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Slavnostní otevření MŠ Korálky
Kulturní a sportovní akce
Centrum zelených vědomostí
Školství
Kultura
Mikroregion Bystřicko (Dol. Rožínka, Lísek, Rožná, Střítež, Unčín, Vír)

PŘEDSEDA SENÁTU PČR V BYSTŘICI
Dne 7. června 2012 navštívil naše
město pan Milan Štěch v doprovodu senátorky za okres Žďár nad
Sázavou paní Dagmar Zvěřinové.
Předseda Senátu PČR je druhou
nejvyšší funkcí v České republice
a není vůbec jednoduché tak významného ústavního činitele do
našeho regionu dostat. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře
a všichni, s kterými se setkal, poznali, že i vysocí politici mohou být normální, fundovaní a velmi příjemní
lidé. Společně jsme navštívili ﬁrmu
ZDT s.r.o Nové Veselí, výrobní závod Bystřice. Zajímavý výklad Ing.
Drobečka zaujal všechny a s potěšením jsme konstatovali, že se ﬁrmě

daří velmi dobře. Následovala diskuse se studenty gymnázia. Mladí lidé
se živě zajímali zejména o školství
a zákony, které celý systém regulují.
Došlo i na nepříjemné otázky kauzy
Davida Rátha. Pracovní oběd absolvovali i radní našeho města. Diskuse byla velmi živá. Závěrem pan
předseda diskutoval se seniory na
Domě s pečovatelskou službou. Plná
klubovna a palba otázek ukázala, že
i starší občané se o politiku zajímají.
Dohodli jsme se také na možnosti uskutečnění výstavy vítězných
snímků Bystřického zrcadlení v prostorách Senátu. Celý tento den opět
ukázal, že Bystřice je městem pěkným a známým. Pozornost nejvyšších si zaslouží.
Karel Pačiska - starosta
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Zákaz podomního
prodeje
Rada města na poslední schůzi schválila nový tržní řád, jehož
součástí je i zákaz podomního
prodeje. Rada se k tomuto zákazu přiklonila na základě četných
stížností občanů, neboť zástupci
ﬁrem zvoní u dveří domů a často
nevybíravým způsobem nutí občany k podpisu pro ně často nevýhodných smluv. Přitom se někdy
ohánějí tím, že podomní prodej
mají povolen městským úřadem,
což ovšem není pravda. Porušení
nařízení je bráno jako přestupek,
za který hrozí pokuta až do třiceti
tisíc korun.
Josef Vojta
místostarosta

MŠ Korálky v Bystřici nad Pernštejnem má opět své zázemí
Neuběhl ani rok a MŠ Korálky
se stěhuje z provizorních prostor,
které jí poskytla ZŠ Nádražní 615,
do nově zrekonstruované budovy
bývalé ZUŠ, která jí od pondělí
4. června patří. Mohlo se tak stát jen
díky obětavé práci zaměstnanců ﬁrmy TS města Bystřice nad Pernštejnem, kteří pod vedením Hichama
Nemraha odvedli opravdu dobrou
práci. O tom se mohli dne 4. června
přesvědčit všichni, kdo se zúčastnili
slavnostního otevření MŠ Korálky.
Za přítomnosti ředitelky Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem
Vlasty Moncmanové, která zahájila slavnostní otevření a pozvaných
hostí: zástupce České školní inspekce, Inspektorátu v Kraji Vysočina
paní inspektorky Pavly Srnské a Evy
Šimečkové, starosty města Karla
Pačisky, místostarosty JosefaVojty,

Téma měsíce:

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MŠ KORÁLKY

hlavního projektanta školy Lubomíra Grošofa, zástupce Technických
služeb - p. ředitele Romana Kekrta
a pana Hichama Nemraha, zazněly
projevy chvály nad vykonanou prací. Poté vystoupily děti z MŠ Korálky s krátkým programem, který
i přes nepřízeň počasí všechny přihlížející příjemně potěšil.
Následovalo slavnostní přestřižení
pásky, kterou symbolicky držely děti
z MŠ Korálky. Nůžek se chopili tři
nejpovolanější: starosta Města Bystřice nad Pernštejnem, ředitelka mateřské školy a pan Hicham Nemrah.
Po přestřižení pásky již mohli
vstoupit všichni, kteří se tu před
budovou sešli. U vchodu je přivítali
zaměstnanci MŠ Korálky a na památku dnešního dne každému hostu
předali malý dárek.
(Pokračování na str. 4)

INZERCE
Nabízíme:
• pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• pojištění majetku
• penzijní připojištění
• pojištění
odpovědnosti
• životní a úrazové
pojištění
• pojištění ﬁrem

Nově otevřená kancelář
ČSOB Pojišťovny
Najdete nás na Masarykově náměstí č. 53
v Bystřici nad Pernštejnem (naproti supermarketu Albert)
PO, ST – 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
ÚT, ČT, PÁ – po předchozí dohodě
Kontaktujte nás na:
Ing. Slávka Samková, tel.: 731 570 889
e-mail: slavka.samkova@obchod.csobpoj.cz

www.csobpoj.cz
Infolinka 800 100 777

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-ma
ail:
e-mail:

+420 566 520 855
+4
420
0 566 522 368
+420
+420
0 605 500 442
bystrice@vpo.cz
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nabízí

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

rám
o
p
s
áú
n
e
Zel

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN - ČERVENEC 2012
Datum

Název akce

17. - 23. 6. 2012

STOB - týdenní pobyt

22. - 24. 6. 2012

Steakové hody

19. 6. 2012

KONCERT - PČvecký recitál Jitky Benové a žákĤ pČvecké tĜídy Evy ýepiþkové

23. 6. 2012

Hudební festival Tolenstein Fest; 17.00 hod.

Místo

Organizátor

Sportovní hala

Dr. Iva Málková

Vinárna Rozhledna

Vinárna Rozhledna

KD velký sál
Areál zĜíceniny hradu
v DaleþínČ
Galerie na Bahnech
ve Víru

ZUŠ
SK Drak Daleþín

23. 6. - ҏ3. 8. 2012

Výstava obrazĤ: Jarmila Lorencová a Vlado Burian; vernisáž v 15.00 hodinҏ

24. - 30. 6. 2012

STOB - týdenní pobyt

Sportovní hala

Dr. Iva Málková

BystĜice „B“- Radostín n. Osl. (OP muži)

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice

27. 6. 2012
29. 6. - 8. 7. 2012
30. 6. 2012

Letní kino; 21.30 hod.

Dolní Rožínka

SDH Dolní Rožínka

Turnaj v malé kopané: Starobrno cup; 8.30 hod.

Travnaté hĜištČ
Dolní Rožínka

TJ Baník Dolní Rožínka

„Bahna“ Daleþín

Obec Daleþín

Sport. areál StĜítež

Obec StĜítež

30. 6. 2012

DČtský den s horkovzdušným balónem; 14.30 hod.

30. 6. 2012

Nohejbalový turnaj; 15.00 hod.

30. 6. - 1. 7. 2012
1. - 5. 7. 2012
1. 7. 2012

Obec Vír

Pelíšek Fest, host Mandrage; 16.00 hod.

Lužánky

Zapnuto

Vítochovská pouĢ 2012

Vítochov

Obec Vítochov

Oslava 120. výroþí založení SDH Lísek; 14.00 hod.

Lísek u has. zbrojnice

SDH Lísek

Sportovní hala

Dr. Iva Málková

1. - 7. 7. 2012

STOB - týdenní pobyt

5. - 8. 7. 2012

Slavnosti Pernštejnského panství

Hrad Pernštejn

MČstys NedvČdice

5. - 7. 7. 2012

Celostátní turnaj dorostu

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice

7. 7. 2012

NedČlní dopoledne s dechovkou, Zuberská šestka a Dechový soubor ZUŠ; 9.00 hod.

7. 7. 2012

PouĢový turnaj v malé kopané; 9.00 hod.

Amfiteátr Masarykovo
námČstí

Zapnuto

Fotbal. hĜištČ Rožná

SK Rožná

8. – 14. 7. 2012

STOB - týdenní pobyt

Sportovní hala

Dr. Iva Málková

13. 7. 2012

Letní kino - Šmoulové

Fotbalový stadion

SK BystĜice

13. 7. 2012

Tradiþní pouĢový výlet, hudba „Metala“; 20.00 hod.

Areál u has. zbrojnice

SDH Zvole

14. 7. 2012

Letní kino – Muži v þerném 3

Fotbalový stadion

SK BystĜice

14. 7. 2012

Tradiþní pouĢový výlet, hudba „Pikardi“; 20.00 hod.

14. - 15. 7. 2012

Tradiþní výstava drobného zvíĜectvaҏ

14. - 21. 7. 2012

SoustĜedČní volejbalistek Sokola Jehnice

15. 7. 2012

Letní kino – Probudím se vþera

Areál u has. zbrojnice

SDH Zvole

Zahrada u ZŠ Zvole

ýSCH Zvole

Sportovní hala

Sokol Jehnice

Fotbalový stadion

SK BystĜice

15. 7. 2012

Tradiþní letní pouĢ

16. 7. 2012

Letní kino – Alois Nebel

17. 7. 2012

Letní kino – Okresní pĜebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka

Fotbalový stadion

SK BystĜice

18. 7. 2012

Letní kino – ýtyĜi slunce

Fotbalový stadion

SK BystĜice

19. 7. 2012

Letní kino – Bitevní loć

Fotbalový stadion

SK BystĜice

20. 7. 2012

Letní kino – Líbáš jako ćábelҏ

Fotbalový stadion

SK BystĜice

21. 7. 2012

Letní kino – Prci, prci, prciþky: Školní sraz

Fotbalový stadion

SK BystĜice

21. 7. 2012

Divadlo na námČstí: Hrátky s þertem; 20.00 hod.

Amfiteátr
Masarykovo námČstí

Zapnuto

21. 7. 2012

Rockové pivní slavnosti

Vinárna Rozhledna

Vinárna Rozhledna

21. 7. 2012

Oslava 120. výroþí založení hasiþského sboru a slavnostní pĜedání nového praporu;
13.30 hod.

Areál u KD Unþín

SDH Unþín

22. 7. 2012

Letní kino – Sherlock Holmes: Hra stínĤ

Fotbalový stadion

SK BystĜice

28. 7. 2012

Houslový virtuos Jaroslav SvČcený s kytarovým doprovodem; 20.00 hod.

