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Na letošní tradiční Cyrilometodějské pouti ve Vítochově byl završen první ročník akce s názvem
„Nositel tradic Bystřicka“. Tento titul chceme na základě návrhů pravidelně každoročně udělovat osobám
nebo skupinám osob, které mají
zásluhu na tom, že tradice charakteristické pro náš kraj přetrvávají,
případně se obnovují či vytvářejí.
Proč usilujeme o to, aby Bystřicko
uchovávalo své tradice, proč věnujeme péči jejich identifikaci? Chceme, aby náš region byl přitažlivým a
stabilním místem pro své obyvatele.
Chceme, aby zejména naše mladá
generace znala kořeny a charakteristické rysy svého kraje. Chceme,
aby se dále posilovala sounáležitost
občanů s našimi obcemi a Bystřickem. A samozřejmě také chceme,
aby Bystřicko bylo přitažlivým a
zajímavým místem pro své návštěvníky a hosty. A jedna z cest k našim
cílům vede právě prostřednictvím

Nositel tradic Bystřicka

Vyhrává skoro každý…

sdílených tradic.
Podle současných pravidel proběhl výběr a schválení prvního nositele
tradic v letošním úvodním ročníku.
Je jím Sbor dobrovolných hasičů ve
Vítochově, který má za sebou skoro

90 let práce pro veřejnost a ona tradice, pro kterou byl vyhodnocen, je
právě Cyrilometodějská pouť, na jejíž přípravě a konání se sbor významně podílí.
(Pokračování na str. 9)

Historický úspěch bystřické kopané
Neděle 17. června se stala výrazným milníkem v historii bystřické kopané. „A“ mužstvo mužů SK Bystřice n. P. vyhrálo v Jemnici nad mužstvem FC Jemnicko 3:1 a stalo se vítězem Krajského přeboru Kraje
Vysočina v ročníku 2011/2012. Tím zároveň postoupilo do vyšší soutěže, kterou je v tomto případě Moravskoslezská divize, skupina D. Nikdy v historii tak vysoko žádné družstvo bystřického SK nehrálo.

(Pokračování na str. 5)

Téma měsíce:

NEJLEPŠÍ ČAS NA
VODOMILA
Prázdniny jsou
určitě nejlepší dobou
pro účast ve výherní
turistické akci „S
Vodomilem Zubří
zemí“. Rodiče i prarodiče s dětmi toho často využívají…
Každý soutěžící, který se bude
jen trochu pozorně dívat, splní snadno úkol spojený s jedenácti místy
Novoměstska, Bystřicka a částečně
i Tišnovska. Na každém místě je
k dispozici tištěný příběh o zajímavé
osobnosti a také razítko do legitimace. Putování vede nádhernými místy
Vysočiny z Nového Města na Moravě do Maršovic, na Studnice, do
Sněžného a Jimramova, odtud na Karasín, do Bystřice nad Pernštejnem
a poté do Víru, Štěpánova, Černvíra
a Doubravníka. Po celé trase navíc
dostáváte tipy na zajímavosti, které
nemáte opomenout navštívit...
V souvislosti s Rokem Pernštejnů
končí putování u nejkrásnější sakrální památky Pernštejnů, u doubravnického kostela. Dá se očekávat, že
mnozí z účastníků na cestách vyluští
i malou tajenku o zvláštní cenu.
Na cestě potkáme jednoho ze
zakladatelů moderního sochařství
Jana Štursa, básníka Petra Křičku,
lyžařského reprezentanta a odbojáře
Cyrila Musila, následují spisovatelé
Jan Balabán, Jan Karafiát a Gustav
Pfleger Moravský, lékař a mecenáš
František Veselý, politik a majitel
Lidových novin Jaroslav Stránský,
malíři Jiří Štourač a Eduard Valdhans
a nakonec jeden z nejvýznamnějších
magnátů a politiků přelomu 15. a 16.
století Vilém II. z Pernštejna.
(Pokračování na str. 10)

HISTORICKÝ ÚSPĚCH KOPANÉ V BYSTŘICI

INZERCE

Výzva!
V dílně v přírodě
na Vrchové (za Karasínem, nalevo od rozhledny) je v lesoparku
ještě k dispozici několik sazenic stromů
a keřů, které si můžete vysadit. Bližší
podmínky zjistíte na
telefonu 603 822 490.
Využijte s dětmi
a vnuky o prázdninách tuto možnost
a doporučte ji svým
známým.

výhodné

LETNÍ SLEVY

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
profil třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

Dvojsklo či trojsklo
Ug až 0,5 W/(m2K).

7

Podkladní profil
s izolační vložkou
ve dvou komorách.

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91
(vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:

+420 566 520 855
+420 566 522 368
+420 605 500 442
bystrice@vpo.cz
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Komfort

Německý profilový systém
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační
vlastnosti

OKNO
BUDOUCNOSTI
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CENU
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE
ČERVENEC
- SRPEN 2012
AKCE ČERVENEC
2012, SRPEN
2012
Datum
24.6. –
31.7.2012

Název akce
Výstava obrazů: Jarmila Lorencová a Vlado
Burian
Hudebně divadelní festival Vírské festivalové
vanutí
Pouťová zábava; hraje LIQUID FACE

Místo
Galerie Na Bahnech
ve Víru

Organizátor

KD Vír

Obec Vír

Výletiště Dalečín

SDH Dalečín

Stadion SK
Amfiteátr
Masarykovo náměstí
ZŠ TGM

SK Bystřicen.P.

28.7.2012

Taneční zábava
Houslový virtuos Jaroslav Svěceny s kytarovým
doprovodem, 20.00 hod
15. ročník Memoriálu Jiřího Šenkýře – Streetball

28.7.2012

Noční ohňová show; 11.00 hod.

WM Šiklův mlýn

WM Šiklův mlýn

28.7.2012

Pouťová zábava; hraje Jásala Band

Výletiště Dalečín

SDH Dalečín

29.7.2012

Dalečínský historický jarmark; zahraje Jiří Zonyga

Hrad Dalečín

Obec Dalečín

29.7.2012

Pouťová zábava; hraje ARZENAL
Turnaj o pohár opuchlého červa (III. ročník malé
kopané); 9.00 hod.
Aero show; 11.00 hod.
Myslivecký výlet, začátek 18:00, vystoupení
pěveckého sboru Alter Ego

Výletiště Dalečín

SDH Dalečín

Lískovec

FO-FO Club Lískovec

WM Šiklův mlýn

WM Šiklův mlýn

Švařec pod Lipami

MS Lesoňovice

27.-28.7.2012
27.7.2012
27.7.2012
28.7.2012

4.8.2012
4.8.2012
4.8.2012
5.8.2012
5.8.2012
5.-30.8.2012

Prázdninový bowlingový turnaj; 10.00 hod.
Tradiční výlet; 15.00 hod.; hrají LEGRÚTI – vítěz
„Zlaté křídlovky 2010“
Výstava obrazů: Dana Pacáková; vernisáž v 15.00
hod.

10.8.2012

Tradiční výlet; 20.00 hod.; hraje Marsal

10.8.2012

Folc-country náměstíčko

10.8.2012
10.8.2012
10. –
12.8.2012
11.8.2012
11.8.2012

Vernisáž Svatba v proměnnách času, začátek 17:00
Pouťová zábava, 21.00 hod, hraje skupina Metaxa
Vavřinecká pouť s hudbou

12.8.2012
18.8.2012
18.8.2012

VII. Memoriál Františka Proseckého sen.
Rodeo show; 11.00 hod.
Koncert populární slovácké krojované dechové
hudby, Vlčnovjanka
6. ročník přehlídky dechových hudeb, 13.00
Tattoo Show Vysočina; 11.00 hod.
RC Model show; 11.00 hod.

18.8.2012

Taneční zábava, 20.00 hod.

12.8.2012

Zapnuto
Jiří Šenkýř ml.

Vagón bowling ve
Víru
Hřiště u KD
v Branišově
Galerie Na Bahnech
ve Víru
Hřiště u KD
v Branišově
Amfiteátr
Masarykovo náměstí
Muzeum Bystřice
Výletiště Pod Horou

Muzeum Bystřice
SDH Bystřice n.P.

Yety nádvoří

KD Bystřice n.P.

Masarykovo náměstí
WM Šiklův mlýn

Bystřice n.P.
WM Šiklův mlýn

Masarykovo náměstí

Bystřice n.P.

Masarykovo náměstí
KD Vír
WM Šiklův mlýn
Areál koupaliště
Štěpánov n.S.

Bystřice n.P.
Petr Štyndl
WM Šiklův mlýn

34.ročník Běhu Vírem mládeže; prezence od 8.00
25.8.2012
Vír
hod., start v 9.30 hod.
59. ročník Malého svrateckého maratonu; start ve
25.8.2012
Vír
14.30 hod.
25.8.2012
Maratonská zábava; 20.00 hod.
KD Vír
25.8.-4.9.2012 Taneční kemp
Sportovní hala
Štěpánovské strašidelné putování aneb strašidla z
Amfiteátr
26.8.2012
Změna
programu Cumberku,
vyhrazena!20.00
Aktuální
hod podoba na www.bystricenp.cz
Masarykovo náměstí
30.8.-2.9.2012 Soustředění florbalistů
Sportovní hala

Pohádkový les Domanín

V neděli 10. června se v lese u
Borovinky v Domaníně uskutečnil
Pohádkový les. Tentokrát počasí
naší akci pro děti vůbec nepřálo
– pršelo (mnohem výstižnější termín pro počasí by bylo „lilo jako
z konve“), i přesto pan král s paní
královou přivítali děti a jejich doprovod do naší pohádkové říše. Na
děti, kterých bylo i přes nepřízeň
počasí skoro stovka, se těšilo přes
třicet pohádkových postaviček a
měly pro ně připravené zajímavé
úkoly a soutěže. Křemílkovi a Vochomůrkovi pomáhaly sešít rozpárané kalhoty, s Koblížkem utíkaly
před mlsnými zvířátky, přadlenám

Obec Vír

pomáhaly spřádat zlatou niť a spolu se Šmouly utíkaly před zlým
čarodějem. Na konci čekala Pipi
s pirátem, který připlul na velké
pirátské lodi. I u ostatních stanovišť děti prokázaly svoji dovednost
a na konci trasy je čekala sladká
odměna a medaile na památku. Pro
zpestření si děti i dospělí návštěvníci našeho lesa mohli prohlédnout
dravé ptáky s poutavým komentářem pozvaného sokolníka. Vidět
létající poštolku či raroha, kroužící těsně nad hlavou, byl jistě další
nevšední zážitek pro děti z tohoto,
bohužel, deštivého odpoledne.
-AS-
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Vagón bowling
SDH Branišov
Obec Vír
Sdružení mládeže
Zapnuto

ČSŽ Štěpánov n.S.
Obec Vír, TJ Jiskra Vír
Obec Vír, TJ Jiskra Vír
Obec Vír, TJ Jiskra Vír
Taneční studio B-Fresh
Zapnuto

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
30.6. Hana Mádrová
Lukáš Trnka
Narození
KVĚTEN 2012
7.5. Denisa Kulková
Dominik Kulka
Jubilanti
SRPEN 2012
Karel Kalina
Jan Kurfürst
Anna Barnová
Jaroslav Hes
Ladislav Havlík
František Kolář
Vlastimil Brázda
Božena Koněrzová
Otakar Toman
Marie Romanová
Miloslav Dofek
Jaroslava Musilová
Zdenka Grochová

91 let
90 let
89 let
88 let
85 let
85 let
85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
ČERVEN 2012
3.6. Marie Vostrejžová
3.6. František Koudelka
12.6. Petr Kester
14.6. Bohuslav Císař
21.6. Marie Víchová

