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Dětská hřiště
I v letošním roce dojde k obnově
a modernizaci dětských hřišť. Týká
se to zejména dětského hřiště na
ulici Lipová, kde se zrekonstruuje
pískoviště a celý areál bude oplocen osmdesát centimetrů vysokým
dřevěným plůtkem, který zabrání
přístupu psů. K tomuto zabezpečení dochází zejména proto, že se
toto hřiště nachází mimo přímou
zástavbu. Na ulici Hornické přibudou houpačky a zejména lanová
pyramida. Samozřejmě, že všechny dětské koutky byly po zimě
zkontrolovány a opraveny stávající
poškozené herní prvky.
Josef Vojta
místostarosta

Zápisy dětí do
cestovních pasů
Zápisy dětí do cestovních pasů
mění následující zákony: zákonem
č. 197/2010 Sb. se mění zákon
č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů. Do 30. 6.
2011 lze zapsat pouze dítě mladší
10 let do cestovního pasu rodiče
a tyto zápisy budou platné do
26. 6. 2012.
Pokud byl zápis dítěte (občana)
v cestovním dokladu jeho rodiče
proveden před 1. červencem 2011,
smí i po uvedeném datu tento občan
překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.
Zápis občana v cestovním dokladu rodiče, který byl proveden před
1. červencem 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.

NÁVŠTĚVA Z DRUŽEBNÍHO MĚSTA CRIMMITSCHAU
Ve dnech 5. až 8. května navštívila naše město delegace z družebního města Crimmitschau. Naše
město navštívil starosta města
Holm Günther, zástupci „Podpůrného spolku partnerských vztahů
města Crimmitschau“, zaměstnanci radnice, občané města a také
2 radní města Wiehl, které je partnerským městem Crimmitschau.
Němečtí hosté byli ubytováni
ve Sporthotelu vedle sportovní
haly. Ve čtvrtek jsme s nimi navštívili podnik Wera Werk, kde nás
přivítal majitel ﬁrmy pan Martin
Broich. Naši hosté byli seznámeni
s historií ﬁrmy od jejího založení
až po současnost a dále si prohlédli i provozní haly ﬁrmy.
V pátek dopoledne pokračovala
návštěva prohlídkou městského
muzea a návštěvou gymnázia,
kde se již studenti připravovali na
odpolední majáles. I přes horečné
přípravy na první studentský majáles po 33 letech připravili studenti

pro naše hosty parodii na pohádku
Sněhurka a sedm trpaslíků. Celá
scénka se odehrála v německém
jazyce a naši hosté se opravdu
dobře bavili. Po obědě jsme hosty
zavedli na náměstí, kde v amﬁteátru
před městskou knihovnou probíhal
studentský majáles. V odpoledních hodinách jsme dále navštívili
střední zemědělskou školu, kde se
hosté po prohlídce školy bavili až
do večerních hodin doprovodným
programem majálesu.
V průběhu soboty jsme si s našimi hosty prohlédli zajímavosti blízkého okolí města. V lesoparku
na karasínském kopci si starosta
Crimmitschau i radní z Wiehlu
zasadili svoje stromy. Na památku
dostali orientační mapku lesoparku
s označením místa, kde se nachází
jejich strom. Dále jsme s našimi
hosty vystoupili na karasínskou
rozhlednu a navštívili vítochovský
kostelík, kde nám byl panem farářem poskytnut odborný výklad.

Téma měsíce: NÁVŠTĚVA Z CRIMMITSCHAU

Z Vítochova jsme pokračovali na
Vírskou přehradu, kde nám hrázný
pan Antonín Hájek podal obšírný
výklad o přehradě. V odpoledních
hodinách si hosté prohlédli hrad
Pernštejn a celodenní program byl
zakončen utkáním v bowlingu ve
sportovní hale.
Návštěva z družebního města Crimmitschau byla zakončena
v neděli. Myslím si, že našim hostům se u nás líbilo, zejména obdivovali rozsáhlé sportovní zázemí,
kterým město naší velikosti disponuje, rekonstruované náměstí, zrekonstruované muzeum a sportovní
stadion Tomáše Dvořáka. Rovněž
tak obě střední školy udělaly na
naše hosty dobrý dojem. Závěrem
bych chtěla poděkovat paní Luise
Semerádové ze zemědělské školy
a řediteli gymnázia PaedDr. Milanu Hanákovi za jejich tlumočení po celou dobu této návštěvy.
Tajemnice MěÚ
Eva Špatková
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Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa na Bystřicku
Pátý ročník výherní a poznávací akce v období od 23. 4. do 30. 10. 2011,
bude zahájen současně s otevřením dílny v přírodě
a Bystřických zastavení na Vrchové za Karasínem.
Do výherní poznávací akce je pro rok 2011 zařazeno 11 památek, pamě hodnos ,
zajímavos a turis ckých zařízení. Jsou to:
1/ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V BYSTŘICI N. P. 7/ RYBNÍK ARGENTINA
2/ KOUSEK SLOVÁCKA V ROŽNÉ
8/ ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV s.r.o.
3/ AGROFARMA V HABŘÍ
9/ ZŘÍCENINA HRADU ZUBŠTEJN
4/ SOUSTAVA RYBNÍKŮ V ČERNÉM LESE
10/ DÍLNA V PŘÍRODĚ NA VRCHOVÉ
5/ UMĚLÁ ZŘÍCENINA V LESE JIVÍNĚ
11/ HRAD PERNŠTEJN
6/ DŮLNÍ ZÁVOD R1
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Pokud bude mít účastník vyplněno:
a) alespoň 4 rubriky, obdrží jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn
b) alespoň 6 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu
v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem
c) minimálně 8 rubrik, postupuje do slosování cen:
- jízdní kolo v hodnotě 5000,- Kč
- víkendový pobyt pro dvě osoby ve Slovácké chalupě v Rožné
- poukaz do restaurace Hos nce v Habří v hodnotě 500,- Kč
- poukaz pro dvě osoby na jízdu v BVP se vstupem do Westernového městečka Šiklův mlýn zdarma
- sfárání do hlubinného uranového dolu 1200 m v Dolní Rožínce v termínu dle domluvy
- jezevčík – li nový čis č bot
- večeře pro dva lidi v hodnotě 500,- Kč na hotelu Skalský dvůr
- prohlídka vnitřku vodního díla Vír dle domluvy
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Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte v Turis ckém
informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, v obcích Mikroregionu Bystřicko
a v ostatních zúčastněných lokalitách nebo na webových stránkách

www.bystricenp.cz
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www.zapnutobystrice.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Bystřická zastavení jsou již slavnostně otevřena
I další zájemci si mohou zasadit
strom dle výběru a podle osazovacího plánu lesoparku. Svůj vzkaz pro
budoucí generace můžete zapsat i do
pamětní knihy „Zasaď si strom“, která
je zde k dispozici. Celkový plánovaný počet stromků v první etapě je 150
ks. Přijďte si i vy zasadit svůj strom
a tak se vlastnoručně podílet na výsadbě dřevin na Vysočině, na Bystřicku!
Součástí sobotního odpoledne bylo
také zahájení nové turistické sezony 2011 a jak je již zvykem, zahájili jsme ji s Vodomilem, maskotem
mikroregionu Bystřicko. Pro stovku
účastníků byly připraveny legitimace
„S Vodomilem Zubří zemí“, samolepky a samozřejmě mohli již získat
první razítko do průkazky.

Dne 23. dubna 2011 byla přestřižena stuha v dílně v přírodě na Vrchové a tím se oficiálně otevřela Bystřická zastavení pro návštěvníky. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci z ROP Jihovýchod, z ministerstva zemědělství a Města Bystřice n. P., kteří společně popřáli novému
projektu hodně zdaru i mnoho spokojených návštěvníků a zasadili
první strom v novém lesoparku za Karasínem – lípu velkolistou.

Co to jsou Bystřická zastavení
a kde je najdeme?
Umíme se v dnešní uspěchané době
ještě zastavit a vnímat krásu, která je
kolem nás? Bystřická zastavení jsou
ideálním místem, kde si to můžeme
vyzkoušet. Říká se, že jen děti dokážou
vnímat krajinu kolem nás. Nás dospělé pořád něco žene dál, jen málokdo
dokáže zastavit auto uprostřed zrychleného přesunu z místa na místo, sednout si a dívat se kolem sebe. Nebo se
o víkendu sbalit a vydat se na procházku či projížďku na kole po místech,
která jsme navštívili v dětství.
Bystřická zastavení jsou volným
pokračováním úspěšné Svratecké

vodohospodářské naučné stezky, která vede z Dalečína přes Vír do Švařce.
Jedním z cílů zastavení je představit
turistům i jiné zajímavé části mikroregionu. Každé zastavení je vybaveno naučným panelem s různorodou
tématikou. Mnohá místa jsou doplněna o malé sportoviště, lavičky, odpadkové koše či dílnu v přírodě.
Bystřických zastavení (BZ) je
celkem 17.
1.) BZ Přehradní, vstupní panel se
nachází na začátku pravobřežní
komunikace u Dalečína a následuje 12 odpočinkových míst podél
Vírské přehrady
2.) BZ U mlýnku, informační tabule se

nachází u Vírského mlýnku a je věnována vodním tokům na Bystřicku
3.) BZ Povodňové, panel je umístěn u
výjezdu z obce Vír směrem na Bystřici n. P. a je věnován povodním
4.) BZ U Jána, najdete ho u sochy sv.
J. Nepomuckého za Vírem, po levé
straně směrem na Bystřici n. P. a je
věnováno přírodě
5.) BZ Na Končinách, najdete napravo dále po silnici, obsah je zaměřen
na lesy v povodí řeky Bystřice
6.) BZ K Aueršperku, na odbočce
ke zřícenině Aueršperk
7.) BZ U rybníčků (po pravé straně
spojovací silnice Dvořiště – Ždánice), informace o vodních

plochách Bystřicka
8.) BZ Na Křepeláku (rybník po
pravé straně spojovací silnice
Dvořiště – Ždánice) věnována
přírodě
9.) BZ U ČOV (Čistička odpadních
vod v Bystřici), tématem panelů
je čištění odpadních vod
10.) BZ U jezírka (ul. Vírská), panel
je věnován městu Bystřice v Bystřici nad Pernštejnem
11.) BZ U Městského úřadu informuje o likvidaci komunálních
odpadů
12.) BZ U vodočtu (Cibulkova),
informuje o měření vodních stavů a průtoků
13.) BZ U koupaliště, naleznete zde
další zajímavé informace o přírodě na Bystřicku
14.) BZ U školy (ul. Nádražní), ekopavilon s tabulemi, které jsou
věnovány informacím o činnosti
školy a ochraně přírody
15.) BZ Na Rácové (za stavebninami
Marko), mají přiblížit revitalizaci
území
16.) BZ Pod rozhlednou (Karasín) a
naleznete zde informace o těžbě
a zpracování rud na Bystřicku
17.) BZ Na Vrchové (dílna v přírodě
za Karasínem), kde můžete zasadit
dle osazovacího plánu svůj strom
Přejeme všem mnoho pěkných
chvil strávených poznáváním mikroregionu Bystřicko.
OK

Zprávy z Domanína
Noc z 30. dubna na 1. května (tzv. Filipojakubská noc) byla považována za magickou.
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají
na čarodějnický sabat.
A v Domaníně tomu tak bylo. Navečer se
začaly po dědině trousit čarodějnice.
Všechny se sešly na společné přípravě odletu na Horku, kde byla nachystána velká vatra
k zapálení. Příprava byla veliká – rozcvička čarodějnic, vaření lektvaru krásy, který všechny
přítomné čarodějnice okusily. Učení nových
zaklínadel, zkouška bystrosti po požití lektvaru na rozum ...
Za každý splněný úkol byly čarodějnice odměněny pochoutkou (mouchy v cukru, hadi,
4. strana

pavouci ...). Těsně před kopcem na Horku nasedly čarodějnice na koště za pronášení nového zaklínadla: „Koště mé proudové celé se třese,
když na něj naskočím hnedka se vznese.“ A jejich koště je doneslo až k velké vatře, která byla
po setmění zapálena. Malý ohýnek, který plápolal vedle, sloužil k zahřátí a opečení buřtů.
Po loňském úspěchu se v Domaníně bude
opět konat POHÁDKOVÝ LES. Pořadatelé zvou všechny děti s rodiči z širokého okolí
do areálu rekreačního střediska Borovinka za
Domanínem, kde se v přilehlém lese v neděli
12. června od 13 hodin setkají s více než desítkou známých večerníčkových postaviček.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Datum

Název akce

Místo

sportovní hala
muzeum
kulturní dĤm
parkovištČ u KD
obec Strachujov
stadion
DDM

Organizátor
Turistické informaþní
centrum BystĜice n.P.
muzeum
muzeum
kulturní dĤm
kulturní dĤm a ZUŠ
BystĜice n.P.
ZUŠ a muzeum
R.Ondrášek a
L.Velínská
Sportovní areál
Borovinka v DomanínČ
DDM
SONK o .s. a ěímskokatolická farnost
BystĜice n.P.
Obec Daleþín
Tranzistory a Bodaj,o.s.
Obec Vír a TJ Jiskra
Vír
Slovácká chalupa
Slovácká chalupa
Obec StĜítež
Chopper team BystĜice
n.P.
TJ Sokol BystĜice n.P.
muzeum
MČsto BystĜice n.P.
kulturní dĤm
Penzion Horácko
SK BystĜice n.P.
DDM

kulturní dĤm

ZŠ Nádražní

Slov. chalupa v Rožné
Orlovna
velký sál KD
velký sál KD
muzeum
kostel sv. VavĜince
Daleþín – hrad

Slovácká chalupa
SKS Orel BystĜice n.P.
YAMAHA
kulturní dĤm
ZUŠ
MČsto BystĜice n.P.
SK Drak Daleþín

23. 4. - 30. 10. 2011

Putování s Vodomilem ZubĜí zemí

mikroregion

8. 5. - 29. 5. 2011
21. 5. - 10. 8. 2011
25. 5. 2011

Retro výstava: „Co všechno odnesl þas“
FAVU – výstava výtvarného umČní studentĤ
Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.
Absolventský koncert žákĤ hudebního a výtvarného
oboru ZUŠ BystĜice n. P.; 18.00 hod.
Jarní koncert; 18.00 hod.

muzeum
muzeum
velký sál KD

26. 5. 2011
27. 5. 2011
27. - 29. 5. 2011

Víkend s aerobikem

velký sál KD
mČstské muzeum
sportovní hala

28. 5. 2011

Jarní slavnost ; 14.00 hod.

areál Borovinka

28. 5. 2011

Akademie DDM; 15.00 hod.

amfiteátr na námČstí

28. 5. 2011

II. Benefiþní koncert; 18.00 hod.

kostel sv. VavĜince

28. 5. 2011
28. 5. 2011
28. 5. 2011

Festival Zastávka v DaleþínČ aneb benefice pro
Vilšany
7. roþník horského bČhu „BystĜickem kolem Vírské
pĜehrady“; start závodu 14.30 hod.
Klauniáda ke Dni dČtí
Oldies party s hudbou 60.-90. let; 20.00 hod.
DČtské odpoledne plné her a zábavy; 15.00 hod.

