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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
Jak postupuje rekonstrukce náměstí
Vavřinecká pouť
S veterány do 50. let
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Ulice Okružní a ulice K Domanínku
V minulém roce byla zrekonstruována kanalizace na ulici Okružní.
Nyní došlo k obnovení parkovacích
stání a dále byl obnoven chodník. Vše
provedla městská ﬁrma TS města a. s.
v ceně 2,5 mil. Kč. Celý tento úsek
byl již zhotoven v souladu se studií
revitalizace sídliště II., kterou jsme
publikovali v Bystřicku.
V letošním roce proběhne také rekonstrukce chodníku na ulici K Domanínku v úseku od Penny Marketu po ulici Stříbrnou. Chodník bude
zrekonstruován a rozšířen na 2 metry.
Cena akce bude cca 2,1 miliónu Kč,
přičemž 80 % z celkové částky získalo
město jako dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Současně
bude v tomto úseku zrekonstruováno
veřejné osvětlení.
Josef Vojta,
místostarosta

HOUDEK V MUZEU
Vladimír David Houdek (narozen
1984 v Novém Městě na Moravě) je
dalším příslibem „bystřické“ malby.
Studuje malbu II. ve 3. ročníku AVU
u prof. Vladimíra Skrepla a v současné době vystavuje svá nejnovější

Téma měsíce:

Vodomilovy turistické cíle

plátna v Městském muzeu v Bystřici
nad Pernštejnem pod názvem „Do
nebe bodá hřídel vlasů“. Přijďte se
sami podívat a ocenit, jak se mladý
autor pere s technikou a závažnými
tématy.
-HJ-

INZERCE

CHCETE BYDLET JEŠTĚ LETOS???
VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU!!!
-

POSLEDNÍ NOVÉ BYTY PRO SEZÓNY
2009/2010

-

KOLAUDACE SRPEN 2009

-

VÝBORNÁ DOSTUPNOST IDS NA BRNO

-

BYDLENÍ V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

-

ZDARMA VEŠKERÉ FINANČNÍ A REALITNÍ SLUŽBY

-

MOŽNOST KOUPĚ GARÁŽE PŘÍMO V DOMĚ

-

PRODEJ BYTŮ DO OSOBNÍHO I DRUŽSTEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

Chcete – li bydlet v novém bytě, máte jednu z posledních příležitostí pořízení bytu z dokončované výstavby
bytů do osobního vlastnictví v Tišnově – ulice M. Pavlíkové. Další etapa výstavby bytů v Tišnově nebude
v roce 2009 zahajována.
Individuální přístup: - výběr obkladů, dlažeb, podlah, dveří i možnost samostatného dokončení těchto prací
(snížení kupní ceny o 100 až 160 tis.Kč), individuální způsoby financování bytů –
např. u družstevního vlastnictví bez potřeby hypotéky.

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMKŮ
Zahajujeme výstavbu rodinných domků v Tišnově, v lokalitě Hony za Kukýrnou. Zbývají ještě 4 volné
parcely. Typ rodinného domku lze vybrat buď z nabídky uvedené na stránkách společnosti nebo případně lze
realizovat i projekt, dodaný klientem. Předpokládané zahájení výstavby je v 07-08/2009, realizace hrubé
stavby do 31.12.2009, dokončení stavby na klíč do 30.7.2010.
Celková situace výstavby Tišnov

Aktuální situace výstavby RD

Aktuální situace o prodeji :
www.stavitelstvinemec.cz Tel . : 608 130 024 obchodní oddělení
739 052 177 vedení společnosti
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ZPRÁVY Z RADNICE

BYSTŘICKÁ ZASTAVENÍ SE RODÍ
Realizace jednotlivých „bystřických zastavení“ byla zahájena
zastavením „U školy“. V parku
před II. základní školou, která je
centrem aktivit v ochraně životního
prostředí, buduje dodavatelská ﬁrma ekologický pavilon s naučnými
panely. Využití pavilonu bude jak
pro výuku v přírodě, tak pro školní
výlety, případně zastavení a odpočinek turistů.
Velká část tohoto projektu spočívá v instalaci laviček, odpadkových
košů a dalších prvků na „pravobřežce“ Vírské přehrady. Práce v této
lokalitě nezačaly, protože se Povodí
Moravy, s.p. odvolalo proti souhlasu Odboru životního prostředí MěÚ

Bystřice n. P. s touto stavbou ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina,

a toto není dosud dořešeno.
Na trase z Víru do Bystřice n. P.

byly nainstalovány zatím jen cedule
s označením vodních toků.

JAK POSTUPUJE REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ?
Na místě vznikne větší travnatý parčík s písčitou cestičkou a lavičkami uprostřed. Upraví se také tvar křižovatky Masarykovo náměstí – ul. Nádražní a dojde
ke zlepšení dopravní situace v tomto místě.
Parkoviště a lávka: je vydlážděná pravá polovina parkoviště, pracuje se na
opěrné zdi u areálu ZZN a navazovat budou práce na chodníku k lávce. Dne
3. 7. 2009 bylo předáno dodavateli staveniště lávky a chodníku k parkovišti.

Kanalizační a vodovodní přípojky jsou dokončeny. Do výkopů je uložena el. síť včetně veřejného osvětlení, městského rozhlasu a chráničky
pro optický kabel. Současně byla na levé straně náměstí provedena přeložka středotlakého plynu.
Došlo k demolici opěrné zídky v dolní části náměstí. Na základě provedeného průzkumu opěrné zídky parčíku bylo dohodnuto, že vzhledem k jejímu
stavu a následné náročnosti opravy, která není předmětem projektové dokumentace, bude provedena demolice zdi až po schody a oprava schodiště včetně
části opěrné zdi. Generální projektant provedl změnu projektové dokumentace.

Prázdninová amnestie na penále z dluhů
vůči městu Bystřici nad Pernštejnem
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
Vzhledem k tomu, že v současné době se do prázdninové amnestie na penále z dluhů zapojilo minimum občanů, chceme apelovat na
všechny dlužníky, aby využili možnost splatit dluh vůči městu. V září
začne radnice vůči neplatičům postupovat důrazněji a bude poplatky
vymáhat prostřednictvím Exekutorského úřadu.
Připomínáme, že Rada města na svém zasedání 9. června 2009 rozhodla o prominutí penále do výše 20 000,- Kč na dluhy, které jsou vykázány v evidenci správního odboru našeho města ke dni 30. 5. 2009.
Amnestie potrvá do 31. srpna 2009.
Jedná se o dlužné částky z poplatků za odvoz odpadků, poplatků ze
psů, pokut z přestupků, nezaplacených faktur a všech plateb týkajících se
bydlení. Naše město v součastné době vykazuje nedoplatky ve výši cca
4,4 milionu korun. Protože jsme si vědomi mnohdy složité ﬁnanční situace rodin a jednotlivců, nabízíme před vlastním zahájením exekučního
vymáhání toto řešení. Pokud budou jednotliví dlužníci v daném období
s městem aktivně jednat a uhradí základní dlužné částky, bude jim penále
prominuto a nebude již v seznamech dluhů vykazováno. V opačném případě budou dlužné částky vymáhány prostřednictvím příslušných exekutorských kanceláří, které budou postupovat v rámci zákona zcela nekompromisně¨. Dlužná částka se tímto postupem mnohonásobně navýší ještě
o náklady na vymáhání.
Reagujte, prosím, na naši výzvu. Dejte svoje ﬁnanční pohledávky
do pořádku a nepřivádějte své rodiny do neřešitelné situace.
Karel Pačiska, starosta města
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
Místní samospráva oznamuje, že v sobotu 25. července cca
v 19 hodin se v naší obci na návsi
u rybníka zastaví potulná skupina
historického šermu. Zde odehraje

představení a následně bude možné, aby se děti svezly na jejich koních.
Zdeněk Skula,
předseda samosprávy

V neděli 5. července proběhlo na fotbalovém stadionu tradiční a oblíbené
utkání staří vs. mladí (1: 7).
Foto: M. Š.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
SRPEN 2009
Datum
Název akce
28. 7. – 1. 8. 2009 SoustĜedČní házenkáĜĤ Nové Veselí
Povídání a promítání s Tomášem Paleþkem
29. 7. 2009
v HabĜí - HIMALÁJE
Folk country Pátek (od 18.00 hod.) – host:
31. 7. 2009
Kamelot
31. 7. 2009
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
1. 8. 2009
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
1. 8. 2009
Taneþní zábava se skupinou METAXA
2. 8. 2009
Tradiþní výlet, hraje Valaška od 15:00 hod.
7. 8.2009

Zahájení výstav - JindĜich Štreit a Tomáš Rossi
PouĢová zábava s METAXOU
Vírský vánek
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL

8. – 9. 8. 2009

Slévárenské sympózium

9. – 29. 8. 2009

9. 8. 2009

14. 8. 2009
15. 8. 2009

VysvČcení Orlovny u pĜíležitosti 100 let Orla
Povídání a promítání s Tomášem Paleþkem
v HabĜí - MALAYSIE
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Jarmark

15. 8. 2009

MISS MOKRÉ TRIýKO

16. – 22. 8. 2009

Hostinec v HabĜí
Zapnuto BystĜice
o.s.

ulice Rud. Vaška
MČstské muzeum
výletištČ Pod Horou
obec Vír
Branišov
v areálu odborného
uþilištČ SZeŠ
orelské hĜištČ nebo
Orlovna
Galerii Na Bahnech

Výstava obrazĤ Vlada Buriana
VavĜinecká pouĢ

12. 8. 2009

Hostinec v HabĜí

Sportovní den u pĜíležitosti výroþí 100 let Orla

9. 8. 2009

28. 8. 2009
29. 8. 2009
30. 8. 2009
30. 8. 2009

Tradiþní výlet se skupinou METAXA

22. 8. 2009
23. 8. 2009
26. 8. 2009

1.7. – 31. 8. 2009 Veselé prázdninové kulturní léto na Veselém
statku ve Víru
19. 7. – 7. 8. 2009 Výstava obrazĤ JiĜího Kristena
kvČten - Ĝíjen

Putování s Vodomilem ZubĜí zemí 2009 –
poznávací turistická akce

MČstské muzeum
Orel BystĜice n. P.

Orlovna
Hostinec v HabĜí

Hostinec v HabĜí

Ubušín
Ul. Tyršova
Ski areál Olešnice na
MoravČ

Poutní týden Spoleþenství cyrilometodČjských
poutníkĤ

Tradiþní výlet na KĜižníku se skupinou
METAXA
KromČĜíž – celostátní slavnost u pĜíležitosti 100
let Orla
Orelská pouĢ na Svatém HostýnČ
Povídání a promítání s Tomášem Paleþkem
v HabĜí - NOVÝ ZÉLAND
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL
4. kolo Meziklubové soutČže

SDH Branišov
TJ Slovan Žćár n.
S. a firma Plocek
Žćár n. S.
MČstské muzeum
SDH BystĜice n. P.
obec Vír

Galerii Na Bahnech
Kulturní dĤm
BystĜice n. P.
Orel BystĜice n. P.

parkovištČ u KD

21. - 22. 8. 2009 Clasic Car Weekendu
22. 8. 2009

Organizátor
Sokol Nové Veselí

amfiteátr na Masaryk.
nám.
Ždánice
Ujþov
Blažkov
výletištČ u KD

13.roþníku cyklistického etapového závodu
mužĤ VYSOýINA 2009.

