvat, a to od křižovatky
ulice Zahradní až po křižovatku s ulicí
Na Cihelně. Obě výše uvedené uzavírky budou řízené světelným signalizačním zařízením. Od 27. června
do 1. července bude úplně uzavřená
silnice od křižovatky s ulicí Na Cihelně

až po křižovatku s komunikací I/19.
S největší pravděpodobnos bude
ale tato uzávěra delší, protože v tuto
chvíli si vyřizuje Krajská správa a údržba silnic uzavírku v celé délce, a to od
mostu Pod Horou až po křižovatku
s I/19 z důvodu rekonstrukce silnice
v celé šířce. Nynější uzavírka souvisí
s rekonstrukcí vodovodu, kterou
město využije k opravě čás chodníku na ulici Zahradní a k vybudování
čás op cké sítě.
-ds-
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Rovnou devadesátku jsme my - bystřič skau - bohužel nemohli oslavit
v ten pravý čas. Jako mnoho jiného
i naše slavení zmařil covid. Nakonec
je ale vše špatné pro něco dobré,
protože tahle oslava v plné parádě stála za to! Nejenže jsme si připomněli, čím vším si naši bratři a
sestry prošli za těch téměř 100 let,
oslavovali jsme také současnost a
společně se těšili na budoucnost.
A ta se zdá být opravdu skvělá. Po
letech snažení, kdy jsme různě "lepili" potřebu nové klubovny, protože
ta stará na Lužánkách deﬁni vně
dosloužila, mohli 21. května 2022
konečně vedoucí našeho střediska
Luboš Gável (Upír) a místostarosta
Mar n Horák přestřihnout pásku
u nové skautské základny v ulici K
Ochozi. To znamená, že se všech
160 členů našeho střediska může
zase společně scházet na jednom
místě. Na místě, které sice ještě
zaslouží hodně práce, ale té my se
nebojíme!
A tuhle radost jsme si nemohli nechat pro sebe, to je jasné. Za
celý den se v klubovně vystřídalo

SKAUTI OSLAVILI 90 LET A
NADĚLILI SI KLUBOVNU

opravdu velké množství lidí - stávající i bývalí členové, přátelé, rodiny,
ale také veřejnost, která skautům
v činnos fandí. A určitě také
spousta lidí, kteří nám v minulos

na opravu základny přispěli. Nejen
těm patří naše velké díky! Zaslouží
se poděkovat samozřejmě zejména
městu Bystřice nad Pernštejnem,
které nám budovu k užívání předalo
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a zajis lo také její rozsáhlou a nákladnou rekonstrukci ve spolupráci
se skauty. Pro všechny byl připravený celodenní program. Dě určitě
ocenily dobrodružnou hru, lanové
překážky nebo skákací hrad a trampolínu. K příležitos výročí byla připravena výstava kronik, fotograﬁí,
plakátů, skautského vybavení a dalších artefaktů nebo prezentace Bystřický skau ng napříč generacemi.
Kouzelný podkrovní sál pak
naplnila cestovatelka Markéta
"Peggy" Marvanová se svojí přednáškou o dobrodružných cestách
na kole. A co by to bylo za skautskou
akci bez ohně, zpěvu a dobrého jídla? No jasně, i na to po setmění došlo! A protože člověk si před sebou
pořád musí tlačit nějaké to těšení,
my už teď všichni samozřejmě vyhlížíme konec skautského roku, který
značí jediné - tábor na Vojtěchově!
Ale hledíme i do vzdálenější budoucnos - minimálně do dalších 90
let plných Kamarádství, Lásky, Elánu
a Nezdolnos . A my to dáme!
Adriana Chudárková

Město Bystřice nad Pernštejnem pomáhá
Ve dnech 17. - 19.
května
navš vil
naše město starosta ukrajinského
Trostjance Jurij Bova. Město Trostjanec se nachází cca 130 km severozápadně od Charkova, asi 30 km
od ruských hranic. Jedná se o spřátelené město, s nímž se vzájemně
navštěvujeme, komunikujeme a navazujeme přátelské vazby.
Město Trostjanec bylo centrem
ruské armády, která si zde vybudovala štáb pro útoky na nedaleká
centra Sumy a Charkov. Stalo se ter-

čem řádění ruských vojáků, kteří zde
rabovali. Zničili nebo ukradli infrastrukturu, automobily, elektroniku…
Vše převrá li naruby a co nemohli
odnést, to rozbili.
Vše o působení ruských okupantů vypovídal Jurij Bova na evropské
konferenci ve Vídni, poté na přednáškách v městech Bystřice n. P. a
Boguchwala v Polsku. Jeho svědectví jsou otřesná a ukazují na nesmyslnost válek, kde umírají nevinné
obě , bor se ekonomiky a neštěs
je vidět na každém kroku.

Vedení města komunikovalo
s Trostjancem již delší dobu. Zjis lo
jejich potřeby a reagovalo na ně.
Návštěva starosty tak byla cílená
na přímou pomoc právě městu, kde
máme přátelské vazby. Bystřice n. P.
darovala dva automobily (Škodu
Ye , Fiat Doblo), které naplnila nářadím (motorová pila, utahovací
nářadí, lopaty, sekery…). K naplnění automobilů přispěla také místní
charita prostřednictvím koordinátorky a vedoucí stacionáře Petry
Königové, jež darovala hygienické

potřeby, dárky pro dě a potraviny. Velký dík patří také ﬁrmě Wera
Werk s.r.o., která prostřednictvím
ředitele místní pobočky Mar na
Broicha věnovala nářadí a pracovní oblečení nemalé hodnoty. Vše
řádně doputovalo do místa určení a
nyní již pomáhá k obnově.
Závěrem mi dovolte popřát nám
všem brzké ukončení války a uklidnění vyhrocené situace.
Mar n Horák,
místostarosta
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RADA MĚSTA 17. KVĚTNA 2022
Rada města schválila:
1. pronájem bytu č. 120 v DPS paní
V. H.,
2. navýšení kapacity Mateřské
školy Bystřice n. P., příspěvkové
organizace, Okružní 753, 593
01 Bystřice nad Pernštejnem,
IČ 75021935 z počtu 275 dě
na 308 dě a navýšení kapacity
školní jídelny – výdejny z počtu
75 na 84 stravovaných v souvislos s podáním žádos o změnu
v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení dle § 7
zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblas školství v souvislos s ozbrojeným konﬂiktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace,
3. navržené odměny ředitelům
škol a školských zařízení v Bystřici n. P.,
4. ve funkci valné hromady Areálu
sportu s.r.o. darování automobilů Škodu Ye a Fiat Doblo městu
Trostjanec na Ukrajině,
5. nákup nářadí pro město Trostjanec na Ukrajině ve výši 58.157
Kč,
6. uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnu neinves ční dotace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu
města Bystřice n. P. s organizací
Maverick Rescue z.s,
7. ﬁnancování akce Rekonstrukce
ulice Tyršova částkou 267.534 Kč,
8. odstoupení od smlouvy se spo-

9.

10.

11.

12.

lečnos ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o., Mladých Běchovic 2,
Běchovice, 190 11 Praha 9, IČO
60753013 uzavřené dne 19. dubna 2021 na realizaci díla Zázemí
sportovního areálu a Dohodu o
vypořádání vzájemných vztahů
plynoucích z této smlouvy,
budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení podzemního vedení NN, jeho údržby
a oprav ve prospěch EG.D, a.s.
na čás pozemku parc.č. 472/1
v k.ú. Vítochov. Budoucí věcné
břemeno bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 2.000
Kč + DPH a bude na dobu neurčitou,
uzavření pachtu na pozemek
část parc.č. 656 o výměře cca
165 m2 v k.ú. Rovné p. L. E. Roční
pachtovné činí 50 Kč,
pronájem prostoru sloužícího
k podnikání v domě č.p. 902 na
ulici Lipové o ploše 35,6 m2 p. R.
B. pro skladování podlahových
kry n. Roční nájemné činí 16
.716 Kč + DPH + náklady na služby s nájmem spojené. Smlouva
bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
poskytnu dotace z programu
„Údržba majetku 2022“ pro následující subjekty: ČZS ZO II - 49.
500 Kč - výměna potrubí + oprava cesty, ČZS ZO I - 49.500 Kč výměna potrubí + oprava cesty,
OREL Jednota Rovné - 26.200 Kč

Co nového u Fran ška Proseckého?
Bystřicko se již dlouhá léta označuje jako
Země zubra, ale možná nevíte, že tu také
máme
unikátního
Bizona. No a kde jinde můžete v
Bystřici n. P. tuhle raritu vidět, než
u Fran ška Proseckého. Mezi velké
Tatry se mu podařilo zaparkovat
několik unikátních motorek a jedním z hlavních lákadel je také motocykl Jawa Bizon,
který vznikl neuvěřitelně rychle
a stejně rychle se
dostal do sériové
výroby, aniž byla
jeho výroba dříve
plánována. Tento
konstrukčně,
ale především
vzhledově výjimečný motocykl
se bohužel nestal
oblíbeným mezi
motocyklisty, a
tak počet vyrobených kusů nepřesáhl ani 2500. A jak se tenhle Bizon
dostal do muzea veteránů. Jednou
takhle jel Fran šek nakupovat další
exponát a viděl dvojici mladíků, jak
se snaží nastartovat motorku. Slovo
dalo slovo a za 5000 už se nakládal

do auta. Co všechno ale následovalo potom, to si nechte od Fran ška
povyprávět přímo v muzeu, stojí
to za to. Ale pospěšte si, jelikož o
motorku projevil velký zájem Boryš Vladimír Secký, když společně s
kapelou Flamengo reunion session
navš vil mezi koncerty Depozit
Muzeum veterán TATRA klub. Bizonem to ale nekončilo. Jiří Zelí
Zelenka, Boryš Vladimír Secký, Vla-

dimír Guma Gulhánek a Pavel Fořt
obhlíželi Bullíka (VW Transportér
typ 2), ve kterém Flamengo jezdilo i
před padesá léty, tedy v době kdy
vznikla nádherná deska Kuře v hodinkách.
-red-

- údržba zeleně, SK BnP - 49.000
Kč - údržba majetku na stadionu,
TK BnP - 45.000 Kč - údržba kurtů, oprava stěny,
13. proplacení faktury za nájem a
dopravu toalet pro návštěvníky
bystřického Majálesu ve výši
39.000 Kč bez DPH,
14. výběr dodavatele stavby Oprava
podlah a obložení v tělocvičnách
základních škol a to ﬁrmu Pavlacký s.r.o., IČ: 63472902, se sídlem
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice a podpis smlouvy o dílo s
cenou 5.074.888,71 Kč s DPH,
15. provedení rozpočtového opatření ve výši 326.000 Kč na opravu střechy na ZUŠ,
16. dodělání EZS v budově Skautovny v Bystřici nad Pernštejnem ve
výši 20.200 Kč,
17. nákup mycího stroje do vývařovny od ﬁrmy ABI-EPG s.r.o.,
Svatopluka Čecha 379/6, 674 01
Třebíč za cenu 870.670 Kč bez
DPH,
18. uzavřít nájemní vztah s V. M.
- část p. č. 2014/1 (90 m2) na 6
měsíců za 2.250 Kč - zařízení staveniště,
19. uzavřít nájemní vztah s A. K. část p. č. 3085/1 (11 m2) od 1. 6.
2022 do 31. 8. 2022 za 3.300 Kč
+ 693 Kč DPH – reklamní vozík propagace Cooper.
Zápis z rady naleznete na webových
stránkách města: h ps://www.bystricenp.cz/rada
-red-
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Jsem hrdá starostka
Sboru dobrovolných
hasičů 2 v Bystřici n. P.
Dobrovolní hasiči působí v Bystřici
n. P. již téměř 150 let. V současné
době fungují organizace dvě – SDH
a SDH2. SDH2 vznikl se souhlasem
patřičných úřadů v roce 2017 odštěpením od SDH, neboť došlo
k neshodě uvnitř sboru. SDH2 funguje již pět let, během covidu byla
jeho činnost z žena.
Z akcí města, na kterých se SDH2
ak vně podílí, se ﬁnancuje veškeré
vybavení sboru. Velkou radost mají
členové z nově zakoupené přenosné motorové stříkačky PS12. Náš
sbor pracuje i s mládeží a předává
jí tedy tak zvanou „hasičinu“. Členové sboru se vzdělávají a absolvují různá školení požární ochrany.

Děkuji všem členům SDH2 za
spolehlivost a za dobře odvedenou práci. Oslovení bratře a sestro u nás není pouze prázdným
pojmem, fungujeme jako rodina.
Heslo „Jeden za všechny, všichni
za jednoho“ u nás pla dvojnásob.
Renata Zítková

SPORTOVNÍ AKTIVITY NAŠICH HASÍKŮ
Konečně nastala doba, kdy nám
pandemie umožnila organizovaně
sportovat, toho jsme s našimi Hasíky chtěli naplno využít.
Po tříleté pauze byla obnovena
soutěž pro mladé hasiče TFA JUNIOR. Přihlásit náš tým byla jasná volba. Počet dě byl omezen, ale nám
se podařilo obsadit skoro každou
soutěžní kategorii. 20. března brzy
ráno jsme vyrazili s dese dětmi hasičským vozem směr sportovní hala
TJ SOKOL ve Žďáře nad Sázavou. Po
příjezdu jsme se převlékli do sportovních dresů a šli se seznámit se
závodní dráhou. Některé překážky
viděli Hasíci úplně poprvé, přesto
je bravurně
překonali.
Celá soutěž
včetně vyhlášení byla
zdlouhavá,
ale dě vše
zvládly na
jedničku a
s nadšením
sledovaly výkonyostatních
účastníků závodů. Celá
akce pro nás
byla novou

zkušenos a momentální výzvou ke
zhotovení tréninkových překážek
pro naše malé hasiče.
Další společnou ak vitou byla Čistá Vysočina, které jsme se zúčastnili
s Hasíky již po tře . V hojném počtu
dě i dospělých jsme se sešli před
hasičskou stanicí a společně jsme se
vydali podél řeky Bystřičky do Domanínka a zpět. V sobotu 7. 5. jsme
se s našimi dětmi zúčastnili prvního
závodu NHL, který se konal v Nedvědici. Ještě nás čekají další 3 závody,
na které se moc těšíme a poc vě
trénujeme.
Za SDH Bystřice KK a VM
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S Instagramem po Koruně
Vysočiny - díl 6

"Ty hele, nevíš, kde se dá v Koruně
Vysočiny zajezdit a vyblbnout na
kolech. No jasně, prosím tě, na kola
je nejlepší Vysočina aréna v Novém
Městě na Moravě, tam je to ráj pro
cyklisty."
Vysočina aréna slouží především
k pořádání sportovních akcí jako
byl například květnový Světový pohár horských kol. Svým rozložením
umožňuje provozování celoročních
tréninků pro letní a zimní sporty,
například běžecké lyžování nebo biatlon. Okolí Vysočina arény je také
protkáno sí singletracků pro horská kola. A co je to ten Singletrack?
No singletrack je úzká jednostopá
stezka pro horská kola. K jízdě na
singletracku jsou doporučená horská kola (pevná, celoodpružená).
Některé úseky jsou sjízdné i na
dětských kolech nebo krosových
kolech. Vybrané úseky mohou poži-

SOUTĚŽE, KORUNA VYSOČINY
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POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ
PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA
Tentokrát Vám dala naše hádanka opravdu zabrat. Do redakce to ž přišly pouze čtyři
správné odpovědi, což je druhý
nejnižší počet správných odpovědí. A z těch, kteří poznali
pozorovatelnu, která sloužila k
hlídání Vírské přehrady, umístěnou na levé straně nad hrází,
jsme vylosovali Lenku Moravcovou, gratulujeme.
Poznat další místo nebude o nic lehčí. Pořádně se
zamyslete a pokud Vás napadne, kde by ona tajemná věžička mohla být, napište nám
do naší redakce tradičně na
e-mail: info@bystricenp.cz.
Správné odpovědi můžete
zasílat do 17. června 2022.
-red-

tek z jízdy poskytnout i vyznavačům
BMX. Tyto tratě jsou z větší čás
s hladkým povrchem, ale nechybí
ani technicky náročnější pasáže,
kde na jezdce čekají kameny, kořeny, ostré zatáčky a občas se můžou
také setkat s nějakou překážkou
a se skokánky.
Pokud uvažujete nad nákupem
nového kola, ale chcete si ho otestovat přímo na tra , tak ve Vysočina aréně funguje test centrum. Zde
si můžete zapůjčit kolo a vyzkoušet
si, jak Vám bude sedět, případně si
nechat v servisu zkontrolovat svůj
bike. Více informací pak najdete na
www.vysocina-arena.cz.
Takže až vyrazíte na kolo, nezapomeňte označit @korunavysociny a
@mestobystricenadpernstejnem.
To, že máte na svůj instagram přidat
"storíčko", ani nebudu připomínat.
-red-

