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Nová radnice
Kulturní a sportovní akce
Školství
Fotosoutěž
Sport
Mikroregion Bystřicko (Branišov,

Josefov, Milasín, Olešínky, Prosetín, Rožná, Střítež, V.

Historická změna v našem městě

NOVÁ RADNICE
Od počátku července, tak jak
bylo avizováno, změnil bystřický
městský úřad svou adresu. Všechny
agendy se vykonávají na ulici Příční
405. Po mnoha letech byl dokončen
proces, který započal v roce 2003,
kdy skončil svoji působnost Okresní
úřad ve Žďáře nad Sázavou. Některé agendy byly převedeny na úřady
s tzv. rozšířenou působností, mezi
které patří i městský úřad našeho
města. Počátečním nákladem cca
20 milionů byla rekonstruována
dvě patra a postaven venkovní
výtah. Do budovy byly přestěhovány agendy matriky, dopravy a silničního hospodářství, školství, životního prostředí a živnostenský
úřad. Ostatní odbory včetně vedení
města byly stále situovány v objektech Masarykovo náměstí 57, 58, 59

a 60. Odbor bytového hospodářství
užíval kanceláře v budově na ulici
Hornická. Roztříštěná správa města,
vysoké režijní náklady na energie,
úklid a údržbu nás vedli k myšlence
dokončit celý proces přesměrování
do nové samostatné radnice.
Samostatná jediná radnice
v našem městě dlouhá léta nebyla.
V objektu na náměstí č.p. 57 byla
adresa úřadu od roku 1960 – tedy
více než padesát let, ale některé
odbory byly rozesety po městě
v budovách jiných. Je to v pravdě historický okamžik. Celková
investice letošní přestavby dosahuje také závratné výše cca 18 milionů korun. Celou ji hradí město
ze svého rozpočtu. Možná někdo
zapochybuje a závistivě řekne, že
úředníci si vybudovali pracoviště
pro sebe. Městský
úřad je především
pro vás, naše
občany a obyvatele celého regionu
Bystřicka,
kteří zde vyřizují
agendy např. ve
stavebním řízení,
řidičských průkazů, živnostenském podnikání,
životním prostředí
a mnoho dalšího.
Vše je na jednom
místě a smysluplně umístěno v jedné budově. Nová
radnice se nachází
nedaleko náměstí,
není tedy v úplném centru města.
(Pokračování na str. 4)
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UPOZORNĚNÍ

pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství,
oddělení správní, upozorňuje všechny občany, kteří mají trvalý pobyt na
ohlašovně, tedy na adrese Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, že k datu 01.07.2011 bylo změněno sídlo ohlašovny na novou adresu, a to Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405.
Vzhledem k uvedené změně se všem občanům s trvalým pobytem
na ohlašovně změnila adresa trvalého pobytu na novou adresu Bystřice
nad Pernštejnem, Příční 405. Upozorňujeme, že je nutné, aby si všichni
občané s trvalým pobytem na ohlašovně přišli požádat o vydání nového občanského průkazu, kde bude uvedena nová adresa trvalého pobytu.
Žádáme, aby o výměnu občanského průkazu občané požádali nejpozději
do 30. 09. 2011. Po tomto datu bude Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, oddělení správní, zahajovat správní řízení
o skončení platnosti občanského průkazu s těmi držiteli občanských průkazů, kteří do uvedeného data o výměnu nepožádali.
K podání žádosti o nový občanský průkaz je nutné si přinést stávající
platný občanský průkaz a 1 fotograﬁi.

NOVÉ BROŽURKY NA TIC
Těsně před prázdninami vyšly
dva nové propagační letáky, které
obohacují propagaci Bystřicka. Oba
seženete v Turistickém informačním
centru v Bystřici.
První se jmenuje „Bystřická
zastavení s dílnou v přírodě“.
Těchto 17 zastavení, vlastně volné
pokračování Svratecké vodohospodářské naučné stezky, propaguje na
letáku duchovní „matka“ celého projektu, Ing. Eva Zamazalová z Brna.
Sama si také navrhla graﬁku. Prospekt obsahuje i mapku celé oblasti,
tedy především okolí Dalečína, Víru
a Bystřice.
Další leták se jmenuje lapidárně
„Zubštejn“ a slibně zní podtitul
„Bystřicko na dlani“. Text o historii hradu, jeho popis, deﬁnice obléhacích strojů a výčet dalších hradů
v okolí pochází převážně z dílny

Hynka Jurmana. Autorem zdařilých
kreseb je Lukáš Martinka, graﬁcké
zpracování provedla Janka Soukopová. Realizaci obou letáků provedla ﬁrma PRODUKCION 24 s.r.o.
Zastavte se pro ně v TIC a poté
vyrazte s chutí do terénu!
-HJ-

INZERCE

FOTOGRAFICKÁ SOUT Ž 2011

BYST\ICKÁ ZRCADLENÍ
Jste nadšení fotografové? Vidíte, co jiným zƽstává ukryto?
Pokud ano, pošlete nám svoji fotograĮi a staŸte se bystƎickým
fotografem roku 2011.
PƎipravili jsme pro Vás 3 soutĢžní témata:

1.BYST\ICKÉ „PRESS PHOTO“ (dokumentární foto)
2.BYST\ICKO MÝMA OIMA
(umĢlecké foto)
3.HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ASU (srovnávací foto)
SoutĢž je otevƎená všem, kdo se zajímají o fotograĮi.
SoutĢžící mohou pƎihlásit až 5 snímkƽ do každého z témat,
a to prostƎednictvím www.fotosoutez-bystricko.cz
FotograĮe musí splŸovat tyto požadavky:
❑ velikost 2 – 5 MB
❑ formát JPG
❑ název a datum poƎízení snímku

©2011 Petr Štarha

PrƽbĢh soutĢže:
❑ tƎi semiĮnálová kola
❑ Įnále se slavnostním vyhlášením
❑ cena odborné poroty, cena veƎejnosƟ,
cena starosty mĢsta
❑ výstava vítĢzných fotograĮí
❑ hodnotné ceny

©2011 Petr Štarha

Termín soutĢže:
SoutĢž bude probíhat od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Bližší informace na www.fotosoutez-bystricko.cz
©2011 Petr Štarha

Foto: Hynek JeƎábek

PartneƎi soutĢže:
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Mediální partneƎi:

Odborný garant:

Organizátor:

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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PREZENTUJTE SVOU FIRMU NA

BYSTŘICKÉM
VELETRHU
VZDĚLÁVÁNÍ

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem - Síň Antonína Bočka

Technická herna
- nebojte se fyziky
2. 7. - 30. 9. 2011

21. 10. 2011

od 10 do 16 hodin v KD Bystřice n.P.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu olga.konigova@bystricenp.cz
Termín uzávěrky přihlášek - 12.9. 2011

Autor: Ing. Vítězslav Prokop
Velký magnet
Elektřina z ničeho
Elektřina taháním
Od elektromagnetu k transformátoru
Magnet, cívka, elektrický proud
Magnetické chaotické kyvadlo
Jezdítko

uvádí v rámci
kulturního festivalu

Člověk - zdroj elektrického proudu
Elektřina točením
Elektromagnetické dělo
Ampérovo pravidlo pravé ruky
Hliníkové předměty a magnet
Magnetický převod
Plexi kostka

DIVADELNÍ OCHOTNÍKY Z ROZSOCH
V

DIVADELNÍ KOMEDII

HLEDÁNÍ JULIE,
ANEB,

KDO HLEDÁ, TEN NAJDE
Neděle 21.8.2011 od 19.30 hodin
na Masarykově náměstí v Bystřici n. P.
Vstupné:
Na místě 50,-Kč
V předprodeji 40,-Kč
Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum
Občerstvení zajištěno

Auto o Vícha
František

Omezená kapacita
sezení v areálu - 300
stání v areálu - 300

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ing. ANTONÍN ČECH
ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Historická změna v našem městě...
(Pokračování ze str. 1)
Toto je ale trend mnoha měst naší
země. Jenom v našem kraji nemají radnici na centrálním náměstí ve
Žďáře nad Sázavou, Svratce, Chotěboři, Jemnici, Třešti, Ždírci nad
Doubravou a Žírovnici. Změna výkonu státní správy se provádí pouze
několikrát v průběhu dějin města a
měla by být poněkud nadčasová. Jistě bude sloužit i mnoha generacím,
které přijdou po nás. Chtěli bychom,
aby z této budovy vyzařovala vlídnost, příjemné prostředí vedlo ke kultivovanosti projevu a vše bylo transparentně otevřené naší veřejnosti.
Co se zde nachází? Veškeré
agendy výkonu státní správy a
samosprávy. Vedení města – kancelář starosty, místostarosty a tajemnice. Je tu vybudována zasedací
místnost i pro konání zastupitelstev
města. Své kanceláře tu má odbor
bytového hospodářství včetně údržbářů bytového fondu. Na rozdíl od
Staré radnice je pokladna, která je
velmi často užívána, umístěna velmi příjemně vedle výtahu v druhém patře. Prostředí zpříjemňuje a
čas případného čekání zkrátí hrací
koutek pro děti, nápojový automat
a možná v budoucnu i bufet v suterénu budovy. Celá budova je řešena
jako bezbariérová. Přístup k úřadu
je po ulicích Tyršova podchodem

z centra města a po ulici Dr. Veselého. V době od 7.00 do 17.00 je otevřen průchod pasáží pana Mazourka z náměstí objektem č.p. 50. Na
náměstí zbyl objekt Staré radnice
č.p. 57. Co s ní bude? Tuto budovu si město ponechá jako reprezentativní Starou radnici. Zůstává
tu obřadní síň a vybavená bývalá
kancelář starosty města. Zatím ještě
není jasné, jak se celá budova využije, ale nebude prodána. Možná bude
používána pro slavnostní příležitosti města, možná se v budoucnu najde jiná možnost využití.
Všem občanům přeji, aby nová
radnice naplnila jejich očekávání,
aby tu byla vedena pouze pozitivní a jednoduchá jednání a radnice
se stala jejich oporou. Slavnostní
otevření se dnem otevřených dveří
připravujeme na září tohoto roku.
V té době bude vše doděláno, přestěhováno a usazeno. Samozřejmě
do budoucna zbudou ještě nějaké
drobné práce na okolí a dvoře
úřadu, ale to již bude další možná etapa. Děkuji všem, kteří se
na realizaci této stavby podíleli a
také zastupitelstvu města, které na
svých jednáních pochopilo nutnost
vložení ﬁnančních prostředků právě do této priority města.
Za vedení města
Karel Pačiska - starosta

Příjmy za rok 2010 pro přídavek na dítě již nyní!
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou – oddělení státní sociální podpory sděluje příjemcům dávky přídavek na dítě, že nebudou rozesílány tiskopisy k doložení
příjmů za rok 2010 pro pokračování nároku na dávku od 1. 10. 2011.
Klienti si již mohou vyzvedávat tyto tiskopisy na kterémkoli kontaktním
pracovišti SSP v okrese Žďár nad Sázavou a po vyplnění je mohou ihned
odevzdat.
Včasné odevzdání tiskopisů napomůže k rychlému zpracování a následné
výplatě dávek.
Lenka Pipová, ředitelka kontaktního pracoviště
ÚŘAD PRÁCE ČR – krajská pobočka v Jihlavě
Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou

Nové tenisové
kurty
Tenisový klub ve spolupráci s městem získal
v letošním roce dotaci
od Ministerstva školství ve výši 3 milióny
korun na výstavbu dvou
nových antukových kurtů
a opláštění a zastřešení víceúčelového kurtu.
Nové antukové kurty
budou vybudovány místo
asfaltového házenkářského hřiště. Součástí areálu
budou i nová parkovací
místa. Všechny práce
musí být ukončeny ještě
v tomto roce.
Josef Vojta
místostarosta
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POLICIE INFORMUJE
Bystřicko: Nález munice
Dne 17.4.2011 byla ve 14:35
hodin v lesním porostu v místě
zvaném Ostrá skála v k.ú. obce
Dalečín nalezena vojenská munice.
Policistům nález ohlásil jednačtyřicetiletý muž. Na místo se dostavila
policejní hlídka. K místu nálezu byl
vyžádán i pyrotechnik. Jednalo se
o ruční granát a náboje německé
výroby. Munice pocházela z II. světové války.
Nálezy nebezpečných předmětů
- munice
Od začátku letošního roku bylo
policistům na Žďársku nahlášeno
17 případů nálezů munice. Nálezy se objevují nejčastěji od jara
do podzimu, kdy se provádí polní
orba, nejrůznější výkopové práce,
opravy domů nebo výstavba domů
nových. Lidé častěji vyráží do přírody a lesů, kde mohou nalézt právě tyto neznámé předměty. Někteří
je nachází náhodně, jiní záměrně
chodí do přírody vybaveni detektory kovů.
Pokud dospělí a v letních měsících i děti naleznou podezřelé
předměty nebo tašky s neznámým
obsahem, doporučujeme nedotýkat
se jich, neházet na ně jiné předměty
a neodnášet je z místa nálezu. Svůj
objev označte a oznamte policistům na nejbližší služebnu nebo
telefonicky na číslo 158. Neodborným zacházením by mohlo dojít
k výbuchu a následnému vážnému
zranění. Přivolaní policisté zajistí
místo nálezu a počkají až do příjezdu specialisty – pyrotechnika. Ten
už bezpečnou manipulací munici
zlikviduje.
Poslední munice pocházející z 2.
světové války byla nalezena šestačtyřicetiletým mužem 4. července
2011. Ten telefonicky policistům
oznámil, že v obci Kotlasy vedle

hromady kamení u cesty nalezl
pravděpodobně útočný ruční granát. Na místo se dostavil pyrotechnik, který v nálezu rozpoznal ruční
granát ruské výroby. Značně zrezivělý granát si převzal k dalšímu
opatření.
Téhož dne čtyřiasedmdesátiletý muž rovněž upozornil policisty,
že jeho šestnáctiletý vnuk našel
na okraji lesa Čapatky v k.ú. obce
Bobrová dělostřelecký granát, který
z místa nálezu odnesl a uložil v dílně domu. Na místo se opět dostavil
pyrotechnik. Ten konstatoval, že se
jednalo o nevybuchlý dělostřelecký
granát z II. světové války.
PREVENTIVNÍ RADY
PRO HOUBAŘE
Jdete do lesa na houby?
Připomeňte si pár pravidel:
- pokud možno nechodit do lesa
osamocen
- vybavit se nabitým a funkčním
mobilním telefonem
- v neznámém lese by se skupinka
měla držet pohromadě
- mít se stále s ostatními členy skupiny na dohled
- nechodit do hlubokého lesa
- svěřit se příbuzným nebo známým, do kterých lokalit jedinec
odchází
- kdo trpí závažnou chorobou, má
mít u sebe potřebné léky
Co když v lese ztratím orientaci:
- nepanikařit
- držet se při hledání cesty jednoho
směru
- nechodit stále do kruhu nebo chaoticky měnit směr
- funkčním telefonem lze přivolat
pomoc
Jana Martincová
komisař PIS

Trestní oznámení na
společnost Live-mobil.cz
Sdružení Spotřebitel net vyzývá
všechny spotřebitele poškozené společností Livemobil.cz, která svým jednáním podvedla stovky klientů tím, že
na svých stránkách inzerovala mobilní telefony za neodolatelnou cenu.
Když za tyto telefony klienti zaplatili, již přestala s klienty komunikovat.
Takto oklamané spotřebitele prosíme,
aby se ozvali na email huml@spotrebitel.net a vedle svého kontaktu a stručného popisu případu hlavně uvedli výši
škody, která jim byla způsobena.
Sdružení Spotřebitel net připravuje
podání hromadného trestního oznámení.
Pro více informací o celém případu nás
můžete kontaktovat na tel. 775 476 080,
naši poradenskou linku nebo na obecním živnostenském úřadě v Bystřici n. P.
Více www.spotrebitel.net
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVENEC - SRPEN 2011
Datum