85 let
74 let
64 let
70 let
65 let

VZPOMÍNKA
Je to pár dní, co jsem se dozvěděla o tragické smrti pana doktora
Pavla Kujala. Nemohu se pořád s
touto skutečností smířit, aniž bych
mu vzkázala své poslední veliké
DÍKY. Díky za to, že nás vyslechl,
poradil, pomohl, podpořil, prožíval s námi naše potíže a hlavně
nám slavnostně potvrzoval naše
(toužebně očekávaná) těhotenství… Pak nás láskyplně provázel
celými těmi 9 měsíci, radujíce se
z naší radosti, a přiváděl naše děti
na svět…
Pane doktore, DĚKUJEME
VÁM!
s úctou Zuzana Trhlíková
(a věřím, že i spousta dalších
zarmoucených pacientek)

MAC-Eagles

Domanínští fotbalisté se v uplynulých týdnech zúčastnili dvou fotbalových turnajů. Jak v Rozsochách, tak i ve Velkých Janovicích obsadili 2. místo.
Samospráva obce Domanína opět upozorňuje spoluobčany na nevhodnost
volného pobíhání psů po obci. Zejména pak s ohledem na to, co po nich
zůstává na chodnících a jiných veřejných plochách v obci a co po nich musí
uklízet jiní.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Diskusní fórum a jeho tajemství
Na stránkách města je již více
než šest roků užívána rubrika Diskusní fórum. Tento odkaz má již
téměř 3000 příspěvků. Jde zejména o dotazy praktické, které slouží k informovanosti občanů nebo
návštěvníků města. Na tyto dotazy
všichni rádi odpovídáme a vítáme
zájem diskutujících, kteří chtějí
ve městě něco zlepšit. Proběhly tu
diskuse i velmi vášnivé, zejména
v období voleb. Potom však je tu
skupina uživatelů, kteří zpravidla
ne pod svým jménem chtějí získat
informace, které není tak lehké
popsat v jednom odstavci textu.
Výběrová řízení jsou veřejná, při
otevírání obálek jsou přítomni zá-

stupci zúčastněných firem a hlásí
se nabídkové ceny a splnění či nesplnění podmínek. Rozpočty jsou
dělány dle tabulek. Firma obdrží
rozpočet slepý a zaleží na strategii,
jakou při tvorbě ceny zvolí. Dosud
si nevzpomínám, že by se někdo
odvolával na neprůhlednost řízení.
Žádné lisovačky jsme nepoužívali.
Vždy jsem preferoval diskusi
přímou, kde obě strany mají stejné
šance. Pokud je z textu vytržena
jedna věta, která se dá vykládat
různě, nemůže se ten druhý bránit.
Mnohokrát jsem vyzýval diskutéry, pokud je osud města tak zajímá,
ať přijdou na radnici a já se svými spolupracovníky dám všechny

doklady na stůl. Nikdy nikdo
nepřišel! Není to z mé strany žádný alibismus, ale chtěl bych odhalit, zda se jedná o člověka z masa
a kostí, který opravdu má zájem
o chod města a nejde o rýpala, který jenom otravuje ovzduší. V některých jiných městech již Diskusní fórum zrušili, protože vzájemné
napadání a sprosté urážky nebraly
konce. V Bystřici tomu tak není
a doufám, že nebude. Mnoho občanů, kteří pouze čtou příspěvky, baví se tím, říkají – zrušte to
a bude pokoj. Myslím, že by to
nebyl šťastný krok, protože by
o službu přišli i ti, kteří něco potřebují, nebo mají dobré nápady. Od-

povědi na nesmyslné dotazy nebo
stále se opakující výzvy jenom
otravují atmosféru a zabírají čas,
který bychom rádi věnovali rozvoji města. Veřejně vyzývám všechny, kteří píší a nejsou uspokojeni
- přijďte na radnici jako všichni
ostatní, dostanete údaje, které
požadujete a zábavu hledejte na
jiných stránkách, které ji nabízejí
v nepřeberném množství. Vás, kteří píšete pod různými pseudonymy,
jistě nebude více než pět! Nebojte
se říct něco zpříma a nahlas, vždyť
není doba temna. Je demokracie,
ale ne anarchie.
Karel Pačiska - starosta

Změna živnostenského zákona v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě účinné od 1. 6. 2012
Tato novela přinesla stávajícím podnikatelům v silniční motorové dopravě následující povinnosti.
Podnikatelé, kteří jsou ke dni účinnosti zákona oprávněni k provozování silniční motorové dopravy v rozsahu:
„Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“, nebo „Silniční
motorová doprava nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“, nebo „Silniční motorová doprava vnitrostátní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava
mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční motorová doprava vnitrostátní
zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava mezinárodní linková“,
nebo „Silniční motorová doprava mezinárodní kyvadlová.

Výpis z jednání Rady města konané 12. 6. 2012
Rada na svém jednání schválila body týkajících se přidělení služebních bytů ,přidělení bytu v DPS, prominutí části poplatku z prodlení
a rozpočtová opatření spadající do pravomoci rady. Projednala řádnou
roční uzávěrku městských společností – Technické služby a.s. a Bystřická
tepelná s.r.o. Jmenovala ředitele vzešlé z proběhlých konkurzů našich škol.
Konkrétně Mgr. Jaroslava Slámu ředitelem Základní školy TGM a Mgr.
Vlastu Moncmanovou ředitelku Mateřských škol. Rada města vyjádřila
podporu žádosti ředitele Gymnázia Bystřice n.P., kde žádá svého zřizovatele Kraj Vysočina o opravu fasády budovy gymnázia. V závěru svého
jednání schválila termíny řádných jednání zastupitelstva a rady města ve
druhém pololetí 2012.
Rada města :
Rada č. 9/2012
10. 7.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 10/2012
7. 8.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 11/2012
4. 9.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 12/2012
25. 9.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 13/2012
16.10.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 14/2012
6.11.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 15/2012
27.11.2012 ve 14,30 hodin
Rada č. 16/2012
18.12.2012 ve 14,30 hodin
Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo č. 11/2012 19.09.2012 v 17,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
Zastupitelstvo č. 12/2012 19.12.2012 v 17,00 hodin – zasedací místnost MěÚ
Karel Pačiska - starosta

Zájezd do pivovaru Starobrno
Děkujeme Janě a Pepovi Novohradským za velmi pěkný a záživný
zájezd do pivovaru Starobrno, který
se uskutečnil 9.5.2012. Zájezd se
velice vydařil,počasí bylo pěkné a
všichni jsme byli spokojeni. Nejen
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že jsme přijeli s dobrou náladou, ale
i v pivovaru se soutěžilo a občerstvení nechybělo. Z pivovaru jsem si
dovezli vzpomínkové dárky.
Za účastníky děkuje
Jana a Marie

Pokud hodlají nadále provozovat tuto dopravu prostřednictvím tzv.
„velkých vozidel“, musí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady pro splnění
zákonem stanovených podmínek dle předpisu EU, kterými jsou:
• usazení,
• dobrá pověst,
• finanční způsobilost a
• odborná způsobilost.
Případné nejasnosti můžete konzultovat na živnostenském úřadě
MěÚ Bystřice n.P., Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, tel. 566 590
337,338,359.
Marie Hanáková, obecní živnostenský úřad

Kroužek mladých hasičů při SDH
Bystřice nad Pernštejnem
Do našeho kroužku dochází děti
již druhým rokem. I letos jsme pořádali dětský den.
Naši mladí hasiči se aktivně zapojili do organizace soutěží a pomáhali
všem dětem při zvládání různých
sportovních disciplín. Počasí nám

přálo. Dětský den se vydařil a děti
odcházely s pěknými dárky.
Celá akce by nebyla možná bez
pomoci města Bystřice nad Pernštejnem, ale i sponzorů hračky Bambule,
autoškola Vetešník a papírnictví Kurt
Müller.
Renata Zítková

Přišlo poštou
Vážení přátelé,
navštívil jsem letos třetinu koncertů festivalu
Concentus Moraviae a ke
všem napsal kritiky, vesměs pozitivní, letošní ročník byl opravdu zdařilý.
Posílám Vám na ně tedy
odkazy – za prvé proto,
abyste o tom věděli, a také
proto, abyste je případně
mohli umístit na stránky
Vaší obce či instituce – jedná se o nezávislý a odborný ohlas. Všechny koncerty festivalu měly velmi
dobrou úroveň, některé byly naprosto špičkové a návštěvníci vašich měst
a obcí (nebo aspoň jejich webových stránek) by o tom měli vědět. Je to součást pozitivního obrazu míst, kde žijete, či která spravujete, a k nimž mám
i já díky Concentu Moraviae mimořádný vztah.
Děkuji Vám za chvíli pozornosti, seznam odkazů je níže.
S pozdravem
Boris Klepal
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Centrum zelených vědomostí – seriál
Seriál článků na téma Centrum zelených vědomostí se postupně přesouvá „od minulosti k budoucnosti“. To
je ostatně i motto celého projektu. V
minulých dílech jsme prošli přestavbou historického statku Mitrovských,
který může návštěvník také vidět jako
„život na zámku“ přes repliky lidových staveb Vysočiny - „život v podzámčí“. Nyní vstupujeme do budoucnosti v podobě ekopavilonu.
Dnes na místě budoucího ekopavilonu stojí zbytky části stodoly, které
zde zůstaly po požáru v minulosti.
Tyto ruiny budou samozřejmě odstraněny, aby na jejich místě mohla
být postavena futuristická skleněná
pyramida. Staromilec si možná řekne,
proč architekti naplánovali nedaleko
historického statku právě takovou
moderní budovu, proč ne také nějakou
historickou repliku. Důvod je právě
v tom, aby kontrast minulosti a budoucnosti co nejvíce vynikal, aby si jej
každý všiml. A také proto, že do této
skleněné pyramidy budou umístěny
nejmodernější technologické „hračky“
- exponáty a ukázky technologií, které
představí budoucí standard a nastupující trendy. Co více, samotná stavba
bude umět využívat slunečního záření
k vytápění, budou zde i prvky tzv. rekuperace tepla (tj. zpětného získávání
tepla při větrání) a další zajímavosti –
a těmto technologiím určitě více sluší
moderní budova.
Ekopavilon bude postaven z betonového jádra (akumulační prvek
stavby) a bude opláštěn dřevěnou
konstrukcí s tepelnou izolací (izolační

Ekopavilon

prvek stavby) s rozsáhlým prosklením
na jižní straně. Plášť budovy bude sloužit také k instalaci solárních kolektorů
pro ohřev vody i výrobu elektřiny. Provedení stavby bude nízkoenergetické,
tzv. pasívní standard (bez vytápění,
jenom s tepelnými zisky z provozu
samotné budovy) v tomto typu stavby
(de facto výstavní pavilon s množstvím procházejících lidí) není možné realizovat. Přesto bude provedení
ekopavilonu inspirativní i pro ty, kteří
o pasívním domě uvažují. Vytápění
obstará tepelné čerpadlo, větrání bude
prováděno s využitím výše zmíněné
rekuperace. Všechna instalovaná zařízení budou vybavena čidly pro měření
jejich aktuálního stavu a výkonu, aby
si návštěvník mohl prohlédnout kolik
energie v tom či onom zařízení právě
vzniká či je získáváno zpět, kolik CO2
bylo ušetřeno atd.