V létě se v Koruně Vysočiny nudit nebudete
Začíná nám letní turis cká sezóna
a konečně bude bez jakýchkoliv omezení. Proto nám dovolte
představit novinky, které byste
během léta měli určitě vyzkoušet.
Začneme u velkých oslav ve Žďáře nad Sázavou, kde si budou až do
října připomínat tři stole poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře. Pojďte si užít toto
geniální dílo třeba z nově otevřené
naučné stezky Kolem Zelené hory,
která Vás provede po dřevěných
lávkách okolo Konvetského rybníka a nabídne Vám nové pohledy na
Zelenou horu.
Malá vesnička Habří v údolí řeky
Bobrůvky má unikátní historii.
V minulos se skládala pouze ze
svobodných dvorů. Ve dvoře s číslem jedna vzniklo malé soukromé
muzeum s dlouhodobou výstavou
„Tajemné Habří a svobodný statek
č.1 - historie a život“. Fanoušky záhad zaujme spojitost s Karlem IV.,

ry ři nebo těžbou stříbra.
Pro milovníky adrenalinu máme dobrou zprávu, cyklonadšenci
z Víru pro Vás opravili traily poškozené po těžbě. Takže si opět
můžete naplno užít bikový region
v údolí řeky Svratky, který osloví

svými terény především milovníky přírodních trailů, které doplňují upravené kopané úseky.
Upravenou expozici plas k inspirovaných tvorbou Julese Verne,
Karla Zemana a Karla Čapka objevíte v létě ve Fantasy muzeu & ga-

lerii v obci Černvír. Mimo robotů,
vzducholodí, ponorek a dalších exponátů ve stylu Steampunk budete
mít možnost nahlédnout i do světa
ﬁlmu v malé ﬁlmové zbrojnici, ve
které i nejmenším návštěvníkům
zapůjčí zbraně a rekvizity ﬁlmového světa.
Jste fanoušci přírodního koupání? Tak i pro Vás máme dobrou
zprávu. Rybník Sykovec na Třech
Studních prošel v minulých letech zásadní revitalizací a nyní
se chlubí opět písčitými plážemi
a průzračnou vodou, která láká
ke koupání. Ani oblíbený Milovský
rybník nebude přes léto bez vody.
V současné době se po odbahnění
napouš a slibuje úžasné letní koupání v Milovské kotlině.
Pokud budete hledat inspiraci
k Vašim výletům, nezapomeňte se
podívat na náš web www.korunavysociny.cz. Užijte si léto v Koruně
Vysočiny!
-KV-
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STATEK V HABŘÍ OPĚT OŽÍVÁ
Rozhovor s Andreou Buchtovou
V první polovině dubna letošního
roku byla slavnostně zahájena dlouhodobá výstava nazvaná "Tajemné
Habří a svobodný statek č. 1 – historie a život". Co všechno můžete
v Habří vidět a hlavně zažít, nám
prozradila v krátkém rozhovoru autorka výstavy Andrea Buchtová.
Kdy a jak vznikl nápad „oživit“
v Habří statek č. 1 a proč zrovna
zde?
Statek č. 1 v krásném údolí řeky
Bobrůvky, který kdysi býval svobodným dvorem, si pozornost
určitě zaslouží. Navíc poslední archeologický nález napověděl, že tu
stojí snad 800 let, možná i víc. Je to
rodný dům mého muže a já si ho zamilovala hned od začátku. Samotná
vesnička Habří má také unikátní historii. Když nás někdo navš ví nebo
prochází kolem, měl by mít možnost dozvědět se víc.
Co všechno jste musela udělat
a zařídit před samotným otevřením a jak dlouho to celé trvalo?
V posledních letech jsem se
ve volném čase věnovala studiu
historie obce. Protože mi ale chyběla spousta informací, které mě
zajímaly a nedaly se nikde dohledat, rozhodla jsem se je doplnit
pomocí orálního výzkumu. Zapisuji
vzpomínky nejstarších pamětníků
kteří něco pamatují ze svého dět-

ství, něco znají z vyprávění rodičů
a prarodičů. Pomalu tak skládám
obrázek minulos , který by byl jinak s odchodem nejstarších obyvatel navždy zapomenut. Přípravě
samotné výstavy jsem se intenzivně věnovala poslední zimu, která je
v Habří chá a dlouhá.
Na jaké exponáty byste nalákala potencionální návštěvníky a kdy
Vás mohou navš vit?
Kromě lis n a fotograﬁí se mi podařilo shromáždit předměty, které
pochází přímo ze statku č. 1 nebo
z vesnice. Jde o předměty denní
potřeby i osobní věci dávných obyvatel, včetně dobových oděvů. Do
expozice se nám podařilo začlenit

původní dveře z vejminku s kovanými prvky. Precizní řemeslná práce
se objevuje na spoustě exponátů.
Výjimečným kouskem je i žebrácký
ﬂašinet. Technické muzeum v Brně
nám pomohlo najít experta, který
by ho dokázal zrenovovat. Brzy se
nám snad vrá plně funkční. Zajímavé je i nejstarší dochované vyobrazení statku, které bylo součás
deníku Žoﬁe Volavé nalezeného na
půdě.
 Kdybyste měla vybrat pro Vás
tu nejcennější věc, která by to byla
a proč?
Asi tu, při jejímž objevení a záchraně jsem se nejvíc dojímala.
Nemá
valnou
hodnotu ﬁnanční
ani historickou,
ale o životě její
majitelky vypovídá hodně. Jedná
se o košilku poslední obyvatelky
vejminku. Když
člověk drží v ruce
tenké bílé plátýnko a dívá se na
úhledné drobné
ruční stehy, kterými byla košilka
donekonečna opravována, spoustu
věcí si uvědomí. Nebo třeba výlisek
violky vonné, který na mě vypadl z

modlitební knížky a je starý minimálně 120 let.
Jaké plány máte do budoucna a
na co se můžeme těšit?
Kromě rozšíření muzea mám
v plánu vydat publikaci, aby se
všechny získané informace už nikdy
neztra ly. Rozhovory s pamětníky
stále probíhají. A jak se objevují další poklady, objevují se i další nápady. Třeba představení zajímavých
osobnos Habří. Můj muž právě
repasuje starou kovářskou výheň,
snad se mu ji podaří zprovoznit. A
na podzim nás čeká rekonstrukce
vejminku, pokusíme se mu vrá t
jeho původní podobu.

Mockrát děkuji za rozhovor a
přeji, ať se Vám daří splnit si své sny.
-mm-

S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval již XVI. ročník vědomostní a poznávací soutěže "S Vodomilem Korunou Vysočiny". V letošním roce se pod tulem soutěže staly TAJEMNÉ
ARTEFAKTY MUZEÍ. Putování má pět zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek a my Vám je postupně všechny představíme. V tomto čísle Vás
zveme do Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.

Městské muzeum Bystřice n. P. je
muzeum vlas vědného charakteru. Sbírkotvorná činnost je zaměřená na Bystřici n. P. a blízké okolí. Ve
svých sbírkách deponuje více jak
30.000 trojrozměrných předmětů, dále pak cca 35.000 nega vů
(skleněných desek, ﬁlmové negavy různých rozměrů) fotograﬁí a
pohlednic a cca 50.000 štěných
a psaných dokumentů. Odborná
knihovna čítá přes 15.000 svazků.
Pro návštěvníky muzea je připraveno několik stálých expozic – např.: Hospoda a byt sládka
z přelomu 19. a 20. stole , Živé
ryby z Horního povodí řeky Svratky, Uran na Vysočině, Spolková

místnost, Osídlení Bystřice n. P.,
Okresní soud, Stará řemesla na
Bystřicku, Škola s velmi oblíbeným vlas vědným kabinetem. Od
roku 2018 je budována venkovní
expozice muzea – Bystřický park
miniatur. Na 1,4 ha jsou návštěvníkům představeny hrady a kláštery
Povodí řeky Svratky. Pomyslným
začátkem je klášter Porta Coeli a
posledním hradem je hrad Skály.
Celkem mají návštěvníci možnost
vidět 15 hradů a 2 kláštery.
Mezi největší unikáty muzea patří bezesporu tzv. Dalečínská přilbice. Tato unikátní kbelcová přilba ze
14. stole byla nalezena na hradě
Dalečín v roce 2008. V současné

době muzeum připravuje také restaurování
maleb v jedné místnos ,
takže návštěvníci mohou vidět omítkové sondy se 14 druhy omítek.
Pro malé návštěvníky je
připraveno několik ak vit. Mohou si zkusit tkát
na tkalcovském stavu,
vyzkoušet si klečení na
hrachu nebo mohou
vyluš t muzejní hru a
zkusit největší muzejní
tajemství. Pro všechny
malé luš tele je připravena odměna
-muz-
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O nových zvonech pro Bystřici nad Pernštejnem a Domanín
v historickém kontextu i aktuálních souvislostech (4/4)
Dne 10. října 2021 byl tedy během
mše svaté u příležitos svátku Panny Marie Růžencové v Domaníně
nový zvon požehnán a instalován
do průhledově otevřené polygonální střešní zvonicové vížky kaple,
kde jej můžeme slyšet i vidět (včetně nového automa ckého ovládání). Jedná se o zvon malý (ani ne
čtyřice kilový), černě plošně pa novaný, aby byly pohledově dobře
kontrastně patrné plas cky vystupující vyleštěné nápisy, ale především bohaté ikonograﬁcké reliéfy.
Ústředním je tzv. mariánský monogram, dominující čelní straně těla
zvonu svým velkým písmenem M,
ornamentálně propojeným se zbývajícími menšími literami A R I A.
Ten je ustálenou paralelou Kristova
monogramu, spojující řecká písmena X (tj. „chí“) a P (tj. „ró“) čili „Christos“ nebo tvořící (pola nštěnou)
zkratku IHS (tj. „Ihsoys“ neboli Ježíš)
s mnoha dalšími významy. Existují
samozřejmě i další varianty.
Na pro lehlé straně je výrazný
text tzv. andělského pozdravení
ZDRÁVAS MARIA (po Otčenáši nejznámější katolické modlitby i oblíbené la nské písně Ave Maria), nad
typicky mariánským atributem
heraldicky stylizované lilie, připomínající klíčovou biblickou událost
v dějinách Spásy, to ž Zvěstování
Páně, kdy sv. Gabriel archanděl (v
klasickém výtvarném poje ) předává přirozený květ lilie, neposkvrněný symbol čistoty, Panně Marii se
slovy „Buď zdráva, milos plná, Pán
s tebou“. Radostně jí sděluje, že působením Ducha svatého počne Ježíše, coby Syna Božího a Mesiáše (tj.
Bohem pomazaného neboli řecky
řečeno Krista).
Na horním okraji zvonu se nachází (bodovcem rozdělený a linkami
ohraničený) jednořádkový děkovný
opis s datací (a zkratkou léta Páně).
Nad mariánským monogramem
je to výmluvná věta: PÁN BŮH ZAPLAŤ VŠEM DÁRCŮM a nad andělským pozdravením pak: DOMANÍN
L. P. 2021
Těsně pod mto horním nápisem se plas cky obtáčí růženec v
podobě uzavřené řady jednotlivých
skupin modlitebních korálků včetně
la nského křížku, svěšeného nad
reliéfem mariánského monogramu.
Po obvodu dolního okraje na tzv.
věnci zvonu, pod mariánským monogramem je pak část prosebného
textu, podle závěru růžencové modlitby, který jasně odkazuje na zasvěcení kaple i jméno zvonu: ORODUJ
ZA NÁS, KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO
RŮŽENCE a na druhé straně, pod
andělským pozdravením s lilií, jméno s domicilem a logotypem mistra
zvonaře: ULIL MICHAL VOTRUBA
V MYSLKOVICÍCH.
Tvůrčí spolupráce se nám tedy

v praxi velmi osvědčila a byl nejvyšší čas předložit mistru Votrubovi
náš návrh tří nových bystřických
zvonů. Farní sbírka běžela již od
roku 2019, vstřícné bylo i vedení
města, které slíbilo přispět na jeden
z nových zvonů. Chrámové věže
sv. Vavřince samozřejmě oﬁciálně
navš vil i diecézní kampanolog,
jehož odborný protokol určil konečnou hmotnost a ladění nových
zvonů i s ohledem na stávající staré
zvony.
V srpnu 2020 jsem si dovolil vedení farnos předložit možné řešení, které pak bylo o rok později
(k mému velkému překvapení i rados ) bez námitek přijato a během
žehnání a instalace domanínského

bízelo se využít pro dva větší nové
zvony jména patronů obou bočních
oltářů (po stranách kněžiště) čili sv.
Barbory a sv. Václava.
Zasvěcení jednoho z bystřických
oltářů přemyslovskému kníže ,
českému vévodovi a tzv. věčnému
vladaři českých zemí, jejichž je hlavním národním patronem stojícím
na počátku naší státnos , vůbec
nepřekvapuje, neboť období vzniku bystřického farního kostela je
spojeno s někdejší velkou středověkou Olomouckou diecézí s katedrálou sv. Václava, spravující celé
území moravského markrabství,
až do vzniku (vydělení) Brněnského biskupství v roce 1777. I tehdy
olomouckým arcibiskupům zůstá-

zvonu předáno zvonařskému mistrovi, který společně se svým sochařem vytvořil konečnou podobu
voskových modelů tří nových bystřických zvonů.
Celá koncepce vychází z myšlenky zbytečně nenapodobovat přebohatou ornamentální zdobnost
zvonů z roku 1841, protože se nemá
jednat o repliky ani kopie historických předloh a dobových vzorů, ale
současné zvony z roku 2022, přitom
však respektující klasické (téměř by
se dalo říci archetypální) elegantní
vyjadřovací prostředky, typické pro
nejstarší dochované go cké zvony.
To znamená účelnost, přítomnost
jen zcela nezbytných nápisů, žádný
ornament, pouze lineární členění, jednoduché a výrazné atributy
světců namísto všeobecných plasckých portrétních reliéfů, plus adresné heraldické znaky.
Vše se samozřejmě odvíjí od navrženého a farnos schváleného
pojmenování tří nových zvonů. Jelikož největší zvon bystřické farnos
v průběhu stale vždy nesl jméno
patrona chrámu a hlavního oltáře
sv. Vavřince (viz dochovaný dvoutunový zvon Vavřín z roku 1841), na-

valo formální právo k obsazování
bystřických farářů, takže by bylo
velmi symbolickým gestem, kdyby
se žehnání tří nových bystřických
zvonů mohlo uskutečnit právě z rukou olomouckého arcibiskupa, což
ale samozřejmě není vůbec podmínkou, pouze zajímavou úvahou
či možnos .
Úcta ke sv. Barboře je rovněž
příznačná, patří to ž mezi první
mučedníky z doby počátků církve
a krutého pronásledování následovníků Ježíše Krista. Je jednou z
tzv. Čtrnác svatých pomocníků,
těšících se zvláštní pozornos věřících zvláště při epidemiích (jak
opět velmi aktuální), hladomorech
a válkách, ale co je pro Bystřicko
zvláště důležité, je hlavní patronkou havířů, neboť náš region byl
vždy spjatý s důlními ak vitami,
které zde zažívaly období růstu i
úpadku, podle doby a místa nalezišť nerostů. Ve středověku stříbra,
ale i mnoha dalších kovů, ve druhé
polovině minulého stole pak uranové rudy. Proto i bývalí horníci z
Bystřice i okolí se mohou s novým
zvonem Barborou profesně ztotožnit a přispět na jeho vznik. Je navíc

