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Vítochovská pouť
je také orelská pouť
Jednota Orel byla v našem
městě znovuobnovena v roce
1990. Jejím patronem je svatý
Metoděj. Každoročně se proto
připojujeme k vítochovským
farníkům, abychom společně
s nimi oslavili jeho svátek. A to
nejenom po technické stránce
– zajištěním autobusové dopravy z Bystřice do Vítochova a
zpět, organizací a doprovázením
pěších poutníků, ale hlavně naší
osobní účastí.
Letošní poutní mši svatou
sloužil jako hlavní kazatel ThLic. David Bouma, vyučující
Olomoucké teologické fakulty.
Po jejím skončení zahrál v kostelíku Dechový orchestr z Bystřice n. P. barokní a klasicisní
skladby. Toto vystoupení připravila vedoucí našeho sportovního
oddílu Martina Olivová.
5. červenec ve Vítochově
je místem setkání celé orelské
Metodějovy župy.
Jitka Čechová

DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ZUBŠTEJNĚ

Devadesáti procentní dotace
z evropských fondů umožnila
městu realizovat projekt s názvem
„Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro turisty“. Jejím základem
jsou zejména statické a sanační
práce a také výstavba přístupového dřevěného mostku spojujícího
první předmostí s jádrem paláce.
Z toho vyplývá, že většina prací
není příliš viditelná a slouží pře-

devším k tomu, aby nedocházelo
k dalšímu chátrání hradu a ohrožení návštěvníků. Nejviditelnější
změnou je tedy nový přístupový
most a repliky katapultu, praku
a obléhací věže. Další novinkou
budou informační tabule a dřevěný mobiliář. Práce by měly být
ukončeny do konce září.
Josef Vojta,
místostarosta

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ NA NÁMĚSTÍ

Foto H. Jurman

Předem mého článku bych rád
vyvrátil názor, že chodec na přechodu pro chodce má absolutní přednost,
toto není a taky nebylo v žádným případě „nikdy“ pravda (vyjma televizních shotu, které jsou bezcenné), resp.
toto tvrzení nelze v silničním provozu
uskutečnit. Chodec je účastník silničního provozu jako každý jiný a tedy
má své práva, ale taky povinnosti.
Ze zákona o provozu na pozemních
komunikacích vyplývá, že řidič je
povinen umožnit chodci, který je na
přechodu pro chodce nebo jej zřejmě
hodlá použít, nerušené a bezpečné

přejítí vozovky; proto se musí řidič
takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby
mohl zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce.
Chodec dle citovaného zákona
nesmí vstupovat (je povinen nevstupovat) na přechod pro chodce nebo na
vozovku bezprostředně před blížícím
se vozidlem, což chodci zapomínají
a z televizních shotů si myslí, že jsou
pány situace (chodec se může rozhodnout ve dvou vteřinách, že nevkročí na
přechod pro chodce, zatímco vozidlo
ve dvou vteřinách nezastaví na místě).

Téma měsíce: Dokončovací práce na Zubštejně

Nicméně počet dopravních nehod na
přechodu pro chodce již možná otevřel oči. Absolutní přednost chodce
neexistuje! Znovu opakuji, že dopravních nehod na přechodech se dopustili
i samotní chodci.
Změna místní úpravy provozu
na Masarykově nám. v Bystřici nad
Pernštejnem byla vyvolána novou stavební úpravou v rámci celkové rekonstrukce náměstí. Průtah sil. II tř. č. 357
přes Masarykovo nám. byl označen
svislými dopravními značkami (dále
jen „DZ“) IP 25a „Zóna s dopravním
(Pokračování na str. 4)

INZERCE
INZERCE, POZVÁNKY

výhodné
LETNÍ SLEVY

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
CO VŠECHNO ZÍSKÁTE?
kvalitní ověřené výrobky
dotaci od státu
snížení nákladů na vytápění
kompletní vyřízení dotace na okna
OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.:
fax:
mobil:

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

e-mail: bystrice@vpo.cz

www.vpo.cz
SRAZ RODÁKŮ V KARASÍNĚ
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POZVÁNKY

Pohádkový les
v Borovince

V neděli 13. 6. 2010 od 14 hodin se děti
nejen z Domanína, ale i širokého okolí mohly projít v Pohádkovém lese. V areálu Borovinky a přilehlém lese se konal první ročník
této akce pro děti. Celkem se zúčastnilo 150
soutěžících dětí v doprovodu maminek, tatínků, babiček, dědečků, takže Pohádkovou říši
shlédlo skoro 500 účastníků. U vchodu do
Pohádkové říše je vítal pan král a pak už se
vydávali soutěžící i ostatní za dobrodružstvím
do třinácti pohádkových stanovišť. Více
o pohádkovém lese spolu i s fotograﬁemi
najdete na našich www.Domanín.estránky.cz.
Děkujeme všem za spolupráci při této akci.

PRÁZDNINOVÁ KULTURA
Volné dny na počátku července a pokračující
prázdniny daly zelenou mnoha kulturním a společenským akcím i v našem regionu. Stručně se
ohlížíme alespoň za třemi z nich. Všechny se shodou okolností konaly 10. července 2010.

Mše svatá, slavnostní projevy, křest knihy
o Ujčově a volná zábava, to vše čekalo po celé
odpoledne a večer v Ujčově na účastníky srazu
rodáků při příležitosti 650 let od první písemné
zprávy.

V podvečer byla v půdní galerii Městského
muzea v Bystřici otevřena výstava plastik Zdeňka
Makovského pod názvem Hlavy, portréty. Úvodní
slovo pronesl Jiří Hlušička.

Po celé odpoledne a večer probíhaly slavnosti u
pamětní desky Franty Kocourka na Veselém statku
ve Víru za účasti mnoha brněnských umělců.
zaznamenal - HJ-
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INZERCE
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, ZPRÁVY Z RADNICE, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

10.7. – 6.8. 2010
10.7. – 10.8. 2010
17.7. – 6.8. 2010

ýERVENEC - ZÁěÍ 2010
Název akce
Místo
S Vodomilem ZubĜí zemí 2010 – 4. roþník
Mikroregion BystĜicko
výherní poznávací akce
Výstava dČtských prací ze soutČže „Pohádkové
MČst. muzeum –
BystĜicko“
výstavní síĖ A.Boþka
Ladislav Šauer – výstava obrazĤ
Galerie SnČžné
Výstava ZdeĖka Makovského – Hlavy portréty
MČst. muzeum
Jan Svoboda – výstava obrazĤ
Galerie v Stodolní

25.7. – 17.8. 2010

Výstava J. Knoblochové „Letní slunovrat“

28.7. 2010

Zumba párty pro ženy

30.7. 2010

Zumba párty pro ženy

30.7. 2010
31.7. – 13.8. 2010
31.7. 2010
6.8. 2010

Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Kemp stolní tenis
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Tradiþní hasiþský výlet, dechová hudba
KERAMIýKA, od 15.00 hodin
PouĢová taneþní zábava se skupinou METAXA

7.8. 2010

Sraz historických vozidel (od 10.30 hod.)

BystĜice n.P., námČstí

7.8. 2010
7.8. 2010
7.8. 2010
8.8. 2010
9.8. 2010
10.8. – 11.8. 2010
13.8. 2010
13.8. 2010
14.8. 2010

13. roþník Memoriálu JiĜího ŠenkýĜe
a 18. roþník BystĜického Streetballu
VavĜinecká pouĢ
Myslivecký výlet
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
VavĜinecká pouĢ
Setkání se starostou mČsta BystĜice n. P. (od 14.00 hod.)
Rotter – den otevĜených dveĜí
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
3. roþník folk country festivalu
,,Rodiny spolu“ - zábava pro dČti a rodiþe ( 15.00 hod.)

Asfaltové hĜištČ u
Sokolovny
BystĜice n.P., námČstí
VýletištČ ŠvaĜec
Moravec
BystĜice n.P., námČstí
Zasedací místnost MČÚ
Rotter s.r.o.
Ubušín
Amfiteátr na námČstí
BystĜice n.P., Pod Horou

14.8. – 20.8. 2010

ŠermíĜský kemp pro mládež

Sportovní hala

14.8. 2010

Jak se dĜíve stavČlo

Veselý kopec u Hlinska

14.8. 2010
21.8. 2010

Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Vinárenské grilování
Taneþní zábava se skupinou
RESPEKT ROCK, zaþ. 21 hod

ZubĜí
Vinárna Rozhledna
v areálu
u požární nádrže

21.8. 2010

PĜebor ýOS v šermu fleretem

Sportovní hala

21.8. 2010
21.8. – 25.8. 2010
25.8. – 28.8. 2010
25.8. – 29.8. 2010
27.8. 2010
28.8. 2010
29.8. – 3.9. 2010
3.9. - 5.9. 2010

Divadlo – Autobus na lince 21 (20 hodin
Taneþní kemp
SoustĜedČní házenkáĜĤ Nové Veselí
SoustĜedČní košíkáĜĤ BK Tišnov
PouĢová taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Sraz rodákĤ obce Karasín
Taneþní kemp
Festival „OtevĜeno – Jimramov“

Veselý statek ve Víru
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala
Rozsochy
Obec Karasín
Sportovní hala
Jimramov

Datum
29.5. – 3.10. 2010
28.6. – 31.7. 2010

1.8. 2010

7.8. 2010

21.8. 2010

Galerie „Na bahnech“ Vír
Víceúþelové hĜíštČ u
koupalištČ
Víceúþelové hĜištČ u
koupalištČ
Ždánice
Sportovní hala
Ujþov

Organizátor
MČsto BystĜice n.P.,
Mikroregion BystĜicko
MČsto BystĜice n.P.,
Mikroregion BystĜicko
Obec SnČžné
MČsto BystĜice n.P.
Nový Jimramov
Galerie „Na
bahnech“
Cisárová Kamila
Cisárová Kamila
SDH Ždánice
Slavoj Praha
SDH Ujþov

Branišov

SDH Branišov

BystĜice n.P., Pod Horou

SDH BystĜice n.P.
Veterán TATRA
klub – F. Prosecký
Sokol BystĜice n.P.,
oddíl basketbalu
KD BystĜice n.P.
MS LesoĖovice
Moravec
KD BystĜice n.P.
Ing. Karel Paþiska
Vír
Ubušín
Zapnuto BystĜice o.s.
Místní klub ANR ýR
TJ Sokol BystĜice šerm
NPÚ Praha, soubor
lidových staveb
Vysoþina
ZubĜí
Vinárna Rozhledna
ýSŽ ŠtČpánov nad
Svratkou
TJ Sokol BystĜice šerm
Veselý statek ve Víru
Taneþní studio FRESH
Sokol Nové Veselí
BK Tišnov
SDH Rozsochy
Obec Karasín
Taneþní studio FRESH
Klub Sluníþko

