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Městský úřad v novém
Začátkem července budou
všechny odbory městského úřadu
včetně starosty, místostarosty a
tajemnice přestěhovány do rekonstruovaného úřadu na ulici Příční,
do bývalé budovy zemědělského učiliště. Městský úřad, který
v současné době sídlí v šesti budovách, bude mít jednotné a společné sídlo včetně odboru bytového
hospodářství, který v současné
době sídlí Domě s pečovatelskou
službou. Tento přesun bude znamenat nejenom možnost bezbariérového přístupu, ale také zvýšení
komfortu pro návštěvníky, kteří
budou mít všechny služby pod
jednou střechou.
Josef Vojta, místostarosta

Staňte se bystřickým fotografem roku 2011…
aneb po Bystřicku s fotoaparátem
Pořád se něco děje a každý z nás to
vidíme jinak. Proč se tedy nepodělit
o to svoje vidění světa s ostatními.
Nejde to slovy, ale fotograﬁe nám to
umožňuje. Doba, kdy tato umělecká
disciplína byla vyhrazena několika
málo vyvoleným, je minulostí. Tajemství světla, které se naučilo kreslit, se
stalo všeobecně známým a užívaným.
Neztratilo tím však nic ze své síly
a schopnosti předávat ostatním jak
informace, tak i krásu. Nic nám tedy
nebrání pokusit se předat své vidění
světa, ukázat věci a události neobvyklé
či zcela obyčejné, které máme rádi.
Zasláním snímků do fotosoutěže se stanete účastníky projektu fotograﬁcké kroniky města
a regionu. Zároveň získáte možnost představit a prezentovat své
fotograﬁe na kolektivní výstavě
a navíc ještě vyhrát některou z cen.
Hodnocení bude provádět nejen
odborná porota pod vedením
prof. Jindřicha Štreita, dokumentárního fotografa, pedagoga
Institutu tvůrčí fotograﬁe Slezské univerzity v Opavě, ale také
veřejnost bodováním fotograﬁí
na webových stránkách soutěže.
Soutěž bude probíhat od 1. 7.
2011 do 31. 12. 2011 ve třech semiﬁnálových kolech s následujícími
termíny uzávěrek:
• letní do 31. 8. 2011
• podzimní do 31. 10. 2011
• zimní do 31. 12. 2011

Soutěžící může přihlásit až
5 snímků v každém ze tří vyhlášených témat v průběhu celé soutěže. Na konci semiﬁnálových kol
vybere odborná porota vždy deset
vítězných fotograﬁí, které budou
představeny na webu fotosoutěže
a automaticky postoupí do ﬁnále.
O konečných absolutních vítězích
rozhodne po ukončení soutěže
svým bodováním odborná porota,
dále bude udělena cena starosty
města a cena veřejnosti.
Soutěž je otevřená všem,
kdo se zajímají o fotograﬁi, ať
už profesionálně, či zájmově
a volnočasově, všem, pro které
se toto médium stalo životním
hobby. Těšíme se na Vaše krásné
a nápadité snímky a přejeme všem
soutěžícím dobré světlo!
(Pokračování na str. 14)

Bystřické náměstí obdrželo cenu hejtmana
Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek v letošním ročníku soutěže Stavba
roku udělil čestnou cenu dvěma stavebním počinům - velice zdařilé rekonstrukci historického centra Bystřice nad Pernštejnem a rekonstrukci kulturního domu ve Vlásenici. „Letos jsem se rozhodl ocenit příklady dobré praxe
různě velkých samospráv. Bystřičtí šli do ohromného projektu, který městu
po dokončení vtiskl moderní tvář a zařadil jej mezi sídla s nejkrásnějšími
městskými centry,“ prohlásil hejtman.
-jv-

Téma měsíce: BYSTŘICKÝ FOTOGRAF ROKU 2011
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZÁJEZD BYSTŘICKO

Město Bystřice nad Pernštejnem vypisuje

2. VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŮJČKU
z Fondu rozvoje bydlení
Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných budov a na
výstavbu nových bytů formou střešní nástavby nebo vestavby.
Přesná speciﬁkace titulů, na které lze o půjčku žádat, je uvedena v příloze.
Jednotlivé tituly lze sčítat, je tedy možné žádat o více titulů současně.
Příjemcem půjčky může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba,
předmětná stavba však musí být na území města nebo místních částí.
Splatnost půjčky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.
Žadatel musí předložit: - vyplněnou žádost
- stavební povolení příp. ohlášení stavby
- ručitelé (jeden ručitel na každých 60 tis. půjčky)
nebo návrh na ručení zástavou na nemovitosti
Termín podávání žádostí: do 27. 6. 2011
Žádosti jsou k dispozici na sekretariátě MěÚ, kde je také nutno vyplněné žádosti společně s ostatními dokumenty odevzdat.
Informace : Ing. Jana Jurošová, tel. 725 101 198
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Udržovací práce a stavební úpravy stĜechy
Zateplení obvodového pláštČ nebo stĜešní konstrukce
Dodateþná izolace bytového nebo rodinného domu proti
zemní vlhkosti
Oprava venkovních omítek bytového nebo rodinného domu
VýmČna oken bytového nebo rodinného domu – 10 tis. na
každé okno, maximálnČ
ZĜízení nebo oprava pĜipojení na technické sítČ – pĜípojky :
plynu
kanalizace
vody
elektĜiny
CZT
ZĜízení a opravy vnitĜních instalací :
plynu
kanalizace
vody
elektĜiny
vytápČní
VytápČní domu ( bytu ) a ohĜev teplé užitkové vody:
náhrada stávajícího vytápČní ekologickým (plyn, dĜevo,
elektro)
Ĝízené spalování uhlí
solární panely
fotovoltaické þlánky
tepelná þerpadla
napojení na rozvod CZT
ZĜízení domovní ýOV u bytového nebo rodinného domu,
který nelze napojit na veĜejnou kanalizaci
Vybudování a oprava nepropustné jímky na vyvážení,
pokud není možné napojení na veĜejnou kanalizaci
ZmČna stavby formou stĜešní nástavby za úþelem získání
obytné plochy
Stavební úpravy formou pĤdní vestavby za úþelem získání
obytné plochy
Oprava sociálního zaĜízení
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Město Bystřice n. P. nabízí poznávací zájezd Bystřickem po trase:
Bystřice – Karasín – Vítochov
– Dalečín – Veselí – Vírská přehrada – Vír – Štěpánov – Nedvědice
– Rožná – Dolní Rožínka – Zvole
– Bystřice (80 km)
Zájezd trvá 6 hodin 45 minut
a program počítá s návštěvou rozhledny v Karasíně, prohlídkou
kostela ve Vítochově, prohlídkou
zříceniny hradu v Dalečíně, s krátkou zastávkou u kostela ve Veselí.
Pak se pojede na Vírskou přehradu,
do Štěpánova (krátká exkurze po
městečku), Nedvědice (zastávka na

oběd a zákusek) a Dolní Rožínky
(návštěva Templu). Zájezd ukončí prohlídka kostela ve Zvoli. Po
celou trasu podává informace turistický průvodce.
Vypsané termíny zájezdů:
28. 7., 11. 8. a 1. 9. 2011. Jiné termíny lze stanovit dohodou.
Ceny s DPH pro jednotlivce:
Při 15 účastnících ....... 263.Při 20 účastnících ....... 230.Při 30 účastnících ....... 154.Při 40 účastnících ....... 115.-HJ-

ZÁJEZDY SE VYDAŘILY
Po dvě soboty, 7. a 28. května 2011, jsme se rozjeli se zájemci na
poznávací zájezdy Bystřickem. Cestou jsme si povídali o všech možných
pozoruhodnostech a během zastávek jsme věnovali největší pozornost
zřícenině dalečínského hradu, rodným domům slavných jimramovských
rodáků, lidové architektuře v Ubušíně, Trhonicích, Nyklovicích, Sulkovci či Ubušínku, Librově gruntu v Nedvězí a vrcholem byla návštěva Bystrého. Zde jsme se občerstvili, důkladně si prohlédli kostel a dozvěděli se
mnohé o natáčení legendárního ﬁlmu Všichni dobří rodáci a jeho pokračování Návrat ztraceného ráje.
Všichni účastníci se vraceli v dobré náladě a své poznatky ještě znásobili letáky, pro které se zastavili na bystřickém infocentru.
-HJ-
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Pohádkový les v Domaníně
Druhý ročník Pohádkového lesa v Domaníně opět uspěl. Skoro 250 soutěžících dětí
i jejich dospělý doprovod si krásné prostředí
kolem Borovinky opravdu užili.
Všechny pohádkové bytosti byly okouzlující, nad ostatní však vynikal trochu strašlivý
čaroděj Mrakomor a zejména Ivan a ježibaba, jejíž chaloupka na muří nožce se opravdu
otáčela k lesu čelem a zády k Ivanovi. Hlavní pořadatelé děkují všem bezmála čtyřiceti
lidem, kteří se na průběhu pohádkového lesa
podíleli ať už v masce pohádkové bytosti či
bez ní.
A. Sitař
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN - ČERVENEC 2011
Datum

Název akce

23. 4. - 30. 10. 2011

Putování s Vodomilem ZubĜí zemí

21. 5. - 10. 8. 2011
1. 6. - 30. 6. 2011
24. 6. 2011
24. 6. 2011

FAVU – výstava výtvarného umČní studentĤ
Výtvarná výstava: Marie NedvČdová
Koncert: Tear Them Down a Phlegmatix
Svatojánská taneþní noc se skupinou BALANC

25. 6. 2011
25. 6. 2011
1. 7. – 31. 12. 2011
1. - 10. 7. 2011
3. - 9. 7. 2011
3. - 5. 7. 2011
4. 7. 2011
8. 7. 2011

Pohár Vysoþina MX CUP
PELÍŠEK FEST; 14.00 hod.
Fotografická soutČž: BystĜická zrcadlení
Letní kino; 21.30 hod.
STOB týdenní pobyt
Vítochovská pouĢ 2011
PĜednáška: Jan Kapita; 18.00 hod.
PouĢová taneþní zábava; hraje Metaxa

9. 7. 2011

JAZZ - SWING - BLUES námČstíþko; 19.00 hod.

9. 7. 2011
10. - 16. 7. 2011
15. 7. 2011
15. 7. 2011

Turnaj v malé kopané; 7.30 hod.
STOB týdenní pobyt
Tradiþní pouĢový výlet; hudba Metaxa; 20.00 hod.
Letní kino: HlavnČ nezávaznČ; 21.45 hod.
Tradiþní pouĢ, vþ. atrakcí a 17. 7. pouĢové zábavy
(hudba ABC rock Boskovice)
Tradiþní pouĢový výlet; hudba Pikardi; 20.00 hod.

15. - 17. 7. 2011
16. 7. 2011

Místo
mikroregion
muzeum
muzeum
klub Millenium
Slov. chalupa v Rožné
Daleþín -Píseþská
Zmole
louka Lužánky
mikroregion
Dolní Rožínka
Sportovní hala
Vítochov
muzeum
KD Rožná
amfiteátr na Masaryk.
nám.
u KD Branišov
Sportovní hala
Zvole
stadion SK

Organizátor
Turistické informaþní
centrum BystĜice n.P.
muzeum
muzeum
o.s. Tranzistory
Slovácká chalupa
Motocross sport
Miroslav Vašek
Zapnuto BystĜice o.s.
KUMŠT o.s.
SDH Dolní Rožínka
Dr. Málková
Obec Vítochov
muzeum
TK Rožná
Zapnuto BystĜice o.s.
SDH Branišov
Dr. Málková
SDH Zvole
SK BystĜice

ýtyĜi Dvory

SDH ýtyĜi Dvory

Zvole

stadion SK
Zvole
stadion SK
Sportovní hala
stadion SK
stadion SK
stadion SK
stadion SK
stadion SK

SK BystĜice

22. 7. 2011
23. 7. 2011

Letní kino: Czech-Made-Man; 21.45 hod.
Tradiþní letní pouĢ
Letní kino: ÚtČk ze SibiĜe; 21.45 hod.
Týdenní pobyt s aerobikem
Letní kino: X – MEN: První tĜída; 21.45 hod.
Letní kino: Rychle a zbČsile 5; 21.45 hod.
Letní kino: ýertova nevČsta; 21.45 hod.
Letní kino: ObĜad; 21.45 hod.
Letní kino: Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna;
21.45 hod.
Divadlo na námČstí: DOBA KAMENNÁ; 19.30 hod.
Letní kino: PaĜba v Hong-Kongu; 21.45 hod.

SDH Zvole
Svaz chovatelĤ
drobného
hosp.zvíĜectva
SK BystĜice
SDH Zvole
SK BystĜice
Hana Kabrnová
SK BystĜice
SK BystĜice
SK BystĜice
SK BystĜice

23. 7. 2011

Bitva o hrad Zubštejn

hrad Zubštejn

16. - 17. 7. 2011
16. 7. 2011
17. 7. 2011
17. 7. 2011
17. - 23. 7. 2011
18. 7. 2011
19. 7. 2011
20. 7. 2011
21. 7. 2011
22. 7. 2011

24. 7. 2011
24. 7. 2011
29. - 30. 7. 2011
30. - 31. 7. 2011
30. 7. - 2. 8. 2011
31. 7. 2011
13. 8. 2011

Tradiþní pouĢová výstava drobného hospodáĜského
zvíĜectva

Tradiþní závody pĜes rybník; 14.00 hod.
Letní kino: Králova Ĝeþ; 21.45 hod.
Vírský divadelní a hudební festival
Tradiþní pouĢ v DaleþínČ
Kemp stolního tenisu
Historický jarmark
Folk country námČstíþko

Zvole

stadion SK

rybník u KD Blažkov
stadion SK
KD Vír
Daleþín
Sportovní hala
Daleþín - hrad
amfiteátr na Masaryk.
nám.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
11.6. Vladislava Pytlová
Jiří Horáček
18.6. Hana Klukanová
Martin Sedláček
25.6. Andrea Nemrahová
Aleš Mann
Jubilanti
ČERVENEC 2011
Věra Ťupová
92 let
Eliška Kubíková 90 let
Eftimios Rentzelas 86 let
Marie Mičovská
85 let
Aleš Štipák
80 let
Stanislav Císař
75 let
Ladislav Bělík
75 let
Ludmila Novotná 75 let
Anna Mikešová
75 let
Adolf Zich
70 let
Svatopluk Kudláč 70 let
Jaromír Pečinka
70 let
Úmrtí
26.4. Václav Dlouhý
30.4. Ladislav Galjanič
1.5. Pavel Mikuláš
13.5. Františka Peringerová
15.5. Aleš Smolík
19.5. Josef Bílek
20.5. Jiřina Mikóczi
22.5. Drahomíra Čížková

Zprávy z Domanína
Skupinka občanů zasadila v území
nad bytovkami dvě mladé lípy. Přejme oběma stromům sílu, ať poskytnou budoucím generacím stinné místo k výhledu na vzkvétající obec i její
krásné okolí.
A. Sitař

Zapnuto BystĜice o.s.
SK BystĜice
skupina historického
šermu - Extraktor
SDH Blažkov
SK BystĜice
Obec Vír
Obec Daleþín
Slavoj Praha
Obec Daleþín
Zapnuto BystĜice o.s.