velmi zajímavé, že ani minulý komunis cký režim, jinak urputně potlačující vše křesťanské, si nedovolil
horníkům, které samozřejmě ekonomicky velmi podporoval, protože
je poli cky potřeboval, sáhnout na
jejich hrdý stavovský pozdrav „Zdař
Bůh“ a nahradit ho tehdy obvyklým
pozdravem „Čest práci“, nebo zcela
potlačit úctu ke sv. Barboře, byť oﬁciálně se směl slavit, namísto jejího
prosincového svátku, jen zářijový
Den horníků, který mnozí v Bystřici
ještě pamatují.
Tak jako největší Vavřín (v dochované podobě z roku 1841) inspiroval jména dvou nových větších
zvonů Barbora a Václav, jméno pro
tře nejmenší nový zvon Cyril a Metoděj pak vychází dle pojmenování
malého zvonu Petr a Pavel (též z
roku 1841). Je to opět velmi příznačné, neboť sv. Petr a sv. Pavel nesou
přízvisko apoštolů národů, sv. Cyril
a sv. Metoděj pak označení apoštolů Slovanů a spolupatronů Evropy.
Jejich sousoší z konce 19. stole
zdobí bystřickou kašnu na náměs
a původně stálo přímo před farním
kostelem sv. Vavřince (na památku
cyrilometodějského milénia 1863,
kdy se v době národního obrození
připomínalo síc let od jejich příchodu na Moravu). Ostatně tuto
skutečnost ukazuje i roman cký
obraz těchto světců na pozadí vítochovského kostelíka (kde je umístěný), dle známé lidové pověs o
sedmi borovicích. Filiální kostel
sv. Michaela archanděla ve Vítochově samozřejmě patří (jako dceřiný)
do bystřické farnos a každoroční
pout na státní svátek slovanských
věrozvěstů je široko daleko známou
náboženskou událos .
Shodou okolnos se vše sešlo
příznivě tak, že právě na tento třenový zvon Cyril a Metoděj bude
přispěno z rozpočtu města, za mco zvony Barbora a Václav budou
zaplaceny z ﬁnancí farnos a sbírky
věřících i všech ostatních dárců.
Jejich výzdobu přitom tvoří vždy
pouze hlavní atribut dotyčného
světce (respek ve světců). V křesťanské ikonograﬁi, která se v rámci
dějin umění zabývá určením daného zobrazení, představuje atribut
jednoznačné rozlišovací znamení
dotyčné osobnos (charakteris cky spjaté s její významnou činnos
nebo způsobem umučení apod.).
Samozřejmě pochází již z doby raného středověku, kdy nebylo možno použít nápis s uvedením jména,
neboť většinová populace neuměla
číst. Atributy světců tak plnily obdobnou funkci, jako např. heraldické znaky (především panovnické a
šlech cké erby) či prapory.
Zdeněk Kubík
(pokračování příště)
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CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ……..

Tradice stará minimálně 14 síc let,
známá již i prvním lidem, kteří šli
pro proudu Svratky a postupně
prozkoumávali a osídlovali Bystřicko. Mouka, voda, většinou i sůl a
kvásek – suroviny, které dávají vzniknout pokrmu, který je nejen u nás
základní potravinou.
O chlebu můžeme psát velmi dlouze. O jeho kolébce v oblas Pales ny,
Sýrie a Turecka, o tom, jak byly archeologickými výzkumy zjištěny stopy
po obilninách i pečení, o zvláštním
významu chleba jako „božího daru“
pro Slovany, o odlišnostech chleba
v jednotlivých zemích, ale i o významu kvasu pro lidské stravování.

S chlebem se pojí i řada světových
rekordů a zajímavos a jako významná potravina má i svůj světový den
16. října.
Ale vraťme se po stručném uvedení mezinárodní tradice k nám, na
Bystřicko. Do úctyhodné řady "Nositelů tradic Bystřicka" přibývá letos
jedenáctý. Jde právě o toho, kdo
významnou tradici pečení původního kvasového
chleba na Bystřicku již 30 let
udržuje. A sice
o pana Josefa
Sedláře, pekaře z Věchnova.
Josef Sedlář se narodil
v roce 1960 v
Lískovci. Vyučil se pekařem v Brně a
v roce 1978
nastoupil do
pekárny v Bystřici n. P. jako mísič. Od roku 1988
zde pracoval jako mistr směny.
Po priva zaci pekárny v září 1991
ukončil zaměstnání a s manželkou
se rozhodli postavit si na zahradě
rodinného domu ve Věchnově pekárnu vlastní – Sedlářovo pekařství.

Přístavba prováděná svépomocí za
odborného dozoru od dubna 1992
byla kolaudována za 4,5 měsíce a dne
19. srpna 1992 se pekl první chléb.
Od 1. září téhož roku byl zahájen rozvoz výrobků do prodejen Bystřicka.
Od prvopočátku do současnos
je zde chléb vyráběn tradiční metodou třístupňového vedení kvasu bez
použi zlepšujících pekařských pří-

pravků, stabilizátorů a droždí. Kromě
„věchnovského chleba“, což je nyní již
registrovaná značka, vyrábí pekárna
rovněž rohlíky, veky, pletýnky, vánočky, loupáky a sezónně mazance,
jidáše a čerty.
Pekárna prošla řadou přestaveb a
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modernizací. Od ruční výroby a malé
elektrické pece se postupně přešlo
k současné automa zované výrobě
s cyklotermickými plynovými pecemi. Modernizací prošly i všechny
obslužné provozy, doprava výrobků
a zvýšila se i kapacita výroby.
Z původních šes rodinných pracovníků pracuje nyní v Sedlářově
pekařství šestnáct zaměstnanců
z Věchnova a blízkého okolí. Pracovní režim, tak jako v každé pekárně, je
přizpůsoben spotřebitelům. Takže po
noční směně začíná již ve čtyři ráno
rozvoz výrobků do prodejen.
Výrobky se již zdaleka nerozvážejí pouze na Bystřicko. Věchnovský
chléb a další produkty Sedlářova
pekařství se vozí i do Brna a okolí, na
Tišnovsko a od roku 2000 také na Novoměstsko a Žďársko.
Proces nastartovaný v roce 1992
upečením prvního bochníku chleba
přináší zakladateli Sedlářova pekařství nejen radost a uspokojení z práce, ale je i závazkem, který si žádá
stálé pracovní nasazení a další péči
a inves ce, aby přízeň spotřebitelů
zůstala věchnovským pekařským výrobkům zachována.
Věchnovská pekárna vyrábí přibližně 1000 bochníků chleba denně.
Přejme jí mnoho úspěšných dalších
let provozu a novému Nositeli tradic
Bystřicka, panu Josefu Sedlářovi, radost z úspěšné práce i z pokračování,
nyní již rodinné, tradice.
-ez-

BYSTŘICKO
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KOMORNÍ SBOR ALTER EGO
Bystřice nad Pernštejnem

PĚVECKÝ SBOR SENZAKORD
Litovel

LETNÍ
KONCERT
Amfiteátr na Masarykově náměstí
Bystřice nad Pernštejnem

Základní umělecká škola
Bystřice nad Pernštejnem
vás zve na

KONCERT ŽÁKŮ
DECHOVÝCH TŘÍD
ANTONÍNA POKORNÉHO A
ŠTĚPÁNA HUSÁKA

V případě nepříznivého počasí
v půdním sále Městského muzea

Neděle 19. června 2022 v 18:00
Vstupné dobrovolné

ČTVRTEK 16. 6. 2022 v 17 hodin
MALÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU

Pořádá Komorní sbor Alter Ego
a Městské muzeum Bystřice n. P.
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům opět nabízíme malý výběr z nově zakoupených knih.
Knihy pro dospělé:
Audy Marek
Balkán
Bross-Burkhardt Brunhilde
Velká kniha biozahradničení
Crocker Gareth
Zachraň Jacka
Epstein Marek
Nerez
Fields Helen
Dokonalá tma
Gomes Adolfo
Na Afriku zapomeň
Harris Joanne
Jiná třída
Kaplan Karel
Mám, co jsem si zasloužil
Klusák Pavel
Go : československý příběh
Mar ňáková Pavlína
Tohle je háčkování
Mlynářová Marcela
Zodpovědně lehkomyslná
Quinn C.S.
Špionka z Bas ly
Růžičková Anna
Spánek miminek
Scho Philipp
Zvěrolékař zasahuje
Veste Luca
Sběratel kos
Vrchovský Ladislav
Statek
Vytásek Vláďa
Moje domácí bylinková klasika
Knihy pro mládež:
Bellingerová Zdeňka
Dražilová Zlámalová Sandra
Havlíčková Jana
Jurková Pavlína
Kotová Marcela
Křesťanová Lucie
Smolíková Klára
Wilkins Catherine

■
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PODVEČER S IVANKOU DEVÁTOU
V úterý 17. května
2022 jsme v naší
knihovně přivítali
vzácného hosta
– herečku a spisovatelku Ivanku
Devátou. Spolu s
novinářkou Marií
Formáčkovou nás
s humorem sobě
vlastním provedla
svou autorskou
dráhou a dovolila nám nahlédnout i do svého soukromí. Na závěr akce se
dostalo i na autogramiádu a fotografování.

Pohádkové dopoledne
Po delší době naši knihovnu opět navš vil oblíbený
loutkoherec Jan Hrubec
a jeho Dřevěné divadlo.
Tentokrát s pohádkou
Zvířátka a loupežníci. Dopolední představení bylo
určeno bystřickým prvňáčkům, kteří se výborně
bavili. Po představení si
dě směly loutky prohlédnout z blízka, a některé si
vyzkoušely i jejich vodění.

Melánie a její praštěná rodinka
Bordelína a Řacha ce, aneb ...
Logopedické písničky
Tajemství rodiny M.
Jak se žirafa vytahovala a ...
Divotvorné příběhy
Kvidovy přeslechy
Můj školní muzikál a jiné pohromy

Kontakty na naši knihovnu

Tel.: 566 590 376 Mobil: 723 521 892
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 28
Socha zubra
Betonová socha zubra, dosahující výšky 3 m, vznikla v dílně Michala Olšiaka.
Odhalena byla 20. září 2015 v lokalitě Lužánky v Bystřici nad Pernštejnem,
kde střeží vchod do parku miniatur, ale i aleje s pohádkovými postavami a
dětským lanovým parčíkem. Zubr je symbolem regionu, který se nazývá
„Zubří země“.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN - ČERVENEC 2022
Dopoledne od 9:00 - 12:00
ČERVEN
04.06.
EvedalDent s.r.o., Poříčí 11, Velké Meziříčí, stará budova,
2. patro, 728 638 632
05.06.
MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.,
774 084 064
11.06.
MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S.,
603 477 912
12.06.
MDDr. Jiří Hruška, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
18.06.
MUDr. Lenka Bencová, Z Hřiště 552, 725 474 928
19.06.
lékař stomatolog Mykola Klepach, Záviškova 151,
Velké Meziříčí, 775 234 573
25.06.
MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6,
Žďár n. S., 566 643 012
26.06.
MUDr. Milena Koutková, Studentská 4/1699 - zadní budova,
Žďár n. S., 566 623 908
ČERVENEC
02.07.
MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
03.07.
MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách
www.bystricenp.cz

BYSTŘICKO
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Město Bystřice n. P. a KD Bystřice n. P. vás zve na koncerty
XXVII. Mezinárodního hudebního fes valu Concentus Moraviae.

Více informací o fes valu najdete na stránkách: www.concentus-moraviae.cz
Předprodej vstupenek: Bystřice nad Pernštejnem – Kulturní dům, Luční 764 nebo v sí TICKETPORTAL – www. cketportal.cz
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Úspěchy našich mladých výtvarníků
V letošním roce navázali naši mladí
výtvarníci z výtvarného oboru bystřické ZUŠ (Všeobecné výtvarné studium) na úspěchy svých předchůdců
z minulých let. Student Josef Růžička
byl díky intenzivní přípravě při velké
konkurenci přijat ke studiu architektury v Brně na VUT a žáci Veronika
Smílková a Petr Lukas byli přija na
pres žní uměleckou školu, Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Jihlavě – Heleníně. Petr Lukas se dostal
na obor Design a vizuální komunikace a Veronika Smílková na obor

Malba a ilustrace. Oba se umís li na
skvělých pátých místech v talentových zkouškách ve svém oboru.
Dalším úspěchem je vítězství
v soutěži na graﬁcký návrh pro dvě
trafostanice E-ON (soutěž „Zkrášlujeme naše město“). Oba naši žáci
– Alžběta Špačková a Jan Kiss se
umís li na 1. místech a podle jejich
návrhů se budou realizovat dvě trafostanice v Bystřici n. P. Můžeme se
těšit na „Myšky záškodnice“ a „Větvící se energii“. Věříme, že tato díla
budou přinášet Bystřici radost a vi-

zuální osvěžení!
Úspěchy našich mladých výtvarníků vypovídají o výborné úrovni
výtvarného oboru a talentu dě
z Bystřicka.
Pro zájemce z řad dě od 5 let
výše nebo pro uchazeče o budoucí
studium pedagogických či uměleckých oborů nabízíme intenzivní
vzdělávání napříč nejrůznějšími výtvarnými technikami. Více informací
i možnost podání elektronické přihlášky je na www.zusbnp.cz
28. 4. 2022 L. Z.

Pozvánka na divadelní představení
DIVADLA BEZE JMÉNA
Naši milí příznivci, po dvou a půl letech nucené pauzy se opět hlásíme
a máme pro Vás připravenou další
krásnou českou pohádku. Tentokrát půjde o divadelní zpracování
televizní pohádky TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY. Jak je již u nás zvykem,
nebude chybět náš skvělý hudební
doprovod v podání Orchestru Divadla Beze Jména. Pohádku jistě nemusíme dlouze představovat. V našem
podání se hlavních rolí ujali: Jakub
Koutník – Karaba, Linda Lukášková
– Anička, Matyáš Exl a Daniel Hrůza
Vás pobaví v rolích Ference a Lorence

a Prince ztvární Petr Blecha. Ve vedlejších, ale neméně důležitých rolích,
se představí naši dlouhole , ale i noví
členové DBJ. Máte se na co těšit a my
doufáme, že nás přijdete podpořit.
Premiéra bude v neděli 26. 6. 2022
v 18:00 ve velkém sále Kulturního
domu v Bystřici nad Pernštejnem.
Reprízy proběhnou v následujících
dnech, a to: v pondělí 27. 6. v 8:30,
10:00 a v 11:30 a v úterý 28. 6. v 8:30
a v 10:00. Srdečně zveme velké i malé
diváky a už se na vás moc těšíme.
Za Divadlo Beze Jména
Mar na Podsedník Olivová

CÍLE NEJVYŠŠÍ

Jak jsme již psali v minulém čísle Bystřicka, v letošním roce žáci
naší ZUŠ získali mnoho postupů
do ústředních celorepublikových
kol soutěží. Květen byl proto pro
tyto soutěžící i jejich pedagogy
ještě velice náročný. Ve čtyřech
oborech naši školu, město i kraj
reprezentovali to žáci a uskupení. Jako první v Turnově v sólovém
zpěvu získal Mar n Uher pod vedením Inky Pospíšilové ve své kategorii 3. místo. Další týden pak
Smyčcový orchestr N. Kyjovského
s dirigentkou Lenkou Macháčkovou v Olomouci obdržel také 3.
místo. V Praze nás reprezentoval
pod vedením Štěpána Husáka ve
hře na trubku Tadeáš Polách a přivezl odsud 2. místo. Poslední květ-

novou sobotu jel do Uničova DPS
Pramen se sbormistryní Inkou Pospíšilovou a přivezl Zvláštní cenu
za provedení skladby J. Saidlové
– Mořská ukolébavka. Za všemi
těmito úspěchy stojí neskutečné
množství práce nejen soutěžících
samotných, ale zvláště jejich pedagogů a korepe torů – v tomto
případě Markéty Justové. Není
snadné dosáhnout na nejvyšší
cíle, ale když se to podaří je velký
důvod k rados a hrdos na to,
jak se naplňuje mo o naší školy:
„Hudba je nejkrásnějším průvodcem životem člověka.“ Všem
vítězům a jejich učitelům velice
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Vedení ZUŠ

1,2,3... RODINA na EDENU

Letošní již osmý ročník "1,2,3...RODINA" se poprvé konal jinak, a to celý
víkend v krásném prostředí Centra
Eden ve dnech
14. - 15. 5. 2022,
právě k Mezinárodnímu dni rodiny.
Nechyběl bohatý program pro
dě a rodiče plný
soutěží a cen v podání Wikihosvět.
cz, Divadlo Netratrlo, skákací hrad,
výtvarné
dílny,
jízda na bryčce,
canisterapie, vystoupení tanečních
skupin Sport 4U z.s. Aerobick Jitky
Exlové, Dance style pod vedením Petry Novákové. Dě si za své výtvarné
a literární práce odnášely diplomy
a ceny. Na všechny dě se dostalo
ocenění za velkou účast. Porotci měli
těžkou práci z mnoha děl vybrat ta

nejlepší, protože všechna díla byla
krásná obzvláště když letošní téma
bylo: ,, Můj zvířecí kamarád." Letos
se uskutečnilo první kolo soutěže o
,,Nejchutnější bábovku" a ani to nebylo pro porotu jednoduché, protože recepty a hlavně chutné bábovky
byly všechny. Nakonec porota rozhodla takto: 1. místo Jaroslav Němec,
2. místo Dalibor Děda ml., 3. místo
Bohumila Prokopová.
Děkujeme porotcům: Eva Lasáková, Michaela Drábková, Marcela
Šiborová, Renata Benešová, Miroslav
Novák a Karel Krondráf.