Název akce

23. 4. - 30. 10. 2011

Putování s Vodomilem ZubĜí zemí

21. 5. - 10. 8. 2011
1. 7. - 31. 12. 2011
2. 7. - 30. 9. 2011

FAVU – výstava výtvarného umČní studentĤ
BystĜická zrcadlení
Technická herna aneb nebojte se fyziky

23. 7. - 19. 8.
29. - 30. 7. 2011

29. 7. 2011
30. 7. 2011
30. 7. 2011
29. - 31. 7. 2011

30. 7. 2011
30. 7. - 2. 8. 2011
30. 7. 2011
31. 7. 2011
31. 7. 2011

31. 7. 2011
31. 7. 2011
4. - 5. 8. 2011
6. 8. 2011
6. 8. 2011

6. 8. 2011
10. 8. 2011
12. 8. 2011
12. 8. 2011
13. - 14. 8. 2011
13. 8. 2011
13. 8. 2011
13. 8. 2011
13. 8. 2011
14. 8. 2011
14. 8. 2011

21. 8. 2011
27. 8. 2011
27. 8. 2011
27. 8. 2011
27. 8. 2011
27. 8. 2011
28. 8. 2011
31. 8. - 4. 9. 2011
6. – 11 . 9. 2011
15. 9. 2011
23. - 25. 9. 2011
30. 9. - 2. 10. 2011

Výstava obrazĤ Jana Odvárky a Josefa Odvárky

Místo
mikroregion
muzeum
BystĜicko
muzeum

Galerie Na Bahnech
ve Víru

Vírský divadelní a hudební festival Vírský vánek

PouĢová zábava; hraje Liquid face
Memoriál JiĜího ŠenkýĜe - streetball
PouĢová zábava; hraje Jásalka Band

KD Vír

Obec Vír

Obec Daleþín
JiĜí ŠenkýĜ
Obec Daleþín

Tradiþní Jakubská pouĢ v DaleþínČ

Tradiþní hasiþský výlet; hraje Lanžhotþanka;
15.00 hod.
PouĢová zábava; hraje Arzenal
15. roþník cyklistického etapového závodu mužĤ
Vysoþina 2011
Myslivecký výlet; 19.00 hod.
FarmáĜské trhy

Daleþín

Obec Daleþín

VČchnov

TJ VČchnov

Sportovní hala
stadion
SejĜek
Daleþín - hrad

Slavoj Praha
SK BystĜice n.P.
Farma Mansberk
Obec Daleþín

Branišov

SDH Branišov

výletištČ Daleþín

Obec Daleþín

BystĜicko

Milan Plocek

výletištČ ŠvaĜec
Masaryk. nám.

MS LesoĖovice
TIC BystĜice n.P.

Turnaj o pohár opuchlého þerva (II. roþník malé
kopané); 9.00 hod.
PĜednáška: Má noc nezná temnotu; 19.00 hod.
Taneþní zábava; hraje Arzenal
PouĢová zábava se skupinou Metaxa; 21.00 hod.
Slévárenské sympózium
VavĜinecká pouĢ
Vzpomínka na staré þasy - recese
VI. Memoriál Františka Proseckého
Folk country námČstíþko
VavĜinecká pouĢ
V. PĜehlídka dechových hudeb v BystĜici n.P.; 10.00
hod.

Divadlo na námČstí, ochotníci z Rozsoch:
Hledá se Julie aneb kdo hledá najde; 19.30 hod.
33.roþník BČhu Vírem mládeže; prezence od
8.00 hod., start v 9.30 hod.
58. roþník Malého svrateckého maratonu; start
ve 14.30 hod.
RybáĜské závody ARGENTINA 2011
DČtské dopoledne s rádiem Petrov
a 5 ANGELS; 17.00 hod.
Maratonská zábava
BartolomČjská pouĢ s jarmarkem; 10.00 hod.
SoustĜedČní basketbalistĤ SKB Tišnov a
ŽabovĜesky Brno
SoustĜedČní mužské florbalové reprezentace
Taneþní a spoleþenská výchova; 18.30 hod.
Víkendový pobyt s aerobikem
Víkendový pobyt s aerobikem

Obec Vír

výletištČ Daleþín
ZŠ TGM
výletištČ Daleþín

Taneþní zábava; hraje skupina Pikardi
Kemp stolního tenisu
75. výroþí kopané
Drezura koní, skoky, terénní derby
Historický jarmark; 10.00 hod.

Organizátor
Turistické informaþní
centrum BystĜice n.P.
muzeum
KUMŠT o.s.
muzeum

Lískovec
muzeum
Ujþov

FO-FO Club
Lískovec
muzeum
SK Ujþov

výletištČ Pod Horou
Masarykovo nám.
Masarykovo nám.
Restaurace Hotelovka
NámČstí TGM
amfiteátr na Masaryk.
nám.
Masarykovo nám.

SDH BystĜice n.P.
muzeum
KD BystĜice n.P.
Restaurace Hotelovka
TATRA klub
Zapnuto BystĜice o.s.
KD BystĜice n.P.

Masarykovo nám.

KD BystĜice n.P.

amfiteátr na Masaryk.
nám.

Zapnuto BystĜice o.s.

Vír

TJ Jiskra Vír

Vír

TJ Jiskra Vír

Rybník Argentina

MOMRS BystĜice

amfiteátr na Masaryk.
nám.

Zapnuto BystĜice o.s.

KD Vír
Rozsochy

TJ Jiskra Vír
Obec Rozsochy

Sportovní hala

SKB Tišnov

Sportovní hala
velký sál KD
Sportovní hala
Sportovní hala

ýFbU
kulturní dĤm
Zemanová
Kahánek

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
9.7. Irena Halvová
Petr Pinkava
Narození
KVĚTEN 2011
9.5. Natálie Šmelková
27.5. Matěj Zwiener
31.5. Nela Pařízková
31.5. Mikoláš Radovan Trhlík
Jubilanti
SRPEN 2011
Jan Kurfürst
Stanislav Pečinka
Jaroslav Hes
Quido Künzel
Drahomíra Prokopcová
Marie Dostálová
4.6.

89 let
88 let
87 let
80 let
80 let
70 let

Úmrtí
Jaroslav Čadílek

Zpráva velitele o činnosti
výjezdové jednotky
města Bystřice n. P.
V 1. pololetí 2011 vyjížděla jednotka k 9 požárům, 2 technickým
pomocím a k 1 prověřovacímu cvičení. V loňském roce bylo evidováno 11 výjezdů celkem, letošním
rokem za první pololetí došlo k nárůstu výjezdů o 100%.
Ani u jednoho zásahu nedošlo ke
zranění ani k usmrcení zasahujících
členů jednotky.
Tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na výjezdech podíleli.
Alois Stehlík
velitel SDH Bystřice

OPRAVTE SI
V INFOROČENCE
MUDr. Oldřich Sáblík
v pátek ordinace
od 7.00 do 12.00 hodin

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

Skládkování a energetické využívání směsných komunálních odpadů - srovnání
Z průměrné produkce 280 kg komunálního odpadu na obyvatele za rok se
asi 50 kg vytřídí a dále se materiálově
využívá. O zbylý směsný komunální
odpad v objemu 230 kg se musí obce
postarat. Skládkování i energetické
využití jsou legální způsoby nakládání
s odpady.
Skládkováním se komunální odpady odstraňují bez užitku. Zjednodušeně lze říci, že jde o řízené ukládání
směsného odpadu na zabezpečenou
skládku. Odpady tímto způsobem
navždy zabírají místo a rozkládají se
za produkce skleníkových plynů. Jed-

ná se o nejlevnější a v České republice nejčastější způsob nakládání se
směsnými komunálními odpady.
Spálením ve vhodném zařízení se
komunální odpady energeticky využívají pro vytápění a výrobu el. energie.
Výhřevnost směsného komunálního
odpadu se podobá výhřevnosti hnědého uhlí. Výstavba zařízení k energetickému využití odpadů bývá ﬁnančně
náročnou investicí a většinou obyvatelstva je vnímána negativně jako „stavba
s čmoudícím komínem“. Zkušenosti
z evropských zemí jsou ovšem opačné, zařízení k energetickému využití

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

odpadů zahrnuje vysoce precizní
systém čištění spalin (rozdílem oproti
spalování odpadu doma v kamnech je
právě kvalitní čištění spalin) s menšími dopady na životní prostředí než u
jiných druhů paliv. Komunální odpad
lze spalováním redukovat na Ľ objemu za produkce elektrické energie,
tepla, kovů a škváry. Jakému nakládání s odpady dát přednost?
Názor odborníka:
Ing. Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agentury Vysočiny
Množství produkovaných odpadů neustále roste. Tato skutečnost

v současné situaci vede k rychlému
zaplňování stávající kapacity skládek. V horizontu 10 až 15 let bychom
museli zakládat skládky nové, se všemi negativními důsledky. Je zřejmé,
že uvedenou situaci je potřeba co nejrychleji řešit. Nejvýhodnějším řešením
je jednoznačně energetické využívání
odpadu. Tento způsob využití odpadu
je dlouhodobým řešením, které přináší nejen úsporu energie a snížení
emisí škodlivých látek do ovzduší, ale
i stabilizaci ceny za likvidaci odpadu
a za teplo dodávané do sítě centrálního
zásobování teplem.
5. strana
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ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
Přehlídka dětských pěveckých
sborů s názvem „Zpívám, zpíváš,
zpíváme,…“ patří již tradičně k jarním bystřickým akcím. Základní
škola T.G. Masaryka ve spolupráci
s Kulturním domem pečlivě připravily její 14. ročník, a tak se v pátek
13. května brzy po ránu začali scházet a sjíždět zpěváčci z Bystřice,
Nového Veselí, Žďáru, Letovic,
Olešnice, Štěpánova, Bystrého a Lelekovic, aby předvedli výsledky své
roční práce. Po společném zahájení,
na kterém přítomné přivítal a pozdravil také starosta města pan Ing. Karel
Pačiska, se postupně rozezněly hlasy

téměř 300 účinkujících z 12 sborů.
Přehlídka nemá stanovena omezující kritéria, naopak dává příležitost
všem, kdo si chtějí s chutí zamuzicírovat. Proto jsme letos mohli obdivovat mravenčí práci už s tříletými
dětmi, výkony sborů základních
i uměleckých škol i vyzrálé hlasy
maturantek středních škol. Mladší se
přiučili od starších a zkušenějších,
všichni společně si pak užili toto
sváteční dopoledne plné krásných
písní. Děkujeme jim za to, stejně
jako všem, kteří tuto akci podpořili
a pomohli připravit.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Oživlé topoly
…oživlé topoly, živé stromy, já a živý svět kolem mě, rovnováha v nás a
kolem nás a ještě mnohé další by se dalo hledat a nalézat v dočasných výtvarných objektech, které vytvořili žáci 7. ročníku ZŠ T. G. Masaryka v předmětu výtvarné techniky a žáci 6. ročníku v běžné výtvarné výchově.
Jako výtvarný materiál byly použity fragmenty pokácených topolů z bezprostředního okolí školy, všechny vytvořené objekty z větví a nařezaných
kmenů jsme zachytili jako fotograﬁcké seriály, protože byly jen dočasné.
Tvorba těchto objektů je spojena s prožitkem a přesahem směrem k obohacení osobnosti žáka i vnímání okolního světa novýma očima. Reprezentuje
okrajovou oblast výtvarného umění – tzv. akční umění – landart.
Jana Koscielniaková

Dějepisná exkurze žáků ZŠ TGM do Prahy
Jak krásná a jedinečná je stověžatá
Praha! Jak úchvatný je pohled z Petřína na krásy našeho hlavního města! „Masarykovští deváťáci“ Vám to
mohou, díky uskutečněné dějepisné
exkurzi, potvrdit. Celá akce se uskutečnila 31. 5. a probíhala od časných
ranních hodin až do pozdního večera.
Díky dějepisnému bádání objevili naši
žáci v Praze Vyšehrad a zatlačili slzy
při procházce Vyšehradským hřbitovem. Ve Vyšehradských sadech se žáci
mohli seznámit s výstavou nazvanou
Wintonovy vlaky. Byla věnována českým židovským dětem, které unikly
před hrůzami 2. světové války díky
tehdy mladému britskému úředníkovi
Nicholasu Wintonovi.
Naše „výprava“ pokračovala směrem na Petřín. Všichni žáci souhlasili
s výstupem na Petřínskou rozhlednu a

statečně vyšlapali 299 schodů. Výhled
ve výšce 55 metrů opravdu stál za to.
Pro zasmání jsme prošli i Bludištěm
na Petříně, kde se žáci nejvíce pobavili před čtrnácti vypouklými zrcadly,
měnícími postavy žáků k nepoznání. Naše exkurze posléze zamířila
k Pražskému hradu. Nahlédli jsme do
Katedrály sv. Víta, měli možnost obdivovat monumentálnost Vladislavského sálu nebo Baziliky sv. Jiří. Na Staroměstském náměstí jsme si nenechali
ujít Staroměstský orloj s obrovským
astronomickým ciferníkem uprostřed.
Po projití pod Prašnou bránou dostaly děti vytoužený rozchod. Celá akce
proběhla v režii nádherného předletního dne a všichni jsme se vraceli domů
plni nových dojmů a dějepisných
poznatků.
M. Nebolová, M. Horáková, Z. Slouka

Pec na smaltování na ZŠ T. G. Masaryka
Průběžně jsme informovali o úspěchu osmáků ze ZŠ T. G. Masaryka
v soutěži DreamCatcher. Jednou
z nejhodnotnějších výher byla elektrická pec na smaltování v hodnotě
70 000 Kč. V současné době v ní
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zkouší tvořit naši nejstarší žáci. Ti už
se teď mohou pochlubit svými prvními šperky, cedulemi a plechovými
hrnky, které vznikaly pod vedením
vyučujících výtvarné výchovy.
Jitka Jeřábková

Střípky ze závěru školního roku v ZŠ TGM
Všichni školáci nyní prožívají
zasloužené prázdniny, náplň jejich
volných dnů je zcela odlišná od
těch dnů obyčejných – školních. Ale
přesto – dovolte mi se k těm dnům
předprázdninovým ještě ve stručnosti
vrátit, protože přece jen nebyly až tak
obyčejné.
• Celý červen měli plné ruce práce
naši malí herci z divadelního kroužku – novým muzikálem „Louka“,
který uvedli v šesti reprízách, udělali radost svým spolužákům, dětem
ze všech bystřických mateřských
škol, svým rodičům.
• Žáci 5., 7. a 9. ročníků se dočkali
vyhodnocení celonárodních testů
SCIO, žákyně Helena Bukáčková
získala ocenění za nejlepší výsledky v kraji Vysočina v testu obecně
studijních předpokladů.
• Ocenění „Vítěz roku“ za pěkné
výsledky dosažené v okresních
kolech olympiád žáků základních
škol převzali ve Žďáru n. S. Martin
Krejčí, Matěj Polnický a Artur Trefil.
• 1. místo v okresní soutěži Hlídek
mladých zdravotníků znamenalo
nominaci našeho družstva do krajského kola. Konalo se v Jaroměřicích nad Rokytnou 14. června
a soutěžící pod vedením p. uč. Evy
Poláchové získali 4. místo.
• Inspirující byla soutěž vyhlášená
městským úřadem „Tvoříme pro
obce Bystřicka“ i následná odměna
pro vítěze – zájezd po pamětihodnostech města Brna.