Celá stavba bude mít několik podzemních a nadzemních podlaží a bude
rozdělena podle živlů na zemi, vodu,
oheň a vzduch. Těmto živlům budou
odpovídat i jednotlivé technologické
ukázky. Buď se bude jednat přímo o
součást stavby, nebo o speciální exponáty. Živel „země“ bude prezentován
v souvislosti se získáváním nejrůznějších surovin, s výrobou materiálů,
s úsporami při jejich použití, s jejich
recyklací a novým použitím. Živel
„voda“ bude informovat o nepostradatelné roli vody pro vše živé, představí, kolik vody je potřeba na běžné
činnosti i možné úspory v podobě
nejrůznějších technických zařízení
v domácnosti. Model koloběhu vody
pak ukáže Bystřicko v malém – od
úpravny vody ve Švařci až po čištění
odpadní vody. Živel „oheň“ je spojen
s energiemi – s vytápěním, telenými

zisky a ztrátami, s tepelnými izolacemi, osvětlením. Kromě prohlídky ukázek nejrůznějších materiálů, postupů
a technických fines si jistě každý rád
vyzkouší „energokolo“. Na vlastní
kůži pozná, kolik energie musí vynaložit k provozu mobilního telefonu
nebo jiného zařízení. Živel „vzduch“
pak poukáže na to, jak ovlivnit to, co
dýcháme, jak větrat atd.
Venkovní prostory okolo ekopavilonu budou upraveny do podoby
dětského hřiště, možná i bludiště. Návštěvník zde najde také různé typy vegetace a rostlinných společenstev pro
poučení i potěchu smyslů. Všechna zařízení, ukázky i exponáty budou samozřejmě doplněny informačními panely
a propojeny jednotným informačním
systémem, stejným jako i v ostatních
částech Centra.
V současné době jsou dokončovány
poslední úpravy dokumentace jednotlivých ukázek a exponátů pro dodavatele. Projektanti dolaďují barevnost i
materiálové provedení, probíhá příprava tematických tras po celém areálu.
Chystáme se i na programování her,
kvízů a úkolů pro návštěvníky i na jednotlivé prvky propagace tak, aby celý
komplex mohl sloužit od léta 2014
naostro.
Zájemci o projektovou dokumentaci mohou nahlédnout na web http://
www.edencentre.cz/projektova-dokumentace/ - ekopavilon najde pod
položkami „ekopavilon“.
Michal Burian, ECEAT, partner
projektu

Historický úspěch bystřické ...
(Pokračování ze str. 1)
Mužstvo SK Bystřice hrálo ve
všech soutěžních ročnících krajského přeboru od jeho založení
v sezóně 2002/2003.
Hned v prvním ročníku jsme
hráli o první místo o postup do
divize až do posledního kola, nakonec na nás zbyla „pouze“ druhá
příčka, když z postupu se radovali
hráči Ždírce nad Doubravou. Druhé místo nám bylo asi souzené,
z deseti ročníků krajského přeboru nám patřilo celkem šestkrát.
Nejhorší umístění bylo z ročníku
2009/2010, kdy jsme skončili na
9. místě. „Věčně druzí“ nebo také
„korunní princ krajského přeboru“, taková spojení se uváděla
v souvislosti s naším klubem v posledních letech v tisku.
Jen pro připomenutí uvedu ty,
kteří se na letošním úspěchu podíleli. Snad na nikoho nezapomenu.
Hráči - v brance: Pavel Trávníček a Ondrej Dudáš, hráči v poli:
Jaromír Chocholáč, Ondřej Vícha,
Vladislav Mitáš, Oldřich Veselý,
David Hrubeš, Luboš Zbytovský,
Tomáš Krošlák, Zdeněk Sklenář,

Jan Illek, Radek Špatka, Tomáš
Padrtka, František Cacek, Pavel
Karásek, Patrik Nepejchal, Jan
Holý a Miloš Prášil. Miloš Prášil
se s 24 brankami stal nejlepším
střelcem přeboru.
Realizační tým- trenér: Karel
Fencl, asistent trenéra: Oldřich Veselý st., vedoucí mužstva: Jaromír
Štourač, masér: Karel Zivčák.
Výbor SK- předseda: Josef
Soukop, sekretář: Mirko Tomášek, místopředseda: Ivan Buchta,
pokladník: Petr Slabý, sportovní
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referent: Pavel Trávníček.
Starost o hřiště a kabiny- Vlastík
Svoboda a Jaromír Štourač.
A pochopitelně všichni ostatní,
bez kterých by to nešlo: pořadatelé
v čele s Janem Noskem, dlouholetý fanda a bývalý hráč Alois Trávníček, dále všichni naši věrní fanoušci a příznivci scházející se na
domácích i venkovních utkáních.
V neposlední řadě, jelikož peníze jsou až na prvním místě, chci
zmínit i naše sponzory. Největším

dílem se o naplnění rozpočtu činí
Město Bystřice n.P. Z řad firem
a místních podnikatelů to jsou:
SPH stavby, s.r.o.; O.S.A., s.r.o.;
Wera Werk, s.r.o.; AQUASYS
spol. s r.o.; TS města, a.s.; E.mont,
s.r.o.; Stavebniny Zeman, s.r.o.;
DIAMO s.p.,GEAM o.z.; Autotrio
František Vícha; IWA spol. s r.o.;
Stavebniny Marko a další.
Na úplný závěr vás chci pozvat
na novou fotbalovou sezónu, která
odstartuje o víkendu 11. a 12. srpna.
Za SK Bystřice n.P. Petr Slabý
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DVA MAGNETY NA OBZORU - Žádost o nové projekty
Město Bystřice nad Pernštejnem
se uchází o evropskou dotaci na další dva projekty, které by pozitivně
ovlivnily rozvoj cestovního ruchu
na Bystřicku. Jedná se o lidovou
hvězdárnu a o středověkou vesnici
v podhradí Zubštejna.
První projekt s názvem „Astronomický park Vesmír nad Vysočinou“ je podle architekta unikátním
„víceúčelovým kulturním stánkem v
místě, kde se volná příroda setkává
s městem“. K tomu nutno dodat, že
se kulturou nemyslí zpěvy či tance,
nýbrž kultura a kulturnost v obecném smyslu tohoto slova.
První a základní myšlenková rovina projektu je vtělena do jeho za-

měření. A tím je astronomie, vesmír,
pozorování hvězd (na amatérské až
poloprofesionální úrovni), astronomické jevy, astronomické úkazy i
jejich význam a v neposlední řadě
také využití
astronomie a astronomických
jevů pro náš každodenní život. To
vše v kontextu místa, kde se nacházíme - tj. na Vysočině. Proto je tu
ústředním objektem hvězdárna.
Nejde však o hvězdárnu, jakých je
možno v republice najít desítky, půjde o astronomický park. Tím se dostáváme k druhé myšlenkové rovině
projektu - astrotělesům. Objekty se
vztahem k vesmíru, k vesmírným
úkazům a k jejich využití pro svůj

praktický život stavěli naši předkové
už od pravěku. Jsou a budou součástí
naší kultury. V prostoru kolem budovy hvězdárny se proto umístí několik objektů tohoto charakteru.
Třetí nosnou myšlenkou projektu je tvorba prostoru, do nějž je
astropark umístěn. Jde tu o setkání
dvou světů, volné krajiny a městské
zástavby. Protože rozměry tohoto
prostoru jsou rozsáhlé, bude tu dost
místa pro budoucí další rozvoj astronomického parku, ať už v podobě
dalších astrotěles nebo v podobách
zcela jiných.
Myšlenkou, která celý tento záměr zastřešuje a pevně jej provazuje
s místem své realizace, je pak myšlenka „duchovní osy města“ - osy
časové i prostorové. Vrch Hora se
tyčí přímo nad městem a tvoří dominantu při pohledu na/z náměstí. Osu
duchovních staveb města tvoří oba
bystřické kostely a kaple sv. Anny.
Hora neboli Šibenný vrch, na němž
několik staletí stálo městské popravište, pak leží na stejné prodloužené
přímce!
Projekt by mohl oslovit několik
desítek tisíc návštěvníků ročně, neboť půjde o pozorovatelnu pro širokou veřejnost. Z provozního pohledu půjde o popularizaci vědy, především astronomie, ale i dalších věd,
hlavně těch přírodních. A protože
věda je jen jednou z částí naší kultu-

ry, plánují se významné přesahy i do
dalších oblastí (umění, vzdělávání,
historie apod. ).
Druhý projekt se nazývá „Řemeslné předhradí hradu Zubštejna“ a má přinést repliku palisádou
obehnané středověké vesnice. Jde
o více než 20 staveb a jiných dřevěných objektů umístěných v těsné
blízkosti zříceniny hradu Zubštejna,
který je kulturní památkou zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ve svém souhrnu budou
tvořit ucelený soubor objektů představujících řemeslné předhradí hradu Zubštejna a odkazující na období
největší slávy tohoto hradu, tj. na 13.
a 14. století. Řemeslné předhradí
bude provozováno a
udržováno městem s tím, že po
drtivou většinu roku bude volně přístupné všem návštevníkům hradu.
Mohli by zde najít útočiště nejen řemeslníci, ale i šermíři, divadelníci či
pořadateké i účastníci nejrůznějších
festivalů. I četní návštěvníci Pernštejna by mohli dojít ve stopách členů slavného rodu Pernštejnů právě i
na Zubštejn.
Pokud budou obě žádosti kladně
přijaty, byl by další rozvoj cestovního ruchu na Bystřicku zajištěn a
možnosti pro návštěvníky by se opět
rozšířily.
dle projektové dokumentace
zpracoval –hj-

Replika středověké vesnice

Lidová hvězdárna
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Studio PASTELKA pro prvňáčky ZŠ TGM
Dříve než se školáci stihli trošku
rozkoukat a užít si zaslouženého
volna, prázdniny se pomalu překlápějí do druhé poloviny. Nebude
to dlouho trvat a žáčci budou zase
oprašovat školní aktovky a batohy.
Zbrusu nové školní brašny už mají
jistě nachystané budoucí prvňáčci.
Školní prostředí však pro ně již
tak nové nebude, protože téměř
všichni se s ním seznámili během
jarních měsíců, kdy se svými rodiči chodili do školy do klubu předškoláků PASTELKA. Poznali se se

svou novou paní učitelkou, se svými
budoucími spolužáky, vyzkoušeli si
některé školní aktivity, zacvičili si
v tělocvičně, zúčastnili se výtvarných dílen. Rodiče zase besedovali
o tom, co jejich děti ve škole čeká,
jak jim pomoci, aby školní povinnosti dobře zvládaly.
Přejeme všem našim prvňáčkům
a žákům i jejich rodičům, aby si
užívali krásných prázdninových dnů
a v září se s nimi těšíme na viděnou.
Za ZŠ TGM, Hana Nosková

Jarmark se vydařil

Ekologický program na Koníkově
– „Za posledním vlkem“
Dne 9.5. 2012 jsme my – žáci
4.B a 4.C - jeli na ekologický program do Koníkova. Téma bylo „Za
posledním vlkem“. Program byl
přichystaný v lese. Nejprve jsme
šli po stopách větších zvířat a později po stopách malých živočichů
– breberek. Hráli jsme různé hry,
hledali důkazy o životě zvířat. Líbila se mi hra na maminky: dostali
jsme vatu s obvazem a paní učitelka určila dvě maminky. Každá maminka měla jinou vůni a my jsme
si měli „přivonět“ k maminkám a

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho jarmarku a pomohli tak
lidem, kteří potřebují transplantaci
oční rohovky.
Jarmark se konal dva dny. První
den nás přišli podpořit rodiče žáků
školy, pan starosta Bystřice nad
Pernštejnem Ing. Karel Pačiska i vedení naší školy.
Druhý den byl ve znamení žáků.

přiřadit se k té správné. Další část
programu byla u pomníku „Broučků“, prošli jsme pampeliškovým
polem, hledali jsme se zrcátkem
a lupou malé broučky nebo pavouky. Na závěr jsme poskládali mravence a pak jsme hráli na mravenčí
zápasy. K pomníčku „Posledního
vlka“ jsme bohužel nestihli dojít,
ale i tak se mi celý program moc
líbil a chtěl bych tam jet znovu.
Patrik Polách,
žák 4.B ZŠ TGM Bystřice n. P.