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

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ . . . . . .
(Pokračování ze str. 1)
omezením 30 km/hod.“ a IP 25b
„Konec zóny s dopravním omezení 30
km/hod.“
Přechody pro chodce byly nahrazeny tzv. místy pro přecházení s tím, že
jejich parametr je totožný s požadavky na přechody pro chodce, včetně
bezbariérového provedení, nicméně
jak je viditelné bez tzv. zebry a svislých DZ. Při návrhu opatření se mimo
jiné vycházelo z platného technického
předpisu TP 218 „Navrhování zón
30, technické podmínky“ s tím, že se
snažilo splnit všechna kritéria zřizované zóny s dopravním omezením
jako jednoho z moderních prvků pro
zklidňování dopravy. Dle TP 218
4. strana

mimo jiné vyplynulo, že vyznačování
přechodů pro chodce je v „Zónách 30“
nežádoucí.
Dále je potřeba doplnit, že chodec
je povinen využít přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení vozovky, který je blíže než 50 m, takže tato
skutečnost jasně dává najevo určitou
právní váhu tomuto místu.
Dále před zpomalujícím prvkem
jako je zpomalovací práh je nezbytné
upozornit řidiče na tento prvek svislou
DZ IP 2 „Zpomalovací práh“, který je
podobný se svislou DZ IP 6 „Přechod
pro chodce“, nicméně jiný symbol.
Umístění DZ bylo konzultováno a řádně projednáno s orgánem bezpečnosti
silničního provozu (policie), který se

neztotožňoval v zóně s dopravním
omezením s přechody pro chodce.
Závěrem bych konstatoval, že
přechod pro chodce Vás nezachrání,
pokud nebudou dodrženy všechny
prvky správného přecházení. Dejme si
ruku na srdce, že jsme všichni nepřecházeli vozovku jen po přechodech
pro chodce, který byl v naší blízkosti.
Ještě bych doplnil jednu takovou
maličkost. Asi tak před rokem došlo
na ul. Masarykovo nám. k dopravní
nehodě, kdy byl účastník této nehody řidič motorového vozidla a druhý
účastník byl chodec, který ač měl
povinnost přejít vozovku po přechodu
pro chodce tuto povinnost nesplnil a
přešel tuto vozovky v jeho blízkosti
(méně než 50 m), nicméně vzhledem

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
26.6. Jiřina Havelková
Pavel Pinkava
10.7. Dita Haklová
Jiří Kotouček
17.7. Drahomíra Horská
Adrián Varga
31.7. Pavla Slezáková
Jan Padrta
Narození
DUBEN 2010
9.4. Filip Hájek
Jubilanti
SRPEN 2010
Růžena Brhelová 95 let
Jaroslav Pohanka 88 let
Jan Kurfürst
88 let
Stanislav Pečinka 87 let
Marie Kurfürstová 80 let
Libuše Válková
70 let
Marie Trybulová 70 let
Josef Pečinka
70 let
Ingeburg Dufková 70 let
Marie Prášilová
70 let
Úmrtí
9.5. Elena Kolářová
15.5. Libor Halva
25.5. Čestislav Grégr
27.5. Božena Šuterová
2.6. Josefa Bártová
14.6. Jaroslav Vetešník
15.6. Helena Kopřivová
20.6. Irena Hájková
30.6. Ján Bodnár
3.7. Jan Kaňka
3.7. Marie Mikšíková
7.7. Ing. Oto Lipovský
7.7. Michal Šima

SETKÁNÍ SE
STAROSTOU MĚSTA
Dne 9. srpna 2010 se uskuteční
setkání občanů se starostou města
Ing. Karlem Pačiskou. Od 14.00
v zasedací místnosti je možné projednat případné dotazy, návrhy nebo
podněty pro práci vedení města. Diskuse se zúčastní i místostarosta Bc.
Josef Vojta a někteří vedoucí odborů
městského úřadu.
Všichni, kteří chtějí diskutovat o
našem městě jsou zváni.
k určitým okolnostem došlo ke střetu těchto účastníků. Otázka zní, kdo
mohl za tuto dopravní nehodu. Odpověď by měla být zcela jasná – chodec,
neboť svou povinnost nesplnil. Nicméně bylo zahájeno trestné stíhání
řidiče motorového vozidla pro naplnění skutkové podstaty trestného činu
těžké újmy na zdraví. Jak to skončilo
není meritem této věci.
Takže je vidět, že i vozidla, která
jedou tzv. ve svém, mají taky určité
povinnosti, které jsou nuceny dodržovat, a proto buďme k sobě ohleduplnější. Jak chodci na místech pro přecházení, tak řidiči, kteří dle možnosti
umožní bezpečné a nerušené přejití
vozovky v předmětných místech.
Jiří Daniel - odbor dopravy

Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

ZPRÁVY Z RADNICE, RęZNÉ

Soutěž „Bystřický kutil“ zná své vítěze

Dne 29.5.2010 proběhlo na náměstí vyhlášení výsledků soutěže „Bystřický kutil,“ kterou pořádalo Město Bystřice nad Pernštejnem a společnost Wera Werk s.r.o. Finančně se na cenách rovněž podíleli další
sponzoři, a to ZDT Nové Veselí a Rotter Vír.
Předání se zúčastnili Ing. Karel
Pačiska, starosta města, Dipl. Ing.
Martin Broich, jednatel a ředitel
společnosti Wera Werk s.r.o. a JUDr.
Martina Peňázová, personální ředitelka společnosti Wera Werk s.r.o. a
paní Olga Königová, pracovnice
Městského informačního centra a
organizátorka soutěže.
Při této příležitosti bylo hostům
položeno několik otázek:
Proč se soutěž jmenuje Bystřický kutil? Kdy a jak vás vůbec
napadlo, že soutěž uspořádáte?

Martina Peňázová: Myšlenka pořádat soutěž zručnosti nás napadla již
před pěti lety. Od té doby jsme uspořádali tři podobně zaměřené soutěže.
První byla výtvarná a jmenovala se
Kutil Tim, druhá již nebyla omezená
pouze na výtvarnou oblast, a tak to
zůstalo také u dnešní soutěže.
Martin Broich: O názvu jsme dlouho přemýšleli. Původně jsme chtěli
pokračovat pod názvem Kutil Tim,
ale přece jen jsme tady na Bystřicku
a jde o zdejší malé „kutily“. Navíc se
spolu s námi na soutěži jako hlavní

pořadatel podílí město Bystřice. A
protože plánujeme podobné soutěže
tady v regionu pořádat i v budoucnu,
rozhodli jsme se pro název Bystřický kutil. Tak alespoň v dalších letech
pořádání soutěže ji už děti budou
znát zaběhlým jménem.
Soutěže tohoto typu pořádáme především proto, abychom v dětech
rozvíjeli fantazii, nápady a hlavně
zručnost. Ne každému jde učení, a
proto mít šikovné ruce se ve světě
rozhodně neztratí.
Téma letošní soutěže je „Chytré
hračky, aneb kdo si hraje, nezlobí“
Přibližte trochu průběh soutěže
Martina Peňázová: Dětem jsme dali
pouze téma, zadání, ale dále jsme
nechtěli ničím omezovat jejich fan-

tazii. Mělo jít pouze o výtvory - hračky s nápadem, ať už pro děti nebo
dospělé. Proto ta pestrost výrobků,
kterou jsme od dětí obdrželi. Hodnotící komise byla složena ze zástupců sponzorů i odborníků ze škol. A
věřte, vůbec neměli lehkou práci.
Celkem bylo zasláno asi 60 děl, která byla vystavena v aule zemědělské
školy. Stálo za to vidět, jakou mají
děti fantazii a co umí vyrobit. Fotograﬁe z výstavy i předání cen jsou
zveřejněny i na našich www stránkách, tj. www.werawerk.cz.
Martin Broich: Jsme rádi, že soutěž
měla takovou odezvu a všem soutěžícím i jejich učitelům a školám za
jejich aktivitu srdečně děkujeme.

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ,
KTERÉ SE BUDOU KONAT VE DNECH 15. A 16. 10. 2010
Prezident republiky vyhlásil na
dny 15. a 16. října 2010 volby do
zastupitelstev obcí, městysů a měst.
Kandidátní listiny mohou podávat jak registrované politické strany a hnutí, tak nezávislí kandidáti,
popř. sdružení nezávislých kandidátů. Kandidátní listiny předávají
volební strany registračnímu úřadu
– Městskému úřadu Bystřice nad
Pernštejnem nejpozději do úterý
10.8.2010 do 16,00 hodin.
Na kandidátní listině se uvede
pořadové číslo, jméno a příjmení
kandidáta a věk kandidáta ke dni
podání kandidátní listiny. Dále se
uvede povolání kandidáta, nikoliv
zaměstnavatel kandidáta. Na kandidátní listině se dále uvede místo trvalého pobytu kandidáta, tedy název
obce bez čísla popisného a pokud
se obec člení na části, tak část obce,
kde je kandidát přihlášen k trvalému
pobytu. Dalším údajem na kandidátní
listině je název politické strany nebo
hnutí, jehož je kandidát členem, nebo