29. 5. 2011

3. roþník MotorkáĜi dČtem; 13.00 hod.

28. 5. 2011
28. 5. 2011

29. 5. 2011
1. 6. - 30. 6. 2011
2. 6. 2011
3. 6. 2011
4. 6. 2011
5. 6. 2011
5. 6. 2011
8. 6. 2011
11. 6. 2011
14. 6. 2011
14. 6. 2011
15. 6. 2011
17. 6. 2011
18. 6. 2011
18. 6. 2011
18. 6. 2011
18. 6. 2011
19. 6. 2011
24. 6. 2011

Hradby v DaleþínČ
okolí Víru
Slov. chalupa v Rožné
Slov. chalupa v Rožné
StĜítež - hĜištČ
námČstí

Zápas v házené - muži
Výtvarná výstava: Marie NedvČdová
Concentus Moravice – opera: Zítra se bude..; 19.30 hod.
Malování na asfalt …; 15.00 hod.
I. Pivní slavnosti Strachujíc; 11.00 hod.
DČtský den na stadionu; 9.00 hod.
Den dČtí s DDM; 14.00 hod.
Divadlo: ýesko-Slovenští Pechovi aneb takova
normální rodinka; 17.00 hodi.
Oldies party s dárkem pro pány; 20.00 hod.
Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 14.00 hod.
Koncert žákĤ Hudební školy YAMAHA; 17.00 hod.
Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.
Akordeonový koncert žákĤ ZUŠ; 18.00 hod.
Concentus Moravice – varhanní koncert; 19.30 hod.
Hudební festival: Tolenstein fest; 20.00 hod.
Oslava výroþí 100 let SDH Milasín; hrají Sýkorky;
13.00 hod.
1. setkání rodákĤ, pamČtníkĤ a pĜátel obce Chlébské;
13.00 hod.
Recitál mladých bystĜických talentĤ; 18.00 hod.
Svatojánská taneþní noc se skupinou BALANC

25. 6. 2011

Pohár Vysoþina MX CUP

25. 6. 2011

PELÍŠEK FEST; 14.00 hod.

9. 7. 2011

JAZZ - SWING - BLUES námČstíþko; 19.00 hod.

22. 7. 2011

Divadlo na námČstí: DOBA KAMENNÁ; 19.30 hod.

Milasín
obec Chlébské
malý sál KD
Slov. chalupa v Rožné
Daleþín -Píseþská
Zmole
louka Lužánky
amfiteátr na Masaryk.
nám.
amfiteátr na Masaryk.
nám.

SDH Milasín
Klub pĜátel Chlébské
o.s.; obec Chlébské
ZUŠ
Slovácká chalupa
Motocross sport
Miroslav Vašek
Zapnuto BystĜice o.s.
Zapnuto BystĜice o.s.
Zapnuto BystĜice o.s.

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

POZVÁNKA
na koncerty
v rámci
XVI. ročníku festivalu

CONCENTUS
M O R AV I A E

Město Bystřice nad Pernštejnem zve všechny
milovníky hudby na koncerty, které se konají

ve čtvrtek 2. června 2011 v 19.30 hod.
v Kulturním domě v Bystřici n. P.

Opera Národního divadla v Praze
– „Zítra se bude … „
v sobotu 18. června 2011 v 19.30 hod.
v kostele sv. Vavřince v Bystřici n. P.

Kateřina Chroboková – varhany
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
BŘEZEN 2011
23.3. Nela Kadlíčková
26.3. Vanesa Kučerová
Jubilanti
ČERVEN 2011
Božena Hejtmánková 98 let
Anna Fagulová
87 let
Marie Škorpíková
85 let
Marie Vostrejžová
85 let
Ján Kolodits
75 let
Ladislav Soudek
70 let

EDEN má nového vítěze
Naše město v roce 2010 získalo prestižní cenu EDEN – Vyhlášená turistická
destinace. Tuto cenu každoročně vyhlašuje Evropská komise a v naší vlasti
ji organizuje agentura CzechTourism.
Toto ocenění nám přineslo několik příjemných výhod, které jsme se snažili
využít ke zkvalitnění a propagaci naší
destinace v rámci České republiky
a také Evropy. Získali jsme finanční částku 400 tisíc, které se použilo na pořízení
videoklipu o Bystřicku a na propagační
materiály. Náš region jsme představovali
na informačních centrech v Praze, Brně
atd. Zúčastnili jsme se veletrhů cestovního ruchu v Brně a holandském Utrechtu.
Bylo vydáno množství materiálů, které
budou dále propagovat celou destinaci po mnoho let. Toto je pouze krátký
a strohý výčet některých aktivit. V celé
práci bychom rádi pokračovali, protože
je třeba ještě udělat mnoho věcí. Turismus je business stejně dobrý jako každý
jiný a my bychom neměli prohospodařit získané pozice. Musím touto cestou
poděkovat všem, kteří se jakoukoli formou na úspěchu podíleli.
Pro letošní rok byl vyhlášen nový
vítěz. Ze sedmnácti přihlášených zvítězil
region Slovácko. My jako minulý vítěz
jsme byli při tom. V plzeňském pivovaru byl připraven velmi pěkný program
a pořadatelé nám dali příležitost podělit
se o zkušenosti, které jsme získali v průběhu roku. Rozšiřuje se rodina držitelů
ocenění EDEN a my bychom chtěli do
ní patřit co nejdéle.
Ing. Karel Pačiska - starosta

Přišlo poštou
Vážený pane starosto,
jménem svým a svých spolubydlících, bych Vám ráda poděkovala
za splnění Vašeho slibu, že jste nám
nechal zhotovit takzvaný sedánek
za barákem, který slouží pro tělesně
postižené. Jsem přesvědčena, že ve
stejném duchu budete pokračovat i
nadále. My všichni Vám ještě jednou
děkujeme za projevenou ochotu a
pochopení pro starší a postižené spoluobčany. Přejeme Vám do budoucna
hodně zdraví a úspěchu ve Vaši zodpovědné práci, hlavně pevné zdraví
a jsem přesvědčena, že ještě hodně
dobrého pro lidi uděláte.
S úctou manželé Ďuroškovi.
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Velikonoční jarmark v ZŠ TGM
Týden před Velikonocemi ožily
prostory Základní školy T.G. Masaryka jarní náladou, barvami a přípravami již druhého školního velikonočního jarmarku. Cílem bylo
představit typické jarní a velikonoční dovednosti a současně umožnit
dětem, aby si je samy vyzkoušely.
Byli jsme rádi, že nikdo z oslovených naše pozvání bez důvodu
neodmítl, a tak bylo se na co dívat
a některé děti nevěděly, do čeho se

dřív pustit.
Posuďte sami – dát přednost zdobení velikonočního pečiva, různým
technikám zdobení vajíček, pletení
pomlázek a košíků, vázání košťat,
tvorbě velikonočních dekorací
z různých materiálů, drátkování,
zhotovování ﬁgurek z kukuřičného
šustí, výrobě píšťalek, atd. Program
ukázky jarních zvyků, písní a tanců byl doplněn výstavkou exponátů z městského muzea, dokonce

i nabídkou jarních květin, prezentací včelařských produktů, nebo
soutěží ve cvrnkání kuliček. Zpestřením byly malé děti v krojích, či
živá zvířátka.
Mnohé výtvory bylo možné také
zakoupit, přičemž zisk z prodeje
výrobků žáků a učitelů bude použit
na charitativní účely.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke
krásnému předvelikonočnímu odpoledni a těšíme se někdy příště opět
na shledanou.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Žáci ZŠ TGM na cestách Londýnem a jižní Anglií
Tower Bridge, Hastings, Londýnské oko, Parlament, Big Ben, Tower,
Muzeum Madam Tussaud, Hyde Park,
Trafalgarské náměstí, Londýnské metro, Windsor, Oxford. Zní to neuvěřitelně, ale tohle všechno jsme stihli navštívit za pět dní strávených v Londýně
a jižní Anglii. A to ještě s cestou tam
i zpět, která nám zabrala dva dny z těch
pěti zmiňovaných.
Když to vezmeme po pořádku, první a druhý den jsme byli na umření.
Cesta trvající 24 hodin, z čehož jsme
nespali více jak dvě hodiny, nám vzala spoustu energie. Nad ránem jsme
se trajektem přibližovali k britské
půdě. Stihli jsme loď dřívější, takže
jsme bohužel neviděli překrásné útesy.
Ten zbytek síly, co nám v těle zůstal, si
rozebraly londýnské památky.
Během 14 hodin, co jsme se znavení a téměř nepoužitelní potulovali
městem, jsme stihli zhlédnout Hyde
Park, Muzeum Madam Tussaud
s voskovými ﬁgurínami, svézt se londýnským metrem, prohlédnout si Parlament se známou věží a zvonem Big
Ben, Buckinghamský palác a dát si
svačinu v parku. Po večeři v anglické
hospůdce, kde se podávalo typické
Expedition YELLOW
SUBMARINE aneb jazykový
pobyt dětí 5.A a 5.B ze ZŠ TGM
Bystřice n. P.
Již tradičně se na jaře děti z jazykových skupin na ZŠ TGM Bystřice n. P.
vydávají na jazykový pobyt, kde si
mohou své jazykové znalosti angličtiny procvičit a prohloubit formou her
a jiných aktivit. V pondělí 11. dubna
2011 jsme se na tři krásné dny proměnili v účastníky podmořské expedice
Yellow Submarine. Základnou pro
naše zkoumání se stal penzion Suchý
Dvůr v Daňkovicích. Cílem naší výpravy bylo prozkoumat, objevit, vytvořit a popsat vše, co je možné zažít na
výpravě ponorkou. Vytvořili jsme si
vlastní typy ponorek, které by nám
námořní síly celé světa mohly závidět,
včetně vnitřního vybavení, vstupního
hesla, kódu a vlajky. Pustili jsme se
i do říše fantazie a potkali různé mořské
obludy a tvory a nezapomněli jsme i na
zábavu jiného charakteru – poslední
večer nám zpříjemnil veselý karneval.
Za výpravu 5.A a 5.B
kapitánky E. Poláchová a J. Vojtová
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anglické jídlo Fish & chips, jsme dojeli
do hotelu, nedívali se nalevo napravo, vykoupali se a zalehli do postelí.
Na druhý den jsme se ale moc nevyspali.
Budíček před sedmou, snídaně v sedm.
S očima pomalu ještě zalepenýma jsme
usedli do místnosti v hotelu nazvané
Breakfast room. Ke snídani jsme dosta-

se bohatou čtvrtí Londýna „ The City“
(tam se to kravaťáky jen hemžilo), zajeli
se podívat na hrad Windsor, do kterého
jsme se však kvůli nějakým důležitým
návštěvám nemohli podívat. K večeru
pak dojeli do univerzitního městečka
Oxford, kde jsme se prošli. Nohy nás
sice nebolely tolik jako v úterý, ale

li toasty se šunkou, sýrem nebo marmeládou, kukuřičné lupínky s mlékem,
džus nebo anglický čaj.Před osmou
jsme nasedli do autobusu a vydali se
směr Tower, kde jsme mohli vidět překrásné korunovační klenoty, pokochali
se pohledem na Tower Bridge, projeli

i tak jsme zalehli a spali jako zabití.
Třetí den jsme museli vstávat ještě
dřív. Bylo třeba se totiž rozloučit s
hotelem a pořádně se sbalit. S plně
naloženým autobusem jsme náš dočasný domov opouštěli okolo sedmé ráno
a naše cesta směřovala do Greenwich,

Šplh na tyči je pro žáky ze ZŠ TGM hračka
Žáci naší školy opět prokázali, že
patří k výborným sportovcům. Dne
5. dubna se zúčastnili ve Žďáře n. Sáz.
okresního kola ve šplhu o tyči. Ve velké konkurenci zabojovali a ukázali, že
patří mezi nejlepší „šplhouny“ v našem
okrese. Důkazem toho jsou dvě první
místa Katušky Rubínkové a Marka
Hlouška, druhé místo Natálky Krejzové a třetí místo Terezky Mifkové.
Všem, kteří se těchto závodů zúčastnili, velice děkuji, protože svými sportovními úspěchy, slušným vystupováním a chováním skvěle reprezentovali

nejen naši školu, ale i naše město. Přeji
jim hodně dalších úspěchů ve sportu
i při školním vyučování.
Jana Zítková, ZŠ T. G. Masaryka

zde jsme se vyfotili půlkou těla na
západní polokouli a tou druhou na
polokouli východní. Poté jsme opět
nasedli do autobusu a frčeli si to do
přímořského městečka Hastings.
Tady jsme si prohlédli námořnické
muzeum, zříceninu hradu, prošli se
pašeráckými jeskyněmi a ti odvážnější z nás se vykoupali ve studeném
moři. Poslední zastávkou v Hastings
byl obchod s jídlem a oblečením,kde
jsme zakoupili jídlo na dlouhou cestu
zpět a dárky pro rodiče,sourozence
a samozřejmě i na památku pro sebe.
Odjezd byl plánovaný ve 21:00, ale už
v 17:30 nám téměř všechny obchody
zavřeli, a tak jsme se na chvíli uchýlili do McDonaldu. Zbytek času jsme
strávili u již zmiňovaného moře, kde
jsme se vyfotili a nasbírali kamínky
domů. Před devátou večer jsme se naskládali do autobusu a vraceli se domů,
kam jsme se dostali před šestou večer.
I když byl zájezd náročný jak ﬁnančně, tak i fyzicky, všem se nám líbil
a většina z nás doufá, že se ještě někdy
bude moci do Anglie nebo jiné části
Spojeného království vrátit a užít si to
tu stejně jako teď.
Vendula Navrátilová, 8. A, ZŠ TGM

„Čistá Vysočina“ –
zapojila se i ZŠ TGM
V pátek 8. dubna se naše škola
zúčastnila úklidové akce „Čistá Vysočina“. Žáci se se svými třídními učiteli
rozešli do všech stran Bystřice n. P.
a sbírali odpadky do pytlů. Ty potom
žáci ukládali ke kontejnerům u školy.
Počasí nám moc nepřálo, museli jsme
se zahřívat velkou pracovní aktivitou.
I tak se akce vydařila a můžeme mít
dobrý pocit z toho, že jsme udělali
něco pěkného pro své město.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