• Samozřejmou součástí závěru školního roku jsou výlety. Dvacet dva
třídních kolektivů si zvolilo nejrůznější cíle, ale často to byla místa
právě u nás na krásné Vysočině.
• Proběhly rovněž vícedenní jazykové pobyty v kouzelném prostředí
v Daňkovicích a ve Svratouchu
– angličtina se přece nemusí vyučovat jen ve školních lavicích.
• Teorii o barokní varhanní hudbě
si doplnili žáci 8. C při návštěvě
bystřického kostela sv. Vavřince
prohlídkou interiéru i samotného
vznešeného hudebního nástroje.
• Jak se pracuje s malými dětmi, to
si v programu připraveném pro děti
z mateřské školy Korálky na své
kůži vyzkoušeli deváťáci z 9. B.
• Do života školy se již zapojili
i naši budoucí prvňáčci. V rámci
klubu předškoláků PASTELKA
se zúčastňovali výtvarných dílen
a dalších zajímavých aktivit se
svými novými paními učitelkami.
Jejich rodiče čas využili k účasti na
besedách a přenáškách o otázkách
úspěšného vstupu dětí do školy.
• Naopak žáci 9. ročníku se 29. června na slavnostním ukončení své
devítileté povinné docházky se školou rozloučili.
Všem svým žákům přejeme krásné
prázdniny, budoucím prvňáčkům pak
dobrý start do školy a absolventům
úspěšný vstup do života.
Hana Nosková

Mladí zdravotníci ze ZŠ TGM
Dne 14. 6. 2011 se pět děvčat z třídy 5.B – Míša Neterdová, Vendulka
Velenová, Lada Klusáková, Katka Proksová a Sandra Prochásková –
účastnilo krajského kola soutěže hlídek mladých zdravotníků v Jaroměřicích
nad Rokytnou. Z každého okresu kraje postoupila jedna hlídka za mladší a
starší žáky a za okres Žďár n. S. jsme to byly právě my.
Poslavnostním zahájení jsme se není jednoduché a jsem ráda, že děvodebraly na dopravní hřiště, kde na čata předvedla vše, co uměla a co bylo
nás čekala vlastní soutěž v poskytnutí podle nich správné.
první pomoci v různých situacích. PrvPo obědě jsme si prohlédly krásní úkol spočíval v předvedení obvazu né prostředí parku i samotný zámek
různých částí těla trojcípým šátkem. Jaroměřice nad Rokytnou a pak už
Na druhém stanovišti byla připravena jsme jen čekaly na vyhodnocení soudopravní nehoda cyklisty a chodce, těže. Konkurence byla opravdu veliká
byli zde dva zranění, kterým měla a děvčata v tomto krajském kole obsaděvčata poskytnout správnou první dila pěkné čtvrté místo. Mladým zdrapomoc a přivolat sanitku záchranné votnicím moc blahopřeji a byla bych
služby. Třetí – náročný – úkol před- ráda, kdybychom měli kolem sebe
stavoval ošetření zraněného horolezce, takových šikovných dětí co nejvíce.
kterého našly v lese s otevřenou steEva Poláchová
henní zlomeninou. Následovalo stanoviště, kde jsme měly předvést přesun
zraněného. Poslední a neméně náročný úkol spočíval v poskytnutí první
pomoci dvěma kamarádům, kteří si
doma zkoušeli vařit houby a otrávili
se. Některé situace vypadaly velice
věrohodně a děvčata se musela někdy
pořádně zapřít (bledé tváře, pocit na
zvracení …) a začít ošetřovat. Na
vše dohlíželi lékaři ze stanic rychlé
záchranné služby a opravdu neprominuli nic – vždyť na první předlékařské
pomoci mnohdy záleží nejvíce. Umět
poskytnout správnou první pomoc
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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EU peníze školám a ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615, rok první
Ve školním roce 2010-2011 se naše škola zapojila do operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který je známější pod názvem EU peníze školám.
Finanční prostředky, které jsme
takto získali, využíváme v těchto
oblastech:
1. Individuální rozvoj žáků
Díky němu jsme mohli v některých předmětech rozdělit žáky do
skupin. Vzhledem k tomu, že jednotlivé skupiny vyučovali různí pedagogové, byla pro ně práce náročná
a kladla důraz na jejich spolupráci.
A jak hodnotí tuto možnost vzdělávání žáci sami?
Mně se rozdělení líbilo. Ve třídě
nás byla půlka a tak se nám vyučující více věnoval. Na hodinu jsme
chodili (většina) připraveni. Měli
jsme referáty, tématické ﬁlmy a učili
se formou her. Ani maximální soustředění nemohlo chybět.
Měli jsme více prostoru pro pokusy, mikroskop pro každého, větší
klid, dobrou skupinu se zájmem
o přírodu, lepší tvůrčí atmosféru,
dostalo se na mě při opakování,
více si procvičuji. Myslím si, že
tyto hodiny mě posunuly dopředu.
Učivo bylo podrobně vysvětleno
a procvičeno a trochu jsem se zlep-

šil. Tato hodina mi vyhovuje, je nás
tady málo, angličtině rozumím více
než před tím. Pokročil jsem v čtení
textu i ve výslovnosti.
2. Tvorba nových výukových
materiálů
Pedagogové naší školy vytvořili
261 nových výukových materiálů v různých předmětech prvního
i druhého stupně, které si můžete
prohlédnout také na našich stránkách www.zsbystrice.cz
3. Další vzdělávání pedagogů
Možnosti dále se vzdělávat,
využili naši učitelé v tomto školním
roce, celkem 39 x.
První rok práce máme za sebou.
Cíle, pro které jsme si ve svém projektovém záměru pro tento rok rozhodli, jsme úspěšně splnili. Věřím,
že se stejným úspěchem ukončíme
i rok následující.
Alexandra Gabrielová
ředitelka ZŠ Bystřice n.P.,
Nádražní 615

Česko-slovenští Pechovi
aneb Taková normální rodinka
Čas letí jako bláznivý… Tato slova se potvrdila v prvním červnovém
týdnu na ZŠ Nádražní 615. Škola
totiž vstoupila do závěrečné etapy dvouletého projektu Comenius
s názvem Jak moc nebo málo si rozumíme -15 let v životě dvou blízkých
národů. Partnerskou školou se nám
stala ZŠ Juh Vranov nad Topľou.
Celý projekt sestával z několika
částí. V prvním roce žáci poskládali
česko-slovensko-anglický slovník,
poté vytvořili postery vážící se ke
krajovým zvykům a vyvrcholením
bylo sepsání knihy Dobrodružství.
Ve druhém roce podle knižní
předlohy vypracovali scénář a nacvičili divadelní představení v česko slovenském zastoupení s názvem Česko
– slovenští Pechovi aneb Taková normální rodinka. Během spolupráce
jsme uskutečnili několik pracovních
setkání (Tatranská Lomnice, Horní Bečva). Nyní jsme oplatili svým

slovenským spolužákům loňský
desetidenní pobyt dětí v rodinách.
Jejich návštěva však byla poznamenána obrovským vypětím spojeným
s nácvikem divadelního představení.
To se uskutečnilo 8. června v kulturním domě. Čeští a slovenští herci
nabídli svůj příběh nejdříve spolužákům ze základní školy, v odpoledních
hodinách byl určen pro veřejnost.
Podle počtu obsazených míst
v kulturním domě nabývám dojmu,
že bystřické občany práce dětí a následná prezentace příliš nezajímá. Je
to veliká škoda, neboť naši slovenští
přátelé mají zkušenosti s návštěvností školních akcí ve svém městě
poněkud jiné. Chtěla bych však na
tomto místě poděkovat všem mladým hercům, kteří vydrželi náročnou
dvouletou přípravu a dokázali celý
projekt dovést do takového závěru.
Věřte, že se jim jejich vystoupení
povedlo!
Marie Homolková

Broučci a Berušky z naší školy se jeli
podívat na brněnské Broučky
Ve čtvrtek 16. 6. 2011 nasedaly děti
z 1. stupně do autobusů. Našim cílem
bylo nově zrekonstruované brněnské
loutkové divadlo Radost. Z repertoáru
jsme si vybrali jednu z nejnavštěvovanějších her – Karaﬁátovy Broučky.
Zda přijedeme včas, bylo do poslední chvíle nejisté, neboť zrovna na tento
den vyhlásili odboráři v dopravě stávku. K našemu údivu tak hladký průjezd
městem nikdo nečekal. Na parkovací

dvůr divadla jsme přijeli s dostatečnou
časovou rezervou. Čekání jsme si zpříjemnili svačinkou a prohlídkou místního loutkového muzea.
Interiér divadla nás všechny okouzlil. V prostorné hale si děti zblízka
prohlédly výstavu kostýmů a některé
loutky. Co nás ale nadchlo nejvíce, bylo
jednoznačně samotné představení. Stali
jsme se svědky oslavy narození malého
Broučka a Berušky. Drželi mu pěsti při
prvním letu s tatínkem a kmotříčkem. Fandili mu při namlouvání
milé Berušky. Viděli jsme velkou
Žlunu, která dokonce hledala
svýma velkýma svítícíma očima něco k snědku i mezi námi
v hledišti. Naštěstí nic neobjevila!
Herce a loutkoherce jsme
odměnili bouřlivým potleskem
a plni nových dojmů se vraceli
nazpět k maminkám.
Zas někdy příště!
Ludmila Chudobová,
ZŠ Bystřice n. P., , Nádražní 615

Hry a soutěže na ZŠ
Ke konci školního roku žáci společenskovědního semináře a další
dobrovolníci z řad žáků devátých
tříd připravili pro žáky prvního stupně dne 28. 6. zábavné dopoledne
plné her a soutěží.
Deváťáci se pečlivě připravili.
Vymysleli spoustu zajímavých úkolů, zajistili hudbu i doprovodný pro-

gram pro žáky, kteří zrovna nesoutěžili. Počasí nám také přálo a děti
z prvního stupně byly velmi šikovné
a připravené úkoly plnily s chutí
a odhodláním. Celá akce se vydařila
a přinesla dětem plno zábavy a příjemných zážitků.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Obhájili jsme 3. mezinárodní titul
EKOŠKOLA
Naše ZŠ Bystřice n. P., Nádražní
615 je sedmým rokem zapojena do
mezinárodního projektu Ekoškola,
který se zabývá 6 tématy - Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy,
Doprava a Šetrný spotřebitel. Žáci
se snaží o ekologický provoz školy
- třídění odpadů (papír, plasty, sklo,
bio, ostatní, baterie a drobné elektrospotřebiče), šetření vodou a energií,
pěstování květin a práci na školní
zahradě. Koordinátorem tohoto projektu je ekologické sdružení Tereza
se sídlem v Praze. Dne 23. 5. 2011
se na naší škole uskutečnil audit,
ve kterém auditoři sdružení Tereza
zkoumali, jak se nám daří naplňovat témata Ekoškoly v praxi. Tohoto
auditu se zúčastnilo vedení školy,
zástupce provozních zaměstnanců,
koordinátoři Ekoškoly, členové Ekotýmu a také starosta města Bystřice
n. P., zástupci Odboru ŽP a TS města
Bystřice n. P.
Kritéria auditu jsme splnili a tím
jsme obhájili 3. mezinárodní titul
Ekoškola, který můžeme používat
až do roku 2015.
A co tomu všechno předcházelo? Například: Expedice Ukrajina;

Ekoolympiáda; Den Země – úklid
okolí řeky Bystřice; Výstava elektrospotřebičů našich babiček; Ankety
– Odpady v našem městě, Prostředí
školy; Den bez aut; exkurze na Sběrný dvůr; Ekologická konference;
Den činu – sběr papíru; exkurze do
kotelny na biomasu; exkurze a beseda ve spolupráci s CHKO Žďárské
vrchy; beseda s TS města Bystřice
n. P. – odpady; soutěž o nejlepšího
tříditele odpadů.
Předávání mezinárodního titulu
projektu Ekoškola proběhlo v Praze v prostorách Národní technické
knihovny, kterého se zúčastnili pan
starosta Ing. Karel Pačiska, paní
ředitelka Mgr. Alexandra Gabrielová, koordinátorky Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková a zástupci
Ekotýmu Lenka Mičínová (9.A),
Eva Svobodová (9.A), Monika
Hemzová (8.A) a Michaela Šutrová
(8.B). Součástí předávání titulu byla
konference „Ekoškoly v akci“. Žáci
měli možnost prezentovat svoji školu a vyměňovat si zkušenosti.
Dagmar Pivková a Hana Kopecká,
technická podpora Marie Slámová
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ŠKOLSTVÍ

Krajská návštěva na VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem

V současné době, kdy se intenzivně jedná o restrukturalizaci školství
v kraji Vysočina, naši školu poctilo svojí návštěvou několik významných
hostů. K jednacímu stolu proti sobě zasedli 1. náměstek hejtmana pan Ing.
Vladimír Novotný, radní pro oblast sociálních věcí Mgr. et Bc. Vít Krčál,
paní Ing. Alena Vidláková a ředitel školy Mgr. Miroslav Novák.
Návštěva formálně navázala na nedávnou delegaci čelných představitelů zřizovatele na Městském úřadě v Bystřici nad Pernštejnem. Hlavním
tématem jednání se stala opět optimalizace krajských škol. Do projednávaných bodů se dostala nejenom problematika teoretického vzdělávání, ale
i ožehavý problém opouštění původních areálů naší školy. Ředitel školy
tak projednal návrh harmonogramu opuštění dílenských prostor školy na
ulici Nádražní, které by mělo být brzo realizováno, dále pak výhled využívání dílenských prostor v Domaníně a v neposlední řadě i návrh školy na
rekonstrukci školních prostor na ulici Kulturní, ze kterých by v budoucnu
mohlo vzniknout velice pěkné odborné pracoviště všech učebních oborů.
Dalším tématem rozhovorů se stal celkový výhled odborného školství
v kraji Vysočina. Z pohledu kraje v každém případě dojde v dohledné
době k restrukturalizaci současného stavu. Zmíněn byl opětovně i záměr
rušit osmiletá gymnázia ve většině měst v kraji. Mělo by tak dojít k optimalizaci počtu volných míst ve středních školách. Úkolem všech je dostát
požadavkům kraje Vysočina v závislosti na objemu ﬁnančních prostředků,
které v budoucnosti budou do školství směřovat a tomu přizpůsobit společné dlouhodobé záměry. V nelehké pozici se tak ocitá nejedna odborná
škola, ale i školy se všeobecným zaměřením – gymnázia, lycea.
Krajská návštěva společně s ředitelem školy osobně navštívila některé
z našich pracovišť odborného výcviku učňů. Všichni výše zmínění ocenili
koncepci školy v dlouhodobém měřítku. Zároveň vyjádřili i osobní podporu odbornému školství v kraji. Podpora je na místě! Vždyť v tomto školním roce jsme opět byli úspěšní. Zdařilá Celostátní soutěž středoškoláků
v Agropodikání, první místo v krajském kole jízdy zručnosti, několik pěkných umístění v celostátní soutěži Linde – sváření plamenem a elektrickým obloukem, celá řada úspěšných kulturních akcí, které se v budoucnu
zařadí do pravidelného kulturního života Bystřice nad Pernštejnem. O to
všechno se starají naši studenti a pedagogové, kterým tímto patří naše
poděkování.
Tomáš Krejčí

Poděkování
Začátkem minulého školního roku se sešlo na gymnáziu několik zájemců o kurz německého jazyka pro veřejnost. Zatímco zájem o angličtinu
je veliký, němčina jakoby nebyla v kurzu. Přesto se kurz němčiny rozjel
a pro některé z nás byl zároveň příležitostí připravit se na zkoušku Zertiﬁkat Deutsch. Zkoušky pořádá Rakouský institut, ale bystřické gymnázium
umožňuje každoročně složit tyto zkoušky přímo v budově, takže nemusíte
jezdit do Brna.
Rádi bychom poděkovali bystřickému gymnáziu, jmenovitě naší lektorce paní Luise Semerádové a panu řediteli Milanu Hanákovi za to, že
je neodradila ani malá obsazenost kurzu. V dnešní době, kdy lidské konání nezřídka bývá podmíněno ekonomickými zájmy, to považujeme za
nevšední a bystřické gymnázium je v tomto směru opravdu školou. Dále
bychom rádi poděkovali paní učitelce Pavle Filipové za pomoc při přípravě na zkoušky ZD. Doufejme, že se příští rok zase budeme potkávat, třeba
v hojnějším počtu.
za účastníky kurzu Markéta Slámová
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM VÝLETEM
Červen, to je blížící se konec školního roku. S ním je vždy tradičně
spojen školní výlet. Pro žáky radost,
poznání a nové zážitky, pro učitele
spousta starostí, aby se vše vydařilo.
2. června 2011 jsme se učitelé a žáci
1. stupně ZŠ Tyršova 106 v Bystřici
nad Pernštejnem vydali autobusem
na výlet do Pardubic.
Hlavním cílem naší cesty bylo
navštívit originální Muzeum Perníku
v Perníkové chaloupce pod hradem
Kunětická hora u Pardubic. Po téměř
dvou hodinách jízdy jsme konečně
dorazili na určené místo. Nejprve
jsme si všichni zakoupili potřebné
vstupenky, občerstvili se v útulném
bufetu U Všech Čertů a pak se vydali
na prohlídku Perníkové chaloupky.
Hned na začátku jsme si mohli změřit tloušťku ukazováku v tlustoměru,
byly tam čtyři velikosti. Poté nás pan
průvodce seznámil s netradičním
pojetím klasické pohádky „O perníkové chaloupce.“ Žáci si odnesli
ponaučení, že bez slušného chová-

ní v životě nic nedostanou. Musí
být zdvořilí, ochotní pomáhat druhým, zdravit dospělé osoby, o vše
pěkně požádat a za vše poděkovat.
Po pohádce jsme prošli tajuplným
lesem a dostali se do Perníkářské
dílny Ježibaby, kde jsme mohli na
vlastní oči vidět výrobu perníků
a dokonce i jejich pečení v opravdové peci. Z Medového království,
kde jsme viděli výstavu překrásných
perníků, jsme putovali do Ježíškova nebe. Kdo však lže, krade, do
Pekla se hrabe. Žáci, kteří zlobí
a jsou neposlušní, se mohli podívat
do Pekla. Bylo tam veliké horko
a tma. Byli nakonec rádi, že z Pekla
unikli bez následků. Prohlídka nás
zaujala a všichni jsme dostali perník
na ochutnání. V obchodě si každý
koupil nějaký pěkný suvenýr pro
maminky a ostatní členy rodiny.
Výlet se nám líbil a v pořádku
jsme se vrátili domů.
Anna Tomanová, učitelka ZŠ
Tyršova 106, Bystřice n.P.