Prodejcem číslo jedna celého jarmarku byl Vojta Šejnoha, který prodával, předváděl karetní triky a ještě
stíhal bavit celé okolí. Ale i ostatní
se činili! Proto s radostí oznamujeme, že získaná částka je ve výši
8 068 Kč.
Za společenskovědní seminář
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Hejtman Kraje Vysočina v ZŠ Tyršova 106
Ne často se stává, že významná osoba zavítá do malé
školy. MUDr. Jiří Běhounek
měl k návštěvě Základní školy v Bystřici nad Pernštejnem,
Tyršova 106 důvod. Od 1. 8.
2012 dochází ke změně ředitele školy. V polovině března
letošního roku začaly probíhat
konkurzy na ředitele základních
i středních škol téměř v celé republice. Mgr. Iveta Ostrýžová uspěla v konkurzním řízení

a od 1. 8. 2012 nahradí stávajícího ředitele. Pan hejtman
předal osobně jmenování do
funkce ředitelky dne 8. 6. 2012.
Nepřijel sám, ale v doprovodu
RNDr. Marie Kružíkové – radní a PhDr. Věry Trávníkové
z odboru školství. Rádi jsme
přijali tuto návštěvu. Naši hosté
si také prohlédli školu a zapsali
se do kroniky.
Stávající ředitel školy
Josef Buchta
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Zubní pohotovost ČERVENEC - srpen 2012
ČERVENEC
28.7.MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216
29.7.MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
SRPEN
4.8.MUDr. Marie Kozáková, Bystřice n. P., Zahradní, 566 552 332
5.8.MUDr.Rostislav Kozák, Bystřice n. P., Zahradní, 566 552 332
11.8.MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
12.8.MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
18.8.MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
19.8.MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
25.8.MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
26.8.MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
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)
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ŠKOLSTVÍ
Soutěž byla vyhlášena na téma
„Život a dílo Jiřího Trnky“. Letos je
tomu 100 let od narození tohoto významného malíře, ilustrátora a loutkáře. Soutěž byla určena pro více
věkových kategorií. Rozhodli jsme se
přihlásit nejenom mě, ale i mladšího
brášku Jirku, který chodí do první třídy. Téma bylo zajímavé, ale vymyslet, co vyrobit, aby to zaujalo i porotu,
bylo již těžší. Já jsem se rozhodl pro
vyrobení loutky a bráška, kterému se
líbí příběhy broučků, že vytvoří „Den
u Broučků“. Od nápadu jsme přešli
hned k práci. Brácha Jirka nosil ze
zahrady kamínky, dřívka, větvičky,
mech, krabičky. Vše, co bychom mohli potřebovat k vytvoření díla. Já jsem
také začal. Naštěstí mám dobré nářadí
a kousky měkkého lipového dřeva.
Nešlo mi to však tak rychle a hladce, jak jsem si představoval. Několik
kusů dřeva jsem doslova zkazil. Bylo
potřeba si nastudovat z netu a knih,
jak vyrobit loutku, aby byla nejenom
pěkná, ale zároveň fungovala tak, jak
má. Úkol to byl opravdu těžký. Zatímco jsem dostudovával, jak nato,
bráška již měl vyrobenou chaloupku

Soutěž v manuální zručnosti
Každým rokem vyhlašují Železárny Štěpánov soutěž v manuální zručnosti na určité téma. Jelikož jsem se již jednou zúčastnil a vyhrál druhé
místo, vím, že i ceny jsou lákavé. Stále něco doma tvoříme, a proto jsem
to vyzkoušel znovu.
pro broučky. Při práci s tavnou pistolí jsem skvělý pocit, že jsem to dokázal,
polepil nejenom celý koberec, ale i a že je můj výtvor opravdu krásný.
sám sebe popálil. Stříhal, lepil, ma- Byl jsem si téměř jist, že jak loutka,
loval, ani mou pomoc nepotřeboval. tak i broučci mají šanci na výhru.
Takže i mně to popíchlo, abych to ne- Vždyť jsme na nich tolik pracovali.
vzdal a začal. Výrobě loutky jsem se Dokončili jsme i broučky. S konečvěnoval i několik hodin denně. Mnoh- nými úpravami jsem bráškovi pomohl
dy jsem tvořil i do pozdních nočních i já. Krásné, do posledního detailu
hodin. Dělal jsem si náčrtky loutky, propracované místečko pro broučky.
měřil kousky dřeva, abych dodržel Malá roubená chaloupka s otevřenýsprávné proporce tělíčka. Motal jsem mi okénky, velkým komínem, pod
drátky, sháněl různé druhy látky, do šípkovým keřem obklopena kamínky,
kterých bych poté loutku oblékl. Prsty mechem, houbami a hlavně broučky,
mě bolely a mnohdy jsem se i poranil, kteří jsou vypracováni z hmoty Fimo,
ale asi po dvou měsících jsem loutku jsou jako živí. Těšili jsem se až donei přes různá úskalí dokončil. Zbývalo seme oba výtvory do školy , co tomu
ji obléci a vyvázat. Tyto dvě poslední řekne paní učitelka Pivková, které
věci byly asi nejsložitější. Poprvé v ži- jsem celou dobu popisoval, jak postuvotě jsem šil na stroji, a aby to nějak pujeme s tvořením. S radostí jsme slevypadalo, tak i máma musela poradit, dovali, jak i paní učitelka s nadšením
jak nato.
okukovala díla.
Loutka „Lesní skřítek“ byla doNastal den „D“ 25. 5. 2012. Vydal
končena a fungovala, jak má. Měl jsem se s ostatními účastníky této
soutěže do Štěpánovských železáren.
Byl to krásný jarní den, sluníčko nám
přálo, také nálada všech zúčastněných
byla výborná. V železárnách jsme
měli možnost prohlídky i s výkladem,
což bylo velice zajímavé. Také jsme si
prohlédli všechna výtvarná díla soutěže. Nečekal jsem tolik výtvorů. Některé byly krásné, nápadité. Některé
mě nezaujaly. Bráškovi broučci byli

zastrčeni někde vzadu a nebylo je ani
moc vidět. S vystavením mé loutky
si asi nedali také moc velkou práci a
prakticky nebylo poznat, že se jedná
o loutku. Dostali jsme občerstvení a
blížilo se vyhlášení. Všichni netrpělivě čekali na vyhlášení, ale bohužel,
naše výtvory, do kterých jsme vložili
tolik námahy, času a také nemalé kapesné, nebyly oceněny. Zalil mě pocit
velkého zklamání a bráška měl slzy
na krajíčku. Tolik jsme doufali ... Jak
jsem již zmínil, účast na soutěži byla
velká, bylo tam asi 150 děl a jen pár
jich bylo oceněno. Mnoho dětí odjíždělo s velkým zklamáním. Podle mě
měli být oceněni všichni zúčastnění
alespoň malou pozorností. Možná by
se pořadatelé měli pro příště zamyslet.
Po vyhlášení a předání cen byla oznámena ještě jedna informace o pokračování soutěže na Facebooku. Které
vítězné dílo dostane nejvíce „laiků“,
vyhraje hodnotnou cenu. Nevěnoval
jsem tomu moc pozornost, jak jsem
byl zklamaný, ale až doma mi došlo,
že máme možnost se ukázat. Obeslal
jsem na Facebooku všechny kamarády s odkazem na soutěž, aby hlasovali. Velice mě překvapilo, že se dílo
s broučky líbilo a vyhráli jsme. Porazili jsme všechna ostatní díla s obrovským náskokem. Cenu nám předali
na naší škole zástupci štěpánovských
železáren a gratulace od pana ředitele Horáka a paní učitelek byla velice
příjemná.
Tomáš Novák 9. A
ZŠ Nádražní 615

Exkurze CHKO Žďárské vrchy
Školení Ekotýmu
Naše škola ZŠ Nádražní 615 spolupracuje s ekologickým centrem
Lipka v Brně. Dne 8. 6. 2012 jsme se
zúčastnili školení Ekotýmu (zástupci žáků 4. – 9. tříd) na téma analýza
školy, sestavování plánu, energie
a její využití v životě člověka. Ekotým se učil plnit úkoly týmově, řešit
problémové situace a diskutoval na
zadaná témata jako například obnovitelné a neobnovitelné zdroje ener-
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gie, energetická krize a využití alternativních zdrojů energie. Žáci diskutovali o vzniku rohlíku, auta, žárovky atd. a zjistili, že nejdůležitějším
a základním zdrojem energie a života na Zemi je vždy Slunce. Dopoledne jsme strávili v příjemné pracovní
atmosféře a s novými poznatky jsme
se vrátili zpět do Bystřice n. P.
učitelé EV
H. Kopecká, D. Pivková

V rámci výuky ekologické výchovy jsme uskutečnili se žáky 6. tříd
exkurzi do CHKO Žďárské vrchy.
Naším průvodcem byl pan Jaromír
Čejka, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. A co jsme navštívili? Prvním zastavením byla Pasecká skála,
ze které jsme měli nádherné výhledy
do krajiny Českomoravské vrchoviny. Pro žáky byla zajímavá soutěska,
kterou se mohli protáhnout na druhou
stranu skály. Druhé zastavení nás zavedlo do Přírodní rezervace Krátká,
kde jsme se mohli seznámit s historií
života na Vysočině. Navštívili jsme
ekologickou výstavu v informačním

centru CHKO Žďárské vrchy. Dále
jsme pokračovali lesními cestami
k Dráteničkám, kde se nám objevily
opět krásné výhledy do okolí. Naše
cesta vedla do malebné vesničky Blatiny, kde na nás už čekal autobus, který nás zavezl sice unavené, ale přírodou obohacené zpět do školy. Žákům
se exkurze líbila a potleskem poděkovali našemu panu průvodci Jaromíru
Čejkovi. I my děkujeme za poutavé
vyprávění a navštívení krásných míst
Vysočiny, která jsme mohli poznat.
D. Pivková, H. Kopecká
ZŠ Nádražní 615

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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(Pokračování ze str. 1)

Pro novou akci byla vytvořena vlastní plaketa,
která bude v každém ročníku udělována vítězům.
Návrh plakety vznikl ze spolupráce Města Bystřice
nad Pernštejnem se Střední průmyslovou školou a
Vyšší odbornou školou technickou v Brně na Sokolské ulici. Soutěže se s 41 návrhy plaket zúčastnilo
16 studentek a studentů. Vítězný návrh, již ztvárněný do plakety, kterou převzal Sbor dobrovolných
hasičů, zpracoval student 3. ročníku Lukáš Juračka.
Josef Vojta, místostarosta

Výlet NA LOUŽI
Naše třída 1. CR a 1. AP VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
se dne 19. června 2012 vydala na
dvoudenní výlet do Javorka, osady
Na Louži, na rodinou ekofarmu
Husák.
Ve středu ráno se celá naše třída
shromáždila v Bystřici nad Pernštejnem na autobusovém nádraží.
Všichni měli dobrou náladu, počasí nám přálo a mezi námi panovala příjemná atmosféra. Cestovali
jsme linkovou dopravou, naše konečná zastávka byla v Jimramově.
Tam nás čekala paní Husáková,
naložila naše zavazadla do auta a
my jsme se na ekofarmu Husák vypravili pěšky. Cesta vedla loukami
a lesy asi tři kilometry. Po necelé
hodině jsme dorazili na místo.
Husákovi nás přivítali, nachysta-

li nám vojenský stan na přespání,
připravili ochutnávku guláše a zajistili zajímavou zábavu.
Mohli jsme se projet v traktoru,
na koních. Když se setmělo, rozdělali jsme si táborák, hráli na kytaru a zpívali písničky. Abychom
se panu a paní Husákovým nějak
odvděčili za jejich ochotu a vstřícnost, jeli jsme na pole vytrhávat
bodláky a do lesa tahat a nosit větve a klacky.
Druhý den ráno jsme vše uklidili, sbalili a po výborné polévce nás
Husákovi odvezli do Jimramova
na autobus. Po příjezdu do Bystřice jsme se rozloučili a každý se
vydal svou cestou.