7. 8. 2009
7. 8. 2009
7. – 8. 8. 2009
8. 8.2009

8. 8. 2009

Místo
sportovní hala

ul. Tyršova

p. NČmec
Ski areál Olejnice
na MoravČ
Spoleþenství
cyrilometodČjských
poutníkĤ
Clasic Car krožek
Brno, Veterán Tatra
klub BystĜice n. P.

Rožná, KĜižník
odjezd z námČstí

Orel BystĜice n. P.

odjezd z námČstí

Orel BystĜice n. P.

Hostinec v HabĜí

Hostinec v HabĜí

Rozsochy
Veselí
StĜelnice SSK
BystĜice n. P., SK
stadion
Veselý statek ve Víru
Galerie „Na Bahnech“
ve Víru

StĜelnice SSK

K. Popelka
Galerie „Na
Bahnech“ ve Víru

mikroregion BystĜicko MČsto BystĜice n. P.

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

FIRMA E.ON UPOZORŇUJE
- 23. července od 7:00 do 11:00 hodin budou na ulici Zahradní vypnuta
č.p. 289, 546, 545 a 544.
- 3. srpna od 7:00 do 15:00 hodin budou vypnuta čp. na těchto ulicích:
Hornická: 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947
Novoměstská: 40, 436, 853, 930, 931, 932, 948, 949
Nová Čtvrť: 467, 472, 483, 484, 486, 492, 504, 505, 512, 558, 633,
635, 636, 637, 638
Luční: 462, 463, 488, 509, 525, 597, 640, 642
Kulturní: 465, 466, 471
Spojovací: 334, 669, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,
933, 934, 935, 936, 937,938
- 6. srpna od 7:00 do 15:00 hodin bude vypnuta ulice Okružní 753, 965,
966, 967, 968, 969, 970, 971, 983, 984.
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Každý může pomoci lidem
postiženým povodní
Organizační složky Charity ČR
se zapojily do pomoci lidem, které
v těchto dnech postihla povodeň.
Charita ČR vyhlásila sbírkové konto
na pomoc obětem povodní, číslo účtu
22770022/0800, VS 906. Rovněž
Diecézní charita Brno se zapojila do
pomoci lidem na východní Moravě.
Okamžitě byly poskytnuty vysoušeče, k dispozici je linka důvěry s celostátní působností (tel.: 516 410 668),
která je připravena poskytnout radu
a pomoc těm lidem, kteří se dostanou do obtížné situace. Nebuďme
lhostejní, pomozme!

Sňatky
ČERVEN 2009
6. 6.
Andrea Nachtigalová
Jaroslav Dufek
Narození
KVĚTEN 2009
6. 5.
Vanessa Nela Morrison
6. 5.
Michal Patloka
17. 5.
Amálie Horáková
17. 5.
Alice Sklenářová
19. 5.
Matyáš Hora
23. 5.
Martina Juračková
29. 5.
Natálie Brožová
29. 5.
Natálie Kupská
Jubilanti
SRPEN 2009
Karel Kalina
Jaroslav Pohanka
Jan Kurfürst
Jaroslav Hes
Jaroslav Uher
Marie Suchánková
Marie Dvořáková
Miloslav Flek
Vlasta Svobodová
Marie Žárská
Bohumír Karásek
Ladislav Dudek

88 let
87 let
87 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

AKTUALIZACE
WEBOVÉHO
VYHLEDÁVAČE
V průběhu letních prázdnin proběhne aktualizace webového vyhledávače ﬁrem v územní působnosti
mikroregionu Bystřicko, který je
na webové adrese http://www.bystricko.cz/ﬁrmy/ a je současně provázán s rejstříkem ﬁrem na webových
stránkách města Bystřice n. P. Prosíme tedy všechny ﬁrmy a podnikatele, kteří chtějí být uveřejněni
v tomto vyhledávači, aby veškeré
kontaktní údaje (název ﬁrmy, kontaktní osoba, adresa, obor činnosti,
kontaktní telefony, email, www,
provozní doba) zaslali na email:mikroregionbystricko@centrum.cz
nebo do kanceláře Mikroregionu
Bystřicko, ul. Příční 405, Bystřice
n.P., tel. 566 590 399, 731 575 342
p. Blanka Slaná.
-BS-

UZAVÍRKA
Uzavírka silnice III/35734,
ulice Kostelní v Bystřici nad
Pernštejnem bude v období od
25. července 2009 do 15. září
2009. Jedná se o úsek od křižovatky silnice III/35734 se silnicí
II/357 v délce cca 150 m. Objížďka bude vedená po místní
komunikaci v Bystřici.
-Odbor DSH-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

POZVÁNKY, ZAJÍMAVOSTI
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Studenti výtvarných oborů Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy
technické v Brně se tento rok opět zúčastní Slévárenského sympozia v Bystřici
nad Pernštejnem. To proběhne v neděli 9. srpna 2009 v areálu odborného učiliště
na Luční ulici. Studenti předvedou praktické ukázky svých řemeslných dovedností v oborech umělecké odlévání, umělecké kovářství, plošné a plastické rytí.
Předvedou ukázku lití zvonu a pro zájemce přednesou referát o historii a technologii zvonařství. Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si jednotlivá řemesla
osobně. Všichni přátelé uměleckého řemesla jsou srdečně zváni.
Ivan Hostaša, foto: O. Königová

Dobrovolní hasiči na Bystřicku
pořádali okresní soutěže



Osobnost Bystřicka v 15 letech?
17. červen 2009. Tento den mých narozenin zůstane natrvalo v mé paměti. Ne pro tradiční oslavu ve společnosti přátel i netradičních gratulantů, ani
pro neočekávaná překvapení, která se žádnému dni nevyhýbají.
Na recitál dvou absolventek bystřické ZUŠ, Terezy Podsedníkové
a Anežky Šejnohové, jsem, navzdory přítomnosti svých hostů, šla s příjemným očekáváním. Nerada vynechávám vystoupení žáků paní učitelky
Martiny Olivové. Pokaždé se přesvědčuji o tom, že se dětem a mládeži pod
jejím vedením dostává v bohaté míře toho, co činí jejich výkony hudbou,
jakkoliv různá je jejich vyspělost podle věku i nadání.
Tak tedy, nejdřív vyjádřím obdiv klarinetistce Terezce Podsedníkové,
jejíž hra byla začasté vpravdě podmanivá, a i celkovému kultivovanému
projevu této slibné mladičké muzikantky. Další z účinkujících byla vysoce
talentovaná Anežka Šejnohová, jež mě hluboce zaujala už v počátcích svého vystupování na koncertech ZUŠ. Nejsem hudební odborník, ale jsem
přesvědčena, že silné oslovení smíšeného publika, jež zaplnilo malý sál
KD a s napětím hodným koncertních síní sledovalo Anežčin výkon, reﬂektuje více, než může vyjádřit zasvěcená kritika. Mladičká sólistka má
prostě „dar z nebes“, muzikálnost zahrnující techniku i výraz, který pramení z delikátní osobnosti, jež už teď prozrazuje nejvyšší možnosti. Její
hra daleko převyšuje běžnou úroveň absolventa umělecké školy, však také
dobyla už četných uznání na soutěžích a produkcích všech stupňů. Anežku
nepochybně čekají významnější hudební sály.
Chtěla bych věřit, že vrozená pokora dívkám nedovolí zapomenout na
jejich učitelku, jejíž práce je pozoruhodná a zaslouží ocenění. Na jejich
základní školičku, jíž patří i naše uznání, ona totiž plní něco nenahraditelného v naší současné společnosti: kultivuje ducha mladého pokolení,
vede své žáky k správné orientaci v hodnotách, a je tak jednou ze záruk,
že v budoucnu obstojíme. Plody práce jejích učitelů by neměly uniknout
pozornosti bystřické veřejnosti.
Noemi Robotková

Kurzy ve školním roce 2009/2010:
Jóga pro začátečníky a pokročilé
Taneční a společenská výchova pro mládež
Taneční kurz pro dospělé začátečníky a pokročilé

Kruh přátel hudby, koncertní sezona 2009/2010:
Kvarteto města Brna, Š. Rak, J. Kšica, A. Strejček, I. Venyš a další
Bližší informace a přihlášky v kanceláři KD v Bystřici n. P.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Vítězné družstvo SDH Bohuňov
V okolí Bystřice nad Pernštejnem je zaregistrováno 17 sborů dobrovolných
hasičů, které jsou zřizovány MěÚ Bystřice n. P. a obecními úřady v Bohuňově, Lísku, Písečném, Rozsochách, Velkých Janovicích, Věchnově a Ždánicích.
Sbory zmíněných obcí jsou sdruženy v SH ČMS - Okrsek Bystřice nad Pernštejnem, který od dubna 2009 funguje jako samostatný právní subjekt.
Okrsek Bystřice n.P. pořádal v roce nila se tato soutěž v Bystřici již potřetí
2009 dvě soutěže na okresní úrovni, v řadě za sebou.
obě soutěže byly pořádány za asistence
Druhá soutěž, které se dle způsobu
okresního sdružení a podpory kraje Vy- provedení říká hovorově „klasika“,
sočina. Účast na požárních soutěžích proběhla na hřišti ve Věchnově v sopatří k jedné ze základních a každoroč- botu 13.6. Zde si své schopnosti změních činností hasičů.
řilo 19 družstev mužů a 13 družstev
Soutěž v požárním sportu se konala žen ze sborů, které patřily k nejlepším
31. 5. na sportovním stadionu v Bystřici v prvním kole soutěží pořádaných v jednad Pernštejnem. Zde za deštivého po- notlivých okrscích žďárského okresu.
časí soupeřili muži, ženy a dorostenci Z okrsku Bystřice n. P. si trouﬂo souokresu Žďár nad Sázavou o postup do těžních klání zúčastnit pět družstev,
krajského kola. Soutěžilo se dle ce- a to muži z SDH Písečné a domácí
lostátně platných pravidel požárního SDH Věchnov, z žen SDH Bohuňov,
sportu. Nepříznivé počasí nedalo zrov- SDH Lísek a SDH Rozsochy. Soutěna nejlepší podmínky pro sportování, žilo se ve třech disciplínách – požární
z důvodu bezpečnosti bylo nutno ze šta- útok, štafeta s překážkami 8x50 m
fety 4x100m vyloučit běh přes kladinu a teorie. Mezi muži patřil stupeň neja nakonec se zesilujícím se deštěm byly vyšší SDH Stránecká Zhoř, těsně před
zrušeny přebory jednotlivců. Požární SDH Oslavice a SDH Veselí. U žen paútok ovšem za vytrvalého deště absol- tří příčka nejvyšší SDH Bohuňov před
vovali všichni celý. Mezi muži obstálo SDH Rovečné a SDH Hamry.
nejlépe družstvo z Radostína n. Osl.,
Vedení okrsku děkuje vedení města
Ženy měly pouze jedno družstvo, a to Bystřice n.P., Areálu sportu a OÚ Věchz Velkého Meziříčí. Mezi dorostenci nov za možnost podařené akce uspořái dorostenkami si vedla nejlépe družstva dat, děkuje soutěžním družstvům za
ze SDH Ruda, smíšené družstvo bylo účast a členům SDH, kteří pomohli
nejlepší ze SDH Dobrá Voda. Přesto, akce zorganizovat, za pomoc.
že ze sborů našeho okrsku v požárním
sportu zatím nikdo nesoutěží, uskutečVelitel okrsku Vít Mičín
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ŠKOLSTVÍ
12. ROČNÍK PŘEHLÍDKY PĚVECKÝCH SBORŮ