Pusa na zámek
V pátek 17. června 2011 vystoupil hudební soubor „Pusa na zámek“ z Praktické školy Žďár nad Sázavou v Bystřici nad Pernštejnem. Jejich hudební pásmo mohli vidět žáci Základní školy Tyršova
a děti Mateřské školky Pohádka.
V souboru účinkují i dva mladí ale i samotným účinkujícím.
postižení lidé z Bystřice, kteří letos
Velké poděkování patří nejen paní
úspěšně dokončili studium na Prak- učitelce Mgr. Jitce Kučerové, která
tické škole ve Žďáře nad Sázavou - se dětem věnuje v hodinách hudební
Nikol Dudková a Václav Sladký.
výchovy i mimo ně, ale i paní učiPěvecký program doprovázela telce Marii Kolbábkové a panu ředinejen kytara, ale i perkusní nástroje, teli Mgr. Josefu Buchtovi, kteří byli
na které studenti sami hráli. Mezi ně tak vstřícní a umožnili vystoupení
patří již známé claves, cabasa, triangl, hudebního souboru na školách.
ale i méně známé, jako je agogo, wood
Pusa na zámek se těší na další spoblock nebo rainsticks - dešťová hůl.
lupráci, která jí byla nabídnuta.
Vystoupení se líbila nejen dětem,
Soňa Dudková
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INZERCE

KULTURA, OSTATNÍ

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění prázdninových dnů tento
malý výběr nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.

VAVŘINECKÁ POUŤ
konaná pod záštitou starosty města Bystřice nad Pernštejnem

Knihy pro dospělé:
Desenský Rudolf
Štorkán Karel
Tereščuk Andrej
Belica Miroslav
Cinger František
Novák Zdeněk
Child Lee
Spangenberg
Sláma Vojtěch
Cílek Roman
Deaver Jeffery
Furnivall Kate
Škoda Jiří
Schmitt Gudrun
Kosatík Pavel
Pötzsch Oliver
Plaidy Jean
Brdička Jan
Motlová Milada
Knihy pro mládež:
Poborák Jiří
Špaček Ladislav

Ptáci na zahradě
Pes, přítel člověka
Pět žen Rudolfa II.
Panovníci Ruska
Co nezavály písky
Jaroslav Seifert
Útěk z Čech
61 hodin
Nemoci psů
Příručka pro rybáře
Hlasy z hořících domů
Nula stupňů volnosti
Perla Petrohradu
Psychodidaktika
Quilling pro děti
Česká inteligence
Katova dcera
Královna diamantů
Vladimír Ráž
Český rok od jara do zimy

Pátek 12. srpna - výletiště Pod Horou
21.00 hodin Pouťová zábava - hraje skupina METAXA.
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici nad Pernštejnem

Sobota 13. srpna - náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
9.00 − Formování a lití kovů, svařování, ukázky kovorytectví
a kovářského umění
Pořádá Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem
Do 10.30 hodin − VI. Memoriál Františka Proseckého sen.
Sraz historických vozidel spojený s II. srazem šlapacích autíček
10.30 − Výstava veteránů a šlapacích autíček, přehlídka dobových
modelů salónu paní Baxantové, překvapení nejen pro účastníky
srazu Pořádá Veterán TATRA klub v Bystřici nad Pernštejnem
13.30 − Odjezd historických vozidel

Neděle 14. srpna - náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
Texaské rodeo
Průzkumník přírody
Špaček v porcelánu

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

10.00 -12.00 − Koncert populární slovácké krojované dechové hudby
MORAVSKÁ VESELKA ze Sušic u Přerova
Zpívají: Hana Navrátilová, Marie Jurečková, Petra Dudová a Miloš
Kobliha
10.00 a 11.00 − Zemanovo divadlo – Taneční škola v zoo
12.00 - 12.30 − Rytířské klání – Rytíři Země zubra
13.00 – 17.00
5. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DECHOVÝCH HUDEB
ZUBERSKÁ ŠESTKA
BYSTŘICKÁ KAPELA
LIBKOVANKA
VENKOVANKA
Přehlídku uvádí a zpívá JOŽKA ŠMUKAŘ
Pořádá Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem
PO CELÝ DEN JARMARK A BOHATÉ OBČERSTVENÍ
Pro děti kolotoče a jiné atrakce, projížďky na koních

Zubní pohotovost červenec - srpen 2011
ČERVENEC
24.7. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
30.7. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
31.7. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
SRPEN
6.8. MUDr. Anna Špárníková, zdravotní středisko Křižanov, 566 522 218
7.8. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
13.8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 566 628 788
14.8. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
20.8. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
21.8. MDDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
27.8. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
28.8. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Výstava obrazů Marie Nedvědové

Po celý červen probíhala v Městském muzeu v Bystřici výstava
obrazů Marie Nedvědové pod
názvem „Cesty“.
Marie Nedvědová se narodila 15.
listopadu 1948, její otec František
Nedvěd byl ředitelem malotřídní
školy v Chroustově u Žďáru nad
Sázavou. Ve Žďáře absolvovala
střední všeobecně vzdělávací školu a zároveň absolvovala výtvarný
obor na nově vzniklé lidové škole
umění. V letech 1966 – 70 studovala ruštinu a výtvarnou výchovu
na Pedagogické fakultě brněn-

ské univerzity. Poté začala učit na
základní škole v Bystřici a zároveň
ve výtvarném oddělení zdejší Lidové školy umění. Na několik let se
vzdálila z Bystřice do Svratky, ale
pak už se vrátila do bystřické ZUŠ
deﬁnitivně.
Samostatně a dlouhodobě se
vzdělávala ve výtvarném umění,
absolvovala postgraduální studium v Moskvě a stáž na institutu
A. I. Gercenova v Petrohradě. Její
první učitelkou výtvarné výchovy
byla všestranně nadaná Růžena
Magniová, poté ji na vysoké škole
vedli učitelé Josef Bulant, Vladimír
Drápal, Josef Němec, Igor Zhoř,
Leonid Ochrymčuk, Rudolf Puchýř
aj. Byla dlouholetou členkou Kabinetu učitelů výtvarné výchovy a
s těmito učiteli se účastnila pravidelných výstav od roku 1974 až do
roku 1991. Samostatně nebo s jinými výtvarníky vystavovala v různých městech – v Brně, Mikulově,

Opavě, Praze, Jihlavě, Uherském
Brodu, v Karlových Varech, Žďáře nad Sázavou také v roce 1990
v Německu na ostrově Rujána.
V našem městě je toto ale její první
samostatná výstava, které jsme se
konečně dočkali.
Marie Nedvědová maluje s oblibou kraje zadumané, meditativní,
cesty které vybízejí k následování, majestátné hory, krajiny často
pusté, ale také klidné. Mezi jejími
obrazy najdeme náměty z rodné Vysočiny, ale i z Vysokých a
Nízkých Tater, z Kavkazu, Gruzie, Arménie, z německé Rujány i
z Ázerbajdžánu.
Ze všech malířů Marie nejvíce
připomíná Antonína Smažila, tematicky a technikou, ale také Jana
Zrzavého, a to symbolikou vyjádření, jistým zjednodušením linií a
také sklonem k vnitřní meditaci.
Kresba Marie Nedvědové je jemnější, poetičtější, laskavá, zejména

portréty dětí prokazují, jak ráda má
Marie svoje žáky, jak jim rozumí a
je tolerantní k jejich světu.
Ne náhodou si Marie vybrala
učitelské povolání, a dosáhla v něm
mnoha úspěchů. Přes 130 ,,jejích
odchovanců“ se vydalo na uměleckou dráhu, nejvíce z nich je – jak
se dá předpokládat – učitelů výtvarné výchovy a na druhém místě pak
architektů.
Protože to vím z vlastní, rodinné
zkušenosti, vysoce si cením Mariiny schopnosti naučit děti ,,dívat
se“, vnímat výtvarný objekt, krajinu, tvář, naučit je výtvarně se vyjádřit. Přestože nemusí mít každé dítě výtvarné nadání, naučilo
se mnoho jejích žáků vyjádřit svoje emoce, používat různé výtvarné
techniky, rozumět barvě a pochopit proporce.
Bystřická výstava Marie Nedvědové stála určitě za vidění!
Jarmila Michálková

BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ I.
Ve vyhlášených podmínkách bystřické fotosoutěže Bystřická zrcadlení
bylo uvedeno, že pro 3. historicko-srovnávací téma Hledání ztraceného
času budou zveřejněny historické fotograﬁe z archivu našeho muzea.
Z dosud naskenovaných cca 1000 jsme vybrali několik desítek a k nim
přidáme vždy jednu fotograﬁi z okolí (vesměs z mé sbírky záběrů cyklu
Okolí Svratky od Hynka Jeřábka).

U historické fotograﬁe bude zveřejněn rok zhotovení, autor, případně
z které sbírky pochází. Určit místo pořízení fotograﬁe bude ponecháno na
detektivním umění soutěžícího.
A01-002 asi 1910
foto Jan Svačina, sbírka Petr Dvořáček
1970
foto Petr Dvořáček
A32-002a
Js 088
asi 1930
foto Hynek Jeřábek, sbírka Petr Dvořáček
Pro začátek jsme vybrali záběry vcelku lehce identiﬁkovatelné. Postupně se však bude obtížnost zvyšovat. Je jasné, že někdy už se nenajde to
správné místo, kde stál tehdejší fotograf, mnoho starých a půvabných
koutů města a okolní krajiny se k nepoznání změnilo. V tom případě bude
ponecháno na uměleckém citu a invenci soutěžícího, jak si s daným tématem poradí.
Na závěr vždy pár slov o autorech starých fotograﬁí. PH. Mr. Jan
Svačina (5. září 1884 – 26. června 1930) byl synem bystřického lékárníka a jedno volební období (1891–1894) i bystřického starosty za stranu mladočeskou Jana Svačiny. Vystudoval stejně jako jeho otec farmacii
a v lékárnictví nezbytná chemie jej zřejmě přitáhla k aktivnímu fotografování. Fotil celý život nejen město, ale i široké okolí. Měl několik fotoaparátů, město a krajiny dělal na skleněné desky 9x12, 10x15 a 13x18 cm,
na tehdejší dobu nezvyklé bylo vlastnictví zvětšovacího přístroje (obvykle se desky pouze kopírovaly). Lékárnu měli Svačinovi na bystřickém náměstí v č. 4 a později č. 66, kde jsem v 70 letech našel na půdě už jen nepatrný zbytek jeho prací – 51 skleněných negativů.
Petr Dvořáček
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KULTURA
KULTURA

INZERCE

Jan Kapita (50. léta 16. století Bystřice n. P. – 31. 12. 1589 Třebíč)
Jan Kapita pocházel ze staré
bratrské rodiny Hlávků usedlé v
Bystřici nad Pernštejnem a připomínané v bystřických městských
knihách již od poloviny 15. století,
své práce však podepisoval latinizovanou podobou rodinného příjmí. Narodil se někdy v 50. letech
16. století a záhy se stal učedníkem u Ondřeje Štefana, snad ještě
za jeho působení v Přerově. Když
se roku 1570 stal Štefan pomocníkem u biskupa Jana Blahoslava
v Ivančicích, přesídlil tam s ním
nejspíše také Jan Kapita. Z tohoto roku pochází i nejstarší známé
Kapitovo dílo, překlad kazatelské
příručky dánského teologa Nielse
Hemmingsena Pastor seu de pastoris optimo vivendi agendique
modo z roku 1562 pod názvem
Pastor aneb zpráva užitečná a
velmi potřebná pravému pastýři
při životu i ouřadu jeho. Jediný
známý exemplář se dnes nachází
v bratislavské univerzitní knihovně, kam se dostal z učitelského
ústavu v Lučenci. Kapitovo autorství jednoznačně dokládá jeho
předmluva, datovaná 28. července
1570 v Ivančicích.
V roce 1572 byl Jan Kapita ve
Slavkově vysvěcen na jáhna. Kvůli
jeho schopnostem jej Ondřej Štefan
počátkem roku 1574 vypravil spolu s bratřími Janem Němčanským
z Uherského Brodu, Janem Felinem
z Mladé Boleslavi a Janem Bernhardem z Přerova na studia do Heidelberku. Byli dobře přijati tamními
profesory a ubytováni na kolejích,
aby ušetřili na výlohách. Následujícího roku na jaře podnikl Kapita s
Felinem cestu do Curychu a Ženevy, kde navštívil slavné reformované teology Heinricha Bullingera
a Theodora Bezu, od nichž dostal
listy pro Ondřeje Štefana. Studium bratrských bohoslovců dálo se
tehdy již výběrově se zaměřením
na Jednotou připravovaný český
překlad celé bible. Bylo proto zadostiučiněním, když si z Heidelberku
bratrští studenti odnášeli v září roku