Křížem krážem Vysočinou...
Letos opět zavítali čtvrťáci ZŠ TGM do nedalekých
kouzelných Daňkovic, kde strávili tři dny plné zajímavých
aktivit se zaměřením na poznávání krásných koutů a míst
Vysočiny. Jak pobyt hodnotili, to posuďte sami ...
18. – 20. 4. my, žáci 4.B, ze školy T.G.M., jsme jeli na pobyt
do Daňkovic. Bylo to tam super, chodili jsme do lesa, kde jsme
si postavili své obydlí a také orlí hnízdo. Opékali jsme buřty
a šli jsme i na stezku odvahy. Mnoho nového jsme se naučili
a dozvěděli o Vysočině. Všichni jsme se změnili ve skřítky, kteří
Vysočinou prováděli skřítky z cizího kraje. Já jsem byl z města
NO NAME.
Jiří Klusák alias Spink

..... Měli jsme svoje hnízdo a vysoko na kopci jsme si
vyhlédli horu, kterou jsme pojmenovali Štístko. Druhý den
jsme šli na průzkum k vojenskému vysílači. Všichni jsme
měli pěkný zážitek. Prožili jsme hezké tři dny se sluníčkem.
Michaela Šimečková alias Měcháček
Hodnocení žáků vypovídá o tom, že celý pobyt byl pro
všechny přínosem nejen v oblasti poznávání našeho kraje,
ale i v oblasti rozvíjení a utužování mezilidských vztahů a
komunikace. Velké poděkování patří městu Bystřici n. P.,
které ﬁnančně podpořilo tento pobyt, ale i sponzorům
z řad rodičů.
Skřítci z ciziny V. Šikulová, J. Bártová
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Cyklistický průkaz z dopravního hřiště
Hned po Velikonocích si na dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou žáci
4. třídy mohli otestovat své znalosti
i dovednosti v praxi.
Nejprve paní lektorka zopakovala
s dětmi základní pravidla silničního
provozu, která se naučily na podzimní lekci. Poté se žáci rozdělili na
dvě skupiny. Chlapci nasadili přilby

a vyrazili na vozovku hřiště, děvčata
zdolávala v učebně teoretické testy.
Pak si děti role vyměnily.
Z 24 zúčastněných žáků cyklistický průkaz obdrželo pouze devět
– 3 děvčata a 6 chlapců. Ostatní však
nelitovali. Akci si moc užili.
Marie Klečková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

VŠEZNÁLEK
Znalostní soutěž pro žáky 5. tříd pořádaná Domem dětí a mládeže.
Okrskového kola, které se konalo 20. dubna na bystřickém DDM, se z naší
školy zúčastnila dvě čtyřčlenná družstva. V otázkách z literatury, hudby, přírodních věd, sportu a různých hádanek se lépe orientovalo družstvo složené
z žáků třídy 5.B. Tito žáci okrskové kolo vyhráli a postoupili do kola okresního. 3. května odjeli do Žďářu nad Sázavou. V okresní soutěži již neměli štěstí
na otázky a tak se na stupně vítězů nepostavili. Nic nám to nevadí, jsme rádi,
že si žáci nelehkou soutěž vyzkoušeli a děkujeme třídním učitelkám i žákům
samotným za přípravu a reprezentaci školy.
Renata Pavlačková. ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Pasování prvňáčků

Předškoláčci ve škole

Ve čtvrtek 28. dubna jsme v prvních třídách přivítali předškolní děti
z Mateřské školy Pohádka a v pondělí 9. května děti z MŠ Věchnov. Přišly
se podívat, co se už jejich kamarádi stihli za tento školní rok naučit. Paní
učitelky od prvňáčků je samozřejmě také do výuky zapojily. „Školkáčci“
odcházeli s pocitem, že se školy nemusí bát.
Děti, které zapsala naše škola u letošního zápisu do prvních tříd, budou
mít příležitost vyzkoušet si školu ještě jednou nanečisto. Obešleme je zvacím
dopisem k červnovému setkání s budoucí třídní paní učitelkou. Doufáme, že
se všechny děti v doprovodu rodičů do školy dostaví.
Budeme se těšit!!!
Renata Pavlačková, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Testování žáků 4. třídy – PIRLS a TIMSS 2011
Před Velikonocemi byli žáci naší
školy testováni v rámci mezinárodního
výzkumu IEA (Mezinárodní asociace
pro hodnocení výsledků vzdělávání).
Do výzkumu byly školy zařazeny na
základě náhodného výběru.
Výzkum PIRLS 2011 (Progress in
International Reading Literacy Study)
hodnotí čtenářskou gramotnost žáků
4.ročníku. Výzkum TIMSS 2011(Trends
in International Mathematics and Science
Study) porovnává úroveň vědomostí
a dovedností žáků 4.ročníku s cílem zlepšit výuku matematiky a přírodovědných
předmětů. Tento výzkum se opakuje každé čtyři roky již 16 let.
Jako každý rok jsme se zúčastnili
cyklu „První pomoc do škol“ určené
pro žáky 8. ročníku ZŠ, který pořádá
kraj Vysočina ve spolupráci s Červeným křížem ve Žďáru nad Sázavou.
Cyklus je rozdělen do tří výukových
bloků po třech vyučovacích hodinách
a probíhal v období únor – duben.
V prvních dvou blocích žáci absolvovali pod vedením zkušeného lektora
pana Martínka nejenom teoretickou
přípravu, ale také si mohli prakticky
vyzkoušet např. ošetření zlomenin,
popálenin, řezných ran, nepřímou
masáž srdce, umístit zraněného do
správné stabilizační polohy.
Třetí blok byl společný pro Hasičskou záchrannou službu a Zdravotnickou záchrannou službu kraje

Žáci byli testováni po dva dny pod
dohledem paní inspektorky Pavly Srnské. Každý den probíhal jeden z výzkumů. Součástí celého výzkumu byly také
dotazníky pro rodiče, třídní učitelku,
ředitelku školy a žáky samotné. Vše
probíhalo anonymně, poněvadž cílem
výzkumu není hodnocení konkrétních
žáků, učitelů nebo ředitelů, ale monitorování jednotlivých vzdělávacích systémů.
Děti braly testování s nadhledem
a přistupovaly k němu zodpovědně. Byla
to zajímavá zkušenost pro nás všechny
zúčastněné.
Renata Pavlačková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

V pátek 29. 4. 2011 se žáci 1.
tříd ZŠ Bystřici nad Pernštejnem,
Nádražní 615, účastnili překrásné akce Pasování na čtenáře. Pod
vedením paní Radky Skoumalové
a vedoucí Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem paní Jitky Cisárové děti navštívily vílu Abecedku.
Ta jim dala tři úkoly. Všechny děti je
hravě splnily. Nečinilo jim problém
čtení zadaného úryvku, spojování
pohádkových dvojic ani vytváření
asociací na zadaná písmena. Po splnění úkolů jim víla Abecedka dovolila složit čtenářský slib. „Ve jménu
pohádek, příběhů a básní, jménem

Bojiště ve škole?
Mnohdy si učitelé povzdechnou, že nechodí vyučovat, ale bojovat, například s žáky 8. tříd. Tentokrát ovšem jejich slova nejsou pouhým přirovnáním, neboť se 15. 4. 2011 vypravili s našimi „osmáky“ do památkové zóny
Slavkovské bojiště na Mohylu míru. Památník byl postaven na počest obětí
Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova v roce 1805. Pro žáky zde byla připravena multimediální expozice nazvaná Bitva tří císařů, která svým moderním
zpracováním dokázala uchvátit i tyhle „vojáky“. Žáci si mohli touto netradiční formou zopakovat dějepisné znalosti. Od Mohyly míru se přesunuli na
Žuráň, což je návrší, ze kterého vydal Napoleon rozkaz k bitvě. Dnes tam
stojí památník v podobě kvádru, někdy bývá nazýván Napoleonovým stolem. Dějepisná exkurze pak byla zakončena v Moravském zemském muzeu
v Paláci šlechtičen, kde navštívili Koloniál pana Bajzy.
D. Kabelková, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

PREVENTAN CUP – soutěž ve vybíjené
Do okresního kola soutěže ve
vybíjené smíšených družstev, které
se konalo 28. dubna v našem okresním městě, se přihlásilo 16 týmů.
Každý tým tvořilo deset hráčů v poli
a dva náhradníci. Za naši školu soutěžili žáci z pátých tříd.
Zvítězilo družstvo z Velkého

První pomoc
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všech literárních hrdinů a světů, za
všechny spisovatele a malíře, učitele a rodiče, slibujeme víle Abecedce, že budeme dobří čtenáři.“ Po
složení slibu pasovala paní Cisárová
budoucí čtenáře obří záložkou se
slovy: “Pasuji tě na čtenáře a bij se
za všechno dobré, co je v knížkách
napsáno.“ Každý žáček obdržel balíček se sladkostmi, upomínkový list
a předplatné výpůjčního lístku do
městské knihovny na celý rok. Touto
cestou chceme poděkovat za atraktivní a nevšední zážitek našich dětí.
učitelky 1. tříd
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Meziříčí. Naši žácí obsadili krásné
šesté místo. Všem dětem z našeho
družstva patří velké poděkování. Jak
za skvělou sportovní reprezentaci
naší školy, tak za velmi disciplinované chování během celého dne.
Martina Švestková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
Vysočina, které předváděly svoje
výjezdová vozidla přímo před školou. Žáci si mohli prohlédnout jejich
vybavení a seznámit se s fungováním
integrovaného systému. Asi největším
zážitkem byla možnost praktických
ukázek z jejich činnosti: znehybnění
zraněného, jeho přenos, měření tlaku, zjišťování hladiny glukózy v krvi,
vyprošťování zraněného, typy hasičských přístrojů a jejich použití,…
Nepodceňujme první pomoc.
Nevíme, kdy včasným a správným
zásahem můžeme zachránit život
někomu jinému, svým nejbližším
nebo kdy ji budeme potřebovat
sami.
Hana Kopecká, učitelka Př
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Eva Veselá z gymnázia obdržela cenu Fair play
Dne 6. 10. 2010 se na běžeckém
areálu u hotelu Ski v Novém Městě
na Moravě konalo okresní kolo závodu v přespolním běhu. Zde závodila
vícečlenná družstva základních škol
a gymnázií, přičemž výsledný čas byl
podmíněn nejlepším časem prvních
čtyř závodníků z celého družstva. Jednalo se tedy o kolektivní výsledek, kde
čas každého jednotlivce hrál důležitou
roli pro celkové umístnění družstva.
I přes tento fakt a na úkor výsledku
celého družstva pomohla Eva Veselá
(žákyně kvarty) své soupeřce, která
si při závodu poranila koleno. Eva ji
na místě poskytla okamžitou pomoc
a sama ji odvedla několik set metrů do
cíle a potom dále pokračovala v běhu
až do ﬁnále, kde skončila na posledním 75. místě. Její výkon se odrazil
i do celkového pořadí našeho družstva,
které se umístnilo až na 10. místě z celkových 17 škol.
Eva Veselá svým mimořádně
ušlechtilým činem naplnila podstatu Coubertinovy myšlenky v duchu
Fair play a plným právem následně
obdržela v březnu 2011 od Českého
Na všech mateřských školách v Bystřici nad Pernštejnem se po 21. březnu
vítalo jaro. Každá škola sice v jiný den,
ale program měly podobný.
Hned po svačince společně s p. učitelkami vyrobily Morenu – škaredou babici s tělem vycpaným senem
a s věncem vyfouklých vajec kolem
krku. Už při samotné její výrobě si děti
zopakovaly básničky a písničky, které
se v MŠ o jaru naučily.
Pak se všichni s Morenou v čele
vydaly průvodem k řece Bystřičce.
Vyzbrojeni řehtačkami, chrastidly
a notnou zásobou písní, mířily k řece.
Cestou zpívaly ale, nejčastěji se ozývalo: „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě
vezmu bič,..“ a nebo: „Morenu nesem
s velikým nosem. Do vody ji dáme, nad
ní zazpíváme“.

Turnaj v sálové kopané středních škol
Dne 31. 3. 2011 se dorostenci Gymnázia Bystřice n. P. zúčastnili okresního kola v sálové kopané ve Velkém
Meziříčí, do kterého se dostali po
výhře nad zdejší zemědělskou školou.
V silně obsazeném turnaji 8 středních škol a gymnázií nakonec obsadili
vynikající 2. místo, když ve ﬁnálovém
zápase prohráli nejtěsnějším rozdílem
s týmem Střední průmyslové školy
Žďár nad Sázavou. Nejlepším střel-

cem turnaje byl vyhlášen Tomáš Padrtka ze septimy.
Gymnázium reprezentovali: Jan
Mrňous, Jiří Kroupa, Radim Kadlec
(kvi), David Lahodný (1.A), Michal
Dvořáček, Marcel Štoudek (3.A),
Tomáš Padrtka, Jaromír Chocholáč,
David Mareš (sep), v okrskovém kole
dále reprezentovali: Michal Vašíček
(se), Martin Loukota a David Pulgret
(4.A)
Jan Illek

olympijského výboru Školní cenu Fair
play za čestné jednání. Svým děkovným dopisem blahopřál i ministr školství. Slavnostní předání cen se uskutečnilo ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze 1, kterého se zúčastnily
i významné osobnosti československého sportu jako např. Věra Čáslavská a Dana Zátopková.
Evo, děkujeme a blahopřejeme!
Jan Illek

Vítání jara v mateřských školách

U vody průvod zastavil, aby Moreně, která představovala zimu, naposled zarecitovaly. Paní učitelky pak
Morenu zapálily a hodily do vody,
která ji hořící odnášela daleko, až
tam, kam chceme, aby odešla i zima.
Cestou ji děti doprovázely až k jezu,
který s tím, co z ní zbylo, pořádně
zatočil.
Zimu se nám podařilo vynést,
a nové léto přinést. Tento zvyk zanechal v dětech silné zážitky, což dokazovaly výtvarné práce, které děti
namalovaly druhý den. Na žádném
výkresu nechyběla hořící Morena
a řeka. Na mateřských školách děláme tento zvyk každým rokem, a proto, že se dětem tak líbí, víme už dnes,
že se u řeky za rok opět setkáme.
Mateřské školy Bystřice n.P.