Polovina května je každoročně
dobou, kdy se jako stěhovaví ptáci
do Bystřice sjíždějí zpěváčci dětských sborů. Letos to bylo již podvanácté a souborů se sešlo rovných
10. Kromě bystřických z pořádající
ZŠ TGM a ZUŠ přijely předvést své
programy děti z Letovic, Olešnice
na Moravě, Bystrého, Žďáru n. S.,
Nového Veselí a Nedvědice.
Zpěváky i sbormistry přivítal
a pozdravil místostarosta města Bystřice Bc. Josef Vojta a hned poté zazněly první písně. Příjemné prostředí
Kulturního domu nezbavilo na 240
účinkujících zcela trémy, ale přispělo
k tomu, že malí i velcí předstupovali
před své kolegy a publikum daleko
odhodlaněji. Mnozí už v Bystřici vystupovali, pro další to byla premiéra.

Ať tak, či onak, nebylo vítězů ani poražených. Všechny sbory předvedly
své nejlepší výkony, vzájemně je jistě hodnotily a porovnávaly. Současně načerpaly inspiraci a energii do
další práce, která není lehká a nese
své plody až po delší době.
Páteční dopoledne opět uběhlo nečekaně rychle a po závěrečné
společné písni, rozloučení a obědě
se všechna „ptáčata“ zase vracela
do svých hnízd. Nejsme ale smutní, protože víme, že celý rok z nich
budou znít nové písně a v polovině
května příštího roku opět příroda zavolá a stěhovaví ptáčci-zpěváčci najdou cestu k nám do Bystřice. Rádi
je budeme vyhlížet.
Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM

TITUL EKOŠKOLA
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
získala 2. mezinárodní titul Ekoškola
Obhájili jsme druhý titul Ekoškola a zúčastnitnili jsme se slavnostního předávání titulů v překrásném
Valdštejnském paláci v Praze dne
24. 6. 2009. Komu za to vděčíme??
Samozřejmě nejprve celé naší ZŠ –
všem žákům, učitelům, provozním
zaměstnancům a vedení školy s paní
ředitelkou Mgr. Alexandrou Gabrielovou. Nemůžeme zapomenout poděkovat za dobrou spolupráci MěÚ
Bystřice nad Pernštejnem s panem
starostou Ing. Karlem Pačiskou, TS
města Bystřice nad Pernštejnem
a samozřejmě ekologickému sdružení
Tereza, které je koordinátorem tohoto
projektu. Přemýšleli jsme nad tím,

6. strana

co nám Ekoškola dala?? Lepší vztah
žáků k životnímu prostředí. Staráme
se nejenom o vnitřní, ale také o vnější vzhled školy. Naučili jsme se třídit
odpad, šetřit energii a vodu. Nejlepší
akcí, která se nám podařila uskutečnit
v letošním roce, byl Den činu- sběr
papíru. Podařilo se nám nasbírat
10,4 t papíru a ušetřili jsme tak 208
stromů.Ekoškola nám dává možnost
jednat s úřady a sami se tak podílet
na zlepšování ekologického stavu
školy. Co nám Ekoškola vzala???
Určitě volný čas, ale nelitujeme toho,
protože si myslíme, že naše práce má
smysl a rádi v ní budeme pokračovat.
Ekotým: S. Jarošová, J. Hamer
Koordinátoři: D. Pivková,
H. Kopecká

Ne zánik, ale vítězství!

Ve Vysokém Mýtě se 23. 5. - 24. 5. 2009 pořádal 17. ročník přehlídky dětských dechových orchestrů – Čermákovo Vysoké Mýto.
Žáci a absolventi naší základní umělecké školy pod ročním vedením p. uč.
Štěpána Husáka, hráli ve složení: Kateřina Kašparová, Miroslava Holá, Martina Ostrýžová, Kristýna Hanusová, Anna Pokorná, Miroslav Jílek, Romana
Ostrýžová, Jan Kinčuk, Jiří Pavlovič, Pavel Polesný, Vojtěch Dudek, Matouš
Vrbík, Pavel Pačíska, Miloslav Jinek, Pavel Marek, Antonín Pokorný, Jan
Šípek, Vlastimil Pavelka, Petr Pečinka, František Raučina, Vojtěch Adam,
Hynek Dvořák, Josef, Havránek, Petr Kříž, Martin Pokorný, Martin Tomášek,
Petr Samek, Jiří Brablec, Vendula Navrátilová, Veronika Šerá, Jaroslav Hubka,
Michal Jančík, Petr Zavadil, Martin Urban.
V sobotu v jejich podání zazněly tyto skladby: Břetislav, Rozmarná dívčina,
Amen, West side story, Ty to víš. Mladí hudebníci hráli srdcem pro radost sobě
i divákům. Postarali se o jedinečný kulturní zážitek a také o reprezentaci Zákl.
umělecké školy v Bystřici n.P.
Přestože muzikanti z Bystřice byli věkově nejmladší,dokázali získat od
divácké poroty nádherné druhé místo. Udělování cen pokračovalo dál a orchestr získával další ceny:
- Františku Raučinovi – nejmladší účastník
- Kristýně Hanusové – hra na hoboj
- za kultivovaný projev
- za nejlépe zahranou Čermákovu skladbu ,,Břetislav“
- sekce dřevěných dechových nástrojů
Už tohle všechno byl obrovský úspěch, ale pak přišlo to nejdůležitější.
Vyhlášení absolutního vítěze 17. ročníku Čermákova Vysokého Mýta.
Z úst předsedy poroty zaznělo: ,,Vítězem se stává dechový orchestr Základní
umělecké školy z Bystřice nad Pernštejnem!“
Vypuklo obrovské nadšení a jásot,neboť jsme získali hlavní cenu – příčnou
ﬂétnu od výrobce Amati-denak s.r.o.
Hudebníci, ještě jednou vám všem gratulujeme k úspěchu, kterého jste dosáhli a přejeme hodně síly a elánu do dalšího hraní. Dále pak děkujeme panu
učiteli Miroslavu Náhlíkovi,který ve svém volném čase působí v orchestru
a panu učiteli Lukáši Smrčkovi za hráčské posílení orchestru a přípravu mladých trumpetistů.
Marta Mikšová a vedoucí dechového orchestru Štěpán Husák

Certifikát o vytvoření českého rekordu
Agentura Dobrý den Pelhřimov
s.r.o. a společnost EKO-KOM
upořádaly akci pro kraj Vysočina,
v jejímž průběhu
vyráběli žáci 34
škol znaky obcí
a měst z odpadních materiálů
určených ke třídění. Naši školu
reprezentovala
9. A, která vytvořila znak města
Bystřice n. P.
z PET víček,
alobalu a kartonu, který byl
součástí největší
galerie
znaků
měst a obcí vy-

robených z odpadových materiálů.
EKOTÝM
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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MDD na Skalském Dvoře
Den dětí je velká událost pro všechny děti i dospělé. Děti se těší, čím je
dospělí překvapí a dospělí jsou rádi, že dětem udělali radost.
Letos jsme i my v MŠ Čtyřlístek přemýšleli, jak s dětmi oslavit jejich
velký den. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli, že dětem jejich svátek
zpříjemníme grilováním na Skalském Dvoře, přidáme soutěže a hry, projížďku autobusem, procházku kolem rybníka, prohlídku hotelu, nějaké to
překvapení, no zkrátka spoustu zážitků a radosti.
V pondělí 1.6. byly všechny děti nachystané s batůžky v MŠ a plné očekávání, co se bude dít. Počasí se konečně umoudřilo a autobusy dorazily
před MŠ, takže jsme mohli vyrazit. Cesta proběhla bez problémů, za několik minut jsme byli před hotelem Skalský Dvůr. Zde nás přivítala ředitelka
hotelu paní Šmerdová s ostatními zaměstnanci.
Než se ogrilovaly párky, prošli jsme se s dětmi kolem rybníka, prohlídli si
okolí a potom jsme se přesunuli do jídelny hotelu, kde jsme si jako důležití
hosté pochutnali na grilovaných párcích. Personál hotelu nám připravil ještě
malé překvapení v podobě zmrzlinového poháru.
Poděkovali jsme, rozloučili se a potom už přišly na řadu soutěže a hry.
Vzduchem létaly poskládané papírové vlaštovky, malí rybáři vylovili
všechny ryby z umělých rybníčků, u přetahování s lanem jsme zažili hodně
legrace, košem na košíkovou propadlo mnoho míčů, zvuk bubínku přivedl
všechny děti se zavázanýma očima k cíli. Na památku jsme ještě křídami
nakreslili na zem obrázky, kterými jsme chtěli poděkovat všem za to, jak
se o nás pěkně postarali.
Potom jsme nasedli do autobusů a vyrazili zpět k domovu, vlastně do
MŠ. A zde jsme si povídali o tom, co jsme společně zažili a co se komu
nejvíce líbilo.
Byl to opravdu zase jeden báječný den, na který budeme všichni vzpomínat. Tento vydařený den by se však nemohl uskutečnit bez ochoty
a vstřícnosti personálu hotelu Skalský Dvůr, který se postaral o to, abychom se zde cítili jako doma. Příjemné prostředí, vlídné a přátelské jednání k dětem svědčí o profesionalitě zaměstnanců. Proto bychom jim chtěli
touto cestou ještě jednou upřímně poděkovat.
Děti a zaměstnanci MŠ Čtyřlístek