1575 potvrzení o úspěšném studiu
teologie a klasických jazyků od
předních reformovaných profesorů
Zachariase Ursina a Caspara Oleviana. Největší pochvaly ze všech se
dostalo Janu Kapitovi, který byl po
návratu domů roku 1577 vysvěcen
na synodě v Holešově na kněze.
Ještě téhož roku byl Kapita
ustanoven za duchovního správce
bratrského sboru v Třebíči po bratrovi Janu Eneášovi, který se právě stal biskupem a po zemřelém
Ondřeji Štefanovi se ujal úřadu v
Ivančicích. Třebíč byla vybrána
pro Jana Kapitu nepochybně proto,
že ležela blízko Kralic, kam byla
roku 1578 přenesena ivančická
tiskárna a kde se mělo v dohledné
době začít s tiskem bratrské Bible kralické, tzv. šestidílky. Jelikož
šlo o dílo kolektivní, není snadné
odlišit podíl jednotlivých spoluautorů, nicméně Kapitovou prací
byl hlavně poznámkový aparát k
šestidílce a dále redakce pátého
dílu obsahujícího deuterokanonické knihy a apokryfy a vyšlého až
roku 1588, které se ujal po smrti
jiného bystřického rodáka Izaiáše
Cibulky († 1582).
Vzhledem k úkolům spojeným
s překladem a tiskem Bible kralické
byl Kapita asi již od roku 1578 trvale zastupován v třebíčské duchovní
správě, které přináležela péče též
o bratří v Jihlavě a Starči, pomocníkem Pavlem Cedronem. Byla
to snad i Kapitova častá nemoc,
která nutila k takovému opatření.
Dokladem může být zpráva o jeho
neúspěšné cestě do Boskovic, kam
dorazil v neděli 14. dubna roku 1583
v doprovodu Jana Eneáše, aby spolu s místním správcem Danielem
Boreášem jednali s panem Hanušem
hrabětem z Hardeku o letovických
bratřích, jež obstarával právě boskovický správce Boreáš. Při bohoslužbách kázal dopoledne Eneáš; odpoledne měl kázat Jan Kapita, ale byl
stižen dnou, a místo něj tudíž kázal
Boreáš. Po bohoslužbách jeli Eneáš
s Boreášem do Letovic jednat s hra-

Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem pořádá ve školním roce 2010-2011 kurz

pro mládež pod vedením lektorů
taneční školy Starlet Brno

Zahájení kurzu ve ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 2011 v 18.30 hodin
ve velkém sále kulturního domu
Další hodiny vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hodin ve velkém sále KD
Kurzovné
(zahrnuje 10 lekcí, prodlouženou, věneček):
400 Kč (absolventi z roku 2009, 2010)
1000 Kč (ostatní)
Vstup pro diváky na jednotlivé lekce:
30 Kč (rodiče, prarodiče)
50 Kč (ostatní)
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ké vydání ovšem existuje ve dvou
variantách, které jsou sice opatřeny
stejným titulním listem i vročením,
ale liší se svým rozsahem i obsahem. Mezi oběma verzemi můžeme
vysledovat posun směrem k obšírnějšímu a myšlenkově náročnějšímu
výkladu. Nelze proto vyloučit, že
druhá redakce byla určena pro vzdělanější příslušníky Jednoty bratrské,
nejspíše z řad šlechty.
Ve srovnání se soudobými bratrskými postilami vyniká Kapitovo
dílo svěžím jazykem a podává nejen
obraz soudobé bratrské věrouky, ale
i mravů, zvyků a kultury autorovy doby. O jeho oblibě a rozšíření
v Jednotě bratrské svědčí i skutečnost, že v roce 1630 oslavil svátek
Nanebevstoupení Páně domácími
bohoslužbami a četbou z Kapitovy
Postily jeden z nejvýznamnějších
moravských šlechticů a v době předbělohorské světská hlava Jednoty
Karel st. ze Žerotína.
Protože Jana Kapitu stále sužovala nemoc a Pavel Cedron byl z
Třebíče poslán v roce 1585 do
Strážnice, začal Kapitovi roku 1587
vypomáhat bratr Uberin Sylvius,
třebíčský rodák. Duchovním asi
nebyl, pobýval však delší čas mezi
bratřími v Polsku a měl značné
teologické znalosti, které uplatnil
v polemice proti jezuitovi Václavu
Šturmovi. Již koncem roku 1587
ovšem Uberin přesídlil z Třebíče
do Loštic a Jan Kapita zůstal na
sborovou práci v Třebíči sám. Asi
také proto se jeho nemoc rychle se
zhoršovala, až 31. prosince 1589
vydechl naposled. V bratrském
nekrologiu čteme: „Při dokonání
toho roku 89. podle počítání do
Nového léta umřel bratr Jan Kapita
v Třebíči v neděli v 24 hodin před
Novým létem. Tu v Třebíči byl
několik let správcím, téměř vždycky nemocen byl. Byl také jedním
z ouzké rady. Rodem byl z Bystřice nad Pernštejnem, člověk učený
atd. Bratr Jan Eneáš nad ním kázal
v sboru třebíčském.“
Připravil Jan Pulkrábek

TANEČNÍ
A SPOLEČENSKÁ
VÝCHOVA

TANEČNÍ

Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem pořádá

KURZ PRO DOSPĚLÉ

Kurzy budou zahájeny jen při dostatečném počtu zájemců.
Uvedené ceny jsou vč. 20% DPH.

TANEČNÍ
A SPOLEČENSKÁ
VÝCHOVA

bětem sami. Jeho nemoc přesto nijak
nepřekážela, aby byl roku 1584 na
synodě ve Slavkově zvolen do úzké
rady Jednoty.
Zatím jeho práce na české bratrské bibli pokročila tak daleko, že
se Kapita mohl opět ujmout sám
vedení třebíčského sboru. V roce
1584 tak nechal Kapita zavěsit na
věž třebíčského sboru druhý zvon,
pořízený především z darů soukeníků, a do sboru pořídil nové varhany. Rok 1584 a následující jinak
patřily v Kapitově životě k těm
méně šťastným. Byl totiž vydán
císařský mandát proti pikartům,
jímž byly v královských městech
zapovězeny veškeré náboženské
novoty a tajné bohoslužby. Z toho
důvodu chodívali do Třebíče na
bohoslužby i nečetní bratří z Jihlavy. V prosinci 1584 byl v Jihlavě na léčení u tamního měšťana
Víta Weidhofera i již zmíněný Jan
Eneáš, který byl svým hostitelem
požádán o bratrské bohoslužby.
Eneáš váhal, ale když Jan Kapita
nic nenamítal, vykonal bohoslužby na Hod Boží vánoční. Na udání
evangelického kazatele Hederika
a z císařova rozkazu byl Weidhofer 30. ledna 1585 zatčen, zatímco
Eneáš rychle odjel z Jihlavy. Na
žádost Eneášovu se ujal Weidhoferova případu Bedřich ze Žerotína, na jehož zákrok byl Weidhofer
z vězení propuštěn a nalezl potom
i s rodinou útočiště v třebíčském
sboru Kapitově, kde působil nadále jako bratrský učitel až do své
smrti roku 1596.
Přes tyto bouřlivé události právě v této době připravil nemocný
Kapita do tisku své nejvýznamnější
dílo, jímž je dvojdílná Postila, to jest
kázání, kteráž na řeči Boží ke dnům
svátečním přináležející přes celý rok
činěna bývají, v nichž po částkách
artikulové víry obecné křesťanské se
vysvětlují. Obvykle se uvádí, že Postila poprvé vyšla v Kralicích roku
1586 a podruhé na Starém Městě
pražském v tiskárně Jonaty Bohutského z Hranic v roce 1615. Kralic-

ZAČÁTEČNÍCI
zahájení 29. 9. 2011 * 20.30 - 22.15 hod.
4 lekce + prodloužená * cena 900 Kč / pár

POKROČILÍ
zahájení 10. 11. 2011 * 20.30 - 22.15 hod.
4 lekce + věneček * cena 900 Kč / pár
V případě přihlášení do začátečníků i pokročilých je celková cena 1600 Kč / pár

Bližší informace v kanceláři kulturního domu, tel. 566 552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
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Úspěch bystřické sportovkyně

Stříbrné místo oddílu šermu

P a n i
ing. Jitka
Císařová je
nenápadná
skromná mladá
žena
a
také máma
dvou dětí.
V minulých letech
ji velmi
zaujal poněkud neobvyklý sport
– ELEKTRONICKÉ ŠIPKY. Není
to sport tzv. Olympíjský, ale má svoji evropskou i světovou organizaci.
Tato organizace pořádá světové turnaje a existují i profesionální hráčky
v soutěžích po celém světě. V naší
zemi je tento sport hodně spojován
s relaxací a dobrou náladou v restauracích. O to cennější je úspěch, který
naše amatérka dosáhla jako členka

reprezentace ČR na 16. ME a MS
(16 th IDF-EDU World Dart Championship), které se konalo v městě
Benidormu ve Španělsku. Družstvo
žen skončilo v hlavní týmové soutěži ME na 5. místě. Největší úspěch
se však dostavil v turnaji Eurocupu
žen. Jitka obsadila 2. místo a byla
tzv. „Na bedně.“ Během dalších dnů
přišli úspěchy v jiných kategoriích:
5. místo v ME dvojic žen ( startovalo
68 dvojic), 13. místo v hlavní soutěži
ME jednotlivců ( 132 žen ) a 5. místo
v MS open IDF jednotlivci ženy.
Jitka trénuje převážně doma, ale
zázemí má v klubu DC Bystřice n.P.
a hrací místnost je v Baru u zrcadla.
Protože město Bystřice n.P. bylo
partnerem naší reprezentantky, jsme
rádi, že podpora sportu padá na úrodnou půdu a my občané našeho města
můžeme Jitce Císařové gratulovat.
Karel Pačiska - starosta

ZLATÉ KOLO VYSOČINY 2011
Stříbrné družstvo chlapců: Robert König,Marek Totušek, Radek Šibor.
Bronzové družstvo děvčat: Petra Nováková, Andrea Víchová, Barbora
Lejčková, Trenéři: Jan Kurfürst, Vlastimil Kurfürst, Kateřina Jakubcová.
Foto Vlastimil Kurfürst
Sokolové Bystřice n. P. oddílu 4 a 5 medaili získali naši nejmenší
šermu vybojovali v seriálu MČR pět šermíři na MČR mladšího žactva
medailí.
18. 6. 2011v Bystřici n. P. v katego1 medaile: Bronz Zuzana Bukáčko- rii družstev.
vá v kategorii kadetek.
Bronzové družstvo: Andrea Víchová,
2 medaile: Stříbro Jan Kurfürst Petra Nováková, Barbora Lejčková
v kategorii juniorů, stejné místo Jan Stříbrné družstvo: Robet König,
získal i ve vlastním ﬁnále.
Radek Šibor, Marek Totušek
3 medaile: Bronz Kateřina JakubcoŠéftrenér oddílu šermu TJ Sokol
vá v kategorii juniorek.
Bystřice n. P., Vlastimil Kurfürst

Dne 18. 6. 2011 proběhl tradiční
závod na silničních kolech Zlaté kolo
Vysočiny. Na 100 km dlouhé trati
se startovalo z obce Ruda u Velkého
Meziříčí. Trať s celkovým stoupáním
1315 m vedla přes Osovou Bítýšku,
Žďárec, Strážek, Bukov, Nedvědici,
Věchnov, Bystřici nad Pernštejnem,
Zvoli, Bobrovou, Moravec a Křižanov
zpět do obce Ruda. Jiří Pučan z Cyklistického spolku Bystřice obsadil v tomto náročném závodě vynikající 3. místo
v kategorii MS3 100 km, muži 40-49.
Jiří Binder

Výborná sezona ve Věchnově
Skvělých výsledků dosáhli v sezoně 2010-2011 fotbalisté ve Věchnově. Muži hráli IV. třídu OS, kterou vyhráli s luxusním náskokem 13 bodů
a postoupili do vyšší soutěže. Za tyto výsledky patří velké díky trenérům
Josefu Pokornému a Jaroslavu Březinovi.
Muži:
Výsledky:
1. VĚCHNOV 50
VĚCHNOV-KŘOVÍ
5:1
0:0 3:0 2:2
2. KŘOVÍ
37
VĚCHNOV-TASOV
3:0
4:0 1:0 1:0
3. TASOV
29
VĚCHNOV-STRÁŽEK 6:3
1:2 2:0 6:3
4. STRÁŽEK 28
VĚCHNOV-BŘEZÍ
6:2
6:1 5:1 0:1
5. BŘEZÍ
22
VĚCHNOV-OLŠÍ
4:0
6:1 4:2 3:0
6. OLŠÍ
9¨
Žáci hráli nejvyšší okresní soutěž okresní přebor.Do posledního kola bojovali o první místo.Kluci pod vedením trenérů Františka Smolíka a Antonína Slabého nakonec skončili o jeden bod za Bobrovou druzí. I tak je to jeden z největších úspěchů mládeže ve Věchnově.Dokázali,že i tak malá obec
může hrát dobrý fotbal a soupeřit s týmy z větších měst a obcí. Do příští sezony přejeme všem hráčům a trenérům hodně úspěchů.
Žáci:
1. BOBROVÁ
2. VĚCHNOV
3. NOVÁ VES
4. VRCHOVINA B
5. JIMRAMOV
6. STRÁŽEK
7. KŘIŽANOV
8. MĚŘÍN
9. D.ROŽÍNKA
10. ŠTĚPÁNOV
11. JÍVOVÍ
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48
47
40
38
34
29
23
22
22
8
7

Výsledky:
VĚCHNOV-MĚŘÍN
VĚCHNOV-BOBROVÁ
VĚCHNOV-NOVÁ VES
VĚCHNOV-JIMRAMOV
VĚCHNOV-JÍVOVÍ
VĚCHNOV-VRCHOVINA B
VĚCHNOV-KŘIŽANOV
VĚCHNOV-ŠTĚPÁNOV
VĚCHNOV-D.ROŽÍNKA
VĚCHNOV-STRÁŽEK

4:1
0:5
0:2
2:0
4:0
4:1
2:0
3:0
6:0
3:3

1:1
3:0
2:0
3:0
3:1
2:6
5:1
7:0
3:0
2:0
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Šipkový klub DC Bystřice nad Pernštejnem
V letošním roce jsme už druhou
sezónu hráli extraligu Jihomoravského oblastního šipkového svazu.
A dopadla nadmíru dobře. Celkové
třetí místo je výborné umístění. Dále
jsme se zúčastnili Českého poháru
družstev (32. místo) a Mistroství
České republiky (17. až 24. místo).
Naše hrací místo je v Baru u Zrcadla a sestava týmu – Jitka Císařová,

Karel Jaroš, Jiří Fendrych, Jaromír
Mráz, Martin Hulák, Martin Šikula,
Petr Císař, Jaroslav Novotný a Petr
Houdek. Věříme, že v další sezóně budeme stejně úspěšní a zároveň děkujeme našim sponzorům,
a to Ladislav Munka-Bar u Zrcadla,
IWA-topení, voda, plyn, PK-PNEU
s.r.o., Fonorex s.r.o., město Bystřice
nad Pernštejnem. Šipkám zdar.

CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE
Již v pátém ročníku se Bystřice nad Pernštejnem stane etapovým městem
v 15. ročníku cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2011.
V letošním ročníku se v Bystřici n. P. a okolí absolvují hned dvě úvodní etapy,
které mohou významně svým proﬁlem promluvit do závěrečného výsledku celého ročníku. Start a cíl obou etap budou na Masarykově náměstí.
Ve čtvrtek 4. srpna ve 13:30 hod. bude odstartována 1.etapa na 78,1 km.
Trať úvodní etapy je vedena přes Vír – Koroužné do Švařce, kde absolvují
5x okruh Čtyři Dvory – Brťoví – Švařec, poté zpět přes Vír do Bystřice n.P.,
kde přibližně v 15:20 hod. bude cíl.
Na okruhu Švařec – Čtyři Dvory – Brťoví – Švařec bude od 13:45 do cca 15:30
hod. povolen jen jednosměrný provoz, tzn. ve směru jízdy cyklistů.
V pátek 5. srpna ve 12 hod. odstartují cyklisté na 4 okruhy Bystřice n.P.Písečné – Dalečín – Veselí – Vír – Bystřici n.P. s cílem přibližně v 15:15
hod.
Dopravní omezení: na Masarykově náměstí bude po oba dny závodu
omezeno parkování v úseku od podchodu k centrálnímu parkovišti po muzeum, v okolí kostela a pod autobusovou zastávkou ve spodní části náměstí. Na
trati proběhne omezení vždy jen v úseku, kde se budou vyskytovat cyklisté.
Pro příznivce cyklistiky uvádíme i zbylé etapy.
6. srpna 2011 * Žďár nad Sázavou – ulice Brodská
3. etapa – 97,5 km *** Start : 9:00 hod. ** Cíl : 11:15 – 11:30 hod.
Žďár nad Sázavou – Hamry n. S. – Sázava – Velká Losenice - 7x okruh
(V. Losenice – Vepřová – M.Losenice – V. Losenice) – Sázava – Hamry n. S.
– Žďár nad Sázavou
6. srpna 2011 * Žďár nad Sázavou – ulice Brodská
4. etapa – 18,- km *** Start : 15:30 hod. ** Cíl : 15:55 – 17:30 hod.
Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sáz. – Sázava – Nové Dvory a zpět (časovka
jednotlivců) - na trati bude od 15:00 hod. úplná uzavírka pro ostatní silniční
provoz

Pilné jako včelky
1. května jsme vyrazily na závody
pódiových skladeb. Konkurence byla
veliká, ale obě skladby, (I´ts OK
a Elektric Kids), si odvážely krásné
2. místo. V polovině měsíce, a to 14.
května, jsme navštívily Jindřichův
Hradec, kde jsme porovnaly síly jako
jednotlivci. Nikola Nachtigalová si
odvezla stříbro a Veronika Černá
bronz v kategorii 11-13 let. Hanička
Černá (5 let) v kat. do 7 let opět bojovala jako lev.
Druhý den jsme se ocitly v Blansku na soutěži Dívky aerobiku, která
je takovým předkolem Miss aerobik.
Z tohoto kola mohla děvčata postoupit na semiﬁnálové kolo do Prahy,
které se bude konat 24. září. Celá
soutěž se skládala ze tří částí. Jedna
byla cvičení aerobiku dle lektora,
druhá rychlostní (měřitelná) a třetí
byla volná disciplína na téma, které
bylo předem určeno. Takže jste zde
potkávaly malé děti v pyžamech, ty
o trošku starší v princeznách, druhý
stupeň měl téma rock a pop, a ta nejstarší děvčata měla módní přehlídku.
Za každou disciplínu se body sčítaly.
Z našich dívek se nejlépe umístila
Nikola Nachtigalová, která postoupila do Prahy z prvního místa, Kateřina
Černá z druhého místa, Natálie Munzarová z pátého místa, Nela Fendrychová a Veronika Černá ze sedmého
místa, Anetka Pečínková z krásného
osmého místa. Všem jim patří velká
gratulace.
Do Prahy nás jely reprezentovat
Nikola Nachtigalová a Veronika Černá na Mistrovství ČR. Z celé repub-

liky postoupilo do Prahy bez mála 90
závodnic. Obě holky se probojovaly
do nejlepší třicítky.
Ani po všech těchto závodech
jsme nezahálely. V sobotu 28. května
jsme ještě s dalšími dětmi přivítaly
jaro na Borovince. Obě vystoupení
zde sklidila velký potlesk.
Poslední závody v tomto školním
roce nás čekaly 12. června v Blansku. I odtud jsme si odvážely krásná
umístění.
Dívkám i rodičům tímto moc
děkuji za přízeň, a doufám, že příští
školní rok bude alespoň stejně dobrý
jako ten letošní.
Jitka Exlová

7. srpna 2011 * Žďár nad Sázavou – ulice Brodská
5. etapa – 162,- km *** Start : 9:00 hod. ** Cíl : 13:00 – 13:15 hod.
Žďár nad Sázavou – Vysoké – Počítky – Sklené – Tři Studně – Vlachovice
– Nové Město na Mor. – Radňovice – Žďár nad Sázavou (6 okruhů)
Zveme tímto všechny příznivce cyklistiky.
Milan Plocek – ředitel závodu

Rybářské závody ARGENTINA 2011
Opět uběhl rok a máme tu prázdniny, kdy většina lidí hledá odpočinek a relaxování, ať už aktivní nebo pasivní. I my – Místní organizace
Moravského rybářské svazu chceme přispět s nabídkou k příjemně strávenému dni. A to v sobotu 27. 8. 2011, kdy pořádáme rybářské závody
pro dospělé i děti. Tradičně si můžete dobře zarybařit, vyhrát kapra nebo
jinou cenu v kole štěstí či jen tak posedět, pojíst a popít na čerstvém vzduchu. Propozice závodů můžete zhlédnout v našich vývěskách nebo na
http://momrs-bystricenp.webnode.cz/. Přijďte - těšíme se na Vaši návštěvu a účast. Petru zdar.
Pořadatelé z MO Bystřice nad Pernštejnem.

Konec sezóny
Každou sezónu zakončujeme nějak neobvykle. Jezdíme na cyklistické výlety, nebo vyrazíme na pěší túru.
Letos jsme se rozhodli spát pod širákem. Počasí nám přálo, a tak 26 dětí přišlo v pátek 3. června k nám na zahradu. Odpoledne jsme si zasoutěžili, zatancovali, vykoupali
jsme se v bazénu. Maso se nám připravovalo již od dopoledních hodin. Stravování sice nebylo moc zdravé, ale za
to bylo výborné. Maminky nám připravily spoustu dobrot
v podání řezů, šátečků, bábovek a rolád.
S plnými bříšky jsme se vydali na noční stezku odvahy.
Lesík pod horou nám k tomu připravil úžasnou atmosféru. Strachy jsme zapomínali i dýchat. Ale všichni jsme
se ve zdraví vrátili a při pohádce o Zlatovlásce jsme pod
oblohou plnou hvězd usínali.
V šest ráno to na zahradě vypadalo jako velké mraveniště. Babička nám na snídani připravila palačinky
s nutellou.
Myslím, že jsme si to všichni parádně užili. Přeji Vám
krásné prázdniny a v září se na Vás i na nové děti těším
v hale.
Jitka Exlová
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75 LET

ORGANIZOVANÉ KOPANÉ
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Ano, tolik let již existuje tato krásná hra v Bystřici. V roce 2006 jsme oslavili výročí 70 let a k tomuto byl
vydán vzpomínkový almanach. Jenže uplynulo rychle dalších pět let, přibylo hodně sehraných zápasů,
vstřelených branek a dalších událostí. Pokusme se zmapovat alespoň krátce těchto pět let.
Soutěžní ročník 2006-2007
Sportovní výsledky
Muži A skončili na 2. místě v krajském přeboru Vysočiny se ziskem
49 bodů, 5 bodů za postupujícím
H. Brodem. Trenérem byl pan
Z. Hovorka, nejlepšími střelci byli
Sklenář Z. a Havlíček M. s 12 brankami. Oba byli také vybráni do sestavy roku celého krajského přeboru.
Muži B skončili v okresním přeboru III. třídy na 1. místě a postoupili do OP II. třídy. Trenérem byl
pan V. Beran st. Nejlepším střelcem
byl jeho syn Beran V. ml. se 30
brankami,byl 2. nejlepším střelcem
celé soutěže. Dorost hrál pod hlavičkou Štěpánova a starší se umístil na
10. místě krajského přeboru, mladší
byli v téže soutěži na 6. místě. Žáci
hráli taktéž krajský přebor, starší byli
na 6. místě, mladší na 9. místě.
Složení výkonného výboru SK
– Josef Soukop – předseda, Ing. Hicham Nemrah - místopředseda, Ing.
Emil Ondra – sekretář, Bc. Petr Slabý – pokladník, Milan Tomášek ml.
- člen.
Investiční akce – začátek výměny
obrubníků, oprava ozvučení stadionu, dobudování posezení s pergolou
a krbem, zakoupení nové sekačky.
Soutěžní ročník 2007-2008
Sportovní výsledky
Muži A skončili na 3. místě
v krajském přeboru za Ždírcem
a Hartvíkovicemi. Trenérem byl
pan Z. Hovorka. Hráči J. Holý
a Z. Sklenář byli vybráni do sestavy
KP za celý rok.
Muži B hráli okresní přebor II.
Třídy a pod vedením trenéra V. Berana st. Skončili na 3. místě za Křovím
a Štěpánovem. Nejlepším střelcem
byl T. Havlík s 10 brankami.
Dorost hrál krajský přebor a starší
skončili na 7. místě, mladší byli na

místě šestém.
Taktéž v krajském přeboru skončili žáci starší na 2. a mladší na
8. místě.
Do soutěží kraje se zapojila i přípravka. Starší obsadili 11. místo
a mladší 10. místo.
Složení výkonného výboru SK Josef Soukop – předseda, Ing. Ivan
Buchta – místopředseda, Ing. Hicham Nemrah – sekretář, Bc. Petr
Slabý – pokladník, členové - Pavel
Mazourek, Marek Matuška, Dušan
Pečínka, Pavel Koudelka.
Investiční akce – dokončení výměny obrubníků na vnitřní straně
oválu, rekonstrukce náhradního hřiště Kacíř, vybudování nové závlahy
hlavního hřiště (rozvody vody, bubnové postřikovače).
Soutěžní ročník 2008-2009
Sportovní výsledky
Muži A v krajském přeboru skončili na 2. místě za Pelhřimovem, trenérem byl stále pan Z.
Hovorka. Nejlepším střelcem byl
Radek Sklenář s 10 brankami. Jan
Holý byl vybrán do sestavy KP za
celý rok. Muži B pod vedením trenéra M. Halušky skončili v OP II. třídy na 4. místě a nejlepším střelcem
byl Miloš Prášil se 17 brankami.
Dorostenců bylo málo a byl sestaven
jenom jeden tým starších, který hrál
I. třídu v kraji. V této soutěži suveréně vyhrál s náskokem 16 bodů a skórem 114:38. J. Padrtka byl nejlepším
střelcem s 26 brankami.
Žáci se umístili v krajském přeboru takto: starší na 9. místě a mladší na
4. místě. Nejlepšími střelci byli
Karásek P. ve starších s 18 brankami
a Svoboda M. v mladších s 25 brankami.
Starší přípravka v krajském přeboru byla na 12. místě, mladší na
9. místě.

Složení výkonného výboru SK
- Josef Soukop – předseda, Ivan
Buchta - místopředseda, Ing.
Hicham Nemrah – sekretář, Bc. Petr
Slabý – pokladník, členové - Pavel
Trávníček, Pavel Mazourek, Dušan
Pečínka, Zdeněk Čech st., Pavel
Koudelka.
Investiční akce – začátek výměny
obrubníků na vnější straně oválu,
dokončení renovace stánku pod pergolou, částečná výměna diváckých
laviček na mezích stadionu, vybudování nových střídaček na tréninkovém hřišti (Kacíř).
Soutěžní ročník 2009-2010
Sportovní výsledky
Muži A skončili pod vedením pana
Z. Hovorky v krajském přeboru na 9.
místě. Hráč J. Havlík byl vybrán do
sestavy podzimu krajského přeboru.
Muže B vedli pánové M.Haluška aj.
Dufek a vybojovali s nimi 10. místo
v okresním přeboru II.třídy. Dorost
měl opět jeden tým v krajské I.třídě
a opět vyhráli s náskokem 12 bodů
a skórem 163:37. Starší a mladší žáci byli v krajském přeboru na
3. respektive 11. místě. Obě přípravky v krajském přeboru skončily
shodně na 11. místě.
Složení výkonného výboru SK
- Josef Soukop – předseda, Ing.
Ivan Buchta – místopředseda, Ing.
Hicham Nemrah – sekretář, Bc. Petr
Slabý – pokladník, členové - Pavel
Trávníček, Pavel Mazourek, Dušan
Pečínka, Pavel Koudelka.
Investiční akce – dokončení výměny obrubníků na vnější straně oválu,
nátěr vnitřní strany oplocení stadionu, vybudování automatické závlahy na hlavním hřišti a tréninkovém
hřišti (Kacíř) a výměna oplocení.
Soutěžní ročník 2010-2011
Sportovní výsledky

Poděkování
Po přečtení výsledků za období
2006-2011 musíme všichni konstatovat, že SK Bystřice je velice úspěšná v KP Vysočina.
Chtěl bych poděkovat všem trenérům mládeže za jejich trpělivost
se kterou pracují s mládeží a bez
kterých by jistě nebyly tyto výsledky. Musím konstatovat, že všechno
souvisí se vším. V krajském přeboru
mužů „A“ hrajeme pouze se svými
odchovanci, což je v KP Vysočina
téměř rarita.
Přestože hrajeme na předních
místech přeborů, hrajeme technický, atraktivní fotbal, chodí na naše
14. strana

mužstva stále méně diváků. Nejsmutnější je, že se na nás nepřijdou podívat ani bývalí hráči SK Bystřice.
K 75. výročí fotbalu v Bystřici
nám dali muži „B“ dárek. Postoupili do I. B třídy kraje Vysočina a muži
„A“ skončili na 2. místě s 66 body.
Je to poprvé v historii bystřického
fotbalu, že dvě družstva hrají v krajské soutěži mužů.
Chtěl bych ještě poděkovat všem
členům výboru za jejich práci, protože řídit a oraganizačně zajistit tyto
soutěže není jednoduché.
Vše by se neobešlo bez ﬁnanční
podpory Města Bystřice nad Pern-

Muži A skončili v krajském přeboru Vysočiny na 2. místě pod
vedením nového trenéra pana Karla Fencla. Prezentovali se nejlepší
obranou v soutěži – na jaře obdrželi
pouze 4 branky.
Nejlepším střelcem byl Miloš
Prášil – dal 17 branek a byl v kraji na
4. místě. Muži B pod vedením pana
Jana Dufka vyhráli okresní přebor
a postoupili do I. B třídy kraje.
Dorost starší obsadil po nástavbové
části 2. místo, mladší dorost byl také
druhý. Žáci starší byli v krajském
přeboru na 5. místě, mladší potom
na 7. místě. Přípravka obsadila místo deváté.
Složení výkonného výboru - Josef
Soukop – předseda, Ing. Ivan Buchta – místopředseda, Mirko Tomášek
– sekretář, Bc. Petr Slabý – pokladník, Pavel Trávníček - sportovní
referent.
Investiční akce – dokončení automatické závlahy na obou travnatých
plochách a rekonstrukce travnatého
povrchu.
V tomto období tedy 2006-2011
pracovali s mládeží následující trenéři:
Bárta M., Bárta R., Černý Z.,
Dejnoška J., Dufek J., Chocholáč J.,
Jiránek M., Kittner F., Korbička R.,
Maršálek J., Nemrah H., Ondra E.,
Pečínka D., Svoboda R., Svoboda
V., Straka, Štěrba J., Tomášek M.,
Velenová H., Vojta J.
Vladimír Beran

P RO G R A M
štejnem a také našich sponzorů:
Beton SPH s.r.o., OSA s.r.o., Wera
Werk s.r.o., Bystřicko a.s., Mega
a.s., Cormen s.r.o., AQUASYS
spol. s r.o., TS města Bystřice n.P.,
Stavebniny Zeman s.r.o., E Mont
s.r.o., Stavebniny Marko s.r.o.,
Autoservis Vícha, Autoservis
Dostál, FAPOFF Karel Reckziegel,
Sagras a.s.
Na závěr bych chtěl popřát všem
hráčům ještě větší chuť do hry
a bývalým hračům a příznivcům fotbalu větší zájem o naši hru.
Za SK Bystřice n. P.
Josef Soukop

oslav 75. výročí kopané
v sobotu 30. 7. 2011
13.30 zahájení
14.00 1FC Beránka
– Malacky SK
16.30 SK Bystřice muži „A“
– Železárny Štěpánov
slosování vstupenek
18.30 hudba Balanc + Sektor-X
Na oslavu zveme všechny
bývalé funkcionáře i hráče a také
příznivce bystřické kopané.
Vstupné na celé odpoledne – 30 Kč.
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MUŽI - A
Stojící: Masér – Karel Zivčák, Josef Soukop – předseda oddílu, Karel Fencl – trenér, Jaromír Chocholáč, Jan Illek, Ladislav Mitáš, Oldřich Veselý ml.,
Jan Holý, Ondřej Vícha, Martin Horák, vedoucí družstva – Jaromír Štourač,
Alois Trávníček, Oldřich Veselý st. – asistent trenéra.
Dolní řada: David Čech, Luboš Zbytovský, Radek Špatka, Radek Sklenář,
Zdeněk Sklenář, Jan Fulneček.
Brankáři: Pavel Trávníček, Jan Hlavoněk

MUŽI - B
Horní řada zleva: Martin Haluška – bývalý trenér, Josef Soukup – předseda klubu, Jan Dufek – trenér, Milan Tomášek, Martin Horák, Marek Nepejchal, Michal Svoboda, Jaroslav Dufek, Marek Lukš, Ondrej Dudáš, Jaromír
Chocholáč, Přemysl Ryba, Radek Sklenář, Martin Zbraněk, Mirko Tomášek
– jednatel klubu, Karel Pačiska – starosta Bystřice, Jaromír Štourač – vedoucí mužstva.
Spodní řada zleva: David Hrubeš, František Konig, Lukáš Andrejs,
Luboš Zbytovský, Zdeněk Sklenář, Petr Zítka, Radek Špatka.