28. 7. 2012

15. roþník Memoriálu JiĜího ŠenkýĜe - Streetball

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

ZPRÁVY
Z DOMANÍNA
Domanínští hasiči se zúčastnili každoroční okrskové soutěže v hasičském sportu. Letos se
soutěž konala 13. května v areálu
Písečské zmole a dvě družstva
SDH Domanín se umístila na
10. a 14. místě.
V sobotu 26. června se na
Borovince konala tradiční Jarní
slavnost. Po dvou létech konečně
vyšlo počasí, a tak mohli domanínské pirátky s malými námořníky ukázat svou pirátskou skladbu pod širým nebem.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Náves ve Zvoli

Obec Zvole

Fotbalový stadion

SK BystĜice

Amfiteátr
Masarykovo námČstí

Zapnuto

ZŠ TGM

JiĜí ŠenkýĜ ml.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
KVĚTEN 2012
26.5. Viktoriya Buta
Miloš Hašek
ČERVEN 2012
9.6. Eva Svejkovská
Pavel Prosecký
15.6. Martina Peňázová
Josef Vícha
16.6. Martina Moncmanová
Roman Veselý
Narození
DUBEN 2012
21.4. Natálie Polnická
24.4. Zuzana Klusáková
Jubilanti
ČERVENEC 2012
Eliška Kubíková
91 let
Milada Chocholáčová 86 let
Marie Ježová
80 let
Božena Španková
80 let
Eva Pololáníková Mgr. 70let
Marie Veselá
70 let
Miroslav Šindelář Ing. 70 let
Úmrtí
1.5. Josef Krondráf
87 let
7.5. Miloslav Pečinka 87 let
17.5. Marie Pelikánová 90 let
19.5. František Kos
71 let
28.5. Jan Havel
62 let

Protipovodňová opatření
Pod „šifrou“ Protipovodňová opatření města Bystřice nad Pernštejnem
se skrývá projekt, jehož předmětem
je jednak zpracování digitálního povodňového plánu, jednak instalace
srážkoměrů a hlásičů stavu hladiny
vodních toků nad městem Bystřicí a
v návaznosti na to také zásadní modernizace našeho městského rozhlasu
jakožto základního nástroje varování
obyvatelstva v případě hrozící povodně. Právě otázka městského rozhlasu
nás dlouhodobě pálí, neboť vzhledem
ke stáří rozvodů dochází k neustálým
poruchám. Celkové výdaje projektu
jsou necelých 6 mil., při schválené
dotaci 5,3 mil. Kč.
Josef Vojta, místostarosta

Výměna oken a oprava
fasády na domech čp.
909-914 na ul. Višňová
I v letošním roce budeme pokračovat v opravách bytových domů na
sídlišti I, a to výměnou oken a opravou fasád. Na tomto sídlišti zbývá
opravit ještě 5 domů. V současné
době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele, přičemž jsou plánovány
rekonstrukce dvou domů, a to konkrétně čp. 909 – 914. Opravy jsou
rozpočtovány na částku 7,6 mil. Kč,
ale očekáváme, že v rámci výběrového řízení bude tato částka nižší.
Jestliže všechno proběhne podle plánu, oprava proběhne do konce tohoto roku. Občané domů budou včas
informování o harmonogramu prací.
Josef Vojta, místostarosta
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ZPRÁVY Z MĚSTA

MŠ Korálky v Bystřici ...
Prohlídka školky mohla začít.
Hostů z řad veřejnosti se sešlo
opravdu hodně, což svědčí o zájmu
lidí o dění v našem městě. A bylo se
na co dívat. Mateřská škola na přítomné dýchla novotou, návštěvníci
si prohlédli vyzdobené třídy, moderní koupelny, šatny pro děti, chodby
a společnou jídelnu. Celá budova,
jak zvenku tak i uvnitř, byla vymalována příjemnými barvami.
V takovém prostředí se bude dětem
určitě líbit a zaměstnancům dobře
pracovat. Nyní zbývá ještě dokon-

(Pokračování ze str. 1)

čit školní zahradu, která se nalézá
za budovou MŠ a je její nedělitelnou součástí. Věříme, že se tak brzy
stane.
A co dodat? Především poděkovat
všem, kteří se zasloužili o včasnou
a úspěšnou rekonstrukci mateřské
školy a umožnili tak rodičům a dětem z přilehlého okolí vrátit se opět
na původní místo MŠ a netrmácet se
s dětmi daleko od svého bydliště.
Ještě jednou díky.
Kolektiv zaměstnanců
bystřických MŠ

Setkání „dříve narozených“ v Rovném
Kulturní dům v Rovném patřil
v sobotu 2.června odpoledne důchodcům z Rovného a Divišova.
Pozval je sem místní osadní výbor
a téměř 50 se jich sešlo, aby si popovídali, snad i zavzpomínali a pobavili se.
Po přivítání přítomných se o navození příjemné nálady postaral
mladý dechový orchestr „Zušáci“.
Děti předvedly, že se na ZUŠ v Novém Městě na tyto nástroje už hodně
naučily a byly odměněny zaslouženým potleskem. Poté všechny pozdravil místostarosta MěÚ p. Vojta

a krátce je seznámil s nejnovějším
děním v Bystřici. Mezitím se na
jevišti objevili harmonikáři s basistou, zvali amatérské zpěváky k sobě
nahoru, a to signalizovalo, že bude
veselo. A taky bylo. Nechybělo samozřejmě pohoštění, a tak odpoledne příjemně uběhlo.
Akce se vydařila a její účastníci
nešetřili díky organizátorům za její
přípravu. Vždyť v dnešní uspěchané
době není mnoho příležitostí se takto
sejít. A s přibývajícími roky to snad
platí dvojnásob.
Stanislav Šandera

Novinky na Domaňáku
Letošní rekreační sezóna na Domanínském rybníku bude ve znamení
změn. První změnou je, že letité a většinou už i nebezpečné hrací prvky byly
odstraněny a budou nahrazeny pirátským škunerem, který v sobě obsahuje
několik dětských atrakcí. Další změnou je, že se návštěvníci Domaňáku budou moci projet na třech zcela nových šlapadlech. Takže teď si přát jenom
slunečné počasí a vzhůru na Domaňák.
Josef Vojta, místostarosta

Nové herní prvky ve městě
Každým rokem dochází k rozšíření nabídky venkovních herních prvků pro
naše nejmenší. Nové herní prvky byly osazeny na ulici Jívové na sídlišti I, na
ulici Spojovací na sídlišti II a také na ulici Bočkova. Zde jsou ovšem herní
prvky v odlišném stylu než po celém městě, neboť se jedná o historickou čtvrť
a tato klidová část v parčíku okolo Lípy přátelství pod kostelem byla osazena
herními prvky z přírodního dřevěného materiálu.
Josef Vojta, místostarosta

ZMĚNA V KULTURNÍM DOMĚ
Stávající nájemce kulturního
domu Miroslav Špaček odchází
k 30. 6. letošního roku na vlastní žádost a končí tím jednu významnou etapu života. Město bylo
postaveno před otázku, v jakém
duchu se bude dále kulturní dům
provozovat. Byla provedena komplexní analýza kultury ve městě
a také proběhlo srovnání s městy podobné velikosti, konkrétně
s Novým Městem na Moravě a
Velkým Meziříčím. Jako jedna z
nejvýhodnějších variant se ukázala obchodní společnost. Vzhledem
k zefektivnění a zekonomičtění
městských společností (jednotné
účetnictví, zastupitelnost pracovníků, jednotné využívání prostor

obou subjektů… atd.) jsme se
rozhodli tento subjekt přičlenit ke
stávající společnosti Areál sportu,
která rozšíří předmět své činnosti
a bude přejmenována na Areál
sportu a kultury. Kulturní dům se
stane součástí obchodní společnosti se 100 % vlastnictvím města.
Na závěr nám dovolte, abychom
poděkovali Miroslavu Špačkovi za
dlouholetou a obětavou činnost při
řízení kulturního domu a v oblasti
kultury ve městě vůbec. Přejeme ti
vše nejlepší, pevné zdraví a rodinnou pohodu. Mirku díky.
V Bystřici nad Pernštejnem
7. června 2012
Karel Pačiska, starosta
Josef Vojta, místostarosta

Další FARMÁŘSKÝ TRH
se uskuteční v Bystřici n. P.
v sobotu 23. 6. 2012 od 8.00
na náměstí TGM.
4. strana
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ZPRÁVY Z MĚSTA

CENTRUM ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ – seriál
Soubor replik lidových staveb Vysočiny
Zatímco v předchozím článku
v minulém čísle jsme se zabývali
přestavbou a opravou původních
historických budov dvora Mitrovských pro účely Centra zelených
vědomostí, dnes se poprvé věnujeme novostavbám. Ty doplní stávající
objekty tak, aby mohla být naplněna
první, „historická“ část sloganu Centra, tj. „od historie k budoucnosti“.
V sousedství panského dvora
vznikne soubor replik lidových
staveb Vysočiny. Smyslem tohoto
souboru je přiblížit budoucím návštěvníkům „život v podzámčí“ jako
protipól k „panskému“ bydlení na
„zámku“, tj. ve dvoře Mitrovských.
Na tomto kontrastu lze vystavět
mnoho příběhů, jež jsou pro úspěch
celého projektu zásadní. Co více,
kromě Michalova statku v Pohledi,
který je solitérní ukázkou lidového
stavitelství, nemá Kraj Vysočina
na érozdíl od ostatních krajů žádný
soubor lidových staveb – ten nejbližší na Veselém kopci u Hlinska leží
v Pardubickém kraji.
Soubor replik lidových staveb
připravovaných severně od dvora
Mitrovských má pracovní název
„skanzen“. Ve skutečnosti ale půjde o napodobeniny původních staveb. Důvody pro novostavby jsou
ekonomické a funkční. Je ověřenou
skutečností, že rozsáhlejší skanzeny
mají podstatně vyšší návštěvnost než
jednotlivé stavby (například skanzen
Veselý kopec vykazuje návštěvnost
cca 75 000 osob ročně, Kouřim
50 000 osob ročně, Rožnov 300 000
osob ročně, zatímco Hamousův

statek u Zbečna 3 - 5 000 osob).
Proto jsme zvolili řešení v podobě
souboru staveb. A proč repliky? Pokud bychom měli ambici přenést do
Bystřice skutečné stavby, byl by to
proces zdlouhavý a velice nákladný.
Navíc by zde bylo riziko, že by se
nepodařilo vykoupit a přenést takové
stavby, které bychom do souboru potřebovali. Co více, historicky cenná
stavení by byla vystavena značnému
opotřebení pohybem návštěvníků.
To by nutně vedlo k jejich omezování (například instalací červeného
provazu a tabulek „nevstupovat“, nedotýkat se“). A to by bylo v přímém
rozporu s vůdčí myšlenkou celého
Centra, kde naopak připravujeme
vše pro to, aby se návštěvníci exponátů dotýkali, zkoušeli je a prožívali
s nimi jejich i své příběhy.
Z čeho bude tedy celý soubor replik lidových staveb sestávat? Půjde
o šest stavení, jež budou kopírovat
reálné vzory – selský dvorec/statek,
mlýn a stavení řemeslníků. Stavení budou umístěna tak, aby tvořila
„okrouhlici“ (tj. ves s okrouhlým
obrysem, jehož střed tvoří náves).
Na návsi bude zvonice, navazovat
budou drobné stavby (např. haltýře)
a několik otevřených přístřešků. Ty
budou sloužit k pronájmu sezónním
řemeslníkům – drátkařům, brouskařům, provazníkům, mydlářům, papírníkům atd. Náves bude dostatečně
prostorná, aby se zde mohly konat
lidové slavnosti, veselice nebo trhy.
Ve spodní části vznikne rybníček (foliové jezírko). Na jeho břehu bude vystavěna replika vodního