Letem valčíkovým světem

Začátkem května nám do školy
přišla nabídka paní učitelky Macháčkové ze ZUŠ na výchovný
koncert s názvem „Letem valčíkovým světem“ pro žáky starší 10 let.
Jelikož jméno Lenka Macháčková
má již v Bystřici zvuk a její koncerty jsou vždy pečlivě a nápaditě připraveny, rozhodly jsme se nabídky
využít. Nakonec jsme do kulturního
domu odcházely s dětmi mnohem
mladšími a jak jsme posléze zjistily,
vůbec jsme neudělaly chybu.
Hodinovým programem provázeli poutavým a vtipným slovem
Viktorie Königová a Jiří Pavlačka,
oba oblečeni do dobových kostýmů. Precizně nacvičené skladby
Orchestru Něhoslava Kyjovského,
menuety a valčíky, známé i ne-

známé, doprovodily tancem dva
bystřické taneční soubory. Taneční
soubor žáků SZeŠ a taneční skupina Krok sun krok, oba v choreograﬁi Evy Bačovské.
Koncert byl nádherný a pro děti
naučný. Velice nás mrzelo, že jsme
nemohly tleskat také paní učitelce
Macháčkové. Z důvodu vážného
úrazu se k naší lítosti nemohla koncertu osobně zúčastnit. Zastoupila
ji paní učitelka Milada Krásenská,
která celý program se všemi účinkujícími docvičila a během koncertu řídila.
Paní učitelce Lence Macháčkové přejeme brzké uzdravení a děkujeme!
učitelky ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615

Setkání budoucích prvňáčků
Těsně před koncem školního roku, 22. června, se na naší škole sešly děti z mateřských škol, zapsané do 1. třídy pro příští školní rok
2009/2010. Nebyly u nás ve škole poprvé. Společně se svými rodiči
se tentokrát přišly podívat na paní učitelku, která je bude od září učit.
Prohlédly si třídy svých starších kamarádů, seznámily se také s novými spolužáky, vyzkoušely si „školácké hry“ i práci s interaktivní tabulí
a předvedly svým budoucím třídním učitelkám, co už z mateřské školy
znají a za co se nemusí stydět. Mnohé zjistily, že se školy nemusí bát,
a že je to v ní vlastně prima.
Tak děti, na shledanou 1. září!
Renata Pavlačková,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Víte, že lze vyrobit košík z novinového papíru?
To se podařilo Tomáši Novákovi ze 6. A, ZŠ Bystřice
n. P, Nádražní 615.
Na první pohled je k nerozeznání od proutěného košíku a má i podobné využití
– na ovoce, dekorace, apod.
Tomáš se s tímto výrobkem
zúčastnil soutěže manuální zručnosti ve 4. ročníku
„Socholití“ ve Štěpánově
dne 30. 5. 2009. Umístil se
na 3. místě, získal věcnou
cenu a pro školu ﬁnanční
dar. Blahopřejeme.
Ekotým,
ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Jezdecké odpoledne
V neděli 14.června proběhlo na Školním statku VOŠ a SOŠ Bystřice
nad Pernštejnem jezdecké odpoledne. Sjeli se zde jezdci s koňmi z širokého okolí a tak jsme mohli vidět „v akci“ skoro dvacet soutěžících dvojic.
V první soutěži překonávali překážky do výšky 70 cm, v druhé pak do 100
cm. Tyto výšky zvládali soutěžící s přehledem. Pro některé méně zkušené
byly oříškem pestře natřené překážky a barevné proﬁly, a tak se do cíle
nedostali všichni. Nejlepší z těch, kteří neshodili žádnou překážku, se pak
rozeskakovali na vyšších skocích, kde se rozhodlo o vítězi. Mladí jezdci se
i letos v „židličkové“ utkali o sladkou odměnu.
Zpestřením dne byla ukázka výcviku psů, za kterou děkujeme členům
kynologického klubu Bystřice nad Pernštejnem pod vedením Tomáše Makovského.
Vyvrcholením jezdeckého odpoledne byla soutěž „mini-maxi.“ Soutěžící skákali přes překážku, která se postupně zvyšovala. Vyhrála dvojice
z Mirošova – jezdkyně Jana Klimešová s koněm Zadar.
Celým odpolednem nás již tradičně provázela kvaliﬁkovaná cvičitelka Hana
Bernovská, o správný průběh na parkuru se starala Jana Pejclová a nezbytné
a chutné občerstvení zajistil Milan Jukl. Velké díky patří nejen jim, ale všem,
kteří se na přípravách podíleli.
Jak se říká, nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. A tak i pro
úplné začátečníky nabízíme celoročně výcvik jízdy na koni či vyjížďky do
přírody. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Za JK SZeŠ a ŠS Bystřice nad Pernštejnem Kateřina Kluzová (608 151 727)

Zubní pohotovost k červenci 2009
1. 8. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
2. 8. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
8. 8. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou
9. 8. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. Mor.
15. 8. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
16. 8. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
22. 8. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130
23. 8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80
29. 8. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
30. 8. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránách 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 ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM
K-11, TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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Dějepisná exkurze do Polska

Každý rok pořádá Základní škola T.G. Masaryka dějepisnou exkurzi pro 9. ročníky do Prahy. Letos ale bylo vše jinak. Díky nadšenému dějepisci Miloši Sobotkovi měli naši žáci jedinečnou příležitost podívat se na historická místa našich severních sousedů.
Cílem naší exkurze bylo místo,
které se do světových dějin zapsalo nesmazatelným písmem – KL
Auschwitz-Birkenau, koncentrační
tábor Osvětim-Březinka. Pro svou
tragickou minulost je oprávněně zapsáno na listině světového dědictví
UNESCO.
Začátek naší cesty byl pro žáky
opravdu netradiční. Ještě se jim nestalo, aby museli kvůli škole stávat
o půlnoci. Jinak to ale nešlo. Do
cíle cesty jsme museli dorazit před
osmou hodinou ranní, a proto autobus od školy vyjížděl v jednu hodinu ráno, v pátek 19. června.
Již během cesty jsme měli všichni možnost pocítit, co nás v koncentračním táboře asi čeká. V autobuse
jsme totiž zhlédli ﬁlm Schindlerův
seznam, některé z dětí něco podobného ještě neviděly. V porovnání
s realitou to ale byla procházka růžovým sadem.
Hned po příjezdu na místo nás
„uvítal“ nápis na bráně „Arbeit
macht Frei“ (Práce osvobozuje).
Všichni jsme se ale od naší průvodkyně záhy dozvěděli, že osvobozením se myslela likvidace člověka.
Každý z nás měl o daném místě
různé informace. Skutečnost byla
ale mnohem drsnější a otřesnější.
Neustále nám letěla hlavou jedna
myšlenka. Jak něco takového může
udělat člověk člověku?! V koncentračním táboře byl člověk zbaven
svého lidství, všeho, co ho odlišuje od méně vyspělých živočišných
druhů. Stal se pouze jakousi věcí
a podle toho s ním bylo nakládáno.
Pokud měl štěstí, žil měsíc. Pokud
při něm štěstí nestálo, zemřel pár
hodin poté, co do tábora vstoupil.
Bohužel i ten, který zůstal na světě
o něco déle, zbytek svých dnů prožil ve strachu, bolesti a utrpení.
Z táborů jsme odcházeli zděšeni

a psychicky vyčerpáni. Pohled na
tuny lidských vlasů, tisíce fotograﬁí
zavražděných lidí, na snímky zubožených žen a dětí – to otřese každým. Vždyť jsme procházeli místem, kde podle dějepisců zahynulo
téměř 1 500 000 lidí.
Nechtěli jsme ale, aby děti měly
z exkurze pouze smutné zážitky.
Proto jsme je seznámili s jedinečným historickým skvostem Polska,
a to solnými doly ve Wieliczce.
I tato historická památka je zapsána na seznamu kulturního dědictví
UNESCO.
Prohlídka byla opravdu nádherná
a zajímavá. Kdo z nás měl možnost
ocitnout se 135 metrů pod zemí, sejít do této hloubky po více než pěti
stech schodech, z nichž mnohé jsou
ze soli? Už jste viděli solnou dlažbu, solné sochy v životní velikosti,
solné lustry, solná jezera apod.?
Zdalipak jste někdy navštívili luxusní podzemní restauraci? Pokud
ne, do Wieliczky si určitě zajeďte.
Dějepisnou exkurzi jsme ukončili v Krakově, třetím největším polském městě, ve středověku hlavním
sídle polských králů. Zde jsme si
alespoň zvenčí prohlédli královský
palác Wawel, děti měly možnost
město poznat i díky hodinovému
rozchodu. Mnohé z nich tento čas
využily k nákupu drobných dárků
pro své blízké.
Cesta zpátky byla únavná. Téměř
všichni jsme ji prospali. Domů jsme
přijeli až v sobotu o půl třetí ráno.
Troufám si ale napsat, že všichni,
kdo se s námi na tuto cestu odvážili,
budou na ni celý život vzpomínat.
Odnáší si z ní velké historické ponaučení. Že naši předci byli velice
zruční, šikovní, tvořiví, ale také
krutí, bezohlední a nelidští. A že by
se historie neměla opakovat.
(za dějepisce Marie Nebolová)
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KNIHOVNA, OSTATNÍ

S VETERÁNY DO 50. LET

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních dnů nabízíme našim čtenářům
tento malý výběr, ze 148 knih zaevidovaných v průběhu
měsíce června.
Knihy pro dospělé:
Berry Steve
Canﬁeld Jack
Cílek Roman
Čermáková Dana
Dardenne Amandine
Gaisler Jiří
Häckel Hans
Hall Judy
Hašková Blanka
Charlish Anne
Chvaja Adam
Kellerman Jonathan I
Kessler Leo
Klimek Hynek
Kofránková Václava
Kopelman Jay
Mlčáková Renata
Nicolle David
Nowak Helmuth
Pecinovský Josef
Peters Elizabeth
Ryšavý Martin
Snow Peter
Šerák Michal
Whitehouse Maggy

100 nejslavnějších vědců
Rukopis Karla Velikého
Slepičí polévka pro otce a
syna
100 hodin, kdy umírala
republika
Génius Zdeněk Svěrák
Origami
Zoologie obratlovců
Atlas oblaků
Kameny od A do Z
Slabikář dětských účesů
Artritida a revmatismus
Divuplná Indonésie
mpuls
Velký útěk
Vládcové našich hor
Moravské pole
Z Bagdádu, s láskou
Grafomotorika a počáteční
psaní
Řád německých rytířů
Země zalévaná krví
Notebook pro seniory
Kniha mrtvých
Cesty na Sibiř
Největší světová bojiště
20.století
Zájmové vzdělávání
dospělých
Kabala

Knihy pro mládež:
Bryant Bonnie
Colfer Eoin
Čulmanová Beatrica
Grolik Markus
Panter a návrat mumie
Kaletová Lucie
Vogl Christl

4 tajemství Čtyřlístku
Dívky v sedlech. Dvojčata
Artemis Fowl
Tučňák v ZOO
Soukromý detektiv Perry
Strašidla na Silvrštejně
Dobrodružné příběhy
rodinky trolů