Velké poděkování sponzorům:
město Bystřice n. P., Wera Werk
s.r.o., Centrum Eden a For Family.
cz,z.s.
Těšíme se na Vás v přís m ročníku
2023.
Za tým For Familycz,z.s.
Marcela Dědová
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Pařížské ozvěny
neho 6/3; 6/4 a podařilo se mu tak
poprvé postoupit do hlavní soutěže
grandslamu. V ní, stejně jako v kvaliﬁkaci, hraje 128 hráčů. Zdendovi los
přisoudil Francouze Pouilleho, který
dostal od pořadatelů volnou kartu a
nehrál tak kvaliﬁkaci. V zápasu se musel vypořádat nejenom se soupeřem,
ale i s bouřlivou atmosférou v hlediš, protože všichni diváci povzbuzovali
domácího hráče. Zdenda Francouze
porazil 6/3; 4/6; 7/5; 6/4 a postoupil
do druhého kola, kde na něho čekal
loňský ﬁnalista a aktuálně čtvrtý hráč
světa řecký tenista Stafanos Tsitsipas.
Skvělý zápas se odehrával na kurtu
Suzanne Lenglenové a pro všechny
nás bystřičáky to byl neuvěřitelný
zážitek. Nádherná atmosféra, skandování většiny diváků Kolar, Kolar,
mexické vlny a hlavně Zdendův výkon, kdy Tsitsipase dostával pod tlak
zejména svými kraťasy, to vše bylo
úžasné. Ve druhém setu měl Zdenda tři setboly při podání soupeře, ve
čtvrtém pak v ebreaku dokonce čty-

Po zápase
Letošní ročník grandslamového turnaje Roland Garros v Paříži byl velice úspěšný pro bystřického rodáka
Zdeňka Koláře. Tento turnaj patří
mezi čtyři největší turnaje světa a už
dostat se do kvaliﬁkace není nic jednoduchého, protože musíte být na
žebříčku ATP kolem 250 místa.
V prvním kole kvaliﬁkace narazil
na nepříjemného soupeře Itala Gaia,
kterého porazil 6/1; 7/6, ve druhém
pak přehrál Turka Celikbilka 6/4; 6/7;
6/1, ve ﬁnále dalšího Itala Agameno-

ři, ale do pátého setu už zápas nedospěl. Zdenda prohrál po vyrovnaném
více než čtyřhodinovém boji 3/6; 6/7;
7/6; 6/7 a jeho výkon ocenil nejenom
soupeř v pozápasovém rozhovoru,
ale při odchodu z kurtu stojící hlediště a rovněž exper Eurosportu Mats
Wilander, Tim Henmen a Barbara
Sche ová. 70 bodů, které Zdenda za
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tento turnaj získá, jej posunou někam
ke 115 místu na žebříčku ATP.
Zdendovi a všem jeho blízkým
děkujeme za nádherný zážitek a do
dalších turnajů jim přejeme hodně
úspěchů. A závěrem bych chtěl všem
říci, že jediné logo, které na svém oblečení Zdenda má, je Město Bystřice
nad Pernštejnem. Toto logo snímal a
vysílal do světa Eurosport 1 po čtyři
hodiny. Větší reklamu a propagaci
města už si neumím představit.
Zdeněk Mašík

přijme hospodského (hospodskou) na HPP do hospody „Na Sí “
na fotbalovém stadionu SK Bystřice n. P.
Požadujeme:
pracovitost, spolehlivost, komunika vnost a ochotu pracovat občas
i o víkendu. Vyučení nebo praxe v
oboru výhodou. Příjemné vystupování a jednání se zákazníky.

Nabízíme:
dobré platové ohodnocení, práce v
příjemném, čistém a nekuřáckém
prostředí, zaměstnanecké beneﬁty
i pro rodinné příslušníky, příspěvek
na stravu, možnost ubytování.

Pracovní náplň:
obsluha zákazníků v hospodě se zahrádkou, obsluha pokladního systému, práce s penězi, péče o čistotu a
pořádek.
Nástup: ihned

Kontakt:
Stručný životopis zašlete na email:
illek@arealsportu.cz.
Případné dotazy:
Mgr. Jan Illek (ředitel společnos ),
tel. 606 563 587

„BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ“
KRG

SK Bystřice nad Pernštejnem pořádá

DVIDOWRYpKőLåWě
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9. ročník charitativního turnaje mladších přípravek

.DWHJRULH
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11. června 2022 od 9.00

.ĀWìP
PD[KUiĀL

fotbalový stadion SK Bystřice nad Pernštejnem

Srdečně zváni jsou příznivci fotbalu, rodiče
s dětmi i široká veřejnost.

Výtěžek bude věnován dennímu stacionáři Rosa






SK Bystřice n.P. založil k tomuto účelu
peněžní účet

č. 219598406/0600.


Bohatý doprovodný program a tombola
2EĀHUVWYHQtPX]LNDDGREUi]iEDYD]DMLåWěQD
%RKDWpFHQ\Uţ]QpVRXWěçH åHVWN\WURMN\QHMWěçåtKUiĀQHMVWDUåtKUiĀQHMKH]ĀtDWG
3RVNRQĀHQtWXUQDMHNUDWLĀNiSDX]DDQiVOHGXMHYHĀtUHNQDIRWEDORYpPKőLåWL

Po celou dobu akce bude probíhat sběr víček
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Soutěže v bowlingu a squashi
Areál sportu a kultury pořádá každým
rokem pravidelné soutěže. Jedná se
o první a druhou bystřickou bowlingovou ligu a squashovou ligu. Po
opakovaném kovidovém přerušení
v minulých letech se letos konečně
podařilo dotáhnout všechno do zdárného konce. Zde přinášíme výsledky:
První bowlingová liga:
1. Lesoňky
186 b.
2. BWC Zubří
138 b.
3. Colas I.
129 b.
4. GEAM
99 b.
5. Božkov
98 b.
6. Areál sportu
88 b.
7. BVK
18 b.

(sestup do 2. ligy)
Nejvyšší nához 247 bodů a současně nejlepší průměr 173,1 b. na zápas
měl Pavel Karásek z týmu Lesoňky. V
ženách se nejvíce dařilo Lídě Kotoučkové z Areálu, která měla nához 208
b. a průměr 149,4 b. na zápas.
Druhá bowlingová liga:
1. Relax
157 b.
(postup do 1. ligy)
2. Dallas
139 b.
3. Uplavala team
136 b.
4. Colas II.
120 b.
5. Amazonky
112 b.
6. SPH Stavby
89 b.
7. Rekreantky
21 b.

Zde byli nejlepší Jiří Hertl s náhozem 218 bodů a Václav Bar k s
průměrem 154,8 b. na zápas, oba z
Relaxu. Mezi ženami obě trofeje získala Saša Kolbábková s náhozem 199
b. a průměrem 152,6 b.
Bystřická squashová liga:
body
1.
Mar nec Radek
93
2.
Unzei g Mar n
66
3.
Prášil Miloš
63
4.
Stehlíková Katka
60
5.
Fryšavský Tomáš
54
6.
Dufek Jára
54
7.
Krbušková Ilona
45
8.
Novák Lukáš
27
9.
Vít Dušan
12
10.
Toman Dalibor
0

Další podrobnos a fotograﬁe najdete na našem webu www.arealsportu.cz.,
facebooku a instagramu.
Jan Illek
ředitel společnos

Areál sportu a kultury informuje Atle cké okénko
Po zimním uzavření Sportovního
areálu T. Dvořáka se na konci března
opět otevřely brány pro volný vstup
veřejnos . V době zimní sezony (listopad - březen) byl stadion uzavřen
a průchod přes něj nebyl umožněn.
To vše za dodržení provozního řádu,
který je zde od počátku existence
stadionu. V zimním období je stadion využíván především pro oddíly
místních klubů a dalších sportovních
soustředění, která nás navštěvují.
V průběhu této uzavírky provádíme
pravidelnou údržbu hřiště tak, aby
bylo využitelné i v případě sněhové
nadílky. Údržba v zimním období je
celkem nákladná, ale pro sportovní
využi bezpodmínečná. Uzavření
stadionu v tomto období je především z těchto důvodů: neoprávněné
vstupy cizích sportovních oddílů bez
předchozí rezervace, zašlapávání a
následné přimrznu čerstvě napadaného sněhu a velmi problema cká
následná údržba, stavění sněhuláků a
sněhových opevnění přímo na hřiš ,
kdy není možné následně odvalit velké přimrzlé sněhové koule (nemluvě
o nabalování a nahromadění gumového granulátu na různých místech
stadionu), jízda na saních, bobech
apod. po stráni a následné zanášení
hlíny na tartanový ovál, včetně jeho
poškození a prodření a v neposlední
řadě prostor pro vandalismus místních mladistvých skupinek.
Konečně se tedy stadion po zimní
přestávce zpřístupnil a ejhle. V době
velikonočních prázdnin napadlo několik mladistvých borců, jak se ukázat před ostatními. Do otevřeného
prostoru přijeli na svých motorkách
a zařádili si přímo na umělé trávě hři-

ště. Některé čás trávníku byly vytržením poškozeny a musí se odborně
opravit specializovanou ﬁrmou, která
zde přitom v minulém roce prováděla
dos nákladnou obnovu umělé plochy. Naštěs si tohoto počínání všimli
místní obyvatelé a přivolali na místo
Policii ČR. Instalovaný kamerový systém nakonec jejich počínání pečlivě
zdokumentoval. V současné době
jsou to výtečníci vyšetřováni pro
podezření z trestného činu poškozování cizí věci… Provozní řád a velké
piktogramy zkrátka nikoho neodradí.
Musíme začít sami u sebe! I dospělí a
rodiče s dětmi nejsou výjimkou. Jízda na kolech, kolečkových bruslích a
skateboardech jsou zde na denním
pořádku. Přitom je v blízkém okolí
dostatek prostoru pro tyto ak vity,
ale pohodlnost vítězí. O poškozených
plotech, brankách a zámcích, které
se v minulém roce opravovaly, nemá
cenu ani psát…
I přes všechny tyto problémy se v
současné době nachází areál v dobrém a udržovaném stavu. Na hřiš
se provedla celková údržba a gumový
granulát byl zapraven zpět. Atle cká
dráha byla strojově vyčištěna. Zbývá
výměna dvou basketbalových desek
na víceúčelovém hřiš a opětovné
opravení plotů a branek. Generální
servis a údržba hřiště je naplánována
na měsíc červenec.
Na závěr bych rád požádal všechny návštěvníky areálu o řádné dodržování provozního řádu. Jeho úplné
znění naleznete nejen na vstupních
branách stadionu, ale i na našem
webu www.arealsportu.cz.
Jan Illek,
ředitel společnos

Po zimní přestávce se od dubna naplno rozjely atle cké závody Kraje
Vysočina. Zde uvádíme jejich krátký
přehled a výsledky. Podrobné informace naleznete na našich stránkách
a FB.
10. 4. - NMNM – přespolní běh –
ml. žáci: 2. místo Jan Malaska, 12.
Arman Brinda, přípravka: 4. Matyáš
Kozáček, 11. Anna Malasková, minipřípravka: 7. Magdalena Malasková
30. 4. – Třebíč – KP družstev – muži:
9. místo Petr Smolík, žačky: 10. Kája
Halvová, žáci: 39. Jan Malaska a 41.
Tomáš Kopřiva
8. 5. – Žďár n. S – Liga Vysočiny přípravek – přípravka: 6. místo Fran šek Horníček, 10. Matyáš Kozáček a
25. Zuzka Jedličková, minipřípravka:
23. Magdalena Malasková
8. 5. – Třebíč – Mistrovství Kraje Vysočina - muži: 3. místo Petr Smolík
(skok vysoký) Nominační závod na
olympiádu dě a mládeže: Karolína
Halvová: 5. místo v hodu oštěpem,
5. na 100 m překážek a 4. ve skoku
vysokém
21. - 22. 5. Třebíč - Mistrovství Kraje Vysočina ve vícebojích – muži:
1. místo Petr Smolík (dese boj), ml.
žáci: 3. místo Jan Malaska (pě boj),
11. Arman Brinda, žačky: 10. místo
Karolína Halvová (sedmiboj).
Za vzornou reprezentaci všem atletům děkujeme a gratulujeme k
úspěchům.
Jan Illek
za AO SK BNP

■
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Střelecké
družstvo DDM
3. kolo Střelecké ligy
mládeže - školní rok
2021/2022
se uskutečnilo 30. 4. 2022 v
sálu DDM ve Žďáře n. S.
Za DDM Bystřice n. P. se
zúčastnili:
Vladimír Prudký, Jiří Sádecký,
Jiří Vrbas
Pořadí chlapci:
Vladimír Prudký
9. místo
Jiří Sádecký
10. místo
Jan Ťupa
13. místo
Pořadí družstev:
družstvo DDM
Bystřice n. P.
4. místo
(Prudký, Sádecký, Vrbas)

4. kolo Střelecké ligy
mládeže - školní rok
2021/2022
se uskutečnilo xx. 5. 2022 v
sálu DDM ve Žďáře n. S.
Za DDM Bystřice n. P. se
zúčastnili:
Vladimír Prudký, Jiří Sádecký,
Jiří Vrbas
Pořadí chlapci:
Vladimír Prudký
7. místo
Jiří Sádecký
10. místo
Jan Ťupa
14. místo
Pořadí družstev:
družstvo DDM
Bystřice n. P.
4. místo
(Prudký, Sádecký, Vrbas)
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ŠESTÁ MÍSTA NA MS I ME DRUŽSTEV JUNIOREK
A 10. MÍSTO MÍŠI ILLEKOVÉ NA ME!
Každým rokem vrcholí šermířská sezona turnajem na Mistrovsví světa i
Evropy. Kategorie juniorské a kadetské se zúčastnili i šermíři z Bystřice
n. P. Turnaje jsou pořádány ve všech
zbraních, jako je kord, ﬂeret a šavle.