Dětský den
v Divišově
V sobotu 2. června 2012
se konal na hřišti v Divišově dětský den. Děti si opekly párek, zahrály si fotbal,
dělaly tunely v písku a vše,
co se jim zlíbilo a co vymyslely. Zábava byla skvělá
a dětem ani dospělým se
nechtělo jít domů.
Samospráva Divišov
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

mlýna s funkčním vodním kolem.
Ve mlýně bude možno seznámit se
s postupy zpracování obilí, umlet
si je (ve stolním mlýnku) a třeba si
i upéci chléb v peci. Nepůjde však
o výrobu chleba v komerčním slova
smyslu. Vzorem pro tuto aktivitu je
populární „obecní pečení“, jež se
pravidelně koná ve Volarech nebo
Sopotnici. Pečení chleba je rovněž
přitažlivým programem pro školy,
které budou tvořit velmi významnou
část návštěvnické struktury.
Selský dvorec je čtvercová stavba
s uzavřeným dvorem. Je to stavení
bohatších obyvatel vesnic Vysočiny.
Kromě obytné budovy se světnicemi je zde i vejminek, kolna/stodola
a chlévy. Světnice budou vybaveny replikami historického nábytku
a exponáty ze sbírek bystřického
muzea, k vytápění bude sloužit
zděná pec. Stavení bude určeno nejenom k běžné prohlídce, ale bude
umožňovat i skupinové aktivity pro
školy. Ve vejminku budou umístěny
toalety pro veřejnost včetně toalet
bezbariérových.
Stavení řemeslníků si jsou typově
podobná. Jedná se o menší stavby
se středovou chodbou a místnostmi
na obě strany. Jedno stavení bude
určeno pro hrnčíře, bude vybaveno
hrnčířským kruhem a pecí. Dalšími
budou stavení tkalce, stavení včelaře/medaře a obydlí ševce/sedláře.
Stejně jako mlýn a statek budou
i tato stavení vybavena replikami

dobového nábytku a exponáty ze
sbírek bystřického muzea. Všechny
prostory budou, jak už bylo výše
uvedeno, umožňovat aktivní využití
samotnými návštěvníky a bude možné se zde osobně účastnit provozování řemesel.
Ve skanzenu bude rovněž instalována replika žentouru a budou zde
chlívky pro drobná domácí „hladicí“
zvířata – ovce, kozy, drůbež. Ta zde
budou pouze v letní sezóně, na zimu
se nastěhují do svého „trvalého bydliště“, tj. do zemědělské části Centra.
Celý prostor bude dokončen výsadbou ovocných stromů a výsevem
květnatých luk a bylin typických pro
lidové zahrádky. Západně od skanzenu bude vysázen sad původních
ovocných druhů, do nějž bude možno ze skanzenu volně vcházet. Návštěvníka budou celým prostorem
skanzenu provázet prvky navigačního a informačního systému - informační tabule, směrovky a multimédia. Naším cílem je, aby skanzen byl
dostatečně rozsáhlý, živý, atraktivní
pro rodiny s dětmi i školy. Jenom tak
můžeme myslet na návštěvnost okolo 20 000 návštěvníků za rok.
Zájemci o projektovou dokumentaci mohou nahlédnout na web
http://www.edencentre.cz/projektova-dokumentace/ pod položkou
„skanzen“.
Michal Burian, ECEAT,
partner projektu

UPOZORNĚNÍ

Uzavření pracoviště registru
vozidel ve dnech 2.7. až 4.7.2012.
Odbor doprav\y a silničního hospodářství Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, že ve
dnech 2. až 4. července 2012 bude z důvodu technických změn v centrálním registru vozidel uzavřena přepážka registru vozidel. Přepážka registru řidičů bude
v tyto dny otevřena a její provoz nebude omezen.
Jiří Daniel
vedoucí ODSH
5. strana
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Studenti SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem na Státním hradě Veveří
Ve dnech 21. - 31. 5. 2012 se studenti druhého a třetího ročníku SOŠ
zemědělsko – technické z Bystřice
nad Pernštejnem, oboru Management cestovního ruchu, zúčastnili
blokové praxe na SH Veveří. V rámci projektu pro MŠ Jihomoravského
kraje nazvaném „Cesta za ukrytým
sluníčkem“, který pořádala agentura Klídeček z Brna, si vyzkoušeli
role průvodců ať již přímo při práci
s dětmi na jednotlivých stanovištích,
či jako průvodci hradem a role animátorů volného času. Úkol to nebyl
jednoduchý, poněvadž se projektu
zúčastnilo přes 900 dětí. Studenti
si museli jednak připravit volnočasové aktivity a také si nastudovat
informace o místech, kterými děti

provázeli. Prvotní rozpaky studentů rychle vystřídalo profesionální
chování a svého úkolu se zhostili
nadmíru dobře. Odměnou jim určitě
byly rozzářenné dětské oči a úsměv
na tvářích paní učitelek, které se na
adresu studentů pochvalně vyjadřovaly a vyptávaly se, ze které školy
studenti jsou.
Ráda bych proto touto cestou poděkovala nejen studentům za dobře
a poctivě odvedenou práci, ale také
vyjádřila pochvalu pedagogickému
sboru VOŠ a SOŠ zemědělsko–
technické z Bystřice nad Pernštějnem za kus práce, kterou se studenty na své škole odvádějí.
Za agenturu Klídeček,
Helena Machulová

Programy OPVK ve VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem v 1. monitorovacím období
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem v minulém roce úspěšně získala ve
výzvách Kraje Vysočina ﬁnanční prostředky z balíku evropských dotací v kapitole Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).
Přidělené granty začaly běžet od
1. února tohoto roku a v tomto okamžiku mají realizační týmy za sebou
1. monitorovací období.
Grant v projektu OPVK Rovné
příležitosti pro všechny na SOŠ
v Bystřici nad Pernštejnem podpoří začlenění žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) mezi
ostatní žáky na SOŠ v Bystřici pod
Pernštejnem. Prostředkem pro toto začleňování budou pobytové adaptační
kurzy pro žáky prvních ročníků, nově
vzniklé nepovinné kurzy, kde bude
probíhat přímá interakce všech skupin
žáků. Vznikne nové školní poradenské
pracoviště s pozicí školního psychologa, který bude dále podporovat studium žáků se SVP. V rámci projektu se
4 vybraní pedagogové zúčastní vzdělávání s náplní speciální pedagogika.
Po absolvování studia budou schopni
lépe pracovat s danou cílovou skupinou a budou schopni efektivně zajišťovat jejich potřeby ve vzdělávání.

Denní stacionář vznikne rekonstrukcí budovy bývalého internátu
Střední zemědělské školy v Bystřici
nad Pernštejnem, na ulici Pod Horou
191. Internát, který byl původně majetkem Kraje Vysočina, byl převeden
bezúplatně na Město Bystřice n. P. za
účelem vybudování zařízení sociálních služeb.
Denní stacionář budou využívat
zdravotně postižení občané z Bystřice
n. P. a okolí. Cílovou skupinu budou
tvořit osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tělesné, smyslové
postižení) od 6ti do 55ti let, kapacita
je 16 osob. Provoz zařízení bude pravděpodobně zahájen v polovině roku
2013. Stacionář poskytne pracovní
příležitosti 7-8 lidem (sociální pracov6. strana

Většina zmíněných aktivit projektu je v běhu. V prvních 3 měsících
realizace se podařilo vytvořit školní
poradenské pracoviště, které je plně
v kompetenci školní psycholožky
Mgr. Jitky Bukáčkové a asistenta
školního psychologa Bc. Radima Pekaře. Rozběhla se příprava a realizace
kurzů v oblastech Graﬁky a projekce,
Digitální fotograﬁe, Psaní všemi deseti, Základů anglické konverzace. Do
těchto kurzů se prioritně hlásí žáci se
SVP, dalšími účastníky může být kterýkoliv student bystřické střední školy.
V projektu jsou určeny i ﬁnanční prostředky pro nákup techniky a školního
vybavení, které bude sloužit místním
studentům k naplňování cílů projektu
a celkově kvalitního vzdělávání středoškolských studentů.
Grant v projektu OPVK Moderní výukové metody a využití ICT
ve výuce všeobecně vzdělávacích
a odborných předmětů se zaměřuje na zvýšení znalostí a dovedností

učitelů škol při práci s informačními technologiemi. Především půjde
o zvýšení dovedností práce s ICT při
vytváření a volbě programů vhodných pro výuku u předmětů, které
přímo s ICT nesouvisejí. Hlavním
výstupem projektu jsou mimo proškolených cílových skupin v souladu s požadavky praxe také zpracované kvalitní učební podklady.
I v tomto grantu jsou realizované činnosti v plném běhu. Proběhly úvodní pracovní semináře, které
seznámily účastníky s aktivitami
projektu, dále potom proběhla školení pověřených lektorů odbornými
metodiky v oblasti používání LMS
(e-learning ve výuce) a v problematice ochrany autorský práv. Tým lektorů začal intenzivně pracovat na zpracování vzdělávacích materiálů pro
pedagogické pracovníky školy, kteří

Denní stacionář pro osoby se zdravotním
postižením v Bystřici n. P.
níci, pracovníci v sociálních službách).
Poskytované služby ve stacionáři
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstará-

vání osobních záležitostí
• fakultativní úkony (cvičení dle rehabilitačního programu, svoz uživatelů do stacionáře, zprostředkování dalších služeb: canisterapie,
hippoterapie)
Sociální služby poskytované
ve stacionáři mají vést uživatele
k získávání sebeobslužných návyků,
pracovních a komunikačních dovedností. Uživatelům bude umožněno
aktivně trávit svůj volný čas, pohybovat se v běžné společnosti a využívat
dostupných služeb (obchody, školy).
Prostřednictvím služeb stacionáře

od září tohoto roku budou absolvovat
3 modulová školení v oblasti využívání ICT ve výuce. I v tomto grantu
získala škola možnost nákupu techniky, která bude nápomocna při zpracování vzdělávacích materiálů.
Od června VOŠ a SOŠ Bystřice
nad Pernštejnem zahájí realizaci
i dalšího projektu z kapitoly OPVK
– EU peníze školám. V tomto grantovém projektu budeme řešit přípravu vzdělávacích materiálů pro
studenty, odbornou praxi studentů
na pracovištích, stejně tak i odborné stáže pedagogických pracovníků
u smluvních partnerů.
Všechny projekty přináší odborné
škole možnosti dalšího rozvoje nejen
pro pedagogické pracovníky, ale i pro
naše studenty. Pevně věříme, že výstupy v budoucnosti efektivně zužitkujeme a budou nám ku prospěchu.

se zlepší kvalita života nejen handicapovaného, ale i jeho rodiny.
Stacionář dále poskytne uživatelům rehabilitaci, relaxaci, bazální
stimulaci, arteterapii, pracovní terapii…. Provoz zařízení bude cca od
6,30 do 16,00 hod., strava se bude
vozit z vývařovny.
Potřebnost tohoto typu sociálního
zařízení máme zakotvenou ve strategickém dokumentu Města Bystřice
n. P. – Komunitní plán sociálních
služeb v Bystřici n. P. (schválen Zastupitelstvem města Bystřice n. P. 19.
9. 2007).
Žádosti o pracovní uplatnění je
možno zasílat na adresu:
Oblastní charita Žďár nad Sázavou,
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou.
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ŠKOLSTVÍ

Projekt: „Zahrada poznání a relaxace“
Tímto článkem bychom Vás chtěli obeznámit s projektem „Škola pro
udržitelný život“, do kterého je naše
škola zapojena. Jde o společný program Střediska ekologické výchovy
a etiky Rýchory – SEVER a Nadace
Partnerství, Partnerství o.p.s., ekologické organizace Lipka a Chaloupky. Posláním programu je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti
do konkrétních akcí směřujících ke
zlepšení životního prostředí. Tento
program rovněž nabízí všem zúčastněným školám zdarma pravidelné
exkurze, konference, přednášky,
učební materiály a přední informace
o nových grantových výzvách.
Náš grantový program, který
v rámci ŠUZ realizujeme, má název „Zahrada poznání a relaxace“.
Vedoucím projektu je p. prof. Tučková společně s p. prof. Musilovou
a p. prof. Kubíkem. A jak to všechno začalo? Hlavní myšlenkou bylo
zkulturnit prostor za školou a využít
ho co nejužitečněji. S ideou školní
zahrady, relaxační zóny a venkovní
učebny byli obeznámeni zástupci
tříd. Vyšší ročníky poté vyplňovaly
dotazníky nebo psaly slohové práce
na toto téma. Nižší ročníky tvořily
předběžné nákresy školní zahrady.
Ve dnech 1.12.2010 a 8.3.2012 se
paní profesorka Tučková zúčastnila dvou školení/seminářů, která
jsou nutná k zapojení do projektu