Prázdninová otevírací doba
KĚĚĢůĞŶşƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
WŽ
jƚ
^ƚ
ƚ
WĄ

ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ǌĂǀƎĞŶŽ
ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ

ϭϮ͘ϯϬͲϭϳ͘ϬϬ
ϭϮ͘ϯϬͲϭϲ͘ϬϬ
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ƚ
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ƚ
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ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ϵ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ

ϭϮ͘ϯϬͲϭϲ͘ϬϬ

Chtěli bychom vás ještě jednou pozvat
a upozornit na výstavu konanou při příležitosti Clasic Car Weekendu s názvem
„S veterány do 50. let“. Především bychom
chtěli upozornit na změnu data termínu konání vernisáže, která se přesouvá ze soboty
22. 8. na pátek 21. 8. na 19:00 hodin, kdy
vás velmi rádi přivítáme v Městském muzeu v Bystřici. Kromě občerstvení se můžete těšit na módní přehlídku studia Hany
Baxantové ve stylu secese 20. let a především 50. let doprovázenou stylovou hudbou
a dále na možnost nechat se zdarma učesat
ve stylu tehdejší módy. Výstava vás dále

provede všemi oblastmi lidského života
– politika, umění, sport, náboženství, společenský život ad. Naleznete tu předměty
každodenního užívání, budete mít možnost
spatřit módu tehdejší doby, jak všední, tak
i společenskou: architekturu, plakáty, ﬁlatelii ad. Atmosféru budou navozovat i soudobé ukázky hudby a ﬁlmu. Doufáme, že
výstava zaujme široké řady veřejnosti. Někteří mohou zavzpomínat na to, co prožili
a někteří si mohou přiblížit dobu jejich rodičů a prarodičů.
Monika Matušková, Hana Bažantová,
Foto: David Veselý

Klub ANR ČR o.s.
Bystřice nad Pernštejnem založen
Ve středu 27. května 2009 se sešli i se svými dětmi v bystřické Orlovně první členové
nově založeného Klubu Asociace náhradních
rodin ČR. Předsedkyně místního Klubu, paní
Marcela Dědová, přivítala vzácné hosty, a to
paní Miladu Bárkovou, pracovnici na úseku
NRP Krajského úřadu kraje Vysočina a tajemnici poradního sboru, dále paní Zoru Daňkovou, pracovnici MěÚ Bystřice n. Pernšt.,
která má na starosti v oblasti náhradní rodinné
péče péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost, je kurátorkou pro mládež a poskytuje
základní sociální poradenství. Nově založený
klub do Bystřicie n. P. přijeli podpořit také zástupci občanského sdružení „Pěstounské rodiny kraje Vysočina“ se sídlem v Pelhřimově,
pan Aleš a paní Monika Dietrichovi společně
s paní Janou Frantíkovou DiS, zástupkyní
z Prahy. Mezi hosty nechyběli ani zástupci
místní sportovní organizace Orel, a to starosta
organizace pan Karel Smejkal a sekretář paní
Miroslava Kučerová.
Zástupkyně kraje a MěÚ seznámily přítomné s náplní své činnosti a s problémy, se
kterými se setkávají a musí řešit při výkonu
své funkce. Hosté z Pelhřimova pak povyprávěli o svých bohatých zkušenostech, které získali od založení svého obč. sdružení
v r. 2005, o tom, jakou činnost rodinám
s dětmi nabízí během celého roku. Vychází
také vstříc nabídkou své pomoci a spoluprací
v začátcích činnosti bystřickému klubu. Paní

ϭϮ͘ϯϬͲϭϲ͘ϬϬ
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J. Frantíková vyprávěla o svých bohatých
zkušenostech s výchovou svých adoptovaných dětí. Podělila se s přítomnými nejenom
o radost, ale i o starosti, které přináší tato obětavá činnost. Setkávají se neustále s nepochopením některých občanů, ale kupodivu i učitelů. Vysvětlila, jak rodina musí překonávat
těžké okamžiky ve vzájemném porozumění
u rozdílných povah dětí, a o co je to ještě těžší potom, když nenachází pochopení okolí.
Zástupci Orla nejdříve seznámili přítomné
se zaměřením organizace a nabídli členům
klubu vzájemnou spolupráci. Orel poskytuje k činnosti klubu místnost k pravidelným
schůzkám rodičů a tělocvičnu k tomu, aby si
děti po dobu schůzek rodičů mohly v klidu
pohrát a do sytosti se pod dohledem vydovádět. Schůzky klubu se budou konat pravidelně každou poslední sobotu v měsíci od 14.00
hod. Orel a místní Klub ANR ČR budou úzce
spolupracovat v přípravě nejrůznějších akcí
pro rodiče s dětmi v průběhu roku a budou se
v této činnosti také vzájemně podporovat. Při
schůzce se také vzájemně představily přítomné rodiny a vyjádřily zájem tuto činnost uskutečňovat, vzájemně se setkávat a předávat si
své zkušenosti s výchovou adoptovaných dětí
a přebírat dobré rady již zkušených rodičů.
Na závěr první schůzky klubu předsedkyně
Marcela Dědová poděkovala všem hostům
a přítomným rodičům a pozvala je na příští
schůzku.
M. Kučerová, M. Dědová

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892 Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz
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ZÁJEZD DO TRENKOVY ROKLE

Výsledky 4. ročníku Pﬂegrova Karasína

Itinerář zájezdu:

Společnost Františka Kroha děkuje všem účastníkům 4. ročníku
literární soutěže Pﬂegrův Karasín
a gratuluje vítězům. Stali se jimi
tito soutěžící:

7.30 odjezd z Bystřice přes Štěpánov, Nedvědici, Sejřek do
Drahonína
8.00 – 11.00 pěší výšlap do Trenkovy rokle a okolí
11.00 odjezd z Drahonína
11.20 – 11.45 Bukov – prohlídka
kostela a smírčího kamene
12.00 – 12.30 Dolní Rožínka – prohlídka lesoparku Templ
12.45 – 13.15 Zvole – prohlídka
kostela sv. Václava
13.30 návrat do Bystřice.
Celá trasa i zastávky s výkladem průvodce. V případě zájmu
lze rozšířit o oběd či další zastávky. Zbývající volná místa si můžete zajistit na 566 551 532 nebo
mailem na info@bystricenp.cz .
Termín zájezdu do romantické
Trenkovy rokle už klepe na dveře.
Nabízíme vám několik posledních
míst a prosíme účastníky předem
o zaplacení zájezdu v TIC Bystřice.

Předběžná cena: 100.- Kč za
osobu. Termín: 2. 8. 2009, odjezd
v 7.30 hod z autobusového nádraží v Bystřici. n. P.
-HJ-

V kategorii Můj div Bystřicka:
13 – 15 let:
1. Sabina Stojkovičová, 2. Michaela
Dostálová, 3. Marek Hanus
16. – 19 let:
1. David Kolář
Nad 20 let:
1. Božena Břeňová, Sádek.
V kategorii Osobnost Bystřicka,
které si vážím:
13 – 15 let:
1. Helena Bukáčková, 2. Karel Skalník,
3. Zuzana Bukáčková
Nad 20 let:
1. Dana Říhová.
Prosíme všechny jmenované, aby si v TIC v Bystřici n. P. vyzvedli
osobně diplomy a ceny.
-HJ-

VÝSTAVY V ZÁSKALÍ

Napsali jste nám...
Děkuji za čtivé periodikum, jakým Vaše noviny jsou. Při čtení
posledního čísla mě zaujal nadpis článku z pera paní Pechové.
Opravdu si paní autorko myslíte, že
v Rozsochách žijí Češi? Jsou i ve
Víru?... S Moravany je tedy, alespoň v tomto koutu Moravy, amen.
Chápejte, v posledních letech jsme
svědky totální čechizace a mnohá
moravská média jdou v tomhle po-

čínání těm ústředním v Čechách
hezky na ruku. Ta regionální nevyjímaje. Již 150 let čelíme v naší
zemi silnému tlaku země vedlejší,
přijmout její vizi historie a náhledu
na svoji etnicitu. Braňme se jí na
všech úrovních!! Myslím, že k tak
hezkému článku šlo najít mnohem
objevnější a méně otřepaný titulek.
A především pravdivější.
S pozdravem Libor Šmerda

SEZNAMY ZDARMA!
Praktické telefonní seznamy formátu A 5 pro regiony Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem
si můžete zdarma vyzvednout v Turistickém informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.
-HJ-

V malebném údolí Svratky mezi Štěpánovem a Švařcem pokračují
i v srpnu výstavy v Galerii na Staré hospodě. Akademická malířka Jaromíra Knoblochová zde vystavuje a prodává svá díla: krajinomalby, ﬁgury,
portréty, zátiší, ale i kopie starých mistrů či strukturované obrazy. Můžete
přijít o víkendech 1.-2., 8.-9. a 15.-16. srpna. Otevřeno je prakticky po celý
den a ke Galerii na Staré hospodě Vás nasměrují poutače.
-HJ-

PERLY A PERLIČKY - 7 y PERLY A PERLIČKY - 7 y PERLY A PERLIČKY - 7 y PERLY A PERLIČKY - 7

Texty z Vysočiny a o Vysočině
RAINER MARIA RILKE (1875 – 1926)

Převážně německy píšící dramatik
a básník, jeden ze zakladatelů moderní poezie. Bloudil na cestách po
Evropě i Africe, snad nejdéle žil
ve Španělsku a ve Švýcarsku. I na
Schönenbergu, kde dožil později
Martinů... U nás Rilke rád pobýval na zámku Vrchotovy Janovice
10. strana

u Benešova, ale i na Vysočinu si
našel cestu. Býval totiž hostem na
zámku v Kamenici nad Lipou a snad
právě zde byl inspirován k lyrické

próze „Píseň o lásce a smrti korneta
Kryštofa Rilka“.
Jeho nemoc (leukémie či krvácivost) se podle legendy výrazně

zhoršila poté, když na zámku Muzut
ošetřoval růže bez rukavic a popíchal se. Halas napsal „Stín básníka
zabitého růží“.

