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Kulturní a sportovní akce
Ohlédnutí za volbami
Opravy
Mikroregion Bystřicko (D. Rožínka, Rovečné, Sejřek, Štěpánov, Zlatkov)
Rozhovor se sportovní legendou (Jiří Šenkýř)

ZAS BYL U NÁS PREZIDENT!
Rekonstruované náměstí v Bystřici otevíral Václav Klaus
Tak k nám zase přijel prezident! Po nekonečných 82 letech. V půlce června
1928 se tísnily davy před radnicí, tj. před dnešním muzeem. T. G. Masaryk
přijel s velkým zpožděním a spěchal. Pan L. R. Hnát, očitý svědek jeho návštěvy, v letošní skladbě napsal:
„Hodiny čekání a hlava na hlavě, TGM cestuje po naší Moravě.
Brána a tribuna, před starou radnicí, legie, kordony a městští strážníci.
Kolona přijela, velmi však spěchala, holčička nesměle veršíky říkala.
Promluvil, zamával, nebylo slyšeti, kolona odjela, skončilo napětí.
Zůstala tribuna a sukno červené, vzpomínka navždycky a údy znavené.“
Tatíček Masaryk tehdy navštěvoval jedno město za druhým, zdržel se na
Pernštejně u hraběte, unikal léčkám skoro ve všech dědinách. Václav Klaus,
čestný občan našeho města, na konci května 2010 přijel jenom k nám, do
Bystřice nad Pernštejnem! Co tomu předcházelo?
Především 13 měsíců práce! V březnu 2009 se poklepal základní kámen,
více než rok se bagrovalo, vrtalo, řezalo, dláždilo a 29. května 2010 došlo
k slavnostnímu předání stavby veřejnosti za účasti hlavy státu. O pár dní
dříve polaskala poprvé voděnka kaskády uprostřed náměstí. Železní ptáci
přiletěli z rukou uměleckého kováře Milana Beneše. Vše bylo připraveno!
Čtyři dny před slavností se konečně začal hledat i základní kámen. To byly
fofry! S jistými problémy se přece jen nalezl a zasadil do dlažby.
Od rána se naším městem proháněla jedna akce za druhou. Vodomil zahájil putování Zubří zemí, na fotograﬁe se chodilo do muzea, děti netrpělivě vyhlížely Dádu Patrasovou. Přišel i klaun Albertík, pak vystoupily
samotné děti mateřských škol. Navázala na ně Bystřická kapela s Jožkou
Šmukařem a módní přehlídka Hany Baxantové. Přijeli i motorkáři z místního klubu veteránů.
(Pokračování na str. 4)
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INZERCE

výhodné
LETNÍ SLEVY

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
CO VŠECHNO ZÍSKÁTE?
kvalitní ověřené výrobky
dotaci od státu
snížení nákladů na vytápění
kompletní vyřízení dotace na okna
OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel.:
fax:
mobil:

+420 566 520 855
+420 566 522 368
+420 605 500 442

Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin
e-mail: bystrice@vpo.cz

www.vpo.cz

nabízí

tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù
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Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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INZERCE
ZPRÁVY Z RADNICE, KULTURA

ZAS BYL U NÁS PREZIDENT!
(Pokračování ze str. 1)

Kousek nad radnicí byl přivítán krátce po 15. hodině hejtmanem Jiřím
Běhounkem a starostou Bystřice Karlem Pačiskou. Kytici mu předala Leona
Podsedníková z městského úřadu. Pak pan prezident prošel cestou křížovou.
Prodíral se davy, které ho zdravily, vítaly, občas žádaly podpis, podávaly ruce.
Hlava na hlavě, tomu se prostě říká, že by špendlík nepropadl! Dlouhá procházka! Pan Miroslav Špaček zpříjemňoval cestu recitací Fikarových veršů o
Vysočině. Pak konečně stanuli vzácní hosté na pódiu.
S projevem vystoupil nejdříve starosta města Karel Pačiska. Přivítal všechny přítomné hosty a připomenul i něco z minulosti, především zhoubný požár
z roku 1841. Město tehdy vyvstalo doslova z popela. Vyvíjelo se do krásy,
až do té čerstvé, dnešní. Vratislav z Pernštejna přišel v historickém kostýmu,
zarecitoval ze 430 let starého povyšovacího dekretu a předat povyšovací listinu starostovi města. Promluvil i hejtman kraje Vysočina.
Pan prezident pak přednesl zdravici. Vzpomenul na dobu, kdy se domlouval termín jeho návštěvy v Bystřici. Jen on tehdy tušil, že půjde o volební den.
A jako prvnímu to řekl bystřickému starostovi.
„Z vašeho krásného náměstí jsem neviděl ani kousek, všude jsou lidé,“
posteskl si.
Pak mu byla představena paní Eliška Kubíková, která pamatovala prezidentskou návštěvu před 82 lety. Tehdy se jako sedmiletá tísnila ve špalíru
družiček sokolek. Nyní osobně prezidenta pozdravila a novinářům sdělila:
„Hlavně aby zůstával stále svůj. Je to opravdu člověk na svém místě!“
Děti z mateřské školy převzaly klíč od města od paní Kubíkové jako symbol
dalšího pokračování rozvoje města. Skvělým způsobem zazpívala státní hymnu Iveta Šiborová. Pan prezident si vzal ještě jednou slovo a mimo jiné omluvil
nepřítomnost své manželky Lívie, která seče trávu na chalupě: „Já mám výmluvu, že jedu dneska do Bystřice nad Pernštejnem, a proto nemusím tuto činnost
provádět společně s ní. Tak to abyste všichni věděli, jak to doma běhá…“
Pak se podepsal do městské kroniky a převzal oﬁciální dar od starosty
– víno, pamětní listinu a příležitostné mince. Pod pódiem se pozdravil s projektantem a představiteli stavební ﬁrmy, kteří rekonstrukci náměstí prováděli.
Ale promluvil i s dalšími občany, rozdával podpisy.
Pan prezident pak zasadil višeň kulovitou na spodní části náměstí, prohlédl
si tekoucí kaskády a přihlížel ražbě mincí. Zastavoval se s lidmi, mluvil k volbám. Právě tento jeho komentář k výsledkům voleb z Bystřice nad Pernštejnem vysílaly televize ještě po řadu dní…
Program však ještě nekončil! Slyšeli jsme pěvecký sbor Studánka i slovenskou skupinu NO NAME. Viděli aerobik, břišní tance. Vyslechli dechovku,
„Pop nebo operu“ Jakuba Pustiny a Martina Poledny i Petru Janů se skupinou
Golem. Odstartoval i horkovzdušný balón, zazářil ohňostroj!
Tak ať se nám po tom náměstí hezky chodí, ať nacházíme osvěžení u kaskád
i pod stromky. A ať se zase brzy najde příležitost zaplnit bystřické náměstí do
posledního místa.
Hynek Jurman
Foto: Hynek Jurman, Pavla Benešová a Lukáš Hercik

Děti z obou škol čekají delší prázdniny
Díky dotacím na zateplení a výměnu oken obou škol začnou dětem
letní prázdniny o pár dní dříve. V úterý 15. 6. vypuknou práce na ZŠ
Nádražní, a to konkrétně na budově kuchyně a jídelny, potom se bude
pokračovat na přístavbě a od 28. června se začnou vyměňovat okna
na budově hlavní. Na ZŠ TGM začnou práce od 28. června, přičemž
součástí bude i výměna střešní krytiny. Celková částka na obě školy je
23 miliónů korun. Výměna oken musí proběhnout do konce srpna, aby
děti mohly nastoupit do školy. Dokončovací práce na fasádách budou
ukončeny do konce září.
Josef Vojta, místostarosta

V Domaníně pasování na kategorie čarodějnic
V poslední dubnový pátek byl
již tradičně v Domaníně na Horce
zapálen oheň, který dle pověstí
zahání vše zlé.
Pro malé i velké čarodějnice byla
připravena cestou na Horku spousta
úkolů. Hledání lektvarů, učení
se zaklínadel, let na koštěti a pasování na kategorie čarodějnic.

Nechyběly ani pekelné pochutiny
např. mouchy v cukru, bludný
kořínek atd. Všichni pak společně
obdivovali oheň na velké vatře a na
menším ohni se opékaly špekáčky.
Přejeme dětem krásné prázdniny,
hodně sluníčka a těšíme se na další
společné akce.

Třetí ročník Bystřického kutila zná své vítěze
29. květen 2010 byl významným
dnem pro všechny občany Bystřice
nad Pernštejnem. Proběhla vydařená
oslava 430 let výročí povýšení Bystřice na město a součastně se předal klíč
od nově zrekonstruovaného náměstí
do rukou starosty města Ing. Karla
Pačisky.
V rámci programu byly vyhlášeny také výsledky soutěže v manuální zručnosti - Bystřický kutil. Tato
soutěž je zaměřena na zručnost,
nápaditost a originalitu žáků 5. – 9.
ročníků. V letošním roce bylo přihlášeno 63 prací ze základních škol,
gymnázia a zájmových útvarů. Bystřický kutil byl rozdělen do kategorií
jednotlivci a týmy, mladší a starší
žáci. Porota ve složení: Mgr. Miroslav Novák, JUDr. Martina Peňázová, Mgr. Michal Netrda, Mgr. Olga
Mišagová, Ing. František Drobeček
a Pavla Jakubcová vybrala a ocenila
práce těchto dětí:
Kategorie: Jednotlivci 5. - 7. třída
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1. místo Viktória Königová, Sokol
Bystřice
2. místo Marie Jandová, ZŠ TGM
3. místo Daniel Jambor, DDM Bystřice n. P.
Kategorie: Jednotlivci 8. - 9. třída
1. místo Pavel Suchý, ZŠ TGM
2. místo Štěpán Vetešník, Gymnázium
Bystřice
3. místo Veronika Synková, Gymnázium Bystřice
Kategorie: Tým 5. - 7. třída
1. místo kolektiv 5. B, ZŠ Nádražní
2. místo Jiří Hofmann a Daniel Filip,
ZŠ Rovečné
3. místo V. Holečková a M. Tulisová,
ZŠ Nové Město na Moravě
Kategorie: Tým 8. - 9. třída
1. místo I. Křenková a A. Romanová, ZŠ a MŠ Dolní Rožínka
2. místo Tomáš Křenek a Martin Šikula, ZŠ TGM
3. místo žákyně 9. A a 9. B, ZŠ
Nádražní Bystřice n. P.

Vítězné práce byly ohodnoceny
v kategorii jednotlivců dárkovým
poukazem na nákup knih a v kategorie týmů získaly ﬁnanční příspěvek
od pořadatele na školní výlet. Školy,
které přihlásily vítězná díla, získaly
ﬁnanční dar. Práce všech Bystřických kutilů bylo možno shlédnout na
výstavě v aule Vyšší odborné školy
a Střední odborné školy zemědělsko-

technické Bystřice nad Pernštejnem.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala v první řadě všem zúčastněným dětem, školám a také v neposlední řadě i sponzorům, kteří přispěli ﬁnanční částkou pro zúčastněné školy. Děkuji ﬁrmě Wera Werk
s.r.o., ﬁrmě ROTER s.r.o. a ﬁrmě
ZDT Bystřice nad Pernštejnem.
- OK -

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, ZPRÁVY Z RADNICE, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

ýERVENEC 2010
Datum
27. 6. – 20. 7. 2010

5. 7. 2010

Název akce
Výstava: Vlado Burian
Roztanþené odpoledne plné soutČží – „Hurá jsou tu
prázdniny“ (od 15.00 hod.)
IV. Pelíšek fest (od 17.00 hod.)
TěI SESTRY Gambrinus Tour 2010
Taneþní zábava se skupinou Metaxa
Taneþní zábava se skupinou Metaxa
Taneþní zábava se skupinou Arzenal
100. let výroþí vzniku SDH Zlatkov
Vítání prázdnin: zábava pro dČti i dospČlé
(od 15.00 hod.)
Poutní mše (10.00 hodin)

5. 7. 2010

CyrilometodČjská pouĢ Vítochov (viz. pozvánka str. 17)

5. 7. 2010
9. 7. 2010

1. 7. 2010
2. 7. 2010
3. 7. 2010
3. 7. 2010
4. 7. 2010
4. 7. 2010
4. 7. 2010
5. 7. 2010

Místo
Organizátor
Galerie „Na Bahnech“ Vír Galerie „Na Bahnech“ Vír
házenkáĜské hĜištČ
Kopretina
BystĜice n. P.
louka Lužánky
Zapnuto BystĜice
louka Lužánky
Zapnuto BystĜice
NedvČzí
Skupina Metaxa
stadion BystĜice n. P.
SK BystĜice
Vítochov
Obec Vítochov
Zlatkov
SDH Zlatkov
Pod Horou

Gelt service s.r.o.
Farní úĜad

Taneþní zábava
PouĢová taneþní zábava se skupinou Metaxa (od 20.00 hod.)

Vítochov
Kostel sv. Michaela ve
VítochovČ
VýletištČ Vítochov
Kulturní dĤm v Rožné

9. 7. 2010

18. roþník Moravského ultramaratonu (od 14.00 hod.)

NámČstí BystĜice n. P.

10. 7. 2010

Vernisáž: ZdenČk Makovský – Hlavy (od 17.00 hod.)

10. – 11. 7. 2010

29. 5. – 27. 8. 2010
28. 6. - 3. 7. 2010

Oslavy 650 let od 1. zmínky o obci Ujþov
a setkání rodákĤ (viz pozvánka str. 17)
Tradiþní pouĢ v Rožné
Letní kino: Ženy v pokušení (od 21.40 hod.)
Setkání rodákĤ a pĜátel Obce Radkov
Setkání rodákĤ a pĜátel Obce Strachujov, odhalení
památníku padlým v I. a II. svČtové válce, žehnání
obecním symbolĤm
X Trial Zubr Cup (štafet. adrenal. závod)
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Oslavy 660. výroþí od první písemné zmínky o obci
SejĜek, (od 13.00 h); (viz pozvánka str. 17)
Letní kino: Souboj titánĤ (od 21.40 hod.)
Letní kino: Sex ve mČstČ 2 (od 21.40 hod.)
Letní kino: Iron Man 2 (od 21.40 hod.)
Letní kino: Robin Hood (od 21.40 hod.)
Letní kino: Sherlock Holmes (od 21.40 hod.)
Letní kino: Kawasakiho rĤže (od 21.40 hod.)
Taneþní veþer ve Slovácké ChalupČ v Rožné
(od 17.00 h); (viz pozvánka str. 23)
Letní kino: Avatar (od 21.40 hod.)
Letní kino: Doktor od jezera hrochĤ (od 21.40 hod.)
Pivní slavnosti
Bitva o hrad (Zubštejn)
DIVADLO NA NÁMċSTÍ: Valþík TuþĖákĤ (od 19.30 h.)
PouĢová taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Letní kino: Alenka v Ĝíši divĤ (od 21.40 hod.)
Redukþní pobyt pro ženy
Den otevĜených dveĜí na jízdárnČ farmy
MANSBERK v SejĜku (od 10.00 hod.)
Výstava: 430 let mČstem 1580 - 2010
Volejbalový kemp pro mládež

28. 6. – 31. 7. 2010

Výstava prací dČtské soutČže „Pohádkové BystĜicko“

10. – 11. 7. 2010
11. 7. 2010
16. 7. 2010
17. 7. 2010
17. 7. 2010
17 7. 2010
17.7. 2010
17. 7. 2010
17. 7. 2010
18. 7. 2010
19. 7. 2010
20. 7. 2010
21. 7. 2010
22. 7. 2010
23. 7. 2010
23. 7. 2010
24. 7. 2010
24. 7. 2010
24. 7. 2010
25. 7. 2010
25. 7. 2010
25. 7. 2010
20. 6. - 3. 7. 2010
26. 7. 2010

29. 5. – 3. 10. 2010
30. 7. 2010
31. 7. 2010

MČstské muzeum

BrankáĜská škola Petra Kouby, o.s.