údaj, že kandidát není členem žádné
strany či hnutí. Na kandidátní listině se tak uvede označení kandidáta
„bez politické příslušnosti“, neuvádí
se např. nezávislý.
Pokud kandiduje sdružení politické strany nebo politického hnutí
a nezávislých kandidátů, označí se
u kandidáta, která strana nebo hnutí
ho navrhlo, nebo označení, že jde o
nezávislého kandidáta.
Nezávislý kandidát nemá zmocněnce. Podepisuje si kandidátní listinu sám.
U sdružení nezávislých kandidátů se uvede jméno, příjmení a místo
trvalého pobytu zmocněnce volební
strany a stejné údaje o náhradníkovi
zmocněnce. Na kandidátní listině
musí být i podpis zmocněnce.
Pokud podává kandidátní listinu
koalice politických stran nebo hnutí, nebo sdružení politických stran a
nezávislých kandidátů, musí být na
kandidátní listině současně s údaji o
zmocněnci i jméno, příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávně-
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né jednat jejich jménem.
Na kandidátní listině mohou
volební strany uvést nejvýše tolik
kandidátů, kolik činí počet členů
volených do zastupitelstva obce na
volební období 2010-2014.
Výjimku tvoří obce, kde se bude
volit sedmičlenné a menší zastupitelstvo.
V obci, kde se volí 5 členů zastupitelstva, může být na kandidátní
listině 6 kandidátů.
V obci, kde se volí 6 členů zastupitelstva, může být na kandidátní
listině 8 kandidátů.
V obci, kde se volí 7 členů zastupitelstva, může být na kandidátní
listině 9 kandidátů.
Přílohu ke kandidátní listině tvoří prohlášení kandidáta, že souhlasí
se svou kandidaturou, že mu nejsou
známy překážky volitelnosti, popř. že
překážky ke dni voleb pominou a že
nedal souhlas k tomu, aby byl uveden
na jiné kandidátní listině pro volby do
téhož zastupitelstva. Musí být vlast-

noručně podepsané a musí na něm
být /na rozdíl od kandidátní listiny/
přesná adresa trvalého pobytu.
Pokud podává kandidátní listinu
nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů, připojí ke
kandidátní listině i petici. Petice
musí mít v záhlaví a na každé další
straně petice označení volební strany,
název zastupitelstva obce, do kterého
volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče, který
podporuje kandidaturu této volební
strany, musí být na petici uvedeno
jeho jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu. Potřebný
počet podpisů pro jednotlivé obce
je zveřejněn na úřední desce a na
elektronické úřední desce městského
úřadu (např. pro město Bystřici nad
Pernštejnem jsou pro podporu nezávislého kandidáta potřeba na petici
262 podpisy, pro sdružení nezávislých kandidátů 610 podpisů).
Eva Špatková,
tajemnice MěÚ
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Žáci na dni otevřených dveří Policie
Dne 11. 6. 2010 se žáci ZŠ Masarykovo náměstí 60 zúčastnili dne otevřených dveří na oddělení Policie v Bystřici n. P. a prožili velice zajímavé a poučné dopoledne společně i s žáky ostatních bystřických škol.
Exkurze probíhala uvnitř budovy i venku, kde byla rozmístěna jednotlivá
stanoviště, na kterých přítomní policisté žáky podrobně seznámili s náplní
jejich náročného povolání.
Ochotně odpovídali na všechny jejich zvídavé otázky. Na prvním stanovišti si žáci mohli prohlédnout nejnovější modely policejních vozů, ale i ty
poněkud starší, aby si mohli udělat určité srovnání vybavenosti vozidel dříve
a nyní. Oblékli si neprůstřelnou vestu, která váží
12 kg. Potom se přemístili do budovy. Velice napínavou instruktáž si žáci
vyslechli od policistů speciální zásahové jednotky, která se účastní zásahů při
demonstracích a podílí se na dopadení nebezpečných pachatelů trestné činnosti. Ukázali nám nejmodernější zbraně, výstroj a další speciální pomůcky,
které používají. Žáci také mohli nahlédnout do vězení. Po absolvování všech
stanovištˇ uvnitř nás venku čekalo další příjemné překvapení. Policisté nám
předvedli ukázky výcviku policejních psů. Ukázali nám vzornou chůzi psa
vedle policisty a okamžité uposlechnutí na každý povel. Na závěr jsme viděli
dopadení pachatele psy. Žáci byli výcvikem psů přímo nadšeni a odměnili je
bouřlivým potleskem. Pejsky čekala za jejich výkony zasloužená odměna.
Prožili jsme opravdu nádherné dopoledne a děkujeme Policii v Bystřici n.
P. za nezapomenutelný zážitek.
Anna Tomanová,
ZŠ Masarykovo náměstí 60, Bystřice n. P.

Piráti za ZŠ TGM na Divokém západě
Stejně jako loni i letos žáci jazykových tříd 7. A a 8.A naší školy
absolvovali další jazykový pobyt.
Tentokrát ve Svratouchu a na téma
Piráti a Divoký západ. Obě třídy
šly do plnění připravených úkolů
s plným nasazením. Pobyt probíhal ve dvou termínech. Pro každou
třídu bylo nachystáno asi 65 menších či větších aktivit prověřujících
nejen jejich mozkové závity, ale i
fyzickou zdatnost, sílu a odvahu.
Většina z nich byla v angličtině a

týkala se především objevování
a osídlování Nového světa, a tak
mohl náhodný pozorovatel zhlédnout výrobu pirátských vlajek či
výstavbu města v Arizoně, pirátský
slovník, typický obleček piráta či
rap zabývající se problémy kovbojů při životě na divokém západě.
Chválíme všechny účastníky za
vytvoření úžasné atmosféry a za
nezapomenutelné zážitky.
Radka Hanychová a Ivana Blajzeová
ZŠ TGM

Škola plná kouzel

Tak jsme nazvali jazykový pobyt 6.A, která se prvním rokem učí ruský
jazyk.
O tom, že na tomto pobytu vládla samá kouzla, není pochyb. Žáci rozdělení
do skupin začarovali naši školu a učitele do pohádkových postav. Vytvořili si
bodovací karty, vlastní hymnu a pravidla, která je celým pobytem provázela.
Nechyběla ani výroba netradičních kouzelných klobouků.
Dvoudenní jazykové putování bylo zpestřeno vařením a pečením typického ruského jídla - pirožků.
Vše probíhalo formou her a soutěží. Věříme, že kromě pěkných zážitků si
žáci odnesli nové poznatky a obohatili svou slovní zásobu.
M.Horáková a P.Uhlířová,
vyučující ruského jazyka na ZŠ TGM

Setkání v Tatranské Lomnici
V rámci mezinárodního projektu Comenius proběhlo další setkání partnerských
škol – naší základní školy a ZŠ
Juh Vranov nad Topľou. Setkání se
uskutečnilo ve dnech
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14.-16.6.2010 v Tatranské Lomnici.
Z naší školy odjelo na Slovensko
16 dětí v doprovodu dvou učitelek, z vranovské školy bylo vysláno
35 dětí a tři paní učitelky. Během

necelých tří dnů společného programu se žáci obou škol sblížili
natolik, že se jim ani nechtělo odjet
domů. Jen nám bylo moc líto, že
krásy Vysokých Tater zůstaly zahaleny v závoji mlhy. Nevěšíme hlavu

a věříme v lepší počasí na podzim,
kdy se společně znovu sejdeme,
tentokrát však u nás v Beskydech.
Renata Pavlačková,
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Spolupráce se společností Člověk v tísni – program Jeden svět na školách
Naše škola již několik let využívá
při výuce materiály společnosti Člověk v tísni programu Jeden svět na
školách a účastní se projektů, které
společnost vytváří. Jedním z nich je
i níže popsaný projekt „Kdo jiný?“,
do kterého se zapojili žáci středních
i základních škol v ČR.
Cílem projektu je u žáků podpořit zájem o dění ve společnosti
prostřednictvím aktivit, které si
sami zvolí. V tomto školním roce
si žáci zvolili téma opuštěné děti a
bezdomovectví. Projektový tým,

žáci společenskovědního semináře,
zorganizoval výtvarné workshopy
pro děti z nižších ročníků. Rukodělné výrobky vzniklé na workshopech
pak byly prodávány na benefičním
jarmarku a výtěžek v hodnotě 5 875
Kč byl věnován na sbírkový projekt
„Pomozte dětem“.
Po ukončení práce na projektu
žáci vypracovali závěrečné evaluační
zprávy, které budou sloužit k rozšiřování a doplňování příručky „Kdo
jiný?“, aby ve své finální podobě
zahrnovala zajímavé tipy a nápady

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění letních dní malý výběr z nových
knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.
Knihy pro dospělé:
Andrásová Regina
Austen Jane
Birkner-Mahler Frieda
Boučková Tereza
Čepelka Miloň
Fuchsová Irena
Hoag Tami
Kessler Leo
Lowell Elizabeth
Lutz John
Molcarová Václava
Paulík Ivo
Sapkowski Andrzej
Smith Wilbur A.
Šmíd Zdeněk
Vlasák Vladimír
Vybíral Zbyněk
Knihy pro mládež:
Braunová Petra
Bryant Bonnie
Harrison Lisi
Peroutková Ivana
Poborák Jiří
Svěrák Jan
Šrut Pavel

Korneliina válka
Úskalí lásky
Vytoužený ráj
Boží a jiná muka
Bezdětný otec a syn
Když se řekne Fuchsoviny
Zásilka od mrtvého
Únik do říše
Stříbrná hladina
Potřeba zabíjet
Když h(pt)áčka lapají
77 výletů s dětmi po Moravě
Boží bojovníci
Triumf slunce
Starci na Aljašce, aneb, Proč bychom se nezmrazili
Československá rocková poezie 1959 – 1989
Současná psychoterapie

společně s ukázkami konkrétních
projektů jako příkladů dobré praxe.
Dvě zprávy žákyň naší školy, Jany
Svobodové a Kristýny Ambrožové, zaujaly koordinátorku projektu
„Kdo jiný?“ natolik, že se je rozhodla
odměnit tričkem s certifikátem Fair
Wear, přestože se letos nekonala
soutěž o nejlépe napsané závěrečné
zprávy.
V letošním roce bude společností Člověk v tísni připravena
nová audiovizuální sada s názvem
„Kdo jiný?“. Sada je určena pro SŠ

a ZŠ, bude složena z audiovizuálních materiálů (dokumentárních
filmů, sociálních spotů, sestřihů z
filmů apod.) a tištěné příručky. Náš
projekt je součástí této příručky
jako příklad dobré praxe, příručku
mohou využít školy jako metodiku
při své výuce. Do projektu se chceme přihlásit i v příštím školním
roce.
Mgr. Věra Slámová - garantka projektu
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Na návštěvě u hasičů a policie

V pátek 11.6. jsme byli na exkurzi u hasičů a policie. Na policejní stanici jsme
viděli různé zbraně. Mohli jsme si vyzkoušet neprůstřelnou vestu, pouta a nebo
třeba obušek.
Venku jsme viděli výcvik psů. Na stanici v Bystřici n. P. jsme viděli tři psy.
Dva dospělé a jedno štěně. Mohli jsme si prohlédnout i policejní auto, které je
vybaveno vysílačkami. Zajímavá byla i zadržovací cela. Policie musí spolupracovat s hasiči a záchranou službou a všichni musí mít speciální výcvik. Hasiči
nám ukázali svoji hasičskou výstroj, do které patří oblečení a helma. Oblečení
musí být odolné proti žáru a ohni. Helma chrání hlavu i oči, protože jsou na ní
ochranné štíty. Slyšeli jsme sirénu a viděli jsme, jak hasiči sjíždí po tyči dolů.
Všichni si určitě pamatujeme důležitá telefonní čísla: Policie 158 (8 – policejní
pouta), hasiči 150 (0 – rybník), záchranná služba 155 (5 – kolo od sanitky). Takhle
nám to vysvětlila naše paní učitelka a od té doby si to pamatujeme.
Vašíková Jana, žákyně 3.B ZŠ TGM

Ztraceni v čase
Dívky v sedlech. Divoký kůň
Dívčí parta o prázdninách. Dylan – věčná potížistka
Anička u moře
Vločka, dcera Jogiho
Kuky se vrací
Lichožrouti

Druhý výšlap Letní školy nordic walkingu v Bystřici nad Pernštejnem se
uskutečnil v sobotu 19.června 2010 pod odborným vedením bystřické rodačky paní doktorky Hany Lepkové. Po krátké odborné přednášce o severské
chůzi v městské knihovně, pokračovala praktická výuka na výšlapu k Domanínskému rybníku a zpět. Všichni „chodci“ byli nadmíru spokojeni a těší se
na další společnou akci. Přidejte se k nám!