Soutěží se jak v jednotlivcích, tak v
družstvech. Celá reprezentační výprava z ČR čítá dohromady cca 50
šermířů, několik trenérů a organizačních pracovníků. Právě ve ﬂeretu
se závodů zúčastnili i naši šermíři:
Michala a Kateřina Illekovy, Isabela
Sedláková, Marek Totušek a Vojtěch
Holemý. Jako trenéři doprovázeli skupinu Jiří a Vlas mil Kurfűrstovi.
Mistrovství se mohou zúčastnit šermíři z těch nejvyšších příček v republikovém žebříčku v jednotlivcích
určité kategorie a družstvo potom
tvoří maximálně nejlepší čtyři. Turnaj
jednotlivců začíná rozlosováním do
vícečlenných skupin, ze kterých podle výsledků vzejde pořadí od prvního do posledního. Následně se oddělí
část těch nejhorších, kteří v turnaji
končí a ostatní v eliminaci soupeří v
jednokolovém pavouku play-oﬀ až
do ﬁnále.
Mistrovství Evropy pořádalo Srbsko v Novém Sadu od 26. 2. do 7. 3.
Právě zde se podařil největší úspěch
celé reprezentační výpravy v jednot-

livcích, kdy vybojovala Míša Illeková fantas cké 10. místo v kategorii
kadetek. Po základních skupinách,
kdy měla 5 výher a jednu těsnou
prohru 5:4 vstupovala do eliminace
z 9. místa! V první eliminaci zvítězila
nad Dánkou 15:9 a následně vyřadila
i španělskou reprezentantku 15:12.

Ve čtvr inálovém utkání potom však
nestačila na Italku Giordany, která
nakonec získala bronzovou medaili.
Katka Illeková, která je v této kategorii věkově o 3 roky mladší, se poprvé
zúčastnila takových závodů a obsadila 68. místo. V turnaji
kadetských družstev
obsadily společně Katka s Míšou velmi pěkné 11. místo.
V dívčí juniorské kategorii se nejlépe vedlo
34. Isabele Sedlákové,
která po základních
skupinách skončila 28.,
když měla 4 výhry a 2
prohry, ale v eliminaci
prohrála 15:11 s Turkyní. Na 38. místě skončila Michala Illeková,
která měla v 5členné
skupině 3 výhry a 2 prohry, po skupinách byla na 35. místě, ale rovněž v
eliminaci vypadla s Němkou v poměru 15:12.
Mezi vynikající výsledek však patří
6. místo v družstvech našich ﬂere stek v konkurenci 17 zemí Evropy. To
se zrodilo po výhře nad silným Polskem a následnou prohrou se stříbrnou Francií. V boji ve skupině o 5.- 8.
místo jsme nakonec porazili Německo 45:44 a bystřická děvčata tak nakonec mohla slavit historický úspěch.
V chlapecké konkurenci jsme měli
bronzového juniora Marka Totuška
z minulého ME, který postoupil po 4
výhrách ze skupiny. Po koronavirové
pauze si v eliminaci poradil s Němcem, ale další ruský závodník byl už
nad jeho síly. Nakonec však je 24.
místo, po delší nemoci, velmi dobrým
výsledkem. Vojtěchu Holemému turnaj nevyšel podle představ a obsadil
87. místo.
Mistrovství světa v Dubaji se konalo o měsíc později v dubnu. Dobrá forma děvčat předpovídala další možný
individuální i týmový úspěch. V
základních skupinách kadetek
tomu vše nasvědčovalo, když
Michala Illeková postupovala do eliminace z 20. místa po
5 výhrách a jediné prohře. Po
přímém postupu do 64ky však
v dalším zápase prohrála nejtěsnějším rozdílem 15:14 a další
naděje vyhasly. Nakonec z toho
bylo 33. místo. Její sestře Katce
Illekové se podařilo postoupit
ze skupiny a v zápase o další postup, i přes svoje zranění, musela unést stejně hořký výsledek
15:14 a skončila tak na 71. místě.
Kategorie juniorek se slibně vyvíjela
pro Belu Sedlákovou, která byla po
pě výhrách ve skupině nasazena
jako osmá a postoupila přímo do
64ky. S Francouzkou však další zápas
prohrála těsně 15:13 a musela se spokojit s konečným 34. místem. Micha-

la Illeková si po postupu ze skupiny
poradila v eliminaci s místní Arabkou
15:8. Potom na ni vyšlo utkání s trojnásobnou a stávající mistryní světa
Scruggs z USA, které podlehla a musela se spokojit s 57. místem ze 149
závodníků světa.
Junioři Marek Totušek a Vojtěch
Holený postoupili ze skupiny do eliminace ze 48. a 121. místa. Marek, porazil v prvním zapase Chorvata 15:9,
ale silného Itala Lombardiho už nepřekonal a získal celkově 50. místo. Vojta
nestačil na Uzbeka a
skončil na 121. pozici
ze 180 závodníků. V
družstvech potom
chlapci obsadili 34.
místo.
Nejcennější a historicky nejúspěšnější
umístění však na MS
v Dubaji přišlo v podobě 6. místa družstva našich juniorek
z celkových 32 zemí
světa! To společně
vybojovaly Míša Illeková a Bela Sedláková, když po výhrách
nad Moldávií 45:39
a Rakouskem 45:42,
neprošly do semiﬁnále přes Ukrajinu
a byly nasazeny do
skupiny o 5.-8. místo.
Zde porazily Španělsko 45:41 a v zápase
o 5. místo nestačily
na silnou Kanadu.
Trenér Vlas mil Kurfürst byl maximálně spokojen. Naši
svěřenci po celý rok vzorně připravovali a odvedli skvělý výkon. Jen škoda, že se neprosadili na MS alespoň
do top 16 v jednotlivcích, kde bych
je očekával. Ale takový je už sport,
psychická zátěž v jednotlivcích je nesmírně veliká. Vše si vynahradili ve
výkonech družstev. V týmech jsou
šermíři vice spja a psychická zátěž
se lépe zvládá. Tyto výsledky jsou
dobrým příslibem na MS kadetů a
juniorů v roce 2023, které se koná v

bulharském Plovdivu. Přeji jim, aby se
jim vyhnula veškerá zranění a mohli
nerušeně trénovat a reprezentovat
ČR, Kraj Vysočina a město Bystřice n.
P. Marek Totušek bude ještě startovat v květnu na ME U23 v Talinu, na
ME dospělých v Antalyi v červnu a
vrcholem bude MS dospělých v červenci v Káhiře. Držíme palce!!!
Oba šampionáty podpořil Český šermířský svaz, Kraj Vysočina, město
Bystřice n. P.a TJ Sokol Bystřice n. P.

Všechny výsledky, fotograﬁe a další
informace naleznete na stránkách
Českého šermířského svazu, facebooku našeho oddílu
a podrobně na www.
fencing melive.com.
Oddíl šermu
TJ Sokol BNP
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SK Bystřice n. P. představuje
mladší přípravku
Mladší přípravka je druhá
nejmladší kategorie. V tomto
ročníku soutěží
se jedná o dě
narozené
v
roce 2013 a
2014. Chodí s námi však trénovat i
mladší dě . Ve fotbalovém oddílu
vedeme tyto malé dě spíše všestranným rozvojem,
kdy postupně zařazujeme
fotbalové prvky. Zvláště v
nepříznivých klima ckých
podmínkách
využíváme
tělocvičny, kde přichází na
řadu různé míčové hry, gymnas ka, cvičení na koordinaci, pohybové hry a další. Na
hřiš poté zařazujeme více
cvičení s míčem a fotbalové
dovednos .
Přípravka je již kategorie, kdy se
dě účastní pravidelné soutěže. Hrajeme Krajský přebor Vysočiny turnajovým způsobem. Vždy se potkají na
jednom místě tři týmy, které hrají
každý s každým na čtyřech hřiš ch
zároveň. Na dvou hřiš ch hraje kategorie mladší přípravky a na dvou

hřiš ch starší přípravky. Mladší přípravky hrají na házenkářské branky
na hřiš o rozměrech cca 25x35m v
systému čtyři hráči a jeden brankář
2x20min.
Myslíme si, že dě pohyb baví. Pokud navyknou pravidelnos , je vidět
i jejich postupné zlepšování. Po dvou
letech omezení se nám dě vrá ly a
chtějí sportovat, což je velmi dobře.

V poslední době s námi cvičí i dě
z Ukrajiny. Jsme otevřeni všem,
pokud má tedy někdo zájem, trénujeme v pondělí a čtvrtek od 17:0018:30 na fotbalovém stadionu. Více
na www.skbystricenp.cz.
Trenéři mladší přípravky
SK Bystřice n. P.

pražských Bohemians.
Florbaloví reprezentan do devatenác let navazují na předchozí dva
úspěšné cykly, které dokázaly dostat
českou vlajku až na samotný vrchol
a v letech 2019 a 2021 vyhrát mistrovství světa. Uspět potře v řadě
budou ch t Češi na světovém šampionátu juniorů v roce 2023, který
bude hos t dánský Frederikshavn.
Elitní ﬂorbal nezavítal do Bystřice
nad Pernštejnem poprvé. Na konci
ledna se v místní hale představily také talentované ﬂorbalistky do
patnác let, které zde absolvovaly
třídenní soustředění v rámci Kempů
talentované mládeže.

ČERVEN 2022

BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ…
Již devátým rokem se
uskuteční
Charita vní
fotbalový turnaj mladších přípravek pod záš tou SK Bystřice n. P. a
Denního stacionáře ROSA, který se
bude konat 11. 6. 2022 od 9:00 hod.
na fotbalovém stadionu SK Bystřice
nad Pernštejnem. Výtěžek turnaje
bude v tomto roce věnován na podpou Denního stacionáře ROSA.
Turnaj od prvního ročníku v roce
2014 pořádají členové SK Bystřice
n. P. společně s pracovníky Denního stacionáře ROSA. Pro přítomné
účastníky turnaje a diváky je vždy připraven i doprovodný program, např.
ukázka hasičské techniky, ukázky
canisterapie, projížďka na koni či návštěva koupaliště. Oblíbenou atrakcí
je i pohled z vysokozdvižné plošiny na
areál stadionu a jeho okolí.
Výtěžek z pořádání turnaje je

tvořen startovným klubů, prodejem tomboly, dary do pokladničky
umístěné u vchodu do areálu a dary
zaslanými na transparentní účet
zřízený pro tento účel u Moneta
Money Bank č. 219598406/0600.
Během všech osmi ročníků, kdy je
turnaj pořádán, se podařilo shromáždit již více jak 400 s. Kč.
Pořadatelé akce vyzývají případné
sponzory, kteří by chtěli přispět, ať už
věcnými dary či ﬁnanční hotovos ,
aby se obrá li na p. Josefa Soukopa (předsedu SK), tel. 605 258 059,
popř. e-mail: skbynp@seznam.cz.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem oddílům, které se turnaje zúčastňují, jednotlivým dárcům,
fotbalovým klubům z okolí a městu
Bystřice n. P., kteří ﬁnančně na tuto
akci přispívají také.
Petr Slabý (sekretář SK)

Kemp vítězů zavítá do Bystřice n. P.
Na začátku srpna zavítá do Bystřice nad Pernštejnem "Kemp vítězů"
organizovaný českými atle ckými
legendami, olympijským dese bojařem Adamem Sebas anem Helceletem a bývalou špičkovou světovou
překážkářkou Denisou Helceletovou
(dříve Rosolovou).

V Bystřici n. P. se představila
ﬂorbalová reprezentace juniorů
Sportovní hala v Bystřici n. P. přivítala
širší kádr reprezentace do devatenác let. Mladí ﬂorbalisté se podruhé představili pod vedením Matěje
Klucha, jenž převzal tým v prosinci po
přechodu Jaroslava Berky k A-týmu.
Češ junioři se na Vysočinu sjeli ve
čtvrtek dopoledne a v prostředí bystřické haly strávili celkem čtyři dny.
Za tu dobu s hli sedm tréninkových
jednotek včetně náročného fyzického testování. Kromě toho ﬂorbaloví
reprezentan pokračovali v budování vlastního herního projevu a utužování kolek vu. Kromě drilu v hale tak
měli připravené také speciální teambuildingové akce.
Nový cyklus juniorské reprezentace navazuje na herní soustředění,
které absolvoval na
konci dubna v Kutné
Hoře, kde dokázal
porazit výběry Švýcarska a Slovenska.
„Myslím si, že už tam
si to všechno sedlo
dohromady a všichni
jsme se tak nějak seznámili. Tady v Bystřici už se ty vztahy
mezi námi a realizákem jenom utužovaly. Všechno běží tak,
jak má,” pronesl na
webu Českého ﬂorbalu Vojtěch Bílek z
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Týdenní kemp bude zaměřen na
všeobecnou sportovní průpravu,
kterou potom mohou dě zúročit i
v jiných sportech. Kemp podpořilo

i město Bystřice n. P. O všem se můžete více dočíst na www.kempvitezu.cz.
Součás prezentace této akce je
i beseda pro školy měst, které se
akce zúčastní. V Bystřici n. P. proběhla na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní
615 dne 22. 4. 2022. Do projektové
místnos přijela Denisa Helceletová na přednášku o své životní dráze
špičkové profesionální sportovkyně. Vše doplnila poutavými příběhy. Dě měly možnost se na cokoli
zeptat v diskuzi a udělat si tak obrázek o životě elitního sportovce.
Velký zájem zejména vzbudily ukázkové medaile, které Denisa získala
během své dlouholeté kariéry.
Beseda se konala pro žáky 3., 4.
a 5. ročníků. Poté se žáci odebrali do
tělocvičny, kde proběhla malá ukázka cvičení s dětmi. Bylo vidět, že zde
je Denisa ve svém živlu a je nadšena
předávat své dlouholeté zkušenos
i jako trenérka, což bylo nejvíce patrné z usměvavých a červených obličejů zadýchaných cvičenců.
Mar n Horák,
místostarosta

Richard Wagner

Tenisová školička 2022
Tenisový
klub
Bystřice
nad
Pernštejnem
bude ve dnech
27. - 30. června
2022
pořádat
v tenisovém areálu u koupaliště další ročník tenisové školičky
pro dě ve věku od 6-9 let. Pod
vedením zkušených trenérů se
zájemci seznámí se základy této
krásné hry na celý život. Teni-

sová školička bude probíhat
denně a začne v pondělí dne
27. 6. 2022 v 16:00 hodin. Cena
je 500 Kč/dítě. Dě , 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, anebo na tenisových kurtech.
-zm-
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022
I. turnus

II. turnus

III. turnus
IV. turnus
V. turnus
VI. turnus

VII. turnus

ŠKOLY

ČERVEN 2022

11. – 15.7. – výtvarný
1.000 Kč
(max. 10 dě )
– všeobecný
800 Kč (900 Kč)
18. – 22.7. – keramický
1.000 Kč
NOVINKA! (max. 10 dě )
– tanečně pohybový 800 Kč (900 Kč)
NOVINKA! (ve spolupráci s DANCE STYLE BYNP)
25. – 29.7. – všeobecný
800 Kč (900 Kč)
1. – 5.8. – všeobecný
800 Kč (900 Kč)
8. – 12.8. – všeobecný
800 Kč (900 Kč)
15. – 19.8. – modelářský
800 Kč (900 Kč)
(max. 10 dě , od 9 let)
– všeobecný
800 Kč (900 Kč)
22. – 26.8. – počítačový
800 Kč (900 Kč)
– všeobecný
800 Kč (900 Kč)
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Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
a Karlův Dvůr Bratrušín pořádají

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY U KONÍ
Termíny: 4. - 8. 7. 2022
18. - 22. 7. 2022
1. - 5. 8. 2022
Cena: 4000 Kč
Program: Péče o koně, ježdění na koních
www.ddmbystrice.webnote.cz

www.karluv-dvur.cz

Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo
na telefonu: 606 169 117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

www.ddmbystrice.webnode.cz

Předškoláčku, zveme Tě
na setkání budoucích prvňáčků.

" Baby-den" v bystřických
mateřských školách
V úterý 11. 5. 2022 navš vili rodiče s malými
dětmi všechny bystřické
školky a měli možnost
seznámit se s prostředím
MŠ v rámci akce "Baby-den". Paní učitelky měly
pro dě přichystanou
bohatou nabídku her, pohybových, hudebních a
výtvarných činnos . Akce
se vydařila.
Vlasta Moncmanová,
ředitelka školy

Přijď s mámou nebo tátou k nám do školy.
Kdy? V úterý 14. 6. 2022 v 15:00 hodin
Proč? Poznáš své budoucí spolužáky a paní
učitelky.
Vezmi si s sebou přezůvky a dobrou náladu.