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

Setkání důchodců Rovného a Divišova
Letošní v pořadí už třetí setkání připadlo tentokrát na 14. května 2011
a konalo se v motorestu Oáza v Rovném. Akce byla zahájena krátce po
14. hodině velmi pěkným hudebním vystoupením děvčat z Lidové školy
umění v Novém Městě na Moravě pod vedením Ladislava Mika. Všechny
přítomné přivítali starosta města Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska
a místostarosta Josef Vojta, za pořádající osadní výbory obcí Rovného
a Divišova Stanislav Šandera a Jan Kunc.
Po oﬁciálním zahájení příjemnou atmosféru navozovaly tóny harmoniky
a zpěv lidových písniček, které si s chutí zazpívali i všichni přítomní. Došlo
samozřejmě i na příjemné povídání a vzpomínání. A to nejen během občerstvení, ale pokračovalo se i v pozdním odpoledni a v podvečerních hodinách.
Doufáme, že všichni přítomní prožili příjemné odpoledne a nezbývá nic
jiného než si přát, aby podobné akce probíhaly častěji a lidé si našli čas sejít
se a popovídat si.
M. Měcháčková.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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TRADIČNÍ JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Ve dnech 28. a 29. května 2011 proběhly na Novém rybníku v Jimramově tradiční jarní rybářské závody. V sobotu zápolili rybáři
nad 15 let a v neděli mládež do 15 let.
Mezi dospělými zvítězil p. Mar- z Trhonic a mezi mládeží Denisa
tin Polívka ze Žďáru nad Sázavou, Pakostová z Jimramova. Tito, spolu
který mimo jiné ulovil úctyhodných s diplomem podepsaným starostou
25 kaprů, z mládeže byl nejúspěš- města Bystřice nad Pernštejnem,
nější Jaroslav Stehlík z Fryšavy. získali drobný dárkový balíček.
Cenu o největší rybu, vypsanou Všem sponzorům a účastníkům
starostou města Bystřice nad Pern- děkují pořadatelé za účast. Pertův
štejnem Ing. Kalem Pačiskou, zís- zdar !
kal mezi dospělými p. Jiří Dvořák
(JN)

Poznávejte nová místa a vyhrajte
let balonem!
Hledáte tipy na výlet? Chcete
poznat Vysočinu? Zúčastněte se
hry „Lovci“ a vyhrajte let balónem.
Zapojte se do turistické hry pořádané Regionální radou regionu
soudržnosti Jihovýchod. Cílem hry
je přiblížit a podpořit 40 projektů
ﬁnancovaných z ROP Jihovýchod
se zaměřením na rozvoj turistického ruchu, obeznámit občany se zajímavými místy v regionu s možností
vyhrát netradiční cenu. K podpořeným projektům patří Dalešická přehrada, Naučná stezka kolem Zelené
hory, welness Kuřim, Strašidelný
zámek Draxmoor v Dolní Rožínce,
Western – Šiklův mlýn a další…
Město Bystřice nad Pernštejnem
je do tohoto projektu také zapojeno,

a to akcí „Bystřická zastavení“,
která byla vybudována za ﬁnanční
podpory EU prostřednictvím ROP
Jihovýchod. Na altánku na Vrchové za Karasínem je umístěna tabulka s kódem, který je nutné poslat
prostřednictvím sms a budete zařazeni do slosování o hlavní cenu –
Let balónem. Kromě Bystřických
zastavení je do projektu zapojeno
dalších 40 produktů z fondů EU,
kde jsou také umístěny tabulky
s kódy. Čím více kódů bude zasláno, tím je vyšší pravděpodobnost
výhry. Bližší informace naleznete
na www.lovci.jihovychod.cz.
Akce trvá do 30. září 2011.
OK

Nechtěné dárky ve schránkách
Našli jste ve schránce zboží, které
jste si určitě neobjednali?
Podle § 53 odst. 9 občanského
zákoníku se jedná o nevyžádané
plnění.
Proto se neobávejte a nenechte
se vydírat! Spotřebitel není povinen o tom informovat, ani nevítaný
dárek vrátit nebo jej platit.
V praxi se nejčastěji jedná o vitamíny, DVD nebo časopisy. Mnoho
ﬁrem takovýchto praktik zneužívá

později k vymáhání peněz na spotřebitelích!
Sdružení Spotřebitel net varuje
všechny spotřebitele! Firmu která
by vyžadovala peníze (nejčastěji
spotřebitele kontaktují telefonicky)
doporučujeme ignorovat. V případě, že se Vám toto stalo a nevíte si se
situací rady, kontaktujte nás na bezplatné poradenské lince 775 476 080
v pracovní dny od 9 do 17 hod.
Marie Hanáková, MěÚ

Bystřické stavební léto
Už v měsíci červnu začaly stavební práce na panelových domech
na sídlišti, jejíž součástí je výměna oken, a zateplení. V původním
rozvrhu měly být práce ukončeny až příští rok v červnu, ale po
dohodě s dodavatelskou ﬁrmou
budou práce skončeny do konce
roku letošního. Celkový náklad
– 15 miliónů Kč.
Výměnu oken a zateplení čekají
i další tři městské objekty: a to víceúčelová budova na náměstí (sídlo
knihovny a hasičů) a dále dvě školky (Pohádka a Korálky): celková
částka je cca 8,5 mil Kč, přičemž
zhruba na 60 % nákladů získalo
město dotaci z operačního programu životního prostředí.
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Od 1. 7. vypukne třetí velká akce
– rekonstrukce ulice Na Skřipci.
Jedná se o akci, která sice není tak
nákladná jako předchozí, ale bude
náročná zejména na koordinaci jednotlivých subjektů, neboť se bude
rekonstruovat kanalizace, vodovod, elektrické a telefonní vedení
a také veřejné osvětlení. V celé
ulici bude položen nový asfaltový povrch. Práce budou probíhat
minimálně do konce září, a proto
prosíme občany o trpělivost a shovívavost, neboť na malém a omezeném prostoru k tomu ještě z podkladem ze skály se bude pohybovat
několik stavebních ﬁrem.
Josef Vojta
místostarosta

Třídíme a třídíme dobře

– Vysočina je opět nad průměrem ČR
Proč se vlastně odpady třídí? Proč to vlastně mám dělat? Jaký to má
smysl? To jsou jedny z velmi častých otázek každého z nás na tuto
problematiku. I na tyto otázky bude odpovídat informační kampaň,
která je již osmým rokem součástí společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
Mimo pořizování barevných kon- znamenal oproti roku 2009 další nárůst
tejnerů, série odborných seminářů pro výtěžnosti tříděných odpadů na jednozástupce měst a obcí a venkovních ho obyvatele o 15%. Tento výsledek
akcí pro veřejnost, bude část kampa- se podařilo dosáhnout především díky
ně zaměřena na podporu vyšší účasti aktivnímu a odpovědnému přístupu
obyvatel na třídění odpadů. V kraji většiny obyvatel kraje. Z výsledků
přibývají nově i červené nádoby na průzkumů veřejného mínění vyplývyřazené elektro a baterie, je podpo- vá, že 83 % všech obyvatel kraje již
rován oddělený sběr bioodpadu, což odpady třídí, zdůraznila RNDr. Jana
napomáhá dostupnosti systému třídění Krčmářová, oblastní manažerka spol.
občanům a přispívá ke snižování pro- EKO-KOM, a.s.
dukce směsných odpadů, které skončí
Názor odborníka:
na skládkách.
Kraj Vysočina je na tom dobře
I přes veškeré aktivity všech sub- i z pohledu sběrné sítě. Na konci roku
jektů podílejících se na organizování 2010 měli obyvatelé kraje k dispozici
systému nakládání s odpady produk- bezmála 16 000 barevných kontejnece směsného komunálního odpadu rů, do kterých mohli odkládat své tříroste s rostoucí životní úrovní v regi- děné odpady. Z toho jich bylo nejvíce
onu. Cílem kraje a obcí Vysočiny je pro sběr skla a plastů. Jedno sběrné
vytvořit efektivní systém nakládání hnízdo tak v loňském roce sloužilo
s komunálními odpady, aby odpad, v průměru 97 občanům. V tomto
který již nelze využít pro recyklaci, drží kraj Vysočina prvenství v rámbyl využit na výrobu elektrické ener- ci celé země – v průměru ČR totiž
gie a tepla. Děkujeme, že třídíte!
připadá na jedno průměrné sběrné
Názor odborníka:
hnízdo více než 150 obyvatel. V rámKraj Vysočina patří dlouhodobě ci společného projektu Autorizované
mezi kraje, které dosahují nadprůměr- obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
ných výsledků v třídění papíru, plas- a kraje Vysočina přibylo v roce 2010
tů, skla, nápojového kartonu a kovů. do sběrné sítě 446 barevných konPrůměrnému obyvateli kraje se v roce tejnerů pro sběr papíru a bílého skla.
2010 podařilo vytřídit 54,8 kg uvede- V letošním roce přibude dalších 93
ných druhů využitelných odpadů, což nádob.
je téměř o 3 kg více, než činí průměr
regionální manažer společnosti
celé republiky. Navíc tento výsledek
EKO-KOM, a.s., Roman Zouhar

Přidejte si stránky města Bystřice n. P.
na facebooku mezi své přátele
Chcete získávat informace o dění v našem regionu online? Uvítáte upozornění na konání zajímavých akcí na Bystřicku přímo k vám do počítače?
K tomuto účelu jsme v květnu založili na oblíbené sociální síti svou novou
oﬁciální stránku města Bystřice n.P.: Bystřicko – European Destinations of Excellence 2010. Snažíme se využít jeden z nejmoderních nástrojů
propagace, jehož cílem je oslovit novou cílovou skupinu a aktuálně informovat o dění u nás.
OK

I LETOS NOVÁ CYKLOSTEZKA
I v letošním roce se můžeme těšit na
novou cyklostezku. V minulém roce
byla vybudována cyklostezka dlouhá
2,3 km spojující Háje s parkovištěm
u Domanínského rybníka. Máme velkou radost, že je velmi hojně využívána. Protože i letos město získalo dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skoro 5 miliónů korun,
bude vybudována cyklostezka podél
řeky Bystřice v úseku od Lužánek
do Domanínka. Jelikož je tato trasa
v intravilánu města, bude mít šíři tři
metry. Dominantou bude tři sta metrů
dlouhý a čtyři metry široký asfaltový
okruh v blízkosti tréninkového fotbalového hřiště. Stavební práce vypuknou na konci července.
Josef Vojta, místostarosta
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Děti z 1. stupně ZŠ TGM oslavily svůj svátek

Úspěch „Mladých zdravotníků“
ZŠ TGM v okresním kole
Dne 17. 5. 2011 se deset žáků z 5. ročníku ZŠ TGM Bystřice n. P. zúčastnilo okresního kola soutěže Hlídek Mladých zdravotníků ve Žďáře n. S.
Soutěž se týkala poskytnutí první pomoci v různých životních situacích.
Děti musely pomoci zraněným při
autonehodě, obvázat žilní krvácení
na patě a na ruce, přenést zraněného,
provést umělé dýchání a masáž srdce na ﬁguríně dospělého i miminka.
Holky i kluci z 5.A a z 5.B se
snažili předvést tu nejlepší a nejkvalitnější první pomoc a v silné
konkurenci získalo družstvo děvčat
z 5. B – Vendulka Velenová, Míša

Rok utekl jako voda a je tu opět
1. červen - den, na který se těší
všechny děti. A protože víme, že děti
si nejraději hrají a soutěží, jak jinak
oslavit jejich svátek.
Letos nám počasí přálo, proto
jsme pro děti z 1. stupně připravili
zábavné dopoledne na školním hřišti
a v tělocvičnách školy.
Paní učitelky a spolužáci z 9. tříd
přichystali pro žáky 1. – 3. ročníku
čtrnáct stanovišť, na kterých děti
plnily různé úkoly zaměřené na

zručnost, obratnost a pozornost. Žáci
4. a 5. ročníku soutěžili ve vybíjené
a ﬂorbalu. Po skončení těchto aktivit pokračovala každá třída ve svém
programu až do ukončení akce.
Soutěže na hřišti na chvíli narušila malá dešťová přeháňka, přesto se
nám dopoledne vydařilo. Spokojenost a mnoho pěkných zážitků dětí
byly důkazem toho, že se jim oslava
jejich svátku velmi líbila. A to byl
náš cíl!
Jana Zítková

Ze ZŠ TGM na prázdniny
„horkovzdušným balónem“
V letošním školním roce jsme se v ZŠ T. G. Masaryka s výtvarnými technikami sedmého i devátého ročníku vydali na Cestu kolem světa balónem.
Sloupy, strop a zadní stěnu v přízemí u jídelny začaly pokrývat malby na
téma Země a vesmír. Na prvním sloupu v proutěném koši najdete čtveřici cestovatelů, kteří se právě chystají obletět celý svět duhovým balonem.
(Nechybí ani palubní deník, kotva, zátěže a kotlík se lžící.)
Druhý sloup se proměnil v městečko a nad ním se přes modrou oblohu
dostaneme na strop až do vesmíru se všemi planetami sluneční soustavy.
Tady končí působiště tvorby deváťáků.
Zadní stěnu si vzali do svých šikovných rukou sedmáci a modrým mořem
kromě všemožné vodní havěti plují všechny světadíly i s tím, co je na nich
zajímavého k vidění.
Doufám, že celý projekt zpříjemní lety za poznáním všem žákům i učitelům naší školy.
Za žáky 9.A,B,C a 7.B uč.Vv Jana Koscielniaková