Country bál na zámečku
Po loňském, úspěšném country
bále v prostředí zámečku Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem,
pro milovníky dobré muziky a country tanců připravujeme další ročník
Country bálu na zámečku.
Bystřickou kapelu PUNC letos
vystřídá výborné country uskupení
s názvem JANE Country z Brna,

vítězové Mezinárodní autorské Porty
2009.
Po celý den pro Vás budeme grilovat sele, vychladíme točené pivo a nachystáme kopec dalších dobrot k Vaší
spokojenosti. Všechno to spustíme
v sobotu 1. září 2012 ve 20:00 hodin a
hrát budeme tak dlouho, dokud budete chtít tancovat. A navíc připravíme
půlnoční překvapení!
Tak přijďte zakončit prázdniny
s dobrou kapelou a výbornou zábavou, budeme se na Vás těšit.
/SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Simona Kolářová,
studentka 1.CR

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních dní nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.
Knihy pro dospělé:
Zámek Žďár a Zelená Hora na starých pohlednicích
Cibulka Aleš		
Černobílé idoly a jiní
Cisár Vladimír		
Hrad Pernštejn na starých pohlednicích
Čermák Vladimír		
Operace únor 1948
David Petr		
Za strašidly na hrady a zámky
Dvořáková Vladimíra
Rozkládání (Rozkrádání) státu
Franz Linda		
Pleteme košíky
Horáková Naďa		
Brněnské nevěstky
Rapprich Vladislav		
Za sopkami po Čechách
Vacek Miroslav		
Nejen z vojenského kufru
Knihy pro mládež:
Klimek Hynek		
Pospíšilová Zuzana		
Srazil Marek		
			
Widmark Martin		
			

Strašidlář. Mezi námi vodníky
Včelka Adélka se učí barvy
Pohádky do postýlky, aneb, Frněk a jeho 		
přátelé se k Vám, milé děti vrací!
Detektivní kancelář Lasse & Maja. Záhada
v kavárně

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

Půjčovní doba o letních prázdninách

NEJLEPŠÍ ČAS NA …

(Pokračování ze str. 1)

Kdo získá 4 razítka a odpoví
správně na 4 otázky, získává volnou vstupenku do Městského
muzea v Bystřici, 8 správně vyplněných rubrik už znamená volný
hodinový vstup do bazénu v Areálu sportu v Bystřici. Na vylosované šťastlivce pak čeká 10 hodnotných cen, které svojí hodnotou
převyšují ceny z minulých ročníků. Především jízdní kolo v ceně
10 000.- Kč, víkendový pobyt pro
dvě osoby v karasínském penzio-

nu Na Hájovně, romantické večeře
pro dvě osoby v hotelích a penzionech v Maršovicích, Jimramově,
Štěpánově a Doubravníku, nechybí možnost sfárání do hlubinného
dolu v Dolní Rožínce, prohlídka
vnitřku hráze Vírské přehrady, na
vítěze čeká třeba i bowlingová dráha v obci Vír či zarámovaný obraz
Pernštejna.
Soutěž trvá až do 31. října 2012
a určitě obohatí všechny účastníky.
Hynek Jurman

JSEM TI VDĚČNA VODOMILE!
Za to, že poznávám hlouběji své
okolí, ve kterém žiji. Za to, že plnění tvých úkolů mě přimělo přemýšlet a užívat si podrobněji věcí, kolem nichž v běžném denním rytmu
procházím bez povšimnutí.
Je čas prázdnin, jedinečná příležitost pro Vás, milá cyklistická mládeži, zapojit se do tohoto putování,
i když s tématikou bližší střední a
starší generaci. Možná příští úkoly
VODOMILA budou bližší Vám,
mladým. I na školách by se tato
akce mohla více propagovat- to je
můj názor. A my dospělci tímto pohybem jedině ZÍSKÁME!!

A nyní všichni Bystřičáci ZBYSTŘETE! Zeptám se Vás na jedno
zadání VODOMILA. ,,Kolik postav čítají sochy v průčelí České
spořitelny v Bystřici ?“ Zkuste si
doma odpovědět a potom se osobně
přesvědčit o správnosti Vaší odpovědi.
Podobných ,,chytáků“ je ve Vodomilovi několik. Díky patří všem
tvůrcům ,,VODOMILA ZUBŘÍ
ZEMĚ“ – ing. Jurman, ing. Jarmila
Zemanová, p. Soukopová. Určitě
není jednoduché vymýšlet stále
nová zadání.
Cyklistka Libuše Pechová

ZÁJEZDY • ZÁJEZDY • ZÁJEZDY • ZÁJEZDY • ZÁJEZDY • ZÁJEZDY

Jedete s námi?
Blíží se termín našich „Zájezdů
po stopách Pernštejnů“ s mnoha
unikátními zastávkami (kostelík ve
Vítochově, zříceniny Aueršperk či
Zubštejn, odlitky i podzemí v okolí Štěpánova, kostel v Doubravníku) a program jsme na poslední
chvíli obohatili o návštěvu původně románského kostela v Černvíře, kam není přístup právě běžný.
Kromě vzácných fresek či oltáře, který pochází z Mušova, zde
čeká i jeden silný příběh. Celých
13 let zde čekala zemřelá Hedvika
ze Šelmberka, provdaná z Pernštejna v rakvi na svého manžela.
Zemřela již v roce 1535, kdy se teprve začínalo se stavbou doubrav-

Čekala manžela na řetězech!
nického kostela. Její rakev tedy
byla zavěšena na řetězech právě
v kostele v Černvíru. Jan z Pernštejna zemřel 8. září 1548 v Hrušovanech nad Jevišovkou na zámku.
Jeho tělo bylo dopraveno do Židlochovic a odtud do Doubravníka.
Hedviku také přinesli na radnici do
Doubravníka. Když dorazil průvod
z Židlochovic, byly obě rakve slavnostně pohřbeny, i když ani kostel
ani hrobka nebyly ještě dostavěny.
Naše zájezdy se uskuteční 13. a
15. září 2012 od 8.00, informace
podávají a poslední přihlášky přijímají pracovníci TIC v Bystřici
nad Pernštejnem.
-hj-, kresba E. Valdhans

Hynek Jurman

B ystřice nad P ernštejnem

Temné stránky – 12
ě

N a bystré vod

B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman

Když budeme dále listovat bystřickou kronikou, padneme často
na drobné kriminální činy podobné
těm, jaké byly publikovány v minu10. strana

lých číslech Bystřicka. Pachatelé se
v drtivé míře rekrutovali z pracovníků uranových dolů, kteří se k nám
stahovali z různých koutů republiky
a jejichž lidská úroveň se hodně lišila. Temné stránky však najdeme i
v historii mnoha jiných obcí, někdy
najdeme i hodně křiklavé hrůzy.
Například v Sedlištích u Jimramova zaznamenává obecní kronika
případ vraždy z roku 1815. Václav, syn mlynáře Sedliského z čp.
2, zabil tehdy svou těhotnou milou
Dražilovou z čp. 27 a dírou v ledu ji
vstrčil do příkopu. Tělo bylo objeveno až na jaře a přitom bylo zjištěno,

že nebohá čekala dvojčata. Václav
byl zatčen a z vězení napsal otci, že
ho neměl k zlému činu nutit. Otec
se stačil před zatčením oběsit, totéž
ovšem provedl vrah Václav v cele.
V Borech u Velkého Meziříčí se
také vraždilo nemilosrdně. Koncem
18. století tam zavraždil Matoušek
z Horních Borů dceru zdejšího mlynáře. Ubodal ji dlátem a sám byl za
trest oběšen. Lidová píseň s titulem
„Vražedný milý“ pak nejen líčila
podrobně celou událost, ale dostala
se i do Sušilovy sbírky „Moravské
národní písně“.
V Borech na okraji lesa u paty

rybníka Horník lze spatřit obdélníkový kámen s vytesaným křížem a
nápisem: „Zde byla zavražděna Antonie Šmardová v noci dne 25. 26.
května 1888.“ O uvedené půlnoci se
zde rozhodli odejít ze světa milenci
Tonička Šmardová, dcera hajného
v Horních Borech čp. 41, a Josef
Fronc z Horních Borů čp. 28. Josef
svou nešťastnou milou podle úmluvy zastřelil, ale nenašel už sílu zastřelit také sebe. Byl proto odsouzen
na 20 let, brzy mu byl trest zmírněn
na polovinu, ale asi po 4 letech se
stejně v cele oběsil.
připravil Hynek Jurman
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KULTURA
BYSTŘICKÉ LÉTO BYSTŘICKÉ LÉTO BYSTŘICKÉ LÉTO BYSTŘICKÉ LÉTO
První akce Bystřického léta (Pelíšek fest, dopoledne
s dechovkou, Divadlo na náměstí
– ochotníci z Víru) máme zdárně za
sebou a na další, neméně zajímavé se
můžeme těšit.
Návštěva houslového virtuose Jaroslava Svěceného v sobotu 28. července v rámci programu „Koncert pro
deset strun“ s kytarovým doprovodem
Miloslavem Klausem bude jistě úžasným uměleckým zážitkem, neboť se
bude jednat o venkovní představení
v areálu amfiteátru na Masarykově
náměstí. Umělec sám požádal o začátek představení až od 21.00 hodin, a to

Bystřické léto pokračuje
zejména z důvodu atmosféry večera
a možnosti světelných efektů. Pokud
tedy vyjde počasí, Jaroslav slibuje
krásný zážitek. Je jisté, že mistrovým
houslím by příliš nesvědčil případný
liják, a proto je zajištěn v případě
nepřízně počasí kulturní dům. Vedle
četných skladeb italských autorů (Paganini, Gragnani, Giuliani) mohou
posluchači na koncertě vyslechnout
i slavné maličkosti velikánů světové
hudby - Fauré, Schumann, Gounod,
Martinů. Ovšem koncert je určen nejenom pro milovníky vážné hudby,
Jaroslav Svěcený je totiž jak vynikající hráč, tak i skvělý moderátor, který
Vás zábavnou formou provede světem hudby. Kdo byl již někdy na jeho
vystoupení (přesto, že není radikálním milovníkem vážné hudby), jistě
potvrdí, že se opravdu nenudil. O
jeho schopnostech zaujmout svědčí i
to, že druhý den po Bystřici vystoupí
na bigbítovém festivalu Benátská noc
na Malé Skále. Jaroslav Svěcený je
velice žádaný interpret, který po většinu roku koncertuje v zahraničí, o to

KOBYLKY V BYSTŘICI (1693)

více jsou pořadatelé rádi, že navštíví
právě naši Bystřici a věří, že si tuto
akci návštěvníci užijí.
V pátek 10. srpna proběhne pátý
ročník festivalu Folk-country náměstíčko. Kromě již osvědčených regionálních kapel jako Punc, Poslední
štace a písničkáře Ladi Zítky přivítáme i špičku v oblasti folku, skupinu
Nezmaři. Zpestřením bude i vystoupení bystřického pěveckého sboru
Alter Ego. Již tradičně je pro návštěvníky připraveno kromě muziky i bohaté občerstvení, jako dobré pivečko,
klobásky a ostatní chuťovky. Přijďe si
užít pátečního odpoledne a zazpívat si
známé táborové a folkové písničky.
Neanoncovanou novinkou letošního léta je vystoupení znovuobnovených divadelních ochotníků ze
Štěpánova, kteří k nám do Bystřice
přijedou v neděli 26. srpna od 20.00
hodin v rámci akce Divadlo na náměstí s pohádkovou hrou Štěpánovské strašidelné putování abeb strašidla
v Cumberku. Je vidět, že ochotníků
v našem regionu přibývá a Bystřické

léto je zde právě proto, aby se tito nadšenci (ovšem leckdy s profesionálními
výkony a přístupem), přišli ukázat i
nám. Po zkušenostech s vystoupením
ochotníků z Rozsoch a Víru je jisté, že
i ze Štěpánova se je na co těšit a naše
bránice opět dostanou zabrat.
Konec léta opět uzavřou v pátek 31.
srpna v rámci akce Divadlo na náměstí divadelní ochotníci z Rozsoch,
a to s novým kusem, komedií Dívčí
válka. Přijďte si s námi připomenout
bojovnou velitelku Vlastu sídlící na
Děvíně i krátké vzplanutí mladého
vladyky, statného Ctirada, k proradné
Šárce.
Vstupenky na všechny akce zakoupíte v turistickém informačním centru
v Bystřici nad Pernštejnem, Na akce
– Folk country náměstíčko a koncert
Jaroslava Svěceného je připraven i
on-line předprodej na stránkách www.
eventim.cz, takže si může každý vstupenku vytisknout doma.
Bližší informace a případné změny
programu se dozvíte na webových
stránkách www.zapnutobystrice.cz
nebo na facebooku.
-rv-