„Škola pro udržitelný život“(ŠUŽ).
Certiﬁkát potvrzující členství školy v síti Škol pro udržitelný život
nám byl udělen 15.7.2011. A mohli
jsme začít realizovat naše představy. Před projekčním týmem stálo
několik úkolů ohledně sponzorství, propagace a veškerého využití prostoru. Žádost o schválení
realizace projektu byla projednána
na městě i se zřizovatelem našeho gymnázia, Krajem Vysočina.
Proběhly také schůzky s architekty
p. Handlovou a p. Vetešníkovou.
Další otázkou, se kterou se musel
tým poprat, bylo propojení projektu
se ŠVP (Školním vzdělávacím programem), což realizovali p. prof. L.
Veselý a p. prof. Tučková.
Naše škola reagovala na tři grantové výzvy, a to ŠUŽ, ŠUŽ „Pro přírodu se školami“ a Fondu Vysočiny:
„Přírodní zahrady“. Podpořeni jsme
byli dvěma granty, ovšem vzhledem k velice komplikované ﬁnanční
stránce grantu z Fondu Vysočiny,
čerpáme pouze z jednoho, tím je
ŠUZ: „Pro přírodu se školami“ v
částce 50 785 Kč. Od září 2011 probíhá realizace, dne 20.11. 2011 bylo
dokončeno oplocení celého pozemku, na které byla vynaložena nemalá
částka, s čímž nám velice pomohli
sponzoři. Do projektu se zapojili
všichni studenti naší školy, nejvíce pak skupinky žáků z 2.A, 3.A.
a kvarty, ale pomáhali i současní

maturanti. Oﬁciální ukončení
grantového
programu je
15.6.2012.
Stále se řeší
mnoho
otázek vzhledem
k jeho udržitelnosti, například: osazování
a správa zahrady, zalévání,
plení,....
Po
ukončení projektu bude na
zahradě k vidění cca 5 okrasných jehličnatých dřevin, 38
listnatých keřů,
2 okrasné opadavé stromy, 7
ovocných stromů, 15 ovocných keřů, 36
trvalek,
32
skalniček,
5
okrasných trav,
9 popínavých
rostlin a 72 cibulovin. Uprostřed zahrady bude vytvořena venkovní učebna. Využívána by měla
být studenty hlavně během velké
přestávky nebo o volných hodinách
k relaxaci, odpočinku a studiu. Po-

sloužit by ve výuce mohla všem
předmětům, především pak biologii.
Za Gymnázium Bystřice n. P.
Štěpán Sláma, student sexty

Studenti gymnázia navštívili Paříž
(Lada Sýsová, studentka sexty)
Dne 2. dubna 2012 se třiačtyřicet
studentů z našeho Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem vydalo na zájezd
do Francie, konkrétně do Paříže. Dohled nad námi dělala Mgr. Benešová
a Mgr. Kunovská a celkově nad celým zájezdem průvodkyně z cestovní
kanceláře Markéta. Ta nás při cestě
do Francie seznamovala s francouzskou hudbou, historií, současností
a programem, jenž nás čekal. Po
krušné cestě autobusem a příjezdu do
hlavního města Francie následovala
okružní jízda nejznámějšími náměstími Paříže – Bastille, République,
Opéra, Concorde, Charles de Gaule.
Naší první zastávkou bylo Trocadéro, ze kterého jsme měli perfektní
výhled na ranním sluncem ozářenou
Eiffelovku. Pařížští pouliční umělci
i přidrzlí prodavači suvenýrů nám tu
zpestřovali první okouzlující zážitek.
Samozřejmě samotná prohlídka obdivuhodné Eiffelovy věže byla ještě
mnohem silnějším prožitkem, stejně
jako posezení v trávě v krásných parcích okolo Eiffelovky. Následovala
návštěva Invalidovny, vniknutí do
podsvětí pařížského metra a krásný
den byl zakončen hodinovou projížďkou po Seině. Ubytovna F1, kde
jsme se zabydleli, byla pohodlná
a útulná. Po dlouhé, náročné cestě

autobusem pro nás znamenala velkou
úlevu. Druhý den jsme zajeli do moderní čtvrti la Défense, kde jsme měli
možnost nákupu dárků (hlavně sýrů)
a poté na nás čekala prohlídka zámku
Versailles. Volná pochůzka po zámku
na nás přímo dýchala historií, ovšem
ještě víc na nás zapůsobily proslulé
Versailleské zahrady. Zatímco u nás
v Česku sotva pučely kočičky na
stromech, zde už byly záhony přímo
obsypané tulipány a narcisy v plném
květu. Po celé Paříži už rozkvétaly
stromy a parky švitořily jarním životem. Stejně tak i kopec Montmartre
obklopený uličkami plnými turistů
(tentokrát i námi), z něhož na nás
shlížela bělostná bazilika Sacré-Coeur. Pozdní večer zakončil výhled
z Trocadéra na třpytící se a blikající
Eiffelovu věž.
Další ráno, kdy jsme se opět stěhovali, tentokrát však z F1 hotelu
do autobusu, bylo chladné, trochu
chaotické a přiznejme si, že i melancholické. Čekal nás poslední den
v Paříži, jemuž jsme se vydali vstříc
„po svých“. Navštívili jsme Lucemburské zahrady, Latinskou čtvrť
kolem kostela St. Séverin, St Julien
le Pauvre prošli na ostrov na řece
Seině - Il de la Cité, kolem katedrály Notre Dame, ke kontroverznímu
a modernímu Centre G. Pompidou
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a poté už přes Napoleonův dvůr do
Louvru k pyramidě. Světoznámé
muzeum Louvre si samozřejmě nemohl nechat ujít nikdo z nás, natož
pak pověstnou Monu Lisu Leonarda
da Vinciho. Rozchod jsme mnozí využili i k jedné z posledních vzácných
procházek po Paříži.
Musíme poděkovat našemu pedagogickému doprovodu, paní průvod-

kyni za dobré naplánování našeho
zájezdu a za dlouhé rozchody a v neposlední řadě také řidičům autobusu,
bez kterých bychom se neobešli.
Věkové složení studentů bylo různorodé, po celou dobu zájezdu mezi
námi však vládla nadšená atmosféra.
I počasí bylo krásné, až na poslední
den, kdy jsme mávali Paříži v silnějších vrstvách oblečení.

Finsko – deset let spolupráce
V roce 2002 začalo Gymnázium Bystřice n. P. spolupracovat s ﬁnskou
partnerskou školou v Halli. V průběhu této desetileté spolupráce se podařilo uskutečnit 4 studentské výměny. Můžeme konstatovat, že se s ﬁnskými přáteli známe velmi dobře jak po profesní, tak i lidské stránce, což je
jen ku prospěchu věci. Ve dnech od 17. do 29. dubna 2012 vycestovalo
zatím na poslední výpravu do Finska 22 studentů naší sekundy a tercie a
dva pedagogové. Na tomto místě si můžete přečíst jejich zážitky a dojmy
z uskutečněné jazykové výměny. Studenti byli ubytováni v hostitelských
rodinách, kde zakusili ﬁnský způsob života se vším, co k tomu patří. Strávili jsme ve Finsku krásných 13 dní, kdy jsme ve všední dny chodili do
školy a účastnili se jejich výuky. Jazykem komunikace byla angličtina-jak
ve škole, tak v rodinách. Studenti si začali vyměňovat e-maily již před
mnoha měsíci, takže se již znali s ﬁnskými přáteli po internetu, ale k seznámení tzv. „face to face“ došlo až ve Finsku. Nejen pro učitele angličtiny
bylo velmi poučné, jak studenti komunikují v cizojazyčném prostředí a jak
se musí přizpůsobit situacím, které ve škole nelze navodit. V příštím roce
na jaře budeme hostit ﬁnské kamarády u nás a budeme se snažit oplatit
jim jejich pohostinnost. Více o naší spolupráci, fotograﬁe, atd. najdete na
stránkách naší školy
www.gybnp.cz/duhova-skola/projekty
Za Gymnázium Bystřice n.P. Martin Bárta a David Veselý
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Druhý Majáles Zubří země úspěšný

Letošní květen v Bystřici nad
Pernštejnem opět kulturně doplnil
Majáles Zubří země s pořadovým
číslem dvě. Po loňské obnovené
premiéře si pořadatelé stanovili několik cílů – uspořádat Majáles jako
vícedenní akci, přilákat větší počet
účastníků a splnit jejich očekávání.
Dnes již můžeme říct, že všechny
úkoly byly splněny. Letošní Majáles vyplnil 3 dny v týdnu od 8. do
12. května. Vernisáž výstavy příběhy a paralely přilákala více jak
80 návštěvníků, hudební festival
a s ním spojený recesistický průvod studentů s volbou královského
páru navštívilo více jak 800 diváků
a v neposlední řadě módní přehlídka
a divadelní vystoupení v atriu školy
si za velice nepříznivého počasí našlo také více jak 50 diváků. Loňský
počet účastníků Majálesu byl proto
překonán o více jak 150 osob.
Královské „klenoty“ si po letošním studentském klání v bystřickém
amﬁteátru odnesli studenti gymnázia – slečna Aneta Myslivcová a pan

Filip Švéda. Společně se svou družinou při královské korunovaci získali
nejen toto ocenění, ale i pěkné sponzorské dárky.
Nezbývá než poděkovat všem
zúčastněným za podporu, městu
Bystřice nad Pernštejnem, ﬁrmě
Wera Werk a mnoha dalším za ﬁnanční podporu, bez které by tato
akce nemohla proběhnout. Zvláštní
poděkování patří všem našim kolegům a kamarádům, kteří se podíleli
na organizaci letošního Majálesu,
a studentům obou bystřických škol
za příjemnou atmosféru během doprovodného programu tohoto studentského svátku.
Za pořadatele – SK VOŠ a SOŠ
Bystřice n.P. – si myslím, že spokojenost všech účastníků je dokladem dobře odvedené práce týmu
dobrovolníků. Proto je před námi
nový, ještě těžší úkol. Připravit
Majáles Zubří země i pro příští rok
tak, aby přilákal znovu své příznivce k dobré zábavě v Bystřici
nad Pernštejnem.