Den Země v Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
Ve středu 20. dubna 2011 jsme
v naší škole zrealizovali v rámci
projektové výuky Den Země. Tato
akce, kterou pro naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
připravujeme, má již několikaletou
tradici. Environmentální vzdělávání je součástí našeho ŠVP. Hlavním
cílem tohoto projektu je vychovávat žáky k ekologickému myšlení
a chování, aby příroda byla zachována i pro další generace. Je to úkol
nelehký, ale velice potřebný. Naši
žáci se během celého školního
roku aktivně zapojují do ochrany
životního prostředí. Jedná se především o třídění odpadu, ve škole
máme na to vyhrazené kontejnery.
Jsme zaregistrováni v programu
Recyklohraní, získali jsme zatím
473 body.
Program oslavy Dne Země byl
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rozčleněn na několik fází. Ráno
v 7. 50 hodin jsme se všichni vyučující a žáci shromáždili ve školní
družině, kde nás pan ředitel Josef
Buchta seznámil s celým programem. Následně žáci ve svých
třídách pod vedením třídních učitelů zhotovovali různé výrobky
z odpadních materiálů – plastů,
pet lahví, obalů od mléka a jiných.
Výrobky, které vznikaly, byly velice originální. Byli to roboti, strašidla, strom, mlýny, různý hmyz,
pohádkové postavy, roztomilí krokodýli, květiny na louce. Fantazie
žáků byla obrovská. Třídní učitelé
pak vyhodnotili tři nejlepší výrobky z každé třídy a vítězní žáci byli
odměněni věcnou cenou. Po praktické části následovala exkurze do
nového areálu sběrného dvora TS
v Bystřici n. P. Zde jsme si pro-

hlédli třídění odpadního materiálu ve velkém. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací.
Žáci byli poučeni, který
odpad je velice nebezpečný a škodlivý
pro
lidský
organismus,
tudíž nepatří
do běžných
popelnic
a
kontejnerů.
Po exkurzi
jsme se vrátili do školy.
Den Země
se
žákům
velice líbil a
pochopili, že
chránit přírodu

a životní prostředí je prospěšná věc.
Anna Tomanová, učitelka
ZŠ Bystřice n. P.,Tyršova 106
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Hudební portrét Anežky Šejnohové

Anežka se narodila v roce 1993.
Trvalé bydliště má v Bohuňově,
i když v současné době tráví více
času na studiích mimo domov.
Na Základní uměleckou školu v Bystřici n. P. se přihlásila v
r. 2001. Již od začátku projevovala mimořádné schopnosti, talent
i cit pro hudbu. Nebyl to však
pouze veliký talent, ale také píle
a obrovská vůle něco dokázat. Vždy
byla do výuky perfektně připravena
a většinou si sama nacvičila i něco
navíc.
V ZUŠ začínala hrou na zobcovou ﬂétnu, o rok později již začala
sklízet vavříny v podobě 1. místa
v okresním kole soutěže ZUŠ. Hrála na ﬂétnu zobcovou i sopraninovou a zkoušela také hrát i na ﬂétnu

Panovu. Rozhodla se však pro hru
na příčnou ﬂétnu, se kterou zvítězila v r. 2007 v celostátním kole
Národní soutěže ZUŠ a v krajském
kole této soutěže se stala i absolutní
vítězkou.
Anežka vystupovala také v Pálfyho paláci v Praze, v Porta Coeli
v Předklášteří, zúčastnila se také
mezinárodní soutěže Concertino
Praga, kde ve svých 13 letech získala nádherné 6. místo. Tato soutěž je
určena převážně pro studenty konzervatoří, je omezena pouze věkem
do 19 let, není rozdělena do jiných
kategorií. Soutěže se zůčastnilo 26
soutěžících. Anežka tak porazila 20
poloprofesionálních instrumentalistů s věkovým průměrem 17 let.
V témže roce se jí dostalo také uznání a ocenění od tehdejšího hejtmana
kraje Vysočiny Miloše Vystrčila na
krajské soutěži Talent Vysočiny.
Následující rok opět bojovala
v Národní soutěži ZUŠ a obhájila
zde prvenství z předchozího roku.
Při studiu na ZUŠ v Bystřici si
Anežka ještě přibrala obor základy hry na klavír. I hru na klavír
zvládala velmi dobře a již po roce
doprovázela mladší děti na koncertech a interních besídkách školy. Po
absolvování základu hry na klavír
se přihlásila na tříletý varhanický
kurz, který také zvládla bravurně

Celostátní kolo soutěže hry na akordeon
HAVÍŘOV 5.-7.5.2011
Po třech letech měli opět žáci akordeonových oddělení ZUŠ možnost změřit své síly a schopnosti a zahrát si na soutěži ve hře na akordeon, vypisované Ministerstvem školství ČR. Třídenní maratón akordeonové hudby se konal ve dnech 5. až 7. května 2011 v ZUŠ Leoše
Janáčka v Havířově. Sem se probojovali ti nejúspěšnější hráči v sólové a komorní hře z okresních a krajských kol celé republiky. Naši školu zastupovala Pavlína Bukáčková, která soutěžila v VIII. kategorii
sólové hry a vybojovala krásné 2. místo. Soutěž v uměleckém oboru,
jakým je hra na hudební nástroj, však není jen o medailích a umístění. Jde o hudební svátek, který umožňuje setkávání těch nejlepších
hráčů, inspiraci v repertoáru
i jeho provedení, motivaci
pro další vlastní umělecký
vývoj. Pavlínin úspěch je
úspěchem, který zdobí celé
akordeonové oddělení naší
školy a doufejme, že na něj
za tři roky naváže některý z
našich mladších žáků.
Blahopřejeme Pavlínce Bukáčkové i paní učitelce Miladě Krásenské k reprezentaci
školy a k výraznému úspěchu,
který není prvním, opakuje se
v tříletých intervalech vyhlašování akordeonových soutěží
po celou dobu studia Pavlínky.
Již léta stojí za výsledky akordeonistů společná pečlivá,
soustavná práce a nadšení.
E. Bagarová
a M. Krásenská
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

a úspěšně. Od té doby hraje na
chrámové varhany v líseckém i bystřickém kostele při mších, svatbách
i pohřbech a také v obřadní sín města Bystřice.
Anežka reprezentovala školu
i město nejen jako sólistka, ale také
společně s dechovým kvartetem.
Mimo interní koncerty na ZUŠ
a koncerty v KD účinkovala např.
na festivalu Concertus Moravice,
na vernisážích výstav v městském
muzeu, v informačním centru města, také na městském úřadě a mimo
to i v galeriích ve Víru, Brně, Jihlavě, Dolních Kounicích, Hradci Králové, v pražském Senátu, ve Velkém
Meziříčí, Křižanově, Novém Městě, Rovném a dalších místech naší
republiky.
S kvartetem ZUŠ Anežka hrála
na spoustě akcí, ať již v Bystřici
nebo i v jiných městech a obcích
naší země.
V roce 2005 se také zůčastnila
soustředění a koncertování s kvartetem v Chorvatsku, následující rok
v Řecku a v roce 2007 vystoupila
s dechovým triem v Crimmitschau
v Německu na setkání mládeže
a také absolvovala soustředění
v Tunisku. S kvartetem sólově
vystupovala také na Slovensku ve
Vranově nad Topľou.
Anežka je také dlouholetou a stá-

lou členkou a posilou bystřického
sboru Studánka.
V roce 2008 začala dojíždět na
konzultace k přednímu českému
ﬂétnistovi doc. Václavu Kuntovi, který je profesorem brněnské
JAMU a zároveň vyučuje na prestižním pražském Gymnáziu Jana
Nerudy s hudební proﬁlací. Ten si
Anežku velmi oblíbil a věnuje se
jí doposud.
Přestože Anežka bravurně zvládla přijímací talentové zkoušky na
Konzervatoř v Brně s nejvyšším
možným počtem bodů, rozhodla
se nakonec pro přestup na pražské
Gymnazium Jana Nerudy, kde od
r. 2009 studuje s vynikajícím prospěchem. Velikou mírou na všech
anežčiných úspěších se podílí její
bývalá učitelka ze ZUŠ Martina
Olivová, která ji po celou dobu studií v Bystřici obětavě vedla a směrovala. Patří jí za to veliký dík.
V roce 2010 se Anežka znovu
pilně připravovala na mezinárodní
soutěž Concertino Praga, kde získala fantastické první místo.
Druhý týden v květnu se Anežka
účastní mezinárodní ﬂétnové soutěže v rumunské Bukurešti.
V Bystřici ji uvidíme i uslyšíme
v červnu tohoto roku na koncertě
absolventů ZUŠ.
Jistě i v budoucnu bude Anežka
těšit a rozdávat radost svojí hudbou
a také reprezentovat svoji školu,
město i kraj.

II. BENEFIČNÍ KONCERT ORCHESTRU
N. KYJOVSKÉHO A HOSTŮ
V dubnu loňského roku se
uskutečnil beneﬁční koncert na
podporu sdružení „Vodicí pes“,
které se zabývá výcvikem psů pro
nevidomé. I díky vašim příspěvkům sdružení pořídilo štěňátko
Brendu, které můžete vidět na
plakátech zvoucích na koncert,
jehož výtěžek opět podpoří toto
sdružení. Ke spolupráci byl znovu
přizván úžasný člověk a výborná sopranistka – nevidomá Pavla
Čichoňová, která je patronkou
tohoto sdružení. Pavla pozvání
přijala a společní s ní a s dalšími
hosty jsme se rozhodli připravit
pro vás krásný program. Koncert
se tentokrát bude konat za laskavé
podpory duchovního správce bystřické farnosti Karla Rozehnala
v sobotu 28. května v 18:00 hodin
v kostele sv. Vavřince v Bystřici n. P. Doufáme, že toto místo

umocní milou a duchem pospolitosti a sounáležitosti prodchnutou
atmosféru. Říká se, že kdo z lásky
dává, dvakrát dává a snad to bude
platit i nyní, i když dnešní doba
není příliš nakloněna tomu, udělat
něco jen tak pro druhého. Ale my
všichni účinkující věříme, že se
mezi vámi najde mnoho lidí, kteří
přijdou podpořit dobrou věc. Společně nás pak může hřát pocit, že
jsme dokázali přispět k lepšímu
životu někoho druhého. S některými pejsky a jejich cvičiteli se
můžete setkat cca hodinu před
koncertem a hodinu po koncertu.
Bližší informace nejen o tomto
koncertu, ale i o činnosti orchestru a sdružení Vodicí pes, můžete
najít na našich webových stránkách www.sonk.cz. Těšíme se na
vás a děkujeme Vám.
Lenka Macháčková

NOVINKY NA TIC
Na novou turistickou sezónu připravili pracovníci TIC pro turisty
dvě novinky, které se budou určitě líbit. Jedná se o dvě nové barevné
magnetky s vyobrazením bystřického náměstí a hradu Zubštejna.
Každou z nich lze zakoupit za 20.- Kč.
Stejná tématika se objevuje na turistických vizitkách, takže si sběratelé mohou lepit do deníčku vizitky zříceniny Zubštejna a centra Bystřice.
Vizitku pořídíte za 12.- Kč, deník za 50.-HJ9. strana
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme tento malý výběr nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce dubna.
Knihy pro dospělé:
Anděra Miloš
Národní parky střední Evropy
Averdiek Diana
Rafinované šperky z korálků
Bílá Lucie
Můj fantastický rok
Däniken Erich von
Návrat bohů 2012
To nejzajímavější z českých hradů a zámků
Dvořáček Petr
Hay Louise L.
Miluj svůj život
Hladký Jakub
Hana Maciuchová
Kessler Leo
Štvanci
Koukolík František
Vzpoura deprivantů
Miller Marcianne
Fantazie gelových svíček
Moyano Antonio Luis
Sekty
Palička Milan
Sladkovodní kuchařka
Rohál Robert
Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský
Santa Lucia Lynn Ženy, které změnily svět
Steel Danielle
Cesty osudu
Sůsová Jitka
Šité korálky
Tepperwein Kurt
Život s anděly
Toufar Pavel
Gagarin
Zindelová Michaela
Česká velikonoční kniha
Knihy pro mládež:
Baum L. Frank
Kratochvíl Miloš
Macků Iva
Svěrák Zdeněk
Sypal Jaromír

Čaroděj ze země Oz
Pachatelé dobrých skutků. Bouráci
Normální porucha
Pan Buřtík a pan Špejlička
Psí život na sídlišti

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

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
připravuje v roce 2011
MĚSÍC KVĚTEN
8. 5. —29. 5.
(výstavní síň Antonína Bočka)
Retro výstava Co všechno odnesl čas
MĚSÍC KVĚTEN
(prostory půdní galerie - vernisáž 21. 5. v 17 hodin)
FAVU - výtvarná výstava

Znovu LISTOVÁNÍ
Další akcí našeho projektu „Knihovna otevřená všem“ bylo scénické
čtení knihy Komisař Vrťapka & prokletí zubu moudrosti, kterou napsal i nakreslil Petr Morkes. Herci profesionálních divadel Věra Hollá a
autor projektu LISTOVÁNÍ Lukáš Hejlík tentokrát přiblížili knihu starším dětem bystřických mateřských škol. Akce proběhla ve středu 4.května 2011 za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

CO VŠECHNO ODNESL ČAS
V letošním roce byla Asociací muzeí
a galerií vyhlášena kampaň s názvem
Muzea a ideologie, která měla ukázat
velké množství hmotných dokladů
z doby téměř nedávné. Bohužel se do
této akce většina muzeí nepřihlásila, tím
pádem byla kampaň zrušena. Přibližně
ve stejné době přišla muzeum oslovit
paní Mgr. Lenka Macháčková (umělecká vedoucí komorního sboru Alter Ego)
s nápadem vytvořit hudební vzpomínkové nedělní odpoledne složené z dobových písní socialistického realismu.
Tyto spojitosti nás utvrdily v myšlence, že se nenecháme odradit a zkusíme vytvořit akci, která by nám všem,
bez věkového rozdílu, připomněla události odehrané v době velmi nedávné.
Vzpomínky, to je to, co máme každý
z nás a to, co nám nikdo nevezme. Jsou
dobré, krásné, jsou úsměvné, bohužel
jsou ale i zlé, smutné a strastiplné.
Právě poválečné období po roce 1948
zahrnuje tyto protikladné typy vzpomínek. To nás oslovilo k vytvoření akce
s doprovodnou výstavou s názvem
CO VŠECHNO ODNESL ČAS.
Akce proběhla v neděli 8. května ve
14 hodin odpoledne před Městským
muzeem Bystřice nad Pernštejnem.
Zahájena byla hodinovým programem
pěveckého sboru Alter Ego, který
nazkoušel budovatelské písně z 50.
let a literární vsuvkou mezi nimi byly
dobové básně, přednesené Mgr. Janem
Pulkrábkem. Poté následovaly prohlídky vozového parku pana Proseckého

a Tatra klubu, které komentovaly jednotlivé typy automobilů z let 1950—
1970. Ve výstavním sále Antonína
Bočka, kde je výstava Co všechno
odnesl čas nainstalována, proběhla krátká komentovaná přednáška o
designu užitných předmětů v domácnostech socialistické společnosti. Před
městským muzeem občerstvení zajistil bystřický hasičský sbor.
Výstava je limitována rozmezím let
1950—1970 a krátce ukazuje průřez
některých historických událostí, které
měly vliv na vývoj socialistické společnosti v oblasti rodinného života, módy
i hudby. Sami posuďte, zda předměty
každodenní spotřeby a dobové tiskoviny Vám navozují vzpomínky na Vaše
dětství, či mladším generacím názorně
ukáží, co tato doba obnášela. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek pana
Františka Proseckého, paní Lenky
Macháčkové, ze sbírek Městského
muzea Bystřice nad Pernštejnem,
skautského oddílu Klen, MŠ Korálky
a z domácností nejen bystřických občanů. Všem zapůjčitelům děkujeme.
Velké poděkování za dobrovolnou
a bezplatnou pomoc a spolupráci při realizaci celé akce si zaslouží paní Lenka
Macháčková a Michaela Macháčková,
Tatra klub a Malé muzeum malých
motocyklů Františka Proseckého,
Hudební nástroje Františka Macháčka,
Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad
Pernštejnem a pěvecký sbor Alter Ego.
- Martina Čechová -