Těší se na Tebe paní učitelky 1. stupně.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Majálesový průvod studentů
a učitelů
Bystřické náměs a okolní ulice
ožily ve čtvrtek 19. května 2022.
V novodobé historii se tak stalo
již po deváté. Začalo to průvodem
studentů a učitelů v zajímavých
kostýmech. Společně jsme vyrazili
z areálu naší školy kolem základní školy T.G.
Masaryka přes ulici
Tyršova až jsme dorazili
na Masarykovo náměs. Zpět jsme se vrá li
do areálu naší školy,
kde probíhaly soutěže
mezi studenty a učiteli.
Vítězové studentského
týmu obdrželi voucher
v hodnotě pět síc na
školní výlet od student-

ského klubu. Letošního průvodu
se zúčastnilo přes 200 studentů a
učitelů v kostýmech. Děkujeme za
skvělé masky a příš rok na viděnou.
Za VOŠ a SOŠ
Kristýna Halamková

Maturitní zkoušky ukončily další
ročník studentů
Maturitní zkoušky patří k těm málo
očekávaným okamžikům ve studentském životě. Ale neodmyslitelně patří
ke konci každého školního roku. I u
nás si svoji zkoušku dospělos odbyli maturan oborů Agropodnikání a
Cestovní ruch. Ne všichni byli úspěšní
a někteří studen budou muset zopakovat nejenom didak cké testy ze
státní čás maturitní zkoušky, ale po
dlouhé době i proﬁlová část zkoušky
bude mít na začátku září své účastníky. Všem úspěšným maturantům
gratulujeme, těm ostatním budeme
alespoň držet pěs . Podívejte se na
pár fotek z průběhu maturit u nás,
větší kolekce fotograﬁí je na našich
www stránkách nebo facebooku.
-tk-
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Batůžkový projekt
Díky zájmu dě , štědros a pochopení rodičů i zaměstnanců školy
T. G. Masaryka se nám podařilo
podpořit mezinárodní projekt Mary´s Meals. Této organizaci jsme
odeslali 95 kompletně vybavených
batůžků a školních aktovek, které
pomohou dětem v nejchudších
zemích světa navštěvovat školu
a získat vzdělání. Kromě školních
pomůcek batůžky obsahovaly i základní hygienické potřeby, jednoduché oblečení a obuv. Děkujeme
za podporu také bystřické farnos ,
skautům a mnoha dobrým lidem,
kteří se k nám připojili.
Jitka Čechová, ZŠ TGM

Noc s Andersenem

Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka
se již poněkolikáté připojila k mezinárodní akci Noc s Andersenem
zaměřenou na podporu dětského
čtenářství. V první aprílový den si
proto naše dě mohly projít vědomostní stezku inspirovanou knihou
Zahrada od Jiřího Trnky. Z této knihy
nám následně přišla do malé tělocvič-

ny přečíst paní Vlaďka Peňázová. Svým přednesem
se jí podařilo rozesmát
všechny přítomné a vtáhnout je do děje nevšedního a pro mnohé zcela
neznámého příběhu. Ten
jsme v krátkos zhlédli i
v animované verzi, která
byla natočena již v roce
1976.
Všechny dě se pak vypravily na tajuplnou noční výpravu po známých i
neznámých zákou ch naší školy. Kamarádi z 8. B si pro ně připravili zajímavá stanoviště s netradičními úkoly.
Ty byly zpestřeny pohádkovými kostýmy, do kterých se osmáci oblékli. O
skvělé zážitky nebyla nouze a společné nocování ve škole navíc přispělo i
ke vzájemnému poznání nás samých.
Jitka Čechová, ZŠ TGM

Beseda s policistou
Ve čtvrtek 7. dubna se
konala beseda s příslušníkem místního
obvodního oddělení
PČR Bystřice n. P. panem praporčíkem Jakubem Uhlířem.
Na úvod žákům předvedl výbavu
každého policisty s vysvětlením, k
čemu jednotlivé součás výstroje
slouží. Hlavním tématem byla bezpečnost dě nejen venku, ale také
doma nebo ve škole. Žákům bylo
prezentováno několik situací, ve
kterých se mohou sami ocitnout,
přičemž jsme si společně vysvětlili,
co by neměli v rámci bezpečnos dělat a na co by si měli
dávat pozor. Do diskuze se s
nadšením zapojovali.
V závěru besedy si mohli
vyzkoušet pouta nebo policejní čepici, viděli i policejní auto.
Byli také potěšení dárečky v
podobě omalovánek nebo
pexesa.
Dne 21. dubna jsme byli
pozváni na prohlídku místní

policejní stanice. Viděli celu předběžného zadržení, policejní čtyřkolu
a ostatní vybavení. Dě se zde také
dozvěděly, co znamená „policejní
dosah“, co dělat, když se stanou
obě trestného činu, jak se zachovat
v krizových situacích a jak je důležitá
bezpečnost silničního provozu.
Žáci při besedách ak vně spolupracovali, téma ka je velmi zaujala
a besedy se jim líbily. Děkujeme
panu praporčíku Uhlířovi za poutavé
vyprávění a těšíme se na další spolupráci.
Olga Jindrová,
ZŠ Tyršova 106

■
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Krocení literární múzy na ZŠ T. G. Masaryka
S velkou rados jsme ve středu
16. března přivítali v naší školní knihovně lektorku Andreu Procházkovou z
Památníku národního písemnictví v
Rajhradě, která si pro zájemce z druhého stupně připravila kurzy tvůrčího
psaní. Krocení literární múzy se v naší
škole stalo už tradicí a velmi jsme se
těšili na čtyři přibližně hodinové bloky
ak vit věnovaných technikám psaní.
Přestože jednotlivé skupiny měly
k dispozici jednu vyučovací hodinu,
vznikly zajímavé texty, které jejich
autoři mohou dále rozvíjet a napsat
třeba povídku. Pro zájemce o tvůrčí
psaní byly jistě přínosem rady a techniky, jak například text začít a vybrat

vhodné téma, jak vytvářet obrazná
spojení a dále s nimi pracovat. Doufáme, že tuto spolupráci budeme po
krátkém přerušení v minulých dvou
letech dále úspěšně rozvíjet.
J. Koscielniaková, J. Jeřábková,
ZŠ T.G.M.

Dopis KRÁLOVNĚ!
Byla nebyla v jedné krásné zámořské
zemi mladá, téměř obyčejná Lillibeth,
která před 70 lety dostala do rukou
žezlo, na hlavu královskou korunu
s diamantem nevyčíslitelné hodnoty… A m
začal jeden neobyčejný
příběh. Čas však plynul
rychleji než vody v kanálu La Manche, a tak nyní
již světoznámá Elizabeth,
respektovaná panovnice,
slaví pla nové výročí své
vlády. A při takové příležitos se sluší popřát!
Proto jsme se v hodinách
anglického jazyka rozhodli vytvořit unikátní zásilku.
Žáci pátých až devátých ročníků spojili svoje síly a začali
se o královnu zajímat trochu podrobněji. Pročetli a prozkoumali desítky
článků, vypracovali mnoho domácích
úkolů a zhlédli spoustu videí. A pak
se vrhli do práce! Napsali jsme Její
Výsos dopis, v němž jsme jí popřáli
k blížícímu se jubileu. Abychom sebe,
školu a naše město podrobněji představili, doprovodili jsme svoje psaní
také odkazem na soubor unikátních
videí a fotograﬁí. Zásilku jsme doplnili
také portréty panovnice a obrázkem
významných míst Bystřice. Každé
dílo bylo vypracováno jinou výtvar-

nou technikou. Vše jsme zabalili do
obálky zdobené ručně malovanými
podobiznami královniných zvířecích
mazlíčků … a poslali! A pak už nezbý-

valo než čekat, zda přijde odpověď.
Chvilku to sice trvalo, ale dočkali jsme
se!!! Zásilka dorazila přímo z Buckinghamského paláce a kromě dopisu
obsahovala i fotograﬁe Alžběty II. A
také slova díků za přání, které královnu potěšilo. Milá odpověď všechny
zahřála u srdce.
Zazvonil zvonec, ale našeho příběhu není konec!!! Práce měla smysl
a to nás bude jistě mo vovat k dalšímu studiu jazyků a poznávání kultur
jiných národů.
Long live the Queen!
R. Hanychová, J. Jeřábková,
ZŠ T.G.Masaryka

Od září otvíráme
přípravný stupeň
ZŠ speciální!
ZŠ Tyršova 106 v Bystřici otvírá poprvé
v historii přípravný
stupeň. Je to vlastně taková „speciální školka“, která v
našem
nejbližším
regionu chybí. Přijímáme dě se
zdravotním handicapem, naroze-

né nejpozději 31. 8. 2018 a starší.
Nabízíme klidné rodinné prostředí,
výchovu a vzdělávání zkušenými
speciálními pedagogy a asistenty.
Více informací sdělíme nezávazně
na telefonu 566 552 032 nebo při
osobní návštěvě. Těšíme se na Vás!
Iveta Ostrýžová,
ředitelka školy
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Známé pořekadlo praví, že „Prevence je základ“. A pla to ve všech
oblastech, ve škole stejně jako v lékařství. Proto i letos proběhly na naší
škole preven vní programy s odborníky z Centra prevence Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. V současné době, kdy jsou dě připoutány
k počítačům a mobilům, zhoršuje se
jejich vzájemná komunikace, častěji
se objevují psychické problémy a následkem toho hrozí riziko vzniku různých závislos , cí me větší potřebu
hovořit s nimi o tématech, která je
zajímají a mnohdy i velmi trápí. Často je to právě učitel, kterému se dě
s problémy svěří. Společně se pak
snažíme najít řešení, netabuizovat
témata, mluvit o všem, co je zajímá,
a svým vlastním příkladem předkládat žebříček hodnot.
Na základě informací od třídního

Preven vní programy
na ZŠ Nádražní

učitele a metodika prevence jsme

Návštěva Nemocnice
Nové Město na Moravě
Ve středu 11. května 2022 jsme v
počtu 15 studentů Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem zavítali do
Nemocnice Nové Město na Moravě a zde navš vili veřejnos nepřístupné prostory.
Exkurze zahrnovala nejen prohlídku různých pavilónů a oddělení,
ale i laboratoře a pracovny skryté
oku běžných pacientů.
Nemocnicí nás provedla mluvčí
paní Mgr. Tamara Pecková Homolová, měli jsme možnost se osobně
setkat s primářkami a primáři, nahlédnout do laboratoře klinické
biochemie. Viděli
jsme, jak se ve sterilním prostředí vyšetřuje krev, moč,
mozkomíšní mok a
další biologický materiál. Prohlédli jsme
si hematologické
a transfúzní oddělení, radiologické
oddělení, z blízka
jsme prozkoumali
funkce magne cké
Kvalitní vzdělání v cizích jazycích je již tradičně jednou z priorit
a hlavních cílů vzdělávacího systému naší
školy. Důkazem toho je skutečnost,
že i přes složité období nedávné distanční výuky se naši žáci opětovně
zapojovali do jazykových soutěží a
projektů, ve kterých dosahovali velmi pěkných výsledků. Reprezentovali
naši školu v okresních i krajských kolech, v ruském jazyce se naše žákyně
Anna Bartošová dokonce probojovala až do celorepublikového kola, kde
obsadila pěkné 7. místo.
Již několik let jsou naši žáci připravováni na mezinárodní jazykové
zkoušky z anglického i německého
jazyka. Letošní školní rok se navzdory

resonance. Naše exkurze končila na
onkologickém oddělení, kde nám
bohužel již nezbylo mnoho času na
podrobnější zkoumání.
Všichni jsme odcházeli s dojmem,
jak nepostradatelná a zodpovědná
je práce všech zdravotníků, že za
dveřmi nemocniční budovy se skrývá mnohem více, než jsme doposud
viděli a znali. Určitě to některé z nás
mo vovalo k tomu, abychom se o
studium lékařských oborů intenzivně
zajímali, popř. alespoň darovali krev.
(Aneta Hájková – studentka 3.A)

společně s odborníky z Centra pre-

vence vytvořili preven vní programy přímo na míru pro danou třídu.
V 6. ročnících se nejvíce věnovali
závislostem na niko nu a alkoholu
v rámci programu „Nechci, díky!“
V 7. ročnících se pobavili o škodlivosvětšiny návykových látek v programu „Dvě strany mince“, zejména šlo
o prohloubení znalos a upevnění
odmítavého postoje. Vše bylo završeno v programu „Můj život, můj
svět“ pro 8. ročníky, kde se žáci
snažili o projevení vlastního názoru,
představení svého žebříčku hodnot
ostatním a o smysluplnou argumentaci, proč jsou právě tyto hodnoty
pro jejich život nezbytné. Věříme,
že tyto programy byly pro žáky přínosné a odnesli si z nich zajímavé
poznatky, které v životě využijí.
Dita Kabelková, metodik prevence
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

ZŠ Nádražní sportuje
Pandemie COVID – 19 ustoupila, a
proto se opět mohly rozběhnout v
plné síle sportovní akce. Naše škola
se zapojila hned do několika sportovních soutěží. Nejprve vyrazili vybraní žáci 4. a 5. tříd na vybíjenou
do Žďáru nad Sázavou. Dě se na
soutěž pečlivě připravovaly a moc
se těšily. Utkání byla vždy napínavá až do samotného závěru. I když
naše družstvo nezvítězilo, výlet za
sportem si všichni náležitě užili.
Další sportovní akcí bylo okrskové kolo v basketbalu pro chlapce i dívky. Chlapci ve skupině sice
bojovali, ale individuální kvalita
hráčů z gymnázia byla nad jejich
síly. Velkou poklonu si zaslouží
dívky, které svým koncentrovaným a tak cky vyzrálým výkonem zdolaly všechny soupeřky a
postoupily tak do krajského kola
do Velkého Meziříčí, kde vybojovaly bronzovou medaili.
Zkrátka nepřišli ani milovníci
fotbalu, neboť nejdříve se konal
McDonald´s Cup, což je akce určená žákům z prvního stupně, ale
na úrovni hry to nebylo znát. Pro
žáky druhého stupně se o týden

Cizí jazyky na bystřickém gymnáziu
z žené práci v době online výuky poprvé podařilo třem z nich získat jazykový cer ﬁkát z anglického jazyka na
úrovni C2, což je vůbec nejvyšší možná dosažená úroveň. Při přípravách
našich studentů na jazykové zkoušky
nám pomáhají jazyková škola PARK
Brno a Rakouský ins tut, kam studenzajíždějí na dny otevřených dveří a
účastní se jazykových workshopů.
Dalším krásným výsledkem se
můžeme pochlubit v soutěži S Vysočinou do Evropy, kdy se naše dvojice
Veronika Štouračová a Milan Bělík
dostala po vypracování vědomostních testů mezi osm nejlepších týmů
ze všech středních škol našeho kraje
a po ﬁnálové prezentaci v anglickém
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jazyce získali 1. místo. Odměnou jim
bude prázdninový jazykový pobyt
v anglickém Leedsu. Studen také
využívají možnos účastnit se mezinárodních setkání mládeže zprostředkovaných programem Erasmus +.
Pokračuje spolupráce naší školy
s partnerskou školou v Německém
Crimmitschau, na začátku příš ho
školního roku je do tohoto města
plánovaný výjezd našich studentů.
Nově byla navázána spolupráce s
lektorkou z univerzity v Salcburku,
která po týdenním on-line kurzu
německého jazyka vyvrcholila pobytem 25 našich žáků ve městě Kuchl
u Salcburku. S organizací Tandem se
naši žáci zapojili do animačního pro-

později za krásného slunečného
počasí konal Minifotbal. Diváci byli
mnohdy svědky krásných zákroků,
za které by se nestyděli ani dospělí
fotbalisté. Jsem rád, že se sport jako
takový opět vrá l mezi žáky a chtěl
bych mto poděkovat všem, kteří
reprezentovali naši školu a popřát
jim mnoho dalších úspěchů.
Daniel Kůra, vyučující TV
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

gramu „Němčina nekouše“.
Naše škola se také již dlouhodobě účastní soutěží Best in English
a Best in Deutsch, které probíhají
formou online testů, díky nimž si
žáci prověřují úroveň dosaženého
jazykového vzdělání. Po pauze způsobené covidovou pandemií opět
pořádáme poznávací zájezdy do
zahraničí, a to jak pro vyšší, tak i pro
nižší stupeň gymnázia.
Bystřické gymnázium nabízí kromě běžné výuky anglického, německého, ruského a francouzského
jazyka i velké množství jazykových
ak vit a všichni mohou širokou nabídku využít. Všem našim úspěšným
žákům blahopřejeme a děkujeme za
krásnou reprezentaci školy.
Pavla Kunovská
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ČARODĚJNICE 2022
V sobotu 30. dubna se na mnoha
místech naší země konal rej čarodějnic. Lísek nebyl výjimkou, a tak se od
16 hodin na návsi sešla pestrá skupinka čarodějek a dalších masek všeho
věku. Slavnostním průvodem se pak
shromáždění přesunulo do
místního kulturního domu.
Pro menší návštěvníky byly
připravené úkoly, které prověřily jejich bystrost a logické
myšlení. Cílem bylo zvládnout
správně vyluš t všechna zadání a m získat tajenku se
jménem čarodějnice Evžinky
a samozřejmě také sladkou
odměnu. Pro všechny pak