STARŠÍ DOROST
Horní řada zleva : Jiří Dejnožka – trenér, Tulis Luděk, Svoboda Vlastimil, Karásek Pavel, Samek Tomáš, Pačiska Petr, Chlumský Jiří, Svoboda
Jiří, Mrňous Jan, Svoboda Vlastimil st. – trenér.
Dolní řada: Nepejchal Patrik, Čech David, Štorek Pavel, Ryba Přemysl, Jaroš Vlastimil, Navrátil Dominik, Pokorný Josef.

MLADŠÍ DOROST
Horní řada zleva: Svoboda Vlastimil, Pazdera Boris, Kadlec Radim,
Lahodný David, Karásek Pavel, Pačiska Petr, Samek Tomáš, Chocholáč
Ondřej, Svoboda Vlastimil – trenér.
Dolní řada – Holubář Zdeněk, Štěrba Vojtěch, Pokorný Josef, Kroupa
Jiří, Navrátil Dominik, Ležící brankář Mrňous Jan

Loupežník pod Zubštejnem
Mimo všeobecnou pozornost proběhl v Pivonicích dne 2. 7. 2011 již
5. ročník Dětského dne. Letošním
tématem byla hondba za loupežníkem,
který se nám usídlil nedaleko zříceniny
hradu Zubštejna. Začínalo se v poledne, kdy děti dostaly oběd – tajemství
kotlíku od pana šéfkuchaře Dalibora Tomana a dále se zabavily hrami
na parketu v lese před obcí – házely
míčem na koš, ty menší klaunovi do
pusy, střílelo se z luku, dále pukem a
hokejkou do brány, chodilo po dřevěných kostkách a prolézalo tunelem.
Samozřejmostí byla sladká odměna za
každý provedený úkol. Poté se vyrazi-

lo po značené cestě, na které děti pod
odborným dohledem dospěláků plnily různě těžké úkoly. Bavily se děti i
dospělí. Těsně pod Zubštejnem na ně
číhal ukrytý loupežník, nic jim nevzal,
ba naopak, děti dostaly krásná trička,
jako upomínku na tento den a ještě si
musely najít plnou krabici sladkostí
jako poklad, který byl po zdárném
návratu rozdělen. Dostalo se na všechny i na rodiče.
Touto cestou bychom chtěli moc
poděkovat všem, kteří si dali práci
s přípravou tohoto báječného odpoledne a těšíme se na další taková setkání.
Osazenstvo Pivonic
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Pirátský dětský den
Celosvětová pirátská mánie vyvolaná sérií ﬁlmů o Pirátech z Karibiku
zasáhla i naši - moři na míle vzdálenou
- vesničku pod kopcem Hradisko, Rožnou. A tak se v sobotu 4. června 2011 v
okolí kulturního domu, základní školy
a přilehlých sportovišť shromáždila přibližně stovka malých, ale i dospělých
pirátů, aby se utkali s úkoly, které jsme
pro ně připravili. Nejdříve bylo nutno
udělat ze sebe pravého námořníka s
tetováním či vousy, pirátskou pokrývkou hlavy či vlajkou a pak hurá do akce!
Námořníci museli překonat rozbouřené
moře i nástrahy krásných nymf, vylovit
vzkaz v lahvi, z písku vyhrabat poklad
a také poznat města, rostliny či živočichy, které na svých dalekých cestách

mohou potkat. Záludné chobotnice je
docela potrápily zavazováním mašliček
i kolíčky. Velkou odvahu a sílu prokázali všichni, kteří po laně přešli přes potok
nebo podstoupili souboj v přetahování
s drsným a větrem ošlehaným Mořským vlkem. Přesná muška se hodila i
při střelbě z různých zbraní. Soutěží děti
provázel lodní lístek, který po vybarvení sloužil jako lístek do tomboly. V
závěru akce tedy proběhlo losování o
ceny a tradiční opékaní párků. Na akci
pořádané pod záštitou obecního úřadu
se podílely tyto instituce a organizace
- ZŠ a MŠ Rožná, ČSŽ Rožná, Střelecký klub Rožná, SK Rožná a SDH
Rožná, jimž patří velké poděkování
za jejich čas a ochotu. ZŠ a MŠ Rožná

POZVÁNKA DO BRANIŠOVA
Dechová hudba Lanžhotčanka vznikla v roce 1976 a patří bez nadsázky k
tomu nejlepšímu, co Morava má. Dechová hudba Lanžhotčanka vystupuje
pravidelně v rozhlasových a televizních pořadech. Po roce 1989 měli
možnost poznat Lanžhotčanku příznivci dechovky v Rakousku, Německu,
Francii, Dánsku, Maďarsku, Švýcarsku, Holandsku, Kanadě a USA.

Dechová hudba Lanžhotčanka zahraje na tradičním
hasičském výletu v Branišově.

Neděle 31. 7. 2011, zač.: 15.00 hod.
Srdečně zve SDH z Branišova

100 let hasičů v Milasíně
V sobotu 18.června 2011 se uskutečnily oslavy vzniku SDH v Milasíně. Sbor
dobrovolných hasičů byl založen 28.července 1911, kdy 14 členů zakoupilo ruční stříkačku taženou koňmi. V současnosti má SDH 23 členů, kteří se podíleli
na přípravách oslav. Slavnostního nástupu se zúčastnilo 12 sborů o počtu 90-ti
bratrů hasičů. Starosta SDH Milasín František Šustal ve svém projevu připomenul historii sboru a poté předal vyznamenání. Hasiči předvedli, jak se používá
historická i současná technika. Úsměv zdobil nejenom obecní znak, ale i účastníky oslav. Můžeme říci, že se nám oslavy náležitě zdařily a nezkazilo je ani
zhoršující se počasí. Děkujeme ČEZ, a.s. a Kraji Vysočina za ﬁnanční pomoc,
ﬁrmě Sagras, a.s. za sponzorské dary a občanům, kteří s námi přišli oslavovat,
děkujeme za účast.
Marie Dvořáková

Informace o průběhu stavby kanalizace
a ČOV Zvole, Olešínky
Dne 4. 10. 2010 začala stavba kanalizace a ČOV ve Zvoli a v m. č. Olešínky.
Na jednu stranu dlouho očekávaná stavba na druhou stranu obávaná stavba ze strany občanů z důvodu rozkopaných silnic, stavebních úprav v jednotlivých domácnostech a v neposlední řadě ﬁnanční výdaje domácností.
Tyto náklady plus mnoho jiných ce. Z trasy „B“ hlavního kanalizačního
starostí jsou daní za to, že bude- potrubí je hotovo asi 50% z celkové
me mít ve Zvoli a v m.č. Olešín- délky. K tomuto datu je usazeno 37
ky ekologickou likvidaci splaško- domovních kanalizačních přípojek.
vých vod odpovídající 21. století.
Přibližně od září 2011 začnou práSamotná stavba jde zatím nad očeká- ce společnosti 1. Žďárská plynařská a
vání dobře. Vítězná ﬁrma 1. Žďárská vodařská, a.s. na stavbě ČOV. Druhá
plynařská a vodařská, a.s. provádí prá- vítězná ﬁrma Zvánovec, a.s. začne se
ce na kanalizaci s vysokým tempem. stavbou trasy „C“. Občané chválí příNa pokládání kanalizace se podílejí stup pracovníků k provádění díla, kdy
celkem 3. skupiny pracovníků, které se a snaží způsobit co nejmenší škody
mají rozděleny svoje úseky a stavbu na okolním majetku a prostředí.
provádí dle schváleného harmonograVěřme tedy, že budeme moci bez
mu. Ke dni 10 .7.2011 je celkem hoto- problémů v říjnu 2012 spustit zkuva trasa „A“ hlavního kanalizačního šební provoz.
potrubí (celá m.č. Olešínky) včetně
Mojmír Starý
oprav komunikací po stavbě kanaliza-

Obec Prosetín nabízí k prodeji pozemky určené pro výstavbu rodinných
domů s možností napojení na obecní inženýrské sítě. Cena pozemku je
stanovena min. 150,- Kč/ m2, nabídky jsou podávány obálkovou metodou
do 1. 12. 2011. Bližší informace na tel. 516 463 323 nebo 724 148 473.

Škola v přírodě

Každoročně se zúčastňujeme výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí. V tomto školním roce vyhrál 3. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole Dareček Bažant z mateřské školy Olešníky. Ceny mu byly předány při rozloučení s mateřskou školou. Všichni mu blahopřejeme a přejeme
hodně výtvarných úspěchů.
Učitelky MŠ Olešníky

Každoročně máme tu čest, že
nás hostí pan Šikl ve svém Westernovém městečku. Tímto mu
děkujeme.
Zde si žáci procvičí a utvrdí znalosti získané v oblasti přírodovědy,
vlastivědy, ale i českého jazyka
- komunikace, vypravování, také
v novém předmětu etika - chování, spolupráce, kolektiv a jiné.
Letos nám přálo i počasí, a
proto jsme mohli s žáky uzavřít
kapitoly výuky - rostliny a živočichové. Svá pozorování si kontrolovali v
odborných knihách.
Využili jsme také nabídky a děti se mohly svézt na koníkovi, projely se
vláčkem, zadováděly si na nafukovacím hradě a využily další atrakce. Nejvíce se jim líbilo westernové divadlo.
Tyto dny pomáhají dětem ve stmelování kolektivu a umožňuje jim získávat nové zkušenosti, které si hned mohou ověřit v praxi. Za tuto možnost děkujeme.
Za ZŠ Zvole, H. Vítová
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Výtvarná soutěž v Olešínkách

Vagon bowling zahájil
Se začátkem prázdnin zahájil
oﬁciálně provoz nový bowling ve
Víru. Prvními hody na ještě ne zcela
hotové dráze v dubnu letošního roku
pokřtil naší hernu pan Bolek Polívka,
v květnu rovinnost dráhy ověřovali
medailisté Běhu Bystřickem a od 1.
července již mají všichni příznivci
tohoto krásného sportu možnost přijít
do příjemného prostředí a pokusit se
pomocí děravých koulí shodit všech
deset kuželek. Ať už se rozhodnete
v našem „vagonu“ sportovat, nebo se
budete chtít jen občerstvit, je zde pro
vás připravena příjemná obsluha, dobré pivo a samozřejmě i něco na zub.
Ladislav Stalmach

Fotbalový turnaj „O pohár obce Střítež“

Vagon bowlingg
Vír 178, 592 66 Vír
Rezervace místenek: 777 479 159

Jízdní řád
Vír hl. nádraží

PONDċLÍ
ÚTERÝ
STěEDA
ýTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDċLE

Příjezd - odjezd

NEJEZDÍ
16:00 – 22:00
16:00 – 22:00
16:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 20:00

Odpovědná strojvedoucí: Tereza Antlová

Vírský vánek 2011
Zveme všechny do Víru na 5. ročník kulturního festivalu Vírský vánek.
Ten se koná v pátek 29. 7. a v sobotu
30. 7. 2011. V letošním roce bychom
rádi prezentovali především umění
obcí, které úspěšně soutěžily v soutěži Vesnice roku. Proto u nás vystoupí celostátní vítěz loňského ročníku
Ratměřice (divadlo), loňští ﬁnalisté
z Března (pěvecký soubor), Nepolis
(kankán a mažoretky) a samozřejmě
z Víru (Doba kamenná), letošní krajský vítěz z Domamile (dětský folklór-

ní soubor) a ochotníci z Jiratic (Záskok
od Cimrmanů). Dále se můžete těšit
na loutkoherce Jana Hrubce a Kateřinu Rakovčíkovou (oba nechají dětem
své loutky i osahat), na vyprávění a
recitál známého herce Zdeňka Junáka
a na vystoupení kapely Nazdar a cimbálovky. Oba večery budou zakončeny taneční a poslechovou hudbou, tj.
v pátek se můžete těšit na diskotéku
s promítáním a v sobotu festival uzavře známá kapela All X.
Ladislav Stalmach

Úspěšný koncert varhanní hudby v Prosetíně
V neděli 19. 6. 2011 se v Prosetíně v evangelickém kostele uskutečnil koncert varhanní hudby. Absolventky církevní konservatoře v Opavě, Mgr. Renáta Platošová (zpěv) a
Ing. Iva Mrověcová (varhany) provedly díla J. S. Bacha, J. Pachebela,
Ch. W. Glucka, C. Francka, A. Dvořáka a dalších skladatelů. Koncert
byl hojně navštíven. Na snímku jsou
obě účinkující (vlevo Renáta Platošová, vpravo Iva Mrověcová) s hos-

titelem, panem farářem Coufalem.
Petr Holec

Turnaj v kopané ve Velkých Janovicích
10. července se ve Velkých Janovicích konal tradiční, již desátý ročník turnaje v kopané. Zúčastnilo se šest týmů – Ždánice, Domanín, Lísek, Písečné,
Dalečín a Velké Janovice. Slunné počasí přálo fotbalistům domácího týmu,
který nad Ždánicemi vybojoval krásné třetí místo. O zlatý pohár se utkali
hráči Písečného a Dalečína. Po napínavém boji nakonec vyhrálo mužstvo
Písečného na penalty. Gratulujeme našim fotbalistům! Sportu zdar.