Naše ukázka pochází z povídky Hrobník:
„Lidé jsou od sebe tak strašně daleko; a ti, kteří se milují, bývají často nejdále. Jeden druhému hodí všechno,
co má, nechytí to a zůstane to ležet někde mezi nimi a hromadí se to a nakonec jim ještě brání, aby na sebe viděli
a k sobě šli...“
připravil -hjZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE

V pátek 7. srpna 2009 se ve 12 hodin vydají cyklisté na 2. etapu již
13. ročníku cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2009.
Po loňském červencovém termínu se letošní ročník vrátil opět k srpnovému termínu. Po roce bylo opět povoleno pořádání sobotní časovky.
Rozpis závodu
6. srpna 2009 * Nové Město na Moravě – ulice Nezvalova
1. etapa – 117 km *** Start : 13:00 hodin ** Cíl : 16:00 – 16:30 hodin
Nové Město na Moravě – Maršovice – Rokytno – Kuklík – Sněžné – Daňkovice – 6x okruh (křiž. nad Javorkem – Javorek – Nový Jimramov – Jimramov
– Borovnice - křiž. nad Javorkem) – Daňkovice – Sněžné – Kuklík – Rokytno
– Maršovice – Nové Město na Moravě
7. srpna 2009 * Bystřice nad Pernštejnem – ulice Rudolfa Vaška
2. etapa – 124,8 km *** Start : 12:00 hodin ** Cíl : 15:15 – 15:30 hodin
Bystřice nad Pernštejnem – Vír – Veselí – Dalečín - Písečné – Bystřice nad Pernštejnem (4 okruhy)
Dopravní omezení na trati 2. etapy bude jen v úseku, kde se budou pohybovat
cyklisté a v době startu a dojezdu etapy na ul. Rud. Vaška v Bystřici.
8. srpna 2009 * Žďár nad Sázavou – ulice Brodská
3. etapa – 97,5 km *** Start : 9:00 hodin ** Cíl : 11:15 – 11:30 hodin
Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sáz. – Sázava – Velká Losenice - 7x okruh
(V. Losenice – Vepřová – M. Losenice – V. Losenice) – Sázava – Hamry nad
Sáz. – Žďár nad Sázavou
8. srpna 2009 * Žďár nad Sázavou – ulice Brodská
4. etapa – 18 km *** Start : 15:30 hodin ** Cíl : 15:55 – 17:30 hodin
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 )
9. srpna 2009 * Žďár nad Sázavou – ulice Brodská
5. etapa – 162 km *** Start : 9:00 hodin ** Cíl : 13:00 – 13:15 hodin
Žďár nad Sázavou – Vysoké – Počítky – Sklené – Tři Studně – Vlachovice –
Nové Město na Mor. – Radňovice – Žďár nad Sázavou (6 okruhů) Celková délka
závodu je 519,3 km.
Zveme tímto všechny příznivce cyklistiky.
Milan Plocek – ředitel závodu
Foto: H. Jurman

Konec sezóny
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří ve školním roce 2008 - 2009 navštěvovali kroužek aerobiku při sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.
Poděkování patří především dívkám,
ale i jejich rodičům. Všechny dívky
pilně pracovaly a myslím, že většina
z nich udělala velký krok kupředu.
Zúčastnili jsme se spousty závodů, ať už v jednotlivcích, tak i v pódiových skladbách. Mezi města, ve
kterých jsme reprezentovali Bystřici, patří např. Brno, Rájec Jestřebí,
Blansko, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Drásov, Kralupy nad Vltavou
a další. Z každého z nich jsme si dovezli alespoň jednu medaili.
Na začátku června se v Drásově
konala přehlídka pódiových skladeb
růžných žánrů z celé ČR. Zúčastnilo se zde více jak 100 týmů. Naše
děvčata dokázala ve své kategorii se
skladbou Red and Green zvítězit. Ale
i ta nejmenší děvčátka tj. do 7 let se se
skladbou Medvídek Haribo neztratila
a umístila se na krásném čtvrtém mís-

tě. Za to jim ještě jednou moc gratuluji.
V každém roce se snažíme zpestřit
přípravu víkendovým soustředěním,
které se již dvakrát konalo v Blansku.
Na pomoc nám chodí lektorky aerobiku
z Blanska. Ale soustředění není jenom
o cvičení. Užijeme si zde spoustu legrace, jezdíme na kolečkových bruslích,
chodíme plavat, bruslit na zimní stadion
nebo si prostě uděláme pohodové odpoledne, kde tvoříme kostýmy. Máme
zde kadeřnický a kosmetický salón
a věřte nebo ne, dívky u této aktivity
vydrží opravdu dlouho. Další soustředění je plánované na podzim 2009.
Proto bych Vás, děvčata, ale
i chlapci, chtěla pozvat na cvičení
v příštím školním roce tj. 2009 –
2010. Přihlášky budou koncem srpna
k vyzvednutí na recepci ve sportovní
hale v Bystřici nad Pernštejnem. Den
a čas bude odpovídat minulým sezónám. Změna bude pouze v rozdělení
do skupin dle věku. Budou čtyři věkové kategorie na místo dvou.
Těší se na Vás Jitka Exlová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Miss Aerobik 2009

I letos se dívky z našeho města
mohou pochlubit účastí a především
skvělými úspěchy v této soutěži.
Účast v této soutěži je důkazem jejich
píle, nadšení, chuti bojovat s nemalou
konkurencí a je také důkazem toho,
že aerobik je pro ně ta pravá volba.
Soutěžit totiž s děvčaty, která nemají
tréninky pouze jednou nebo dvakrát
týdně, je nejen obdivuhodné, ale hlavně to není nic jednoduchého. A o to
cennější je, když se takovýchto skvělých úspěchů dosáhne. Však posuďte
sami. A začneme u těch nejmladších
a nejmenších. Miss Aerobik je 11
základních kol po celé republice.
Z těchto kol se vybírá pouze 10 nejlepších dívek v kategorii mini a kadet,
které potom postupují do celostátního
semiﬁnále a ﬁnále. Základního kola
v Blansku v kategorii Minimiss se letos úspěšně účastnila Nikolka Nachtigalová. Svoji kategorii vyhrála a postoupila do semiﬁnále, které se konalo
v Kladně a zúčastnilo se ho 110 děvčat.
Sice se Nikolce nepovedlo postoupit
do ﬁnále, ale jenom účast v semiﬁnále je bezpochyby veliký úspěch
a věříme, že ne poslední. Další kategorií byla Miss Kadet. Té se zúčastnila Michalka Exlová (Minimiss
2007) a ze základního kola v Jihlavě
se probojovala až do ﬁnále (po aerobní části se vybralo 40 semiﬁnalistek
a z nich pak 10 ﬁnalistek, které absolvovaly rozhovor s Vlastou Korcem).
A jak ﬁnále dopadlo pro Michalku po
rozhovoru? Dostala se na ten nejvyšší

stupínek a stala se pro rok 2009 Miss
Kadet. Velká gratulace! Ale to ještě
není konec. Ještě nás čekají dvě kategorie. Do hlavní, a to Miss Aerobik,
se z jihlavského základního kola probojovala Petra Nunvářová. Umístila
se mezi pěti nejlepšími a dostala se
tak mezi 55 nejlepších semiﬁnalistek.
A to určitě bystřický aerobik nepamatuje. Do ﬁnále Petra sice nepostoupila, ale určitě má velké předpoklady se
třeba již příští rok mezi 10 nejlepších
ﬁnalistek probojovat. Budeme držet
pěsti. A dostáváme se k poslední kategorii, a tou je Missis Aerobik. Tady
měla Bystřice dvojnásobnou účast,
Věru Nunvářovou a Jitku Exlovou.
Ty si přijely zacvičit do Jihlavy, kde
se konalo základní kolo a obě si odvážely domů postup do kladenského
semiﬁnále (Věra ze čtvrtého až pátého místa a Jitka tuto kategorii vyhrála). V Kladně se do ﬁnále podařilo
postoupit jenom Jitce Exlové a ke
stupni vítězů jí chyběl opravdu malý
krůček. Umístila se na velmi pěkném
čtvrtém místě a i jí patří velká gratulace. Nesmíme zapomenout ani na
účast Anety Skalníkové v základním
kole Miss Junior a Veroniky Černé
v základním kole Miss Kadet.
A co dodat na závěr. Přejeme děvčatům hodně síly, elánu a chuti se
i v dalších letech „poprat“ takovýmto
způsobem s konkurencí, s jakou to
zvládly letos. Držíme pěsti a blahopřejeme.
Veronika Martincová

Ze střeleckého klubu
O prvním červnovém víkendu pokračovala již třetím kolem
Meziklubová soutěž jednotlivců
a družstev, ve které zvítězil s náskokem 14 bodů žďárský Petr
Kaman a nejlepší z domácích závodníků Oto Musil skončil sedmý.
Dalším závodem s naší účastí byla
21. června VC SSK Žďár, která se
z bystřického klubu vydařila zejména T. Smejkalovi, který obsadil
3. místo v dorostenecké kategorii.
Právě mladí střelci se v posledních
školních dnech před prázdninami přidali k soustředění v Horní
Cerekvi za účasti dalších mládežnických nadějí z jiných klubů. Nejen zdokonalení techniky střelby

a spoustu nových zkušeností, ale
i mimosportovní zážitky díky přátelské atmosféře celé akce si pak
s návratem odváželi všichni zúčastnění. Následující víkend pořádali v Novém Městě na Moravě
Velkou cenu SSK 0030, kde se
i tentokrát naši střelci neztratili.
Třetí místo patřilo Oto Musilovi
před Jiřím Zachem na 4. pozici.
Čtvrtý skončil i Tomáš Smejkal
v dorostu, jenž tak potvrdil svoji
stoupající výkonnost obohacenou
dalším zlepšením osobního maxima. I další náš závodník Rosťa Karásek mohl být se svým výsledkem
a 6. místem spokojený.
Jiří Zach
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Vodomilovy turistické cíle – III. část

V předchozích vydáních novin
Bystřicko jsme Vám představili probíhající třetí ročník výherní
a poznávací turistické akce S Vodomilem Zubří zemí 2009, který byl
dne 31.5.2009 slavnostně zahájen,
a pro připomenutí probíhá až do 4. 10.

podářské naučné stezky a na chatky
Lesního společenství obcí sloužící
dle potřeby pro umístění materiálu
a nářadí pro zásah při havárii.
V rámci akce dojde na 12ti místech
pravobřežní lesní účelové komunikace „Přehradní“ vedoucí podél vodárenské nádrže Vír v PHO 1. stupně k rozmístění 9 dřevěných laviček,
3 laviček spojených se stolky, 6 košů
na odpadky doplňujících současné
vybavení komunikace, úpravu 2 pramenů vytékajících na „Přehradní“,
2 kladiny, přemostění potoka Brodek
kládou a doplnění panelu na chatku
u Janovického potoka s upozorněním

Turistický cíl č. 7 – Zastavení na Přehradní
2009. Současně jsme Vám představili
prvních šest turistických cílů. V tomto vydání představíme další tři cíle
- v pořadí sedmý až devátý, které můžete v rámci letního putování navštívit.
Sedmý cíl – Zastavení na Přehradní.
Součástí turistických cílů letošního
putování s Vodomilem má být nově
vybudované vybavení na pravobřežní
lesní komunikaci podél nádrže. Toto
„Zastavení na Přehradní“ je součástí
probíhající realizace stavby „Bystřická zastavení – I. etapa“ a volně navazuje na panely Svratecké vodohos-

na pravidla pohybu na „Přehradní“.
Navržené dovybavení „Přehradní“
je provedeno ze dřeva a je kotveno
dle požadavku Povodí Moravy do
betonových základů. Provoz zařízení přispěje ještě k lepšímu pořádku
na komunikaci a předejde případnému odpočinku oprávněných osob na
jiných místech mimo komunikaci.
V současné době (bohužel) jsou
Zastavení na Přehradní stále ve fázi
projednávání a schvalování. I přes
tento malý nedostatek si nenechte
ujít prohlídku pravobřežní komunikace podél Vírské nádrže s naučný-