ČERVEN 2022

Hradisko junior

byly připravené špekáčky a další občerstvení. V závěru odpoledne zahořela připravená hranice, která se již
po stale v tento den zapaluje coby
ochrana před zlými silami.
Markéta Justová

Krátké ohlédnu za oslavou Dne matek
V neděli 8. května 2022 se po dvou
dlouhých ,,covidových“ letech opět
uskutečnila v kulturním domě ve

■

Zvoli oslava k příležitos Dne matek. Dě z Mateřské školy Olešínky
sehrály pro maminky pohádku o
Zlatovlásce. Pásmo krátkých scének, básniček a písniček bylo doplněno množstvím vlastnoručně
vyráběných rekvizit a samozřejmě
krásnými kostýmy, za které bychom touto cestou rádi poděkovali
naší šikovné paní školnici. Poděkovat bychom ale chtěli především
samotným dětem, které svými hereckými výkony předčily očekávání
svých učitelek a postaraly se bezpochyby o nevšední kulturní zážitek.
Věříme, že jejich rodiče nelitovali
takto stráveného nedělního odpoledne a přišli tuto akci pořádanou
kulturní komisí obcí Zvole rádi podpořit. Panu starostovi děkujeme za
nanuky, na které se dě za odměnu
vydaly hned v pondělí .
kolek v MŠ Olešínky

Věděli jste, proč čer potřebují zelí?
A že existuje i peklo 1. kategorie, kde
na lidi nové stras a stresy připravují
čer ce? Ne? Tak to jste ještě neviděli
hudební pohádku Taneček přes dvě
pekla. Nezbedných čertů a čer c je
všude plno, a tak nebyl problém dát
dohromady partu malých divadelníků, kteří se s velkým elánem a nadšením rozhodli připomenout všem,
proč by na peklo neměli zapomínat.
Pod záš tou Silvestrovského EXtrémního Divadla Rožná tak vznikla
skupina Hradisko junior, která pro
své maminky, babičky a vůbec všechny, připravila netradiční dárek ke Dni
matek – divadelní představení. A

musím říci, že si dě s náročným scénářem, zpěvem i tancem poradily na
jedničku. I přes velkou trému všichni
podali skvělé výkony a na konci si zaslouženě vychutnali potlesk diváků.
Ráda bych jim mto ještě jednou
pogratulovala k jejich úspěchu a poděkovala jim za jejich přístup, snahu
a spolupráci. Poděkování si zaslouží
také Základní škola Rožná, která nám
poskytla zázemí, a starosta naší obce
za důvěru a možnost předvést, že
i jako herci naši junioři patří do 1. kategorie.
Lenka Novotná
Hradisko – Silvestrovské
EXtrémní Divadlo Rožná

Základní škola a Mateřská škola Písečné je příspěvková organizace
zřizovaná obcí Písečné v okrese Žďár nad Sázavou. Součástí organizace je Mateřská škola (1 třída), Základní škola pro 1. stupeň
(2 třídy), Školní družina a Školní jídelna. V současné době organizace zaměstnává 8 pracovníků (6 pedagogických a 2 nepedagogické), další
služby jsou zajišťovány externě.

Vítání nových občánků ve Velkých Janovicích
Evičku, Aničku, Anežku, Pepíčka, Fanouška, Davídka, Leontýnku, Vilíka
a Michaelku jsme v neděli 8. 5. 2022
přivítali mezi občany naší obce.
V sále jsme s velkou rados uvítali jak naše občánky s rodiči, tak jejich prarodiče, praprarodiče a další
hosty. Oﬁciální obřad doplnil i kulturní program, o který se postarali
dva skvělí kytaristé Jarda a Milan
Šťastní. Mimo jiné skladbou „Spi
děťátko spi“ se snažili ukolébat k
odpolednímu spánku naše malé děčky, to se však naštěs nezdařilo.
Hanička, Eliška, Jůlinka, Adruška, Fanda, Voj k, Kájík, Adámek,
Filípek, Ondík a Kubík – jsou zase
jména o něco starších dě , kteří si
připravily básničky pro naše nové
občánky. Mnozí z nich vystupovaly
před takto velkým publikem poprvé

a vše zvládly s velkou bravůrnos .
Touto cestou přejeme všem rodičům ještě jednou hodně lásky a
trpělivos při výchově dě a ostatním občanům pevné zdraví a spokojenos v dalším životě.
SPOZ Velké Janovice

Základní požadavky:
• organizační a řídicí schopnos
• schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání
• orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech
• předpoklady k řízení vesnické malotřídní školy, což s sebou nese
mj. speciﬁcké nároky na zajišťování provozních záležitos školy a správu
svěřeného majetku
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2022
Písemné přihlášky lze zasílat na adresu Obecního úřadu Písečné nejpozději do 28. 6. 2022
Bližší informace a všechny formální náležitosti přihlášek jsou k nalezení
na úřední desce obce:
h ps://obec-pisecne.cz/e-deska/
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Čím je člověk starší, tím raději má
„staré“ filmy. A v nich bylo běžné, že
člověk nastoupil do práce a v ní zůstal, někdy třeba s kariérními postupy, až do důchodu.
Dneska jsou tyto případy vzácnos . V ZŠ a MŠ Rožná jednu takovou vzácnost máme. Jmenuje se
Alena Houdková. Nastoupila jako
paní učitelka v mateřské školce
1.9.1978 a pracuje zde dodnes. 30.
června pohladí, pochválí, zahraje hry
s dětmi, půjde na vycházku, dá děti
spát do postýlek a pak zavře dveře
školy, které věnovala celý svůj pracovní život, naposled. Naposled samozřejmě „pomyslně“.
Listuji kronikami školky, školy a pročítám, jak roky u nás ve škole strávila:
„Od prvního září 1978 nastoupila
Alena Houdková z Rožné, absolventka gymnázia.“
„Prostředí ve staré MŠ jsme
v letošním šk. roce neupravovali.
Všechno úsilí jsme věnovali přípravě provozu v nové škole. Ta byla 19.
března 1979 slavnostně otevřena.
Obětavá byla po celý školní rok s. uč.
Alena Houdková, která v tomto směru věnovala nejvíce hodin ze svého
volného času.“
„Z mateřské dovolené se dříve vrací během školního roku 1981/82 s.
Houdková“.
„A. Houdková v tomto šk. roce
poprvé vedla po absolvování kurzu

PODĚKOVÁNÍ

logopedického minima logopedický
kroužek. Vedla i kroužek hudebně pohybový, vystupovali na schůzích, besedě s důchodci, i pro delegaci z NDR
a při vítání občánků.“ – rok 1986/87.
„Je třeba ocenit pracovnice naší
školy – uč. Kolářovou a Houdkovou a
školnici p. Koukolovou, které darovaly krev.“ – rok 1989/1990.
„Akce dě a pro dě 27. 4. Dě
s uč. a po dohodě s p. Ing. Kabelkou
sázely kaštany kolem silnice k šachtě
KHB. Dě si je vypěstovaly předem
na školním zákonku. Se sázením nám
pomáhala i p. Jitka Koukolová – školnice. Zážitkem z této akce bylo, že
p. uč. Houdková spadla do potoka,
což dě druhý den krásně výtvarně
zpracovaly.“ – rok 1992/93.

„14. 6. výlet na kolech do Věžné –
starší a šikovní mladší a p. Houdková
s Alenou Beranovou na kolech, mladší autem s ředitelkou a paní Koukolovou.“ – rok 1999/2000 a mohla bych
pokračovat dál…
Když v roce 2001 na dlouhodobou
neschopenku nastoupila paní ředitelka Olga Beranová, plně ji zastupovala.
Její místo ředitelky školy pak vykonávala od 1. 9. 2002 – 31. 12. 2002. Od
1. 1. 2003 byla funkce ředitelky MŠ
zrušena a došlo ke sloučení ZŠ a MŠ
Rožná. Od tohoto data vykonávala až
do 31. 8. 2019 funkci vedoucí učitelky
MŠ.
Ali, chtěla bych za nás za všechny
ve škole, za všechny dě , kterým jsi
věnovala tolik lásky, péče, vychovává-

PUTOVNÍ
LETNÍ KINO 2022
1.7.
Vír

Zpívej 2

1.7.
Lesoňovice

Tajemství staré
bambitky 2

1.7. - 2.7.
Bratrušín

1.7. Srdce na dlani
2.7. Po čem muži
touží 2

1.7. - 2.7.
Bohuňov

1.7. Srdce na dlani
2.7. Tajemství staré
bambitky 2

Začátek v cca 21:30
hodin pod KD, v případě
nepříznivého počasí v KD.

5.7.
Zvole – Olešínky

Tajemství staré
bambitky 2

Začátek po setmění
(cca 21:00-21:30 hod.),
hřiště u MŠ Olešínky.

Promítání u KD
v cca 21:30 hodin.

Začátek v cca 21:00
hodin za KD, v případě
nepříznivého počasí
uvnitř KD.

Promítání na hřiš
ve 21:30 hodin, za
špatného počasí v KD.

Info na: www.regionbystricko.cz
Změna programu vyhrazena.
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ní, poděkovat. Neúnavně jsi pracovala
s dětmi na logoped. nápravách. Logopedii jsi nemohla vést pouze v letech
2007 – 2012, kdy tato péče nemohla
být bez garance provozována. Když
nad školou Logopedickou garanci a
depistáž převzalo Spec. ped. centrum
ve Velkém Meziříčí, znovu jsi se k ní
vrá la a věř, že stovky maminek jsou
vděčné, jak jsi dětem pomáhala.
Tvůj klidný, profesionální přístup
k práci, dětem, je příkladný.
Obdivuji tvůj zájem o historii Rožné, které věnuješ hodiny práce a tento zájem je vidět i na vedení kroniky
školky. Povinnost psát kroniku škol už
dávno není, přesto v ní pokračuješ, a
to je dobře. Moc dobře.
Dokázala bych psát dál. Myšlenky
„naskakují“ rychle. Chtěla jsem, abys
věděla, že jsi pro dě v Rožné udělala
jako paní učitelka školky maximum.
Přesto, že nejhlubší vrásku na tváři
udělala největší bolest, jakou máma
může prožít, dál jsi odváděla příkladnou práci, předávala dětem ve školce lásku, měla pochopení pro jejich
„zlobení“ a vždy s rozvážnos přistupovala k jakýmkoliv problémům.
Ali, ačkoliv odcházíš do důchodu, věříme, že za námi budeš chodit
na návštěvu, na výpomoc. Vždy tě
všechny rády uvidíme.
Za spolupracovnice ZŠ a MŠ Rožná
Jana Romanová,
ředitelka školy

Zahájení 9. ročníku
Putovního
letního kina!
V letošním roce budeme pořádat již devátý ročník akce Putovní
letní kino, které vždy probíhá po
obcích našeho mikroregionu. Od
července tedy již opět vypukne
tato tradiční letní akce, kterou
sponzoruje Kraj Vysočina v
rámci Místní agendy 21. Hlavním zájmem MA21 je propojení
aktérů z různých sektorů, a to
za účelem dosažení udržitelného rozvoje a kvalitní veřejné
správy.
Letos počítáme přibližně s
60 promítacími večery, které se
uskuteční ve 30 obcích a místních částech Mikroregionu Bystřicko. Již nyní se všichni můžete
těšit na další letní sezónu, která
jistě opět přinese spoustu krásných ﬁlmových zážitků.
Našim jménem bych chtěla
poděkovat pořadatelským obcím a sponzorům této akce, jmenovitě zejména Kraji Vysočina v
rámci MA21.
Mikroregion Bystřicko
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RŮZNÉ, INZERCE

POZVÁNKA
NA

Srdečně Vás zveme na seminář v rámci cyklu přednášek projektu
spolupráce.

Akce se uskuteční v městyse Jimramov, v sokolovně na Padělku.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM AKCE:
ČTVRTEK 23.6.2022
18:00
Zahájení akce a představení projektu spolupráce
18:30-19:30
Jak nyní nejvhodněji vrátit lesy a tedy i vodu do krajiny
ve smyslu holistického propojení půda, voda a les v čase po kůrovci i
covidu,
Sázení stromů v Africe i jinde
19:30-20:00
Diskuze a ukončení akce
Na akci vystoupí doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
V rámci akce bude také představena ekologická video soutěž pro širokou
veřejnost.

Přihlašovat se můžete v tomto formuláři:
https://forms.gle/qE1nzYXAtpUkAhpT8
Kapacita akce je omezena na 20 účastníků na akci.
OBČERSTVENÍ NA AKCI JE ZAJIŠTĚNO, AKCE JE ZDARMA!

DOBRÉ SKUTKY PRO PŘÍRODU
Zapojte se do soutěže o nejlepší krátké video na environmentální téma, kde můžete
kreativním způsobem zobrazit váš vztah k přírodě, vliv člověka na přírodu, změny v přírodě
apod. Upozorněte zajímavou formou na environmentální problémy v území nebo ukažte,
jakým způsobem můžeme přírodě pomoci – ať už půdě, vodě nebo lesu.
Podmínky soutěže:
x
x
x

Soutěž je určena pro všechny tvůrce krátkého videa na environmentální téma, kteří žijí,
chodí do školy nebo působí v regionu vyhlašujících MAS.
Ústředním tématem soutěžního snímku musí být jedno nebo více z témat projektu:
VODA – PŮDA – LES.
V každé kategorii bude oceněno 1. – 3. místo.

Kategorie soutěžících: 1. Žáci základních škol
2. Středoškoláci (SŠ, SOU)
3. Ostatní široká veřejnost
Přihlášení:
x Přihlášky do soutěže zasílejte od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2023
x Vyplněním kontaktních informací do online přihlášky na tomto odkazu:
https://forms.gle/JDgaRxbu32bhy1yS9
x Videa zasílejte prostřednictvím služby Úschovna na adresu info@mascmp. Jako
předmět uveďte: Videosoutěž_své jméno a příjmení
Více informací: Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: info@mascmp.cz
Technické parametry:
x Maximální délka soutěžního videa je 5 min.
x Formát: 3GPP, 3GPP2, M4V, MPEG, AMV, AVI, WMV.
Soutěž je vyhlášena v rámci projektu „Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les“,
který společně realizují místní akční skupiny - MAS Zubří Země, MAS Oslavka, MAS
Českomoravské pomezí. Projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova.