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376, mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz, www.knihovna.bystricenp.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Ekologické fámy, mýty a předsudky
Na Experimentálním ekologickém pracovišti Akademie věd České
republiky na Bílém Kříži v Moravskoslezských Beskydách pěstujeme kousek lesa v atmosféře konce
našeho století, tj. podle předpokladu
vědců ve zvýšené, přibližně dvojnásobné koncentraci oxidu uhličitého
(CO2). Jedná se o unikátní vědecké
zařízení uprostřed lesů poblíž frekventované turistické cesty, vzbuzující mimořádný zájem procházejících
turistů i cílených exkurzí. Řada návštěvníků by ráda na chviličku okusila dýchat ovzduší konce 21. století
společně s pěstovanými lesními dřevinami. Současně jsou však patrné
jejich obavy, zda toto ovzduší není
nebezpečné.
Stavbu obdobného špičkového
vědeckého zařízení celoevropského
významu připravujeme přímo zde
na Bystřicku jako součást budované
infrastruktury projektu CzechGlobe

– Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu. U Domanínku
nedaleko letiště vyroste komplex
dvaceti čtyř „skleníků“, kde budeme
pěstovat různé plodiny v podmínkách očekávané změny klimatu.
Ekologie se na nás valí ze všech
stran a s ní i fámy, mýty, předsudky. A mýtem je, že oxid uhličitý
vypouštěný člověkem do ovzduší
dusí nebo bude dusit lidi i rostliny.
Tyto obavy jsou liché, očekávaný
nárůst koncentrace CO2 v ovzduší
nás určitě nezadusí. V místnosti je
nadýcháno CO2 podstatně více. To,
aby byl oxid uhličitý pro člověka
nebezpečný, musela by jeho koncentrace v ovzduší narůst více jak stonásobně. K tomu ve volném prostředí
vlivem spalování fosilních paliv
dojít nemůže. Ale pozor! Například
vzduch dlouho nevětraných studní a
jeskyní nebo vinný sklípek v době
kvašení burčáku tuto životu nebez-

4. Udusí nás narůstající koncentrace oxidu uhličitého?
pečnou koncentraci CO2 obsahovat
může.
Pro rostliny je však oxid uhličitý v
ovzduší nepostradatelný. Je to látka
nezbytná pro fotosyntézu a potřebný
zdroj uhlíku pro rostoucí biomasu.
Když se rostliny kdysi dávno vyvíjely, byla koncentrace CO2 mnohem
vyšší, než jaká je nyní. Současnou
koncentrací jsou rostliny ve svém
růstu vlastně omezovány. Tím, že
nyní člověk spalováním uhlí, zemního plynu a ropy způsobuje zvyšování obsahu CO2 v ovzduší, ve skutečnosti rostliny hnojí, a tím podporuje
jejich růst a celkovou produkci.
Zdálo by se tedy, že zvyšující se
koncentrace CO2 v ovzduší bude
mít na rostliny vesměs pozitivní
účinky. Bylo by tomu tak, kdyby
narůstající koncentrace CO2 nezesilovala skleníkový efekt atmosféry a
nezpůsobovala tím změnu klimatu.
Ta s sebou přináší naopak zhorše-

ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ XII. –
Nedávno se mi ozvala paní Vlasta
Zítková s tím, že má řadu knih staršího
data a zda-li bych je nechtěl, že je jí líto
knihy vyhodit. Měl jsem silné tušení
o původu knih a nebyl jsem zklamán,
spíš naopak. Téměř všechny, nejrůznějších žánrů včetně odborných, měly
na prvním listu zřetelně vyraženo
„Emanuel Dvořáček v Bystřici“. A jak
se knihy dostaly k paní Zítkové, za svobodna Copové ze Starého Města?
K roku 1887 je v protokolech čtenářsko – pěveckého spolku Věnava zápis:
Emanuel Dvořáček, co měl mnoho
knih, do Ameriky odjel. Emanuel
(*1841), zakládající člen a dlouholetý
pokladník Věnavy, si samozřejmě knihy s sebou neodvezl, byla jich celkem
obstojně velká knihovna. Nechal je
tady, stejně tak jako svoji ženu Marii
se čtyřmi dospívajícími kluky, z nichž
nejstaršímu, taktéž Emanuelovi, bylo
dvacet. Odjel sám, tak jak bylo tehdy
zvykem, zajistit příznivé životní podmínky v „Novém světě“ pro celou
rodinu. Všechno se ale zvrtlo z neznámých důvodů jinak. Pouze ten nejstarší se stal námořníkem, tedy světoběžníkem. Ostatní zůstali doma a druhý
v pořadí - Metoděj (*1868, +1940)
dokonce na rodné chalupě č.p. 186
na Starém Městě. Byl značně odbojné
a vzpurné povahy po svém otci, útěkem se dokonce snažil zachránit před
vojenskou službou. Později se stal taktéž členem a dokonce pokladníkem
Věnavy. S otcem však byl v písemném
styku a na odchod za moře se připravoval. To se mu podařilo těsně před

vypuknutím I. světové války. Odešel
s celou rodinou: manželkou Marií
(*1870, roz. Špačkovou), svou více
než šedesátiletou matkou a třemi syny,
nejmladší dcera Vlasta se narodila už v
Chicagu v roce 1913 (+2001).
A zde pokračuje příběh mnoha
knih Emanuela. Část z nich (kolem
150 kusů) odkoupila Věnava, později
se dostaly do obecní knihovny, aby po
roce 1948 byly jako ideologicky nepotřebné zlikvidovány. Většina knih však
měla lepší osud. Naproti přes ulici bydleli Copovi a nejstarší Metodějův syn
Stanislav – později v Americe Stanley
(*1894, +1967) se přátelil s jejich dcerou. Takže knihy našly nového a dá se
říci stejně nadšeného čtenáře.
Osud Stanleye stojí za pozornost.
Alespoň stručně, i když se jedná
o námět na dlouhé povídání. Ještě před
1. světovou válkou psal svému bratranci Eduardovi do Bystřice dlouhé
a zajímavé dopisy (některé mám), ve

ní podmínek pro růst rostlin, a to
např. zvýšený výskyt nepříznivého
počasí, jako jsou extrémně suchá
nebo vlhká období, zvýšený výskyt
škůdců... Pro Českou republiku to
znamená např. ohrožení velké části
smrkových lesů.
Vlivem oteplování se vytvářejí
lepší podmínky pro rychlejší migraci škůdců a nemocí rostlin, což je
skutečným nebezpečím. Rostliny
nejsou schopny se stejně rychle bránit, tedy získávat proti nim odolnost.
Dalším nepříznivým důsledkem
oteplování je zlepšování podmínek
pro některé invazívní druhy rostlin,
které snadněji zamořují naši krajinu.
Zvýšená koncentrace CO2 tedy
svým přímým pozitivním působením na růst rostlin pouze zmírňuje
nepříznivé dopady změny klimatu,
které sama způsobuje.

Dalibor Janouš

Za vyřešení staré záhady děkujeme

kterých zdůrazňoval, že američtí Češi
přijdou s vojenskou pomocí a osvobodí české země od poroby císařem.
A Stanley se skutečně po ukončení
světové války objevil v uniformě americké armády v Bystřici. Podle vzpomínek mé babičky byl vysoké postavy
a jen těžko prošel dveřmi. Paradox je,
že on i jeho bystřický bratranec bojovali v této válce proti sobě, i když na
jiných frontách. Potom přijížděl často,
jednak za první republiky, ale později
zejména v 60. letech minulého století. O to větším paradoxem je, že ač
byl vlastníkem malé krejčovské firmy
v Chicagu, objevil se tady naposledy v roce 1967 v delegaci skupiny
radikální americké aktivistky a feministky Angely Yvony Davisové, nyní
profesorky University of California,
(http://angela-davisova.navajo.cz/).
Ten největší paradox nakonec: Stanley zemřel náhle při odletu této delegace na pražském letišti.

Zajímavé jsou i osudy dalších
potomků Emanuela. Jeho vnuk Stanley se sice nikdy neoženil, asi nemohl
zapomenout na svou bystřickou lásku
z mládí. Jeho bratr se jmenoval stejně
jak dědeček – Emanuel (1903 – 1987)
a jeho vnučka Dana Mae (* 1975) si
i po svatbě ponechala částečně svoje dívčí jméno Dvoracek – Driksna.
Možná by bylo zajímavé zmapovat i
osudy jiných Bystřičáků v Americe,
namátkou si vzpomínám na Šiborovy,
Lázničkovy nebo Svačinovy.
V souvislosti s jinou podobnou
objevitelskou akcí ze začátku tohoto
července je oprávněný předpoklad,
že i na jiných bystřických půdách
se ještě nachází podobné artefakty
z minulosti našeho města. Samozřejmě, že všechny knihy Emanuela
se okamžitě dostaly do bystřického
muzea, za což patří paní Vlastě Zítkové mnohonásobný dík.
za Muzejní radu Petr Dvořáček

Zde končilo Staré Město a začínalo tvz.
Podměstí. Vlevo bydleli Copovi, vpravo
byl „Štrek“, kde dřív měli soukenici rám na
napínání suken, později zde zastavovali
kolotočáři.
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KULTURA