Dějepisná exkurze 7. tříd ZŠ TGM
11. května se uskutečnila na naší
škole dějepisná exkurze pro žáky
7. tříd, směřující do středních Čech.
První zastávkou se stala vesnice,
jejíž součástí je románský kostel sv.
Jakuba. Žáci si prohlédli mohutné
kamenné zdivo, sdružená okna i
okrouhlou apsidu na východní straně jednolodního kostela. Autobus
poté zavezl celou výpravu k podzemní kapli Všech svatých, kde jsou
dodnes uchovány pozůstatky více
jak 40 000 zemřelých. Celá stavba,
přestavěná architektem Janem Blažejem Santinim do stylu gotického
baroka, uchvátila všechny „výletníky“ svou nezvyklou výzdobou
– „lebkovými“ pyramidami, kostěným lustrem, obrovskými kostěnými kalichy apod.
Celá výprava se ale nejvíce těšila
na „stříbrné“ město. V jeho srdci si
žáci měli možnost prohlédnout monumentální chrám sv. Barbory, podzemní středověké důlní šachty, nahlédnout do života lidí žijících v 15.
století. Na vlastní oči viděli práci
mistra pregéře, prohlédli si nejdů-

ležitější mince středověku i raného
novověku a pokochali svůj zrak na
památkách gotického architektonického slohu.
Po zaslouženém odpočinku se
celá výprava přesunula do nejvýznamnější empírové stavby ve středních Čechách. I v tomto zámku si
všímavé děti mohly prohlédnout
interiér budovy s mnoha zajímavými
uměleckými skvosty nebo si projít
výstavu zaměřenou na proměny českého venkova.
Celou vyčerpanou výpravu vyložil ve večerních hodinách autobus
před budovou školy. A kam že to ty
naše děti vůbec cestovaly? Kostel
sv. Jakuba najdete ve vesnici Jakub,
podzemní kaplí je myšlena Kostnice
v Sedlci, Kutná Hora je zmiňovaným stříbrným městem a empírový
zámek se jmenuje Kačina. Poznali
jste všechny výše zmiňované památky? Ano? Tak gratulujeme. Pokud
ne, může Vám naše dějepisná exkurze být inspirací pro některý z Vašich
letních výletů.
Marie Nebolová, ZŠ TGM

ZŠ TGM v Polsku
Základní škola TGM pořádá pro
žáky druhého stupně každý rok různě zaměřené exkurze. V šesté třídě
jedou žáci do Ostré nad Labem, kde
zhlédnou expozice středověké vesnice Botanicus. V sedmé třídě absolvují dějepisnou exkurzi do Kutné Hory
a jejího okolí. Osmáci díky fyzikálně-zeměpisné exkurzi navštíví přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé
Stráně a zdolají nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. Školní „mazáci“, žáci
devátých tříd, jezdí na dějepisnou
exkurzi k našim severním sousedům
– do polského koncentračního tábora
Osvětim-Březinka, do Krakova a do
solného dolu Wieliczka.
I letos se naše zahraniční exkurze vydařila. Autobus nás letos již
potřetí vyvezl do jednoho z nejznámějších koncentračních táborů světa
– do Osvětimi. Opět jsme měli štěstí
na fundované a zapálené průvodce, kteří žáky podrobně obeznámili
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s dějinami tohoto neblaze proslulého
místa. Letošní prohlídka byla nejobsáhlejší, byly zpřístupněny dosud
uzavřené ženské ubikace a zblízka
jsme si mohli prohlédnout torzo jedné z plynových a spalovacích komor.
Dětskou rozbouřenou a otřesenou
mysl „jsme uklidnili“ hodinovým
rozchodem v bývalém sídle polských králů – v Krakově. Z Krakova
autobus odvážel nasycené, napojené, ale značně ﬁnančně zchudlé žáky
do naší poslední polské zastávky, do
solného dolu Wieliczka. Ani ten letos nezklamal. Žáci opět užasli nad
šikovností našich předků, obdivovali
obrovské podzemní prostory plné
solných jezer, solných soch, lustrů,
schodišť atd. Nevěřící Tomášové
mohli vlastními chuťovými pohárky
zjistit, že vše, co opravdu vidí, je vytvořeno ze soli.
Celá exkurze měla jeden hlavní
cíl a my pevně věříme, že ho bylo

dosaženo. Chtěli jsme žákům dokázat,
že holocaust, genocida a rasismus nejsou jen prázdná slova bez obsahu.

Marie Nebolová,
Marie Horáková, Hana Nosková
ZŠ TGM Bystřice n. P.
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Mladí zdravotníci ZŠ TGM v okresním kole
Ve čtvrtek 17. května 2012 se ve
Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo
soutěže hlídek Mladých zdravotníků, pořádané Českým červeným
křížem. Naši žáci 4., 5. a 6. ročníků
se po celý školní rok pilně a svědomitě procvičovali v poskytnutí první pomoci, pomoci při autonehodě,
ošetření drobných poranění, v resuscitaci, v přenosu raněných.
Všechny své dovednosti a znalosti
zúročili v této náročné soutěži. Za
první stupeň nastoupila hlídka ve
složení Jiřík Klusák, Janička Vaší-

ková, Míša Šimečková, Kájka Navrátilová a Janička Hroncová (4. a 5.
ročník) a vybojovala si krásné třetí
místo.
Za druhý stupeň nastoupily Katka
Proksová, Sandra Prochásková, Jíťa
Švandová, Míša Palečková a Lada
Klusáková (6.ročník) a získaly 10.
místo ve své kategorii.
Děkuji žákům za svědomitou přípravu a účast v soutěži a přeji jim,
aby svých znalostí a dovedností dovedli vždy správně a včas využít.
Eva Poláchová, ZŠ TGM

Sportovní úspěchy ZŠ TGM
V druhém pololetí se naši talentovaní starší chlapci zúčastnili několika sportovních soutěží a vyšli z nich
velice úspěšně. V únoru postoupili
do okresního kola v basketbalu
a umístili se na výborném 2. .místě (Z. Kolář, M. Zich, P. Skalník,
J. Hubka, P. Mach, J. Sedler, P. Šutera, A. Stejskal, A. Treﬁl, J. Hanák).
V minifotbalu postoupili také do
okresního kola a jedna jediná branka je dělila od postupu do krajského
kola. Obsadili také 2. místo, ale chybělo tak málo ( Z. Kolář, M. Zich,
P. Skalník, R. Krondráf, J. Sedler,
J. Čermák, J. Hubka, M. Peňáz,
B. Velen, J. Maršálek). Atletickou
sezónu zahájili chlapci skvělým
3. místem v Poháru rozhlasu ( M.
Zich, P. Skalník, J. Hubka, A. Stejskal, P. Mach, P. Dobiáš, P. Šutera).

Svoje úspěšné „tažení“ ukončili
vynikajícím postupem do krajského kola v soutěži Atletický čtyřboj
(M. Zich, P. Skalník, A. Stejskal,
J. Špaček, J. Hubka). V okresním
kole ve Velkém Meziříčí zvítězili
a vzešla naděje bojovat o postup do
celorepublikového ﬁnále. Ta se sice
rozplynula, ale naši „atleti“ se opravdu nemají za co stydět. Ve velké
konkurenci závodníků s bohatými
atletickými zkušenostmi získali dva
osobní a školní rekordy (Michal Zich
– 572 cm ve skoku dalekém a Aleš
Stejskal – 12,90 m ve vrhu koulí)
a 2. místo v jednotlivcích, o které se
zasloužil Michal Zich (v okresním
kole tuto kategorii vyhrál). Všem
patří velká gratulace, poděkování
za výbornou reprezentaci školy,
a protože jde především o „deváťáky“, přejeme jim
mnoho dalších sportovních, ale hlavně
osobních úspěchů.
Nesmíme zapomenout ani na
mladší žákyně, které v Atletickém
čtyřboji vybojovaly
krásné 4. místo ( N.
Nachtigalová, M.
Holá, T. Pařízková,
L. Žilková, P. Nováková).
Veronika Martincová,
ZŠ TGM
Bystřice n. P.
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Letošní jazykové pobyty a výlety na ZŠ TGM
Již tradičně na jaře organizujeme pro žáky jazykových skupin tématické
výlety a pobyty, ve kterých mají děti možnost více pracovat s cizím jazykem
a obohatit svůj všeobecný rozhled. Cílem těchto mimoškolních aktivit je probudit zájem o cizí jazyk, pracovat s ním i v jiných činnostech a souvislostech.
Ve dnech 17. a 18. května se 13 žáků 6.B zúčastnilo jazykového pobytu
s námětem letních olympijských her v Londýně (The Olympic Games in
London 2012). Olympijskou vesničkou se stal Selský Dvůr v Daňkovicích.
Utkaly se proti sobě 3 týmy – boxeři, atleti a plavci. Na této olympiádě však
rozhodovala především jazyková zdatnost. Děti se dozvěděly
zajímavosti z historie i současnosti olympijských her, rozšířily si slovní zásobu a vyrobily
si své maskoty. Změřily síly
ve sportovních, vědomostních
i tvořivých disciplínách, aby si
na závěr mohly zazpívat hymnu
vítězů: „We are the champions.“
Pro sedmáky a osmáky jsme
připravili jazykové výlety. Na
začátku května pátrali sedmáci po korunce Alžběty druhé,
která byla odcizena z Toweru.
O pár týdnů později absolvovali podobnou misi osmáci, ale
za oceánem, kde byl miláček
amerického prezidenta, pes
Bo, unesen z Bílého domu. Na
jeden den se obě třídy převtělily do agentů Scotland Yardu a FBI pod patronátem Jamese Bonda, detektiva Colomba a Sherlocka Holmese. Pátrání bylo
plné aktivit, her, soutěží, tajemných indicíí a zábavy. První cesta nás zavedla
až na hrad Pernštejn, kde naše špiony čekala prohlídka v angličtině. Druhá
skupinka se zase díky neklamným indiciím dopravila až do Víru a po stezce
vedoucí od hráze dorazila do Dalečína, kam vedly stopy ztraceného Boa.
Obě mise byly velmi úspěšně a jak Alžběta, tak i Barack Obama se našim
spokojeným detektivům bohatě odměnili.
A co naši deváťáci? Ani ti nezůstanou ošizeni. Jejich třídenní – a poslední
pobyt – se již pilně chystá. Věříme, že se vyvede minimálně tak, jako v minulých letech.
E. Polachová, V. Rousová, R. Hanychová
ZŠ TGM Bystřice n. P.

ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
… a je dobře, že to stále ještě
platí. Alespoň v Bystřici kolem poloviny května se z kulturního domu
každoročně linou písně v podání
dětských zpěváčků. Přehlídka letos
dospěla ke svému 15. ročníku a zájem o ni příjemně překvapil. Základní škole T.G. Masaryka a kulturnímu
domu se jako pořadatelům přihlásilo
10 souborů, další se z vážných důvodů omluvily. S výsledky své celoroční práce se tak pochlubili zpěváci
a zpěvačky z Bystřice, Žďáru, Letovic, Olešnice, Nedvědice, Bystrého

a Lelekovic. Tréma a nervozita se
objevily snad jen před nástupem na
jeviště, ale s prvními tóny odezněly
a děti předvedly krásné výkony. Některé sbory v Bystřici završily svou
roční práci, na jiné čekají vystoupení
doma i v cizině. Účinkujícím děkujeme za milé májové dopoledne,
partnerům přehlídky za neocenitelnou podporu a všem, kteří se podíleli
na organizaci, za pomoc. Těšíme se,
až za rok opět rozkvetou nové písně.
Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM
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Děkujeme všem, kteří se zapojili!
V pátek 18.5. jsme předali výtvarné pomůcky Klubu Úsměváčci
– PDRP v Bystřici nad Pernštejnem.
Děti - „Úsměváčci“ a jejich rodiče
měli z našeho dárku velkou radost
a my vám všem ještě jednou děkujeme, že jste nám pomohli pomáhat.