Úspěchy žáků ZŠ TGM ve výtvarné soutěži
I v letošním roce se naše škola
zúčastnila výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, kterou pořádá „Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska“.
Žáci se měli ve své práci zaměřit
na pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, na příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při
manipulaci s ohněm, na nebezpečné
hry dětí se zápalnými prostředky ….
Nejúspěšnější práce školního kola
byly zaslány do okresního kola. Zde
se nejlépe umístili žáci Milan Vodák,
žák 2.B třídy, který ve své kategorii
získal vynikající 2. místo a Pavel
Čížek, žák 5.A třídy, se umístil na
3. místě. Obě práce postoupily do
krajského kola, kde Milan Vodák

Cesta malých fotbalistů ZŠ TGM za pohárem
Každý rok se naše škola zúčastňuje fotbalové soutěže Mc
Donald´s Cup, a tak i letos tomu nebylo jinak. Už od ledna
jsme vybírali malé fotbalisty ze 4. a 5. tříd.
Ti nejlepší se dostali do okrskového kola, které se konalo
10. května na stadionu Tomáše Dvořáka v Bystřici n. P. Po
všech vítězných utkáních jsme skončili na 1. místě a postoupili do okresního kola, které proběhlo hned další týden ve
Žďáru n. S. Na fotbalový stadion se sjelo celkem 11 družstev: 5 družstev skupiny A (1.-3. třída) a 6 družstev skupiny
B (4.-5. třída). Naši hoši bojovali jako lvi. Po několika vítězstvích, jedné remíze a jedné prohře se umístili na krásném
3. místě.
Z letošního ročníku jsme si tedy odvezli bronzové medaile a vysněný pohár. Kluci byli velice spokojeni. Odjížděli
s úsměvem a se slovy: „Jsme bronzoví jako naši hokejisti!“
Iveta Čuhelová
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Neterdová, Katka Proksová, Sandra Prochásková a Lada Klusáková
nádherné 1. místo. Děvčata postoupila do krajského kola, které proběhlo 14. června 2011 v krásném prostředí města Jaroměřice nad Rokytnou. Děkuji všem žákům za přípravu
a odvahu zúčastnit se. Děvčatům
moc blahopřeji a přeji hodně úspěchů!
Eva Poláchová

skončil na krásném 3. místě a jeho
práce byla zaslána do republikového kola. Dne 25. května mu bylo na
slavnostním setkání vítězů v Přibyslavi předáno ocenění. Gratulujeme
a těšíme se na další úspěchy.
J. Šikulová, A. Havelková

„Kdo si na ZŠ TGM
hraje, nezlobí“
– Známe vítěze!
A je to tady. Už víme, kdo rád
hraje piškvorky, člověče…., pexeso
nebo karetní hru prší na ZŠ TGM.
Celkem čtyřikrát měli naši žáci
možnost sehrát mezi sebou mezitřídní i meziročníkové turnaje v různých
společenských hrách. Některé třídy
vrhaly do soubojů ostřílené mistry,
jiné spoléhaly na štěstí amatérů.
Zažili jsme při turnajích mnoho
úsměvných chvil a doufáme, že
podobná klání budou na naší škole
probíhat i v následujících letech.
Na prvním místě se umístila třída
6.B s třídní učitelkou Věrou Šiborovou. Získává hlavní a také jedinou
cenu – jednodenní výlet navíc. Na
paty jí ale šlapala třída 4.B s paní
učitelkou Marcelou Černou. O třetí
místo se dělí 5.B a 7.B.
Vítězným žákům přejeme pěkné
počasí na výletě a ostatním žákům
příjemně strávené letní prázdniny.
M. Nebolová, R. Klusáková,
M. Horáková
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Voda, voděnka,…….
Ranní čaj nebo káva; hygiena –
záchod, sprcha; jídlo, čistota rukou,…..
zde všude je nutná přítomnost vody.
Voda – vzorec H2O; bezbarvá kapalina,
bez chuti a zápachu, …. tyto informace
získáváme v hodinách přírodovědy, biologie a chemie. Další informace o vodě
získali žáci 8. ročníku , kteří se zúčastnili exkurze a využili „Dne otevřených
dveří na vodárenských objektech“.
Měli možnost se seznámit s výrobou
pitné vody a jejím rozvodem (Úpravna vody Vír), s problematikou čištění
odpadních vod (Čistírna odpadních
vod v Bystřici n. P.), výrobou elektrické energie (elektrárna Vír). Největším
zážitkem pro většinu žáků byl vstup do
nitra přehradní hráze, kterou jsme prošli
do objektu elektrárny.
Tento den je organizován opakovaně v rámci Světového dne vody (22.3.)
a Dne Země (22.4.). Chceme poděkovat
Vodárenské akciové společnosti, Povodí Moravy a společnosti E.ON Trend
s. r. o. za umožnění vstupu do jejich objektů a těšíme se již na příští rok, kdy budeme
exkurzi se žáky 8. ročníku opakovat.
Hana Kopecká, Marie Slámová, ZŠ
Bystřice n. P., Nádražní 615

DĚJEPISNÁ EXKURZE BOUZOV
Dne 3. 6. 2011 se žáci 7. tříd vydali
vstříc zajímavým zážitkům. Přes počáteční negativní reakce žáků 7.A i 7.B,
že by spolu měli strávit celý den mimo
školu, musím konstatovat, že se obě
třídy velmi sžily a na konci exkurze se
dlouho nemohly rozloučit.
Naše první kroky směřovaly nejprve na hodinovou prohlídku hradu
Bouzov, která byla v závěru obohacena o nevšední zážitek z pohledu na
česko-anglický svatební průvod. Pak
jsme vyrazili do podhradí na objednaný program „Válečné stroje a střelné zbraně doby husitské“, kde jsme
si mohli prakticky vyzkoušet střelbu
z kuše, houfnice či praku, obdivovat
vynález trojského koně a vyslechnout poutavou přednášku. Exkurzi
jsme zakončili v nedalekém Javoříčku, protože zdejší jeskyně opravdu
stojí za podívání, což po prohlídce
konstatovala většina žáků. Závěrečný
rozchod v Konicích pak znamenal
útratu zbývajícího kapesného dětí
a hurá domů s úsměvem na rtech
a písní „Sláva, nazdar výletu!“
Dita Kabelková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Globe Games 2011 ve Vsetíně
Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili již 14. Globe Games, které se letos
konaly v krásném valašském městě Vsetín. Naši školu reprezentovaly Renata Jarošová, Jolana Fajmonová, Veronika Nosková a Hana Homolková. Den po příjezdu
na nás čekala terénní hra, ve které jsme byly rozděleni do týmů. V týmech jsme
zdolávaly náročný terén, prováděly různá měření, naučily jsme se spoustu nových,
užitečných věcí a hlavně navázaly nová přátelství. Abychom vše dobře zvládly,
bylo nutné spolupracovat, pomáhat si a vzájemně si naslouchat. Potom s námi
novináři z Globe Games udělali rozhovor a ptali se nás na naše pocity a dojmy
z terénní hry. Byly jsme sice hodně unaveni, ale naše zážitky a nové zkušenosti
předčily všechnu únavu. Další den následovala studentská konference. Náš tým
vytvořil prezentaci na téma „Mění se průměrná teplota na Bystřicku?“. S tématem
jsme předstoupily před odbornou porotu a čekaly na doplňující otázky. V prezentaci jsme použily dlouhodobá měření, která jsme prováděly. Dále jsme pracovaly s podklady z hydrometeorologických stanic a z tabulek meteorologa pana
Veseckého. I když jsme měly všichni trému, myslím, že nám prezentace dopadla
dobře. Po celou dobu Globe Games jsme měly zajištěné doprovodné programy,
které jsme si velmi užily. Návštěva vsetínské hvězdárny, kina či lanového centra
byl jenom začátek skvělých doprovodných programů. Především bychom chtěly
poděkovat paní učitelce Dagmar Pivkové za vzornou přípravu, úžasnou atmosféru, která probíhala po celé Globe Games a za báječně strávené dny ve Vsetíně.
Za tým Jolana Fajmonová 9. B, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Památník Terezín
Místa spojená s tragickým osudem vězňů ghetta navštívili 20. 4.
2011 žáci 9. tříd v rámci dějepisné
exkurze. Město, které bylo vybráno
v letech 1941 – 1945 k soustřeďování Židů před jejich další deportací do vyhlazovacích táborů, ukázalo dětem, v jakých podmínkách
tu lidé museli žít a většina z nich
i zemřít. Návštěva Terezína začala
nejprve úvodní přednáškou v Magdeburských kasárnách, pokračovala prohlídkou expozic Muzea ghetta, pevnostních prostorů, Ústřední
márnice, Židovského hřbitova
a zakončena byla prohlídkou Malé
pevnosti.
A nyní bych ráda citovala ze
slohové práce žákyně 9.B Denisy
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Dospíšilové:
„Když jsme projeli vstupní branou Terezína, dolehla na mnohé
z nás smutná atmosféra tohoto
města. Nejvíce asi v místnosti,

kde na stěnách byla napsána jména dětí, které prošly tímto táborem
a mnohé z nich tu i zahynuly.
Všechny dojmy se pak umocnily
ještě v Malé pevnosti, kde jsme

prošli dlouhým tunelem a viděli místa, kde byli Židé stříleni,
popravováni a také ukamenováni
pro výstrahu druhých. Prohlédli
jsme si skupinové cely i samotky,
kam jsme měli možnost se nechat
zavřít a na vlastní kůži si tak uvědomit, jak těžké to zde muselo být.
Myslím si, že je dobře, když se
na taková místa jezdí, protože na
hrůzostrašnost války by se nemělo
zapomínat. Chtěla bych poděkovat
naší PRIMA škole, že tyto exkurze
pořádá, hlavně paním učitelkám,
které exkurzi zařídily a byly ochotné ji s námi absolvovat, a samozřejmě také Památníku Terezín.“
Dita Kabelková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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INZERCE
Jak dopadly ECL
certiﬁkáty na gymnáziu?
Jistě si čtenáři vzpomenou, že dne
16. dubna 2011 proběhly na naší škole už po druhé mezinárodní jazykové
zkoušky ECL z anglického jazyka,
úroveň B2 (First Certiﬁcate). Letos se
zúčastnilo 15 uchazečů. Výsledky této
zkoušky nás všechny velmi potěšily,
z celkového počtu studentů jich získalo
14 jazykový certiﬁkát ECL B2, pouze
v jednom případě nebylo dosaženo
potřebného počtu bodů v písemné části.
Nicméně i v tomto případě je možnost
dodělat si chybějící část v následujícím
termínu, který plánujeme na prosinec
2011/únor 2012.
K dosažení tohoto nelehkého cíle
blahopřejeme a věříme, že mezinárodní certiﬁkát bude pro všechny velkým
přínosem v budoucím profesním i soukromém životě. O přesných termínech
plánovaných zkoušek budeme veřejnost včas informovat.
M. Tučková, P. Kunovská,
Gymnázium Bystřice n. P.

Písařky Gymnázia
Bystřice n. P. bodovaly
V pondělí 9. května 2011 se vypravily dvě studentky na cestu do Jihlavy,
aby ukázaly, že i tento typ středních
škol odchová zdatné písařky. Vyrazily
totiž na soutěž s názvem Talenti prvních ročníků v psaní na klávesnici.
Když se dopravily na Obchodní
akademii a Jazykovou školu, čekal na
ně v odpoledních hodinách bodovaný
trénink. Na gymnáziu se učí psaní na
klávesnici jako nepovinný předmět.
Obě dívky si vedly v konkurenci
obchodních akademií, kde se psaní na
klávesnici učí 3krát týdně jako povinný předmět, více než dobře. Veronika
Synková z kvarty se umístila na 13.
místě se 300 úhozy za minutu a Gabriela Pišínová z tercie obsadila -32.
místo s 222 čistými úhozy za minutu.
Druhý den se konala hlavní soutěž.
Pozvání přijal pan Jaroslav Zaviačič,
majitel a autor výukového programu
ZAV. Nechyběla ani vícemistryně
světa paní Ing. Helena Matoušková,
která píše neuvěřitelnou rychlostí 928
čistých úhozů za minutu. Na programu byly tři desetiminutové opisy.
Dva z obrazovky, poprvé se za chybu
sráželo 5 úhozů a podruhé 100 úhozů.
Opis z předlohy byl penalizován 50
úhozy za neopravenou chybu. Ani zde
se naše gymnazistky neztratily. Veronika obsadila opět 13. příčku. Gabriela
skončila celkově na krásném 38. místě, z 58 účastníků, píše totiž prvním
rokem. Úspěch z roku 2003 se sice
neopakoval, protože chyběl třetí člen
družstva, jehož umístění by rozhodlo
o našem pořadí. Atmosféra velké soutěže opravdu stála zato a navíc, pokud
by se počítalo věkové složení týmu,
umístili bychom se jako první, protože
jsme byli ze všech účastníků nejmladší. Takže za rok se již opět těšíme na
Talenty v Jihlavě.
Slámová, vyučující

ŠKOLSTVÍ
MALOVÁNÍ NA ASFALT
V pátek 3. června proběhlo tradiční MALOVÁNÍ NA ASFALT. Zábavné odpoledne připravil kulturní
dům ve spolupráci s DDM v Bystřici n.P. Mimo malování na asfalt se děti zúčastnily různých soutěží,
absolvovaly jízdu zručnosti na koloběžkách, kolech a jiných odrážedlech.
Výsledky malování na asfalt: Ve 3.
kategoriích malovalo 71 dětí
I. Kategorie /MŠ/
1. Terezka Šimečková
– MŠ Čtyřlístek
2. Terezka Jandová – MŠ Čtyřlístek
3. Samuel Hanák – MŠ Čtyřlístek
Zvláštní cena poroty – Vojtíšek
Vičař – MŠ Čtyřlístek
II. Kategorie /1.-3. třída/
1. Víťa Dostál – ZŠ T.G.M.
2. Natálka Palečková – ZŠ T.G.M.
3. Bohdan Janda – ZŠ T.G.M.
Zvláštní cena poroty – Dominik
1. Michaela Šimečková
3. Marie Jandová – ZŠ T.G.M.
Bárta – ZŠ T.G.M.
– ZŠ T.G.M.
Zvláštní cena poroty – Jan Janda
III. Kategorie /4.-6. třída/
2. Terezie Suchá – ZŠ TGM
– ZŠ T.G.M.