SMÍRČÍ KAMENY VYJDOU POČTVRTÉ
V KŘIŽÁNKÁCH NÁM TO UKÁZALI!
Přešel podzim, plesová
zima,
cyklistické jaro,
dovolená.
Stalo se vám,
že jste se na
dovolené rozešli s velkou
láskou? Mně
málem nyní!
Na měsíc jsme se s Íf opravdu rozešli a
zdálo se, že všechny ty přísliby a naděje
přišly vniveč! Během toho měsíce jsme
však oba pochopili, že ani bez sebe
nemůžeme zatím být! To vám byla
vášeň, tak skoro na smírčí kámen!
Ještě sám jsem projel na kole povodí Berounky, šlapal na Karlštejn, Tetín,
Koněprusy, Svatý Jan pod Skalou, u
Proškovic mlýna jsem se dal převézt
lodičkou, nevynechal jsem Týřovice,
Křivoklát, Lány, základnu jsem měl
u Mrázků v Berouně a nakonec odtud
došlapal až na smíchovské nádraží,
metro mě vyplivlo na druhém konci
Prahy i s bicyklem a já odtud snadno
dojel do Polabí. A další den už domů,
první krizi jsme překonali. Konečně
ve dvou! Do Trenkovy rokle pěšky, na
Studnice a do Maršovic na kole! Hledali jsme i pramen Sázavy u Cikháje
a v půli srpna se také stavili v Křižánkách na výstavě.
To vám byla výstava! Fotograﬁemi
a textem přiblížila pomníky, křížky a
památníky okolních lesů. Mám dojem,

že to vše shromáždili dva bratři z Křižánek a z jejich vyznání ocituji aspoň
větu: „Je to velké dědictví minulosti,
velmi cenný historický materiál…“
Ano, souhlasí! Čtu, koukám, fotím
a doplňuji své dosavadní poznatky.
Takový kámen U Pytláka, či Kubíkův
kámen mám zpracované podrobně, u
jiných doplňuji vděčně mozaiku.
Natolik mě zaujme konec polesného
Gernotha a jeho kámen, že jej do konce roku najdu a věnuji mu samostatnou kapitolku. Doplňuji podrobnosti k
vraždě hajného Štamberka i k nešťastnému zabití Františka Dítěte bleskem.
Hodně místa je věnováno obyčejným
hraničním kamenům, nechybí zde
partyzánské pomníčky a dokonce
památník zabitých pilotů před pár
lety u Herálce. A třeba pomník obětem vybuchlé munice hned po válce
v Borové u Poličky. Výbuch tam zabil
pět lidí a dva páry koní!
Dobře znám pomník věnovaný
všem lesníkům na bojištích 1. světové války, který dal postavit pár let po
válce nadační velkostatek. Stojí v lese
kousek nad Milovy. Naopak poprvé
vidím v zemi zasazený kříž a na sousedním stromě dřevěný křížek a nápis,
vše v Borovině nedaleko města Svratky. Připomíná to sebevraždu ze dne
17. července 1926. Ve Svratce tehdy
vystupovala skupina artistů. V jejich
středu hezká umělkyně, Aloisie Štamberková. Bylo jí 23 let a měla před
svatbou. Byla krásná, talentovaná,

diváky uctívaná. Přesto v uvedený den
překročila v poledních hodinách řeku
Svratku a v blízkém lese se zastřelila.
Chápete to? Pochována byla v Herálci.
O kousek dále obdivuji pískovcovou
desku, u níž autoři uvádějí míry 105 x
36 x 19 cm. Je to nejstarší datovaný
pomník v katastru Vojnova Městce a
výrazný nápis v překladu do češtiny
zní: „Roku 1822 dne 15. srpna zdejší
Petr Aschenbrenner, tabulář, ukončil
svůj život skrze nešťastný, neopatrný
výstřel ve věku 20 let. Bůh dej mu
věčný pokoj.“
V lese u Koníkova byl pohřben
v roce 1807 důstojník Napoleonovy armády. Podle J. F. Svobody až v
roce 1809, ale místu se vždy říkalo
„U Vojáka“. Hrob byl asi označen
jen provizorním křížkem, ale ve 20.
letech 20. století tam nechal nadlesní
Kyncl vztyčit pořádný dřevěný kříž s
letopočtem a vydlabaným andělem.
Při těžbě dřeva však tenhle památník
zničili lesní dělníci. Až v roce 2000
nechal kříž obnovit vlastním nákladem hajný Jaroslav Vávrů.
Zato velmi dobře znám jiný lesní
pomník. Když jsem jel před pár lety
po Mokré silnice od Cikháje k Nové
Huti, spatřil jsem jej vpravo od cesty
v místě prudkého sjezdu. Velký balvan
s kovovou tabulkou, kolem dřevěný
plůtek. Jak jsem dupl (dá se vlastně
rukama dupnout?) na brzy, dostal jsem
na čerstvém štěrku pořádný smyk a

vyrovnal ho
jen tak tak.
Loni jsem
při sjezdu z
Pyšolce přeletěl přes řidítka,
ale také bez
následků, na
hlavu jsem fakt nespadl, zvládl jsem
to jako dobrý volejbalista rybičkou…
Měl jsem tedy i u toho pomníku štěstí,
hajný kdysi méně. V těchto místech
totiž vyhasl život hajného Václava
Chlubny, jenž byl stár 47 let. Měl pět
dětí a dříve bydlel u Cikháje v hájence „U Panáka“, ale krátce před svým
úmrtím se přestěhoval na hájenku do
Škrdlovic. Osudným se mu stal 23.
červenec 1931, kdy v těchto místech
přistihl jedenadvacetiletého Václava
Smutného ze Škrdlovic. Hajný vidí,
že mládenec přetahuje do svého dílu
dřevo z dílu sousedního. Ale to je přece krádež! Začne ho napomínat, dojde
k rozepři a ta skončí hodně nečekaně.
Smutný chytil sekyru a hajnému rozťal
hlavu. Několik dní se pak skrýval v
obilí nad hájovnou, ale za tři dny byl
chycen u Táferny v Klášteře Žďár. Ve
vězení zemřel předčasně na souchotiny ještě před vynesením rozsudku.
Těch dramat, co skrývají naše lesy!
Hezky je poodkryli Křižánečtí…
kresby i text Hynek Jurman
(4. vydání úspěšné knihy vychází
právě v těchto dnech)

Do Bystřice přijede
Královna Matka Valašského království
V pátek 13. srpna se od 17.00 hodin v amﬁteátru na Masarykově náměstí v Bystřici n.P. uskuteční již třetí ročník folk country festivalu. Každoročně zde můžete
slyšet mnoho zdařilých vystoupení zejména regionálních kapel a vždy jednu kapelu republikového významu. Pokud na první ročník přijal nabídku Barel Rock a na
druhou Kamelot, pokusili jsme se zalovit ve vodách ještě významnějších. A dobrá
věc se podařila. Pozvání přijala dvorní kapela Valašského království Fleret i s Královnou Matkou Valašského království a královnou lidové písně Jarmilou Šulákovou.
Věříme, že většina čtenářů velmi dobře ví, o co jde a nenechá si ujít tuto jedinečnou
příležitost zazpívat si písničky jako Zafúkané, Kurnikšopatožtone, Cérečka z Lidečka,
Gdyby byla Morava .... Přijďte posedět, zazpívat a odvážní i zatancovat. Improvizovaný taneční parket a občerstvení je zajištěno. Více na www.zapnutobystrice.cz a www.
ﬂeretmusic.cz.
Radek Vojta, Zapnuto Bystřice o.s.

PERLY A PERLIČKY - 19 y PERLY A PERLIČKY - 19 y PERLY A PERLIČKY - 19 y PERLY A PERLIČKY - 19
JAROMÍR TOMEČEK
(1906 – 1997)
Velký vypravěč Jaromír Tomeček nedokončil před
válkou studia práv, stal se notářem na Podkarpatské
Rusi a byl tam i přítomen pitvě zavražděného sedláka. Vyprávěl příběh Karlu Čapkovi a ten pak napsal
román Hordubal. V této době už Tomeček přispíval
do Lidových novin a sám napsal o Podkarpatské Rusi
zajímavé prózy. V roce 1939 se stal úředníkem v
Brně, prošel nucenými pracemi v Německu. Po druhé
světové válce práva dostudoval (1947), stal se zaměstnancem Zemského
úřadu, od roku 1954 redaktorem časopisu Host do domu a od roku 1962
byl spisovatelem z povolání.
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

Miloval nejrůznější kouty naší republiky, snad nejvíce Pálavu a Vysočinu.
Zvláště o vrcholových partiích Žďárských vrchů uměl básnit. Ke konci života
se vracel i na Bystřicko, nezapomenutelnou besedu jsme uspořádali v Prosetíně. Zemřel v době, kdy jeho rodná Kroměříž neunikla záplavám.

Texty z Vysočiny a o Vysočině
„Protože když si uděláš tu cestu od Svratky ke Svitavě, od Sekoře, Blaníka
těchto končin, jehož hvozdy rozevlávají chmáry a obnažují azur oblohy, aby
slunce mohlo k zemi, a vezmeš to oklikou kolem Hodonky, hostitelky kropenatých šupinatců, dělající čest rodině lososovitých, dojdeš, oslněn sluneční
krajinou, na horu Kulíšek až za šera a spatříš pod sebou Kunštát ve chvíli
zažíhání nočních světel…“
připravil -hj9. strana
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ODBAHNĚNÍ A REKONSTRUKCE RYBNÍKU ARGENTINA A REVITA

Účelem akce bylo provedení odstranění sedimentu ze dna rybníku n
erozi, srovnání průlehů v hrázi na jednotnou výšku, provedení rekons
rybníka tak, aby došlo k bezpečnému převádění i tzv. stoletých vod, p
čeného opevněným vývarem. Při provádění odtokového potrubí pod
pravostranném přítoku rybníku byla obnovena tůňka pro obojživelní
rybníku. Tato akce byla z 80% dotována z dotačního programu Minis
ních prostředků. Celkové náklady stavby a odbahnění činily cca 7 mil
Širším cílem Města Bystřice nad Pernštejnem bylo provedení „vyči
znovu i funkci rekreačního využití. K tomuto cíli byly dále realizován
Ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko bylo prove
jení splaškových vod od všech subjektů, které podnikají v této části prů
vody po předčištění v septicích a dočišťovacím rybníčku vypouštěny
provedla vyčištění a odvoz sedimentů z vlastního rybníčku nad Arge
byla odstraněna „stará zátěž“, která se v povodí Argentiny nacházela
nutných udržovacích prací na dalších dvou rybníčcích nad Argentin
rybářským svazem, MO Bystřice nad Pernštejnem.