A jak to všechno začalo? Předsedkyně klubu paní Soňa Dudková
nás oslovila s žádostí o pomoc při
vybavování klubu výtvarnými potřebami. Vše jsme na žákovské radě
spolu s paní učitelkou A. Bukáčkovou a V. Slámovou projednali a rozhodli se, že oslovíme žáky
a učitele naší školy s žádostí
o pomoc formou sbírky. Pak
už stačilo jen vytvořit plakáty, vše vyhlásit rozhlasem
a získat spolužáky pro dobrou věc. Mile nás překvapilo
kolik žáků a učitelů se do
sbírky zapojilo a kolik krásných a užitečných pomůcek
se nám podařilo získat.
Věříme, že touto aktivitou
naše spolupráce nekončí, ale
budeme ji úspěšně rozvíjet.
Žákovská rada ZŠ Bystřice
n. P., Nádražní 615

Soutěž v manuální zručnosti v
Železárnách Štěpánov
Dne 25. 5. 2012 proběhlo vyhodnocení soutěže 5. ročníku
v manuální zručnosti – ilustrátorské, malířské a ﬁlmové dílo Jiřího
Trnky v Železárnách Štěpánov. Ze
školní družiny se zúčastnilo 13
dětí, které se zapojily do tvorby
soutěžního díla. Po příjezdu do
Štěpánova si nejprve prohlédli železárny i výrobky z různých škol
a po občerstvení nastalo vyhodnocení. Ze školní družiny získal
výtvarnou cenu od sochaře Leoše
Bočka Matyáš Hégr. Dětem se
akce velmi líbila a už se těší na
příští rok.

Za krásami do CHKO Moravký kras
školní výlet 3.B a 4.B
Zmrzlý muž Bonifác nás dlouho napínal s výběrem počasí. Nakonec se umoudřil a na cestu nám
poslal 15 stupňů Celsia, dokonce
i sluníčko občas vykouklo. Nepřekvapil nás tedy ani mírný větřík na
vyvýšenině Tumperk v Rudicích na
Blanensku. Lidé na začátku 19. století dobře věděli, proč právě zde postavit menší větrný mlýn. Hned po
historickém výkladu uvnitř jsme se
seznámili s Eliškou a Ferďáskem,
místními ﬁgurínami znázorňujícími
speleology, kteří hrdinně prozkoumávají místní Rudické propadání
už několik desítek let. Právě díky
nim jsme mohli zhlédnout další
zajímavosti naší matičky přírody
v CHKO Moravský kras. Pohled do
hlubin Macochy zvládly jen silné
povahy, tudíž všichni a několikrát.
Po vykoupení stánku se suvenýry,
hurá do lanovky a za 3 minuty jsme
zdolali převýšení 131 m na 249 m,
jednoduše řečeno jsme se svezli
z prudkého kopce dolů velmi rychle. Tam byl cíl naší cesty - Punkevní
jeskyně. Obklopily nás nádherné,

řekou vyhloubené jeskyně, fascinující krápníky a křišťálová jezírka.
Propast Macocha nám představila
svou oslnivou krásu i ze svého dna
a my si zde poslechli pověst o zlé
maceše. Celí natěšení jsme posléze
usedli do lodiček a bezpečně propluli po nejdelší ponorné řece v ČR
- Punkvě zpět na světlo denní.
A co všechno jsme viděli? Např.
Babylonskou věž, vánoční stromeček, Krakonoše, psí hlavu, sovu,
králíka, medvědí tlapu, Romea
a Jůlii, andělská křídla, ukázali nám
dokonce cestu do pekla a Čertovo
jezírko pojmenované prý podle
svého prvního majitele. Plni dojmů
jsme přesedli z lodiček do vláčku,
který nás převezl dolů ke Skalnímu
mlýnu, kde jsme pozdravili poslední atrakci - odpočívajícího vodníka
u mlýnského kola. Zážitků na jeden den bylo jaksepatří dosytnosti.
Nicméně trochu sil na juchání v autobuse nám ještě zbylo. Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme
před školou. Těšíme se na příště!
L. Chudobová, H. Fučíková

Jitka Vičarová, Jana Pivková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Návštěva MŠ Věchnov školní družiny ZŠ
Bystřice n. P., Nádražní 615
Dne 31. 5. 2012 navštívila naši novou školní družinu mateřská škola
z Věchnova. Dětem se u nás velmi líbilo, pohrály si s hračkami, namalovaly
obrázky. Na rozloučenou od nás dostaly výrobky z papíru – chobotničky,
na kterých se podílely děti ze školní družiny. Těšíme se na další přátelskou
návštěvu.
Jitka Vičarová, Jana Pivková

Řečová prevence ve školní družině
na ZŠ Nádražní 615
Komunikace představuje jednu
z nejdůležitějších lidských schopností. Dítě si přirozeně osvojuje
mluvenou řeč nápodobou svého nejbližšího okolí. Zásadou pro správný
řečový vývoj je komunikace s dítětem a záměrná činnost jako např.
čtení pohádek, podpora sluchové
paměti (písničky, básničky, vytleskávání říkadel). Motorika mluvidel
je spojená s motorikou ruky-je dobré
s dětmi kreslit, využívat ke hře stavebnice, navlékání korálků apod.
V rámci školní družiny probíhá
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řečová prevence, kterou vedu pod
vedením krajské koordinátorky Mgr.
Vladany Jančíkové. Cvičení probíhá
nenásilnou formou her, zábavných
a hravých cvičení. Cílem je nacvičení jednoduchých a posléze složitějších slov, rozvíjení slovní zásoby
a vyjadřování myšlenek. V současné
době přibývá logopedických vad,
a proto je důležité sledovat vývoj
řeči už u malých dětí.
Vychovatelka školní družiny,
Jitka Vičarová
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Motto letošních GLOBE Games
znělo „Už 15 let to spolu koulíme!“.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 se
zúčastnila již po čtrnácté. Naši školu
reprezentovala děvčata Tracy Balievová, Nika Filipová, Andrea Danielová a Adéla Dospíšilová.
V sobotu nás čekala terénní hra,
kde se šestičlenné týmy, složené
z žáků různých škol, vydaly do místního lesoparku Černá hora. Naším
úkolem bylo vybrat si a rozpracovat jeden z návrhů pro další využití
lesoparku a získat pro něj potřebné
posudky, povolení a také vyjádření veřejnosti a mediální podporu.
O návrzích, které splnily potřebná
kritéria, hlasovali v neděli návštěvníci festivalu z řad veřejnosti. Největší
podporu nakonec získala revitalizace lesoparku s koši na třídění odpadu
a prostorem pro pěší i cyklisty.
V neděli dopoledne se v učebnách

Naše škola spolupracuje s touto společností řadu let. V letošním
školním roce si žáci v rámci projektu
„Kdo jiný?“ vytvořili svůj vlastní tým
vedený žákyní 9.A Karolínou Uhrovou, aktivitu nazvali „Uč se hrou!“
a pustili se do práce.
Nejprve si ujasnili, co bude náplní
aktivity – podpora lidí, kteří potřebují
transplantaci oční rohovky a potom
vytvořili plán a seznam akcí, které
budou pro naplnění cíle následovat.
Co všechno již podnikli? Oslovili
všechny žáky školy školním rozhlasem a prostřednictvím žákovské rady
vyrobili plakáty, vytvořili webové
stránky, tvoří výrobky na prodej, pro
mladší spolužáky zorganizovali výtvarnou dílnu, kde se vyrobila řada

15. GLOBE Games v Litomyšli

gymnázia uskutečnila studentská
konference. Náš tým představil projekt „Měření pH srážek na Bystřicku“ před odbornou komisí, ostatní-

mi školami i veřejností. Od poroty
získal nejvyšší ocenění.
Odpoledne GLOBE Games vyvrcholilo festivalem pro veřejnost.

Program společnosti Člověk v tísni
na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 i letos

krásných předmětů z keramické hlíny, korálků, drátků, papíru, kašírová-

ním a dalšími technikami. Požádali
o spolupráci vyučující výtvarné vý-

Návštěvníci si mohli vyzkoušet
například předpovídat počasí podle pranostik, poznávat ekosystém
vodních tůněk a určovat, kdo v nich
žije. Studenti z Moravských Budějovic bavili všechny simulovanými
výbuchy sopky. Vše doplnil kulturní
program studentů Gymnázia Aloise
Jiráska.
I počasí nám opravdu vyšlo. Ve
dne svítilo slunce a v noci pročistily vzduch bouřky a déšť. Budeme
vzpomínat na večerní prohlídku
zámku a další aktivity, které pro nás
byly připraveny. Město Litomyšl nás
uchvátilo. Také bychom chtěli poděkovat paní učitelce Dagmar Pivkové
za vzornou přípravu, úžasnou atmosféru, která probíhala po celé Globe
Games a za báječně strávené dny
v Litomyšli.
Za tým Andrea Danielová,
Nika Filipová 6. B.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
chovy, aby se některé výrobky mohly
vytvořit i v rámci výuky.
Některé výrobky vznikly i díky ﬁnančnímu příspěvku společnosti Člověk v tísni, za což velmi děkujeme.
A co nás ještě čeká? Jarmark rukodělných výrobků, který proběhne
25.6.2012 od 12:00 do 16:00 pro
veřejnost a druhý den pro žáky školy.
Všichni jste srdečně zváni.
Výtěžek akce bude věnován Občanském sdružení Berkat, které
transplantace realizuje.
Peníze, které získáme, jsou určeny
výhradně na operaci rohovky, nikoli
na administrativní úkony a podobné
záležitosti, ty zajišťují dobrovolníci
Berkatu.
Věra Slámová, patronka týmu

MALOVÁNÍ NA ASFALT
V sobotu 26. 5.
2012 proběhlo na
parkovišti u kulturního domu tradiční
MALOVÁNÍ NA
ASFALT.
Porota
měla opět nelehký
úkol, vybrat nejlepší kresby v každé
kategorii. Zde jsou
konečné výsledky:
V neděli 27. 5.
proběhl v amﬁteátru
na náměstí již 17.
ročník Akademie
DDM. Vystoupily
děti ze zájmových
útvarů aerobik, mažoretky, ﬂétna, kytara a klavír. Děkujeme všem vedoucím
kroužků, kteří se na
přípravě dětí na vystoupení podíleli.
Karel Krondráf
ředitel DDM

Akademie DDM
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Kategorie (MŠ):
1. místo Karolína Cacková (MŠ Pohádka)
2. místo Aneta Cacková (MŠ Čtyřlístek)
3. místo Adam Kučera (MŠ Čtyřlístek)

Kategorie (4. – 6. tř.):
1. místo Jan Janda
(ZŠ TGM – 6.B)
2. místo Jana Hroncová
(ZŠ TGM – 4.C)

Kategorie (1. – 3. tř.):
3. místo Bohdan Janda
1. místo Tereza Jandová (ZŠ TGM – 1.A)
(ZŠ TGM – 4.A)
2. místo Vít Dostál (ZŠ TGM – 2.B)
3. místo Dajána Hamerská (ZŠ TGM – 3.A)
Cena poroty - Ivo Osovský (ZŠ TGM – 2.A)
Děkujeme všem za účast a těšíme se zase někdy příště. Pracovníci KD.