Sportovní úspěchy naší školy
Základní škola a Praktická škola
Velké Meziříčí a Dům dětí a mládeže
Velké Meziříčí v letošním roce uspořádaly Sportovní hry mládeže. Děti
ze základních škol praktických a speciálních se zde utkaly v atletickém
čtyřboji, který se skládal z běhu na
60 m, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem, běhu na 800 m (dívky)
a běhu na 1 500 m (chlapci).
Okresní kolo se uskutečnilo dne
18. května 2011 ve Sportovním
areálu 3. základní školy ve Velkém
Meziříčí. Tohoto sportovního klání
se zúčastnili i žáci Základní školy,
Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem.
Šestičlenné družstvo tvořili:
David Jiránek, Otto Urbánek, Vítězslav Urbánek, Kamila Skalníková,
Kateřina Mihalíková a Jana Chobotová. Toto družstvo v okresním kole
zvítězilo a ti nejlepší – David Jiránek, Otto Urbánek a Jana Chobotová postoupili do krajského kola.
Krajské kolo v atletickém čtyř-

boji proběhlo 26. května 2011 opět
ve Velkém Meziříčí. O medaile zde
soutěžili nejlepší sportovci základních škol praktických a speciálních
z kraje Vysočina.
Naši žáci se v silné konkurenci
neztratili. David Jiránek si dolétl pro
zlato ve skoku dalekém, ve sprintu
na 60 m si doběhl pro bronzovou

Maminkám
Stalo se již tradicí, že žáci naší hudební třídy v Dalečíně pořádají koncert pro maminky. V letošním roce to bylo v neděli 15. 5. 2011. Už potřetí
s námi spolupracovala aerobiková skupina a mažoretky DDM z Bystřice
nad Pernštejnem pod vedením paní Pavly Jakubcové a slečny Lucie Zivčákové. Děvčata zahájila celý náš program pěknými sestavami, za které byla
odměněna velkým potleskem. Po krátké přípravě pódia pokračoval program
hudebním vystoupením, obohaceným básněmi a zpěvem žáků
1. – 4. ročníku hudební nauky.
Zvláště se povedla píseň Honily se myši skladatele J. Balíka,
spojená s malou hereckou etudou V. Plockové, L. Klusáka
a P. Olivy. Líbil se také akordeonový soubor, který zahrál
pěkné melodie a zakončil celý
koncert Ódou na radost Ludwiga van Beethovena.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za podporu OÚ
v Dalečíně, květinářství paní
Rossí a rodičům zajišťujícím
zdárný průběh vystoupení.
Dana Makovská
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medaili. Otto Urbánek byl nejlepším vytrvalcem soutěže a získal
první místo v běhu na 1 500 m.
Okresní i krajské kolo v atletickém čtyřboji probíhalo v přátelském
duchu, sportovci si z něho odnesli
spoustu pěkných zážitků, kvalitní
sportovní výkony i hodnotné ceny.
Olga Jindrová

Poděkování
Taky Vaše dítě rádo kreslí
a maluje? Děti ze školky Pohádka
výtvarně pracují moc rády a mají
proto spoustu pěkných výkresů.
Upoutala nás proto výtvarná soutěž vyhlášená zahradní technikou
Husqarna. Přihlásili jsme se do
ní a příjemně nás překvapilo,
že si pro výkresy ﬁrma přijela
a dovezla dětem papíry a pastelky. Ve Žďáře nad Sázavou se pak
děti se svým výkresem umístily
na 5. místě a byly znovu odměněny. Radost dětí byla veliká
a pro ty, co nekreslily, to byla
výzva k větší aktivitě.
Děkujeme všem, kteří tyto
akce pro děti připravují a hlavně
za to, že odměňují nejenom vítěze, protože někdy je vítězstvím
i účast.
Kolektiv MŠ Pohádka
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Majáles Zubří země 2011 – obnovení tradice po 43 letech
Dlouhou dobu tým organizátorů
ze Studentského klubu VOŠ a SOŠ
Bystřice n.P. uvažoval o uskutečnění takové slavnosti v našem městě.
Počátkem letošního roku, po realizaci dalších úspěšných akcí (Studentský bál, Mezinárodní setkání
mládeže, Maškarní bál), jsme přijali
rozhodnutí, že se nelehkého úkolu
přípravy majálesu zhostíme. Ve volných chvílích jsme plánovali, pátrali
mezi pamětníky a v kronikách města o historii majáles v Bystřici nad
Pernštejnem. Postupně jsme tvořili
program celé akce, který vznikl ve

Kdo neví, co je to majáles, určitě po navštívení jakékoliv encyklopedie zjistí, že se jedná o studentské slavnosti příchodu máje spojené
s recesistickými průvody studentských skupin a dalšími doprovodnými akcemi – koncerty, divadelními vystoupeními a jinými aktivitami.
spolupráci s místním gymnáziem.
Dlouhé přípravy jsme zúročili
v den, který, jak se ukázalo, jsme si
zvolili velice dobře. Probuzení do
chladného, ale bezmračného rána
slibovalo, že akce bude podpořena
krásným slunečným počasím. Studenti obou škol se během dopoledne připravili a za velikého halasu se
v pravé poledne vydali na avizova-

ný průvod městem. V řadách VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
byly k vidění rozličné kostýmy.
Za alegorickým traktorem Zetor
50 jeli členové jezdeckého oddílu
na koních, které následovala královská družina s nominovaným
královským párem – sedlákem
Pájou Šimkem a selkou Jituškou
Benovou. Cestou přes bystřická
sídliště je doprovázel početný průvod různých masek. A že o sobě
dali všichni hlasitě vědět, přilákali
značnou pozornost přihlížejících.
Kdo nevěděl, o co se jedná, dozvěděl se přímo od studentů nebo od
pořadatelů, že byla po 43 letech
obnovena tradice konání majáles
v Bystřici a byl srdečně pozván ke
společnému veselí.
Průvod došel až na náměstí, kde
se setkal s průvodem, který vyrazil
od gymnázia. Na téměř dvě hodiny se náměstí ponořilo do zvuků
různých vystoupení, od tanečního
vstoupení v horáckých krojích až po
studentskou interpretaci divadelního představení Bídníci. Na náměstí
se začalo také soutěžit mezi nominovanými královskými páry o skutečný titul krále Majáles. Soutěžní
teoretické úkoly, které na náměstí
připravili zástupci gymnázia, nás
měly přesvědčit o tom, že studenti
gymnázia jsou na tyto lépe připraveni. Co se však nestalo! Výsledek
nebyl tak přesvědčivý, jak se očekávalo, a k překvapení všech přítomných si královská družina naší
školy z náměstí odnesla naprostou
většinu hlasů, a to i včetně těch za
nejpřesnější interpretaci básně Máj.
Ve tři hodiny se celý program
přesunul do zahrady VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem. Kdo nás
navštívil, poznal, že jsme přípravě
věnovali hodně sil a že pro návštěvníky je připraven skutečně bohatý
program. Velké podium bylo každou

hodinu obsazeno jinou kapelou. Ať
už „tvrdá“ muzika nebo folkrockové vystoupení legendární kapely
Barel Rock se postaralo o vyplnění
slunného odpoledne. Doprovodným
programem ve Wera Werk Aréně, který byl pro všechny zdarma,
byly různé atrakce, jako například
bungee trampolíny, jízdy zručnosti,
šroubovací stěna, slack line, bungee
running (běhání na gumě), střílení z luku, skákání v pytli a další.
Odpoledne byly v areálu k vidění
krásné stroje více jak 25 motorkářů. Všude přítomnou dobrou náladu
podpořily další připravené soutěže
královských párů, ve kterých svojí
zručností dominovala královská
družina naší školy VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem. Naši studenti opět posbírali všechny doplňkové hlasy, které připojili k hlasům
platících návštěvníků majících také
možnost rozhodovat.
A jak to celé dopadlo? Královským párem se stal Pavel Šimek
a Jitka Benová z VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Jejich korunovace se po 43 letech ujal poslední
král Majáles v Bystřici, pan Mgr.
Bělík. Skvělý den byl zakončen
večerním promítáním zápasu českých hokejistů na velkém plátně.
Velké poděkování patří organizátorům celé akce, studentům obou
bystřických škol, VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem za poskytnutí
prostor pro doprovodný program,
městu Bystřice nad Pernštejnem
za ﬁnanční podporu a amﬁteátr
na náměstí, ﬁrmě WERA WERK
za ﬁnanční podporu, ﬁrmě PEDDY s.r.o. za technickou podporu,
streetdancové skupině Dancestyle
pod vedením Petry Novákové za
vystoupení, SŠT Třebíč za zhotovení korunovačních klenotů, na
jejichž výrobě se podíleli studenti oboru umělecký kovář.
Na shledanou všichni při Majáles Zubří země 2012 v Bystřici nad
Pernštejnem!
Studenti VOŠ a SOŠ
Bystřice n.P.

Marginalie – Concentus Moraviae
16. mezinárodní hudební festival 13 měst České republiky pojal
dramaturg Aleš Březina vskutku velkolepě. Ke špičce nabídky se
letos přiřadila i Bystřice nad Pernštejnem představením Opery ND
Praha.
Soňa Červená, pěvecká legenda a obdivuhodná osobnost, umělecký soubor Canti di Praga a Ensemble purpur představily divákům moderní operu „Zítra se bude..“ Sám text (vychází ze soudního
procesu s JUDr. Miladou Horákovou včetně její korespondence) má
svoji obrovskou působivost. Originální nápady scénografa Daniela
Dvořáka, pěvecké a herecké mistrovství protagonistů oslovily myslím všechny diváky. Zkrátka neopakovatelný – hluboký zážitek, na
který se nezapomíná (čtvrtek 2. června 2011, KD Bystřice n.P.).
Poděkování všem, kdo podpořili realizaci tohoto koncertního
představení.
Libuše Císařová
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INZERCE
I v letošním
roce bude základem Pelíšek festu plejáda kapel
z Bystřice a okolí.
Mezi nováčky festivalu patří
hiphopový sextet B-City Crew, který se dal dohromady teprve v lednu
letošního roku. Kluci již nahráli první skladby s názvem Byl Den, Proč
a Ptám se sebe. V současné době jim
poskytuje spolupráci a instrumentály
i producent Mikey MSA Production z Německa. Ochutnávku z tvorby kapely můžete najít na www.
Bandzone.cz/Bcitycrew.
Dalším nováčkem festivalu jsou
bystřičtí řezníci Douxis Morte.
Myšlenka založení metalové bandy
přišla už v létě 2009 a první koncert
se konal 4. prosince téhož roku, kdy
DM měli premiéru v bystřickém
Millenium klubu. Od té doby koncertuje kapela krom Bystřice také
v Blansku či Hustopečích. V průběhu
dvou let fungování DM došlo i k jedné personální změně - původní klávesistku nahradila houslistka a nutno
dodat, že jsou to právě housle, které
jinak tvrdé muzice dodávají i něžnější tvář. Co se osazenstva týče, je zbytek kapely stále ve stejném složení
a vy se můžete na Pelíšku těšit na tyto
tváře: Vojtěch Dvořák – kytara, zpěv;
Zdeněk Antoš – kytara; Michal Žemla – baskytara; Martin Urban – bicí;
Kristýna Pavlačková – housle.
Po roční pauze se na Pelíšku opět
představí kapela Senzitiva Hate
z Dolní Rožínky. Chlapi vydali v létě
2010 druhé CD s názvem „Citlivá
Nenávist“. Na sklonku roku došlo
k výměně celé rytmické sekce. Post
basáka obsadil Radovan Jobánek
a za bicí usedl Petr „Api“ Apolín,
který s kapelou před několika lety
začínal. Kytarové duo Pavel „Tony“
Antony (+zpěv) a Kamil „Kamilátor“ Vařejka zůstalo neměnné. Veškeré info, novinky a ukázky jejich
tvorby najdete na www.bandzone.

JAK BUDE NA PELÍŠKU

cz/sensitivehate
Přes velké problémy nakonec
přece jenom zahraje i Sektor
X. Zásadním problémem, kromě toho, že většina členů pracuje
v nepřetržitých provozech a není
jednoduché se sejít, je post basáka. Nakonec se podařilo prozatím
přemluvit profesionálního baskytaristu Zdeňka Koláře, jehož
spolužákem na koncervatoři byl
i Milan Broum z Olympic. Ten přinesl do kapely nejen přesnost, ale
i nový náboj, takže se můžeme těšit
jak na Deep Purple, tak i něco od
Blondie, Doro, Black Night, či Steve Vai. Pokud se vše podaří, dojde
i na bonbónek - skladbu Child Time
od Purplů s bubenickým sólem hostujícího bicmena z Trutnova.
Potřetí se na této scéně objeví
i ECCEHOMO – kapela se postupem času přetransformovala na sedmičlenný funkyreggaerapliveband
a prodělala mnoho změn. Ještě v loni
jste je mohli na Pelechu zčíhnout pod
názvem Tha Flašinet, s BEATUPem
(R.I.P.), ale už bez DJ SUMA, kterýho
nahradil groovemaster TENSBASSOU a kytarista OL´PEPA Pečinka.
Po mohutném přílivu dalších členů
- talentovaného bicmena PEZZY,
kytaristy MARIFUUU a mistra eseﬁx efektů NEVIM, přechází kapela
zpět k zajetému názvu ECCEHOMO. Banda připravuje studiovou
nahrávku s pracovním názvem THA

FLAŠINET DEMO, která bude
k mání snad již na Pelíšku - sledovat
můžete na http://bandzone.cz/eccehomo. Takže slovy ECCEHOMO....
zatím mjééér a tě pic, uvidíme se na
Pelechu- těšíme se na vás člověci - za
tlupu v poho STÝF ŠIMPANZSKY
a KONG THA FUNKY.
Skupina Kroky se připravuje na
Pelíšek ve své léta neměnné a tudíž
nejsilnější sestavě. V současné době
připravuje nový repertoár, se kterým
by chtěla v příštím roce do nahrávacího studia a odehrát několik koncertů v klubech. Na Pelíšek však chystá
převážně tradiční big beatové pecky
a těší se na všechny svoje bystřické
příznivce.
Hlavním hostem Pelíšku pak
bude XINDL X. Po úspěšném
vydání druhé samostatné desky
Praxe relativity a třech nominacích
na ceny Anděl, se písničkář provokatér nezastavil a ve zdařilých projektech pokračuje dál. ,,Na začátku
července s kapelou oslavíme rok
existence v této sestavě, a tak jsme si
řekli, že je čas na něco nového. Proto jsme pro letošní festivaly vymysleli
změnu a nachystali jsme si set, který
bude sestaven z našich známých songů obalených v ostřejším, električtějším, kabátě.” přibližuje Xindl X.
,,Nápad s električtějším přístupem
k naší hudbě vyplynul mimo jiné i ze
skutečnosti, že se na festivalech sice
poslouchá, ale přeci jen hlavně paří.