ROVNÉ – POVODŇOVÉ ŠKODY – OPRAVA VODNÍ NÁDRŽE
V neděli dne 1. června 2008 potkala obec Rovné a Divišov tzv. blesková povodeň, kdy v území nad obcí spadla v odpoledních hodinách
extremní srážka. Ta způsobila bleskovou povodeň, která dle výpočtu
v průtocích významně překročila stoletou vodu. Došlo mj. i k destrukci
hráze starého rybníka pod požární nádrží.
Město Bystřice nad Pernštejnem využilo dotačního titulu na odstraňování povodňových škod Ministerstva pro místní rozvoj a na konci roku
2009 obdrželo na tuto akci dotaci. Akce byla dokončena v květnu 2010.
Byla provedena komplexní oprava hráze rybníka, postaveno nové výpustné zařízení a rybník je vybaven kapacitním bezpečnostním přelivem. Celkové náklady na toto opatření činily 1 582 tis. Kč. Z toho 1 424 tis. Kč
tvořila dotace a zbylá částka ve výši 158 tis. byla hrazena z rozpočtu
města.

MALÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U SV. ANNY
Předmětná stavba započala dne 1. 9. 2008, kdy si tuto stavbu převzala vítězná
společnost z výběrového řízení SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, Pražská 495, ukončena byla dne 31. 10. 2008. Stavba byla vyprojektována
na celkovou konečnou cenu 1,107.000,- Kč, přičemž na předmětném projektu
město Bystřice nad Pernštejnem participovalo částkou ve výši 607.000,- Kč a
částku ve výši 500.000,- Kč uhradil Krajský úřad kraje Vysočina jako vlastník
předmětné stavby. Vzhledem k tomu, že předmětná stavba vznikla na popud
města Bystřice nad Pernštejnem, aby došlo k zlepšení rozhledových podmínek
projíždějících vozidel a zklidnění dopravy, byla spoluúčast města větší než u
vlastníka stavby.
Stavbou malé okružní křižovatky došlo zvýšení bezpečnosti a ochrany projíždějících vozidel, neboť jak všichni víme, na okružní křižovatce se jezdí „vždy“
jen vpravo, nikoliv vlevo!!! Chodcům se taktéž zvýšila bezpečnost vzhledem k
vzniklým středovým ostrůvkům a snížení průjezdové rychlosti vozidel do 30
km/hod. Podívejte se na fotodokumentaci před stavbou a po vybudování malé
okružní křižovatky.
Jiří Daniel, odbor dopravy a SH

CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ

Celkové výdaje projektu: 2

Termín realizace:
Záměrem projektu bylo vybu
parkoviště města Bystřice n.
zlepšit prostředí v centru mě
bezproblémové parkování p
města. Vznikla upravená p
parkovacími místy s možn
centra města. Výškový rozd
lávkou, která propojila nové
Stavba centrálního park
infrastrukturou stála 23,25
byla 16.275,- Kč.
10. strana
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ALIZACE JEHO POVODÍ

na původní niveletu dna nádrže, oprava návodního opevnění hráze proti vodní
strukce bezpečnostního přelivu do sdruženého objektu s výpustným zařízením
rovedení dostatečně dimenzovaného odtokového potrubí do vodoteče, zakond silnicí byl na doporučení ochránců přírody instalován tzv. žabí přechod. Na
íky. Po odbahnění bylo provedeno i obnovení písčitých pláží na pravém břehu
sterstva zemědělství a 20% doplácelo Město Bystřice nad Pernštejnem z vlastlionů korun a množství odstraněného sedimentu činilo přibližně 20000 m3.
štění“ celého povodí rybníku Argentina tak, aby mohla tato vodní nádrž plnit
ny následující kroky:
edeno prodloužení veřejné kanalizace na ulici K Ochozi a tak umožněno napoůmyslové zóny na městskou čistírnu odpadních vod. Dosud byly tyto splaškové
do Argentiny.
Společnost Zemědělská dopravní technika, spol. s r. o.
entinou, který dříve sloužil pro předčištění vypouštěných odpadních vod. Tím
a. Třetím krokem pro zlepšení vodního režimu celého povodí bylo provedení
nou v majetku Města Bystřice nad Pernštejnem a spravovaných Moravským

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Dětská hřiště – ul. Okružní
Celkové výdaje projektu: 275 000 Kč Zdroje ﬁnancování:
vlastní zdroje města
Termín realizace:
2009

275 000 Kč

Dětská hřiště – ul. Lipová

Slévárenské sympozium
Jednou z akcí, která naplňuje vize města o
vytváření společného partnerství mezi subjekty
veřejné a podnikatelské sféry, neziskových organizací a školství, je Slévárenské sympozium.
V rámci každoročního dvoudenního workshopu
se na náměstí představí studenti středních odborných škol, umělci, řemeslníci a v neposlední řadě
i významní zaměstnavatelé na Bystřicku. Cílem
celé akce je ukázat na důležitost studia technických odborů a možnost uplatnění v praxi. Kromě
příjemně stráveného dne mají návštěvníci také
možnost vyzkoušet si vlastní dovednosti a schopnosti. Každým rokem v rámci sympozia vznikne
umělecké dílo, jenž je ozdobou našeho města a
připomínkou dobré spolupráce a partnerství.
-OK-

Celkové výdaje projektu: 370 000 Kč Zdroje ﬁnancování:
vlastní zdroje města
Termín realizace:
2008

370 000 Kč

Dětské hřiště – ul. Hornická
Celkové výdaje projektu: 374 000 Kč Zdroje ﬁnancování:
Termín realizace:
2009/2010 vlastní zdroje města

374 000 Kč

Dětské hřiště - Bratrušín
Celkové výdaje projektu: 150 000 Kč
Termín realizace:
2008

Zdroje ﬁnancování:
vlastní zdroje města

150 000 Kč

23,250 mil. Kč

2009/2010
udovat centrální záchytné
. P. a to ze dvou důvodů –
ěsta a především umožnit
pro turisty a návštěvníky
plocha 3 751 m2 se 148
ností přímého vstupu do
díl byl vyřešen ocelovou
é parkoviště s náměstím.
koviště s potřebnou
0 mil Kč, z toho dotace

Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko
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VODOMIL VÁS PO ČTVRTÉ ZVE NA PUTOVÁNÍ – III. ČÁST
Květnovým číslem novin Bystřicko jsme zahájíli představování jednotlivých turistických cílů čtvrtého
ročníku letní poznávací a výherní turistické akce „S Vodomilem Zubří zemí 2010“, který Vás provází po
krásách a zajímavostech našeho mikroregionu Bystřicko. Putování probíhá v období od 29.5. do 3.10.2010.
Legitimace si opět můžete vyzvednout na stálých místech – TIC Bystřice n.P., kancelář Mikroregionu Bystřicko a na kontaktních místech označených plakátem akce a TIC kraje Vysočina a Brna. Tato akce je také
součástí projektu Bystřická zastavení, která jsou spoluﬁnancována z fondů EU, ROP Jihovýchod. Pravidla
a ostatní informace můžete získat opětovně na www.bystricko.cz.
Nyní Vám tedy přiblížím další
tři turistické cíle (v pořadí sedmý až
devátý), které můžete na svém putování s Vodomilem bystřickou Zubří zemí
navštívit.
Sedmý cíl – Umělá zřícenina v
lese Jivině
Na katastrálním území Dolní
Rožínky v lese Jivině je umístěna zřícenina kaple, kterou nechal zbudovat
v letech 1781-1789 hrabě Mitrovský, jehož křestní jméno máte zjistit
a napsat do Vodomilovy legitimace.
Měla půdorys kruhové výseče, zdobena freskovou malbou, výklenky pak
různými soškami. Dnes je pokládána
za umělou zříceninu, ale dá se také
předpokládat, že tato stavba připomíná niku, typický prvek osvícenských
zahrad a parků. Rovněž mohla být
postavena jako romantická kulisa pro
výlety panstva ze zámku a jejich hosty
u příležitosti slavnostního ukončení
lovu zvěře. V okolí byly rozmístěny
romantické dřevěné stavby, které se
však nedochovaly.
A jak se tam dostanete? Přijedeteli do obce Dolní Rožínka od Bystřice
n.P. po levé straně míjíte Strašidelný
zámek, dále pak po levé straně budete mít rybník a kousek za Zámeckou
restaurací je nenápadná odbočka
doprava označená žlutou cedulkou

“JIVINA“. Pokud pojedete od obce
Rožná, odbočka bude doleva odhadem v půlce délky rybníka. Tato
odbočka Vás navede na starou zámeckou alej, kterou projdete až k lesu Jivina. Budete dále pokračovat po cestě
lesem cca 100m, kde bude odbočka
doprava a dojdete asi po 5 minutách
přímo ke zřícenině. Přidáváme také
souřadnice GPS: N 49° 27,903´ a E
016° 12,414´.
Otázka cíle 7: Zjistěte křestní
jméno toho, kdo dal v roce 1781 zříceninu postavit.
Osmý cíl – Turistické informační
centrum v Nedvědici
Jako další nový cíl Vodomilova
putování jsme zařadili Turistické
informační centrum Mikroregionu
Pernštejn (dobrovolného svazku 8
obcí), které vzniklo k 1. 12. 2008 v
rámci projektu „Vyšlápněte si k nám“.
Hlavním cílem tohoto projektu je
poskytnout turistům co nejvíce informací o území a o významných prvcích
mikroregionu Pernštejn se zaměřením
na všechny cílové skupiny.
TIC sídlí v přízemí Úřadu městyse Nedvědice. Turistům poskytuje
informace o kulturních, sportovních a
společenských akcích, o památkách a
přírodních zajímavostech, o službách

32=9É1.$'2%5$1,ä29$
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DECHOVÁ HUDBA „KERAMIýKA“

Tradiþní hasiþský výlet v BranišovČ
1HGďOH]DĀ
1HGďOH]DĀKRG
KRG
KRG
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a ﬁrmách MKR Pernštejn... Rádi
poradí a doporučí tipy na výlety, jak
pro pěší, tak pro cykloturisty. Nabízí
také služby za poplatek – kopírování, faxování, laminování a provozuje
taktéž cestovní agenturu. Náročnější turisty uspokojí velkým výběrem
upomínkových předmětů, map, knih,
pohlednic a pernštejnských specialit. Další informace najdete na www.
pernstejnsko.cz.