MĚSÍC ČERVEN
1. 6.—30. 6
(výstavní síň Antonína Bočka)
Výtvarná výstava
- Marie Nedvědová
MĚSÍC ČERVENEC, SRPEN
(výstavní síň Antonína Bočka)
Mechanika naruby - Prokop
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Už ani ne
za měsíc je tu
zahájení dalšího
ročníku Bystřického léta. Příprava festivalu
je věc dlouhodobá a pořadatelé takřka celý rok
přemýšleli, jak festival okořenit
či obměnit, co nechat a v čem se
vrátit ke kořenům.
A ke kořenům se vracíme hned
s festivalem Pelíšek fest v sobotu
25. června. Po ohlasech návštěvníků z loňského roku jsme zvolili
opět jednodenní sobotní termín
před prázdninami. Kromě stabilních kapel jako Kroky, Rabies,
či Sektor X se na scénu opět vrátí Senzitive Hate či Ecce Homo.
Loňské nováčky Black Morieth
letos doplní Douxis Morte a Silent
Hill. Hvězdou večera pak bude
bronzový zpěvák ceny Akademie
populární hudby Anděl 2011 Xindl X s kapelou. O jednotlivých
kapelách se dozvíte více v příštím
vydání novin.
Novinkou letošního Bystřického
léta pak bude Jazz swing blues

BYSTŘICKÉ LÉTO 2011 JE ZA DVEŘMI
náměstíčko v sobotu 9. července.
Spojili jsme se s již osvědčeným
bystřickým rodákem a výborným
pianistou Radimem Linhartem.
Ten přiveze z Prahy nejenom
svoji dokonalou kapelu Linhart
Swingers, ale i hosty jako je profesionální saxofonista a zpěvák
Petr Kroutil a vynikající a krásná
bluesová zpěvačka Barbora Řeháková a zejména pak zpěvák Ondřej
Ruml – stříbrný v soutěži X-faktor. Přestože je pro Bystřické léto
bluesový formát nový, věříme, že
atraktivně, profesionálně a přitom
vtipně pojaté vystoupení si najde
své příznivce.
Netradičně pak v pátek 22. července za námi přijede v rámci
pořadu Divadlo na náměstí pro
bystřické již známé a populární
vírské ochotnické divadlo se hrou
Doba kamenná. Kdo jednou vírské
ochotníky viděl, nenechá si tuto
podívanou jistě ujít.
Opět netradičně v sobotu
13. srpna proběhne čtvrtý ročník

folk-country festivalu Folk-country náměstíčko. Kromě již osvědčených regionálních kapel jako
Punc, Poslední štace a písničkáře
Ladi Zítky přivítáme i skupinu
Žalozpěv, jež v dubnu vydala již
své druhé album. Hostem večera
pak bude jedna z nejvýznamnějších osobností české hudební scény Vladimír Mišík s akustickou
formací ČDG. Přijďte si zazpívat
notoricky známe písně, jako je
Stříhali dohola malého chlapečka,
či Šmajdák... Dalším z velkých
hostů pak bude výborný písničkář
a textař Vladimír Merta.
V neděli 21. srpna k nám opět
přijedou rozechvět naše bránice
v rámci akce Divadlo na náměstí divadelní ochotníci z Rozsoch,
a to s novým kusem, komedií Hledání Julie aneb kdo hledá najde.
Jedinečná a již tradiční možnost
se uvolnit a užívat si speciﬁckých
výkonů rozsošských herců.
Prázdniny pak uzavřeme v sobotu 27. srpna Dětským odpoled-

nem s Radiem
Petrov plným her
a soutěží, zakončené koncertem
známé
dívčí
a stále populárnější skupiny 5Angels. Lepší závěr
prázdnin pro děti a mládež si nelze
ani přát.
Věříme, že si z naší nabídky alespoň nějaký pořad vyberete a my
se budeme těšit na vaši návštěvu
a podporu účinkujících, kteří jsou
často z našeho regionu. K vašemu
pohodlí pořadatelé využijí nově
vybudovaného a k amﬁteátru přilehlého zázemí občerstvení a veřejné WC, které v letošním roce vybudovalo Město z původních garáží.
Bližší informace a případné změny
se dozvíte na webových stránkách
www.zapnutobystrice.cz.
Zapnuto Bystřice o.s.
– pořadatel Bystřického léta

ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50
Školní rok 2011/12 - zápis žáků
každé úterý v červnu v místě školy
od 13.00 – 17.00 hod.
- elektronická přihláška na www.
yamahaskola.cz
- tel. 603 827 735
Vyučované obory
Robátka od čtyř do 18 měsíců dítěte, společně s rodiči působení na
smyslové a hudební vnímání
První krůčky k hudbě od dvou
do čtyř let, rozvíjení hudebnosti
písněmi, hrou na rytm. a melod.
nástroje, hudebně pohybovými
činnostmi aj.
Rytmické krůčky navazující předškolní program, rozvoj hud.

představivosti, základy hudební nauky, hra na ﬂétnu, rytm.
a melod. nástroje aj.
Zobcová ﬂétna pro děti od šesti
let, mládež a dospělé sopránová
a altová ﬂétna dále možnost společné výuky rodiče a děti
Keyboard FKK klávesy propracovaná metodika hry od šesti let
Keyboard FK propracovaná metodika hry s možností vlastní tvorby od osmi let, mládež a dospělé
Zpěv (pop-rock zpěv) pro děti od
osmi let, mládež a dospělé intonační čistota, zpěv na mikrofon,
vokální skupiny
Akustická kytara od osmi let, mládež a dospělé

ZA KRÁSAMI
KRÁSA MI FILATELIE

Příprava na hudební obory středních a vysokých škol

Hudební škola
Yamaha soutěží
Hudební škola Yamaha v Bystřici nad Pernštejnem se zúčastnila ﬁnále celostátní soutěže
YAMAHA POP- SHOW 2011
V Českých Budějovicích. Soutěž má čtyři kategorie. Studentka
Jana Svobodová zpěvem písně
Hallelujah se umístila v silné
konkurenci, především pořádající školy, na úspěšném druhém
místě.
Helena Horáková

1. Bystřické okolí na známkách

Součástí názvu našeho města je i hrad Pernštejn, jenž mnohokrát přilákal
pozornost tvůrců poštovních známek.
V roce 1926 byly poprvé vydány dvě zelené známky Pernštejna (ještě s názvem
Pernštýn) podle předlohy ak. malíře Aloise Kalvody s hodnotou 30 hal a 2 Kč.
Modré vyobrazení hradu s hodnotou 80 hal pak vyšlo v roce 1940 a hned o rok
později se dal sehnat další Pernštejn, tentokrát za 3 koruny a byl žlutozelený.
V roce 1960 vyšel opět zelený Pernštejn s hodnotou 30 haléřů. Tato
rozšířená známka plnila alba všech klukovských sběratelů v následujících
letech. Při dotisku v roce 1961 byla omylem použita průsvitka – tapetový
vzor. O tuto raritu je mezi sběrateli
samozřejmě zvýšený zájem.
V roce 1973 vyšel na známce
(2,40 Kčs) letecký pohled na Pernštejn i s letounem IL 14. Korunový
Pernštejn podle návrhu Cyrila Boudy pak vyšel v roce 1983.
Vyšlo také několik dopisnic
s vyobrazenmím hradu Pernštejna

a s přitištěnými známkami – v letech 1937, 1940, 1953, 1994 a částečně
i 2005 (Pernštejn v pozadí nad železniční tratí, která slavila 100. výročí). Od
roku 1949 vyšlo také několik pohlednic hradu s přitištěnou známkou.
K výročí povýšení Bystřice na město byla vydána v roce 1980 padesátihaléřová známka se znakem města.
Známka černvírského mostu (návrh Em. Ranný st.) měla křest 3. 7. 1999
přímo na mostě vodou ze Svratky.
V roce 2008 vyšla desetikorunová známka s „bystřickým“ přítiskem. Na něm
byla kresba osmileté Evy Chalupníkové, která vzešla z výtvarné soutěže.
Hynek Jurman
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Školní cena Fair play Českého olympijského
výboru 2010 směřuje do Rožné
Slova jako postavení, vliv, moc,
peníze, úspěch atd. slyšíme již od
útlého dětství a velká většina z nás
tomuto fenoménu dnešní doby často podléhá. O to vzácnější jsou pak
situace, kdy se někdo dokáže zachovat jinak.
Eva Veselá, studentka Gymnázia
v Bystřici n. P., se v závodě vícečlenných družstev rozhodla pomoci zraněné soupeřce. Teprve potom pokračovala do cíle i za cenu podstatně

horšího umístění svého týmu. Pro
někoho možná samozřejmost nebo
maličkost. Její čin ocenil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Josef Dobeš a za přítomnosti
paní Věry Čáslavské a paní Dany
Zátopkové jí osobně předal cenu
Fair play.
Děkuji tímto Evě Veselé za čestné
a příkladné jednání a jsem velmi rád,
že je občankou právě naší obce.
Libor Pokorný, starosta

Ohlédnutí za výstavou akademické
malířky Jaromíry Knoblochové

Od velikonoční neděle až do
8. května 2011 bylo možné navštívit
v přísálí KD ve Štěpánově nad Svratkou ojedinělou výstavu akademické
malířky Jaromíry Knoblochové.
Tato výstava byla ojedinělá tím, že
paní malířka svolila k vystavení i těch
svých děl, která zatím nikde veřejně neprezentovala. Byla to například
její diplomová práce s názvem „Pustá země“, jež zaujala svou nadčasovostí a až surrealistickou symbolikou.

Pietní akt u pomníku padlých

Každého při vstupu do přísálí jistě
hned okouzlil její již vystavovaný obraz „Karneval“, zachycující atmosféru karnevalového reje v Benátkách,
kterou jen citlivá duše umělce dokáže zachytit v celé jeho kráse. Myslím,
že každý návštěvník si našel mezi vystavovanými obrazy ten, který jej zaujal, či nadchl. Jen několik návštěvníků výstavy si však mohlo svůj vysněný obraz odnést do svého domova, neboť jen některé ze svých děl ak.
malířka Jaromíra Knoblochová vybrala k prodeji.
Výstava měla velký úspěch a za
její přípravu a zajištění patří vřelý
dík zejména paní místostarostce Mgr.
Míle Chalupníkové, která obětavě
vše s paní malířkou připravila a celou
výstavu organizačně zajistila. Jejím
všem pomocníkům vyjadřuji také
poděkovaní, protože jen díky takovýmto nadšencům je možné pozvedat
kulturní povědomí široké veřejnosti.
Šárka Kunčíková,
starostka obce

Dne 5. května 2011 proběhl
v Rožné za účasti starosty obce pana
Libora Pokorného a žáků Základní
a mateřské školy pietní akt spojený
s položením květů k pomníku padlým v První světové válce. Krátký
kulturní program doplnil pan starosta četbou úryvku z obecní kroniky
o událostech této tragické doby. Dále
si všichni přítomní u hrobu partyzá-

na Onišenka a letce Jindřicha Berana připomněli oběti Druhé světové
války. Starosta obce žákům přiblížil
osudy obou hrdinů a také k jejich
hrobům položil květiny. Cena, kterou zaplatili za svobodu a mír v naší
zemi, je vysoká. Proto bychom na
ně, ani po sedmdesáti letech neměli
zapomínat.
ZŠ a MŠ Rožná

Ve Víru se bude opět sportovat
Pokud chcete prožít sobotu se sportem, přijďte v sobotu 28. 5. 2011
v 9,30 hod. do Víru ke kulturnímu domu. Pro děti je tu připraven den spojený se soutěžením o sladké odměny a skákacím hradem z d a r m a. Pro
všechny pak bude připravena lezecká stěna, lukostřelba, můžete se podívat
na novou skalní vyhlídku a povzbudit závodníky – běžce.
Pro ty je připraven 7. ročník horského běhu „Bystřickem kolem Vírské
přehrady“ se startem ve 14,30 hod. a s doběhem v cca 16,00 hod. Ti, kteří
si netroufnou na trať dlouhou 28 km s převýšením 524 m, si mohou zaběhnout cca 4 km běhu „Přes přehradu“, připravenou pro příchozí závodníky
ve 14,45 hod. Přepokládané vyhlášení výsledků plánují pořadatelé na cca
18,15 hod.
Během celého dne je pro vás připraveno bohaté občerstvení, od 10,30
hod. pak budou prodávány lístky již tradiční tomboly, kdy můžete vyhrát
pěkné ceny.
Na celou akci vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé
AO Jiskra Vír a Obec Vír

Vítání občánků a Den matek
V neděli 8. 5. 2011
jsme měli milou povinnost přivítat do naší
obce nového občánka.
Při této příležitosti jsme
popřáli i našim maminkám k svátku. V kulturním programu vystoupily děti s pásmem písní
a básniček, k poslechu
a tanci zahráli harmonikáři z Písečného.
Připravený sál byl plně
obsazen a dle ohlasů
přítomných se akce
vydařila. Děkujeme za
spolupráci všem dobrovolníkům, kteří pomohli při přípravě a ostatním za návštěvu. Těšíme se za rok
nashledanou!
SPOZ Velké Janovice
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Afrika nevšedníma očima

Střítežský turnaj
ve stolním tenise
V sobotu 17. dubna 2011 se uskutečnil Střítežský turnaj ve stolním
tenise. Soutěžící bojovali o medaile ve třech kategoriích - žáci, ženy
a muži. Celkem se k hracím stolům postavilo 24 hráčů. Po více jak čtyřech hodinách urputných zápasů se na stupně vítězů postavili
v kategorii žáků:
v kategorii žen:
1. místo Jan Janda
1. místo Romana Štěrbová
2. místo Anna Orgoňová
2. místo Anna Orgoňová
3. místo Ilona Chocholáčová
3. místo Simona Štouračová
Mezi muži byl nejlepší Bedřich Chocholáč před Jaroslavem Vonešem
(druhý) a Karlem Orgoněm (třetí).
Pořadatelé děkují všem zúčastněným za fair play výkony a Baníku
Dolní Rožínka za půjčení jednoho z hracích stolů.
Pozvánka na další akce ve Stříteži:
8. ročník fotbalového turnaje o „Pohár obce Střítež“ se uskuteční
21. května 2011. Soupiska účastníků je již v současné době uzavřena.
28. května 2011 bude u příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádáno dětské odpoledne plné her, zábavy a dobrého pohoštění nejen pro
nejmenší, ale i pro jejich rodiče, prarodiče a známe.
Partnerem všech těchto akcí je Skupina ČEZ.

R.Š.