Kraj Vysočina nabízí
přes tisíc kulturních památek

jaké věci sou se ukázaly, ještě i v pátek
se jiný ukazovaly – co z toho následovat bude, to Pánu Bohu povědomo.
Pán Bůh rač sám opatrovati.“
Bubnování, střílení, zvonění či
zakládání ohňů proti kobylkám, pod
jejichž vahou se prý lámaly i statné
duby, se zcela míjelo účinkem. Některým lidem připomněly hrůzy páté
polnice líčené ve Zjevení sv. Jana a
farář z Kraselova u Volyně dokonce na
jejich křídlech přečetl nápis „My sme
trest na vás!“ Někde stačila sarančata
sežrat veškerou úrodu a lidé museli
péci chleba z hlaviny, tedy zbytků ze
zpracování lnu, na což jich mnoho pomřelo. Že ceny obilnin na postižených
územích prudce vzrostly, snad netřeba
dodávat.
Z historických pramenů lze pohyb
kobylek po našem území poměrně
dobře zrekonstruovat. Jejich hejna
k nám přilétla přes Uhry snad až z Turecka počátkem srpna a rozdělila se do
dvou proudů. Jeden pokračoval severním směrem do Slezska až k Vratislavi, druhý se vydal severozápadně do
Saska a Durynska až k Výmaru. Jan
Zourek ve své kronice zaznamenal
ještě jeden nálet sarančat v roce 1712,
ten však směřoval od Čebína směrem
na Letovice a Boskovice a Bystřici se
naštěstí vyhnul.
Jan Pulkrábek

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v příjemných letních měsících pozval na návštěvu kulturních památek, které Vám Kraj Vysočina
nabízí. Už při prvním pohledu do turistické mapy Vysočiny je zřejmé,
že je region, co do počtu památek všeho druhu, jeden z nejbohatších.
V Kraji Vysočina se nachází neuvěřitelných 1253 zajímavostí. Věřím,
že z široké nabídky historických městských center, starobylých hradů,
majestátných zámků nebo i z přírodních památek si každý z Vás určitě
podle svých zájmů vybere a stanoví památku za cíl rodinného výletu.
Mezi klenoty kulturního dědictví v Kraji Vysočina patří město Telč, židovská čtvrť v Třebíči a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad
Sázavou. Významnost a krásu těchto památek dokládá i jejich zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Patří tak mezi dvanáct skvostů
na tomto listu v České republice. Za zvýšenou pozornost na Vysočině stojí
nespočet honosných zámeckých sídel. Mezi nejatraktivnější patří například
Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, který se řadí k nejrozlehlejším panstvím z 18. století nejen v České republice, ale i v Evropě. V tamějších upravovaných několikahektarových zahradách najdou návštěvníci klid a možnost
odpočinku. Příznivci vážné hudby pak mohou v tamějším parku každoročně
navštěvovat celosvětově známý Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Z přírodních památek stojí za zmínku chráněné krajinné oblasti – Železné
hory a Žďárské vrchy, které nabízejí přírodní scenérie a mnohakilometrové
trasy jak pro turisty, tak i pro cyklisty. Součástí Železných hor je přírodní rezervace Údolí Doubravky. Řeka Doubravka vytvořila za mnoho let ve svém
řečišti nebývalé útvary jako je soustava skalních věží a vodních hrnců, skalnaté moře nebo vodopád.
Pro milovníky památek a zajímavostí všeho druhu je k dispozici internetový portál www.dedictvivysociny.cz. Na této adrese zřizované Krajem Vysočina jsou sdružena a plně k dispozici veškerá data o hradech, zámcích, lidové a
městské architektuře, rozhlednách a vyhlídkových místech, ale i o příjemných
parcích či místech pro odpočinek.
S přáním poklidného léta
Tomáš Škaryd
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu
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Kobylky, přesněji řečeno sarančata,
nejsou jen osmou z egyptských ran,
nýbrž pohromou, která čas od času zasáhne i naše kraje. Jan Zourek do své
kroniky poznamenal: „Anno 1693 17.
aug. [17. srpna] s podivením kobylek,
kterýž od Bystřice č[t]vrt míle letěly a
kde padly, všechno sežhraly, tak jak se
v pravdě říci může, že jako mlha hustá
a největší povětří na dvě hodiny trval,
však na hranicích bavorských život
svůj a konec vzaly.“
Podobné zprávy bychom našli
v celé řadě dobových kronik. Na ukázku postačí barvitý popis z pamětí Jana
Procházky ze Sedlčan: „Léta Páně
1693 právě ten outerý po Nanebevzetí
Panny Marie [18. srpna] přiletěly kobylky, padly po polích, po lesích, po
vobilí i po lukách i po stromích, až
se nima všechno shýbalo tak, že by je
mohl lopatou hrnout. A kdekoliv padly, buď na lukách, neb na polích, všecko pojedly, jak trávu, tak obilí, a trvaly
až do druhého dne. A když na ně zvonili, zvedly se tak, jako když nejhustší
sníh prší, chřestěly, pískaly, až z nich
strach šel, a letěly pryč k řekám a tam
se rozložily až okolo Knína: všudy byly
kolikerý žlutý, černý, strakatý, zelený,
křídla měly dvojí, na vrchu strakatý,
jako by na nich psáno bylo, některý
menší, druhý větší. To Pán Bůh ráčí
vědít, kde sou svůj konec vzaly anebo k

KULTURA, SPORT
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

VAVŘINECKÁ POUŤ
konaná pod záštitou starosty města

Pátek 10. srpna - výletiště Pod Horou
21.00
		

- Pouťová zábava - hraje skupina METAXA
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici n. P.

Sobota 11. srpna

- náměstí v Bystřici n. P.

Do 10.30 - VII. Memoriál Františka Proseckého sen.
		
Příjezd historických vozidel spojený
		
s III. srazem šlapacích autíček
11.00
		
		

- Výstava veteránů a šlapacích autíček, módní přehlídka
dobových modelů salónu paní Baxantové - Procházkové
s doprovodným programem

Jarní sezóna
Spousta závodů se spoustou závodníků, tak vypadaly naše víkendy od ledna do poloviny června. Je to spousta času, který musíte obětovat něčemu, co
máte rádi. Není to pouze oběť dětí, ale i rodičů, kteří mají zájem o to, aby se
jejich děti něčemu věnovaly a něco dokázaly.
Nám se letos na jaře dařilo. Objezdili jsme spolu s dětmi a jejich rodiči spoustu závodů po celé České republice. Navštívili jsme města jako jsou
České Budějovice, Náchod, Jindřichův Hradec, Blansko, Rájec Jestřebí,
Brno, Nové Město na Moravě, Kutnou Horu a další.Nezapomněli jsme se
také zúčastnit krásných závodů pódiových skladeb u nás v Bystřici nad Pernštejnem, kde jsme v kategorii aerobik vyhráli druhé a třetí místo.
Z každých závodů jsme byli obohaceni o krásné zážitky, ale hlavně o
medaile a poháry, kterých jsme si za toto jaro dovezli téměř 30. Největší
podíl na medailích měly Hanička Černá 6 let, Nikola Nachtigalová 13 let,
Veronika Černá 14 let, Aneta Pečínková 13 let, Kateřina Černá 10 let, Hanka
Juračková 10 let, Nela Fendrychová 8 let, Natálka Munzarová 8 let, Natálka
Jandová 10 let, Jitka Černá 14 let, Terezka Skalníková 6 let.
Za skvělou reprezentaci města a našeho klubu holkám moc gratuluji a
přeji do další sezóny mnoho dalších úspěchů. Rodičům velké poděkování
za přízeň.
Jitka Exlová

13.30 hodin - Odjezd historických vozidel do Olešnice
		
Pořádá Veterán TATRA klub v Bystřici nad Pernštejnem

Neděle 12. srpna - náměstí v Bystřici n. P.
10.00 -12.00 - Koncert populární slovácké krojované dechové hudby
		
VLČNOVJANKA
		
Zpívají: Laďka Hurábová, Jana Minaříková,
		
Josef Malina a Lubomír Maček
Od 10.00 - Malování na obličej – zdarma
12.00 - 12.30

- Rytířské klání – Rytíři Země zubra

Aerobic znovu slavil úspěchy
V pražské sportovní hale Petřiny
se 26.5.2012 konalo Mistrovství
České republiky v master classe
Individual Trophy. Šesti děvčatům
z Aerobic teamu Jitky Exlové se
podařilo na tento závod nominovat v únoru letošního roku. Všechna bojovala s velkým nasazením.
Trojkolový závod, kde ze základního kola postupovalo 30 závodnic
do semifinále a následně 15 nejlepších do finále, se nejlépe umístila a
na nejvyšší post si dosáhla Nikola
Nachtigalová. Rodačka z Bystřice
nad Pernštejnem, 13tiletá Nikola,
se stala Mistryní České republiky v kategorii Kadet 11-13 let.
J. Exlová

13.00 – 17.00 - 6. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
		
DECHOVÝCH HUDEB
		
BOBRŮVANKA z Bobrůvky
		
BYSTŘICKÁ KAPELA z Bystřice n.P.
		
MALÁ LESANKA z Humpolce
		
REBELKA z Havlíčkova Brodu
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, DOPOLEDNE
projížďky na koních

POZVÁNKA NA VÝSTAVY V ZÁSKALÍ
Průkopnicí malých soukromých
galerií na Bystřicku je akademická
malířka Jaromíra Knoblochová.
V roce 1990 se inspirovala minigaleriemi na pařížském Montmartru a založila si prodejní galerii Na
Staré hospodě v Záskalí u Štěpánova. I letos mužete spatřit díla
Jaromíry Knoblochové v Záskalí
a můžete si mnohé z nich samozřejmě i zakoupit. Otevřeno bude
12. strana

o víkendech od 21. července do 19.
srpna 2012 vždy od 9.00 do 19.00
hodin.
Návštěvníci Brna pak mohou
spatřit obrazy J. Knoblochové i v restauraci TORA na ulici Veselá, nedaleko Avionu.
Na obě prezentace svých děl Jaromíra Knoblochová své příznivce
srdečně zve.
-HJZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P.
vybojovali tři medaile
16. 6. 2012 Finále MČR žactva ve fleretu konané za podpory Kraje Vysočina, v areálu sportu Bystřice n.P. pořadatel TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem
Chlapci: 1. místo Adam Cmiel (šer Ostrava), 2. místo Viktor Gotz (USK
Praha), 3. místo Filip Frank (USK Praha ) a David Linhart ( Sokol Brno I.),
šermíři ze Sokola Bystřice n. P. skončili na 24., 25. a 34. místě. Jako družstvo
skončili na 10. místě.
Děvčata: 1. místo Tereza Štenclová (šerm Ostrava), 2. místo Kateřina
Králová (šerm Ostrava), 3. místo Veronika Matrašek(šerm Ostrava) a Klára
Lasáková (TJ Slezan Opava) Šermířky Sokola Bystřice n.P. Andrea Víchová
10. místo, Petra Nováková 13. místo a Viktorie Königová na 23. místě. Tato
3 děvčata vybojovala bronzovou medaili v družstvech. Na fotografii stojí na
stupínku třetího místa zleva: Petra Nováková, Viktorie Königová a Andrea
Víchová .
Další úspěchy
• Na MCŘ mladšího žactva 26.5.2012 v Brně vybojovala děvčata TJ Sokol
Bystřice n.P. stříbrnou medaili ve složení Eliška Malíčková, Isabela Sedláková, a Barbora Lejčková
• Na MČR seniorů 19. 5. 2012 v Liberci vybojovali muži TJ Sokol Bystřice
n. P. bronzovou medaili ve složení bratrů Jiří, Jan a Michal Kurfürstovi.
• To je velký úspěch a zaslouží gratulaci.
Vlastimil Kurfürst

Dětský den na stadionu SK Bystřice
V sobotu 23. 6. od 9:00 proběhl
v trochu netradičním termínu na stadionu SK Bystřice Dětský den. Za
ideálního počasí se jej zúčastnilo na
200 dětí, ti nejmenší přišli v doprovodu svých rodičů. Největší úspěch
u malých návštěvníků měla skákací
trampolína a možnost projet se na
koních. Dále si mohli děti zastřílet ze
vzduchovky, absolvovat závody ve

skákání v pytlích, ukázat svoje dovednosti s fotbalovým míčem, projít
se na chůdách nebo se pokusit srazit
co nejvíc plechovek jednou ranou
tenisovým míčkem. Na stanovištích
měl každý možnost získat sladkou
odměnu, někteří cenu útěchy. Těsně před polednem odcházeli všichni
spokojeně domů a litovat mohli jen
ti, kteří zůstali doma za pecí.