Turistické informační centrum v
Nedvědici

ného. Dvě dřeva daroval obci hrabě
Vladimír Mitrovský, tehdy bytem na
Rožínce, v délce 36 m. Lávka je 24 m
dlouhá (tj.121/4 sáhu) a 1,60 m široká. Zbytek z každého dřeva 3 klády
se upotřebily na chodbu, na schody a
na zašalování lávky. Je pokrytá šindelem. Poněvadž nebylo v obci dostatek
peněz, vykonávali občané postupně
práci nádenickou zadarmo. Sedláci
přiváželi potřebný materiál rovněž
zdarma...“ Škoda, že zápis nezaznamenal, jak byly opracované klády na
pilíře vyzvednuty. Její až 40 cm silné
nosné trámy jsou uloženy na dva metry vysokých nábřežních kamenných
pilířích z lomového kamene a oválného půdorysu, které krytou lávku
spojující dvě části osady zřejmě v
minulosti chránily před přívaly jarních vod - předtím, než byla postavena
Vírská přehrada. Z obou stran vede k
lávce přímé dřevěné schodiště. Sedlová střecha je kryta z každé strany
pěti řadami štípaných šindelů. Výška
lávky je tři metry a výška hřebene nad
hladinou Svratky pak činí 5 metrů.V
té době to byl přechod pro pěší, neboť
cesta vedoucí z Víru do Štěpánova šla
blízko a povozy překonávaly brody. U
cesty byla na Orle hospoda, která po
postavení silnice zanikla. Lávka byla
místními tesaři v roce 1982 pečlivě
opravena. V roce 2006 však byly nutné další opravy, které byly realizovány
za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina.
Nyní se již můžete bez zábran procházet po lávce a „kochat se“ místní krásnou přírodou a „potěšit oko“ šikovností zdejších lidí.
Otázka cíle 9: Zjistěte počet
sloupků, které na jedné straně lávky podpírají její krov.
Blanka Slaná
mikroregion Bystřicko

Devátý cíl – historická dřevěná
lávka ve Švařci – znáte z loňského
roku
Přes řeku Svratku ve Švařci vede
22 metrů dlouhá a dva metry široká
roubená krytá lávka, jejíž stáří místní
obyvatelé odhadují na tři sta let (historici ji datují do 19.
století, ale uznávají, že
starší jádro může být
ukryto v kamenných
nosnících). Dle pamětí Ignáce Doležala ze
Švařce čp.10 zaznamenané v kronice
obce Švařec cituji: „V
roce 1873 za starosty
Josefa Fafílka čp.7
byla zbudována krytá
lávka přes řeku Svratku k Orlu do Korouž- Historická dřevěná lávka ve Švařci

UPOZORNĚNÍ
V době od 14. do 28.7.2010 bude kancelář mikroregionu Bystřicko
zavřená z důvodu dovolené.
V případě vyřízení neodkladné záležitosti jsem k dispozici na svém
soukromém telefonu 731 277 105.
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

SPORTEM NABITÝ ČERVEN
9. června 2010 se naše škola zúčastnila Dětského olympijského dne
pořádaného Základní školou v Doubravníku. Sportovní klání probíhalo za krásného počasí v různých věkových kategoriích v těchto disciplínách: běh 500 m, sprint 60 m, skok do dálky a hod krikeťákem.
Žáci obou škol se utkali o Bonbonový pohár. Ten nakonec vybojovala
ZŠ Rožná, zejména díky Filipu Škutchanovi, který ve své kategorii
ve všech disciplínách získal zlaté medaile. Poděkování za příjemně
prožité dopoledne se sportem patří zejména organizátorům této akce
Základní škole v Doubravníku.
V červnu se na naší škole tradičně koná Dopravní den. Žáci tak mají
možnost ověřit si dovednosti získané v dopravní výchově v praxi.
Znalost pravidel silničního provozu děti prokázaly úspěšným složením
dopravních testů. Následoval kurz první pomoci vedený paní Romanou Štěrbovou, dispečerkou záchranné služby ZZS JMK a praktická
zkouška první pomoci. K dalšímu úkolu nás inspirovali hasiči, protože
úspěšnost zásahu při dopravní nehodě často závisí na rychlosti s jakou
pomoc dorazí. Vyzkoušeli jsme si, že vyběhnout schody, rychle obléci
hasičskou výzbroj a zasáhnout daný cíl vždy není opravdu jednoduché.
Dopravní den uzavřela jízda zručnosti. Žáci zhodnotili stav i vybavenost svých dopravních prostředků a projeli se svým kolem všemi úskalími připravené cyklodráhy. Období prázdnin s sebou kromě dětských
radovánek přináší mnohá nebezpečí, která na děti číhají zvláště na sil-

nicích. Doufáme, že Dopravní den je dobře připravil i na vážné situace,
se kterými se v době volna mohou setkat.
ZŠ a MŠ Rožná

Školní akademie ZŠ Rožná

Den dětí s Dobou ledovou

Závěr roku je obdobím očekávání vysvědčení a vytoužených prázdnin. Hodnotí se a vzpomíná, co uplynulý rok přinesl, co nového jsme se
naučili a zažili. Souhrn toho nejlepšího jsme vložili do programu Školní akademie, kterou jsme 28. června 2010 slavnostně ukončili letošní
školní rok. O dění ve škole diváky informovali reportéři TV Pastelka.
V našich ﬁktivních televizních zprávách se nejprve objevili prvňáci a
druháci s pásmem Zamykám, zamykám první třídu. Starší žáci pak
prezentovali vlastní literární tvorbu - básně na téma Nemoci naší třídy,
se kterou se zúčastnili literární soutěže Naše zdraví a zahráli pohádku
„Eliška Zlatá punčoška“. Předvedli dovednosti získané v hudebních
kroužcích - hru na ﬂétnu a keyboard. Ve sportovních novinách se objevila dvě taneční vystoupení a borci na konec předvedli, co dokáží v
tělocvičně. Vysílání TV Pastelka zakončilo představení dramatického
kroužku Tetka a spol. „Pohádka o drakovi“. Školní akademie vyvrcholila překvapením pro naše páťáky, se kterými jsme se rozloučili předáním šerp a tabla, které je představovalo v roce 2025.
Každý konec je začátkem něčeho nového, a proto doufáme, že příští
školní rok 2010/11 bude ještě lepší než ten letošní.
ZŠ a MŠ Rožná

V sobotu 5. června 2010 se okolí ZŠ a MŠ Rožná proměnilo v prehistorický park. Konal se tu totiž Den dětí pořádaný ZŠ a MŠ Rožná
a OÚ Rožná. Zábavným odpolednem provázely děti a jejich rodiče
oblíbené postavičky z ﬁlmu Doba ledová.
Mamut Manny nabídl dětem soutěž v malování na chodník. Velkou
atrakcí bylo lezení s lenochodem Sidem, které připravili místní hasiči.
Do světa archeologie zval přítomné strašlivý dinosaurus Rudla. Úkolem bylo z písku vyhrabat a složit těla různých dinosaurů. Odměnou
bylo perníkové dinosauří vejce. Kdo by neznal Scrata - veverku s oříškem. I děti musely rozlousknout několik těžkých oříšků, tedy otázek.
K pravěku patří keramika, náhrdelníky nebo amulety, které si všichni
mohli vyrobit v keramické dílně. Lov v pravěku rozhodně nebyl jednoduchý. Střelbu z luku, hod oštěpem nebo kamenem na cíl připravili
členové Střeleckého
klubu. Na každém
stanovišti děti získaly
odměnu a sladkosti.
Ačkoliv měla akce
v názvu dobu ledovou, počasí bylo přímo
tropické. Všem proto
přišlo vhod občerstvení, které zajistil Český
svaz žen Rožná. Dík
patří všem, kteří se na
přípravě a organizaci
Dne dětí podíleli.
MŠ a ZŠ Rožná
a MŠ Rožná

Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko
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SPORT, RęZNÉ

Dlouhodobé soutěže ve sportovní hale
Od podzimu do jara pořádal Areál sportu ve sportovní hale dlouhodobé
soutěže v bowlingu a v kuželkách. Byl to již 6. ročník bowlingu a 5. ročník kuželek. Celkem se všech soutěží zúčastnilo 179 hráčů a hráček mnoha
firem a týmů z bystřického regionu.

Unzeitig výkonem 251,3 bodu a dosáhl také nejvyššího náhozu 293 bodů.
Ženou s nejlepším průměrem byla Kateřina Benešová výkonem 236,1.
Ve sportovní hale proběhly dva kuželkářské turnaje. „HCP turnaj“ vyhrál
Ladislav Stalmach a „Jarní turnaj dvojic“ pár Čížek, Mašík.

Bowling se hrál tříkolově ve dvou ligách s možností postupu do I. ligy. V
I.lize hrálo 10 týmů, celkem zde nastoupilo 65 účastníků a vítězem se stal
Areál sportu, hráčem s nejlepším průměrným náhozem v I.lize se stal Jan
Martínek (Colas I.) výkonem 172 bodů, nejlepší ženou byla Andrea Dufková (ADROT) se 149,4 bodu. Ve II. lize to bylo 9 družstev a 59 hráčů a zde
zvítězilo družstvo Colas II. Ve II. lize dosáhl nejlepšího průměru Antonín
Slabý (Colas II.) výkonem 162 bodu a mezi ženami byla nejlepší Kateřina
Jandásková (IWA) se 151 body. Nejvyšší nához v obou soutěžích měl Jan
Dufek (DUKOS), který hodil 236 bodů.

Také v letošním roce budeme dlouhodobé soutěže pořádat a zveme tím
další zájemce, pokud by se některé soutěže chtěli zúčastnit, nechť se přihlásí
na sportovní hale.