9. ročník fotbalového turnaje „O pohár obce
Střítež“ se uskutečnil v sobotu 21. května. Již od
ranních hodin bylo zřejmé, že k úspěšnému průběhu letos přispěje i netradičně krásné počasí. Nejenom počasí však přineslo změny oproti minulým
ročníkům. Jednou z hlavních byla redukce účastníků turnaje na maximálně 4 družstva, která hrála
systémem každý s každým. Konečné pořadí se stanovilo počtem získaných
bodů ze všech zápasů. K tradičním reprezentacím obcí Dolní Rožínka, Olší
a domácí Stříteže se nově zařadilo družstvo z Rožné. Všechna utkání byla
nabitá bojovností a touhou po výhře, přesto se hrálo fair-play a bez vážnějších zranění hráčů. O napínavosti utkání svědčí i fakt, že o vítězi turnaje se
rozhodovalo až v posledním zápasu celého dne, který sehráli „Staří páni“
z Dolní Rožínky s výběrem Rožné. Sportovní štěstěna se nakonec přiklonila
k roženeckým mladíkům. Domácí borci bez několika tradičních opor uhájili bronzové příčky. Nepopulární bramborové medaile si odvezl tým z Olší.
Součástí závěrečného ceremoniálu bylo také vyhlášení nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal Dominik Sokol, hráč Střítežského družstva.
Na závěr bych velice rád poděkoval všem zúčastněným hráčům, divákům,
pořadatelům a také hlavnímu rozhodčímu panu Jaroslavu Vonešovi za to, že
každý svým dílem přispěl ke zdaru celé akce.
Hlavním partnerem turnaje „O pohár obce Střítež“ je Skupina ČEZ

Dětský den
K letošnímu mezinárodnímu svátku dětí připravily střítežské maminky na sobotu 28. května pro naše
nejmenší odpoledne plné her, soutěží
a dobrého pohoštění. Díky chladnému a deštivému počasí se tato oslava
musela přesunout ze sportovního areálu do společenského sálu v budově
obecního úřadu. Přes tuto nepříjem-

nou komplikaci se téměř dvě desítky dětí výborně bavily a odnášely si
nejen spoustu příjemných zážitků, ale
i dárečků, upomínkových předmětů a
dobrot od sponzorů akce.
Partnery dětského dne ve Stříteži byly Skupina ČEZ a společnost
United Bakeries – pekárna Delta
Radek Štourač

Dětská hasičská liga 2011
7. května odstartoval 3. ročník Dětské hasičské ligy. Dosud proběhly
4 z celkově 6 letošních závodů. Velmi potěšující je fakt, že o účast v lize
panuje vzrůstající zájem mezi žákovskými kolektivy. Prvního ročníku se
účastnilo 13 družstev z 8 sborů dolnorožíneckého okrsku. Následující rok
to bylo 13 družstev z 10 sborů náležícím do 3 okrsků a v letošním roce
bojuje o body v soutěži 19 týmů z 12
sborů zasahujících již do 4 okrsků.
Výkonnost soutěžících rapidně
narůstá a rozdíly mezi jednotlivými
družstvy se takřka vyrovnaly. Není
výjimkou, že o konečném pořadí rozhodují pouhé desetiny či setiny vteřiny. Tato skutečnost s sebou přirozeně
nese potřebu kvalitního zázemí pro
pořádání závodů. Ať je to již digitální
časomíra, zkušení organizátoři a rozhodčí či trať splňující přísné požadavky. Také v tomto ohledu učinila liga
velký pokrok, i když právě zde je
stále prostor ke zlepšování.
Po prázdninové pauze čeká letošní

ročník jeho poslední třetina. 3. září se
sejdeme v Rodkově a o týden později
soutěž vyvrcholí závodem na Horní
Rožínce, kde proběhne i závěrečný
ceremoniál za účasti zástupců sponzorů.
Jménem organizátorů si dovoluji
pozvat všechny příznivce mladých
hasičů a hasičských závodů k návštěvě
na těchto akcích. Vzhledem k dosud
poměrně vyrovnanému pořadí nás
bezesporu čeká zajímavé a dramatické
ukončení ligy.
Závěrem chci vyslovit velké poděkování všem soutěžícím, vedoucím
kolektivů, trenérům, organizátorům
jednotlivých závodů, bez kterých by
nebyla DHL takovou jakou je. Zvláštní poděkování patří partnerům soutěže,
kterými jsou Skupina ČEZ a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.
Podrobnější informace včetně fotograﬁí, pravidel, přihlášek a veškerých
kontaktů jsou k dispozici na webu
www.sdh.unas.cz
Radek Štourač

Poutní mše v Josefově a Zlatkově
V neděli 19. 6. 2011 sloužil mši P.
Havelka ve zlatkovské poutní kapli
Nejsvětější Trojice. I přes zamračenou oblohu se poutníci sešli v nemalém počtu. Kaplička ožila nejen
slavnostní výzdobou, ale i hrou paní
Marie Bednaříkové na el. varhany.
V neděli 26. 6. 2011 P. Kubát
sloužil poutní mši v kapli P. Marie
Lurdské v Josefově. Letošní bohoZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

služba byla významná znovu posvěcením oltáře po provedených opravách a svěcením nově vysazených lip
za kaplí. Zpěv poutních písní doprovodila hrou na el. varhany slečna Iva
Kobzová a zdůraznila tak slavnostní
ráz letošní mše.
Děkujeme všem našim občanům
za péči o místní kapličky.
Obec Rožná
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Slovo hejtmana
V půlce června, kdy s předstihem píšu tyto řádky, jsme stále
svědky dlouhodobých bojů uvnitř vládní koalice, vzájemných
výhrůžek, výčitek a ultimat. Také
osobní aféry vyplují na povrch,
neřeší se, časem se otupí jejich
hrot a zase se na ně zapomene. Tak se tomu děje u nás léta.
Nezvratným faktem je pouze realita, že jsme leccos v tom našem
státě prošustrovali a musíme šetřit. Čekají nás tedy mimo jiné léta
odkládané a neřešené reformy
důchodového systému, sociálního
systému, zdravotnictví a mnohé
další. Jejich potřebu nikdo nezpochybňuje.
Horší je skutečnost, že návrhy připravovaných reforem jsou
sociálně velmi necitlivé. Opět
je mají odnést ti slabší, kteří se
nemohou bránit. Hlavně mladí
lidé a důchodci. K těm bohatším
se změny chovají s pochopením.
A ještě více alarmujícím je to,
že tyto nedomyšlené reformy ve
svém důsledku příliš úspor nepřinesou, naopak, v některých případech se ještě prodraží.
Reformy jsou šité horkou jehlou bez diskuse nad důležitými
souvislostmi a jejich řešením.
Například v jakési laické diskusi
nad důchodovou reformou se mluví hlavně o tom, že se nám bude
zvyšovat odchod do důchodu na
67 nebo dokonce 70 či více let
věku. Bavíme se o tom, jak bude
70letá učitelka bojovat s čilými
puberťáky nebo jak budou dělníci
– stařečci zvládat fyzicky náročnou práci. Přitom ta práce jednoduše pro ně nemusí být. Nebo
budou všichni mladí na podpoře
a staří se budou potácet v práci? Bude pro stát výhodné, když
budou místo třicetiletých pracovat pětašedesátníci? Nebudou ti
staří méně výkonní? A nebudou
psychické problémy nezaměstnaných mladých mít i jiné negativní
důsledky? Zkrátka – vyřeší vše
jen prosté posunutí věku, ve kterém se ještě musí pracovat? Dovolím si o tom pochybovat.
Peníze nepřebývají ani v krajské kase. V této situaci nás ještě
žádají o ﬁnanční výpomoc policie nebo hasiči, což jsou ovšem
organizační složky státu, který je
zřizuje, řídí a ﬁnancuje. Bohužel
omezeně a jak je vidět, nedostatečně. Stát nastavuje pravidla na
výběr peněz, ale neumí to – vybírá je špatně, s jejich přerozdělováním je to ještě více tristní. Navíc
stát omezuje tok ﬁnančních prostředků i na ty oblasti, které před
časem „hodil na krk“ krajským
samosprávám. O více než sto milionů méně jsme dostali na krajské
školství, slíbené peníze stále chybí na zdravotnictví, záchranku
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Informace o akcích i městě si můžete
zdarma stáhnout do mobilu

jsme už museli „zachraňovat“
další mnohamilionovou dotací
z krajských prostředků. Města a
obce mají rovněž s omezováním
svých příjmů dostatek zkušeností.
Samosprávy nejsou ﬁrmy, které
si mohou peníze vydělat. Pokud
vláda (stát) nezmění svůj přezíravý vztah k oprávněným nárokům
krajů, měst a obcí, budou problémy se zajištěním potřeb občanů
v místech jen přibývat.
Leč začíná léto a doba dovolených a je tedy čas myslet i na příjemné věci. Můžeme nabírat síly
pod silnými slunečními paprsky u moře, poznávat historické
památky či jiné způsoby života po
celém světě. Anebo zůstat doma
a prozkoumat třeba neznámé
kouty Vysočiny. V těch mírných
kopečcích, v hlubokých lesích, u
chladivých rybníků nacházíme my
domorodci i návštěvníci z jiných
krajů a zemí místa pro relaxaci
a odpočinek po celoročním shonu. Každý může najít místa pro
koupání, cykloturistiku i klasické
pěší túry s doprovodem šumění
stromů. Vše záleží na vaší volbě.
Přeji vám všem pěkné léto, načerpání nových sil a vytržení alespoň
na čas z každodenních starostí.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny

Turistické informační centrum
v Bystřici nad Pernštejnem spouští
nový informační systém, který zcela
bezplatně zasílá do mobilních telefonů návštěvníků a občanů města audio
představení města a pozvánky na
důležité události.
Tato nová služba nese název
Blueinfo a je založena na aktivním
využití funkce bluetooth u mobilních
telefonů. Vysílač umístěný v informačním centru automaticky a nepřetržitě vyhledává a nabízí ve své blízkosti ke stažení připravené obsahy
určené pro mobilní telefony.
Máte-li zájem získat informace
o městě touto netradiční cestou, stačí přijít na informační centrum na
Masarykově náměstí, aktivovat si
ve svém mobilu funkci Bluetooth
a zapnout viditelnost v nastavení
bluetooth. Následně budete osloveni zprávou zobrazenou na displeji
mobilního telefonu, zda si přejete
získat informace od Bystřice nad
Pernštejnem. Po vašem potvrzení je
soubor s audio nahrávkou ve formátu MP3 zaslán do vašeho mobilního
telefonu. Tato nahrávka je do mobilního telefonu zaslána pouze jednou,
a také v případě odmítnutí příjmu
nebude daný soubor návštěvníky
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nebo občany znovu oslovovat.
V případě prezentace akcí a důležitých událostí ve městě lidé obdrží
animovaný graﬁcký soubor s mobilními letáčky obsahující nejdůležitější
informace. Pro příjem těchto informací je důležité setrvat na místě u IC
alespoň 20s, během kterých dochází
k zasílání.
S podobnou službou nabízenou
turistům se mohou lidé nejblíže setkat
například také u Souboru lidových
staveb Vysočina, na zámku v Litomyšli nebo u informačního centra
v Chrudimi.
„Touto službou využíváme rozšiřující možnosti mobilních telefonů
a nabízíme alternativu k tištěným
materiálům. Každý z návštěvníků
má možnost si vybrat, kterou cestu
zvolí pro příjem informací. Věříme,
že tohoto nového mobilního audio
průvodce ocení především mladí lidé,
pro které je mobilní telefon užitečnou
a nedílnou součástí života.“
Na závěr připomeňme, že je služba Blueinfo pro návštěvníky a občany města nabízena zcela bezplatně
a nepřetržitě, čímž dochází k efektivnímu předávání informací o městě
bez nutnosti dalších výdajů na tištěné
propagační materiály.
OK

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

PŘIPRAVUJE V ROCE 2011
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(prostory půdní galerie - vernisáž 21. 5. v 17 hodin)
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měsíc květen, červenec, srpen
21. 5. —10. 8.

AM1 64 km SEVEROZÁPAD

Výstava studentů ateliéru Malba 1 Fakulta výtvarných umění VUT Brno

ÔYRGQtVORYRSURQHVH3.DUHO5R]HKQDO

měsíc červenec, srpen, září
2. 7.—30. 9.
(výstavní síň Antonína Bočka - vernisáž plánována na září)

TECHNICKÁ HERNA - NEBOJTE SE FYZIKY
Ing. Vítězslav Prokop
měsíc červenec
23. 7.
(zřícenina hradu Zubštejn)

BITVA O HRAD ZUBŠTEJN
měsíc srpen
10. 8.
(půdní galerie)

MÁ NOC NEZNÁ TEMNOTU
Svatý Vavřinec v legendách a umění
Městské muzeum, Mgr. Jan Pulkrábek, P. Karel Rozehnal

měsíc srpen
13. - 14. 8.
SLÉVÁRENSKÉ SYMPOSIUM
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

)LUPD/22VUR
KOHGi]DPČVWQDQFHQDSR]LFL

2EVOXKD&1&KRUL]RQWiOQtIUp]\
DFQFNDUXVHOX
3RåDGXMHPH
]QDORVW+HLGHQKDLQ)DQXF
SUD[HQDREGREQpSR]LFLYêKRGRXSUDFRYQtÀH[LELOLWD
E\GOLãWČRNROt%\VWĜLFHQDG3HUQãWHMQHPYêKRGRX
1DEt]tPH
GREUpSUDFRYQtRKRGQRFHQt ±.þK
0tVWRYêNRQXSUiFH3UĤP\VORYi%\VWĜLFHQDG3HUQãWHMQHP
.RQWDNW2QGĜHM6XFKRPHOWHOHPDLOORRV#HPDLOF]

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa na Bystřicku
Pátý ročník výherní a poznávací akce v období od 23. 4. do 30. 10. 2011,
bude zahájen současně s otevřením dílny v přírodě
a Bystřických zastavení na Vrchové za Karasínem.
Do výherní poznávací akce je pro rok 2011 zařazeno 11 památek, pamě hodnos ,
zajímavos a turis ckých zařízení. Jsou to:
1/ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V BYSTŘICI N. P. 7/ RYBNÍK ARGENTINA
8/ ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV s.r.o.
2/ KOUSEK SLOVÁCKA V ROŽNÉ
9/ ZŘÍCENINA HRADU ZUBŠTEJN
3/ AGROFARMA V HABŘÍ
10/ DÍLNA V PŘÍRODĚ NA VRCHOVÉ
4/ SOUSTAVA RYBNÍKŮ V ČERNÉM LESE
11/ HRAD PERNŠTEJN
5/ UMĚLÁ ZŘÍCENINA V LESE JIVÍNĚ
6/ DŮLNÍ ZÁVOD R1

ª

«

¬
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Pokud bude mít účastník vyplněno:
a) alespoň 4 rubriky, obdrží jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn
b) alespoň 6 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu
v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem
c) minimálně 8 rubrik, postupuje do slosování cen:
- jízdní kolo v hodnotě 5000,- Kč
- víkendový pobyt pro dvě osoby ve Slovácké chalupě v Rožné
- poukaz do restaurace Hos nce v Habří v hodnotě 500,- Kč
- poukaz pro dvě osoby na jízdu v BVP se vstupem do Westernového městečka Šiklův mlýn zdarma
- sfárání do hlubinného uranového dolu 1200 m v Dolní Rožínce v termínu dle domluvy
- jezevčík – li nový čis č bot
- večeře pro dva lidi v hodnotě 500,- Kč na hotelu Skalský dvůr
- prohlídka vnitřku vodního díla Vír dle domluvy

VÝHRY

Řádková inzerce
• 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.
• Pronajmu byt 2+1 na ulici Voldán. Tel.: 602 582 313.
• Pronajmu garáž na Sídl. I. Tel.: 602 505 655.
• 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.
• Prodám novostavbu RD v Pivnicích. Telefon: 605 714 304.
• Pronajmu garáž v Bystřici na Sídl. I. Volejte 602 505 655.
• Prodám zděnou garáž v Bystřici n.P., Na Cihelně. Nová střecha, dlažba, zateplená vrata. Elektrika 220/380V. Cena 160 tis. Kč. Spěchá =
sleva. Tel: 733 682 616.
• Chovná stanice Sinar nabízí štěňátka Rhodesian Ridgeback ihned
k odběru. Po výborných rodičích. Do dobrých rukou, cena dohodou.
Tel.: 775 567 029.
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Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte v Turis ckém
informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, v obcích Mikroregionu Bystřicko
a v ostatních zúčastněných lokalitách nebo na webových stránkách

www.bystricenp.cz

¨¨
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PSTRUHAŘSTVÍ UJČOV
Vám nabízí

PSTRUH DUHOVÝ ŽIVÝ - 110,- Kč/kg

Kominictví
Josef Piskač

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Čištění komínů
Revize
Vložkování
Opravy
Prohlídka kamerou
Oddehtování komínů
Vír 291,

Tel.: 733 206 082
e-mail: piskacj@seznam.cz
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uvádí v rámci kulturního festivalu

Bystřice nad Pernštejnem
amfiteátr na Masarykově náměstí

Posezení a bohaté občersvení připraveno!!!
Spoustu zábavy a soutěží
s radiem Petrov a dřevěným
divadélkem zakončené
koncertem známé dívčí skupiny
Posezení a bohaté občerstvení zajištěno

Skákací hrad, trampolína

Vstupné:
na místě 150,-Kč
v předprodeji 100,-Kč
Předprodej vstupenek TIC BnP

Auto o Vícha
František
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