Jaro v mateřské škole Dolní Rožínka
Poslední dubnový týden se děti
v mateřské škole v Dolní Rožínce
připravovaly „na pálení čarodějnic“ - vyráběly papírové čarodějnice, které měly být upáleny v pátek
29. dubna na školní zahradě. Krátce před odchodem k ohni se však
dětem čarodějnic zželelo a nikdo
z dětí nechtěl o svou čarodějku
přijít. Narychlo jsme proto zvolili náhradní program - vyšli jsme
s dětmi do volné přírody a tam
vypustili „lampion přání a štěstí“.
Velmi nás překvapila dětská přání
- od těch opravdu dětských - být
princeznou, dostat vláček, až po
ta téměř „nedětská“ - aby se nikde

na světě nestřílelo, aby byli všichni
šťastní a zdraví. Tak si přejme, aby
se alespoň část přání splnila.
I Svátek matek jsme v letošním
roce oslavili poněkud netradičně. Místo klasické besídky jsme
pozvali maminky a děti na Výtvarné odpoledne, v jehož průběhu
si všichni vyzkoušeli výtvarnou
techniku - malování na hedvábí.
Výsledkem pečlivé práce maminek a dětí byl krásný hedvábný šátek. Před ukončením celé akce děti
maminkám zazpívaly a v dobré
náladě opouštěly mateřskou školu.
Ivana Joklová

Předvelikonoční maratón

Ohlédněme se ještě za velikonočními přípravami v ZŠ a MŠ Dolní
Rožínka. Nejmenší děti zahájily práce setím jarního osení do velikonočních stojánků, vyzdobily si papírová
vajíčka a vyrobily papírového ptáčka.
Chlapci si na Velikonoční pondělí
natrénovali dvě koledy.
Žáci 1. – 3. třídy si pozvali do
školy jednoho z tatínků, pana Stejskala z Blažkova, který je naučil plést
pomlázky. Paní Josefa Chovančíková

Afrika je místo, které všechny
Evropany láká svojí kouzelnou přírodou. Vždyť vidět žirafy, slony, lvy
a zebry, projet se po safari nebo
vykoupat se v Indickém oceánu, je
pro dospělého exotické a lákavé.
Naše děti si Afriku představují
jako vyprahlou poušť, kde žijí „černoušci“.
Afrika má zkrátka několik tváří.
Tou poslední je Afrika rozvojová,
ta která ukazuje obyčejné lidi. A právě jejich život přijela žákům Základní školy v Dolní Rožínce ukázat paní
Alena Polanecká, která pracuje jako
dobrovolník Humanistického centra
Narovinu.
V rámci projektu „Afrika nevšedníma očima …nejen v českých školách“
strávila v místní škole celkem dva
květnové dny, během nichž ukázala
žákům spoustu fotek a videí nejen
z afrických slumů. Vyprávěla o životě
dětí kolem rovníku. Podělila se s nimi
o zážitky z její práce v nejchudších
částech Keni, odpovídala na otázky
a hlavně všechny seznámila se školami a školským systémem v Africe.
Žáci tak mohli poznat, jak prožívají den jejich vrstevníci žijící ve
slumu Kibera. Ten se nachází na
okraji hlavního města Keni - Nairobi
a žáci pochopili, že život dětí v něm
opravdu není lehký. Byla s ním spojena i otázka, zda by se dětem chtělo
vstávat ráno v pět, nanosit mamince
vodu, odejít do školy (ty lepší jsou
zastřešené a zděné), vrátit se domů,
jít pracovat na pole, ve čtyři hodiny
dostat první jídlo – ugali z mouky
– a se setměním jít spát?
Mezi posluchači znělo jasně, že to
je jako z jiné planety. Bohužel tomu

tak není - i tohle je život na naší planetě. Zde jsou však děti nesmírně
vděčné, že jejich rodiče mají peníze
na zaplacení školy. A ony do ní chodí
rády, i když v ní stále „platí rákoska“.
Toto zjištění deváťáky (řečeno jejich
slovy) opravdu „odbouralo“.
Návštěva paní Polanecké ve škole nebyla jen o povídání, ale díky ní
si také mohli žáci 1. stupně uspořádat módní přehlídku v šátcích a afro
oblečení nebo si jen tak vyrábět hračky z odpadků. Ti starší se pak vrhli na
využití přírodních materiálů, papíru
a mouky k výrobě náramků, korálků
nebo afrických masek.
Cílem celého projektu bylo navodit
ve škole atmosféru rozvojové spolupráce, díky níž žáci navážou kontakt
s partnerskou školou v keňské Nairobi, pro ni již teď vlastními silami
vyrábí různé školní pomůcky, šijí
hračky nebo kreslí nástěnné výukové
plakáty. Do budoucna je čeká komunikace s africkou školou v angličtině,
a proto si prohlubují vlastní znalosti
cizího jazyka, aby je brzy uplatnili při
vzájemné korespondenci.
S. Š.

Lísek má dekret na znak
a prapor obce
Vestředu
13. dubna
převzal starosta Obce
Lísek František Cacek
v prostorách Parlamentu České republiky z rukou předsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslavy Němcové dekret
o udělení znaku a vlajky obce.
Znak Obce Lísek představuje spojení mluvícího znamení (lískové oříš-

ky, jejich počet symbolizuje tři místní
části), symboly Sv. Mikuláše, patrona
místního kostela, který byl vyobrazen i
na staré obecní pečeti (mitra s tradičními atributy na zeleném podkladě, který
symbolizuje lesnaté okolí obce) a erbovní znamení Mistrovských z Nemyšle
(stříbrný kůl v červeném poli).
Ze znaku vychází také obecní vlajka, respektující zásady a zvyklosti české vexilologické tvorby.
Obec Lísek

z DPS ukázala dětem zdobení kraslic
vyškrabávanou technikou, kterou se
sama naučila už v dětství. Paní učitelka Joklová zase dětem přiblížila
zdobení perníčků.
Nejstarší žáci prvního stupně pak
připravili vlastní vaječné pokrmy.
Na závěr svého týdenního maratónu
se vydaly děti s malými „smrtkami“
a jednou velkou „paní Zimou“ k místnímu potoku za vsí, kde je utopily.
J.S

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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PROGRAM KULTURNÍO DOMU, OSTATNÍ
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ČERVEN 2011
Čtvrtek 2. června – velký sál KD
– 19.30 hodin
OPERA
ZÍTRA SE BUDE...
XVI. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
Opera Národního divadla v Praze.
V hlavních rolích: SOŇA ČERVENÁ, JAN MIKUŠEK, CANTI
DI PRAGA, KÜHNŮV DĚTSKÝ
SBOR, INSTRUMENTÁLNÍ
SOUBOR PURPUR
Opera Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila „Zítra se bude...“ se řadí k nejúspěšnějším tuzemským hudebním
produkcím díky působivému zpracování stále živého tématu. Představení
ve kterém exceluje operní pěvkyně
Soňa Červená, využívá dobové texty
z inscenovaného procesu Dr. Milady
Horákové.
Omezená kapacita sálu na cca 150
sedadel!!
Vstupné: 300 Kč, snížené do 27.5.
250 Kč
Předprodej: kulturní dům

Pátek 3. června – parkoviště u kulturního domu – 15.00 – 17.00 hodin
DĚTSKÝ DEN
MALOVÁNÍ NA ASFALT …
Zábavné odpoledne pro všechny děti.
Připraveno je tradiční MALOVÁNÍ
NA ASFALT s oceněním nejlepších
ve všech kategoriích, soutěže, jízda
zručnosti na kolech, koloběžkách i
odrážedlech, reprodukovaná hudba.
Koná se pouze za příznivého počasí
Středa 8. června – velký sál KD –
10.00 hodin pro školu a 17.00 hodin
pro veřejnost – pořádá ZŠ Bystřice,
Nádražní ulice
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČESKO–SLOVENŠTÍ PECHOVI
Účinkují žáci ZŠ Bystřice, Nádražní
ulice a ZŠ Juh Vranov n.T.
Úterý 14. června – velký sál KD
– 17.00 hodin – pořádá Hudební škola Yamaha
KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
V individuální a skupinové hře se
představí žáci ve hře na keyboard,

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA NABÍZÍ
KLIENTSKÉ KARTY
Jako výraz vděku za pravidelné návštěvy nabízí nemocniční lékárna svým
zákazníkům od května klientské karty. Díky nim mohou klienti sbírat bonusové body za recepty či v lékárně zakoupené zboží. Tyto body mohou následně
uplatnit jako slevu při nákupu léků a dalšího zboží v nemocničních lékárnách.
„Vycházíme tím vstříc našim pravidelným zákazníkům. Nabízíme jim jakýsi věrnostní program,“ říká vedoucí lékárny v novoměstské nemocnici Mgr.
Jitka Badalíková.
Jak klientské karty fungují? Při návštěvě nemocniční lékárny nabídnou její
zaměstnanci zákazníkům zdarma kartu opatřenou čárovým kódem a zaznamenají si jeho jméno. Pak už jen klient sbírá bonusové body jak za léky vyzvednuté na recepty, tak za nákup veškerého ostatního sortimentu v nemocničních
lékárnách. Při placení zboží z volného prodeje může podle množství nasbíraných bodů uplatnit slevu z ceny svého nákupu. Buď ji využije ihned, nebo
body střádá pro příští návštěvu nemocniční lékárny. „Karta je samozřejmě přenosná. Mohou ji využívat i další členové rodiny či známí našeho zákazníka.
Platí v obou nemocničních lékárnách,“ dodala Jitka Badalíková.
Kromě možnosti dosáhnout na slevu, přináší klientská karta i další výhodu.
Díky ní a záznamům o předchozích receptech a nákupech v lékárně nabídnou
lékárnice možnost konzultace nad medikací, proberou s pacientem případné
negativní reakce či komplikace při užívání léků a dalších přípravků.

ÚSPĚCH ŽABŠMENŮ!
Juniorky z oddílu
aerobiku DDM Bystřice n.P., které si říkají
„Žabšmeni“, se 9. 4.
2011 zúčastnily soutěže
Bystřický Kostitřas 2011
a svoji kategorii vyhrály!
Družstvo soutěžilo ve
složení: Veronika Maršálková, Veronika Nepejchalová, Karolína Tomanová, Monika Jurečková, Petra Vrbasová,
Petra Nováková, Lenka
Jobánková, Anna Honková, Lucie Koktavá
a Michaela Šuterová.
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zobcové ﬂétny a ve zpěvu. Skladby
jsou zpracovány z oblasti vážné hudby, jazzu, populární hudby, úspěšných pěveckých hitů a také lidové
hudby. V hravých a hudebně propracovaných oborech První krůčky
k hudbě a Rytmické krůčky vystoupí
předškolní děti.
Vstupné: dobrovolné
Středa 15. června - velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek
pro děti od 3 do 9 let, délka cca 50
minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Sobota 18. června – kostel sv. Vavřince - 19.30 hodin
VARHANNÍ KONCERT
KATEŘINA CHROBOKOVÁ varhany
XVI. ročník Mezinár. hudeb. festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
Mladá varhanice s úctyhodnou řadou
mezinárodních koncertních zkuše-

ností je známa svým zaujetím pro
soudobou hudbu. Vedle známých
duchovních děl ve svém recitálu uvede skladby, které nově vznikly pro
její vystoupení na festivalu Concentus Moraviae.
Program: Johan Alain, Felipe Juan
Waller, Peter Graham, Johan Sebastian Bach
Vstupné: 200 Kč snížená do 27.5.
150 Kč, zlevněná 100 Kč
PŘIPRAVUJEME:
14. srpna - Tradiční Vavřinecká pouť
5. ročník Přehlídky dechových hudeb
Změna programu vyhrazena !
Prodej vstupenek:
Kulturní dům, Luční 764,
tel. i fax 566 552 626,
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo
náměstí 12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

Léto na Orlovně
Příměstský tábor všeobecný
I. turnus 1.8. – 5.8. 2011
II. turnus 15.8 -19.8. 2011
Cena 650,- Kč/os.
V ceně je zahrnutý oběd, pitný režim po celý den, vstup na koupaliště,
drobné výlohy. Přihlášky prosím na email: exlova@tiscali.cz,
bystricenp@seznam.cz, nebo na tel.: 736 773 621.
Turnus bude otevřen, pokud bude přihlášeno alespoň 10 dětí.

Těší se na vás Jitka Exlová

Tábor je od 8.00 – 15.00 hod. pondělí - pátek

Zubní pohotovost květen - červen 2011
KVĚTEN
28.5. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
29.5. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
ČERVEN
4.6. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
5.6. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
11.6. MUDr. Dagmar Blaháková, Vrat. nám. 12, Nové M. na Mor., 566 616 904
12.6. MUDr. Eva Peňázová, Vrat. nám. 12, Nové M. na Mor., 566 616 900
18.6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 566 523 796
19.6. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
25.6. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
26.6. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové M. na Mor., 533 618 060
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Bioodpad jako využitelná složka
komunálních odpadů
Biologicky rozložitelný odpad
vzniká v domácnostech při zpracování potravin a přípravě jídla a dále
z údržby zahrad a veřejné zeleně. Ve
směsném komunálním odpadu tvoří
až 1/3 objemu odpadu. V současné době je právě bioodpad jedním
z největších problémů odpadového
hospodářství, protože se většinou
ukládá na skládky, kde zabírá místo, bez užitku se rozkládá a přispívá ke znečišťování životní prostředí
i skleníkovému efektu. Naproti tomu
vytříděný bioodpad lze využít ke
kompostování a tím návratu živin do
půdy nebo zpracování v bioplynových stanicích na teplo a elektrickou
energii, Širší zapojení obyvatel kraje
Vysočina do systému třídění bioodpadu povede ke snížení množství
biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných na skládky. Děkujeme,
že třídíte.
Názor osobnosti:
Bioodpad je zdrojem živin, organické hmoty a energie – je živým
materiálem, proto se nedá skladovat,
je nutné jej správně a kontrolovaně
zpracovat a využít. Jeho kvalita,
která je dána místem jeho vzniku
a úrovní třídění, podmiňuje volbu
technologie.

Prvním krokem ke snížení bioodpadu na skládkách a na černých
skládkách je prevence vzniku bioodpadu. To znamená, že se tento materiál nestane odpadem, ale je využit
v místě vniku v rámci domovního
nebo komunitního kompostování.
Tímto způsobem ale nemusí být
vyřešen veškerý bioodpad vznikající v obci. Zavedením systému
třídění, sběru a zpracování vzniká
potřeba centrálních zařízení na zpracování bioodpadu.
Správně vedeným procesem
zpracování bioodpadu vznikají produkty, které se vrací zpět do
koloběhu živin a energie v přírodě.
Bioodpad tak přispívá k úspoře
neobnovitelných zdrojů a k ochraně životního prostředí. Jedním příkladem za komplex významu kompostu je návrat organické hmoty do
půdy, zlepšení fyzikálních vlastností půdy a tím omezení eroze půdy
a snížení rizik záplav. Ochrana
půdy, vzduchu i vody odkloněním
bioodpadu ze skládek je celospolečenským úkolem a třídění bioodpadu by mělo být prioritou a samozřejmostí.
Květuše Hejátková,
Zemědělská a ekologická regionální
agentura, o.s. Náměšť n. O.