Proto jsme i my zvolili rockovější
styl. Myslím, že mnohé potěšíme tím,
že jim ukážeme, že jako kapela umíme být taky drsní rockeři. Žádný festival nehodláme ošidit.” dodává Xindl
X. Více aktuálních informací najdete
na: http://championship.cz/xindl-xpro-fanousky.html
Nováčkem, ovšem jenom na Pelíšku, bude již ostřílená rock-metalová
kapela Silent hill s výrazným ženským vokálem, gotickými prvky
a důrazem na melodii z Kunštátu.
Kapela hraje vlastní tvorbu převážně v rockových klubech a na festivalech, a to od roku 2011 v sestavě
Iveta Mičková (zpěv), Franta Miček
zpěv, kytara), Petr Purket (bicí),
Slávek Baxant (solo-kytara, vokály), Jaroslav Šimčík (klávesy, samply), Pavel Vandírek (basa, vokály).
Většina muzikantů působila dříve
v jiných kapelách jako Storm, Sagitari, Rosa Nocturna, Metaxa, Arzenal a
dalších, takže je na co se těšit.
Bystřický melodický muzejní
punkrock představí kapela Rabies,
která se po ročním zkoušení dočkala jubilejního dema, které se honosí
názvem JUST JUMP! Kapela bere
inspiraci z californského punkrocku, který se snaží interpretovat svojí
vlastní formou. Banda se od roku
2009 vykrystalizovala do nynější
sestavy: Marek Petrík (Marifu), Martin Břenek (Dj), Petr Zavadil (Peza).
Více na www.bandzone.cz/rabies
Kromě hudby pořadatelé chystají
i překvapení v podobě rozšířeného
sortimentu občerstvení, vč. změny značky piva (Černá Hora). Pro
všechny pak bude jistě zpestřením
příjezd členů Chopper teamu Bystřice nad Pernštejnem (se kterými však
dnes jezdí motorkáři všech značek
a stylů, vč. velkého osazenstva silných čtyřkolek). Kdo bude mít zájem,
bude možná projížďka na vybraných
strojích. Věříme, že si každý najde
v sobotním odpoledni to své.
Z podkladů kapel sestavilo
Zapnuto Bystřice o.s.

VINCENC KOUTNÍK BY SLAVIL STOVKU

Zleva: M. Paumer a V. Koutník
Dne 19. 7. 1911 se na samotě
„Jalovčí“ u Dolní Rožínky narodil
Vincenc Koutník. Tedy před rovnými
sto lety! Sudičky mu daly do kolébky
šikovné ruce, smysl pro spravedlnost
a nezměrnou odvahu.
Určitě jste ho mnozí znali. Byl to
velice příjemný pán, vždy elegantně
oblečený, uhlazeného vystupování.
Opravil kdejaké hodinky a hodinové
stroje. A vypadal určitě o dvacet let

mladší, než kolik stálo v jeho průkazech. Bylo to o to podivnější, že pan
Koutník strávil většinu války v ilegalitě, spával po lesích, po komunistickém puči si to zopakoval a nakonec
si odseděl skoro 15 let v politických
kriminálech.
Vincenc Koutník se počátkem
roku 1945 prostřílel z obklíčení v Jiříkovicích a po měsíci totéž dokázal
i v Koníkově, kde padla Rufa Krasavina. Po válce hovořil bez váhání
i o negativních partyzánských činech,
o vraždách, chlastu, o vyrovnávání
hrdelních účtů i nevydařených partyzánských akcích. Po komunistickém
puči okamžitě povstal proti novému
bezpráví, odešel do ilegality, aby
nakonec padl do léčky na ﬁngované
hranici a skončil v kriminále.
Byl snad jediným skutečným partyzánem, jehož jsem poznal. Všichni
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ti ostatní nikdy po Němcích ani nevystřelili, ale měli bumážky a věděli, jak
se politicky angažovat. Však také okamžitě zvedali prst i hlas, když Město
Bystřice nad Pernštejnem navrhlo
pana Koutníka na státní vyznamenání.
Dobrá věc se ale podařila a 28. října
2002 si jel Vincenc Koutník do Prahy
za prezidentem pro Medaili Za hrdinství. Následně jsem na hrdinovo přání
moderoval besedu v městské knihovně, na níž se dostavilo přes 70 posluchačů! Uváděl jsem už řadu besed
se známými lidmi, ale takový zájem
nikdy nebyl. Po dvou a půl hodinách
byl velký problém pořad ukončit. Paní
z Rozsoch na závěr prohlásila: „Koutníkova rodina si u nás vydobyla takové jméno, že jsme na pana Koutníka
hrdí!“
Nemohla říct nic lepšího. Umlčela
tím nejrůznější pomlouvače a pochy-

bovače, kteří se vždy ochotně vytasí
s negativními řečmi proti komukoliv aktivnímu, když sami v žádném
nebezpečí nikdy nebyli, nohy nevyzuli
z bačkor, život nenasazovali a politickému kriminálu i jakýmkoliv potížím
se dokázali vždy obloukem vyhnout!
Pan Koutník ještě obdržel čestné
občanství Města Bystřice a zemřel
21. července 2007. Jeho parte poprávu hlásalo „opravdický sokol a dobrý
člověk“. Byl mnoha lidem velkým
příkladem, svými činy radil nebát se,
neuhýbat zlu, nedat na populistické
řeči politiků, používat svůj rozum
i ruce. Dodnes v mnoha domácnostem chybí jeho hodinářské schopnosti.
A chybí nám především celá osobnost
pana Koutníka.
Vzpomeňme v dobrém na opravdu
výjimečného člověka!
Hynek Jurman
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění horkých letních dnů tento malý
výběr nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce května.
Knihy pro dospělé:
Čermák Petr
Denemarková Radka
Formáčková Marie
Greenhalgh Chris
Komárek Vladimír
Kopecká Slávka
Mahler Zdeněk
Plamínek Jiří
Rohál Robert
Silva Daniel
Škorpilová Hana
Velemínský Miloš

Člověk Jágr
Kobold
Dva roky s Helenou
Coco Chanel & Igor Stravinskij
Pojednání o mé radostné cestě od kolébky
ke krematoriu
Fenomén Bohdalka
Muž, který přežil Lidice
Vedení lidí, týmů a ﬁrem
Iva Janžurová a její životní role
Rembrandtovo poselství
Mokré plstění ovčí vlny
Celebritami proti své vůli--

Knihy pro mládež:
Brezina Thomas
Hrachovcová Michaela
Kratochvíl Miloš
Svěrák Zdeněk

Šíleně divocí andílci. Andělé milují prostě jinak
Kocourek se vrací
Kočkopes Kvído
Šupy dupy dup a jiné písničky

Blíží se období letních prázdnin a proto i v letošním roce bude
prázdninová půjčovní doba městské knihovny nepatrně upravená.
Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376, mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

PŘEDNÁŠKA NA MUZEU
4. července v 18. hodin
v městském muzeu

JAN KAPITA (†
† 1589):
KÁZÁNÍ NA DEN PAMĚTNÝ
MISTRA JANA HUSA
(přednáška o životě a díle bystřického
rodáka a významného představitele Jednoty
bratrské doplněná o ukázku z jeho Postily)

ZA KRÁSAMI
KRÁSA MI FILATELIE

Tradiční bitva
o hrad Zubštejn
23. 7. 2011
PROGRAM
pověst o hodináři a věznění dcery
Jiřího z Poděbrad na hradě Zubštejně
Srdečně zvou pořadatelé
skupina historického šermu Extraktor

3. Růže jednou červená, poté bílá...

Když jsem v lednu roku 2010 nalezl ve schránce několik
obálek (občas mi je nechává jedna hodná paní), mé srdce
ﬁlatelisty zajásalo. Nevěřil jsem vlastním očím, jak říkal
docent Chocholoušek: „Taková věc se stává jednou za 10
let.“ Na obálce byla výplatní známka ČR č. 543 původně
červená, nyní ale bílá. Razítko bylo čitelné: Bystřice nad
Pernštejnem 26. 1. 09. Nebylo to falzum, byl to chybotisk,
ale jak k tomu došlo?
Otázky se začaly rojit jako v detektivce. Po zpovědi odesílatele jsem se nic bližšího nedozvěděl. Pátrání na místní
poště nepřineslo do věci žádné světlo. Při svých cestách do
Brna jsem kontaktoval FILATELII HOBBY i klub ﬁlatelistů A. Muchy na Orlí (zda někdo z členů viděl nebo má obálku s podobnou známkou),
leč nikdo se mi doposud neozval. Oč větší bylo mé překvapení, když jsem v prosinci
2010 získal druhou takovou obálku. Tentokrát růže byla již narůžovělá (razítko Bystřice
n/P 8. 2. 10).
A následovaly další otázky. Kolik jich bylo na přepážkovém archu (tištěny 2x 100) a v jakém pořadí? Po kratší době jsem se telefonicky
kontaktoval s podnikatelem, který byl odesilatelem. Když jsem mu celou záležitost vysvětlil a požádal jej o informace, už se neozval. Škoda.
Bystřice se mohla trochu zviditelnit a pošta získat nádech profesionality a kladného přístupu k ﬁlatelistům, jejichž řady řídnou.
Antonín Ráčil
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Spolupráce ZUŠ Bystřice n.P. s uměleckými školami Viszegrádské čtyřky,
příprava projektu na základě grantu – Viszegrádského fondu
1. společná akce – mezinárodní výstava Strom poznání dobra a zla.
Všechno se začalo tím, že naše
ZUŠ obnovila před čtyřmi lety kontakty se ZUŠ ve Vranově nad Toplou, spřáteleném městě Bystřice
nad Pernštejnem. Uskutečnili jsme
několik společných výměnných
koncertů a výstav pro děti a učitele obou škol jak v Bystřici, tak i ve
Vranově. A hlavně jsme měli velmi
dobrý pocit ze zjištění, že naše školy a země mají k sobě stále velmi
blízko, mají velké množství styčných společných zájmů, činností
a cílů. A právě v Bystřici po společném koncertu dětí obou škol se
zrodila myšlenka další spolupráce,
rozšířená o spolupráci s ostatními
zeměmi Viszegrádské čtyřky, čili
ČR, SR, Polska a Maďarska.
Prvním společným projektem je
mezinárodní výstava Kolotoč života s hlavním tématem Strom dobra a
zla, kterou jsme uskutečnili v Hornozemplínském osvětovém středisku ve Vranově nad Toplou. Práce dětí zatím ze tří škol v ČR, SR
a Maďarsku budou však putovat i
na výstavu do Bystřice a uvidí je
i v maďarském Szegedu.
V soutěži jsme jako hlavní téma
zvolili Strom dobra a zla, neboť tyto

kategorie dobro a zlo děti vnímají
již v běžném životě, ale i v pohádkách a fantazijním světě.
V odborné porotě zasedli předsedkyně poroty PhDr. Edita Vološčuková, PhD, PU v Prešově, akademické malířky Petra Kršáková
a Eva Chmelová za Bystřici nad
Pernštejnem, Mgr. Ján Kostelník za
Vranov n. T. a zástupce, delegovaný školou z MR. Garantem byl primátor města VNT ing. Ján Ragan,
odborným garantem doc. Mgr. art.
Irena Medňanská, PhD, PU v Prešově (která poslala mimochodem velmi milý dárek našim mla-

dým akordeonistům – akordeonovou školu s kouzelnými ilustracemi
PhDr. Medňanského).
Na této výstavě krásných dětských prací byly z naší školy
vybrány a ohodnoceny v 1. kategorii práce Jiřího Tomáška (2. místo)
a Josefa Prášila (3. místo) Trojhlavý
drak, Cenu ředitelky pro ČR získal
David Pražák s prací Adam a Eva
u stromu, která zaujala vtipným
ztvárněním sundávání Evina jablka. Děti připravovala na soutěž paní
učitelka Marie Nedvědová.
Souběžně s vyhodnocováním
prací v HZOS proběhlo v ZUŠ ve

Vranově pracovní přípravné setkání
nad projektem Viszegrádské spolupráce čtyř škol. Pracovaly zde delegace vedené řediteli škol – za slovenskou ZUŠ Vranov Mgr. Klára
Kuliková, českou ZUŠ Bystřice n. P.
Mgr. Eva Bagarová, maďarskou
Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Gyakorló Áltanános Iskolája,
Alapfokú Muvészetoktatási Intéznénye, Napkozi Otthonos Óvodája
János Bácsi. Vytypovanou polskou
uměleckou školu v Rzeszowe zatím
zastupovala Dr. Marta Uberman
z ped. fakulty, katedry výtvarného umění University v Rzeszowe.
Dohodli jsme zde oblasti, ve kterých
bychom chtěli uskutečnit projekt
za pomocí Viszegrádského fondu,
speciﬁcké činnosti, věkový rozsah
zúčastněných dětí, přemýšleli jsme
nad formami – koncerty, vernisáže,
semináře, workshopy, společné
nácviky dětí. Obrovskou výhodou
je blízkost našich jazyků (až na
maďarštinu) a společný hudební
jazyk, který nabízí velké možnosti
umělecké spolupráce, vzdělávání
a výměny zkušeností dětí.
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Beneﬁční koncert měl velký úspěch
V sobotu 28. května se v kostele
sv. Vavřince v Bystřici n. P. uskutečnil
již II. Benﬁční koncert, který uspořádal Orchestr N. Kyjovského ze ZUŠ
v Bystřici n. P. Již podruhé se rozhodli
jeho členové podpořit sdružení „Vodicí
pes“ z Brna, které se zabývá výcvikem
psů pro nevidomé. Hlavním hostem
programu byla vynikající nevidomá
sopranistka Pavla Čichoňová, která
s tímto sdružením také spolupracuje.
Svým krásným hlasem za doprovodu
smyčců dokázala, že hudba, nesoucí
se chrámem, navodila krásnou, vzájemnou lidskostí prodchnutou atmosféru. Svoji zásluhu měli samozřejmě
i další hosté - klavíristka Mirka Melníková, ﬂétnistka Mirka Holá a fago-

stistka Romana Ostrýžová. Úvodní
a nakonec i přídavkovou skladbu Te
Deum od M. A. Charpentiera podpořili trumpetista Štěpán Husák a hráč na
tympány Michal Šikula. Spoluúčinkoval i komorní sbor Alter Ego a závěrečné společné Ave Maria uzavřelo
celý koncert. Všichni účinkující se
vzdali nároku na honorář a díky posluchačům se podařilo vybrat úžasných
10 000Kč. Ty byly slavnostně předány společně s darovacím šekem, který
nakreslila Lucie Slavíčková, zástupkyni sdružení Laďce Dvořákové. Co říci
na závěr? Dobrá věc se podařila a díky
patří všem, kteří se na koncertu podíleli a kteří jej podpořili.
Lenka Macháčková