IV. roþník výherní poznávací akce
„S VODOMILEM ZUBěÍ ZEMÍ 2010“
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL

fotbalové hĜištČ

Orel BystĜice n. P.
SDH Vítochov
TK Rožná
ýeská asociace
ultramaratoncĤ
MČstké muzeum
BrankáĜská škola Petra
Kouby, o.s.

sportovní areál

Obec Ujþov

Rožná
Fotbalový stadion
Radkov

Obec Rožná
SK BystĜice
Obec Radkov

Strachujov

Obec Strachujov

Ujþov a okolí
Ubušín

SK Ujþov
SDH Ubušín

SejĜek

Obec SejĜek

Fotbalový stadion
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion
Slovácká Chalupa v
Rožné
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion
NádvoĜí firmy YETY
ZĜícenina hradu Zubštejn
amfiteáter na námČstí
Daleþín
Fotbalový stadion
Sportovní hala
Farma MANSBERK
SejĜek
MČstské muzeum
Sportovní hala

SK BystĜice
SK BystĜice
SK BystĜice
SK BystĜice
SK BystĜice
SK BystĜice
Slovácká Chalupa v
Rožné
SK BystĜice
SK BystĜice
YETY spol. s.r.
MČstské muzeum
Zapnuto BystĜice
SDH Daleþín
SK BystĜice
STOB- Iva Málková
Farma MANSBERK
SejĜek
MČstké muzeum
Ivan Husár
MČsto BystĜice n. P.
Mikroregion BystĜicko
MČsto BystĜice n. P,
Mikroregion BystĜicko
SDH Ždánice
SDH Ujþov

MČstské muzeum
Mikroregion BystĜicko
Ždánice
Ujþov

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

ZMĚNY NA ANALOGOVÝCH PŘEVADĚČÍCH ČT V BYSTŘICI N. P.
Česká televize vychází vstříc divákům z Bystřice n. P. – také v tomto
městě přeladí analogové převaděče
ČT1 vzájemně se rušící s digitálními
vysílači a současně připravuje vypnutí analogových převaděčů ČT2.
Analogový převaděč ČT1 v Bystřici n. P. (okres Žďár nad Sáza-

vou) bude přeladěn ze stávajícího
35. kanálu nově na 34. kanál ve
středu 26. května 2010. Posléze
bude v tomto městě k 30. září 2010
ukončen provoz analogového převaděče ČT2 (51. kanál).
Přeladění analogových převaděčů si vyžádá vždy krátkou výlu-

ku. Diváci přijímající jejich vysílání
musí následně na svých přijímačích přeladit předvolby, na nichž
mají první program České televize
uložený. Některé systémy individuálních a zejména společných televizních antén (STA) mohou vyžadovat
zásah odborníka.

Sňatky
KVĚTEN
29.5. Lenka Lupoměchová
Dušan Dvořáček
ČERVEN
5.6. Hana Ondrová
Pavel Trávníček
5.6. Jana Gregorová
Zdeněk Štěpánek
Úmrtí
BŘEZEN 2010
20.3. Michal Fiala
Narození
DUBEN 2010
17.4. Jiří Kašpar
18.4. Šimon Novák
20.4. Matěj Lukeš
24.4. Martin Fajmon
Jubilanti
ČERVENEC 2010
Věra Ťupová
Eliška Kubíková
Miloslav Pečinka
Zdenka Jobánková
Blahoslav Procházka
Vilém Zámečník
Pavel Chovan
Zdeňka Kuglerová
Václav Zavadil
Miloslav Šibor
Marie Dusbabová
Helena Karásková
Květoslava Rotkovská
Milan Sýs

91 let
89 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Noční mise
splněna
V únoru letošního roku jsme Vás
informovali o malém nočním dobrodružství, kdy jsme vyplňovali
o půlnoci 31. ledna elektronickou
žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken. Jen pro připomenutí,
proč o půl noci – neboť tento druh
dotace je vypisován systémem „kdo
dřív přijde ten dřív bere“, tedy kdo
bude mít nejdříve a také v pořádku
vyplněnou žádost o dotaci, ten ji
také s největší pravděpodobností
dostane. Noční směna a ponocování měla pozitivní výsledek, kterým
je dotace 6,6 miliónu korun. V příštím roce dostanou nový zateplený
kabát a okna tyto budovy: mateřská škola Pohádka, mateřská škola
Korálky a víceúčelová budova na
náměstí, v které sídlí hasiči a městská knihovna. Zároveň také dojde
k nezanedbatelné úspoře tepelné
energie, která se bude pohybovat ve
statisících korunách.
Josef Vojta,
místostarosta

Objednávkový systém společnosti Areál sportu s.r.o.
Od 1. 6. 2010 byl spuštěn internetový objednávkový systém společnosti
Areál sportu s.r.o., který mohou využívat všichni návštěvníci sportovní haly.
Základem je zaregistrovat se do systému buď přímo na webových stránkách
www.arealsportu.cz nebo využít městské stránky www.bystricenp.cz (Rezervační systém sportovních areálů Bystřice nad Pernštejnem), odkud budete

přesměrováni do rezervačního systému společnosti Areál sportu s.r.o. Zde
naleznete postup pro registraci a také pro objednávání jednotlivých skupin
sportovišť. Důležité je rovněž seznámit se s provozním řádem sportovní haly
a ten také dodržovat. Věříme, že s novým objednávkovým systémem budete
spokojeni, a že bude všem sloužit ke zkvalitnění služeb .
Zdeněk Mašík
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ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM OBDRŽÍ DOTACI
NA REVITALIZACI MĚSTSKÉ ZELENĚ VE VÝŠI 21 MILIONŮ KORUN
Město Bystřice nad Pernštejnem podalo do Operačního programu
životní prostředí, prioritní osy 6 projekt „Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Bystřici n. P“. Žádost splnila veškeré požadované náležitosti a díky kvalitě záměru i projektu získala vysoké
bodové ohodnocení. Projekt byl schválen Státním fondem životního prostředí a Město Bystřice nad Pernštejnem obdrží dotaci
ve výši 90% nákladů celého projektu ve výši přes 21 milionů Kč.
Realizace projektu bude probíhat
postupně v jarním a podzimním
období po dobu tří let. Město Bystřice
nad Pernštejnem bude tedy muset do
projektu postupně vložit částku přes
2 miliony korun. Vzhledem k dlouhé době realizace a rozdělení těchto
vlastních prostředků do tří let se bude
z městské pokladny do projektu vkládat přibližně stejná částka, která se
musí vkládat pravidelně do údržby
městské zeleně. Realizace projektu
tedy dodatečně téměř nezatíží městský rozpočet.
Před zahájením tvorby projektové
dokumentace k předmětnému projektu bylo nejprve provedeno orientační přírodovědné posouzení celého řešeného území, tedy prakticky
veškeré městské zeleně. Zeleň města
byla rozdělena na 17 podstatných
částí (např. Sídliště I, Sídliště II, Voldán, park u polikliniky, garáže, atd.)
a tyto byly zpracovány jako podprojekty. Byla provedena inventarizace

a zakreslení zeleně. Ve všech posuzovaných případech se jedná o intravilánové plochy zeleně (stromy, keře,
travnaté plochy), uměle založené
travnaté plochy jsou pravidelně kosené. Stromové porosty tvoří převážně
výsadby okrasných, často geograficky
nepůvodních dřevin bez významnější
ekologické hodnoty. Výjimku tvoří
pouze část zeleně na Sídlišti II, kde
se nachází hodnotné buky, duby, lípy
a javory. Řada stromů vykazuje
známky přestárlosti a nemocí. Některé stromy jsou vzhledem ke svému
mělkému zakořenění, množství suchých větví a své velikosti nebezpečné
lidem i okolnímu prostředí, kdy hrozí
samovolné opadávání větví v době
větrů a v některých případech hrozí
i vyvrácení těchto stromů.
Město Bystřice nad Pernštejnem
pravidelně vyčleňuje finanční prostředky na údržbu a obnovu veřejné
zeleně. Nicméně rozsáhlost zeleně
v majetku Města neumožňuje řešit

tuto problematiku komplexně. Proto
je základním cílem projektu provedení komplexní revitalizace míst městské
zeleně při využití dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí. Výsledkem projektu
revitalizace zeleně potom bude zlepšení kvality a zdraví zeleně a stromů
v intravilánu města, rozšíření rozlohy
a počtu jednotlivých druhů zeleně,
podpoření rozvoje biodiverzity regenerací travnatých ploch, provedení
výškového i plošného odlišení stromových a keřových porostů s využitím vhodných původních druhů dřevin. Dojde ke zlepšení vzhledu města,
obnově, popřípadě vzniku přírodě
blízké zeleně v sídelním prostředí,
zlepšení zdravotního stavu městské
zeleně, snížení bezpečnostního rizika vyvrácení stromů a padání větví.
Část městské zeleně bude odstraněna,
jedná se ale o celkové malé množství
stromů a keřů (přibližně 10 % celkového počtu). Odstranění každého
stromu je podrobně zdůvodněno na
základě dendrologického posouzení.
Technické řešení projektu spočívá
v několika krocích:
1. Pěstební zásahy – bude se jednat
o kácení stávajících druhově a koncepčně nevhodných dřevin, odstranění náletové a nemocné zeleně a dře-

vin, které představují bezpečnostní
rizika. Je navrženo pokácení kompozičně nevhodných jehličnatých stromů, přestárlých sloupovitých topolů,
které jsou pro své okolí nebezpečné a odstranění bodových výsadeb
keřů, které tříští trávníkové plochy
a znesnadňují údržbu. Budou provedeny zdravotní a odlehčovací řezy
s odstraněním suchých větví, ošetření
ran, dutin a pahýlů, zvýšení stability
korun, vázání korun stromů apod.
2. Výsadba nových stromů a keřů
a zakládání trávníků – za odstraněné
dřeviny jsou navrženy plnohodnotné
náhrady ve formě listnatých stromů
a v minimální míře i jehličnatých
stromů. Výsadba stromů bude prováděna buď v jarním nebo v podzimním období. Celkově bude vysazeno
458 nových stromů.
3. Rozvojové a udržovací práce –
v rámci projektové dokumentace pro
jednotlivé lokality jsou stanoveny
podmínky i pro následující údržbu
a péči o vysazovanou zeleň dle jednotlivých ročních období a dle vývojové fáze zeleně.
Rozsah celého projektu bude v blízké době uveřejněn na internetových
stránkách města, aby se s ním mohli
občané podrobně seznámit.
František Klimeš

Ohlédnutí za volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly na území naší republiky
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Do voleb podalo v kraji Vysočina kandidátní listiny 16 volebních uskupení.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odpovídala volební
účast v našem městě celostátnímu průměru. Z celkového počtu 7 082 voličů
bylo odevzdáno 4 534 platných volebních hlasů, což je 64,5 %. V připojené
tabulce uvádíme počty hlasů, které získaly jednotlivé volební strany v 15ti

okrscích našeho města. Uvedeny jsou pouze výsledky sedmi nejsilnějších
stran, které získaly v našem městě nejvíce hlasů. Volební strany uvedené
v tabulce získaly z celkového počtu 4 534 platných hlasů 4 250 platných
hlasů. Ostatních 9 volebních stran obdrželo v součtu ve všech volebních
okrscích pouze 284 hlasy, proto nejsou v tabulce uvedeny. Pro orientaci
čtenářů v připojené tabulce uvádíme sídla jednotlivých volebních okrsků.
Eva Špatková, tajemnice MěÚ

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28.5. – 29.5.2010
ve městě Bystřici nad Pernštejnem
Název
Ø volební stany Ø

poþet voliþĤ
Ö
þíslo okrsku
Ö

914

691

851

974

957 1002

745

1

2

3

4

5

6

7

ýSSD
KSýM
VČci VeĜejné
ODS
SPO Zemanovci
TOP 09
KDU - ýSL
poþet hlasĤ pro 7 stran

197
90
65
57
75
52
17
553

144
77
40
25
56
22
9
373

180
73
60
85
43
54
43
538

208
69
52
68
67
36
18
518

247
83
72
44
60
34
13
553

190
73
67
76
52
71
47
576

171
48
64
64
56
60
32
495

15
4
8
6
6
7
5
51

6
5
0
4
6
3
7
31

7
9
11
10
1
16
10
64

20
12
2
3
9
3
4
53

24
3
10
6
5
7
3
58

14
4
16
16
3
2
16
71

celkový poþet hlasĤ
% úþasti ve volbách

592
65,2

403
58,8

567
67,8

555
57,0

585
61,4

605
60,9

520
70,2

54
80,6

32
60,4

73
75,3

61
82,7

60
83,3

79
80,6

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

Základní škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
Základní škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem
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67
8

53
9

97
10

75
11

72
12

č. 6 Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
č. 7 Dům s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem
č. 8 Bratrušín
č. 9 Pivonice
č. 10 Lesoňovice

98
13

248

238

7082

15

-----

44
23
17
28
21
9
19
161

41
14
34
21
10
13
22
155

1508
587
518
513
470
389
265
4250

169
69,0

179
75,2

4534
64,5

14

č. 11 Dvořiště
č. 12 Karasín
č. 13 Vítochov
č. 14 Domanín
č. 15 Rovné, Divišov
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Jazykové pobyty na ZŠ T.G.Masaryka
Stalo se již tradicí žáků ze tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků, že v závěru školního roku si svoje
získané znalosti a dovednosti ověřují „v terénu“. Naše krásná Vysočina skýtá mnoho pěkných míst,
kde můžeme strávit příjemné chvíle. V letošním roce se English Stars- žáci 4. ročníku pod vedením
Spymasters Věry Šikulové a Aleny Havelkové vypravili do malebného kraje v okolí Svratky. Stali
se tu špióny v tajném objektu „The Secred Computerland“ vybaveném špičkovými stroji (vlastní
výroby), které bychom jim mohli všichni závidět. Vždyť dokázaly odvážné výpravy přenášet v čase,
létat na neprobádané planety k podivuhodným bytostem na roztodivných územích a mnohé další.
Každý stroj byl vybaven startovacím tlačítkem ovládaným hlasem speciﬁckou formulí. K tomu
všemu si „špioni“ užili šifrování tajných kódů, návštěv na místech jako je Danceplace (diskotéka),
Sportplace (sportování), Fireplace (opékání špekáčků) aj. Veškeré dorozumívání samozřejmě
probíhalo v angličtině a žáci se tak formou zábavy odvážili tento jazyk běžně užívat v praxi, nejen
ve školních lavicích. Třídenní jazykový pobyt se vydařil a mnohým se ani nechtělo vracet domů. Už
se těšíme na příští expedici!
V. Šikulová, A. Havelková, uč. ZŠ TGM

ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
Přehlídka dětských pěveckých sborů „Zpívám, zpíváš, zpíváme,…“, organizovaná Základní školou T. G. Masaryka ve spolupráci s kulturním domem, se
dočkala již 13. ročníku. Pověstná třináctka nikoho neodradila, a tak jsme mohli znovu přivítat téměř 300 zpěváků (či spíše zpěvaček) z jedenácti souborů.
Je potěšitelné, že v době, kdy se mnohé školy potýkají s ﬁnančními problémy,
nachází sborové zpívání dětí podporu.
Oproti dřívějším ročníkům přijelo letos více sborů ze základních uměleckých
škol, ale zpěváčci ze „základek“ rozhodně nijak nezaostávali. Vystoupení se lišila spíše výběrem písní, celkovým projevem. A ještě jednou zajímavostí – nejmladší účastnici byly čtyři roky, nejstarší devatenáct. Důležitější však je, že celé
dopoledne bylo prozářeno chutí předvést co nejlepší výkon, přinést radost sobě
i ostatním.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci přehlídky, a samozřejmě
partnerům, bez jejichž podpory a pomoci by se takováto akce nemohla uskutečňovat. Věříme, že nás tato přízeň neopustí ani příští rok, byť se přehlídka uskuteční v pátek 13. května. Naopak, ke sborům z Bystřice, Nového Veselí, Žďáru,
Boskovic, Letovic, Olešnice, Štěpánova, Nedvědice a Lelekovic mohou dva přibýt, ať je nás také 13. Těšíme se na setkání se všemi.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Děti na ZŠ TGM slavily svůj svátek
Na Základní škole TGM v Bystřici n. P. je již tradicí oslavit svátek
dětí formou zábavného dopoledne.
Ani v úterý 1. června tomu nebylo
jinak. Chladné a deštivé počasí nás
sice přinutilo uspořádat celou akci
v tělocvičnách a dalších prostorách
v budově školy, ale to nám vůbec
nevadilo.
Slavnostní dopoledne jsme zahájili v tělocvičně. Seznámili jsme se
s programem a průběhem celé akce
a rozešli se na jednotlivá stanoviště.
Děti 1. – 3. tříd plnily mnoho zajímavých úkolů. Skákaly v pytlích,
házely míčkem a kroužky na cíl,
srážely kuželky, skládaly obrázky,
závodily ve dvojicích se švihadlem,
střílely na branku, probíhaly dráhu

s kelímkem naplněným vodou a přenášely míček na lžíci. Musely prokázat svou rychlost a zručnost, ale také
obratnost a smysl pro správný odhad.
Žáci 4. a 5. tříd hráli mezitřídní turnaje ve vybíjené, ﬂorbalu a fotbalu.
Krátce po jedenácté hodině jsme se
opět všichni sešli v tělocvičně, kde
si děti zatančily na školní diskotéce
v rytmu známých písní. Zde jsme
také celé dopoledne zakončili.
Děti s nadšením plnily všechny
disciplíny a nezapřely svou hravost
a soutěživost. Svůj svátek si ve škole opravdu užily. Odcházely domů
spokojené, a to bylo cílem celé této
akce.
Jana Zítková
ZŠ TGM