SONK A ALIGATOR přinesli 120 síc na podporu
humanitární činnos žďárské Charity
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
pomáhá lidem z Ukrajiny ubytova-

ným po celém okrese Žďár nad Sázavou již od počátku války. Někteří
potřebují jen radu, jiní materiální pomoc do doby, než jsou vyřízeny dávky. Další hledají pomoc s vyřízením
humanitární dávky či bankovního
účtu. Pracovníci pomáhají se zajištěním zdravotní péče, hledáním práce,

ČERVEN 2022

VIDEOSOUTĚŽ

SEMINÁŘ V OBCI

O prvním květnovém víkendu se v
Bystřici n. P. konaly dva beneﬁční
koncerty Smyčcového orchestru
N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.,
rockové kapely ALIGATOR a jejich
hostů. Nedělní koncert se vyprodal již po týdnu od jeho zveřejnění,
z toho důvodu organizátoři přidali
ještě koncert v sobotu 7. května.
„Výtěžek z obou koncertů předčil
všechna naše očekávání a vykouzlil
na mnoha tvářích slzy doje a rados. Celková částka byla 120.600 Kč.
Tyto peníze jsme se rozhodli předat
Oblastní charitě Žďár n. S. na podporu humanitární činnos , zejména na
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – těm
nejzranitelnějším, ženám a dětem.
Děkujeme všem, kteří pomohli a
posluchačům za neskutečnou atmosféru, která na obou koncertech panovala,“ vzkázala Lenka Macháčková,
hlavní iniciátorka těchto koncertů.

■

BYSTŘICKO

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

umístěním dě do škol a někdy „jen“
podporují v jejich těžké situaci. Těch,
kterým pracovníci pomohli, je v současné době
více než 1 050.
„Se Smyčcovým orchestrem spolupracujeme již několik let, proto si
velmi vážíme, že si organizátoři vzpomněli znovu
na nás. Finance, které
jsme díky všem získali,
využijeme na základní
zabezpečení,
zejména na nákup potravin a
drogerie a samotný chod pomoci,“
vzkázala Mgr. Jana Kincová, koordinátorka Charitní záchranné sítě.
Oblastní charita i nadále poskytuje
dalších 18 služeb všem potřebným
na území okresu Žďár nad Sázavou.
-ls-

 VÝKUP starých peřin na tel.:
721 469 234.
 VYKOUPÍME Váš vůz za
nejlepší cenu. Volejte 705 124
123.
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/
m², tel.: 608 065 337.
 PRODÁM GARÁŽ na SI - tel.:
737 547 025.
 Domov pro seniory Mitrov
hledá MZDOVOU ÚČETNÍ
- PERSONALISTKU A VŠE
OBECNOU SESTRU, bližší
info na webu domovmitrov.cz
nebo kontakty 603 718 583.
Nástup možný ihned nebo
dohodou.

BYSTŘICKO

■
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VZPOMÍNKY
Ve čtvrtek dne 5. 5. 2022
jsme vzpomněli na 1. smutné výročí
úmr naší milované manželky,
maminky a babičky
paní Irenky HŘEBÍČKOVÉ

Dne 8. 6. 2022 by oslavil
80. narozeniny
pan Miroslav FILIPI
z Bratrušína.
Za chou vzpomínku děkují
manželka Marie, syn Václav s rodinou
a vnoučata.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Slávin
a dcery Petra a Ingrid s rodinami. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.

Dne 3. 6. 2022 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opus l
pan Fran šek KOUDELKA
z Domanínka.

Dne 12. 6. 2022 uplyne
neuvěřitelných 10 let od úmr
pana Petra KESTERA
V našich srdcích a vzpomínkách zůstává
jako dobrý, veselý a milý člověk.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a synové.

S láskou vzpomínají manželka Jaroslava,
syn Fran šek a Jaroslav s rodinami,
d
dcera Libuše s rodinou a sourozenci s rodinami.

F ARNÍ SBOR Č ESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ESELÍ U DALEČÍNA
žádá širokou veřejnost
O FINANČNÍ PODPORU
VE

Narození 2022
Denis Kry nář
Jakub Kříž
Rozálie Němečková
Mar n Havelka
Adam Bušo
Matyáš Nebola
Adéla Zavadilová
Madlen Rajšnerová
Mia Svoboda

9.1.
10.1.
12.1.
18.1.
21.1.
24.1.
26.1.
27.1.
30.1.

Sňatky
30.4.

Květa Růžičková
Pavel Melichar

Antonie Smolíková
Josef Kos
Marie Koudelová
Noemi Robotková
Václav Hamrle
Věra Horváthová
Ing. Bohumil Kotlán
Pavel Kříž
Zoltán Szenczi
Marie Šantorová
Anna Trunečková
Milan Franta
Jiří Makovec
JUDr. Antonín Pohunek

Úmr 2022

Jubilan
ČERVEN
Anna Fagulová
Zdenka Didyková
Jan Cink
Josef Slavíček

88 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

98 let
90 let
88 let
88 let

6.4.
8.4.
15.4.
15.4.
25.4.

Karel Hofer
Jaroslava Pellešová
Ladislav Bělík
Fran šek Mazánek
MUDr. Hana Fluxová

57 let
74 let
85 let
86 let
79 let

NA NOVOU STŘECHU KOSTELA
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Domácí hospicová péče
žďárské Charity mění název
na Domácí hospic Barborka

Po 15 letech existence charitní
hospicové služby na území okresu
Žďár nad Sázavou dochází ke změně její-ho názvu. Nově se bude
Domácí hospicová péče nazývat

Domácí hospic Barborka.
„Už delší dobu jsme
vnímali, že je třeba
náš hospic více přiblížit veřejnos , a z toho
důvodu jsme se rozhodli jej pojmenovat.
Návrhů jsme měli hned několik,
ale Barborka jednoznačně zvítězila. Přiznávám, že v první fázi to
byl spíše humorný nápad hospicového týmu v reakci na mé křestní

± ±
 Àāý  Ǥ Àā±
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Dárcům předem děkujeme!
ȂTomáš Potoček, farářǤ
✉ veseli@evangnet.cz

+420 603 745 864

jméno, ale později jsme zjis li, že
se nám opravdu líbí. Navíc svatá
Barbora je i přímluvkyní za dobrou smrt, což je našemu poslání
blízké. Naší snahou je zkvalitnit
lidem zbývající čas v závěru jejich
života tak, aby jej mohli strávit se
svými blízkými doma,“ vysvětluje
Barbora Boháčová, vedoucí Domácího hospice Barborka.
-lš-

Kontakt:
Domácí hospic Barborka
mob.: 731 636 957, 604 843 062
e-mail: dhp@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz
Podpořit činnost charitního hospice je možné zasláním ﬁnančního daru na číslo účtu:
110889787/0300, VS 811
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1. – 3. 7. 2022
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SLAVNOSTI
PERNŠTEJNSKÉHO
PANSTVÍ
22. ročník
MALÁ SCÉNA

AREÁL U RYBNÍKA
V NEDVĚDICI

DVOREK HISTORICKÉHO DOMU čp. 32

1.7. pátek

1.7. pátek

VÝSTAVY

OSTATNÍ

21.00–23.00

17.00–18.15

obrazy – Ladislav Šauer
vernisáž 1.7. v 15 h, hist. dům čp. 32

přednáška ke knize Pernštejnský park
Mgr. Lenka Kalábová

23.00–02.00

18.45–20.00

fotografie – Jiří Hřebíček

30.6. v 17.30 h, školní družina ZŠ

vernisáž 30.6. v 16 h, sokolovna – zadní vchod

turnaj ve stolním tenisu „O pohár starosty“

diskotéka

SCA

DORIAN, GRAY 256

Undercover Alanis Morissette
Tribute Band

2.7. sobota
ZŠ a MŠ Nedvědice

malované kameny – Markéta Čechová

22.30–24.00

šité obrazy – Hana Zvéšková

1.–2.7., průjezd hist. dům čp. 32
vernisáž 2.7. v 10 h, průjezd hist. dům čp. 32

Xavier Baumaxa

11.30

dětské a žákovské práce
jídelna ZŠ

průvod urozeného pána Viléma II.
z Pernštejna

2.7. sobota

14.00–17.00

14.00–17.00

ÚDiF – workshop

vláčky 2.–3.7., 9–17 h, sokolovna

20.30–22.00
Ladě

09.30

DOPROVODNÝ PROGRAM

včelařské produkty
areál u rybníka

taneční workshop Kateřina
Steinerová, Vojtěch Dinga

17.00–19.00

18.30–20.30

MORAVA

Kateřina Steinerová
& Her swing boys

19.00–21.00

ABBA revival Praha

HRAD PERNŠTEJN

21.00–22.30

21.00–22.30

2. – 3. 7. 2022

BRAN

O5 a Radeček

22.30

tradiční ohňostroj nad hladinou
rybníka

VSTUPNÉ – Malá scéna
na dvorku čp. 32

23.00–02.00
KREDIT

Vstup
pátek
i sobota

3.7. neděle

dospělí 18+

200 Kč

mládež 11–17 let
senioři, ZTP

100 Kč

děti do 10 let

zdarma

PERMANENTKA NA CELÉ SLAVNOSTI

10.00–12.00

dospělí 18–64 let

Dětské dopoledne se
SKASANEM

490 Kč

mládež 11–17 let, senioři od 65 let, ZTP 300 Kč

14.00–17.00

divadlo VÍŤA MARČÍK – workshop

17.00–19.00

MICHAL TUČNÝ revival

19.00–21.00

děti 3–10 let

100 Kč

děti do 3 let

zdarma

rodinné 2 dospělí + 2 děti do 18 let

990 Kč

Platí po celou dobu slavností v areálu u rybníka,
na dvorku čp. 32, neplatí na hrad.
Prodej permanentek v Infocentru Nedvědice
do 30. 6. 2022!

WALDOVY MATUŠKY

21.00–23.00
SORRY

VSTUPNÉ – areál u rybníka
dospělí 18+

200 Kč

děti do 18 let, senioři, ZTP

100 Kč

Vstup pátek

13.00–15.00

13.00–22.30

13.00–22.30

Vstup sobota a neděle
odpoledne

celodenní sobota

celodenní neděle

dospělí 18+

100 Kč

400 Kč

350 Kč

děti 3–17 let, senioři, ZTP

50 Kč

200 Kč

150 Kč

děti do 3 let

zdarma

zdarma

zdarma

sobota i neděle
09.00
10.00
10.10
10.30
11.00
11.30
12.00
12.40
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
15.45
16.30
16.45
17.15
18.10

Otevření hradního areálu
Zahajovací ceremonie
Duelanti a rváči – šerm
Flamberg
Rytíř a jeho kůň, Viktor Fiala
Sokolník královského města
Znojma, František Miroš

2.7., registrace od 8.30 do 9.00 h, tělocvična ZŠ

charitativní běh kolem rybníka pro Lékaře
bez hranic 3.7., 10–12 h
cyklo a turistické trasy – více v infocentru
lukostřelba pro děti při cestě na hrad
skákací hrad v areálu u rybníka

OKOLNÍ OBCE
zpřístupnění kostelů a kapliček v obcích
Černvír 2.–3.7., 14–16 h
Drahonín 2.7., 9–18 h
Chlébské 2.–3.7., 14–16 h
Olší 3.7., 9–11 h
Sejřek 2.–3.7., 14–16 h
10. setkání harmonikářů 19.6. od 13.30 h
areál u koupaliště Drahonín

Fantasy muzeum & galerie Černvír
2.–3.7., 10–18 h, Černvír 30

výstava LEGO kostek ve Smrčku
1.7., 15–18 h, 2.7., 10–18 h, 3.7., 10–17 h
kulturní dům

Galerie z ruky, Křížovice

Doubravník
26.6. neděle
17.00

Dědictví, Divadlo bez střechy
Velká střelba, Flamberg
Stella Betula – dobová hudba
Kejklíř a žonglér, Tomáš Křupala
Střípky středověku, Tas
Výcvik válečného koně
Viktor Fiala
Zbojník všech zbojníků
Divadlo bez střechy
Stella Betula – dobová hudba
Rytířský turnaj, Tas
Umění šermu, Flamberg
Lov dravým ptákem
František Miroš
Hradní kejklování, Tomáš Křupala
Ukončení slavností heroldem

koncert TIKO – Tišnovský komorní
orchestr, Zahrada ticha

5.7. úterý
10.00
10.00
10.30
13.30
14.00
14.30
16.20
18.00

výstava techniky SDH,
skákací hrad, náměstí
mše svatá se vzpomínkou na pány
z Pernštejna, kostel Povýšení sv. Kříže
tématické hry pro děti i dospělé
Zahrada ticha
slavnostní nástup SDH, náměstí
žehnání nového vozidla SDH
náměstí
Pražský komorní balet, náměstí
Kašpárek v rohlíku – koncert
náměstí
Galáni – koncert, náměstí

www.doubravnik.cz

moderuje Friedrich Neuenstadt

Více na www.nedvedice.cz a www.hrad-pernstejn.cz
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hledají do stálého pracovního poměru
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zedníka
Požadujeme:
- praxe v oblasti pozemního stavitelství výhodou
- řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou, není podmínkou
- samostatnost a spolehlivost, zodpovědný přístup k práci
- dobrý zdravotní stav
Nabízíme:
- nadstandardní finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v Bystřici n.P. a okolí
- převážně na 8 hodin denně, bez víkendů
- jistotu práce u stabilní firmy
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně
zaslat stručný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz .

hledají do stálého pracovního poměru

pracovnici pro zahradnické a úklidové práce
Požadujeme:
- kladný vztah k údržbě zeleně
- časovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci
- dobrý zdravotní stav
- řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou
Převažující náplň práce:
- péče o záhony a nízké dřeviny v majetku města Bystřice n.P.
- úklidové práce
Nabízíme:
- zajímavé finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání v Bystřici n.P.
- převážně na 8 hodin denně, bez víkendů
- jistotu práce u stabilní firmy
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně zaslat
stručný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz .

STAREDO s.r.o.
Stavební ﬁrma působící v okolí Nového Města na Moravě
Přijme pracovníky do dělnických profesí /zedník, tesař, obkladač,
pomocný dělník /. Mladé lidi zaučíme.
Přijme pracovníka do technické profese /stavební mistr,
asistent stavbyvedoucího/.
Nástup možný dohodou. Nabízíme dobré platové podmínky,
zaměstnanecké beneﬁty, možnost odborného růstu.
Nástup dohodou.
Zájemci zašlete, prosím, kontakt a případně životopis e-mailem.
kutra@staredo.cz

telefon: 724 143 323

NOC KOSTELŮ
10. 6. 20-22 HODIN

KÁVA, OBČERSTVENÍ, SPOLEČENSTVÍ, PŘEDSTAVENÍ AKTIVIT
T
SBORU, MOŽNOST MODLITBY ZA VÁS.
PŘIJĎTE PROZKOUMAT KŘESŤANSTVÍ JINAK!
MASARYKOVO NÁM. 46 (BUDOVA SVAZARMU) | KSBYSTRICE.CZ/NOCKOSTELU
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výhodné

Nová moderní terénní sociální služba

LETNÍ
SLEVY

Náš Slunovrat
Náš Slunovrat poskytuje služby
komplexní podpory asistovaného
života pro seniory, dlouhodobě
nemocné, osamělé i osoby se
zdravotním postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný
a důstojný život v bezpečí jejich domova.
Klienty podporujeme v
běžném
životě,
pomáháme jim řešit
každodenní
starosti,
nemusí se obávat pocitu
samoty ani bezmoci.
V případě
náhlých
situací se nemusí bát o svůj život. Pokud se dostanou do
potíží, stisknutím jediného tlačítka si mohou přivolat
pomoc. Kdykoli a odkudkoli.
Další informace naleznete na webových
stránkách www.nas-slunovrat.cz. Při
zadání slevového kódu NSHK získáte
balíček Standard zdarma. Neváhejte
nás tedy kontaktovat na info@nasslunovrat.cz nebo na telefonním čísle 228 224 923.
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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)

3
2

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

4

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

1
7

www.vpo.cz
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Pojď pracovat
k nám!
íme
Nabíz
letní
brigády!

Volné administrativní
pozice:
J

J

J

Mistr oddělení montáže a balení
Mistr povrchových úprav
Referent nákupu

Veškeré informace naleznete na www.werawerk.cz/prace-bystrice/

Stále máme volné výrobní pozice
ve dvousměnném a třísměnném
provozu.

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz

566 590 825

www.werawerk.cz
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