Den dětí s Nadosahem
Ve čtvrtek 31. 5. 2012 proběhl na skateparku v Bystřici nad Pernštejnem
Den dětí s Nadosahem - nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež a centrem prevence, spadajícím pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.
Během svého dne si děti mohly vyzkoušet různé dovednosti. Pracovníci měli pro děti nachystanou řadu stanovišť, která když zdolaly, dostaly
sladkou odměnu. K dispozici bylo také frisbee, petangue, ﬂowerstick, hakisak a další zajímavé možnosti zkusit si něco netradičního. Dopolední program byl vyhrazen pro základní a střední školy, kdy se zúčastnilo 19 žáků
s paní učitelkou ze Základní školy Štěpánov nad Svratkou. Nejlepší tři místa
za splnění stanovišť byla oceněna drobnými cenami. „V odpoledních hodinách jsme tu byli pro veřejnost. Svůj den si za námi přišlo užít na dvacet dětí
a dospívajících z Bystřice n.P. Program doprovázela hudba a celým dnem sálala
příjemná atmosféra. Počasí nám přálo a slunečný den byl plně využit ke dni dětí,
i když byl s Nadosahem o den dřív,“ sdělila s radostí Mgr. Simona Hašková,
vedoucí Nadosahu.
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných
v průběhu měsíce května.
Knihy pro dospělé:
Adkinson Robert
Bahrami Ameneh
Cavitch Susan Miller
Dvořák Otomar
Haslinger Josef
Christopher Paul
Klíma Ivan
Kosatík Pavel
La Fressange Ines
Marek Jakub
Morgan-Oakes Melissa
Sierra Javier
Sobotková Daniela
Šťovíček Jan
Urban Vítek
Vilímková Olga
Vojtíšek Zdeněk

Posvátné symboly
Oko za oko
Kniha přírodních mýdel
Smrt ve stříbrné zbroji
Jáchymov
Rudý Templář
O lásce, tichu i zradě
Věra Čáslavská
Se šarmem Pařížanky
Bezdomovectví
Pleteme dvě ponožky najednou
Záhady historie, které řídí naše kroky
Vývoj a výchova děťátka do dvou let
Afrikou od severu k jihu
Kam na Vysočině
Peru – děti Inků
Spiritualita v pomáhajících profesích

Knihy pro mládež:
Černík Michal
Ježková Alena
Piloušková Irena
Rožnovská Lenka
Steinhöfel Andreas
White Kiersten

Pohádkové chvilky dětem do postýlky
České nebe
Hvězdy s nadějí
Anežka se těší na miminko
Rico, Oskar a přízraky
Paranormálové. Nikdo není bez viny
Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

PERLA BYSTŘICKÉHO HŘBITOVA

Asi žádnému návštěvníkovi bystřického hřbitova neunikne velký
hrob rodiny Fialů a Ptáčků, který
zdobí pískovcová socha dívky se
dvěma holubicemi. Skulptura je zajímavá nejen svou subtilní krásou,
ale i tím, že na boku nese signaturu
svého tvůrce Julia Pelikána.
Julius Pelikán se narodil 23. února 1887 v Novém Veselí u Žďáru.
V letech 1901–1905 studoval na
sochařsko-kamenické škole v Ho12. strana

řicích, poté pracoval v kamenickém
závodě Josefa Urbana v Olomouci, v různých dílnách v Německu
nebo na obnově chrámu sv. Petra
a Pavla v Brně. Jsa hmotně zajištěn,
úspěšně složil přijímací zkoušky na
Akademii výtvarných umění v Praze, kde mezi roky 1909–1913 studoval v ateliéru J. V. Myslbeka pod
vedením jeho asistenta Jana Štursy
a kde uzavřel i dlouholeté přátelství
s Josefem Mařatkou. Díky stipendiu
navštívil v roce 1912 Benátky, Padovu, Veronu, Florencii a Řím a poznal
dílo Donatellovo a Michelangelovo.
Po absolutoriu se Pelikán natrvalo
usadil v Olomouci. Za 1. světové
války sloužil ve zvláštní jednotce pro
výzdobu vojenských hřbitovů, mimo
jiné spolupracoval také s architektem
Dušanem Jurkovičem. Ve 20. letech,
kdy se věnoval především pomníkové tvorbě, Pelikán umělecky dozrál.
Díky ochotě pana Lumíra Ptáčka
z Domanínku a jeho rodiny se podařilo rekonstruovat okolnosti vzniku
náhrobku. Jako první byla do hrobu
uložena Anna Fialová, rozená Koktavá, která zemřela za tragických
okolností na sklonku roku 1921.
Nejspíše krátce poté oslovili příbuzní z Olomouce Julia Pelikána, aby
vyzdobil hrobku určenou přednostně rodině Fialů, tehdejších majitelů
hostince Pod Kaštany. V tomto období Pelikán ve funerálních plasti-

kách často využíval lyrické, něžné
a zdrženlivě cudné postavy tajemných žen a dívek. Téměř zcela postrádají jakoukoli smyslnost, spíše
se jedná o étericky křehké a neosobně krásné bytosti zahalené v jednoduché drapérii, která v divákovi vyvolává pocit klidu a bezčasí. Jejich
forma je monumentalizující, rukopis
hladký a splývavý. Tyto rysy společně s ohlasy secesního symbolismu
potvrzují dataci bystřického náhrobku do raných 20. let.
Ve 30. letech získal Pelikán celou
řadu zakázek na výzdobu architektury, pomníky s církevní tematikou či
portréty, čestné místo v dějinách moravského sochařství si získal i jako

medailér. V roce 1940 se stal předsedou Sdružení výtvarných umělců
moravských v Hodoníně, jehož byl
členem od roku 1913 až do jeho
zrušení v roce 1959. Za nacistické
okupace byl v letech 1942–1945 internován ve Svatobořicích a v Kounicových kolejích v Brně; manželka
Božena zahynula v Osvětimi, starší
syn Vladimír byl vězněn až do konce
války a mladší Jiří, pozdější politik,
generální ředitel Československé televize a vydavatel exilových Listů,
se skrýval v ilegalitě na Boskovicku.
Po válce se Julius Pelikán vrátil do
Olomouce, kde tvořil až do své smrti
17. února 1969.
připravil Jan Pulkrábek

Nové stránky Městského muzea Bystřice n. P.
Od 1. května má muzeum nové webové stránky:
www.muzeumbystricko.cz
Na stránkách se dozvíte nejenom
informace o programu a akcích

v muzeu, ale i o stálých expozicích, historii muzea, publikacích, které jsou zde dostupné
ke koupi, otvírací době a kontaktech. Prohlédnout si můžete i sekci fotogalerie. Webové
stránky neustále aktualizujeme
a upravujeme tak, aby pro Vás
byly přehledné a byly zároveň
pozvánkou do našeho muzea.
Ilona Veselá
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Pelíšek fest
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KAPELY SE PŘEDSTAVUJÍ

Kromě již představených kapel
v minulém čísle Novin Bystřicka Vás
osloví tyto formace:
Bystřický melodický muzejní
punkrock s názvem Rabies se po ročním zkoušení dočkal jubilejního dema,
které se honosí názvem JUST JUMP!
Kapela bere inspiraci z californského
punkrocku, který se snaží interpretovat
svojí vlastní formou. Banda se od roku
2009 vykrystalizovala do nynější sestavy: Marek Petrík (Marifu), Martin
Břenek (Dj), Petr Zavadil (Peza). Více
na www.bandzone.cz/rabies
Rock-metalová kapela Silent Hill
s výrazným ženským vokálem, gotickými prvky a důrazem na melodii

vznikla v Kunštátě v roce 2008, a to
převážně z členů zábavové kapely
„Storm“. Kapela hraje vlastní tvorbu
převážně v rockových klubech a na
festivalech, a to od roku 2011 v sestavě Iveta Mičková (zpěv), Franta Miček (zpěv, kytara), Petr Purket (bicí),
Slávek Baxant (solo-kytara, vokály),
Jaroslav Šimčík (klávesy, samply),
Pavel Vandírek (basa, vokály).Většina muzikantů působila dříve v jiných
kapelách, jako již zmiňovaný Storm,
Sagitari, Rosa Nocturna, Metaxa, Arzenal a několika dalších.
Šestičlenná lajbendová ﬂoutkovská deformace ze srdce Vysočiny
ECCEHOMO nadále brázdí pódia
zakouřených klubů, barů či pérkna
fesťáčků a neúnavně se snaží přivést
lidi na svou mírovou hipí-ﬁlozoﬁi
řádnou porcí funkyreggaerapu. Jelikož názor, co se vleče, neuteče, je
jim více než vlastní, tak se pustili
pomáááálu do natáčení dlouhohrající desky ve studiu BratrDušín, které
si sám vybavil TenSbassou (samo-sebou u sebe doma). Mííííír všem
posílá OĹ PEPA, NEVIM, PEZZA,

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P.

LÉTO 2012
MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus
II. turnus

9. 7. – 13. 7. 2012 – výtvarný (max. 15 dětí)
9. 7. – 13. 7. 2012 – všeobecný
16. 7. – 20. 7. 2012 – aerobik
16. 7. – 20. 7. 2012 – všeobecný

III. turnus 23. 7. – 27. 7. 2012 – všeobecný
IV. turnus 30. 7. – 3. 8. 2012 – počítačový
V. turnus

6. 8. – 10. 8. 2012 – všeobecný

Cena jednoho turnusu:
členové DDM
600,ostatní
650,výtvarný tábor
800,V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje
/výtvarný tábor + spotřeba materiálu/.
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin /podle zaměření tábora – hry, soutěže, vycházky, návštěva koupaliště …./
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí. Přihlášky a bližší informace získáte
v kanceláři DDM nebo na telefonu: 566552700,
email: ddmbynp@seznam.cz .
Těšíme se na vás na Domečku!!!

TENSBASSOU, KONG THA FUNKY a STÝF ŠIMPANZSKY.
Hlavním hostem festu bude stále
populárnější plzeňská skupina Mandrage. Toto čtyřčlenné uskupení si
získává stále věší okruh posluchačů.
Po vydání prvního alba „Přišli jsme si
pro vaše děti“ v roce 2007 byla kapela ihned nominována na nováčka
roku jak v cenách Anděl, tak v cenách Óčka. Druhé vydané CD v roce
2009 s názvem „Hledá se žena“ tuto
kapelu již jednoznačně katapultovalo na přední příčky hitparád a kapela se stává kapelou roku v kategorii
Rock v cenách Óčka. Píseň „Hledá
se žena“ se stává na 40 týdnů nejhranější CZ písní na všech rádiích.
V roce 2011 svoje výsadní postavení
Mandrage potvrdilo vydáním svého
třetího CD s názvem „Moje krevní
skupina“. Písně jako Františkovy
lázně, či Šrouby a matice jsou hrány
ve všech rádiích takřka nepřetržitě.
Webové stránky Mandrage se stávají
nejnavštěvovanější ze všech hudebních interpretů. www.mandrage.cz
Tak jak pořadatelé slibovali, festi-

Úspěchy sportovců z Domečku
Letošní školní rok byl v Domě dětí a mládeže ukončen,
a proto je důležité zhodnotit úspěchy a příkladnou práci vedoucích zájmových útvarů a jejich svěřenců.
Obrovským úspěchem pro DDM je 1. místo našich střelců v Okresní střelecké lize. Družstvo pod vedením Antonína Ráčila opět nezklamalo a obhájilo své loňské umístění.
Střelci Tereza Rubínková, Jan Hamerník, Vít Bartoš a Jiří
Brablec nastříleli celkem 2193 bodů a stali se ve vysoké
konkurenci opět vítězi.
Na soutěži Bystřický Kostitřas 2012 získaly pod vedením
Lucie Zivčákové krásné 2. místo naše mažoretky – Lucie
Škrdlíková, Jana Hroncová, Kristýna Pivodová, Natálie
Adamová, Barbora Sitařová, Jana Vašíková a Daniela Pečínková.
Žabšmeni a Pralinky ze zájmového útvaru aerobik pod
vedením Pavly Jakubcové i v tomto školním roce výborně
reprezentovali Domeček. Ve složení Monika Jurnečková,
Karolína Tomanová, Veronika Maršálková, Veronika Nepejchalová, Anna Honková, Petra Nováková, Michaela Šuterová, Lenka Jobánková, Lucie Koktavá a Petra Vrbasová
získali 1. místo na soutěži Super dance v Táboře, 2. místo ve
Žďáře nad Sázavou na taneční soutěži Žďár tančí a 3. místo
na Bystřickém Kostitřasu.
Pralinky ve složení Petra Dufková, Natálie Munzarová, Jana Vašíková, Alena Koktavá, Ivana Koktavá, Tracy
Balievová, Andrea Danielová, Veronika Zedníková a Zita
Podsedníková vybojovaly v kategorii aerobic děti krásné
2. místo ve Žďáře nad Sázavou a 3. místo na Bystřickém
Kostitřasu.
Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci Domečku
na soutěžích i kulturních akcích a těšíme se na jejich příští
úspěchy.
Karel Krondráf, ředitel DDM

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

val bude obohacen rozsáhlým doprovodným programem jak pro dospělé,
tak děti. Domluveno je již malování
na obličej, skákací hrad, lukostřelba,
žonglování, bungee running, výroba a prodej reklamních placek, jurta s čajovnou a vodními dýmkami,
prodej stylových šperků, přírodních
potravin (jako čaje a medy), triček
a ostatního „festivalového“ zboží.
Motorkáři zdejšího Chopperteamu
nabídnou projížďku na svých strojích. Dolaďuje se i pestré občerstvení
obohacené nejen o steaky a klobásy,
ale i sele na rožni a bramborové placky, masové směsi či sladké trdelníky.
Vstupenky na všechny akce zakoupíte v Turistickém informačním
centru v Bystřici nad Pernštejnem,
či on-line předprodej na stránkách
www.eventim.cz. Bližší informace
a případné změny programu se dozvíte na webových stránkách www.
zapnutobystrice.cz, nebo na facebooku, kde pro Vás jsou již nyní připraveny soutěže.
Děkujeme za podporu všem partnerům.