Jak to bylo na ZŠ TGM s pohádkou?
Víte o tom, že na naší škole jsou už malí velcí herci?
Své umění předvedli v několika divadelních představeních Jak se dělá
pohádka.
V království Pleteném, Papírovém, Stříbrném, Modrém a Parádivém se
doslova vydováděli. Hráli, zpívali a tančili jako zkušení divadelníci a od
diváků sklízeli velký potlesk a obdiv. Ve své činnosti by chtěli pokračovat
i v příštím školním roce a už nyní se těší na svá další vystoupení.
A. Havelková a P. Uhlířová
učitelky ZŠ TGM
Dne 21. 5. 2010 se vydala část žáků
ze ZŠ T. G. Masaryka, letos již podruhé, na dějepisnou exkurzi do Polska,
země našich severních sousedů.
Letos se exkurze zúčastnili nejenom žáci devátého ročníku, ale zájem
projevili i „osmáci“ a jejich rodinní
příslušníci. Pro velký počet uchazečů
vyjely tentokrát od naší školy hned
dva autobusy.
Celá akce byla hned na počátku
poznamenána strachem z povodní,
které v době naší exkurze „zuřily“
nejen na území Moravy, ale i v jižním Polsku. Do poslední chvíle se
nevědělo, zda se plánovaná exkurze
nezruší. Cestovní kancelář Dity Kaňkové měla však situaci pevně v rukou
a byla ve spojení se všemi důležitými institucemi. Také náš pan ředitel
celou situaci stoprocentně monitoroval. Díky příznivým polským informacím jsme na exkurzi vyjeli a ……
nelitovali jsme.
Cílem naší cesty byl již podruhé
koncentrační tábor Osvětim – Bře-

Dějepisná exkurze žáků ZŠ TGM do Polska
zinka, solný důl ve Wieliczce a prohlídka Krakova.
Koncentrační tábor byl podle očekávání pro děti nepříliš příjemným
poznáním minulosti. Z tisíce fotograﬁí na nás shlížely oběti rasové nesnášenlivosti, při procházení táborem si
žáci uvědomili krutost a raﬁnovanost
války. Oproti loňsku jsme v Birkenau
(Březince) zhlédli památník obětem
Osvětimi, kvůli podmáčení jsme ale
zase některá místa museli vynechat.
Na konci prohlídky byli naši žáci průvodci pochváleni za příkladné chování na tomto pietním místě.
Jeden z nejstarších světových
solných dolů na světě opět nikoho
nezklamal. Všichni užasli nad solnými sochami, solnými dlažbami
a lustry, nad obrovskými prostorami,
které se ukrývají v hlubinách země.
Za těmito krásami, z nichž některé
pochází již ze 13.století, jsme ale
museli sestoupit po více než šesti
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stech schodech a následně absolvovat
více než tři kilometry chodeb.
Celá exkurze byla zakončena prohlídkou Krakova. Opět jsme stanuli
na nádvoří královského hradu Wawel
a se smutkem a úctou pohlédli k místu posledního odpočinku polského
prezidenta Lecha Kaczyńského. Tečkou za celou akcí bylo téměř dvouho-

dinové individuální poznávání zajímavostí krakovského náměstí.
Učitelé dějepisu a doufám, že i žáci
byli s celou akcí maximálně spokojeni. Počasí k nám bylo milosrdné,
dozvěděli jsme se spoustu nových
informací a znovu si potvrdili, že mezi
nejdůležitější lidské vlastnosti by měla
patřit vzájemná úcta a tolerance.
Marie Nebolová
učitelka dějepisu na ZŠ TGM
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ZDRAVÁ ŠKOLA U LIPNÍČKA

Klub předškoláků ZŠ TGM – Studio PASTELKA

...V jednom hlubokém lese nedaleko Svratky stojí opuštěná stařičká lípa,
která rozesílá do okolí stovky zlatých srdíček svého listí. Děti ze Základní
školy T. G. Masaryka objevily, že není tak docela sama. Obývá ji lesní skřítek
Lipníček a jeho dva pomocníčci ...
Ve dnech 10. – 12. května pozval Lipníček kamarády ze 3.B, aby jim odkryl krásu a tajemství lesa, přírody a zdravého životního stylu. Připravil pro
ně zajímavé aktivity: stavění obřího orlího hnízda, lesních příbytků, naslouchání a ztvárnění hlasů lesa, mapu zvuků, tlukot srdce stromu, dotýkání stromů, kotrmelce do kopce, pavoučí síť, kořeny stromů, hru – My jsme strom,
Kdo jsem, hry pro
rozvoj pozitivních
vzájemných vztahů, mezilidské komunikace, respektování základních
společenských pravidel a norem aj.
Malé průzkumníky neustále provázeli Lipníčkovi
pomocníčci Rampelníček a Kořínek.
Všichni společně si užili tanečního reje skřítků, křepčení u ohně i obtížné
výpravy na nedaleký zámeček Karlštejn.
Po závěrečném hodnocení si děti uvědomily spojitost mezi přírodním společenstvím a společností lidí. Člověk i příroda si zaslouží nejen naši úctu.
Kořínek a Rampelníček
(= Věra Šikulová, Jana Bártová – učitelky ZŠ TGM)

Podpora přirozeného, motivujícího a radostného vstupu dětí do školy – to je
hlavním posláním klubu předškoláčků PASTELKA. Ten je v Základní škole
TGM v Bystřici n. P. realizován vždy v jarních měsících a letos proběhl již
jeho 5. ročník.
Jde o cyklus odpoledních setkání budoucích prvňáčků s jejich novými paními učitelkami a s budoucími spolužáky. Aktivity jsou zaměřeny na seznamování se s prostředím školy, plnění jednoduchých didaktických a výchovných
úkolů a zábavných her. Součástí PASTELKY je i program pro rodiče dětí
– besedy a přednášky směřované k podpoře úspěšného vstupu dětí do školy
a tématicky zaměřené k seznámení rodičů s probíhající školskou reformou,
s podstatou genetické metody výuky čtení a psaní ...
Součástí letošních setkání
byly také společné výtvarné dílny pro rodiče a jejich
děti a divadelní představení,
které pro PASTELKU nacvičili malí herci ze školního divadelního kroužku.
První krůčky dětí byly trošku nejisté, ale počáteční
nesmělost se brzy vytratila
a děti ani nezpozorovaly, že
do školy vstupují s důvěrou
a bez obav a že na své školní cestě ušly již pěkný kus
cesty. Blahopřejeme!
Zdravíme všechny naše prvňáčky, přejeme jim pěkné prázdniny a těšíme se,
že je 1. září ve škole opět přivítáme.
Hana Nosková

Úspěch žáka ZŠ Masarykovo náměstí 60
V zimě nás zaujala v časopisu
Bystřicko soutěž SOCHOLITÍ, kterou pořádají Železárny Štěpánov nad
Svratkou pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové. Záštitu nad letošním socholitím
převzal také Doc. Ing. arch. Zdeněk
Makovský (vedoucí ústavu zobrazovacích technik při fakultě VUT v Brně).
Ke shlédnutí byly i práce pedagogů
a studentů fakulty architektury. Letošní ročník soutěže v manuální zručnosti
byl na téma Řemesla našich předků.
Protože měly naše děti mnoho
nápadů, rozhodli jsme se do této soutěže přihlásit. Žáci zhotovili 6 výrobků, které jsme do železáren odeslali.
Porota, jejíž předsedou byl český
malíř a graﬁk Leoš Boček a zástupci
železáren hodnotili kvalitu zpracování, nápad, estetickou stránku s přihlédnutím k věku. V kategorii základních
škol zvítězil žák naší školy Tomáš
Horníček z 9. ročníku, který ze špejlí
vyrobil krásný, detailně zpracovaný
kostelíček. Za svoji snahu byl oceněn
notebookem a škola obdržela ﬁnanční

příspěvek 10 000 Kč.
Vyhlášení soutěže bylo spojeno
s prohlídkou železáren, kde nás s historií i provozem seznámil pan Zeman.
Děti ocenily i občerstvení a drobné
dárečky, které všichni zúčastnění
obdrželi. Počasí nám mimořádně přálo, a tak jsme strávili pěkný den v zajímavém prostředí železáren.
Již teď se těšíme na další ročník.
Děkujeme vedení železáren, managementu a všem jejich partnerům za
obdržené ceny i mimořádně kvalitně
připravenou soutěž.
J. Hašková, B. Čapková

Činnost hudebního a tanečního kroužku
V letošním roce pracovalo na naší škole několik zájmových útvarů. Byla to
např. jóga, cvičení s míči, dramatická výchova a v neposlední řadě hudební
a taneční kroužek.
Tyto dva kroužky navštěvovali žáci, kteří rádi zpívají, tančí a poslouchají
hudbu. V náplni práce byla jak současná hudba, tak i country písně, polka nebo
valčík a písničky z pohádek, které si děti velmi oblíbily.
Žáci vystupovali na besídkách pro rodiče, které pořádala škola. Představili
se také v rámci oslav 430. výročí povýšení Bystřice na město, kde zpívali a tančili pro širší veřejnost. Prezentovali se třemi písněmi a moderním tancem. Jejich vystoupení
bylo odměněno
velkým potleskem.
Členové tanečního kroužku se zúčastnili
přehlídky tanečních souborů v Pelhřimově pod názvem
Region tančí – Hodina H. Předvedli tanec na hudbu skupiny „Back street
boys“. Na této přehlídce se představilo 40 tanečních seskupení. Našim žákům
se vystoupení povedlo, tančili dobře a s chutí. Mohli zde vidět i profesionálního tanečníka Yemiho, se kterým si všichni účastníci zatančili.
Vedoucí obou kroužků by chtěli dětem poděkovat za reprezentaci školy
a popřát jim hodně pěkných písní a tanců do příštích let.
Olga Jindrová a Lenka Dobrovolná
učitelky ZŠ, Masarykovo náměstí 60

Opět nastal čas výletů
Dne 3.6. 2010 uspořádaly třídní učitelky a asistentky především
pro menší děti ze Základní školy
Masarykovo náměstí 60 školní výlet
do Westernového městečka Šiklův
mlýn. Tento westernový areál se
nachází nedaleko Bystřice nad Pernštejnem u vesnice Zvole.
Po příjezdu do objektu Šiklova mlýna nás hned u brány uvítal
„kovboj“ s pistolí, který nás seznámil s programem tohoto dne. Děti
si zakupovaly různé suvenýry nebo
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využívaly atrakce pro ně připravené, jako např. jízdu vláčkem, lukostřelbu, jízdu na koni, elektrického
býka, skákací hrad, hod dýkou nebo
sekerou.
Největším zážitkem pro všechny
bylo divadelní vystoupení s názvem
„Scottovo štěstí“ a kaskadérská
show, které jsme shlédli s velkým
zájmem.
I když počasí nebylo zrovna nejlepší, byli všichni zúčastnění s výletem spokojeni. Tímto bych také

chtěla poděkovat majiteli
Westernového městečka
Šiklův mlýn
panu Liborovi
Šiklovi za jeho
sponzorský dar
– volnou vstupenku pro děti
do areálu.
Jaroslava
Sluková
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

Globe Games ve Svitavách
Přes 300 studentů a učitelů z celé
České republiky se sjelo ve dnech
6. – 9. května 2010 do Svitav na akci
Globe Games. Je to setkání škol zapojených do programu Globe. Studenti po celý rok zkoumají přírodu
v okolí své školy a používají k tomu
zajímavé výzkumné postupy. Letošním mottem byly objevy dokládající,
že poznávání přírody přináší nové
a pozoruhodné poznatky i v dnešní
době.
Naši školu reprezentovala 4 děvčata – Jolana Fajmonová, Renata Jarošová, Hana Homolková
a Veronika Nosková. Zahájení her
se konalo ve čtvrtek 6. května 2010,
kdy žáci stáli nad mapou se spous-

tou bílých míst. Ta v pátek postupně při terénní hře zaplnili výsledky,

které získali při zkoumání přírodních podmínek v okolí rybníka
Rosnička. V sobotu na studentské
konferenci děvčata odprezentovala
celoroční práci na téma „Kotelna
na biomasu a pH vody“. Odpoledne
se konal festival v místním parku,
který návštěvníkům představil různé výzkumné metody a měření.
Festival byl doplněný kulturním
programem. V neděli jsme měli čas
na návštěvu zajímavých míst v okolí Svitav a kolem poledne jsme se
vraceli domů.
Těšíme se na příští Globe Games,
které se konají ve Vsetíně.
Dagmar Pivková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

První projektová schůzka – Vranov nad Topľou
ZŠ Nádražní 615 se v srpnu 2009 zapojila do projektu Comenius na
téma „Jak moc nebo málo si rozumíme – 15 let v životě dvou blízkých
národů“. Projekt je rozložen na tři roky, to znamená, že bude ukončen
v červenci roku 2011. Pro tento projekt se naší partnerskou školou stala
východoslovenská ZŠ Juh ve Vranově nad Topľou.
Ve dnech 30. 4. – 9. 5. 2010 se
uskutečnila 1. projektová schůzka.
Byla využita k naplnění všech cílů
zadaného projektu. Tedy ke sledování
společných a rozdílných zvyků, pověstí českého a slovenského národa,
jazykových shod a rozdílů (vystopovány na ukázkách z knihy S. Exupery
– Malý princ), zvýšení jazykových dovedností, dovedností v informačních
technologiích a sociálních dovedností.
Naši žáci připravili pro partnerskou
školu prezentaci, na které představili
produkty, které již vytvořili (Orbis pictus, postery, anketa, trojjazyčná kniha).
Pedagogové evaluovali práci na společném produktu a pracovali na plánu
pro další školní rok. Součástí projektové schůzky byly exkurze, jejichž cílem
bylo přiblížit historii a tradice regionu
partnerské školy.
Žáci třídy 8.A byli ubytováni
v rodinách stejně starých dětí. Jedná se

o výměnný pobyt, příští rok tedy bude
hostiteli naše škola. Pobyt v rodinách
se stal pro naše žáky tím nejsilnějším
zážitkem. Posuďte sami:
Štěpán: „Návštěva slovenské školy
byla pro mne zážitkem na celý život.
Získal jsem nové kamarády, naučil
jsem se i několik nových slovíček
– pochopitelně slovenských.“
Tereza: „Myslím si, že se slovenštinou jsem neměla problémy. Odvážela

jsem si pocit, že i moje děti by jednou
měly slovenštině alespoň rozumět.“
Romana: „Zjistila jsem, že 15 let od
rozdělení není tak dlouhá doba, abychom
si nerozuměli. Škoda jen, že z České televize slovenština téměř vymizela.“
Kateřina: „Slovensko, to jsou především milí, přátelští a pohostinní lidé,
měkká řeč a nádherná krajina.“
Co říci závěrem? Deset dnů uběhlo jako voda, ale neloučili jsme se na
dlouho. Příští červen budou slovenské
děti trávit 10 dnů v našich rodinách.
Přejme si jen, aby byly stejně spokojené jako naše děti.
Marie Homolková,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Předpremiéra
budoucích prvňáčků