O.s. Tranzistory pozvalo rockery ze Švédska!
Po úspěšném koncertě v čele s Prago Union či beneﬁčním festivalu Zastávka Dalečín se pomalu blíží další akce občanského sdružení Tranzistory.
Již 24. června zahrají v by- hodině. Příštím počinem Transtřickém klubu Millenium kapely zistorů bude pravděpodobně až
Tear Them Down ze švédského 3. září První letní ParaFest, který
Goteborgu a Phlegmatix z ně- se bude konat v areálu Pod Horou.
meckého Lübecku. Obě kapely Zahraje mnoho kapel mnoha žánhrají příjemně svižný punk-rock, rů, jak už to tak na ParaFestech
takže pokud máte rádi například bývá. Pro podrobnosti či poslech
domáci skupinu Rabies, určitě se podívejte na www.tranzistory.
byste neměli chybět. Vstupné cz a hlavně choďte na koncerty je 70,- Kč a akce začne po 20. těšíme se na Vás!
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Letošní ročník byl rozdělen na dvě
části, a to literární a výtvarnou. Do
literární části soutěže nebyla přihlášena žádná práce a do výtvarné části
22 prací z 5 škol. Tentokrát bylo téma
soutěže velice obtížně uchopitelné
a to se také projevilo na počtu došlých
prací. Odborná komise jmenovaná
starostou Města Bystřice n. P. splnila
25. 5. 2011 svůj milý, ale současně
nesnadný úkol vyhodnotit přihlášené práce. V některých kategorií
bylo přihlášeno méně prací, tudíž
dle podmínek soutěže byly oceněny
pouze první dvě místa nebo žádné.
Výsledková listina:
A.1.1. kategorie jednotlivci – věk
autorů 6 - 10 let
1. místo – práce Veroniky Mokré
(9 let) ze ZŠ Štěpánov n. Svr. – s názvem
Děkujeme za Štěpánovské houpačky
2. místo – práce Pavla Lukáška (10
let) ze ZŠ Štěpánov n. Svr. – s názvem
U nás na Lískovci

Vyhodnocení dětské soutěže 2011
V měsíci březnu proběhlo vyhlášení pátého ročníku dětské soutěže s
názvem „Tvoříme pro obce Bystřicka“, kterou vypsalo Město Bystřice
nad Pernštejnem ve spolupráci se sdružením obcí Mikroregion Bystřicko pro žáky základních, středních a uměleckých škol Bystřicka.
3. místo – práce Martiny Praislerové (10 2.-3. místo – nebylo uděleno
let), ze ZŠ Štěpánov n. Svr. – s názvem
A.1.2. kategorie kolektivy – věk autoŘeka Svratka u Burešů
A.2.1. kategorie jednotlivci - věk rů 6 - 10 let
1. - 3. místo – nebylo uděleno
autorů 11 - 14 let
1. místo – práce Ludmily Sádlikové A.2.2. kategorie kolektivy - věk auto(14 let) ze ZŠ, Nádražní ul., Bystřice rů 11 - 14 let
super 1. místo – práce žáků ze ZŠ
n. P. – s názvem Draxmoor
2. místo – práce Venduly Hanusové (14 Dolní Rožínka (11-14 let) - Jan Špaček,
let) ze ZŠ, Nádražní ul., Bystřice n. P. Štěpánka Šmerdová, Kateřina Černá,
Kateřina Kováčová, Lucie Skouma– s názvem Hrad Pernštejn
lová, Miloš Krytinář, Patrik Klimeš
3. místo – nebylo uděleno
– Koláž návrhů úprav v Dolní Rožínce
A.3.1. kategorie jednotlivci - věk 2.-3. místo – nebylo uděleno
Zvláštní cena
autorů 15 - 18 let
1. místo – práce Ivety Jurnečkové (15 Oživlé topoly - práce žáků (7.B, 6.C)
let) ze ZŠ, Nádražní ul., Bystřice n. P. ze ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice n. P.
Děkujeme všem účastníkům sou– s názvem Hrad Pernštejn

3. ROČNÍK MOTORKÁŘI DĚTEM
29. května 2011 proběhl na bystřickém náměstí již třetí ročník akce
Motorkáři dětem. Od půl jedné si
zde mohly děti a mládež prohlédnout
cca 60 motorek a čtyřkolek. Většina
děvčat a všichni kluci využili možnosti se na té své vyvolené motorce
svézt. Všichni přítomní motorkáři
byli velice ochotní.
Nejmenší děti se mohly vydovádět na dvou skákacích hradech. Také
pro ně byly připraveny omalovánky
s motorkářskou tématikou. Pastelky měly samozřejmě nachystány
a po vymalování si je mohly odnést
domů.
Pro školáky byly nachystané testy s určováním dopravních značek
a značek motocyklů. Výsledky jsme
byli potěšeni. Děti si s testy velice
dobře poradily. Za každý vyplněný
test byla odměna.
Pro motorkáře a tatínky byl
nachystán složitější test, který se
týkal správného zařazení druhu
motorky ke značce a stylu. Zde už to
s výsledky tak slavné nebylo.
Motorkáři rozdali mezi děti hromadu sladkostí, chopper náramků
a stovky chopper píšťalek. Kolem
14. hodiny pískalo celé náměstí.
Z ﬁnančních darů příznivců rychlých
kol vybraných během akce zakoupil

Chopper team tři moto-odrážedla,
která věnoval do bystřických mateřských škol.
Vše ukončila spanilá jízda motorkářů, která letos vedla po okolních
obcích a směřovala na rozhlednu
Karasín.
Akce se opravdu povedla. Nejen
díky krásnému počasí a všudypřítomným úsměvům dětí, ale i díky
bystřickému Chopper teamu v čele
s Pavlem Kobzou a mnoha ochotnými přáteli, kteří věnovali svůj volný
čas a celou tuto akci pro děti připravili.
Poděkování patří panu Tomáši
Krejčímu, který celou akci bezvadně
moderoval, dále pak Městu Bystřice nad Pernštejnem, informačnímu
centru a bystřickému muzeu za podporu a zázemí a samozřejmě všem
zúčastněným motorkářům, kteří
k nám přijeli z různých koutů ČR.
Také děkujeme panu Radimu Zemanovi za fotodokumentaci celé akce.
Fotograﬁe z akce naleznete na www.
chopperteam.cz.
Těšíme se, že se opět všichni uvidíme poslední květnovou neděli roku
2012 při čtvrtém ročníku Motorkáři
dětem.
Za Chopper team Petra Nováková

těže a blahopřejeme autorům vítězných prací. Zahájení výstavy a předání
cen vítězům se konalo 13. 6. 2011 na
MěÚ Bystřice n. P. za přítomnosti vedení města a Mikroregionu. Ke zpestření
celé akce přispěli žáci ze ZUŠ Bystřice
n. P. svým hudebním vystoupením.
-JZ-

Staňte se bystřickým fotografem roku 2011…
aneb po Bystřicku s fotoaparátem
(Pokračování ze str. 1)
Soutěžní témata pro ročník 2011:
1) DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE

BYSTŘICKO – REGION KULTURY
ANEB BYSTŘICKÉ „PRESS PHOTO“

Toto téma bude otevřeno pro snímky, které zajímavě zachytí kulturní
a společenské dění v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. Bystřické dokumentární „PRESS PHOTO“ z oblasti kultury a společenského života města
roku 2011 chce pomoct ukázat zajímavé aktivity, současně ale též zviditelnit poslání a práci různých neziskových organizací, spolků, činnosti škol,
zájmových skupin či jednotlivců. Nafoťte události, děje a příběhy nebo
jejich vybrané úseky, sestávající z detailů, polocelků i celkových záběrů,
které můžete představit novým, neobvyklým či subjektivním pohledem.
Připomeňte svými snímky dění na Bystřicku, ukažte své postřehy, které
nemusí být jen oslavou vrcholných momentů, ale zajímavým způsobem
zachytí celkovou atmosféru aktivit města a regionu.
2) UMĚLECKÁ FOTOGRAFIE

BYSTŘICKO MÝMA OČIMA

Téma, ve kterém se uplatní Vaše umělecké fotograﬁe Bystřicka, místní krajiny, přírodních zajímavostí, ale i architektury města a regionu.
Snímky dokumentující třeba zdánlivě bezvýznamná a známá místa, i to,
jak se mění v ročních obdobích, v čase, pod tíhou lidské ruky. Zákoutí
s emotivním nábojem, ke kterým má autor vztah, taková, o kterých budou
tak, jako dnes on, vyprávět jeho děti. Také místa, která míjíme jako všední
a fádní a přece je v nich skryto kousek zrcadla krásy. Prostor zde naleznou
i umělecké fotoportréty lidí spojených s našim městem a regionem.
3) HISTORICKO-SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU

Srovnání míst ve městě a regionu Bystřicko na základě starých
dochovaných fotograﬁí a dnešního vzhledu – foceno ze stejného úhlu
pohledu. Pokuste se vyfotit stejný záběr v jeho dnešní podobě a rozdíl
zviditelnit v závislosti na vlivu času. Místa mohou souviset s krajinnými
prvky, přírodně zajímavými místy, stavbami, architekturou. Do soutěže je
třeba dodat starý i nový snímek se známými údaji o původní fotograﬁi.
Nemáte doma staré, zajímavé snímky z Bystřicka a přesto byste se rádi
zúčastnili? Městské muzeum pro tento účel zveřejní ze svých sbírek každý měsíc několik zajímavých historických fotograﬁí, které budou otištěny
v měsíčníku Bystřicko a poslouží jako inspirace a základ pro téma historicko-srovnávací fotograﬁe.
Více informací, konkrétní podmínky a údaje naleznete
na www.fotosoutez-bystricko.cz či webu města Bystřice n. P.
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S letošní fotbalovou sezónou
se u příležitosti Dne dětí rozloučili nejmenší fotbalisté - členové
přípravky. Nejmenší děti (ročník
2002 a mladší) si zahrály exibiční utkání s týmem maminek
a přípravka starší (ročník 2000 až

Fotbalová přípravka měla závěrečnou
2002) hrála proti tatínkům a trenérům. Obě utkání řídili s citem
a rozmyslem zkušení rozhodčí,
hráči mužstva dospělých neměli
lehkou pozici, neboť oba zápasy

Dětský den
V neděli 5. 6. za nádherného počasí proběhl na stadionu SK Bystřice n. P.
tradiční Dětský den. Během dopoledne k nám zavítalo 240 dětí, většina
s rodiči, takže celkem se zúčastnilo oslav více jak 350 návštěvníků. Největší
úspěch u malých i velkých měla projížďka na koních a řádění na trampolíně.
Ani pořadatelé u ostatních sportovních disciplín, jako byla střelba ze vzduchovky, skákání v pytlích, procházka na chůdách či srážení plechovek, si na
nezájem nemohli stěžovat. Po splnění úkolu na každém stanovišti obdrželi
malí i velcí sladkou odměnu. Na závěr proběhlo losování tomboly a potom
se mohli všichni rozejít domů na oběd.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

byly vyhecované a vyrovnané.
Nezbývá než poděkovat hráčům,
rodičům a trenérům za úspěšnou
sezónu a těšit se na sezónu příští.
Zároveň SK Bystřice zve všech-

ny malé fotbalisty a jejich rodiče
na tréninky, které se budou konat
od poloviny měsíce srpna na fotbalovém stadionu, a to v pondělí
od 16:00 - 17:30 a ve středu ve
stejný čas.
-RB-

Letní kino SK Bystřice n.P. 2011
Pá 15. 7.
So 16. 7.
Ne 17. 7.
Po 18. 7.
Út 19. 7.
St 20. 7.
Čt 21. 7.
Pá 22. 7.

Hlavně nezávazně
Czech-Made-Man
Útěk ze Sibiře
X – MEN: První třída
Rychle a zběsile 5
Čertova nevěsta
Obřad
Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna
So 23. 7. Pařba v Hong-Kongu
Ne 24. 7. Králova řeč
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Dlouhodobé soutěže 2010/11
ve sportovní hale
Již 7. ročník dlouhodobé soutěže v bowlingu, a 6.ročník v kuželkách
pořádal Areál sportu ve sportovní hale. Soutěže probíhaly od října do
března a celkem se jich zúčastnilo 181 hráčů a hráček mnoha ﬁrem
a týmů z bystřického regionu.
Bowling se hrál tradičně tříkoloKuželky se hrály rovněž tříkolově ve dvou ligách. V I. lize hrálo 10 vě, hrálo 7 družstev a 45 účastníků.
týmů, nastoupilo v ní 66 účastníků Vítězem se stal Wera Werk, hráčem
a vítězem se stal DUKOS. Hráčem s nejlepším průměrem se stal Tomáš
s nejlepším průměrným náhozem Bukal (Wera) výkonem 257,3 bodu
se stal Jan Martínek (Colas I.) a dosáhl také nejvyššího náhozu
výkonem 173 bodů, nejlepší ženou 291 bodů. Ženou s nejlepším průbyla Lída Kotoučková (ROTTER) měrem byla Andrea Dufková (Arese 149,3 bodu. Ve II. lize to bylo ál sportu) výkonem 229,8 bodu.
rovněž 10 družstev a 70 hráčů, zde Historicky první body zde získali
zvítězilo družstvo ELCOM. Ve Starostové.
„HCP turnaje“ v kuželkách se
II. lize dosáhl nejlepšího průměru
Milan Dolný (ELCOM) výkonem zúčastnilo 32 soutěžících a zvítězil
156 bodu a mezi ženami byla nej- v něm Stanislav Novotný (GEAM).
Také v letošním roce budeme
lepší Dana Pecinová (TEAM Býšovec) se 154,3 bodu. Nejvyšší nához dlouhodobé soutěže pořádat a zvev obou soutěžích měl Petr Sytař me tím další zájemce, pokud by se
(Sedlářovo pekařství), který dosáhl některé soutěže chtěli zúčastnit,
nechť se přihlásí na sportovní hale.
232 bodů.
Tabulky všech soutěží:
Bowling II. liga
Bowling I. liga
1. Elcom
160 bodů
1. Dukos
150 bodů
2. Povodí Moravy
136 bodů
2. BWC Zubří
142 bodů
3. Colas II.
134 bodů
(rozhodly vzájemné zápasy)
4. TEAM Býšovec
133 bodů
3. Sedlářovo pekařství 142 bodů
5. Outsiders
122 bodů
4. GEAM
124 bodů
6. Mega-Tec
114 bodů
5. Colas I
112 bodů
7. Relax
91 bodů
(rozhodly vzájemné zápasy)
8. IWA
87 bodů
6. Areál sportu
112 bodů
9. SPH stavby
62 bodů
7. Rathgeber
97 bodů
10. Dallas
41 bodů
8. Železárny Štěpánov 88 bodů
9. ROTTER
62 bodů
10. Filip a spol.
51 bodů
Kuželky
1. Wera Werk
32 bodů 5. BVK
12 bodů
2. Areál sportu
28 bodů 6. MÚ
10 bodů
3. GEAM
26 bodů 7. Starostové
2 bodů
4. Renegade
16 bodů
ZM