Turistický cíl č. 9 – Historická dřevěná lávka ve Švařci
mi panely Svratecké vodohospodářské naučné stezky.
Osmým cílem je Vírský mlýnek
ve Víru – znáte z loňského roku.
V obci Vír stával před třiceti
lety tzv. Navrátilův mlýnek. Bylo
to hejblátko umístěné na Rovečínském potoce a obsahovalo zhruba
70 vyřezávaných ﬁgurek, které byly
poháněny vodním proudem a různě
se pohybovaly (řezaly, tančily, přitloukaly hřebík...). Tento mlýnek
pan Navrátil rozšiřoval desítky let až
po ﬁnální podobu. Po smrti zhotovitele byl darován jeho dědici
do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, kde je dnes jeho replika hlavním tahákem muzea. Obec
Vír v roce 2004 získala do vlastnictví pozemek, na kterém vybudovala
a slavnostně otevřela v roce 2007 areál, jehož součástí je replika Navrátilova mlýnku. Samotné ﬁgurky postavila restaurátorská ﬁrma Filip a syn,
rybníček s mlýnským kolem a okolní
zázemí vybudoval pan Jaroslav Havlíček z Hrdé Vsi. Je zde i posezení
pro turisty se sociálním zařízením,
do budoucna bude i drobné občerstvení a prodej suvenýrů.
Devátý cíl – historická dřevěná
lávka ve Švařci.
Přes řeku Svratku ve Švařci vede
22 metrů dlouhá a dva metry široká
roubená krytá lávka, jejíž stáří místní obyvatelé odhadují na tři sta let
(historici ji datují do 19. století, ale
uznávají, že starší jádro může být
ukryto v kamenných nosnících).
Dle pamětí Ignáce Doležala ze
Švařce čp.10 zaznamenané v kronice obce Švařec cituji: „V roce 1873
za starosty Josefa Fafílka čp.7 byla
zbudována krytá lávka přes řeku

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

Turistický cíl č. 8 – Vírský mlýnek ve Víru
12. strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Historicky první setkání rodáků
a přátel se konalo 4. července 2009
v Ubušínku při příležitosti 105. výročí založení SDH. Již od rána se
sjížděli rodáci do obecního a hasičského domu se svými přáteli a rodinnými příslušníky. Poté, co se všichni
přivítali a občerstvili připravenými
dobrotami, začal téměř nepřetržitý
maratón vzpomínání. V zasedacím
sále si všichni mohli prohlédnout
nádherné obrazy s motivy Ubušínku
autora Ladislava Šauera z Dalečína
a obrazy z osobní sbírky místostarosty Ing. J. Uhlíře. Po 10. hodině
všechny přítomné přivítal krátkým
projevem starosta obce Ubušínek
pan Vlastimil Husák. Následně poté
byla připravena k podpisům všech
zúčastněných jako pamětní kniha –
kniha Vl. Makovského „Ubušínek
1390-2000“, která obsahuje fotograﬁe místního rodáka Miloše Gregora,
která byla mimo jiné i ke koupi. Další
připravené materiály k nahlédnutí
či ke koupi byly: kniha Sixtuse Boloma - „Tomáš Juren - Toleranční doba
na Vysočině a hudba srdce“, kniha
leteckých snímků 168 obcí žďárského regionu manž. Trojanových „Na
křídlech za poznáním obcí Žďárska“,
DVD s historickými i současnými
fotograﬁemi Ubušínku aj.
Po úvodním setkání následovala
prohlídka Vesnické památkové zóny,

Rodáci v Ubušínku

Radka Janoušová z Rožné,
mistryně republiky v atletice

při které si místní rodáci zavzpomínali na své dětství v jednotlivých
místních chalupách. Také přítomní
chalupáři, kteří mají některé z místních památných stavení zakoupeny,
přiblížili jejich historii, koupi i složité
opravy tak, aby byla zachována, pokud možno, co nejpůvodnější podoba
stavení.
Po obědě začala druhá polovina
oslav, a to oslava 105. výročí založení SDH Ubušínek. K oslavám se
zde sešlo 19 okolních SDH z Veselí, Korouhve, Polomu, Ubušína,

Hlubokého, Nyklovic, Bohuňova,
Nedvězí, Trhonic, Strachujova, Bystřice n. P., Rovečného, Sulkovce,
Jimramova, Dalečína, Javorku, Míchova, Věcova, Roženeckých Pasek
a profesionálů z Bystřice n.P. Slavnostním pochodem všech sborů
se přesunuly oslavy na místní krásné výletiště, kde proběhl slavnostní
nástup a zazněla česká hymna. Poté
přednesl slavnostní projev místostarosta Ing. Jan Uhlíř a byla předána
vyznamenání zasloužilým členům
SDH Ubušínku. Všichni rodáci, přátelé a příznivci SDH si mohli také
prohlédnout zajímavou přehlídku
staré i soudobé hasičské techniky.
Profesionální hasiči z Bystřice n. P.
přítomným předvedli ukázkový zásah při automobilové havárii – rozstříhání nabouraného auta nástroji,
které má tento sbor nově zakoupené.
Po celou dobu oslav bylo připraveno bohaté občerstvení a k poslechu, ke zpěvu i večer k tanci na taneční zábavě hrála Zuberská šestka.
Celé oslavy jsou také zachyceny na
fotograﬁích, které po celý den fotil
fotograf a rodák pan Miloš Gregor –
Fotostudio GREGOR, bydlící nyní
v Křibech u Zlína (k nahlédnutí jsou
v internetové galerii na webové adrese - http://picasaweb.google.com/
mg.fotostudio/2009_07_04Ubusinek105LetSDH# ) a ﬁrma Jaroslav
Novák - JARAX HOME VIDEO ze
Zlína - Malenovic natáčela pamětní
videozáznam. Skvělý den skončil až
hodně po půlnoci.
Všem, kteří se zapojili do přípravy
tak náročné akce, jakou bezpochyby
setkání rodáků je, touto cestou děkujeme. Současně děkujeme kraji
Vysočina za ﬁnanční podporu této
akce a také všem dalším sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých
by se tyto oslavy v Ubušínku konat
nemohly.
Vl. Husák, starosta obce
Blanka Slaná
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Ve dnech 20. a 21. června 2009 se
uskutečnilo na městském stadionu
v Ostravě – Vítkovicích Mistrovství
České republiky dorostu a juniorů v
atletice. Radka Janoušová z Rožné
(na snímku uprostřed) je členkou
atletického oddílu TJ Nové Město
na Moravě. Po svém debutu na loňském mistrovství, kde vybojovala
mistrovský titul na trati 800 m, zde
letos zkusila trať dvojnásobnou –
1500 m. Mezi dorostenkami (roč.
nar. 1992 a 1993) se nezalekla soupeřek z daleko renomovanějších
pražských, brněnských i jiných od-

dílů. S náskokem plných osmi vteřin
zvítězila časem 4:42,88 a získala
titul Mistryně ČR pro rok 2009.
Svoji všestrannost a houževnatost
prokázala následným startem na
sprinterské trati 400 m. Po hladkém
postupu do ﬁnále si v novém osobním maximu (58,32 s) doběhla pro
bronzovou medaili, a to se ztrátou
pouhé jedné setiny vteřiny na stříbrnou příčku.
Radce tímto gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v závodech na domácí půdě i při reprezentačních startech v zahraničí.
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ZAJÍMAVOSTI, INZERCE
INZERCE

M O D E L K Y S O U T Ě Ž I LY V B Y S T Ř I C I

Rozhovor, volná disciplína, promenáda v plavkách a slavnostní vyhlášení vítězů, to vše se událo v pátek odpoledne v Bystřici nad Pernštejnem. Premiéru tam měla volba MISS CHARME.
Dvanáct krásných semiﬁnalistek soutěžilo o postup do ﬁnále, které
bude 16. 10. 2009 v brněnském Besedním domě. Dvě ze soutěžících
dívek měly silnou podporu publika, což je pochopitelné, hájily domácí
barvy, Soňa Humpolíčková je z Bystřice a Romana Štěrbová z Rožné.

Úspěšnější byla domácí, bystřická modelka. Obsadila skvělé druhé místo
a tím se kvaliﬁkovala do brněnského ﬁnále. Je to velký úspěch, Soňa teprve nedávno absolovala modelingový kurz v agentuře Charme. Vítězkou
se stala ostravská černovláska Sylva Durecová, bronz si vysoutěžila
Hana Pivodová z Brna. Na stejnou soutěž se můžeme těšit také příští rok,
volba Miss Charme je zařazena mezi stálé bystřické kulturní akce.
(pf) Foto Pavel Faus ml.

ELEKTROWIN rozšiřuje počet míst zpětného odběru
Stále více občanů už nemusí
s menšími vysloužilými elektrospotřebiči z domácností běhat do
sběrných dvorů. Kolektivní systém
ELEKTROWIN přišel v roce 2008
s novinkou, která přispěje k dalšímu rozšíření sítě míst, kde je možné
zdarma odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče.
Více než 2200 prodejen v celé
České republice bylo vybaveno
(a další přibývají) speciálními sběrnými koši, do kterých je možné
odkládat především menší zařízení,
která v domácnostech dosloužila,
tedy například rychlovarné konvice, fény nebo elektrické nářadí.
Počet míst zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení se tak po
celé České republice podstatně zvýšil. Dosavadní síť tvořená sběrnými
dvory obcí se rozšířila o další místa
zpětného odběru u posledních prodejců, kde je možné se zdarma zbavit vysloužilých zařízení.
Máte v obci školu?
Rozvoji povědomí o zpětném
odběru v rámci environmentální
a ekologické výchovy ve školách
věnuje ELEKTROWIN výraznou
podporu. K nejnovějším aktivitám
patří projekt pro základní a střední
školy Ukliďme si svět.
Výchozí myšlenkou projektu,
který ELEKTROWIN připravil
ve spolupráci se společností Terra-klub a pod záštitou Ministerstva školství ČR, bylo zapojit děti
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a mládež ještě více než dosud
do zpětného odběru vysloužilých
elektrozařízení. Od dubna 2007,
kdy se projekt začal ve školách
realizovat, se do něj aktivně zapojilo více než 100 škol. Převážně jde
o školy, které se již tradičně účastní
vědomostní soutěže Eurorebus, jejímž je ELEKTROWIN jedním ze
stěžejních partnerů.

začaly fungovat jako místa zpětného
odběru pro celou obec, rodiče žáků,
kteří ve snaze dětem pomoci získat jednu ze zajímavých cen, vozili
i velké domácí spotřebiče.
Tento způsob zpětného odběru měl
hned několik velkých výhod. Přiblížil dětem systém zpětného odběru
elektrozařízení, pomohl dětem nasbírat potřebná kila do soutěže, díky