Ačkoliv prvňáčci školního roku
2010/2011 zasednou do svých lavic
až prvního září, mohli si vše nanečisto zkusit již 3.června na naší základní
škole. V doprovodu svých rodičů se
dostavili v 15 hodin do budovy školy,
kde byli všichni přivítáni zástupcem
ředitele školy paní Renatou Pavlačkovou.
Naše prvňáčky jsme si my, budoucí třídní paní učitelky, rozdělily do
dvou tříd, kde na ně již čekal pestrý
program. Nejdříve jsme se vzájemně představili a zazpívali společně
písničku. Pak následovalo poznávání
obrázků, tvarování písmenek z drátků, uvolňovací cviky rukou, procvičování těla a práce na interaktivní
tabuli. Za splněné úkoly byly děti
odměněny drobným dárkem.
Rodiče mohli celou dobu pozorovat svoje děti při jednotlivých činnostech, poznali třídní paní učitelky
a spolužáky svých dětí. Na závěr
se všechny děti pokusily podepsat
na tabuli a s úsměvem odcházely
domů.
Milé odpolední setkání se vydařilo a my se na naše prvňáčky v září
moc těšíme.
H. Hofmannová, J. Šustalová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Den dětí s Pampeliškou

Vodácký výcvik devátých tříd
Po dvou letech jsme se zase podívali na Vltavu. V době od 16. 5. do 19.5.
2010 se nám stala naše nejdelší řeka domovem. Nedbali jsme předpovědi
počasí, sbalili nejnutnější věci a vyrazili. Naše dobrodružství začalo ve Vyšším
Brodě. Zde jsme zvládli první vodácké krůčky. Po celý den je zdokonalovali
a prohlubovali. V Rožmberku nás čekala první noc ve vlastních stanech.
Druhý den končil v Českém Krumlově, který jsme prošli i pěší nohou.
Přesvědčili jsme se však, že Krumlov je nejkrásnější z „loďky“. Poslední
úsek proběhl nečekaně rychle. Nezdržela nás ani prohlídka zříceniny Dívčí
kámen. Plni
únavy a nových zážitků
jsme ukončili výcvik
v Boršově.
Tak zase někdy Ahóóój!
M. Horák,
učitel Tv
ZŠ Bystřice n.P.,
Nádražní 615

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Klub Pampeliška při ZŠ Bystřice n. P., Nádražní navázal na loňskou úspěšnou výstavu a soutěž
O nejhezčího domácího mazlíčka
a pozval své příznivce, aby tentokrát
představili své pejsky a ukázali, co
vše dovedou.
Vzhledem k nepříznivému počasí
byla výstava přesunuta z 1.června
na pátek 4. června. Před půl druhou se začaly shromažďovat před
budovou školy děti se svými pejsky. Za velké podpory a povzbuzování svých rodičů plnili soutěžící
následující discipliny: slalom, chůze po lavičce, reakce na povely.
V této soutěži si nejlépe vedli a ocenění získali se svým psem:
1. místo Matyáš Hégr s labradorským
retrívrem Sárou
2. místo Michala Došlíková s bullterierem Bigi
3. místo Helena Filipi s českým fous-

kem Citou
Během
celého
soutěžního
odpoledne mohli
přihlížející
volit nejroztomilejšího mazlíčka.
Nejvíce hlasů získali na:
1. místě vlčí špic německý Maruška
Pavlíny Šlechtové
2. místě labradorský retrívr Ben
Daniely Kuncové
3. místě zlatý retrívr Ozi Matyáše
Exla.
Ocenění získali nejen diplomy,
ale díky grantovému programu volnočasových aktivit Fondu Vysočiny
také dárky a pamlsky pro své zvířecí
miláčky.
A. Gabrielová,
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Poděkování za spolupráci.

Dne 15. 5. 2010 se v Heřmanově Městci konala taneční soutěž Poupata
2010. Zde získala „Tancující koťátka“ – Dancing kittens 1. místo v kategorii
Street dance – děti, 2. místo v kategorii Aerobik – junioři vybojovali Žabšmeni. Den plný tance a radosti ze získaných ocenění zakončilo Inkognito,
které v kategorii Aerobik – dospělí obsadilo krásné 3. místo. Soutěže se dále
zúčastnila taneční skupina Young dancers, která se umístila v kategorii Street
dance – junioři na 5. místě.
Děvčata také závodila v taneční soutěži Žďár tančí 2010, která se konala
29. 5. 2010 ve Žďáře nad Sázavou. I zde se ve velké konkurenci naše závodnice neztratily a výsledky byly opět skvělé.
Bronzovou pozici vybojovala skupina Dancing Kittens, na 4. místě skončili Žabšmeni, které od medailové pozice dělil pouhý jeden bod a čtvrtí byli
i Young dancers. Vůbec poprvé se závodů zúčastnily aerobikové Pralinky,
které se ve velké konkurenci umístily na 5. místě.
Děkujeme všem závodnicím za skvělé výkony, rodičům za ﬁnanční i psychickou podporu a paní Buchtové za ušití kostýmů.
Za DDM a Dance Style v Bystřici n. P.
trenérky Petra Nováková a Pavla Jakubcová

Děkujeme vedoucím kroužků Milanu Benešovi, Renatě
Jarošové, Davidu Kobzovi,
Michalu Kučerovi, Karlu
Krondráfovi, Jaroslavu Landsmannovi, Petře Novákové,
Karlu Pročkovi, Antonínu
Ráčilovi, Lucii Zivčákové,
Ladislavu Zítkovi a praktikantům Marii Jindrové, Barboře
Smolkové a Janu Dědičovi za
obětavý přístup k práci s dětmi. Zvláštní poděkování patří těm, kteří to i přes občas nepříznivé podmínky
vydrželi dlouhodobě. Také děkuje všem studentům a ostatním příznivcům,
kteří nám pomáhají zajistit akce.
Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se s Vámi na shledanou opět
v novém školní roce na „Domečku“.
Miroslav Zonyga a všichni zaměstnanci Domečku

Tak jsme se dočkali …
Klesající zájem o technické obory
se táhne už dlouho. Snažíme se udržet
technické zájmové útvary i při malých
počtech dětí. Někdy nám také dochází
chuť pokračovat. Potřebujeme občas
povzbuzení. A toho jsme se letos opět
dočkali. Ve Vyškově v krajském kole
společném pro kraje Vysočina a Jihomoravský, uspěli v kategorii Ž1 dva
naši elektronici. Tomáš Koscielniak
obsadil třetí místo, Dan Jambor se
umístil na prvním místě a postoupil do
republikového ﬁnále.
Mistrovství České republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice se konalo 14. – 16. května 2010
v atraktivních prostorách špičkově

vybaveného Středního odborného
učiliště elektrotechnického v Plzni.
Bylo opět velmi dobře připravené
a pro ﬁnalisty zajímavé a poučné.
Soutěžící si prohlédli Český rozhlas
a navštívili techmánii ve „vnitřním
městě“, kde je spousta názorných
technických modelů a pomůcek. V
prostorách techmánie proběhlo také
vyhlášení výsledků.
Náš úspěch na tomto mistrovství se
dá přirovnat ke čtvrtému místu Německa na mistrovství světa v hokeji. Jsme
nejmenším městem, které se na toto mistrovství dostává a nějak se s námi moc
nepočítá. Proto je čtvrté místo Dana
Jambora historickým úspěchem. Ne-

sehnali jsme
soutěžícího
do kategorie M, proto
nám Vyškov
pomohl doplnit soutěžní družstvo.
Toto kombinované družstvo Vysočiny obsadilo v
soutěži krajů
taktéž čtvrté
místo.
Miroslav Zonyga, Dům dětí a mládeže Bystřice n. P.

Ve Vysokém Mýtě se zrodil další úspěch pro bystřický dechový orchestr ZUŠ
Sobota ráno – žáci Dechového
orchestru ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem přešlapovali u autobusu a nakládali nástroje, noty, tašky, stojánky... Už
uplynul rok od doby, kdy také odjížděli
do Vysokého Mýta na soutěžní přehlídku dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. Tenkrát triumfovali a dovezli
mimo jiné i titul Absolutní vítěz....
Letos se jim na tvářích zračilo očekávání, netrpělivost i částečná obava,
vždyť je známá pravda - je daleko těžší
titul obhájit, než získat poprvé. Také
soutěžní orchestry byly jiné. DO z
Přerova, DO z Přelouče, DO z Chlumce nad Cidlinou, DO z Pardubic a my.
Odjezd! Cesta uběhla, než bys řekl
„švec!“ Ubytování a příprava na soutěžní vystoupení.
Bystřičtí žáci vystoupili na jeviště
před odbornou porotu se skladbami: Pozdrav Venuši, Májová polka,
Castaldo, Cizinec na pobřeží, Visit to
George Gershwin.
Při poslední skladbě se od nich příroda
odklonila a ukázala,
že déšť nás nemine!
A jaký! Okamžitě se
setmělo a spustily se
přívaly vody a kroupy.
Dětem patřil obrovský
obdiv, protože nezaváhaly ani chvilku a přes
paniku v řadách publi10. strana

ka i pořadatelů hrály dál bez zaváhání!
Bohužel, jak se dozvěděly až druhý
den při hodnocení – poslední skladbu
nehodnotili, protože ji neslyšeli celou.
Škoda – nejlepší bylo samozřejmě na
konec.
Po výkonu, kterým si děti ostudu
určitě neudělaly, strávily příjemně
zbytek soboty. Očekávajíce nedělního
verdiktu poroty. Ráno odjížděly zahrát
občanům Libeciny a po obědě na ně
čekal slavnostní pochod Vysokým
Mýtem, nástup a vyhlášení cen.
Napětí ve tvářích dětí bylo značné,
visely na rtech porotce – „diváky zvolený nejlepší orchestr: ZUŠ Bystřice
nad Pernštejnem!“ Pan učitel Štěpán Husák vyběhl na jeviště pro dort
a pokračovalo se v rozdílení cen dál...
Ještě se pětkrát prošel na podium pro
sošku a diplom a byla to procházka
vskutku příjemná... Vždyť děti jásaly
a povzbuzovaly jej.

A tak nás jelo v autobuse zpátky
domů víc. Na předním sedadle krabice s dortem a vedle vyskládaných pět
sošek: První - za provedení skladby
Májová polka, druhá - za provedení
skladby Pozdrav Venuši, třetí - za kultivovaný projev, čtvrtá - za dynamické
propracování skladeb, pátá – cena pro
nejlepšího dirigenta.

Na všechny ceny jsou hráči i vedoucí moc hrdí, vidí za nimi rok práce,
hodin strávených ve zkušebně, času,
který svému koníčku věnovali.
Hodně síly a elánu vám všem,
hráčům i dirigentovi, hodně odvahy
a chuti do hraní a příští rok zas v Mýtě
nashledanou!
Marta Mikšová

Z Á P I S D O H U D E B N Í Š K O LY YA MA HA
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50, tel. 603 827 735
Školní rok 2010/11 - zápis žáků 24. a 28. června v místě školy,
od 13.00 – 17.00 hod.
elektronická přihláška na www.yamahaskola.cz
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
Příprava na hudební obory středních a vysokých škol
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění letních dní malý výběr z
nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce května.
Knihy pro dospělé:
Armstrong Lance
Berry Steve
Besserová Miroslava
Dvořák Ladislav S.
Chytilová Věra
Jazairiová Pavla
Jůn Hynek
Karešová Jana
Klíma Ivan
Kovaříková Lucie
Massie Elizabeth
Messner Reinhold
Podskalský Zdeněk
Štefáček Stanislav
Vlasák Jan
Vondruška Vlastimil
Werth Nicolas
Zinn-Collis Zoltan
Knihy pro mládež:
Bauer Insa
Bradford Chris
Hajdu Eva
Parigger Harald
Übelacker Erich

Comeback 2.0
Třetí tajemství
Martin Dejdar
Obejměte své vnitřní dítě
Věra Chytilová zblízka
8 511 970 km2 Brazílie
Moc, pomoc a bezmoc v sociálních
službách a ve zdravotnictví
Praktické rady pro onkologické pacienty,
aneb, Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny
Moje šílené století
Cyklostezky Evropy
Tudorovci
Červená světlice na Nanga Parbatu
Není tam nahoře ještě někdo jinej?
Encyklopedie vodních ploch
Čech, Moravy a Slezska
V Albánii nejsou lvi
Tajemství abatyše z Assisi
Opilec a květinářka
Přežil jsem peklo Bergen-Belsen
Doba kamenná
Mladý samuraj. Cesta draka
Kouzelná země hub, aneb,
Pohádkový atlas hub pro děti
Zrada na biskupském dvoře
Souhvězdí a znamení

V úterý 25. 5. 2010 nás letos již podruhé navštívili brněnští herci s projektem LISTOVÁNÍ. Tentokrát představili žákům 4. a 5. tříd bystřických
základních škol knihu s názvem Ztraceni v čase. Pro děti byla velkým
zážitkem nejen neobvyklá dramatizace v podání Lukáše Hejlíka a Alana
Novotného, ale i setkání s autorkou knihy Petrou Braunovou.
Akce v rámci našeho projektu Knihovna otevřená všem byla realizována za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.

VÝSTAVA VÝJIMEČNÉ ŽENY
Bystřická podnikatelka Irena Šikulová připravila autorskou výstavu
oděvních originálů a otevřela ji 13.
června 2010 v Novém Městě na Moravě u příležitosti 32. výročí setkání „Nových Měst Evropy“. Nápadité modely
zajímavých střihů z malovaného hedvábí doplněné vypracovanými detaily
s paličkovanou či háčkovanou krajkou
upoutaly všechny přítomné a bylo jich
určitě přes stovku! K úspěchu jistě při-

spěly i autorčiny květinové dekorace.
Skleněné šperky vytvořila malhostovická výtvarnice Erika Leksová.
Irena Šikulová má autorské prodejny v Bystřici n. P., v Brně a Hodoníně.
V roce 2007 přebrala z rukou prezidenta Klause 2. místo v soutěži „Podnikatel kraje Vysočina“ a letos byla
zařazena do prestižního časopisu (připravuje se i knižní verze) „Výjimečné
ženy“.
Brání se svazujícímu diktátu
módy, ve své tvorbě nezná hranice
věku ani velikosti
a vždy se snaží
zdůraznit osobnost zákazníka.
Vernisáž výstavy zahájil bystřický smyčcový
kvartet „CAPPELLA ALLEGRA“
a úvodní slovo
pronesla novoměstská starostka
Zdeňka Marková.
Text i foto: Hynek Jurman

„Všechno dobré“ začíná od dobrého začátku
Naše město prožívalo o víkendu 28. a 29. května 2010 svůj svátek. Oslavovali jsme nejen 430. výročí povýšení Bystřice na město, ale také zrestaurované náměstí nesoucí jméno 1. prezidenta naší země. Této události se zúčastnil i
současný prezident Václav Klaus. Sobotním programem byli účastníci nadšeni,
a tak možná poněkud ve stínu zůstalo faktické zahájení oslav, kterým byl koncert
konaný v místním kostele sv. Vavřince v páteční podvečer.Začátek to byl vskutku
působivý. Vystoupil Tišnovský komorní orchestr, neprofesionální, leč zaslouženě uznávané smyčcové těleso, složené z hudebníků z Tišnova, Brna a okolí. Bylo
založeno v r. 1996 a za toto období přineslo posluchačům na mnoha místech ČR
náročný a různorodý repertoár vážné hudby. Vystupuje i společně s renomovanými umělci a pěveckými sbory. Tentokrát to byl Královopolský chrámový sbor
z Brna a sólisté Martina Macko a Jakub Tuček. Uměleckým vedoucím orchestru
je Jaroslav Kolesa. Z programu bych vyzvedla Missu brevis Jiřího Pavlici, interpretovanou s plným nasazením a výrazem hodným velkých koncertních sálů.
Zážitek z koncertu, vyvolávajícího duchovní atmosféru vzácného souzvuku
mezi umělci a posluchači, byl mimořádný. Dosvědčil jej závěrečný potlesk, po
němž v publiku jistě ještě dlouho doznívaly pocity vděčnosti jak umělcům, tak
i nejmenovaným organizátorům.
N. Robotková

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

Fotografie ze slavnostního otevření náměstí
si můžete prohlédnout na webových stránkách:

http://bystrice.starhard.eu/.

Výstava dětských prací
Město Bystřice n. P. ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko
pořádá výstavu prací z dětské soutěže „Pohádkové Bystřicko“.
Výstava se koná ve výstavní síni v Městském muzeum
v Bystřici n. P. od 28. 6. do 31. 7. 2010.