FARMÁŘSKÉ TRHY SE DOBŘE ROZBĚHLY
První dva farmářské trhy v Bystřici n. P. se těšily velkému zájmu návštěvníků. Hned napoprvé, 30. dubna 2011, nás sice několik prodejců
nechalo ve štychu, protože dali přednost Flóře Olomouc, přesto byla
návštěvnost i obrat prodejců na velice dobré úrovni.
Druhý farmářský trh se konal v sobotu 14. května 2011, a to už se
počet prodejců zdvojnásobil na 23. V nabídce opět nechyběly živé ryby,
mléčné výrobky z ekofarmy, tvaroh, sýry, bezlepkové potraviny, nakládané sýry, několik druhů uzenin, keramika, košíky, přírodní kosmetika,
koření, sazenice, zelenina i ovoce, květiny, medovina, domácí kremrole a mnohé jiné. Někteří obchodníci vyprodali zboží hodně rychle, ale
příště slibují dovézt větší zásoby.
Dobrou hodinu vyhrával před kostelem dechový orchestr ZUŠ pod
vedením Štěpána Husáka a sklidil zaslouženě velký úspěch.
Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení a také záchodová
amnestie.
Protože se farmářské trhy osvědčily, budou se opakovat v termínech
28. května a 18. června. O dalších budeme včas informovat.
Hynek Jurman

Náhradní rodinná péče
Adopce.com je projekt, který
poskytuje zájemcům o osvojení či
pěstounskou péči kvalitně zpracované informace formou brožury
„Průvodce náhradní rodinnou
péčí“, informačního webového portálu www.adopce.com a telefonní
linky 233 356 701.
Dovolte nám, požádat Vás tímto
laskavě o podporu naší snahy.
Pro zvýšení informovanosti široké
veřejnosti o možnostech náhradní
rodinné péče, bychom Vás chtěli
požádat, zda by bylo možné na
webových stránkách Vašeho úřadu
umístit odkaz na projekt Adopce.
com, a to v podobě věty:
“Ucelené informace o náhradní
rodinné péči naleznete na webovém
portálu informačně vzdělávacího
projektu www.adopce.com.“

V nedávné době jsme Vám zaslali obálku s několika kusy brožury
„Průvodce náhradní rodinnou péčí“.
Brožuru je i nadále možné stáhnout
ve formátu PDF nebo zdarma
objednat na webových stránkách
www.adopce.com.
Rády bychom Vás touto cestou
taktéž požádali o zpětnou vazbu,
zda je pro Vás brožura „Průvodce
náhradní rodinnou péčí“ dobrým
nástrojem při komunikaci s Vašimi
klienty.
Projekt Adopce.com je realizován
díky dlouhodobé podpoře Nadace
Terezy Maxové dětem a společnosti
Nestlé Česko s.r.o. za odborného
dohledu a pomoci Střediska náhradní rodinné péče.
Naďa Dittmannová
ředitelka

TÁBOR POD VEDENÍM JITKY EXLOVÉ
Přihlášky, formulář
o bezinfekčnosti
a bližší informace
Vám budou zaslány obratem na Vaši
e-mailovou adresu
Dotazy zasílejte na
e-mail bystricenp@
seznam.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Staňte se bystřickým fotografem roku 2011…
aneb po Bystřicku s fotoaparátem
Fotíte rádi, jste nadšení fotografové? Zkoušíte prostřednictvím fotograﬁe zachytit zajímavým způsobem
místa, lidi a dění kolem sebe? Pokud ano, pak právě
pro vás je určena připravovaná fotosoutěž „Bystřické
zrcadlení“. Soutěž, jejímž partnerem je město Bystřice nad Pernštejnem, bude zahájena 1. července
2011 a bude otevřená všem amatérským a zájmovým fotografům. Pro letošní ročník byly vybrány tři
tématické soutěžní okruhy z oblasti dokumentární,
umělecké a historicko-dokumentární fotograﬁe, mapující život, události a
proměny našeho města a regionu. Účastníci se mohou těšit nejen na zajímavé ceny, ale především na možnost prezentovat svou tvorbu a podělit se
o své nejzajímavější snímky. Bližší informace, vyhlášení soutěžních témat
a podrobnosti soutěžních podmínek naleznete v příštím vydání Bystřicka
a na webových stránkách města.
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SPORT
Jsou sportovní výkony měřitelné
brankami, body, sekundami, délkou
atd. A pak jsou sportovní výkony, které takto poměřovat nelze, a to z jednoho prostého důvodu. Výkon je natolik
subjektivní, že ho nelze porovnávat.
Ptáte-li se, o jakém sportu mluvím, pak
vězte, že o horolezectví. I když ono to
s tím sportem není tak žhavé. Pro hodně horolezců to totiž není sport, nýbrž
životní styl. A parťák, s nímž jste na
laně, je často váš nejlepší kamarád,
na něhož se můžete ve všem spolehnout. A nejinak tomu bylo i tentokrát,
když naše osvědčená dvojka Hanz
a Gavson vyrazila na zimní přechod
hlavního hřebene Západních Tater.
Zimní lezení v Tatrách bylo odjakživa povinnou horolezeckou školou,
kterou prošla taková esa jako Radek
Jaroš, či Josef Rakoncaj. Podmínkou
pro úspěch jsou bezpodmínečně fyzická zdatnost, orientační dovednosti, technika a v neposlední řadě dobré
počasí. Pod heslem „Těžko na cvičišti, lehce na bojišti“ jsme poctivě pilovali fyzičku na umělé stěně a běžkách, techniku na ledové stěně ve
Víře a vyhlíželi nejvhodnější termín
pro přechod trvající minimálně čtyři
dny. Když se takové slunečné okno
našlo, sbalili jsme batohy a autem
vyrazili na Slovensko. Ve Zverovce
jsme zaparkovali a s batohy naloženými jídlem a horolezeckým materiálem jsme vyrazili vstříc horolezeckému dobrodružství. O tom, že se jedná
o vážnou horolezeckou akci, pojednává i fakt, že jde o jednu z nejnáročnějších zimních hřebenovek ve
střední Evropě, svahy jsou extrémně lavinézní a počasí vratké jak eskymácký kajak. Hnacím motorem celé

Přátelství na laně
akce byly „halušky“, které jsme si
za odměnu slíbili po zdárném ukončení akce. První přespání proběhlo
bez stanu u bývalé Tatliakovy chaty. Teplota -18°C dělala své, takže se nám ze spacáků vůbec nechtělo. Civilizace byla daleko za námi a
před námi 1000 výškových metrů do
sedla. S batohy se nestoupalo rychle, ale cestu jsme ukrajovali rychle
až do té doby, než se před námi zjevil slovenský Matterhorn alias Ostrý Roháč. Ten, kdo prošel tato místa
v létě, jistě uzná, jak majestátně tato
hora od východu vypadá. Hroty maček se zakusovaly do tvrdého sněhu a my se opírali na strmém svahu
o své cepíny. Expozice byla úžasná
a jakmile jsme se dostali do skalnatého terénu, začali jsme se jistit i lanem.
V tu chvíli člověk zapomene na všechny problémy a soustředí se na vyřešení jediného – překonat výškové metry
a stanout na vrcholu. Ruce mrzly
kvůli foukajícímu severáku, ale pohyb nám pomáhal udržovat tepelný komfort. „Povol, dolejzám na vrchol. Ok jistím a pojď taky! Ty krávo to jsou panoramata, jsme nad
mrakama, brácho!“ Pocit neuvěřitelné blaženosti při výstupu na vrchol a úžasné rozhledy. Inverze jak
z ﬁlmu. Dole se vše halilo do mlhy
a vidět byly pouze vrcholy nad 2000
m.n.m., prostě nepopsatelné. Jenže
žádné zdržování, nás ještě čekal další
takový vrchol. Ano, nevýhodou hřebenovky je, že se na večer nevrátíte
do vyhřáté chaty, nejdete na lehko a
musíte si poradit s případnými pro-

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
Vás zve

blémy sami. Proto ji absolvuje tak
málo lidí, a proto je tu tak kouzelný
klid. Večer stavíme na hřebenu stan
a pozorujeme úchvatnou scenérii západu Slunce. Tiše závidíme našim
parťákům, Lezcům z Vysočiny, kteří
si ve Španělsku užívají teplotní protipól v podobě +20°C. Ve stanu vaříme
instantní kaše, tradiční to jídlo horolezcovo. Další den ráno opět jak vymalovaný. Čeká nás pravděpodobně nejtěžší úsek přes Tri Kopy a Baníkov. Řětezy, pomáhající v létě zdolat nejstrmější úseky, jsou nyní pod
příkrovem sněhu. Úzké špičaté hřebínky široké maximálně půl metru
vyžadují přesný krok. Na pravo hluboká skalnatá strž, vlevo pak dlouhý lavinézní svah. Zde se více než
kde jinde hodí přísloví „Festina lente – spěchej pomalu“, aneb jak říká
můj kamarád „osudovej krok uděláš
jen jednou a seš mrtvej na celej zbytek života.“ Překonáváme to a s pocitem úlevy docházíme na vrchol Salatína. Potkáváme nádherné stádo kamzíků, co víc si přát. To ještě netušíme,
co si pro nás příroda nachystá. V noci
se zvedne prudká vichřice, která se
ani ráno nemíní utišit. Vytrhává důsledně zahrabané sněhové kolíky,
a kdybychom ve stanu neleželi,
plachta už se válí někde v údolí. Ráno
s vypětím všech sil, ležíce rozpláclí
jak rozjeté ropuchy na plachtě stanu,
balíme a mizíme pryč z této nehostinné krajiny. Zbývá nám sejít 1000 výškových metrů dolů, avšak v prudkém
větru vydá každý krok za deset normálních. Připomíná mi to moje tou-

lání norskou polární krajinou. Bílá
tma tvořená sněhovým vírem a silným vichrem ustává až v nižších polohách. Slavnostně si ťuknem cepínem…je to tam, zvládli jsme to. Nohy
rozmrzají a s nimi i zúčtování Tater
s nezvanými hosty. Hanz má odřené
obě paty, já lehce omrzlo-otlačený palec. Ale hlavně jsme to v pořádku ustáli a za to nás čekaly slíbené halušky.
Opět jsme si dokázali, že přátelství
se utužuje nejlépe v extrémních podmínkách, výkon není jen o brankách
a zážitek nemusí být vždy příjemný, hlavně když je hluboký a trvalý.
Horám děkujeme za krásné zážitky
a úspěšný návrat. S pokorou přiznáváme, přírodo, jsi mocná čarodějka.
Hore Zdar Luboš Gável – Gavson
a Honza Navrátil – Hanz

DĚTSKÝ DEN

DEN DĚTÍ

NA STADIONU

v neděli 5. června ve 14 hodin

Sportovní klub Bystřice n. P. zve všechny děti a rodiče na
Dětský den, který budeme pořádat na stadionu v Bystřici n.
P. v neděli 5. června od 9:00 hod. Těšit se můžete opět na
projížďku v koňském sedle, skákání v pytlích a na trampolíně, střelbu ze vzduchovky, chůzi na chůdách atd. Všichni
jsou srdečně zváni.
-ps-

v prostorách domu dětí a mládeže.

Připraveny jsou soutěže, atrakce, v tvořivé dílničce si
můžete vytvořit malý dárek. Od 15.30 se bude v sále DDM
konat diskotéka.

CYKLISTÉ Z CYKLISTICKÉHO SPOLKU BYSTŘICE NA AUTOR ŠELA MARATHONU 2011
Na 1200 přihlášených bikerů z Česka,
Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska,
Německa a Velké Británie přijelo změřit
svoje síly do malebného okolí hradu Helfštýn na tradiční dvanáctý maratón horských kol MTB 92 a 58 km a první ročník Cross - 71 km v Česku. Tento závod je
známý neopakovatelnou diváckou kulisou,
atraktivní tratí a dojezdem na hradě Helfštýn. Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 kilometry, jeho umístění na kopci v zalesněné krajině připomíná středověké sídlo ukryté před civilizací.
Hlavní závod na 92 km dlouhou trať
odstartoval z náměstí v Lipníku nad Bečvou v 9:00 hodin ve třech vlnách. Starty dalších závodů proběhly od 11:30
– 12:00 hodin. Cyklisté z Cyklistického
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spolku Bystřice se zúčastnili krátké, poměrně obtížné 58 km tratě vedené převážně kopcovitými úseky se strmými
sjezdy, které se střídaly s rovinatými pasážemi s dojezdem v prudkém kopci do
cíle na nádvoří hradu Helfštýn. Jiří Pučan v tomto krásném závodě obsadil vynikající 2. místo v kategorii Muži Masters od 40 do 49 let a Jiří Binder skončil na 51. místě v kategorii Muži Masters od 30 do 39 let.
Více o tomto zajímavém závodě
najdete na stránkách:
http://www.lipniknadbecvou.eu/zpravodajstvi/2011/clanek329.htm
nebo na stránkách:
http://www.selasport.cz/cz/author-selamarathon/aktualne.html
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

Duben plný cenných kovů
Aerobic team Jitky Exlové se každoročně zúčastňuje závodů v aerobiku.
Konečně se nám dostavily úspěchy a
dovezli jsme si spoustu medailí. Hned
první víkend v dubnu jsme jeli s děvčaty na závody mini teamů ve sportovním aerobiku. Začali jsme trénovat
loni na podzim. Konkurence byla veliká. Na bedně jsme nestáli, ale porovnat síly s teamy z Prahy, Kutné Hory,
Hradce Králové, Poděbrad, Chotěboře, Oslavan a dalších nám potvrdilo, že
jsme konkurence schopné.
Hned následující týden jsme jeli na
závody jednotlivců. Zde byla kategorie,
ze které mohla děvčata postoupit na
mistrovství ČR. Také se nám to podařilo. Nikola Nachtigalová postoupila
z druhého a Veronika Černá z pátého
místa. I ostatní děvčata zde předvedla
perfektní výkony. Z padesáti dětí se
do ﬁnále nepostupového závodu probojovala Natálka Munzarová, která
stejně jako Jitka Černá obsadila krásné sedmé místo. V nejmladší kategorii

bojovaly o co nejlepší umístění Hanička Černá a Terezka Skalníková.I když
jim je teprve 5 let, závodily opravdu
s velkým nasazením a srdcem.
V Náchodě 24. dubna nás čekaly
závody pódiových skladeb. Mála děvčátka se skladbou Elektric Kids obsadila krásné 5. místo a velká děvčata
se skladbou It’s OK se úmístila na 3.
místě.
O týden později jsme opět jeli na
závody pódiových skladeb a jednotlivců do Třebíče. Ani tady jsme se
neztratili. Více jak polovina dívek
se probojovala do ﬁnále. V kategorii
8 -10 let si zlatou medaili odvážela
Natálka Jandová, v kategorii 11-13
let si bronz odvážela Veronika Černá,
v kategorii 14-16 let si krásné čtvrté
místo odvážela Nikola Nachtigalová,
která musela být z důvodu postupu na
republiku o jednu kategorii postaršena. Ale jak je vidět, dokázala se s tím
velice dobře poprat. Takto oceněni
jsme se pustili do boje v pódiových