Šipkový klub DC Bystřice nad Pernštejnem
Naše družstvo ve složení Jitka Císařová, Karel Jaroš, Jiří Fendrych, Jaroslav Novotný, Martin Šikula, Petr Císař, Jaromír Mráz, Igor Smolík, Petr
Houdek a Martin Hulák , které v sezoně 2011/2012 hrálo už třetím rokem
extraligu Jihomoravského oblastního šipkového svazu, obsadilo opět bronzový stupínek v celkovém pořadí. Na Mistrovství České republiky družstev
jsme se umístili na 9. – 16. místě. Největšího individuálního úspěchu dosáhla
Jitka, která se stala v kategorii „Dvojice ženy“ mistryní republiky. Také nás
těší, že 20. 4. až 22. 4. 2012 v místním kulturním domě proběhla republiková Grand Prix, kde bylo k vidění na čtyři sta vyznavačů šipkového sportu.
Věříme, že se tato akce bude v příštím roce opakovat. Doufejme, že následující sezona bude minimálně tak úspěšná jako ta letošní. Velké poděkování za
podporu náleží také našim sponzorům, a to jsou Bar u Zrcadla, PK-PNEU
s.r.o. a Město Bystřice nad Pernštejnem. Šipkám zdar.

LÉTO 2012 NA ORLOVNĚ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

I. turnus 6.8. – 10.8. 2012 všeobecný
II. turnus 13.8. - 17.8.2012 všeobecný

CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE
Již po šesté je Bystřice nad Pernštejnem etapovým městem cyklistického etapového závodu mužů
VYSOČINA 2012. V letošním 16.
ročníku se v Bystřici n. P. a okolí
absolvují 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 2. 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.
V pátek 3. srpna ve 12 hod. odstartují cyklisté na 4 okruhy Bystřice
nad Pernštejnem – 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.
Na okruhu 1. etapy Švařec – Čtyři Dvory – Brťoví – Švařec bude od
13:45 do cca 15:30 hod. povolen jen
jednosměrný provoz, tzn. ve směru
jízdy cyklistů.
-MP-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Cena jednoho turnusu: 700,- Kč/os.
Po-pá
8.00 – 15.00 hod.
V ceně zahrnut oběd, pitný režim, vstup na koupaliště
při příznivém počasí, drobné výdaje.
Program: soutěže, sportovní hry, tvořivost, kreslení,
vycházky do přírody,…..
Bližší informace a přihlášky na emailu:
exlova@tiscali.cz nebo bystricenp@seznam.cz, tel.: 736 773 621
Na tábor musí být přihlášeno min. 10 dětí.
Tábor pod vedením Jitky Exlové,
www.aerobik-je.estranky.cz (zde naleznete fotky z loňského roku)

Silniční cyklistický závod DO SEDEL 2012
V rámci seriálu závodů Moravského poháru se dne 1. 7. 2012 ve městě
Šumperk uskutečnil již 33. ročník silničního cyklistického závodu DO SEDEL. Na atraktivní 65 km dlouhé trati, která vedla z města Šumperk přes
Bratrušov, Hanušovice, Jeseník, Bělou pod Pradědem s cílem na Červenohorském sedle, obsadil Jiří Binder z Cyklistického spolku Bystřice 27. místo
v kategorii B (muži 19-39 let).			
redakce
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50. výročí otevření nové budovy školy
ve Štěpánově nad Svratkou

Rožná je bez plácačky

16. září 2012 se ve Štěpánově konala velká slavnost. Obec se školou
si připomínaly 2. září 1962, kdy se pro žáky Štěpánova a okolí otevřela
nová budova školy, o kterou všichni mnoho let usilovali. Do té doby se
totiž učívalo v různých budovách obce, což bylo jistě velmi náročné. Přípravy trvaly skoro rok, protože všem záleželo na tom, aby oslavy byly
výborně připravené, zajištěné. A snad se vše povedlo.

Od 11 hodin měli setkání bývalí
i současní zaměstnanci školy v přísálí KD Štěpánov n.S. Bylo krásné
pozorovat dojetí těch, kteří tu učili
nebo pracovali právě v tom roce
1962, ale i později a poznávali se se
svými bývalými kolegy. Jako dárek
obdrželi almanach, který byl u příležitosti oslavy vydán. V almanachu
jsou seznamy i fotografie všech žáků
školy od roku 1956.
Od 14 hodin se konala školní akademie. Sál byl doslova přeplněn diváky, hosty. Na tuto slávu přijali pozvání poslanec Evropského parlamentu
PaedDr. Ivo Strejček, starosta Bystřice n. P. Ing. Karel Pačiska a ředitelka
ZUŠ Bystřice n. P. Mgr. Eva Bagarová. Všichni se jistě moc dobře bavili
při různých scénkách, zpěvu, tanci,
básních apod., které si připravili naši
žáci pod vedením zkušených učitelů.
Jako hosté tu vystoupily bystřické
mažoretky, které svým vystoupením

také zpestřily program.
Po školní akademii se všichni
přesunuli do školy, aby si prohlédli,
jak se škola mění. S chloubou jsme
ukazovali moderní učebny, třídy, tělocvičnu, jídelnu, mateřskou školu,
prostě vše, co se za poslední roky
podařilo přestavět, vybavit.
Krásný sluneční den byl zakončen
společenským večerem s hudbou a
tancem a bohatou tombolou v kulturním domě. Jako host tu vystoupil
i člen Městského divadla Brno pan
Robert Jícha.
V následujících dnech jsme pak
hodnotili, že den byl krásný a stál za
tu práci, námahu. Velké poděkování
patří všem – obci, učitelům, provozním zaměstnancům, členkám Českého svazu žen ze Štěpánova, žákům,
sponzorům, prostě všem, kteří svou
prací tento den připravovali.
Jana Romanová,
ředitelka školy

VÝLET NEJEN PRO DŮCHODCE

V sobotu 23. 6. 2012 se v obci
Věžná uskutečnil druhý ročník volejbalového turnaje smíšených družstev
o „Věženskou plácačku“. Zúčastnilo se 8 týmů, jejichž členové bojovali
ze všech sil, i když nedostatek umění
občas nahrazovali odvahou. Vítězství
a putovní trofej získalo poměrně su-

verénně družstvo Doubravníka. O
zbývající medailová místa se po velmi vyrovnaných bojích podělil „Trikolor“ z Věžné a loňský vítěz „Pipi
team“ z Rožné. Vítězem byli ale
především pořadatelé, kterým patří
za zorganizování této akce veliký dík.
Libor Pokorný, starosta

Nohejbal a dětský den ve Stříteži
30. června 2012 se v tropickém sobotním odpoledni
rozběhl pátý ročník střítežského nohejbalového turnaje
trojic. Podobně jako v minulém roce bojovala přihlášená
družstva nejen mezi sebou navzájem, ale také s úmorným vedrem. Všechny zápasy byly nelítostné od prvního
až do posledního podání a o každý bod se bojovalo velice
urputně. Uznání za podané výkony patří bezesporu všem hráčům. Na medaile
se však mohla těšit pouze tři družstva. Bronzovou pozici získal tým Urugvajců
a stříbrnou celek Talonů. Loňské vítězství obhájilo trio ROZCHOCHO ve složení František Rozbořil, Bedřich Chocholáč a Michal Chocholáč.
Ve stejný den a stejný čas se sešly také střítežské děti na fotbalovém hřišti,
aby společně oslavily konec školního roku a zahájily prázdninové radovánky.
Jejich maminky, tety a babičky pro ně, jako odměnu za vysvědčení, připravily
spoustu zábavy, her a výborného pohoštění. Děti se jim všem odvděčily svým
upřímným nadšením, spokojeností a nelíčenou radostí ze hry.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kdo se na pořádání obou těchto akcí
podíleli. Partnerem nohejbalového turnaje a dětského dne je Skupina ČEZ.
Štourač Radek
Rada obce Štěpánov nad Svratkou v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích
vyhlašuje konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou
okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let
s předpokládaným nástupem do funkce od 27. 8. 2012.
Termín pro podání přihlášky: do 31. 7. 2012

Na úterý 3. 7. 2012 kulturní komise Obce Prosetín zajistila „Výlet nejen pro
důchodce“. Bylo možné si prohlédnout půvabný zámek v Lysicích, dovědět
se něco o výrobě piva na exkurzi v pivovaru Černá Hora a nakonec navštívit
pštrosí farmu a zahradnictví v Doubravici. Nálada byla výborná, počasí krásné
(možná až moc), takže už plánujeme, kam vyrazit příště!
Kulturní komise Obce Prosetín
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Bližší informace o přihláškách, včetně požadovaných dokladů, jsou uvedeny na úřední desce obce Štěpánov nad Svratkou (http://www.stepanovnadsvratkou.cz) a na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci školství
(http://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093;
www.kr-vysocina.cz > Školský portál > Informační servis > Konkursy),
příp. na tel. č. 724 181 887 – PaedDr. Šárka Kunčíková, starostka obce,
566 560 016 – Ing. Iveta Dufková.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ve Velkých Janovicích se opět hrálo divadlo…

Naše děti navázaly na dávnou
tradici janovických ochotníků a 10.
června při příležitosti vítání občánků a oslavy Dne matek sehrály divadelní představení „O zatoulaném
koťátku“. Premiéra se jim zdařila na
výbornou. Součástí programu bylo i
pásmo plné básniček a písniček. Děti
předvedly pohybové hry „Probouzení
kytiček“ a „Tanec motýlů“. Všem patří dík za svědomitou přípravu a zodpovědný přístup. Nakonec děti předaly maminkám a babičkám dary, které
si samy vyrobily při pátečních tvořeních, na kterých se scházely od února.
Na Velikonoce zkoušely péct mazance, Jidáše, zdobily vajíčka a vyráběly
papírové ovečky a zajíce. Celých pět
měsíců tvořivosti jsme uzavřeli akcí
„Malování na trička“, při které mohly
děti povolit uzdu fantazii a vytvořit si
opravdu originální dílo, které zaru-

čeně nikde nekoupí. Přejeme dětem
pěkné prázdniny plné zážitků, odpočinku a krásného počasí.
Tímto byl ukončen půlrok různorodých akcí, protože také mladí hasiči obnovili dávnou tradici. Uspořádali hasičský ples s bohatou tombolou,
který se vydařil. Za celou přípravu
a organizaci si zaslouží pochvalu.
V únoru také proběhla první akce
„Bystřicko čte dětem“. V květnu
hasiči uspořádali okrskovou soutěž,
která se konala z prostorových důvodů v areálu Písečské zmole. I přes
nepřízeň počasí vše zdárně zvládli a i
naše družstvo se posunulo o pár míst
vpřed. Jen tak dál!!!!
Přejeme všem občanům pěkné
léto, spokojeně prožitou dovolenou a
hodně elánu do další práce.
SPOZ a OÚ Velké Janovice,
Foto: Martin Dlouhý

Výročí založení SDH Lísek

V neděli 1. července se v Lísku konala velká akce. Sjelo se sem
23 hasičských sborů, aby společně
oslavily výročí 120 let od založení
místního sboru. Vítání proběhlo před
hasičskou zbrojnicí na návsi za hudebního doprovodu Zuberské šestky.
Pro občerstvení hasičů, ale i ostatních
účastníků se podávalo pivo zdarma.
Vzhledem k až tropickému počasí to
bylo určitě zapotřebí.
Po 14. hodině se vydal celý průvod
za doprovodu mažoretek z Nového
Města na Moravě ke kulturnímu domu,
kde proběhl proslov, vyznamenání a
ocenění některých hasičů za vykona-

nou práci. Velkým zpestřením bylo
vystoupení mažoretek, které následovalo v průběhu volné zábavy. Věřím,
že nikdo z přítomných nelitoval své
účasti, že se dobře bavil a občerstvil,
protože bylo z čeho vybírat.
Děkuji touto cestou všem spolubratrům hasičům, sestrám hasičkám i ostatním ochotným spoluobčanům, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci celé akce. Děkuji také
mažoretkám za ochotu přijet k nám
do Lísku a za jejich velmi pěkné vystoupení, které bylo tou pravou třešničkou na dobrém dortu.
František Cacek – starosta obce

Ve Zvoli oslavili 120. výročí založení hasičského sboru
V neděli 10. června jsme ve Zvoli oslavili již 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů. Oslav se zúčastnilo mnoho našich bratrů hasičů, mezi pozvanými hosty byl i bratr Jan Slámečka, starosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kraje Vysočina a předseda
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Svou přítomností na výročí nám udělal velkou radost.