********************************************************

Lístky na Bystřické léto
– již v prodeji !!!

(v Turistickém informačním centru v Bystřici n. P.)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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JAK SE MĚNÍ BYSTŘICE...

Rovné – povodňové škody

– oprava místních komunikací a dešťové kanalizace

V neděli dne 1. června 2008 potkala obec
Rovné a Divišov tzv. blesková povodeň, kdy
v území nad obcí spadla v odpoledních hodinách extremní srážka. Ta způsobila bleskovou povodeň, která dle výpočtu v průtocích
významně překročila stoletou vodu. Došlo mj.
i k úplnému zničení dešťové kanalizace a asfaltové komunikace mezi silnicí a požární nádrží.
Město Bystřice nad Pernštejnem využilo
dotačního titulu na odstraňování povodňových
škod Ministerstva pro místní rozvoj a na konci
roku 2009 obdrželo na tuto akci dotaci. Akce
byla dokončena v květnu 2010. Byla provedena nová, těsná kanalizace v takové kvalitě, aby
se situace z června 2008 nemohla opakovat.
Zároveň byla provedena oprava zničené místní
komunikace. Celkové náklady na toto opatření
činily 2 898 tis. Kč. Z toho 2 318 tis. Kč tvořila
dotace a zbyla částka ve výši 580 tis. byla hrazena z rozpočtu města. Na přiložených fotograﬁích je dokumentován stav po povodni a po
provedení oprav.

Rekonstrukce DPS – 1. etapa
Celkové výdaje projektu:
7, 375 mil. Kč
Termín realizace:
1/2007 – 07/2008
Zdroje ﬁnancování:
dotace MF
4,5 mil. Kč
vlastní zdroje města
– 2007 0,823 mil. Kč
– 2008 2,052 mil. Kč
Stručný popis projektu:
Proběhla výměna všech
oken a dveří za plastové,
oprava zábradlí na balkonech
včetně konstrukce balkonů
a zateplení venkovního pláště
budovy.

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM, Bystřice nad Pernštejnem
Celkové výdaje projektu: 11,2 mil Kč
Termín realizace:
2006 - 2007
Zdroje ﬁnancování:
Dotace MF ČR - 7,5 mil. Kč,
vlastní zdroje města - 3,7 mil. Kč
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Stručný popis projektu:
Akce spočívala v přestavbě stávajícího prostoru tělocvičny (bezhlučné vytápění, akustický podhled, obklady stěn, nový střešní plášť, úprava dispozice cvičebního nářadí) a přístavby nové části
tělocvičny odbouráním původní nevyhovující malé tělocvičny.
Žadatel byl zapojen ve všech fázích projektu. Fyzickou realizaci zajišťovala odborná stavební ﬁrma.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

JAK SE MĚNÍ BYSTŘICE...

Chodník u komunikace ul. Vírská
Předmětná stavba započala dne 17. 9.
2008, kdy si tuto stavbu převzala bystřická
společnost Beton SPH, s.r.o., ukončena
byla dne 18. 11. 2008 a dne 5. 12. 2008
proběhlo kolaudační řízení této stavby.
Stavba byla vyprojektována na celkovou
konečnou cenu 7,200.000,- Kč, přičemž
samotná dotace ze státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) byla ve výši
4,400.000,- Kč.
S touto stavbou získala tato lokalita
nejen zvýšení bezpečnosti chodců, o kterou jde především, ale i zvýšení vzhledu
a prestiže této bystřické části, jak je vidět
z předmětných snímků.
Jiří Daniel,
za odbor dopravy a SH

Rozšíření hřbitova v Bystřici nad Pernštejnem
Celkové výdaje projektu:
7,366 mil. Kč
Termín realizace: 2007
Zdroje ﬁnancování:
vlastní zdroje města 7,366 mil Kč
Stručný popis projektu:
Rozšíření hřbitova spočívalo v demolici ohradní zdi hřbitova na ulici Novoměstské a rozšíření plochy na parcelu
č. 193, k. ú. Bystřice n. P. Byly vybudovány přípojky odvodnění kanalizace
a vodovodní přípojka, nová kamenná
ohradní zeď s kolumbáriem, vytvořena
vsypová a rozptylová loučka. Na ulici Novoměstské byly instalovány pergoly, vysazena zeleň
a upraven chodník podél nové zdi. Uvnitř hřbitova byly provedeny terénní úpravy kolem kříže
včetně jeho osvětlení, upraveny chodníky, osazeny lavičky, zábradlí a ozdobná mříž.

SEDM DIVŮ BYSTŘICKA
Anketa Sedm divů Bystřicka upozornila na pozoruhodné památky
v okolí Bystřice nad Pernštejnem.
Zjistili jsme, že v poměrně malém
regionu Bystřicka je minimálně
padesátka hezkých památek a staveb, které stojí za návštěvu a vidění a které podnítí turisty a zájemce
k výletům. K objevování „divů“
a nádher dalších. K aktivnímu pohybu a vnímání krásy. K uvědomování
si poznatku, že tady je krásně, že
tady stojí za to žít, že právě sem se
vyplatí zajet na dovolenou. Za krásami, které občas nevnímáme a které nám mohou mnozí závidět.
Anketu jsme vyhlásili na konci
roku 2007 ve vánočním čísle Bystřicka a zájemci pak plných šest
měsíců hlasovali. Každý měsíc
mohli přidělit jeden hlas. O Bystřické pouti, 10. srpna 2008, jsme
slavnostně vyhlásili vítěze. A hned
6. září jsme jeli s výherci na poznávací zájezd po našich divech.
V srpnu 2009 jsme vydali brožuru
„Sedm divů Bystřicka“, kterou si
oblíbila turistická veřejnost. Autor
za ni dostal Čestné uznání Syndikátu novinářů Vysočina.
-HJZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SMÍRČÍ KAMENY VYJDOU POČTVRTÉ

SE SOUŘADNICEMI I BEZ NICH

V té době, kdy jsem zase pomalu
začínal objevovat krásu kamenných
památek, se za mnou zastavil pán až
z Mariánských Lázní. Potřeboval na
Moravě dohledat snad posledních
deset kamenů. Byl vybaven podrobnou literaturou a také GPS souřadnicemi hledaných objektů. Poradil jsem
mu, co jsem mohl a na oplátku si vzal
souřadnice tří kamenů, k nimž jsem
se chtěl vypravit. Pak jsem ale zjistil,
že v jednom případě jde o dobře známý kříž hajného Jinka v Pičulíně. Na
zbývající dvě místa jsem se vypravil.
Ale ještě předtím jsem hledal jednou
nazdařbůh.
Jaroslav Čáp, zapálený botanik a mykolog, jenž v posledních letech podlehl kouzlu Dvořiště, Rožné a vůbec
Bystřicka, mi dal též jeden zajímavý tip. Nakreslil mi ho i zhruba do
mapy a nepřesně uvedl, že ten kámen
s křížem v lese pěkně stojí. Protože
Íf zrovna nemohla, vyrazil jsem tam
koncem října sám. Projel jsem Domanín a zaparkoval hned kousek za areálem Borovinka, po polní cestě došel
podél lesa až téměř k mysliveckému
posedu a kousek před ním zabočil do
lesního průseku. Nemusel to být ten
správný, mohlo se jednat i o vedlejší,
východní, ale někde jsem začít musel.
Prošel jsem celý průsek ve směru
k Janovičkám, až jsem z lesa vyšel.
Bez výsledku. Pustil jsem se tedy
doprava a vkročil pak do nejbližšího průseku a vracel se tak směrem
k posedu. Žádný kámen tu nestál, ale
hned po pár krocích jsem našel mezi
patami dvou smrků červenou barvou
poznamenaný nepravidelný balvan
(60 x 41 x 22 cm) s vyrytým malým
křížkem (7 x 6 cm) u jedné jeho kratší
hrany. Kdybych tu objekt s křížkem

nehledal, asi byl jej přešel. Jakou tragédii by mohl připomínat, jsem však
dotazy v okolních vesnicích nezjistil.
Lidská paměť je tak křehká a kamenné
symboly tolik vydrží...
Poslední říjnový den se vyčasilo
a my si s Íf udělali dvoudenní výlet. Íf
mi právě napsala, že si je zcela jistá, že
jsem nejlepší chlap jejího života, což
se ukáže za 16 měsíců jako absolutní
výsměch. Ale zatím cítí blaženost,
kdykoliv se mě dotkne a mé zprávy
si čte stále dokola. Člověk by čekal
od zralé ženské více uvážlivosti… Ale
teď je ještě vše kouzelné, jedeme na
výlet a začínáme na Prosičce.
„Bože, jak může být na světě krásně,“ říká Íf a já souhlasím. Zaparkovali
jsme v Javorku a z návsi šlapali vzhůru přes pole k zalesněnému kopci, jenž
má těsně pod povrchem pozoruhodnou skálu s nádhernou vyhlídku do
údolí Fryšávky i dále po Vysočině.
Modříny už opadaly, přesto jsem
zapsal verše: „Modříny nás čekaly,
povstávaly z már. Cestu tiše vystlaly
pro císařský pár. Viďte, Sisi.“ Když
už jsme přicházeli ke skále a zbývalo
nám posledních dvě stě metrů, všiml
jsem si vlevo vedle stezky asi metrového balvanu s vyrytými symboly. Ano,
na horní šikmé ploše byl vyrytý křížek
a šikmo k zemi směřující šipka. Že by
ukazovala k pokladu? A zepředu od
stezky jsme na kameni vpravo dole
nalezli zbytek nečitelného nápisu nebo
snad nějaké rytiny, která může připomínat zvíře.
Nikdy jsem zde o podobném nálezu nečetl, ani neslyšel, nepočítal jsem
s ním a neměl s sebou tudíž ani metr.
Aspoň jsem nález pořádně vyfotografoval a pro porovnání na něj umístil
mobil. Z fotky proto usuzuji na rozměry křížku cca 8 x 8 cm, i šířka rozevřené
šipky činní asi 8 cm. Ví o něm vůbec
někdo? Popustíme uzdu fantazii, nebo
budete zdrženliví? Podobných kamenů
s křížem najdete v lesích mnoho, třeba
v okolí Milov i u Devíti skal. Vesměs
se jim přisuzuje hraniční poslání.
Ostatně u Prosičky jsem už dříve našel
a vyfotil patník s vyrytými znaky. Snad

tedy opravdu hraniční symboly…
A hned druhého dne jsme už jeli
podle těch souřadnic. Tedy vlastně…
Protože navigaci nevlastním a ani by
mě nebavilo, přijít přesně a zadarmo
až na hledanou místo, otevřel jsem si
na internetu mapu, souřadnice na ní
našel a do vytištěné mapy pak od oka
zakreslil. Měli jsme tím velkou nápovědu, ale zcela zadarmo to nebylo,
jak jsme si ověřili třeba v Říkoníně.
Ale toho dne, bylo zrovna Všech svatých, jsme začali hledání u Křižanova.
Hned dvě čtenářky mě tam nezávisle
na sobě poslaly, paní Urbanová přiložila i fotku. Prý v lese za rekreačním
střediskem Drak a před střediskem v
Loučkách je moc hezký kámen. Drak
jsme našli a na rozcestí za Loučským
rybníkem jsme se nejdříve pustili rovně a trochu se tam procházeli. Pak
jsme poprosili o radu chataře a z toho
rozcestí se pustili doprava pod trať.
Pěkná lesní cesta se poté zatáčela doleva, my z ní neodbočili a kráčeli stále
dále asi půldruhého kilometru. Až se
k nám zprava připojila zelená turistická značka, zpozorněl jsem. Po cestě
jsme pokračovali ještě zhruba 200
metrů, a potom ho uviděli. Kamenný
krasavec si trůnil asi 25 metrů vlevo od
cesty. Pěkně opracovaný, však je mu
teprve devadesát let. Vysoký 78, široký 56 a silný 15 centimetrů. Z lícové
strany vystupuje velký plastický kříž,
v jehož středu je vyhlouben ještě jeden
malý. V patě toho většího kříže stojí
iniciály M a T, ovšem to T je psáno
jako tau. Dvě devatenáctky vně paty
značí letopočet 1919. Nápis na rubu
už je celkem odbytý a já vyluštil: „Zde
zemřel 18 5 11.“ Ale třeba jde o iniciály, i když to prostřední písmeno by
doprovázel veliký otazník. Nápis by
pak zněl: „Zde zemřel IO S 11“.
Cestou zpět jsme našli s Íf čtyři
hříbky a teplo hledali na zvěřinových
hodech v křižanovské restauraci.
V Heřmanově jsme poté vypátrali
hrob pátera Pařila, kterého komunisté popravili v souvislosti s Babicemi.
Za chvilku jsem už rozkládal plánek
u Balákova mlýna v Říkoníně. Moc by

nám zde nepomohl, museli bychom
křížem krážem prochodit les v prudkém svahu nad Libochovkou. A tak
jsme si zase povykládali s domorodci, a pak se dali za mlýnem doprava
lesní cestou, která se zvolna zatáčela
doleva, takže obcházela celý kopec,
my pokračovali trpělivě až na křížení
s další cestou vedoucí do Kuřimské
Nové Vsi, a tam už čekalo torzo křížového kamene s letopočtem 1785. Dva
chlapi se tu toho roku poprali o hranici
pozemků, oba tu zůstali ležet mrtví,
proto se zde říká „U Zabitých“.
Kámen je však na mraky, jeden
kus zcela chybí, dva menší mnoho
neříkají a ten ústřední (47 x 29 x 19
cm) má nad letopočtem vyryté svislé břevno, snad pozůstatek kříže.
Komunisté zde prý drancovali lesy
a kámen rozlomili.
Bylo těch Všech svatých, a tak jsme
se ještě zastavili u řady dalších křížů,
na hřbitovech. Vyjmenuji-li zastávky opačně, tak ve Štěpánově, Dolních Loučkách a ve Žďárci, kde jsme
u hrobu Anny Pammrové potkali delegaci její Společnosti v čele se samotnou předsedkyní.
Pátrání podle souřadnic jsme za dva
týdny zakončili v Novém Městě na
Moravě. V té pláni před městem, vpravo při příjezdu od Bystřice, evidují
členové ašské společnosti kámen. Můj
náčrtek nás přivedl pouze k drobnému
dřevěnému křížku na mezi! V mrazivém počasí jsme marně chodili sem
a tam a nakonec jsem našel cosi, co
se při dobré vůli může podobat torzu hledaného kamen. Hned u silnice
stojí pěkný zelený křížek, odlévali jej
ve Štěpánově, a asi 300 metrů od něj
se v křoví ukrývá kámen (30 x 63 x
15 cm), na němž jsou vyryty jakési tři
pruhy.
Na nedalekém evangelickém hřbitově jsme se pak poklonili několika
osobnostem v čele s Makovským
a Plevou a potom našli teplo na Maršovské rychtě. Hledání kamenů bylo
v tomto roce odtroubeno!
Hynek Jurman
(ukázka ze 4. vydání, které se tiskne)
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BOHUSLAV MARTINŮ
(8.12.1890– 28.8.1959)
Světoznámý skladatel byl přítelem hudebního skladatele
Václava Kaprála (26.3.1889-6.4.1947) a miloval jeho
dceru Vítězslavu Kaprálovou (24.11.1915– 16.6.1940).
Byla o 25 let mladší, ale on se vášnivě zamiloval.
Nazval ji Písničkou a i ona vzplála ke svému novému
imponujícímu učiteli. Vdala se však 23. dubna 1940
za Jiřího Muchu a do dvou měsíců zemřela na krevní
tuberkulózu v pětadvaceti letech.
Všichni zmínění protagonisté rádi vzpomínali na Tři Studně. Vitka sedm týdnů
před smrtí napsala: „…A nad celou dědinou vysoký, stříbrný svit chudoby,
takové zvláštní, horské, křišťálové světlo. Je to domov, který si vyvolilo moje
srdce… tvrdý kraj Fousků, Jíchů, Martinů.” V roce 1948 byl popel Vitky
Kaprálové uložen do hrobu před vilou její rodiny na Třech Studních…
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
City obou skladatelů zůstaly zachovány v korespondenci:
„To bylo léto, Václave! Nikde snad není tak dobře, jako u vás
na Třech Studních… Měl bych jednou oslavit tu Vysočinu a všechny
ty potůčky a studánky nějakou prostou skladbou, plnou dětských hlasů,
takových smíchem zvonících, jako je ten Vitulčin…“
/dopis Martinů Kaprálovi, asi léto 1938/
„Bohuslave, vrať se… i když se třeba už já sám ani nedočkám,
ale vrať se, protože se musíme zase všichni tři jednou sejít tam nahoře,
na Třech Studních. Tam jsme si nikdy nelhali. A nic nepředstírali…“
/dopis Kaprála Martinů, asi květen 1945/
připravil -hjZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