Zubní pohotovost červen - červenec 2011
ČERVEN
18.6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 566 523 796
19.6. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
25.6. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
26.6. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové M. na Mor., 533 618 060
ČERVENEC
2.7.MUDr. Petr Filla,Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
3.7.MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
5.7. úterý MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republ. 65, Žďár n.S., 566 628 712
6.7. středa MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 566 627 298
9.7.MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, N. Město n. M., 739 093 334
10.7.MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
16.7.MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
17.7.MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
23.7.MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n.S., 566 690 130
24.7.MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n.M., 566 615 436
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)
16. strana

Nový bowling ve sportovní hale v provozu
1. 4. 2011 byl posledním dnem
provozu provázkových drah bowlingu ve sportovní hale a od 2. 4.
2011 začala jejich výměna za nové
bezšňůrové od ﬁrmy Brunswick.
Celá výměna bowlingových drah,
které byly v provozu od roku 2002,
včetně kompletní rekonstrukce baru
v suterénu skončila 26. 4. 2011, kdy
se znovu otevřely prostory baru
s novou technologií. Návštěvníci
bowlingu jistě ocení změny, které
tato rekonstrukce přinesla. Vedle
bezšňůrové technologie se jedná
zejména o spodní podávání koulí, hra pouze v bowlingové obuvi,

která se zde bude půjčovat, nové
posezení a oddělení prostoru bowlingu od kuželek. Pro malé děti
bude zajímavá možnost využívat
tzv. dětské žebříky pro udržení koule na dráze. V baru se také zvýšil
počet míst pro návštěvníky, v současné době je celková kapacita 60
míst. Rekonstrukci ﬁnancovalo
Město a úspěšně proběhla v takto
krátké době zejména díky velkému
nasazení zaměstnanců společnosti Areál sportu. Věřím, že se všem
návštěvníkům bude v baru líbit,
a že se zde budou cítit spokojeni.
ZM

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

Tábor je od 8.00 – 15.00 hod. pondělí - pátek
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Cyklisté z Cyklistického spolku Bystřice na
XCR Cannondale CUP 2011
Dne 13. 5. 2011 proběhl na brněnském Masarykově okruhu nultý roč-

ník silničních cyklistických závodů
pro veřejnost i profesionály, který
pořádal bývalý český reprezentant
Ján Svorada. Délka závodu pro
všechny kategorie byla 60 km a jelo
se celkem 11 okruhů po 5 403 metrů s převýšením celkem 814 metrů.
Na trať přišlo změřit své síly na 150
závodníků různých věkových kategorií. Na start se postavila opravdu pestrá sestava známých jmen
jako například Stanislav Kozubek,
Tomáš Danačík a František Paďour
z PSK Whirpool, dokonce nechyběl
i jeden z našich nejlepších bývalých
profesionálů Pavel Padrnos. Závod
startoval v 18.00 hodin za krásného
slunečného počasí. Jiří Pučan v tomto závodě obsadil výborné 25. místo
a Jiří Binder 68. místo v kategorii M
(příchozí).

Den dětí s SDH
SDH a kroužek mladých hasičů se po čase rozhodl uspořádat 5. června
Den dětí. Akce se konala Pod Horou, kde je krásně a je to kousek naší bystřické ,,přírody“. Myslíme si, že se pobavily nejen děti, ale i jejich rodiče.
Děkujeme našim sponzorům Evě a Josefu Vrtěnovým, kteří mají obchůdek
s hasičskými prostředky a od kterých dostali naši ,,hasiči“ krásný sponzorský
dar. Díky i hračkářství Bambule, které se podílelo na ocenění dětí, které si
zasoutěžily v hasičském stylu. Počasí nám vyšlo, nálada byla dobrá, snad se
všichni ve zdraví sejdeme opět příští rok.
Renata Zítková

AKADEMIE DDM 29. 5. 2011
Vzhledem k nepřízni počasí proběhla Akademie DDM o den později, než
bylo původně plánováno, ale slunečná neděle nám vše vynahradila. Více než
sto účinkujících hodinu a půl bavilo plný amﬁteátr diváků a bylo se opravdu
na co dívat. Své umění nám předvedlo několik věkových kategorií judistů
a cvičenek aerobiku a také mažoretky, hráči na kytaru a ﬂétnu. Poděkování
patří všem vystupujícím, vedoucím zájmových útvarů a pracovníkům DDM.
Výborné nazvučení celé Akademie je zásluhou pana Jiřího Dufka a ﬁrmy
Peddy. Poděkování patří také Městu Bystřice nad Pernštejnem a ﬁrmám
Wera Werk a Rathgeber. DVD s videem a fotograﬁemi z Akademie si můžete
zakoupit v kanceláři DDM.

Návštěva Dlouhých strání
Příznivci a přátelé restaurace Pod Kaštany uspořádali v neděli 29. května tématický zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Průvodcovské role se ujal pan Jaroslav Matějka, který se na stavbě elektrárny
aktivně podílel. Podal účastníkům zájezdu velmi podrobné informace
o stavbě a zároveň přidal i své osobní zážitky, za což mu všichni zúčastnění děkují a už nyní se těší na další zájezd.
RB
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DEN DĚTÍ V DDM 5. 6. 2011
Skákací hrad, trampolína a mnoho dalších soutěží přilákalo spoustu dětí
a rodičů v neděli odpoledne do Domu dětí a mládeže. Ve výtvarné dílničce
si děti mohly vyrobit malý dárek a také pro ně bylo připraveno občerstvení
zdarma. Krásné letní počasí ještě podtrhlo příjemnou atmosféru celé akce.
Poděkování patří všem pracovníkům DDM a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě odpoledne pro děti.

ŽABŠMENI OPĚT PRVNÍ
Pomalu se stává tradicí, že soutěž, které se zúčastní, vyhrají. Tentokrát se
tak stalo 28. 5. ve Žďáru nad Sázavou na soutěži „Žďár tančí“. V kategorii
aerobik vyhrálo družstvo ve složení: Lenka Jobánková, Karolína Tomanová, Lucie Koktavá, Monika Jurnečková, Michaela Šuterová, Anna Honková,
Petra Vrbasová, Petra Nováková, Veronika Nepejchalová a Veronika Maršálková.

MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus

11. 7. - 15. 7. 2011 – výtvarný /max.15 dětí/
11. 7. - 15. 7. 2011 – všeobecný
II. turnus
18. 7. - 22. 7. 2011 – aerobik
18. 7. - 22. 7. 2011 – všeobecný
III. Turnus
25. 7. - 29. 7. 2011 – všeobecný
IV. turnus
1. 8. - 5. 8. 2011 – všeobecný
V. turnus
8. 8. - 12. 8. 2011 – všeobecný
Cena jednoho turnusu: členové DDM
600,ostatní
650,výtvarný tábor
800,V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje /výtvarný tábor
+ spotřeba materiálu/.
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin /podle zaměření tábora − hry,
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště …./
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na telefonu: 566552700, email: ddmbynp@seznam.cz
Těšíme se na vás na Domečku!!!

Dance Style si dovezl ZLATO!!!
Dne 14. května 2011 se taneční skupina Dance Style Bystřice n. P. zúčastnila celostátní taneční soutěže Poupata 2011 v Heřmanově Městci. O co nejlepší umístění soutěžilo 160 tanečních choreograﬁí. Naše taneční skupina
bojovala v kategorii Break dance, Hip-Hop do 15ti let, kde v tvrdé konkurenci tanečních škol a klubů zvítězila.
Blahopřeji k úspěchu tanečníkům Martinu Zavadilovi, Kláře Vrzoňové,
Karolíně Uhrové, Evě Hájkové, Evě Veselé, Natálii Danielové, Veronice
Nepejchalové, Anně Honkové, Anně Sladké, Haně Juklové, Haně Ptáčkové,
Lucii Palečkové, Michaele Palečkové, Natálii Dřínovské, Monice Vlhové,
Simoně Fabiánové, Petře Novákové ml. a Lucii Koktavé, které děkuji i za
pomoc při sestavování vítězné choreograﬁe s názvem „Jóóóooo“.
Všem mnohokrát děkuji za výbornou reprezentaci skupiny Dance Style
i města Bystřice nad Pernštejnem.
Petra Nováková, Dance Style Bystřice n. P.
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Absolventský koncert Jitky Benové

Strachujovská hruška
S dětmi ze ZŠ a MŠ v Unčíně pravidelně chodíme do okolí poznávat krásy přírody. Při své nedávné vycházce
jsme se vypravili do Strachujova, kde
jsme u cesty vedoucí na Jimramovské
Pavlovice směrem k TV vysílači objevili krásu, která zůstává mnoha lidem
skryta. Je to hruška (podle místních
až 300 let stará). Je planá, ale v době

Základní umělecká škola Bystřice n.P. má na naší škole – ZŠ a MŠ
Štěpánov nad Svratkou již šest let své
detašované pracoviště. Jsme na něj
náležitě hrdi a rodiče dětí jsou velmi spokojeni, že jejich děti nemusí
dojíždět do Bystřice, ale výuka ZUŠ
probíhá i u nás. Každý rok ukončují
někteří žáci cyklus, kterým završí studium zvoleného hudebního nástroje
nebo sólového zpěvu. V tomto roce
dokončila studium sólového zpěvu
nadějná, talentovaná Jitka Benová
z Bystřice n. P., kterou zpěv učila
paní učitelka Mgr. Eva Čepičková.
Právě ona přišla s nápadem uspořádat absolventský koncert Jitky v KD
Bystřice n. P.
Ti, kteří 4. května na tento koncert přišli, určitě neprohloupili. Snad
to nezní moc nadneseně, ale byla to
opravdu krása. Nádherně zazpívané písně Jsi můj pán, Lásko má, já
stůňu, písně z muzikálů West Side
Story, Evita, Bídníci a v neposlední

řadě i slovenská píseň Horehronie, se
kterou se Jitka probojovala do deseti
nejlepších českých zpěvaček v televizní soutěži Československo hledá
Superstar a další hity – to vše v nás
všech posluchačích zanechalo obrovský dojem. Mezi jednotlivými hity
vystoupili i další talentovaní zpěváci.
Byli to Radmila Špačková, Kateřina
Jurečková a Pavel Lukášek. Bouřlivý
potlesk si určitě zasloužili.
Na závěr je třeba ještě vyzvednout
vynikajícího konferenciéra – Jiřího Janečka a zejména paní učitelku
Evu Čepičkovou, která celý koncert
připravila. Jitce určitě všichni přejeme, aby byl zpěv stále jejím velkým
koníčkem a dosahovala v něm úspěchů a ZUŠ Bystřice n. P. blahopřejeme k tak vynikajícím žákům. Na
závěr mi ještě dovolte pozvat všechny zájemce o reprízu koncertu do KD
ve Štěpánově n.S., která se uskuteční
18.6. v 19.00 hod.
Jana Romanová

naší vycházky nádherně kvetla, jak
máte možnost vidět na fotografii.
Květy hrušky už vidět v tuto
dobu nebudete, ale pokud vyjdete
až na samý vrchol kopce, můžete
se z odpočívadla odměnit úžasným
výhledem do všech stran.
Renáta Šauerová a Jitka Kadlecová,
učitelky MŠ a ZŠ Unčín.