Kuželky se hrály rovněž tříkolově, hrálo 8 družstev a 54 účastníků. Vítězem se stal Areál sportu, hráčem s nejlepším průměrem se stal Martin

ORELSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Každoročně připravuje Orel Jednota Bystřice n. P. akci pro děti Den
sportu pro každého. Ten letošní se uskutečnil v sobotu 26. června 2010
na bystřickém orelském hřišti. Na
jeho organizaci se spolupodílela
Asociace náhradních rodin, která
také zajistila odměny pro děti.
Začátek soutěží probíhal v
historické atmosféře, o kterou se
postarala Společnost historického
šermu HUNDSLEDER, která pracuje v naší Jednotě jako zájmový
oddíl. Předvedli několik zajímavých příběhů o vzniku smírčích
kamenů na Vysočině. Jednalo se
sice o „černou kroniku“ minulých dob, ale o výbuchy smíchu v
průběhu jejich vystoupení nouze
rozhodně nebyla. Zajímavé byly i
jejich dobové obleky a zbraně, které se jen tak někde nevidí.
Téměř 40 dětí a jejich rodičů mělo o zábavu postaráno i na 15 sportovních stanovištích, kde se pilně věnovali netradičním disciplínám. Po
jejich splnění mladí sportovci obdrželi sladkosti a jako svačinku grilovanou klobásku.
Jitka Čechová

Tabulky všech soutěží:
Bowling I. liga
1. Areál sportu
2. Dukos
3. Rathgeber
4. GEAM
5. Colas I
6. Sedlářovo pekařství
7. Filip a spol.
8. Železárny Štěpánov
9. BWC Zubří
10. ADROT
Kuželky
1. Areál sportu
2. Wera Werk
3. GEAM
4. Renegade

148 bodů
144 bodů
121 bodů
113 bodů
109 bodů
109 bodů
90 bodů
86 bodů
84 bodů
80 bodů
38 bodů
36 bodů
30 bodů
26 bodů

Bowling II. liga
1. Colas II.
2. Povodí Moravy
3. Outsiders
4. IWA
5. Elcom
6. Mega-Tec
7. Team Býšovec
8. Relax
9. Beton SPH

5. BVK
6. MÚ
7. ADROT
8. Starostové

112 bodů
110 bodů
108 bodů
106 bodů
102 bodů
94 bodů
88 bodů
78 bodů
66 bodů

20 bodů
10 bodů
8 bodů
0 bodů

Ani o prázdninách nezahálíme…..
I když jsme si o prázdninách řekli, že pravidelné schůzky se nebudou
konat, přesto trávíme společné chvilky s dětmi a je pro nás důležité spolu
sdílet pěkný čas a hlavně ,,Rodiny spolu,,. Počínaje sportovním odpolednem,
které se konalo 26. června společně s Jednotou Orel, kde se nás dospělých
setkalo až na 22 rodičů jak náhradní péče, tak biologických a dětí. Dětí bylo
něco málo přes 40. Zasoutěžily si o sladké odměny a také nechybělo občerstvení, o které se postaraly, jak jinak než maminky a tatínkové Jednoty Orel
Bystřice nad Pernštejnem a náš Místní klub ANR ČR.
Další výlet jsme absolvovali do nedaleké ZOO v Brně, který se uskutečnil
v neděli 4. července, celkem šest rodin s počtem 21dětí, kterým se opravdu
výlet natolik líbil, že příště jej spojíme s vyjížďkou parníkem po Brněnské
přehradě a připojí se k nám rodiny, které se z důvodu dovolené a táborů děti
nemohly zúčastnit a o tento krásný výlet přišly.
Přidejte se i vy k nám. Nemusíte být náhradní rodiče … jen rodiny, kde děti
dělají radost svým rodičům a rodiče chtějí dělat radost svým dětem. Máme
před sebou ještě stanování rodin v Moravči, pobyt s canisterapii v Moravských Budějovicích nedaleko Vranovské přehrady, hypoterapii…. atd.
Zveme vás na DEN – ,,RODINY SPOLU,, dne 14. 8. 2010 na výletiště
pod Horou od 15,00 hod do 21,00 hod. …. bude program pro děti a rodiče
, kde nebudou chybět sladké odměny, opékání buřtů a k tanci nám zahraje
Disco pana Koudelky, který je našim sympatizujícím členem. Děkujeme.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení pro nečleny a veřejnost za symbolické
ceny.
Těšíme se na vás!!!
Marcela Dědová
předseda Místního klubu ANR ČR Bystřice nad Pernštejnem
…………………….. a rodiče s dětmi!!!
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Zubní pohotovost v červenci a srpnu 2010
ČERVENEC
25.7.2010 MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka
31.7.2010 MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S.
SRPEN
1.8.2010 MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí
7.8.2010 MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš
8.8.2010 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134
14.8.2010 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S.
15.8.2010 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S.
21.8.2010 MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
22.8.2010 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M.
28.8.2010 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P.
29.8.2010 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P.
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

KULTURA

SMÍRČÍ KAMENY
OPĚT VYCHÁZEJÍ
Ve středověku platilo: smrt za smrt! Později dostal pachatel šanci vykoupit se ze svého zlého činu.
Kromě zabezpečení pozůstalých musel
na důkaz pokání vytesat smírčí kámen.
Vznikaly památníky, k nimž patří legendy volající po literárním zpracování.
Příběhy plné lásky, vášně, touhy, ale
i zloby, nenávisti a smrti jsou opět na pultech!
Čtvrté rozšířené vydání úspěšné knihy
Hynka Jurmana seženete u svých knihkupců
a v Turistickém informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.

Galerie „Na Bahnech“ ve Víru
vás zve na výstavu

GALERIE SNċŽNÉ

LETNÍ
SLUNOVRAT

LADISLAVA ŠAUERA

DOVOLUJE SI VÁS A VAŠE PěÁTELE
POZVAT NA VÝSTAVU OBRAZģ

25.7 - 17.8. 2010
obrazy vystavuje
akademická malíĒka

BUDE SLAVNOSTNċ ZAHÁJENA

10.7.2010 V 17 HODIN
A POTRVÁ DO 6.8.2010

JAROMÍRA KNOBLOCHOVÁ

Lidická 26, 602 00 Brno
541 213 390, www.gaute.cz

A254 Prodej souboru 82 pohledávek dlužníka SVA Holýšov a. s.

Aukce Anglická
Konec aukce 22. 6. 2010 v 11:00 hod.
Prodej souboru 82 pohledávek z majetku dlužníka SVA Holýšov a.s.. Jedná
se o soubor pohledávek v celkové hodnotė 14,816.495,45KĀ. Hodnota je ke
dni 19. 5. 2010. Tato hodnota se mśže lehce mėnit v Āase, v pŉípadė, že by
dlužníci realizovali úhradu. Vítėz aukce musí zaplatit kupní cenu do 10 dnś
ode dne podpisu Smlouvy o postoupení pohledávek.
Termín prohlídky podkladś je možno sjednat na základė pŉedchozí telefonické dohody.
Vyvolávací cena: 300.000,-KĀ
HN035035
Více informací na www.verejnedrazby.cz nebo na tel.: 541 213 390
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko
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VZ mont s.r.o.,
Masarykovo nám. 86, Bystøice nad Pernštejnem

Zajiš�ujeme kompletní projekty pro získání dotace
v programu

Ř Á D KOV Á I N Z E R C E

• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru: PUJCKA
+ částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105, zavoláme Vám.
• Půjčka pro každého. Konsolidace půjček a úvěrů. Zprostředkování obchodu a služeb. Vymáhání pohledávek. Tel.: 728 787 804, 734 480 079.
• Muž 41/198 nekuřák, hledá obyčejnou, hodnou, štíhlou ženu. Nekuřačku.
Jen vážný vztah. SMS: 728 457 691.
• Maloproducent drůbeže a drůbežího masa přijímá objednávky na husy, kachny,
kuřata a vejce. Termín dodání průběžně od července do prosince. Informace na
tel.: 736 760 386.
• Nebankovní půjčka na míru! Přímý investor! Nejsme linka 900. Tel.: 720
196 006.
• Půjčky šité na míru!!! Nenechte se okrást ale půjčete si!!! Tel.: 733 749
636. Nejsme linka 900.
• Hledáme nové kolegy do týmu!!! Tel.: 733 749 636.
• Pronajmu byt 2+1 cihlový, ulice Voldán, Bystřice n. P., tel.: 602 582 313.
• Hledám pronájem garáže v Bystřici n. P. – ul. Zahradní. Pište sms – ozvu
se. Tel.: 736 763 961.

Zpracování a prodej øeziva
a døevo-výrobkù.
Délka 13 metrù
Proøez 70 cm

Zelená úsporám

Novì otevøená prodejna

ELEKTRO
V
V PASÁŽI
PASÁŽI

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

Kontakt:

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

Masarykovo nám. 50
(u pana Mazourka)

cena dohodou

Døevovýroba Chlum
Kontakt: 606 294 965
602 962 267

Tel.: 725 127 660

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

Elektroúdržbáø/elektronik
Požadujeme:
�
ukonèené SO nebo ÚSO vzdìlání elektrotechnického smìru
�
znalost vyhlášky 50/1978
�
velmi dobré znalosti elektrotechniky, pøíp. elektroniky
�
uživatelskou znalost PC
�
samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost
�
praxi v oboru
Uvítáme:
�
zkušenosti ze strojírenské výroby
�
znalost øídících systémù Simatic S5, S7, Sinumeric
�
znalost regulovaných elektrických pohonù
�
základy programování
�
znalost NJ nebo AJ výhodou

Pracovník údržby/strojní údržbáø
Požadujeme:
�
ukonèené SO nebo ÚSO vzdìlání strojního smìru
�
velmi dobré znalosti z oblasti výrobního strojního zaøízení
�
praxi v oboru, manuální zruènost
�
samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost
Uvítáme:
�
znalosti práce na obrábìcích strojích (soustruh, frézka)
�
sváøeèské oprávnìní
�
znalosti pneumatických a hydraulických systémù

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

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.
www.werawerk.cz
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IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz

IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnemt
tel./fax: +420 566 550 610
mob.: +420 737 288 164
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz

Nekupujte byt

PUJCOVNA
LEŠENÍ
CERTIFIKOVANÁ ŠKOLENÁ
FIRMA S PRÙKAZEM

LEŠENÍ
stavba
složení
nájem

34,-Kè/m2
26,-Kè/m2
1,20-Kè/m2/den

Solární systém s kolektory Vitosol 100-F včetně:

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

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

Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko
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nabízí

tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

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

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem
nabízí svým obèanùm možnost pronájmu na dobu 5-ti let

domácího kompostéru.

Cena pronájmu bude hrazena jednorázovì a to ve výši 540 Kè (vèetnì DPH) / kompostér.
Pronájem kompostérù je na dobu neurèitou. Úhrada jednorázového nájemného probìhne na pokladnì
MìÚ v Bystøici nad Pernštejnem. Kompostéry bude možno vyzvednout v areálu TS mìsta Bystøice a.s.
Vzhledem k omezenému poètu kompostérù budou mít pøednost vlastníci rodinných domù se zahradou.
Kompostéry slouží k pøípravì kvalitního kompostu z organických odpadù (z vaší zahrady, kuchynì a pod).
Zajiš�uje èisté prostøedí a chrání kompost pøed škùdci.
Kompostér dodáváme v rozmontovaném stavu.
Zajiš�ují rychlé kompostování díky optimalizovanému vìtracímu systému.
Jednoduché plnìní pøes dva vhozy.

Pronajímáme kompostéry typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)

Jednoduchá montáž bez použití náøadí. Snadné vybírání kompostu.

Výška: 840 mm

Bližší informace obdržíte na tel. è.: 566590315, 566590370

Šíøka: 740 mm
Hloubka: 740 mm

OPERAÈNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a pøírodu

Objem: 400l
Hmotnost: 13 kg

Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko
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nabízí

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

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko
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