VODOMIL VÁS PO ČTVRTÉ ZVE NA PUTOVÁNÍ – II. ČÁST
Květnovým číslem novin Bystřicko jsme zahájíli představování jednotlivých turistických cílů čtvrtého
ročníku letní poznávací a výherní turistické akce „S Vodomilem Zubří zemí 2010“, který Vás provází po
krásách a zajímavostech našeho mikroregionu Bystřicko. Putování probíhá v období od 29. 5. do 3. 10. 2010.
Legitimace si opět můžete vyzvednout na stálých místech – TIC Bystřice n.P., kancelář Mikroregionu Bystřicko a na kontaktních místech označených plakátem akce a TIC kraje Vysočina a Brna. Tato akce je také
součástí projektu Bystřická zastavení, která jsou spoluﬁnancována z fondů EU, ROP Jihovýchod. Pravidla
a ostatní informace můžete získat opětovně na www.bystricko.cz.
Nyní Vám tedy přiblížím další tři sud nejasné. Nejnovější názory kladou
Otázka cíle 4: Zjistěte počet replik
turistické cíle, které můžete na svém vznik hradu do doby kolem poloviny obléhacích zařízení instalovaných
putování s Vodomilem bystřickou 13. století, přičemž jeho prvotní úlo- poblíž zříceniny hradu Zubštejn.
Zubří zemí navštívit.
Pátým cílem je socha sv. Jana
ha zůstává i nadále nevyřešena. Na
Čtvrtý cíl – Zřícenina hradu počátku 14. století připojují Pernštej- Nepomuckého u Víru – znáte z loňZubštejn
nové hrad ke svým okolním statkům ského roku.
Mohutná zřícenina hradu Zubštejna a krátce poté nahrazují původní poPřed třemi lety proběhla úspěšná
představuje jednu z typických domi- jmenování Kámen pro rod charak- „pátrací“ akce po „pohřešované“ soše
nant celého kraje. Vévodí masivnímu teristickým „Zubštejn“. V polovině Sv.Jana Nepomuckého, která byla
skalnímu hřbetu, zvedajícímu se více 14. století však získává hrad spolu v letech 1881 až 1987 umístěna na
než tři sta metrů nad údolím řeky s Bystřicí a sousedním Pyšolcem do skalním ostrohu „Svatojánského údoSvratky.
své držby moravský markrabě Jan lí“ nad řekou Bystřicí podél cesty do
Hlavní hradní jádro představuje Jindřich, jehož syn Jošt zde v předhu- Víru. Objevená památka se dochovala
pohledově monumentální hmotu, sitské době provádí některé stavební v torzálním stavu v jedné zahradě ve
dochovanou téměř v plném rozsahu. úpravy. Do rukou Pernštejnů se opě- Víru. Ke zhotovení repliky z umělého
To platí zejména o paláci hradu, docho- tovně navrací roku 1446. Za života kamene byl osloven Mgr. Tomáš Skavaného ve třech výškových úrovních. nejproslulejšího z nich – Viléma II. – lík, sochař a restaurátor z Opavy, který
Po destrukci vnější hradební zdi byl na konci 15. století probíhají na hradě navrhl restaurátorský postup. Legendu
pohledově odkryt proﬁl paláce, kte- některé úpravy, zaměřené zejména na o původu popsal v květnových novirý tak spolu s torzem hranolové věže zdokonalení jeho pevnostních prvků nách Bystřicko (2008) Ing. Jurman
představuje charakteristický symbol a na zvýšení komfortu objektu, odpo- u příležitosti slavnostního odhalení
Bystřicka. Spodní dvě úrovně obsahují vídajícímu společenskému významu zhotovené repliky sochy. Slavnostní
vždy dvojici prostor, opatřených gotic- stavebníka. Poté, co Vilém zakupuje odhalení zrestaurované repliky sochy
kými valenými klenbami, horní pod- statky v polabské nížině a své zájmy Sv.Jana Nepomuckého, její požehnálaží, tvořené reprezentativním sálem, přesouvá do Čech, je hrad Zubštejn ní a umístění pamětní desky proběhlo
je plochostropé. V patře hranolové ještě před dokončením úprav opuš- dne 17. 5. 2008. Na zhotovení repliky
věže byla umístěna hradní kaple, z níž těn. Jako pustý se uvádí již roku 1547. i jejím osazení a důstojném průběhu
se dosud dochovalo někdejší kněžiště V průběhu staletí s proměnil ve zříce- slavnosti se kromě investora podílela
se stopami původního zaklenutí, ote- ninu, která však neztratila mnoho ze iniciativně řada občanů, ﬁrem a instivřené k východu arkýřem, vysazeným své monumentálnosti a nedobytnosti.
tucí, kterým tímto přísluší poděkování
na mramorových krakorcích, typicV současné době probíhají zabezpe- nás všech. „Svatý Jene Nepomucký,
kých pro pernštejnské hradní stavby. čovací a zpevňovací práce na zřícenině drž nad námi svou ochrannou ruku
Jiným zbytkem zástavby jádra hradu v rámci projektu „Zpřístupnění zříce- nadále!“
je obdélná prostora, umístěná na již- niny hradu Zubštejn pro turisty“, který
Otázka cíle 5: Zjistěte počet obcí,
ním konci staveniště.
je spoluﬁnancován dotací z EU. Tyto které jsou uvedeny na pamětní desce
Počátky hradu Zubštejna jsou do- práce budou ukončeny v roce 2011.
pod sochou.

KIN D E R IÁ DA
Družstvo žáků z 2. - 5. třídy ZŠ a MŠ
Dolní Rožínka se vydalo 18. května
2010 na krajské kolo celostátní atletické soutěže.
Atletika bývá téměř vždy spojována
s teplým počasím plným hřejivého sluníčka. Ale jsou i výjimečné dny, kdy si
všichni užijí přesný opak. A právě takový studený, větrný a zamračený den byl
den Kinderiády – soutěže pro družstva
1. stupně, která se letos konala na stadionu v Pacově. Celé soutěžní dopoledne měli všichni jediné přání: „Ať
neprší!“, a to se naštěstí vyplnilo. Takže
byli malí sportovci pouze promrzlí „na
kost“. S konkurencí především velkých
městských škol z našeho kraje všichni
členové družstva bojovali s velikým
nasazením, své disciplíny prožívali
a bojovali i ve štafetě. Odměnou jim

nebyla vítězství, ale především radost z
každé splněné disciplíny a sportovního
chování soupeřů.
Složení týmu:
2. třída: H. Prokop, T. Šikulová
3. třída: T. Hille, V. Šmerdová
4. třída: J. Večeřa, N. Skoumalová
5. třída: J. Špaček, K. Hillová
Autorka: SŠ
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Šestý cíl – Zastavení na Přehradní – znáte z loňského roku.
Součástí turistických cílů letošního putování s Vodomilem má být
nově vybudované vybavení na pravobřežní lesní komunikaci podél
nádrže. Tato Zastavení na Přehradní
je součástí probíhající realizace stavby „Bystřická zastavení – I. etapa“
a volně navazuje na panely Svratecké vodohospodářské naučné stezky
a na chatky Lesního společenství
obcí sloužící dle potřeby pro umístění materiálu a nářadí pro zásah při
havárii. V rámci akce bylo na 12ti
místech pravobřežní lesní účelové
komunikace „Přehradní“ vedoucí
podél vodárenské nádrže Vír v PHO
1. stupně rozmístěno 9 dřevěných laviček, 3 laviček spojených se stolky,
6 košů na odpadky doplňující současné vybavení komunikace, úprava 2
pramenů vytékajících na „Přehradní“, 2 kladiny, přemostění potoka
Brodek kládou a doplněn panel na
chatku u Janovického potoka s upozorněním na pravidla pohybu na
„Přehradní“. Navržené dovybavení
„Přehradní“ je provedeno ze dřeva
a je kotveno dle požadavku Povodí
Moravy do betonových základů. Provoz zařízení přispěje ještě k lepšímu
pořádku na komunikaci a předejde
případnému odpočinku oprávněných
osob na jiných místech mimo komunikaci. Nenechte si ujít prohlídku pravobřežní komunikace podél Vírské
nádrže s naučnými panely Svratecké
vodohospodářské naučné stezky.
Otázka cíle 6: Zjistěte počet upravených vodních pramenů ústících na
komunikaci Přehradní.
Blanka Slaná
Mikroregion Bystřicko

Vzpomínka na oběti války
Dne 8. května 2010 uplynulo 65 let od konce 2. světové války. Tento den roku 1945 přivítali lidé v celé Evropě obrovskou úlevou. Pro obyvatele naší obce Ubušínek tento datum znamenal nejen konec válečného
strádání, ale také velikou tragickou událost, při které byli zastřeleni tři naši
spoluobčané - pan Adolf Jílek, pan Emil Krčil a pan František Dokoupil. Ustupující německá armáda narazila 8. května 1945 v dopoledních hodinách na zátaras z několika kmenů na silnici směrem na Jimramov.
I když překážku z pokácených stromů nezpůsobili občané z Ubušínka,
měli nastoupit k jejich odklizení. Po jejich příchodu na místo byla již silnice volná, ale muži museli nastoupit do řady a čekat na popravu. Nakonec
z nich německý důstojník vybral tři muže, které sám zastřelil.
Toto smutné výročí si každoročně připomínáme a také letos Obecní zastupitelstvo spolu s SDH připravilo pietní vzpomínku s položením věnce u pomníku
padlých. Události staré 65 let připomněl ve svém projevu místostarosta obce ing.
Jan Uhlíř.
Děkujeme všem spoluobčanům a příbuzným obětí za účast a věříme, že při
příštím výročí se sejdeme a naplníme tak motto, které je vytesáno na pomníku:
„Padli jste za nás, budeme vzpomínat na Vás.“
Obec Ubušínek
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Školní akademie
Ve středu 19. května bylo od rána v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka živo. Všichni
se těšili na odpoledne, kdy budou moci na Školní akademii předvést svým
rodičům, babičkám a dědečkům program, který jsme připravovali v kroužcích
břišních tanců, aerobiku, národopisném souboru, ve školní družině, v základní
umělecké škole a také v jednotlivých třídách. Dopoledne se konala generálka,
která nás přesvědčila o tom, že jsme
vše dobře nacvičili. Pak už jsme byli
napjati, kolik diváků se na nás příjde
podívat.
A odpoledne jsme byli mile překvapení tím obrovským počtem rodičů,
příbuzných a bývalých žáků školy.
V okolí kulturního domu bylo aut
jako na Matějské pouti a sál praskal
ve švech. Nezbyla jediná prázdná židle, lidé seděli i na stolech po stranách
sálu a stáli i v přísálí. Velký zájem byl
i
o výstavu děl žáků.
No a po skončení akademie nás hřála obdivná slova mnohých diváků. Vše
se povedlo, nikdo nezapomněl svoji roli. Takže všem, kteří se na přípravě
podíleli děkujeme, a už se těšíme na další akademii. Poděkování patří i sponzoru Školní akademie, společnosti ČEZ, a.s.
Autor: VM

SETKÁNÍ RODÁKŮ VE STRACHUJOVĚ
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat u příležitosti 740. výročí první doložené
písemné zprávy o existenci obce na
SETKÁNÍ RODÁKŮ, dne 17. 7. 2010 ve Strachujově.
Program: - přivítání rodáků a hostů
- odhalení památníku obětem 1. a 2. světové války
- slavnostní vysvěcení symbolů obce
- beseda s rodáky spojená s výstavou o historii obce
- volná zábava za doprovodu „Bystřické kapely“

Těšíme se na Vaši návštěvu

Úspěchy ZŠ a MŠ v Dolní Rožínce

Již tradičně se žáci ZŠ a MŠ Dolní
Rožínka zúčastnili soutěže Bystřický
kutil, kterou pořádá město Bystřice
nad Pernštejnem a ﬁrma Wera Werk
s.r.o. Letošní téma soutěže bylo Chytré hračky, aneb kdo si hraje, nezlobí.
Jsou krásné hračky, známe spoustu
her, ale některé by se daly hrát jinak
než na papíře. Třeba Lodě. Jistě si
každý vzpomene na čtverečkovaný

papír, hrací pole, v něm lodě, proti sobě
2 hráči a už se bojuje. A3 - zásah, E7 mimo, A 5 - potopena. A tak vznikl nápad na vytvoření hry Válečné vozy, jejíž
součásti byly 2 dřevěné desky – hrací
pole, železné barevné nýty, tyčinka s
magnetem, krabička na součásti a plán
hry. No a nápad to byl výborný, neboť
s ním žákyně 9. třídy Ivana Křenková a Adéla Romanová zvítězily.
S výsledkem práce byla děvčata spokojena, ale tak velký úspěch opravdu nečekala. Bylo to pro ně velké
překvapení. A ještě větší byl zážitek
z předání ocenění, které se uskutečnilo v sobotu 29. května v Bystřici
nad Pernštejnem u příležitosti 430 let
města a slavnostního otevření náměstí. Výherkyním blahopřejeme.

Rovečínská mládež dětem
Dne 29. května oslavily děti v Rovečném se svými rodiči svůj velký
svátek Den dětí.
Místní mládež si pro ně na hřišti za
školou připravila 12 stanovišť se sportovními i jinými úkoly. Děti soutěžily
v jízdě zručnosti na kole či koloběžce, skákaly v pytli a do dálky, házely
míčkem, driblovaly míčem, kopaly do
brány, hrály kuželky, skládaly puzzle,
stavěly komín z kostek. Mohly se zapojit do celé řady velmi zajímavých
her a soutěží. Všem po celé odpoledně
hrála k potěšení hudba, v příjemně
a zatím tak vzácně teplém dni si všichni mohli zakoupit občerstvení. Svátečního programu se zúčastnilo téměř 60

dětí, každé si domů odnášelo diplom,
sladkou a věcnou odměnu.
Na závěr si svou zručnost, obratnost
a všeobecný um vyzkoušeli i sami
mladí pořadatelé s některými odvážnějšími rodiči.
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě a organizaci Dne dětí podíleli.