Bystřický KOSTITŘAS 2011
Dne 9. 4. 2011 proběhl v bystřickém Kulturním domě první ročník
nepostupové taneční soutěže Bystřický Kostitřas. Pořádala ji za pomoci
města organizace Dance Style Bystřice n.P . Závodů se zúčastnilo se 60
choreograﬁemi 31 týmů z České
republiky a Slovenska. Na tanečním
parketu se vystřídalo cca 700 tanečníků. Bojovalo se ve čtyřech kategoriích: Aerobic, Street dance, Show
dance a Modreni a disco dance. Rozdalo se 30 ocenění.
Velice dobře si vedly i bystřické
týmy. Děvčata z DDM, říkající si Žabšmeni, vybojovala. 1. místo v kategorii Aerobic junioři. Tanečnice s DS,
jmenující se Dancing Kittens, vybojovaly krásné 2. místo v kategorii Street
dance děti. Tanečníci z Young Dancers
pak obsadili 2. místo v kategorii Street
dance junioři. Všem ještě jednou mnohokrát gratuluji.
Velký dík patří porotě: panu Milanu Müllerovi, slečně Kristýně Coufa-

lové, Ing. Janě Koktavé, Mgr. Vlastě
Moncmanové a paní Lence Vojtové
za nelehké rozhodování o vítězích.
Poděkování také patří panu Miroslavu
Koudelkovi, který se celou soutěž staral o bezvadné ozvučení, slečně Jitce
Benové za profesionální moderování
celé soutěže, panu Radimu Zemanovi
za bezproblémový chod výpočetního
centra soutěže, a samozřejmě i paní
Petře Dufkové, která se svědomitě
starala, aby soutěžícím, pořadatelům a
porotě nekručelo v žaludku.
Chci poděkovat i celému realizačnímu týmu, do kterého patří mnoho vstřícných a ochotných lidí, kteří
věnovali svůj volný čas dětem a této
soutěži. Nesmím zapomenout na ﬁrmy FONOREX, s.r.o. a RAMILA,
s.r.o. za ﬁnanční pomoc a vedení kulturního domu za ochotu a vstřícnost
při realizaci soutěže. Ještě jednou
mnohokrát děkuji.
Za DS Bystřice n.P.
Petra Nováková

skladbách. Malá děvčata si zde
odvážela kov nejcennější, a to 1. místo se skladbou Elektric Kids. Ani star-

ší dívky neodjely z prázdnou, vybojovaly si krásné 2. místo se skladbou
It’s OK.

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

16. ročník AKADEMIE DDM
sobotu 28. května v 15:00 hodin amﬁteátr na náměstí v Bystřici n.P.
PROGRAM:
představí se vám členové zájmových útvarů aerobik, mažoretky, kytara, ﬂétna, klavír a judo. Od 14:00 hodin si můžete na DDM prohlédnout
v jednotlivých klubovnách výstavku prací dětí ze ZÚ keramika, všeuměl,
výtvarný a modelářský
Vstupné: dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé!

STŘELECKÁ LIGA MLÁDEŽE
Střelecký oddíl DDM Bystřice n.P se stal vítězem Střelecké ligy mládeže
pro školní rok 2010/2011 a získal tak tradiční putovní pohár. Vítězné družstvo
mělo složení: Jiří Brablec, Jiří Šejnoha, Luboš Srnský a Jan Hamerník. Skvěle se umístili i mezi jednotlivci, kde bylo celkem 26 střelců:
Jednotlivci:
Celkové výsledky družstev:
1. Jiří Brablec
1. DDM Bystřice n.P.
2. Jiří Šejnoha
2. AZ Centrum SVČ Hav. Brod
4. Jan Hamerník
3. Aktive-SVČ Žďár n.S.
5. Luboš Srnský
4. 2.ZŠ Žďár n.S.

Mezinárodní turnaj
neregistrovaných
hráčů
v ledním hokeji
O víkendu 16.-17. dubna 2011
proběhl v polském Krakově,
v moderní hale Cracovia, mezinárodní turnaj neregistrovaných hráčů v ledním hokeji. Náš region tam
zastoupilo družstvo složené z hráčů mikroregionu Bystřicka, z nichž
jádro tvořili hráči Horní Rožínky.
V tomto jedinečném turnaji, kterého se účastnila například družstva
Sokol Katowice, Hools Energy
Krakow, Czarty Krakow, a další
obsadili naši reprezentanti skvělé
druhé místo.

Za vzornou reprezentaci našeho
regionu děkujeme všem hráčům:

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Bohouš Šejnoha
Josef Chytrý
Jarda Jeřábek

Honza Škorpík
Kuba Škorpík
Roman Koláb

Pavel Kobza
David Pivko
Fanda Palosz

Přemek Vrána
Lukáš Kobza
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POZVÁNKY, INZERCE

Ř Á D KOV Á I N Z E R C E

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM

• PŮJČKY – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité a movité věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.
• HLEDÁME brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním
autem. Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• PRÁCE Z DOMU více na www.byznyszdomu.cz
• Koupím obrazy všech žánrů. Platba v hotovosti. Tel.: 602 528
912.
• POCTIVÁ PRÁCE více na: www.vydelavatzdomu.cz
• ZDRAVÉ HUBNUTÍ více na: www.nutricnivyziva.cz
• KOUPÍM byt v Bystřici nad Pernštejnem. Prosím SMS
na 775 130 932.
• NALÉHAVĚ HLEDÁM RD v Bystřici a blízkém okolí
do 10 km, nejlépe se zahradou, horší stav mi nevadí. Cena
dohodou. Tel.: 775 667 214.
• PRODÁM POZEMEK pro výstavbu samostatného RD
v Bystřici nad Pernštejnem – velmi klidná a slunečná poloha
s výhledem do volné krajiny – přípojky IS na pozemku – včetně dokumentace pro stavební povolení (projekt možno upravit
- případně zajistit stavbu domu „na klíč“). Tel: 602 757 228.
• VYMĚNÍM BYT v Bystřici n. P. 2,5 za 1+1 na S II. v Bystřici. Podmínka výtahu či nižší patro. Tel.: 728 662 777.
• HLEDÁM pronájem garáže v Bystřici n. P., ul. Zahradní.
Pište sms – ozvu se. Tel.: 736 763 961.

VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• NÁVŠTĚVNÍCI SI MOHOU PROHLÉDNOUT
PROSTORY ŠKOLY V HLAVNÍ BUDOVĚ NA
ZAHRADNÍ ULICI 622 A V PAVILONU MŠ
KORÁLKY
• ZÍSKAT INFORMACE O STUDIU VE VŠECH
OBORECH ŠKOLY
• ZÚČASTNIT SE VÝUKY
• V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STUDIUM SI
VYZVEDNOUT PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠKÁM

TĚŠÍME SE NA VÁS VE ČTVRTEK 2. ČERVNA 2011
V DOBĚ OD 14.00 DO 16.00 HODIN.

1. setkání
rodáků, pamětníků a přátel
OBCE CHLÉBSKÉ
18. června 2011 od 13 hod.
PROGRAM:
13.00 – 13.45 mše v kapličce
14.00 – 14.15 slavnostní zahájení starostou obce
14.15 – 15.00 přednáška o historii obce
15.00 – 15.30 promítání historických fotograﬁí,
křest vzpomínkové publikace
15.30 – 16.00 vystoupení šermířů
14.00 – 19.00 odpolední hudební doprovod skupina L.A. CLASSIC
20.00 – do konce večerní hudební produkce DJ David Sýkora

Chopper Team

Bystøice nad Pernštejnem

3.roèník

MOTORKÁØI
DÌTEM

29.5.2011

Masarykovo námìstí ve 13.00 - 14.30 - 14.30 vyjížïka
Obèerstvení pro motorkáøe zajištìno.

chopperteam.cz
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HO LEZCI Z VYSOÈINY
poøádají
turistický zájezd

v Rožné
Vás zve na:

28.5. KLAUNIÁDA a DISCO

ke dni dětí, v 16 hod., vstup zdarma

OLDIES PARTY
11.6. OLDIES PARTY

do Vysokých Tater
- Zelené pleso.
Je zajištìna autobusová
doprava a ubytování na Chatì
pri Zelenom plese (Brnèála).

+ dámský striptýz

24.-26.6. ČERVENÉ BYLINNÉ PIVO
24.6. SVATOJÁNSKÁ NOC
skupina Balanc

30.6. ŠKOLÁCI! Dostanete zmrzlinu!

te všichni. Jste srdečně zváni!
Přijď

www.slovackachalupa.cz

Termín zájezdu je
1.6. – 5.6. 2011
a stále máme volná místa.
Pro bližší informace volejte
777 940 430 p. Vrána

Jsme dceøinou spoleèností nìmecké skupiny Wera a ve strojírenském oboru patøíme ke svìtové špièce. V Èeské
republice pùsobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího náøadí pro profesionální
použití. Jsme certifikováni dle norem øady ISO 9000. V souèasné dobì zamìstnáváme 480 pracovníkù.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamìstnance na tyto pozice:

TECHNOLOG TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ
Náplò práce:

ü
øešení samostatných úkolù, optimalizace postupù v oblasti
tepelného zpracování a následných operací
ü
øešení technických a technologických problémù v dané oblasti
ü
spolupráce pøi projektech vedoucích ke zvyšování produktivity
ü
spolupráce pøi zavádìní nových technologií
ü
komunikace s nìmeckou mateøskou spoleèností
ü
odborná podpora laboratoøe pøi provádìní zkoušek a pøi øešení
technologických problémù
ü
spolupráce s oddìlením kvality pøi provádìní zkoušek v laboratoøi
a pøíjmu zboží
ü
odborná podpora vývojového oddìlení v otázkách týkajících
se materiálu a tepelného zpracování

SEØIZOVAÈ CNC STROJÙ

Požadujeme:

ü
SŠ nebo SOU s technickým zamìøením
(nejlépe zamìøení ve strojírenství)
ü
praxe v oblasti vstøikování plastù nebo práce na CNC
strojích nebo v oblasti soustružení vítána

Požadujeme:

ü
SŠ/VŠ vzdìlání technického smìru
ü
zkušenosti s technologiemi tepelného zpracování
ü
zkušenosti s optimalizací uspoøádání pracovištì
ü
komunikativní a organizaèní schopnosti
ü
schopnost samostatné i týmové práce

Uvítáme:

ü
znalost nìmeckého jazyka
ü
praxi v oboru

Pro obì pozice nabízíme:

ü
po zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání
ü
zajímavou práci, možnost osobního rùstu
ü
benefity (týden dovolené navíc, školení, pøíspìvek
na životní nebo penzijní pøipojištìní)
ü
zázemí mezinárodní spoleènosti
ü
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823, 566590820.
www.werawerk.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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STAVOFLOS s.r.o.
přijme
stavbyvedoucího
- min. SŠ vzdělání
- autorizace výhodou

Nástup možný ihned
Kontakt: 724 845 555
www.stavoflos.cz

STØECHY - DØEVOSTAVBY
•

TESAØSTVÍ

•

POKRÝVAÈSTVÍ

•

KLEMPÍØSTVÍ

www.strechyrk.cz, tel.: 721 568 194, e-mail: info@strechyrk.cz

OSVċŽENÍ „U TETY ÁJI“
Nabízíme
- pivo a limo
- chuĢovky k pivu a limu
- drobnost na zub
- pamlsky pro dČti a zmrzlina

Provozní doba:
kvČten – záĜí
Ĝíjen – duben

pondČlí
úterý – nedČle
pondČlí + stĜeda
úterý, þtvrtek, pátek
sobota + nedČle

zavĜeno
11:00 – 22:00 hod.
zavĜeno
17:00 – 22:00 hod.
13:00 – 22:00 hod.

Provozní dobu lze po pĜedchozí telefonické domluvČ upravit.
Kontakt : mobil – 604 653 204, 721 119 692
email – utetyaji@seznam.cz

Jsme na facebooku, zde najdete i novinky a rĤzné akce i
neþekané zmČny provozní doby, aktualizované každý den.
TČšíme se na Vaši návštČvu
teta Ája
Andrea Vondrová
osvČžení „U TETY ÁJI“
Chlum 1, 592 65 Chlum-Korouhvice
IýO: 74200780, DIý: CZ7962073812
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Dětské pěvecké sbory

STUDÁNKA, PRAMEN, PRAMÍNEK
ZŠ BystĜice n. P. zve všechny pĜátele divadla
na pĜedstavení

Vás zvou na

JARNÍ KONCERT
27.5. 2011
v 18 hodin
Městské muzeum Bystřice n.P.

ýESKO-SLOVENŠTÍ PECHOVI
ANEB
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Hrají žáci ZŠ BystĜice n. P., Nádražní 615 a ZŠ JUH Vranov n. T.

KDY: 8.6.2011 v 17:00
KDE: KD v BYSTěICI n. P.
VSTUP VOLNÝ
Tel.:556550401

www.zsbystrice.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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NOVÁ BARVA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ČERVENÁ
Nesete do kontejnerů tříděný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Přiberte s sebou i vaše

drobné elektro a baterie
Červené kontejnery už i v ulicích vašeho města
www.cervenykontejner.cz

MĢsto BystƎice nad Pernštejnem
nabízí na závlahu hƎištĢ

AUTOMATICKÝ ZAVLAÿOVAÿ
SPORT (pásový)

jednoduchá instalace, pravidelná závlaha po celém pojezdu
bez obsluhy s automaƟckým vypnuơm závlahy
spolehlivost a dlouhodobá životnost
zavlažená šíƎe pƎi jednom pojezdu až 60 m z jedné
trysky (2 trysky), délka až 110 m
rychlost pojezdu až 40m/hod se vstupním tlakem 4-8 bar
zánovní, s délkou PE trubky 125, Ø 50 mm

Cena 50 000 Kē + DPH
Informace na tel.: 566 590 315, 566 590 370
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Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

JARNÍ SLEVY

nabízí svým obèanùm

domácí kompostér
Cena je 540,- Kè (vèetnì DPH) / kompostér. Úhrada
probìhne na pokladnì MìÚ v Bystøici nad Pernštejnem.
Kompostéry je možno vyzvednout v areálu
TS mìsta Bystøice a.s.
Kompostér typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)
Výška: 840 mm
Šíøka: 740 mm
Hloubka: 740 mm
Objem: 400l
Hmotnost: 13 kg

Bližší informace obdržíte
na tel. è. : 566590315, 566590370
OPERAÈNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a pøírodu
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