GALERIE „NA BAHNECH“ VE VÍRU

5. 8. - 30. 8. 2012
Vás zve na prodejní výstavu obrazů

Dany Pacákové
(brněnské malířky)

Vernisáž v neděli 5. 8. 2012 v 15 hodin
Otevřeno: pondělí - pátek od 12 do 17 hodin

sobota, neděle od 10 do 17 hodin

Pozvánka do Víru
Obec Vír s OA Jiskra Vír za finanční podpory Fondu Vysočiny
uspořádá v sobotu 25. 8. 2012 již 59.
ročník Malého svrateckého maratonu spolu s doprovodnými závody
pro děti – 34. roč. Běh Vírem mládeže a mládež – 46. roč. Běh Vírem dorostu. Již od 8 hod. je prezentace na
závody dětí, které proběhnou od 9:30
hod. Hlavní závod bude odstartován
ve 14:30 hod. a v 15 hod. se na 3 km
trať vydají dorostenci a dorostenky.
Prvního závodníka maratonu přivítáme v 16:15 hod., vyhlášení výsledků bude v 18:30 hod. Po celý den je

možno si vyzkoušet lezení na svislé
stěně a lukostřelbu. Pro nejmladší je
připraven skákací hrad, pro ty starší
trampolína - zdarma!!
Celý den bude zakončen ve 20:30
hod. maratonskou veselicí. Je připraveno občerstvení a pro šťastlivce
tombola s velmi zajímavými cenami.
Přijďte si zaběhat nebo povzbudit
mladé, i ty starší závodníky. Na vaši
návštěvu se těší pořadatelé.
Bližší informace na mob.
603102472 nebo e-mail zdenek.sudoma@centrum.cz
ZŠ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Samotné oslavy začaly již v dopoledních hodinách na mši svaté v
kostele sv. Václava ve Zvoli, kde
nám pan farář Pavel Rösler vysvětil
nový hasičský prapor. Poté program
pokračoval odpoledne slavnostním
nástupem a pochodem z návsi od
pomníku padlých hrdinů k hasičské
zbrojnici. Zde po nástupu a národní
hymně České republiky promluvil
starosta sboru bratr Jaroslav Večeřa,
který všechny srdečně přivítal. Následně předal slovo bratru Milanu
Šmídkovi, který přednesl výroční
zprávu. Nato se slova ujal starosta
obce Zvole bratr Mojmír Starý. Ve
svém proslovu ocenil spolupráci

obce se sborem a popřál mnoho
úspěchů do dalších let. Jan Slámečka vyzvedl práci dobrovolných hasičů ve Zvoli a rovněž popřál sboru
vše nejlepší do let budoucích a udělil našemu sboru medaili „Za příkladnou práci“. Nakonec byli oceněni někteří členové sboru čestnými
uznáními „Za příkladnou práci“ a za
dlouhodobou činnost v hasičském
hnutí. Oslava pak pokračovala do
ranních hodin.
Počasí Zvolákům příliš nepřálo,
ale ani to neovlivnilo velmi přátelskou atmosféru a důstojný průběh
oslav tak významného výročí.
SDH Zvole
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RŮZNÉ, INZERCE

Bystřický sbor a orchestr na cestách
V sobotu 19. května v 7 hodin
ráno jsme s naším sborem Alter Ego
a kolegy ze Smyčcového orchestru
Něhoslava Kyjovského vyjeli na dalekou cestu do západních Čech. Přesněji do Klatov, které se staly i naší základnou pro další výjezdy. Chystali
jsme se na XVI. ročník nesoutěžního
Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald (11.5.7.6.). Jedná se o česko-německý festival, který se koná v kostelech po
obou stranách naší hranice.
Pro Alter Ego to byla teprve první
prezentace mimo náš region.
Na programu jsme měli naši místním dobře známou, ale pro ostatní
„novou“ Mši Es dur J. J. Ryby. Je to
slavnostní latinská mše, jedna z posledních, kterou Ryba složil a organizátoři
měli velký zájem právě o toto dílo.
Svým projevem jsme mohli oblažit publikum nejprve v Chudenicích,

což je malá víska poblíž Klatov. Po
delším převozu mezi serpentinami Šumavy pak nás už netrpělivě
vyhlíželi v německém Bodenmais,
půvabné bavorské vesnici. Poslední
koncert proběhl v neděli dopoledne
v rozlehlém jezuitském kostele Neposkvrněného početí v Klatovech.
Poté jsme si konečně našli chvilku pro sebe a mohli tak obdivovat
např. gotickou lékárnu na zdejším
náměstí (jedna ze 3 dochovaných
na světě).
I když jsme z našich 36 hodin na
cestách mimo Bystřici strávili asi
14 hodin v autobuse, zájezd jsme si
užili beze zbytku a určitě i tamější
posluchači. Těšíme se na další….
Alter Ego vás rád dále potěší 4.
srpna ve Švařci otevřením mysliveckého reje a potom 10. srpna na bystřickém náměstí na Folk náměstíčku
s africkými tradicionály a americký-

Dlouhodobé soutěže 2011/12
ve sportovní hale
V letošním roce uspořádal Areál
sportu již 8.ročník dlouhodobé soutěže v bowlingu a 7.ročník v kuželkách. Soutěže probíhaly od září do
května. Nově se uskutečnily také
dlouhodobé turnaje jednotlivců
v bowlingu „BYSTŘICE TOUR
2011/12“ a v kuželkách „BYSTŘICE KUŽELKY TOUR 2011/12“,
které se skládaly z osmi samostatných turnajů. Všech soutěží se zúčastnilo celkem 240 hráčů a hráček
z různých firem bystřického regionu, ale rovněž skupin kamarádů a
známých.
Bowling se hrál tradičně tříkolově
a zúčastnilo se ho 20 týmů a celkem
165 hráčů a hráček. Nově však byly
skupiny rozděleny tak, aby se potkávali hráči a hráčky, kteří dosud
společně nehráli. Poté byla družstva
rozdělena opět podle výkonnosti do
I. a II.ligy. I.ligu vyhrál DUKOS,
nejlepším hráčem se stal Aleš Punčochář (GEAM) s průměrným náhozem 191,5 bodu. Ve II.lize zvítězil
Dallas a nejlepším hráčem se stala
Alena Kadlecová (Dallas) s výko-

nem 177,7 bodu. Nejvyššího náhozu
ze všech soutěžících dosáhla výkonem 269 bodů Alena Kadlecová.
Kuželky se hrály rovněž tříkolově, hrálo 7 družstev a 45 účastníků.
Vítězem se stal Wera Werk, hráčem
s nejlepším průměrem se stal Jiří
Švanda (Wera) výkonem 255,5 bodu
a dosáhl také nejvyššího náhozu 294
bodů. Ženou s nejlepším průměrem
byla Kateřina Benešová (Renegade)
výkonem 228,1 bodu.
„HCP turnaje“ v kuželkách se
zúčastnilo 25 soutěžících a zvítězil
v něm Jiří Švanda (Wera Werk) mimořádným výkonem 300 bodů.
První ročník „BYSTŘICE TOUR
2011/12“ v bowlingu vyhrál Martin
Unzeitig, V soutěži „BYSTŘICE
KUŽELKY TOUR 2011/12“ zvítězil Jaroslav Čížek.
Také v letošním roce budeme
dlouhodobé soutěže pořádat a zveme tím další zájemce, pokud by
se některé soutěže chtěli zúčastnit,
nechť se přihlásí na sportovní hale
nejpozději do konce července 2012.
Zdeněk Mašík

mi spirituály. Našimi hosty budou
klavírista Šimon Konečný a perkusionista Andrej Kolář.
Vřelé díky naší umělecké vedoucí

Mgr. Lence Macháčkové za trpělivost, čas a její skvělé organizační
schopnosti.
Za AE Zdeňka Slabá

SDH v Branišově pořádá

v neděli 5. 8. 2012

tradiční výlet
u Kulturního domu v Branišově
K tanci i poslechu bude hrát krojovaná dechová hudba
„LEGRÚTI“ z Velkých Bílovic
vítěz „Zlaté křídlovky 2010“, mistr ČR dechových hudeb
Začátek v 15 hodin, srdečně zvou pořadatelé
Gynekologická ambulance ve Víru a v Nedvědici nabízí

možnost ošetření všem pacientkám
Bystřicka. Poskytujeme: komplexní
gynekologické prohlídky včetně ultrazvukové diagnostiky, poradny pro
těhotné, screeningových vyšetření a
očkování proti rakovině dělož.čípku.
Provoz o prázdninách - bez přerušení.
Ordinace Vír: úterý 7.15 - 11.15
hod., tel. 566 575 206
Ordinace Nedvědice: úterý
12.15- 17.30 hod., tel. 603 724 634
Ordinace Nové Město n. M.,
Vratislavovo nám 12: PO 7.15- 11.15
hod., ST 12.30 - 16.30 hod., PÁ
7.30 - 11.30 hod., tel. 602 479 428
MUDr. Lenka Minářová

Řádková inzerce
• Prodám RD těsně před dokončením, BY – Za Rybníčkem. Tel.
732 885 318.
• Využijte internet: www.vydelekzdomu.cz
• Garantované hubnutí: www.zdravehubnout.cz
• Firma IWA spol. s r.o., Bystřice n.P., ul. Zahradní 13 hledá zedníky s praxí. Tel.: 737288164.
• HLEDÁME brigádníky, brigádnice na rozvoz knih s vlastním autem
Vhodné i pro důchodce. Možno i dlouhodobě. Tel. 739 067 695.
• Veškeré zednické práce, obklady, dlažby, koupelny, bytové jádra, zámková dlažba, zděné ploty, atd. T: 605455919.
• Společnost Bystřicko a.s. nabízí k pronájmu kancelář v II. NP v admin. budově v Bystřici nad Pernštejnem na ulici Příční 747 – 200 m od
centra vybavená kancelář, kuchyňka, sociální zařízení + společná zasedací místnost pronajímaná plocha ca. 25 m². Více informací na tel. č.
566 550 700 nebo 602 766 666.
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

SKALNIČKY BRATRUŠÍN
Otevřeno v Po až Pá od 10 do 18 hod.
V sobotu a neděli dle telefonické domluvy.
všechny milovníky skalniček zve
k prohlídce i nákupu
Dana Korcová
Bratrušín 1131, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 72565292

Tel: 732 951 352, 732 951 857

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU
BURDOVÁ

▶ ušití prošívaných dek a polštářů
▶ velký výběr sypkovin

DEKA od 900,POLŠTÁŘ od 250,(čištění+ušití+sypka)
▶ čištění peří k zakázce ZDARMA!
SLUŽBY NAJDETE

Masarykovo nám. - ODĚVY V PASÁŽI
p. Tomášková - PO až PÁ od 9h-16h

721 277 347

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

HLEDÁME

OBCHODNÍKY!
Pro oblast Bystřice
nad Pernštejnem

Volejte ZDARMA

800 808 809

Raiffeisen stavební spořitelna
otevřela kancelář v Bystřici nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 50 (pasáž u Mazourků)
Certifikovaný finanční poradce
Mgr. Andrea Smuszová
mobil: 737 558 028
e-mail: Asmuszova@obchod.rsts.cz

Pracovní doba
úterý: 13.00 - 16.30
pátek: 9.30 - 15.00

Nabízíme:
stavební spoření, úvěry ze stavebního spoření, penzijní připojištění,
životní pojištění, pojištění majetku
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