O BESEDĚ, KTERÁ BRALA DECH VŠEM PŘÍTOMNÝM
Hledám správná slova, jak začít
psát o člověku,
který navštívil
Základní školu
ve
Štěpánově
nad Svratkou,
jak psát o člověku, který v nás všech
zanechal pocit, že opravdu vše se dá
v životě zvládnout. Dovolte mi tedy,
milí čtenáři, začít od začátku.
Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.
sám sebe stále označuje za rodáka ze Štěpánova, Pepíka z Tahitů.
Přesto, že se roku 1923 narodil
v Jugoslávii, jako malý chlapec se po
smrti tatínka vrátil s maminkou do
Štěpánova. Tento vynikající vědec,
světově uznávaný astronom, autor
mnoha knih o sluneční fyzice, šesti
jazyčného astronomického slovníku, zakladatel odborné školy pro
astronomy aj. po mnoha jednáních
navštívil naši školu. Zásluhou paní
učitelky Dáši Kameníkové, která si s
panem Kleczkem dopisuje, přijel se
svou manželkou a dcerou 13. 5. 2010
k nám do školy. Večer se ve škole konala beseda pro ty, kteří měli zájem.
A bylo jich hodně. Vypravování začal
pan Kleczek tím, jak běžel jeho život
po té, co odešel ze Štěpánova. Vzpo16. strana

mínal, jak tady pásl kozy a při tom
se naučil z německo- anglické knihy
anglicky. Vzpomínal na školu, spolužáky. Z každého slova vyznívalo
neskutečně silné pouto ke Štěpánovu,
vlasti. Jak sám říkal..... „ pro tuláka,
který žil dlouho v cizině – Indonésie,
Malajsie, Čína, Indie, Irák, Turecko,
Egypt, Nigérie, Maroko, Kazachstán,
v evropských zemích, v Argentině,
Brazílii, Peru, Kolumbii, Mexiku,
USA a jinde na této malé planetě –
znamenají mnohem víc Svratka, Horka, Štěpánov než Himaláje, Pyreneje,
Andy, Alpy, moře i řeky, ve kterých
jsem plaval a velkoměstě, ve kterých
jsem žil (New York, Rio, Peking,
Káhira, Kuala Lumpur, Bohota....)“.
A tak vypravoval o Jižní Americe,
o sluneční soustavě, o planetách,
o životě ve vesmíru.
Když beseda končila, sklidil
zasloužený obrovský potlesk. A pak
měli všichni hosté možnost, jít ho
osobně pozdravit. Vytvořila se fronta,
každý chtěl, aby se u něj pan Kleczek
zastavil, poskytl rozhovor, povykládal. Nevíme, kolik toho druhý den
stihl, protože byl ještě celé dopoledne ve škole. Byl tam, kam se moc
těšil – u žáků. Svým vypravováním
se snažil žáky motivovat k tomu, že

vše se dá zvládnout vůlí. Sám o sobě
tvrdil, že na jazyky byl „natvrdlý“.
Třeba angličtinu se učil tak, že si do
sněhu psal desetkrát, dvacetkrát slovíčko, než se ho naučil, ale pak dovedl na světových univerzitách přednášet v angličtině, němčině, španělštině,
italštině, ruštině, francouzštině.
Když odjížděl, stále nám zdůrazňoval, jak důležité pro náš život je
Slunce, jak jej neumíme využívat, jak
je důležité, abychom věnovali využití sluneční energie daleko více času.
Píši my, ale myslel tím nás všechny

obyvatele této planety.
Nádherné setkání s velmi milým
skromným člověkem s velkým srdcem a láskou ke kraji skončilo. Ještě stále jsme plní dojmů, které v nás
zanechal. Článek zakončím jeho slovy, která nám napsal do školní kroniky: „Asi nejsme tak důležití, jak si
myslíme. Hmotně rozhodně ne. Ale
duchem je každá lidská bytost obrovská, neboť rozumí nekonečnému vesmíru. Pokud najde chvilku času, aby
o něm přemýšlela.“
Jana Romanová

OSLAVA 650 LET
OD 1. ZMÍNKY O OBCI UJČOV

A SJEZD RODÁKŮ
10. – 11. července 2010
sportovní areál obce Ujčov

Zajímavý bod v programu:

skupina KATAPULT
11. července v 18:00 hod.
(vstupenky možno zakoupit v předprodeji)
Bližší informace naleznete na internetových stránkách
www.ujcov.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SDH ZLATKOV
Vás zve na oslavy

VÝROČÍ 100 LET SVÉHO VZNIKU
4. července 2010
ve Zlatkově
K poslechu hraje
TÚFARANKA

Setkání rodáků a přátel obce Sejřek
Obec Sejřek Vás srdečně zve na Setkání rodáků a přátel obce Sejřek při příležitosti oslav 660. VÝROČÍ od první písemné zmínky o
obci, které se koná v sobotu dne 17. 7. 2010 OD 13.00 HODIN. Proběhne slavnostní přivítání hostů a rodáků, požehnání znaku a praporu
obce a další včetně volné zábavy za doprovodu kapely, ve večerních
hodinách bude taneční zábava s Brťovskou šestkou.
Je připravena výstavka historických materiálů o obci a mysliveckých trofejí v zasedací místnosti OÚ, včetně upomínkových předmětů a publikaci o obci.

Soutěž „STAROSTA ROKU“
Nadace VIA a Poštovní spořitelna právě vyhlašují
2. ročník soutěže Poštovní spořitelna STAROSTA ROKU.
Mediálním partnerem soutěže je regionální Deník.
Stejně jako vloni je záměrem soutěže vyslovit veřejné uznání
za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do
2 000 obyvatel. Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit
samotní občané. Proto právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a
tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování. Vítězný
starosta/starostka získá titul Starosta roku a pro svou obec ﬁnanční
prémii, letos ve výši 250 000 Kč.
Veškeré podrobné informace k soutěži a podmínky nominace
kandidátů a přihlášku najdete na www.nadacevia.cz (zkratkou přes
banner soutěže) nebo na www.postovnisporitelna.cz. Přihlášku do
soutěže je potřeba vyplnit a zaslat do nadace VIA nejpozději 6. září
2010.
Kontaktní osobou je Katka Bláhová, Nadace VIA, 233 113 370,
731 873 272, mail: katerina.blahova@nadacevia.cz.

Zubní pohotovost v červnu a červenci 2010
ČERVEN
26.6. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
27.6. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M.
ČERVENEC
3.7. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M.
4.7. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice
5.7. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
6.7. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130
10.7. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou
11.7. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí
17.7. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 566 523 796
18.7. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou,
24.7. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
25.7. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
31.7. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou
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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RŮZNÉ
V rámci připomínky 430. výročí
povýšení Bystřice nad Pernštejnem
na město byla v předvečer oslav zasazena v nově vznikajícím parčíku pod
kostelem sv. Vavřince dcera Zpívající
lípy. Strom slavnostně zasadili zástupci partnerských měst Crimmitschau
(místostarostka paní Barbara Gabor),
Vranova nad Topľou (primátor PhDr.
Tomáš Lešo) a Bystřice nad Pernštejnem (starosta Ing. Karel Pačiska).
Vybrané místo bylo po osídlení tohoto kraje ve 13. století zřejmě jeho
trhovým centrem. Zde, pod prvním
kostelíkem, začínala tehdejší osada,
dnes už dochovaná pouze v názvu
Staré Město. Zde se rozbíhaly cesty
na hradní sídla bystřického panství
Aueršperk a Zubštějn. Ještě před 300
lety tady bylo místo nezastavěné,
s malým rybníkem. Je potěšitelné,
že se město rozhodlo vybudovat tady
park připomínající tuto pradávnou
tradici. A tak, jak se předkové s oblibou scházeli pod stromy, zejména
lipami, je snaha zachovat tuto tradici
i do budoucnosti. Lípa je od dob obrození stromem národním, stromem
nejen Čechů a Moravanů, ale i Slová-

Strom přátelství
ků. Lipová ratolest je součástí našich
státních symbolů.
A proč volba města padla právě na
potomka Zpívající, jinak také Lukasovy lípy? Zpívající lípa roste nedaleko
odtud, téměř na samé historické zemské hranici Čech a Moravy. Jedná se o
jeden z nejstarších, nejmohutnějších a
nejpamátnějších stromů České republiky. V roce 2004 se dostala na úspěšnou poštovní známku. V roce 2006
byla její „dcera“ slavnostně vysazena
v prostoru staré akropole pražského
Vyšehradu, jako první počin aleje
památných stromů Zemí koruny české. O Zpívající lípě psala řada našich
předních spisovatelů (Alois Jirásek,
Tereza Nováková, Adolf Wenig, Miroslav Bureš a v poslední době František
Páral a Marie Hrušková). Je tomu už
více než sto let, co lidová pověst, jimi
literárně ztvárněná, vešla do podvědomí široké veřejnosti. Pověst v různých
obměnách vypráví, jak se v dutině
stromu ukrýval český bratr a opisoval
zde Bibli, zejména žalmy. Protože si
pro snadnější zapamatování verše

prozpěvoval nahlas, nesl
se z koruny stromu zpěv a
lidé, neznalí skutečnosti,
si mysleli, že lípa zpívá.
Spisovatelé tak vytvořili
speciﬁcký, nejen regionální, ale národní motiv
našeho pověsťového fondu, který spojuje písmáckou tradici našeho kraje,
vytrvalost, víru a pevné
přesvědčení
místních
obyvatel s mystickou
silou, pevností, trvalostí,
moudrostí a ochrannou
mocí stromu – lípy.
Zpívající lípu navštěvuje množství lidí nejen od nás, ale i ze zahraničí. Jsou to především potomci českých a moravských
emigrantů z USA, dokonce např. až
z Nového Zélandu nebo Izraele, kteří
se sem opakovaně vracejí.
Na Zpívající lípu byli a jsou lidé
pyšní na české i moravské straně
Vysočiny. Odedávna pro ně předsta-

ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ XI. –
6. května. Den parný. Odpoledne po 3. hodině přihnala se bouřka
od jihovýchodu. Nad městem déšť
a kroupy. Nad Domanínkem skoro
jasno, ale nad Věchnovem a Bratrušínem mraky hrozivé, černé až k zemi.
Ve Věchnově příval vody takový, že
protrhl hráz rybníka. Voda valila se
loukami k Bystřici a zvětšovala se
nánosem z polí bratrušínských i bystřických tak, že ohrožovala domky u
nemocnice, brala, co jí bylo v cestě,
zejména u mlýna Vašinova, kde i přes
40 slepic uplavalo. Od Makovských a
Čermáků odnesla mnoho prken. Takové povodně od Věchnova v Bystřici
nikdo nepamatuje.
Tolik záznam z Kroniky města na
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str. 86. a 87. Kam až dosahovala voda
u Vašinova mlýna (později Školní statek), upozorňovala ještě v 60. letech
minulého století značka s letopočtem
na ohradě dvora. A byla pěkně vysoko
nad silnicí.
Nedávno donesl do našeho muzea
sběratel pohlednic fotograﬁe údajně
této povodně. Úmyslně píši údajně,
protože na zadní straně je sice výslovně napsáno „povodeň v Bystřici nad
Pernštejnem a jako fotograf uveden
místní majitel fotograﬁckého ateliéru
Eduard Neubauer. Problém je v tom,
že konﬁgurace terénu a zejména stavení neodpovídá žádnému místu ve
městě, a to nejen tam, kde povodeň
řádila. Osobně se kloním k verzi, že se

vovala pouto sounáležitosti. Její dcera
má předpoklad utužovat pouto i na
fóru nadnárodním jako Lípa přátelství
našich družebních měst.
Bystřice nad Pernštejnem,
28. května 2010,
Petr Dvořáček

Velká povodeň v roce 1927

jedná o záběry z Věchnova, ale i zde
nemám úplnou jistotu. V období první
republiky však žádná jiná velká povodeň ve městě nebyla. Najde se někdo,
kdo fotograﬁi identiﬁkuje?
Malé vysvětlení pro později narozené: nemocnicí se myslí dnešní internát Pod Horou, kde byla od počátku
20.století tzv. izolační nemocnice pro
infekční choroby. Makovští a Čermákovi jsou dvě samoty na říčce Bystřici
pod městem (původně mlýn a soukenická valcha).
O tom, že letošní jaro není v historii ničím zvláštním. svědčí jiný zápis
z Kroniky města k tomuto roku 1927:
18. dubna. Duben je od počátku deštivý, na polích nemůže se pracovati. Na

Zelený čtvrtek a Velký pátek přímo
lilo. Všechna příroda se nepříznivým
dubnovým počasím opožďuje.
K fotograﬁckému ateliéru (tehdy
říkali salónu) Eduarda Neubauera
se vztahuje pěkná historka, která by
neměla být zapomenuta. Pan umělec
(a fotit skutečně uměl výborně) měl
salón v zadní části domu (dřevěné
boudě) č.p. 62 na bystřickém náměstí, kde byla ve dvoře typická pavlač.
Jedny prázdniny těsně před okupací si
bystřická „zlatá mládež“, takto studující hoši z lepších – jak se tehdy říkalo
měšťanských rodin – vymysleli v rámci nudy povyražení, které se provádí
v nejrůznějších obměnách dodnes.
Do brněnských novin, zřejmě Lidových novin, které měly v našem městě řadu dopisovatelů, dali inzerát, že
se v Bystřici bude natáčet ﬁlm o Pernštejnské Bílé paní a P.T. zájemkyně o
hlavní roli se mají dostavit k výběru
(dnes bychom řekli castingu) právě
do tohoto ateliéru. Avizovaný den
byl na pavlači šrumec. Ač bylo horké
léto, tak dámy z celé republiky chtivé
role se v kožiších (to bylo podmínkou
– dnes by naletěly na plavky v zimě)
tísnily na úzké pavlači. Ve vážených
rodinách bylo ovšem horko taky. Ač
se jednalo o mladíky téměř plnoleté,
dostali, jak vzpomínali ještě téměř po
padesáti letech, svoje. Je velká škoda,
že se archiv tohoto ateliéru, až na výše
uvedenou historku, nedochoval.
K záhadě z minulého čísla: Kytici
předává prezidentovi Václavu Havlovi Denisa Václavíková, tehdy devítiletá členka dětské dechovky LŠU,
hrající na buben. Dnes žije v Poličce.
Těch, co ji poznali a ozvali se, bylo
mnoho. Děkujeme.
Petr Dvořáček
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SPORT
Bývalý ligový basketbalista a bystřický rodák Jiří Šenkýř se narodil 20.2.
1971. Do světa profesionálního basketbalu nahlédl v devatenácti letech v dresu Pardubic, ve kterých také později
dosáhl svých největších úspěchů. Za
tento klub odehrál 139 utkání a nastřílel
1397 bodů, čímž se zařadil mezi Pardubické legendy. Zbytek kariéry strávil
v Ústí nad Labem. V současné době
pracuje jako jednatel ﬁrmy Rotter, s.r.o.
S manželkou Hedvikou žije v Praze,
má dvě dcery Viktorku a Matyldu.
Jak jste se k basketbalu vůbec
dostal?
Bylo to na druhém stupni základní
školy ve sportovních hrách. Ty tehdy
vedl super učitel Bedřich Domanský.
Byli jsme bezva parta kluků, které bavil
sport jako takový. Dělali jsme atletiku,
volejbal a samozřejmě basket. Vzpomínám si, že jsme si tenkrát na trička
sprejem nastříkali nápis Real Madrid a
vytvořili jsme tým. Shodou okolností
mě táta v té době vzal na zápas Poháru vítězů poháru právě mezi Realem
Madrid a Pardubicemi, který se hrál
ve Žďáře nad Sázavou. Viděl jsem na
vlastní oči tehdejší československou
elitu Kropiláka, Kantůrka a bylo rozhodnuto. Mimochodem tehdy mě ani
ve snu nenapadlo, že Jarda Kantůrek
bude jednou mým trenérem v Pardubicích. Můj táta tedy může za to, že ve
mně tehdy vzplanul zájem o basketbal.
Byl to také on, kdo mě pak v mojí kariéře nejvíc podporoval.
S basketbalem jste začínal poměrně
pozdě. Dnešní vrcholoví sportovci se
na svoji sportovní kariéru připravují od
útlého věku.
Ano, organizovaně jsem začal hrát
basketbal až v patnácti letech, kdy mě
dvojce kamarádů Štipl, Zítka přesvědčila, abych zkusil dorosteneckou ligu ve
Žďáře nad Sázavou. V sedmnácti jsem
už pravidelně nastupoval za mužské
áčko a dorost jsem měl jako doplněk.
V té době mi s mou výkonností hodně pomohl zkušený spoluhráč Milan
Havlík, který byl jedním z prvních
žďárských hráčů, kteří zkoušeli štěstí
v Pardubicích.
Do Pardubic jste odešel v osmnácti letech. Jak vzpomínáte na toto
období vaší kariéry?
Odešel jsem po maturitě v roce 1989.
Přestup jsem ale podepsal už někdy na
začátku roku. Vím, že o mě měli zájem
i z Dukly Olomouc. Po přestupu jsem
dohrál sezonu v pardubickém dorostu.
Moje první ligová sezona v A týmu
byla 1990/1991. Premiéru jsem si odbyl
v Košicích, kde jsem byl vyloučen do
konce zápasu za nadávání rozhodčímu.
V novinách pak vyšel článek „Šenkýř
bavil ústy“.
Později jsem zde dosáhl největších
úspěchů v kariéře, když jsme vyhráli
Český pohár a vybojovali čtvrté místo
v lize. Na ﬁnále Českého poháru, které
se hrálo ve Žďáře nad Sázavou v zaplněné hale proti Tonaku Nový Jičín (nyní
Mlékárna Kunín), se nedá zapomenout.
Byli tam všichni, se kterými jsem ve
Žďáře začínal, ale hlavně můj táta, pro