Plácačka z Věžné putuje do Rožné
Dne 21. 5. 2011 uspořádala obec Věžná první ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev VĚŽNÁ OPEN o „Věženskou plácačku“.
Zúčastnilo se celkem 8 týmů a hostitelé se zachovali opravdu velkoryse,
protože i přes velkou snahu přenechali stupně vítězů hostům. Třetí místo
nakonec obsadily Suché Louky, druhý skončil Milasín a trofej v podobě pravé kožené plácačky si odvezl Pipiteam ve složení Vladimír Beran,
Iva Janoušová, Eva Janoušová, Josef Břenek, Simona Břenková, Libor
Pokorný st. a Libor Pokorný ml.
Díky skvělé atmosféře ale zvítězili všichni účastníci a už se těšíme na
příští ročník.
Libor Pokorný, starosta

Obec Rožná nabízí k prodeji stavební parcely pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Zlatkov – Borovičky. Cena pozemku je stanovena na 325,Kč/m2, při zkolaudování stavby do 3 let od vydání stavebního povolení
bude stavebníkům poskytnut příspěvek ve výši 35,- Kč/m2. Bližší informace na tel. 566 567 983 nebo 606 703 406.
Libor Pokorný, starosta

DĚTI DĚTEM
Organizace oslav Dne dětí se na naší škole opět ujali žáci nejstarších ročníků. Pro své mladší spolužáky a děti z mateřské školy připravili stanoviště
s mnoha zajímavými úkoly.
Ostatní žáci si v mateřince našli malého kamaráda, o kterého se po dobu
soutěže starali a pomáhali mu a pak už hurá – na kuželky, překážkovou dráhu nebo na poznávání rozdílů a postaviček z večerníčků. Ještě také zdolat
prolézačky, rychle zodpovědět zapeklité otázky nebo treﬁt se do poletujících
balonků a nakonec do stánku k paní učitelce. Tam si za získané body mohli
soutěžící zakoupit množství lákavých cen.
O úspěchu akce páťáků a čtvrťáků nebylo pochyb.Všichni se snažili, počítali a přemýšleli, kterou atrakci ještě navštívit, aby doplnili body a získali
vytoužené ceny. Pochvala patří také všem průvodcům mateřáčků, kteří se
o ně opravdu vzorně starali.
ZŠ a MŠ Rožná
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Moravský rodák, nyní arcibiskup
vídeňský Christoph Schönborn v roce
2005 vyzval své diecézány, aby mnohem víc otevřeli dveře svých kostelů
a pozvali své sousedy, aby nahlédli na
umělecké památky zde soustředěné,
poslechli si něco z pokladu duchovní
hudby a vychutnali architektonické
bohatství historických staveb.
Jeho slova padla na úrodnou půdu
a ve Vídni se zrodil projekt noci kostelů. V roce 2009 se už zapojila i Brněnská diecéze, následně ostatní moravské a české diecéze a v roce 2011 také
diecéze Nitra a Trnava na Slovensku.
Odvahu k tomuto kroku jsme letos
získali i my, farníci farnosti sv. Havla
v Rožné. Stali jsme se tedy jedním ze
1700 kostelů, ve kterých 27. května
v podvečer připravili jejich farníci pestrou nabídku programu.
Vše začalo zvoněním zvonů 5 minut před 18.00 hodinou. Následovaly
pozdravné projevy P. Pavla Römra
– roženského faráře a pana Libora
Pokorného, starosty obce, v níž kostel

První noc kostelů ve farnosti Rožná

vytváří půvabnou dominantu. Pořadem provázela paní Marie Trávníčková a vhodně provázala jak hudební
umění starší, provedené Smyčcovým
kvintetem při Orchestu Něhoslava
Kyjovského, nebo kytarovým sólem
v němž nás rozechvěly např. tóny Johna Lenona. Střípky z historie kostela
nebo farnosti, jména farářů, to vše nám

Výborné výkony SDH Lísek v soutěži

Stříbro pro Rožnou
Remízou 2 : 2 ukončili v neděli
5. června 2011 v Měříně fotbalisté
SK Rožná přípravka mladší letošní
fotbalovou sezonu. Převzetím stříbrných medailí tak upevnili svoji pozici
v okresním přeboru čtyř přípravek Rožná, Měřín, Polnička a Nedvědice.
Kluci a také děvčata pod vede-

ním svých trenérů Dalibora Krajča
a Davida Hanuse předvedli vynikající
sportovní výkony a bojovného ducha.
Poděkování patří jak trenérům, kteří
výchově budoucích fotbalistů věnovali nemálo času a energie, tak i rodičům
malých hráčů. Existence týmu by také
nebyla možná bez ﬁnanční podpory obce Rožná
a sponzora Slovácké chalupy
Rožná. I když
někteří
hráči
v příští sezoně
postoupí do vyšší věkové kategorie, doufáme,
že nově získané
posily udrží přípravku na špici
soutěže. A dá-li
fotbalový bůh,
budou v Rožné
dětské fotbalové
týmy dva.
SK Rožná

Rádi bychom všem představili zajímavý koníček
- RC Modely, kterému se věnujeme už více než 2
roky. Jedná se o závody RC Modelů v měřítku 1:10.
Dostali jsme se k němu prostřednictvím internetu
a videí a natolik nás uchvátil, že jsme se mu začali
věnovat naplno. Ze začátku jsme to brali jako hobby,
ale po odjetí několika závodů v sezóně 2010 jsme
se letos přihlásili do dvou šampionátů - Táborského
a Brněnského. Šampionáty máme v plánu odjet celé
a získat potřebné body jako jednotlivci i jako team.
Závody mají několik variant -Track, On-Round, Trial,
Formule, Buggy, Rally atd. My jsme se zaměřili na Rally.
Základem je on-roud podvozek, který je v základu nastaven na okruhové závody. Náhradní díly na tyto modely
sháníme prostřednictvím internetu nebo po známých
na závodech. Strávený čas k údržbě a inovaci je velký. Pokud někdo tento koníček bere jen jako hobby,
údržba je otázkou několika minut a po odježdění stačí
za sucha model oprášit štětcem nebo ofouknout vzdu-

připomnělo životy našich předků, kteří
utvářeli samotný kostel i kulturu s ním
související. Biblické příběhy a charakteristika svátostí, které jako křesťané
přijímáme a necháme jimi ovlivňovat
naše životy, přiblížily podstatu života
křesťanů.
A protože jak Češi tak Moravané
jsou zpěvný národ, nemohl se náš

večer obejít bez toho, že jsme společně
zazpívali třeba Svatováclavský chorál
za doprovodu hry na královský nástroj
varhany.
Abychom nezůstali jenom ve zdech
našeho kostela, prostřednictvím videoprojekce jsme nahlédli třeba do hlavního kostela Brněnské diecéze - katedrály sv. apoštolů Petra a Pavla, nebo
na nejvýznamnější moravské poutní
místo Svatý Hostýn, kde se schází
řada spolků na svých poutích – ať jsou
to včelaři, hasiči, myslivci, zdravotníci
pedagogové nebo Orlové či další.
Mnoho o životě farnosti napověděly i nástěnky, které přibližovaly řadu
aktivit farnosti z poslední doby.
S pocitem příjemně prožitého večera v milém společenství sousedů jsme
se, s rodícími se plány na příští setkání,
rozcházeli do svých domovů.
Těm, kteří váhají, zda se odvážně pustit do této či podobné akce,
můžeme jen vzkázat: Neváhejte! Stojí
to za to!
Jiřina Štouračová

V neděli 22. května proběhla tradiční soutěž bystřického okrsku v požárním
útoku. Pořadatelství se tentokrát ujali hasiči z Věchnova, kteří na fotbalovém hřišti
připravili pro soutěžící velmi dobré zázemí.
Sbor dobrovolných hasičů Lísek se zúčastnil se třemi družstvy, dvě družstva
mužů a jedno žen (dívek). Lísečtí hasiči opět předvedli výborné výkony. Družstvo
mužů Lísek I obsadilo 1. místo ve své kategorii, stejně jako ženy obhájily prvenství, když porazily kolegyně z Bohuňova. Úspěch žen je však o to větší, že svým
časem se staly celkovým vítězem a daly tak na frak i všem mužům z celého okrsku.
Děkuji tímto hasičům z Lísku za zodpovědnou přípravu na soutěž a vzornou
reprezentaci naší obce a zároveň přeji hodně úspěchů v okresním kole, které se
koná v sobotu 18. června v Petrovicích.
starosta obce - František Cacek

Rallye team Písečné
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chem, dát nabít baterie a je po údržbě.
Financování modelů má několik variant. V hobby variantě se dá pořídit model v rozmezí 45007000 Kč, ale je pouze pro ježdění na parkovištích.
V poloproﬁ variantě se tento koníček pohybuje od
8000-12000 Kč, kdy je model upraven na hobby
závody s dosti solidním zázemím a úpravami. Varianta třetí - proﬁ začíná na 10 000 Kč a pokračuje
i výš z důvodů inovace, zlepšování jízdních vlastností
a ovládání modelu.
S bratrem Alešem jsme si založili vlastní Písečné
Rally Team, absolvujeme 2 šampionáty, sbíráme body
do hodnocení a bavíme se tímto sportem. Máme vlastní
stránky http://rc-pisecne.webnode.cz/, kde se prezentujeme. Najdete zde fotogalerii a videa ze závodů, výsledky
jednotlivců a teamu ze závodů, detailně rozebranou naši
techniku a hlavně kontakty pro případné bližší informace
o tom, co vás zajímá na RC Modelech.
Luboš Klinkáček
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Den dětí s Nadosahem

Dne 31. května 2011 ožil bystřický skatepark oslavou svátku všech
dětí. Pracovníci Nadosahu – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a centra prevence spadající pod Oblastní charitu
ve Žďáře nad Sázavou, připravili
nejen pro své uživatele, ale i širokou
dětskou veřejnost den plný soutěží
a her. Návštěvníci nejprve obcházeli jednotlivá stanoviště a zdolávali soutěžní disciplíny, po jejichž
úspěšném dokončení obdržel každý
drobnou odměnu a mohl se již sám
zabavit prostřednictvím „mobilních
her“, se kterými vyráží pracovníci
Nadosahu - NZDM běžně do terénu. V dopoledních hodinách jejich
využití bránil silný vítr, ale po obědě

již putovalo diabolo, ﬂower stick,
hakis či frisbee z ruky do ruky. Velký zájem projevili všichni přítomní o možnost vyzkoušet si legální
sprejování na připravené sololitové
desky. Odpolední program byl zpestřen vystoupením dvojice Marcus
a Winnie z NZDM Ezop v Novém
Městě na Moravě, kteří svým tanečním uměním
C-Walk motivovali
ostatní návštěvníky, aby i oni předvedli, co umí, takže v závěru akce
jsme si mohli poslechnout beat box,
rap, obdivovat taneční styly jump
style, break dance a využita byla
i U-rampa, na které nám své dovednosti na skate boardu a BMX kole
předvedli nejen uživatelé, ale i jeden
z pracovníků.

Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera
a ve strojírenském oboru patříme ke světové špičce.
V České republice působíme od roku 1995,
zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího
nářadí pro profesionální použití. Jsme certifikováni dle
norem řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme
500 pracovníků. Pro posílení našeho týmu nyní
hledáme zaměstnance na tyto pozice

Požadujeme:


SŠ nebo SOU s technickým zaměřením
(nejlépe zaměření strojírenství)
praxe na CNC strojích nebo v oblastní soustružení vítána

OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Požadujeme:




manuální zručnost
praxe ve strojírenském oboru vítána, není však podmínkou
vhodné i pro absolventy

Pro obě pozice nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
 zajímavou práci, možnost osobního růstu
 benefity (týden dovolené navíc, školení, příspěvek
na životní nebo penzijní připojištění)
 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.

www.werawerk.cz
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Letní kino
Dolní Rožínka
2011
Pá 1. 7. Králova řeč
So

2. 7. Kung-Fu Panda 2

Ne 3. 7. Cizinec
Po 4. 7. Tacho
Út 5. 7. Varieté
St

6. 7. Obřad

Čt

7. 7. Vřískot 4

Pá 8. 7. Černá labuť
So 9. 7. Občanský průkaz
Ne 10. 7. Odcházení

Řádková inzerce

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ/SOUSTRUŽNÍK


Celou akci, které se v dopoledním bloku zúčastnilo na třicet žáků
základních škol ze Štěpánova nad
Svatkou a Bystřice nad Pernštejnem a na níž se během odpoledne
vystřídalo dalších třicet návštěvníků,
hodnotí tým Nadosahu jako velmi
zdařilou.
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež získalo v roce 2010 ﬁnance
z projektu kraje Vysočina s názvem
„Podpora vybraných sociálních
služeb na území kraje Vysočina
– individuální projekt“ v rámci operačního programu „Lidské zdroje
a zaměstnanost“. Účelem tohoto
projektu je zajistit poskytování sociálních služeb a jejich dostupnost
osobám sociálně vyloučeným nebo
ohroženým sociálním vyloučením
na celém území kraje Vysočina.
Centrum prevence získalo v roce
2010 ﬁnance z projektu kraje Vysočina s názvem „ Podpora systému
primární prevence sociálně patologických jevů“ v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účelem tohoto programu je zajištění programů primární
prevence sociálně patologických
jevů v rámci školní docházky.
Simona Hašková,
koordinátorka klubových aktivit
v Nadosah – NZDM,
sociální pracovnice

• Prodám: RD v Bystřici n.P. 6+1 (700m2), chalupu (1192 m2) a byt
1+1 (50 m2) v obci Vír, tel.: 773 565 767.
• Hledáme brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• PRÁCE Z DOMU více na www.byznyszdomu.cz.
• Koupím byt v Bystřici nad Pernštejnem. Prosím SMS na
775 130 932.
• Naléhavě hledám RD v Bystřici a blízkém okolí do 10 km,
nejlépe se zahradou, horší stav mi nevadí. Cena dohodou. Tel.:
775 667 214.
• PRODÁM POZEMEK pro výstavbu samostatného RD v Bystřici nad Pernštejnem – velmi klidná a slunečná poloha s výhledem
do volné krajiny – přípojky IS na pozemku – včetně dokumentace
pro stavební povolení (projekt možno upravit - případně zajistit
stavbu domu „na klíč“). Tel.: 602 757 228.
• SMS půjčka - Půjčky do 5.000,- Kč. Na ﬁnancování okamžitých
potřeb. Dnes zavoláte, dnes přijedeme. Není nutné dokládat příjem. Pište sms s textem: Jméno Příjmení, Město (př: Jan Novák,
Dalečín) na tel. číslo: 605 460 770. Zavoláme Vám obratem
zpět.
• Pronajmu byt 2+1 na ulici Voldán. Tel.: 602 582 313.
• Prodám dům v Bystřici n. P. 1226 m2, cena 980 tis. Kč, Tel.:
603 213 413.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@
komurka.cz nebo tel.: 724 229 292.
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PSTRUHAŘSTVÍ UJČOV
Vám nabízí

PSTRUH DUHOVÝ ŽIVÝ - 110,- Kč/kg
(kuchaný pouze na objednávku, min. 10 ks)

Prodej krmiv pro plůdek, na výkrm a pro sportovní
rybolov za bezkonkurenční ceny!!!
(pstruží pelety, halibuty s dírou i bez, krmiva pro kapra)

Prodejní doba: Po – Pá 7-13 hod. a So 9-13 hod.
Kontakt: +420 724 835 563
+420 566 566 480
www.pstruharstvi-ujcov.cz
Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz

Prodám byt 2+1
v osobním vlastnictví
i s garáží (u domu)
v Bystřici n. P.

Pivní Slavnosti 2011
nádvoří YeTy v Bystřici n.P.
od 2. 7. do13 hod.
do 6. 7. 2011 18 hod.

- v klidné části, nedaleko centra
- v cihlovém domě bez výtahu
(4 rodiny)
- s vlastním plynovým topením
- s pozemky pro zahrádku či
venkovní posezení
- dobrá dopravní dostupnost
- volný
- cena dohodou

MIX druhů piv- za rozumné
ceny,
tombola za dobr. vstupné

Kontakt: 737 839 705

Občerstvení+grilování

(pondělí 4. 7. prac. den)
hudba + kulturní program
soutěže pro děti i dospělé

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

Provozní doba:
kvČten – záĜí
Ĝíjen – duben

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

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

•

TESAØSTVÍ

•

POKRÝVAÈSTVÍ

•

KLEMPÍØSTVÍ

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

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

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