Díky projektu, do kterého se žáci
zapojili, se tak vlastně zúčastněné
školy staly zároveň místem zpětného
odběru. ELEKTROWIN je vybavil
sběrnými koši s vyměnitelnými bagy,
do nichž žáci mohli nosit spotřebiče,
které v jejich domácnostech už dosloužily. Ale nejen to, některé školy

systému rychlého odvozu elektroodpadu vysloužilá zařízení nikde dlouho nepřekážela, a navíc to často bylo
do školy blíž než na jiné, „zavedenější“ místo zpětného odběru.
Projekt pokračuje i ve školním
roce 2008/2009, kde navíc mohou
zapojené školy získat za odevzdané

spotřebiče peněžitý bonus.
Co říkáte? Nevyplatí se ve vaší
škole zřídit podobné místo zpětného
odběru a pomoci dětem se zapojit do
projektu Ukliďme si svět?
Putující kontejner
Nový program Putující kontejner začal od října 2008 realizovat
kolektivní systém ELEKTROWIN
v menších obcích na území celé republiky. Je tak trochu obdobou „železných nedělí“, kdy občané měli
tradičně možnost v daný termín odložit na určené místo železný šrot.
Teď tuto možnost budou mít s vysloužilými elektrospotřebiči, které
dosud překážely v kůlnách, na půdách a ve sklepech. Do sběrného
dvora je to však daleko a mnozí, zejména starší lidé, nemají auto, aby je
tam dopravili.
Program je určen pro svazky
obcí a mikroregiony a vznikl s cílem dát občanům příležitost odložit
bezplatně, jednoduše a pohodlně již
nepotřebné domácí elektrospotřebiče na dostupném místě všude tam,
kde mají do sběrného dvora příliš
daleko nebo v okolí jejich bydliště
zcela chybí. Současně jde v novém
programu o zajištění toho, aby odložené spotřebiče s ohledem na
ochranu životního prostředí zůstaly
kompletní a nepoškozené.
Bližší informace mohou občané
získat buď na svém obecním úřadu, nebo internetových stránkách:
www.elektrowin.cz.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Prodejna hraček a papírnictví
Masarykovo nám. 50, Bystřice nad Pernštejnem
(v pasáži u Mazourků nad brusírnou skla)

HRAČKY - PAPÍR
Otevírací doba:

Po - Pá
So

9:00
9:00

-

16:00
11:00

Při nákupu školní aktovky nebo batohu dárek.
SLEVA NA NAFUKOVACÍ BAZÉNY A KRUHY 10%.
Platnost akce do 31. 8. 2009.
Nabízíme školní batohy a aktovky značek EMIPO, TOPGAL, DONAU, WALKER....
Dále nabízíme papírnické zboží značek:
STABILLO, KOH-I-NOR, KORES, PROGRESSO, SOLIDLY, CONCORDE, …
Prodej hraček světových a českých značek: LEGO, MATEL, HASBRO, Fisher Price, Lamaze, Wader, LENA,
Chemoplast, BRUDER, GRANNA, BONAPARTE, DINO, Playskool, …
V případě potřeby poradíme, zjistíme cenu, objednáme Vámi požadované zboží.
Tel.: 605 250 619 nebo e-mail: grand.garant-kozak@seznam.cz

HLEDÁME
- PROVOZNÍ/PROVOZNÍHO - KUCHAŘE/KUCHAŘKU - SERVÍRKU/ČÍŠNÍKANabízíme:
- pracoviště v Bystřici n. P.
- zajímavé mzdové ohodnocení

Požadujeme:
- vzdělání a praxi v oboru

!Nástup možný ihned!
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
info@ala-gastro.cz
Informace na tel.: 736 682 566; 566 550 082

Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici
„Sociální pracovník - občanský poradce“

Požadujeme:
- vzdělání dle z. 1008/2006 Sb. (VOŠ, VŠ)
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, zodpovědnost
- časovou flexibilitu
- organizační schopnosti

Nabízíme:
- možnost dalšího profesního růstu
- pružnou pracovní dobu
- práci v příjemném kolektivu
- nástup od září 2009 nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete do 10. 8. 2009 motivační dopis, strukturovaný životopis, fotokopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a fotokopii výpisu z rejstříku trestů na adresu:
Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Hájek tel.: 733 664 321

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Jihlavská 759/4 (areál ZDAR, a. S.)
- technické prohlídky užitkových vozidel nad 3,5 t
- technické prohlídky všech přípojných vozidel
- technické prohlídky traktorů a přívěsů
(také s výjezdem mimo STK)
- kontroly - dovoz, přestavba, stavba
- evidenční kontroly vozidel
- předběžné prohlídky vozidel
- kontrolu brzd, světel, náprav, geometrie
- ověřování tachografů EC i digitálních
- montáže tachografů

Provádí:

Objednávky a informace na telefonních číslech:
566 629 708, 566 696 125, 606 537 633,
e-mail: stkzr@seznam.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Sportovní, regenerační a klasická masáž v KERAMICKÉ GALERII V LÍSKU.
Tel.: 604 929 963
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“
• Potřebujete peníze? Chcete půjčit? Můžu Vám pomoci. Rychlé a solidní jednání.
Inf.: 774 400 859
• Zdravé hubnutí. www.ohubnuti.info
• Práce na PC. www.internetjob.cz/kov
• Půjčky bez poplatků předem. Tel.: 737 450 676
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 695.
Vhodné i pro důchodce
• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru: PUJCKA +
částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105, zavoláme Vám
• Hledám byt, dům na Vysočině. Nabídněte. Tel.: 774 224 110

GENERALI POJIŠġOVNA a.s.
Agentura, Masarykovo nám. 50, BystĜice n/P.
PO - ST - PÁ 8.00 – 16.00, ÚT - ýT 8.00 – 11.00
ZvýhodnČné kategorie povinného ruþení
1351 – 1450 ccm nové pojistné 2.596,-Kþ
1851 – 2000 ccm nové pojistné 4.136,-Kþ
nové rodinné pojištČní - BeneFIT
vysoká pojistná ochrana, vrácení þásti pojistného – bonus
Hana Vavroušková
Mobil.: 605 922 113
hana_vavrouskova@generali.cz
604 555 430

ÈïØZéêìnÌÛâáeÃÛðßncn¢×¤é¤¢
æéêèëÞ×éáeéêÛÚßéáåËàcåì
Ä·¸1Ð1
ÇêëéìßÛìßæí¤àí±¨¨§£¤Âd¦âÞ
Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)

ÉëèÝÞãçqÝèÛÚ³Éè¦É]°¦ª¬áèÝ¥Ìè²¦ª¬áèÝ§
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Injektáže betonových konstrukcí a nádrží
Zemní práce všeho rozsahu
Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla
Prodej a doprava pískù, drtí
Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/
Kompletní dodávka staveb
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
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- Anglický outlet a secondhand za nízké ceny
v extra kvalitě
- Přijímáme dětské zboží do komisního
prodeje (kočárky, autosedačky, postýlky.. )

 P
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Nabízíme:

Pracovní doba:
Po - Pá 9:00 - 16:30
So 9:00 - 11:30

Najdete nás na ulici Pod Kaštany 227

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 532
fax: 566 520 953
e-mail: info@bystricenp.cz
web: http://info.bystricenp.cz
Nabízíme:
turistické informace o Bystřici n. P.
a mikroregionu Bystřicko,
prospekty, suvenýry, pohlednice, mapy,
knihy a další propagační materiály,
příjemné posezení v internetové kavárně
možnost přístupu na veřejný internet
kopírování, skenování, faxování,
laminování, kroužkovou a hřebenovou
vazbu

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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...nekompletní
rozebraný spotřebič
= poplatek!

vám radí
www.elektrowin.cz

Velké
spotřebiče

Nářadí, hobby
dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Malé
spotřebiče

Chlazení

...kompletní
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!
Chraňme společně životní prostředí!
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
REKONSTRUKCE KOUPELEN
DODÁVKY SANITÁRNÍ KERAMIKY
DODÁVKA OBKLADŮ A DLAŽEB
PROJEKTOVÁ ČINNOST
3D GRAFICKÉ NÁVRHY
REKONSTRUKCE STAVEB
REALIZACE NOVOSTAVEB

IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz
Pondělí - Pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 11.00
18 strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

ZV ÝHODNĚNÁ KOMBINACE SLUŽEB

2v1

Omezená nabídka sattTV ZDARMA ke službě
sattNET. Ušetříte

150 Kč měsíčně!

Pro více informací
navštiv te naše internetové
stránky nebo volejte
INFORM AČNÍ CENTRUM.

SATT a.s.

Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 654 844

www.satt.cz

satt_inzerce_92x126_2v1_12062009.indd 1

12.6.2009 5:56:30

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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uvádí v rámci kulturního festivalu

Folk-countr y
pátek 31.7.2009 od 18.00 hodin

na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
Hráč De El Pado (host Boskovice)
Laďa Zítka
Poslední štace

KAMELOT (host)
M&M Acoustic
Punc

www.metalfestbohunov.wz.cz

V průběh

vys

ARAKAIN

Bohuňov
15.8.2009

EUTHANASIA
JAMES D.S.
David Spilka

ARZENAL Sensitive Hate

rno)

Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum
Posezení a bohaté občerstvení (víno, pivo, steak...) připraveno!!!

Koná se za každého počasí!

GPS: 49°33’36.004’’N,16°12’16.537’’E

Vstupné:
předprodej 190,- Kč
na místě 240,- Kč
Předprodej zajišťuje:
Hudebniny Bystřice n.P.
IC Bystřice n.P.
IC Nové Město n.M.

u večera
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ní: skotsk ý dudák
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ář vid Neck
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VSTUPNÉ:
Na místě 90,-Kč
V předprodeji 70,-Kč

Neděle 23.8.2009 od 20.00 hodin
na Masarykově náměstí v Bystřici n. P.

V hlavních rolích:
Karel IV
Eliška
Pešek
Alena
Purkrabí
Král Petr
Vévoda Štěpán
Hofmistrině Ofka
Arnošt z Pardubic
Dvorní dámy

Vstupné:
Na místě 50,-Kč
V předprodeji 40,-Kč
Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum

Vojáci

Zacátek 15:00, bohaté obcerstvení,
souteze a doprovodný program
V

V

V

Občerstvení zajištěno

V

GEODEZIE

T.M.V.

spol. s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA

Bystřice nad Pernštejnem

Autoškola
Vetešník

Stavebniny

www.production24.cz

PRODUCTION
PRODUKCE, REKLAMA, STROJNÍ VYŠÍVÁNÍ, REKLAMNÍ TEXTIL

Nové Veselí

EZ Elektro

MARKO

www.suzuki-bystrice.cz

www.zapnutobystrice.cz
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