ROZHOVOR S JIŘÍM ŠENKÝŘEM
kterého to byla taková odměna za jeho
podporu mé kariéry. Vyhráli jsme těsným rozdílem tří bodů. Odměnou za
triumf v poháru byl týmový výlet do
Spojených států.
Za pardubickou mládež hrál v té
době Jiří Welsch, jeden ze dvou českých hráčů, kteří okusili slavnou
NBA. Zaregistroval jste ho v té době?
Všiml jste si jeho talentu?
Jasně, hrál jsem s jeho bratrem Petrem, Jirka s námi trénoval od šestnácti
a šel si tvrdě za svým. Neměli jsme ho
ze začátku rádi, ale postupně jsme si ho
oblíbili. Hrál jsem pak proti němu ještě
v lize, když přestoupil do Sparty. Měl
přesnou ruku i nájezd. Dneska před
ním smekám a moc mu fandím.
Vaší druhou a zároveň poslední
štací bylo Ústí, kam mimo vás odešlo z Pardubic hned několik hráčů
najednou. Co tehdy stálo za hromadným úprkem pardubických
basketbalistů?
Do Ústí jsem odešel po osmi letech
v Pardubicích, protože už jsem tam
toho měl plné zuby. Trenér Václav Jalovecký, se kterým jsme vyhráli Český
pohár, skončil a začal trénovat reprezentaci. Dostali jsme nového slovenského trenéra pana Garbu a celá naše
pracně budovaná koncepce byla ta tam.
Během dvou let, kdy byl u kormidla
Garba, odešla z Pardubic třetina týmu.
Já a další čtyři kluci jsme nabrali směr
Ústí. Zbytek zamířil do Opavy, Kunína a do Sparty. V Ústí už to bylo z mé
strany takové dohrávání . Měl jsem problémy s kolenem, navíc se mi v té době
zabil táta v autě, takže jsem měl i velké
problémy se životosprávou. A co čert
nechtěl, po dvou letech se na tréninku
objevil můj „oblíbený“ slovenský trenér
Garba, kvůli kterému jsem kdysi odešel
z Pardubic a bylo rozhodnuto. V devětadvaceti jsem deﬁnitivně skončil.
Co byly vaše hlavní herní přednosti a naopak slabiny?
Mojí herní předností byl výskok, což
je u doskakujícího křídla pozitivum.
Myslím, že jsem měl i dobrý nájezd a
rychlé protiútoky. A slušně jsem před
poraněním kolene smečoval do koše.
A slabiny? Snadno jsem se nechal
vytočit a špatně jsem střílel ze střední
vzdálenosti. Někdy jsem šidil obranu,
abych mohl víc útočit. Ještě bych chtěl
dodat, že během celé mojí kariéry jsem
poznal spoustu krásných holek a kupu
skvělých kamarádů, což ke sportu patří.
Nikdy jsem nebyl ten typ, co sedí sám
na pokoji a čte si knížku.
Dalším bystřickým rodákem, který uspěl ve vrcholovém basketbale, je
Jiří Šebek. Potkávali jste se na palubovce jako soupeři? Jak na vzájemné duely vzpomínáte?
Šebu znám od mlada, věčná plačka.
V zápasech jsme se popichovali a tahali se za trenky, ale to už je dávno. Ten
kluk toho mohl dokázat mnohem víc,
škoda.
Čemu se věnujete v současné
době? Nepřemýšlel jste o kariéře
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trenéra?
Momentálně zastávám pozici jednatele ve společnosti Rotter, s.r.o. ve Víru.
K trénování mě to naplno nikdy moc
netáhlo a bez toho se to dělat nedá. Cítil
bych se lépe spíš ve funkci sportovního
manažera.
V Bystřici se každoročně koná
streetballový turnaj Memoriál Jiřího Šenkýře jako uctění
památky vašeho otce. Jak
akci hodnotíte z pozice organizátora?
Vždy mě bavil streetball,
hrál jsem ho hlavně v letní přestávce. Vyhrál jsem i několik
turnajů, jako třeba prestižní
Adidas Cup. V Bystřici se před
osmnácti lety parta nadšenců
jako Pavel Janík, Pepa Vojta,
Pepa Břenek, Ivan Buchta,
Jirka Beneš, David Vavříček
v pátek v hospodě dohodla a
v sobotu byl turnaj. Memoriál
je to třináct let, otec nám hodně ﬁnančně pomáhal, tak jsme to přejmenovali.
Dřív sem jezdili ligoví hráči, dnes se
účastní hlavně místní. Je to o tom, že se
jednou za roku sejdou všichni sportovci
z Bystřice a dobře se baví. Tuto akci považuji také za jeden z mých největších
sportovních úspěchů.
Váš otec se v Bystřici proslavil i
jako výborný volejbalista. Co vy a
volejbal?
Táta preferoval volejbal před basketem. Od mala mě bral s sebou na tréninky i na zápasy. Na základce jsem chodil
do volejbalu ke Zdenku Sloukovi, ale
na tréninku mužů jsem mohl tak akorát podávat balóny. Byla to zase docela
pěkná zkušenost pohybovat se mezi
bystřickou volejbalovou smetánkou
jako byl Bouček, Vavříček, Kalas, můj
táta a podobně. To se mi líbilo. No a teď
na starý kolena volejbal zkouším opět

hrát, podotýkám zkouším, protože si to
určitě přečtou moji spoluhráči a Lojza
Bouček.
Jakým dalším sportům jste se
věnoval nebo věnujete?
Jelikož jsem si sportu užil opravdu
hodně, tak mimo ten volejbal zajdu jen
jednou týdně na basket, pokud mě nic
nebolí. Za ﬁrmu hraji ještě bowling ve
sportovní hale. Letos jsme spadli do
druhé ligy a já to těžce nesu. Už to hrát

nebudu, tedy prozatím. A jinak, když je
čas a chuť, tak jezdím jachtařit na moře.
Propadl jsem tomu v roce 2004 a udělal
si kapitánský průkaz. Prohánět se po
moři s dobrou partou kamarádů je neskutečný relax a pohoda.
Co říkáte na stav basketbalu
v Bystřici? Není vám smutno z toho,
že se ve vašem rodišti nehraje žádná
soutěž?
Je smutné, že se nenajdou mladí,
kteří by do toho byli zapálení a bavilo
je to. S basketem a volejbalem to jde
v Bystřici z kopce. Přitom jsou tady tak
šikovní kluci, jako bratři Homolkovi,
„Dáda“ Nunvář a další. Kluci v nejlepších letech a nejsou schopní postavit
tým a hrát soutěž, nechápu to. Proto
mám také strach o budoucnost streetballového memoriálu. Zatím nevidím
nikoho, kdo to po nás převezme, ale
chtěl bych se mýlit.
Děkuji za rozhovor.
R. Špatka

Šipky v Bystřici n. P.
Hraní šipek v našem městě má skoro dvacetiletou tradici. V současné době zde
jsou dva týmy. Ten náš – DC Bystřice n. P. má hrací místo v Milénium Clubu a
v právě skončené sezoně hrál extraligu JMOŠS (nejvyšší soutěž na jižní Moravě),
kde jako nováček obsadil ze
14-ti účastníků
krásné 5.místo.
Sestava týmu :
Jitka Císařová,
Jiří Fendrych,
Karel
Jaroš,
Jaromír Mráz,
Štefan Bartek,
Martin Hulák,
Stanislav Driml
a Petr Houdek.
Věříme,
že
v další sezoně
budeme ještě
úspěšnější a zároveň děkujeme
městu za podporu i tohoto
malého sportu.
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LETNÍ KINO SK BYSTŘICE N. P.
Pá 16.7. Ženy v pokušení (ČR 2009, komedie)
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její
doposud milující a milovaný manžel je přistižen in ﬂagranti s mladší ženou
a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Hrají: E. Balzerová, V.
Kubařová, J. Macháček a L. Vlasáková
70,- Kč
So 17.7. Souboj titánů (Velká Británie/USA 2010, akční fantasy)
Perseus (Sam Worthington) - syn boha vychovávaný člověkem - neuspěje
v záchraně své rodiny před Hadem (Ralph Fiennes). Rozhodne se pro
nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu podaří
zničit Dia (Liam Neeson). Perseus se spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává na nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů...
75,- Kč
Ne 18.7. Sex ve městě 2 (USA 2010, komedie)
Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon a
další. Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda jsou zpátky. Pokračování
úspěšného seriálu a ﬁlmové podoby je zde a slibuje další nekonečné řešení věčného tématu vztahu žen a mužů.
75,- Kč
Po 19.7. Iron Man 2 (USA 2010, sci-ﬁ)
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Sam
Rockwell, Samuel L. Jackson a další. Původem komiksový superhrdina
Iron Man se dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzivní zážitek. O Iron
Mana se začne vehementně zajímat vláda Spojených států, která chce
Tonyho Starka zlanařit do svých služeb. Sílícímu zástupu nepřátel pomáhá
Tonymu čelit jeho věrná a zamilovaná asistentka Pepper Potts
75,- Kč
Út 20.7. Robin Hood (USA 2010, historický)
Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Danny Huston, Max
von Sydow a další. Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví verzi
tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl raný středověk, v němž se ﬁlm
odehrává.Ve chvíli nejvyšší nouze přichází doba hrdinů jako je Robin. Muž,
který se pokusí naplnit prázdné pojmy jako právo, spravedlnost a národní
hrdost.
75,- Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru:
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105,
zavoláme Vám.
• Potřebujete peníze? Jste komunikativní? Zkuste to s námi. Jednoduchý přivýdělek i příjem. 777 034 567.
• Půjčka pro každého. Konsolidace půjček a úvěrů. Zprostředkování
obchodu a služeb. Vymáhání pohledávek. Tel.: 728 787 804, 734
480 079.
• Koupím RD v Bystřici a blízkém okolí. Rychlé jednání. Tel.: 775
667 214.
• Pronajmu byt 2+1, cihlový, na ul. Voldán. Tel.: 602 582 313
• Muž 41/198 nekuřák, hledá obyčejnou, hodnou, štíhlou ženu.
Nekuřačku. Jen vážný vztah. SMS: 728 457 691.
• Hledám pronájem garáže v Bystřici n. P. – ul. Zahradní. Pište sms
– ozvu se. Tel.: 736 763 961.
• Maloproducent drůbeže a drůbežího masa přijímá objednávky na
husy, kachny, kuřata a vejce. Termín dodání průběžně od července
do prosince. Informace na tel.: 736 760 386.

BRANKÁŘSKÁ ŠKOLA
PETRA KOUBY, o.s.
Brankářská škola Petra Kouby
pro Vás připravila po dvou velice úspěšných
kempech v Bystřici nad Pernštejnem
další letní kemp, který bude probíhat
na místním útulném fotbalovém hřišti.
Přijďte si vyzkoušet letní víkendový kemp
s těmi nejlepšími trenéry.
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St 21.7. Sherlock Holmes (akční dobrodružný, nevhodný do 12 let)
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthrura Conana
Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední
výzvu. Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící
jako jeho pověstný intelekt. Akční a dobrodružný ﬁlm natočil známý režisér
Guy Ritchie.
70,- Kč
Čt 22.7. Kawasakiho růže (ČR 2009)
Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý
řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra (Martin
Huba), který má u příležitosti výročí založení republiky získat významné
státní ocenění.Dále hrají:L.Vlasáková, D.Kolářová, M.Mikulčík, L.Chudík aj.
75,- Kč
Pá 23.7. Avatar (USA 2009)
Největší ﬁlmová událost roku! Nově objevená vzdálená planeta Pandora
je mírumilovné místo s obyvatelstvem - Na´vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi
objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu....
75,- Kč
So 24.7. Doktor od jezera hrochů (ČR 2010, komedie)
V komedii Zdeňka Trošky natočené podle předlohy Miloslava Švandrlíka
sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro
nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Spokojen se svým životem po boku
hezké manželky Zuzany a i bohužel úděsné tchyně v panelákovém bytě
2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní
u jejich bytu.... Hrají: J.Šmíd, E.Holubová, J.Langmajer, A.Gondíková,
M.Vladyka aj.
70,- Kč
Ne 25.7. Alenka v říši divů (USA 2010)
Devatenáctiletou Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.
Když ji na zahradní slavnosti na její počest požádá o ruku Hamish, bohatý,
ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotonových, sebere se a uteče pryč.Vydá
se za králíkem, kterého viděla pospíchat po louce. Bílý králík záhy zmizí
do králičí nory. Alenka najednou pocítí zvláštní nutkání následovat ho a
ocitá se v ohromujícím a fantastickém světě. Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od vychloubačného Plcha až po vyšinutého
Kloboučníka, od zubící se kočky Šklíby až po houseňáka Absaloma, od
podivné Bílé královny až po její zlou starší sestru Srdcovou královnu....
60,- Kč
Občerstvení v místě. Krytá tribuna. Začátky ve 21:40 hod.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

VZ mont s.r.o.,
Masarykovo nám. 86, Bystøice nad Pernštejnem

Zajišujeme kompletní projekty pro získání dotace
v programu

Zelená úsporám
pro oblast vytápìní a ohøevu TUV
Provádíme realizaci vytápìní tepelným èerpadlem, kotlem
na spalování kusového døeva, pelet nebo obilí a solárním
systémem vè. ohøevu TUV a uvedení do provozu.

Kontakt:

Tel.: 566 550 424, vzmont@vzmont.cz,
www.vzmont.cz
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INZERCE

IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz

Solární systém s kolektory Vitosol 100-F včetně:

2 kolektorů Vitosol, plocha absorbéru 4,6 m2, spojovacích trubek, připojovací sady,
sady jímky, plnící armatury, čerpací stanice Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem
typu PS 10, solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení
se svěracím kroužkem s odvzdušněním, připojovacích trubek, teplonosného média
(25 litrů), regulace Vitosolic 100 včetně čidla teploty kolektoru a zásobníku,
zásobníkového ohřívače Vitocell 100-W (typ CVA, objem 200 litrů),
závitového kolena s jímkou.
Původní cena setu Viessmann celkem
68 040,-Kč
Akční cena setu Viessmann celkem
54.990,-Kč (zdarma z dotace zel. úsporám)
Cena projektu
5 000,-Kč (zdarma z dotace zel. úsporám)
Předpok. další investice (držáky, montáž, trubky..).
45 000,-Kč

VAŠE CELKOVÁ CENA PŘI VYUŽITÍ DOTACÍ 45 000,-Kč bez DPH

LEŠENÍ
stavba
složení
nájem

34,-Kč/m2
26,-Kč/m2
1,20-Kč/m2/den

nabízí

výstavbu rodinných domù
Stavba dle požadavkù stavebníka “na klíè”, pøípadnì dle dohody
Postupné financování dle skuteènì provedených prací
Garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
Možnost využití dvou RD:
- Ekonomik - cena od 1.455.000,- Kè vè. DPH
- Start - cena od 1.604.000,- Kè vè. DPH
Možnost zajištìní úvìru u ÈMSS

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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OTVÍRACÍ DOBA:

Po-pá 7.30 - 11.30
12.30 - 17.00
So
9.00 - 11.00

)3"¨,:q1"13/*$57

Bambule Partner, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50

Kvalitní nelámavé
trojboké
pastelky
Maped

Školní batohy
TOPgal

Školní batohy
walker

CENY OD
899,- Kč

CENA OD
od 25,- Kč

CENY OD
899,- Kč
FABER-CASTEL
temperové barvy v plastovém
boxu 12 barev + štětec

Fixy se snadno vypratelným a omyvatelným
inkoustem. Hrot odolný proti zatlačení či poškození.
FABER-CASTEL
vodové barvy
12 barev + štětec

AKČNÍ CENA
od 59,- Kč
Universální obaly na
učebnice
stáčí znát jen výšku
desek učebnice

AKČNÍ CENA
62,- Kč
CENA
38,- Kč

Heft boxy
na sešity

JEDNOTNÁ
CENA
8,- Kč/Ks

CENA OD
135,- Kč

AKČNÍ CENA
159,- Kč

CENA OD
58,- Kč

REBELL
kalkulátor
vědecká
kalkulačka
135 funkcí

AKČNÍ CENA
179,- Kč

Hudební
přání
s českými
hity

Roller na bombičky
s kuličkovým hrotem

CENA
89,- Kč

CENA
119,- Kč

Nabízíme kompletní sortiment kvalitních kancelářských a školních potřeb. Dále široký sortiment hraček od všech světových výrobců.

Platnost od 10.6.2010 do 31. 8. 2010
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