LETNÍ KINO
SK BYSTŘICE N.P.

Pátek 13. 7.

Šmoulové

Sobota 14. 7.

Muži v černém 3

Neděle 15. 7.

Probudím se včera

Pondělí 16. 7.

Alois Nebel

Úterý 17. 7.

Okresní přebor:
Poslední zápas
Pepíka Hnátka

Středa 18. 7.

Čtyři slunce

Čtvrtek 19. 7.

Bitevní loď

Pátek 20. 7.

Líbáš jako ďábel

Sobota 21. 7.

Prci,prci,prcičky:
Školní sraz

Neděle 22. 7.

Sherlock Holmes:
Hra stínů

Kino je umístěno na stadionu
SK Bystřice n.P (krytá tribuna)
začátky představení ve 2140 hod.
▶ hrajeme za každého počasí
▶ občerstvení zajištěno v místě
▶ změna programu vyhrazena
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KULTURA

S Vodomilem Zubří zemí 2012 – 5
EDUARD VALDHANS
(15.1. 1928)
Eduard Valdhans
se narodil v Černvíru, kde byl otec
řezníkem a malozemědělcem.
Lákal ho dřevěný
most i starobylý
kostel, ale také
Kamenisko pod ním a dodnes nedá
dopustit na řeku Svratku.
Eduard Valdhans vychodil školu
v Nedvědici, pak dojížděl na gymnázium do Tišnova a poté vystudoval učitelský ústav v Brně (do roku
1948). Za prvním kantorským místem odjel až na Hlučínsko, kde strávil
v Hati dva roky. Následovala vojna
a další dvouletá štace v Šilhéřovicích
a poté učil na večerní škole pro dospělé v Hlučíně a dále v Petřkovicích.
A právě zde na Ostravsku začal mladý učitel Valdhans malovat.
Když v roce 1953 vážně onemocněl, byl rodičům vděčný za azyl
v rodném Černvíru. Tehdy nabrala
jeho výtvarná tvorba na intenzitě
a zamiloval si motivy z okolí Černvíra, Skorotic, Křížovic. V letech 1956
– 1959 absolvoval v Praze dálkový
kurz kresby a malby. Tvořil především šachty a jiné ostravské motivy,
dočkal se výstavy na KNV v Ostravě
a také v Hlučíně a Petřkovicích.
Jenže Eduard Valdhans toužil po
návratu do rodného kraje, což se mu
v roce 1961 podařilo. Rodina se usadila v Bystřici nad Pernštejnem, kde
pan Valdhans začal učit na základce
i LŠU matematiku, rýsování a především výtvarnou výchovu. V roce
1968 byl vybrán za zástupce ředitele
na dokončované nové základce Nádražní ulici. Ta byla v dalším roce

Ze Štěpánova vede naše putování přes Ujčov do Nedvědice. V Ujčově se
vyplatí odbočit novou asfaltovou cyklostezkou na Dolní Čepí, jemuž dominuje starobylý kostel sv. Václava. V Nedvědici máme na dohled Pernštejn, perlu
našich hradů. A také spoustu možností k občerstvení a na infocentru dostanete razítko. V sousedním Černvíře vyrůstal malíř Eduard Valdhans a nás
zde nejvíce upoutá dřevěný most a původem románský kostel. V Doubravníku
zakončíme naši pouť u nejkrásnější pernštejnské sakrální památky, kostela
Povýšení sv. Kříže. Pernštejnové si v něm zřídili hrobku a v tom je napodobili
i Mitrovští. Okolí Doubravníka je romantické a nabízí zajímavé vycházky.
otevřena a Eduard Valdhans se stal
ředitelem této školy.
Protože netvořil ty správné motivy, nebyl přijat do svazu výtvarníků,
ač své obrazy prodával v galeriích
a v prodejnách Dílo v Praze, Brně,
Pardubicích, Jihlavě, Příbrami či na
Pernštejně. Eduard Valdhans dále
maloval vysočinské krajiny i zátiší,
nevyhýbal se ani kresbě a graﬁce.
Jeho díla zdobí příbytky četných
domácností na Bystřicku i jinde, najdete je ve školách, knihovnách, kulturních domech a jiných veřejných
budovách. Obrazy má ve všech světadílech, v Evropě třeba ve Švédsku,
Anglii, Rusku či Švýcarsku.
Jeho sgraﬁto „Rodina“ bylo realizováno na kulturním domě v rodném Černvíře (1963), další pak
v Darkovicích. S oblibou maluje staré cesty, doly, vesnice na Bystřicku
i Novoměstsku – Ždánice, Karasín,
Věchnov, Milasín, Vítochov, Písečné, Ubušínek, Sulkovec, Daňkovice,
Krátkou...
Rukama vzácného pedagoga Eduarda Valdhanse prošlo mnoho talentovaných dětí. Z některých se stali
uznávaní umělci a na svého učitele
rádi vzpomínají. Ten stále skicuje
v terénu a rád se vrací do rodiště, kde
jeho drazí odpočívají u kostela. Vedení obce věnoval kresby zdejších památek pro použití pro občany.

VILÉM II. Z PERNŠTEJNA
(asi 1436 - 8. 4. 1521)
Vilém II. z
Pernštejna byl
nejznámějším
členem rodu
zubří
hlavy,
jeden z nejvýznamnějších
magnátů a politiků přelomu
15. a 16. stol. Občas se stával terčem
vtipů, že je vnukem loupežníka. Jeho
děd Vilém I. totiž podporoval lapkovskou družinu. O vnukovi máme zprávu, že už jako mladý bojovník patřil k
nejúspěšnějším účastníků na turnaji v
Brně. Byl v družině budoucího krále
Ladislava Pohrobka, podporoval Jiřího z Poděbrad a Jagelonce, ale jeden
čas i Matyáše Korvína. Sídlil postupně ve Velkém Meziříčí, na Zubštejně,
Helfštejně, jako poručník i na Moravském Krumlově a nakonec v Pardubicích.
Stal se nejvyšším komorníkem
zemského soudu v Brně, nejvyšším
maršálkem Království českého a nakonec nejvyšším hofmistrem Království českého. V roce 1490 se přičinil
o zvolení Vladislava II. za krále uherského a svou diplomatickou dráhu
završil zásluhou o Svatováclavskou
smlouvu, kterou bylo v roce 1517

dosaženo narovnání mezi městy
a šlechtou.
Pokud v mládí patřil mezi udatné bojovníky, postupně se stal velmi moudrým a dobrým ekonomem
a hospodářem, ale i obchodníkem.
Zakládal rybníky, pivovary, podporoval chov ovcí a také rozvoj hornictví.
Sám přebral pouze panství pernštejnské, ale dědicům kromě Pernštejna
odevzdal i Helfštejn, Tovačov, Přerov, Lipník, Hranice, Louku, Kojetín,
Kunštát a Židlochovice, v Čechách
pak Pardubice, Týnec nad Sázavou,
Potštejn, Hlubokou, Rychnov, Litice. Získal tak třikrát větší zboží, než
vlastnili Rožmberkové. Byl údajně
nejbohatším magnátem českého
království, přitom se k poddaným
choval laskavě a štědře jim uděloval
privilegia. Jako katolík se dokázal zastat i českých bratří a charakteristika
Františka Palackého ho staví do toho
nejlepšího světla. Byl pokládán i za
nápadníka na český trůn.
S přibývajícími léty píše Vilém
stále naléhavější dopisy (vydal je už
Palacký), v nichž vybízí k jednotě
a míru v zemi, je proti míchání se
cizinců do českých problémů, volá
po svornosti a práci všech Čechů na
zvelebení země a na zvýšení královské moci. Nakonec pozvedl svůj hlas
proti separatistickým snahám Moravanů.
Dle některých historiků v čele
s právě Palackým byl pro vnitřní dějiny našich zemí důležitější postavou,
než byli tehdy králové. Zemřel ve vysokém věku v Pardubicích a pochován byl v doubravnickém chrámu.
Paní Bracková Vás ráda provede
kostelem (720 690 199), na oplátku
můžete přispět na opravu varhan.
Hynek Jurman

Temné stránky – 11

V roce 1967 bylo v okrsku VB
v Bystřici n. P. evidováno kromě dalších přestupků 24 krádeží, 8 rvaček a
21 dopravních nehod. V dubnu byl
vyloupen bufet na nádraží a odcizeno
zboží za 1 000 Kčs. Krádež provedl
občan Š. z Mirošova na cestě domů
po propuštění z vězení.
Jednoho květnového večera byla
asi ve 23 hodin při cestě k autobusu
na náměstí za plného osvětlení přepadena mladá učitelka z Bystřice
neznámým mužem, který ji táhl do
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temného dvora u Sedláků, kde ji chtěl
znásilnit. Byl však vyplašen kolemjdoucími chodci a při útěku dopaden
příslušníky bezpečnosti. V pachateli
byl zjištěn Josef Ř. z Brna, přechodně
bydlící na ubytovně Uranových dolů.
Byl odsouzen na 3 roky do vězení.
V červenci 1967 se někdo vloupal
do kanceláře uhelných skladů. Odcizil příruční pokladnu, která však byla
bez peněz, zdemoloval tedy kancelář,
ale plechové skřínky s 5 000 korun si
nevšiml. Téže noci vnikl ještě do II.
mateřské školy, kde našel jen nepatrnou peněžní hotovost, ale zase způsobil hmotnou škodu. Do konce roku
nebyl pachatel zjištěn.
V srpnu pak přepadl Josef C.
z Domanínka Antonína Š. z Rozsoch
a odcizil mu 250 korun. Protože to
byl již jeho několikátý přestupek, byl
potrestán 4 roky vězení.
V lednu 1967 byl nedbalostí na nádvoří Čs. automobilové dopravy přimáčknut autobusem na zeď zaměst-

nanec Eduard Č. ze Švařce. Během
převozu do nemocnice zemřel.
V dubnu se oběsil 81tiletý občan,
který dlouho trpěl rakovinou prostaty
a prožíval nesnesitelné bolesti. Zanechal po sobě zprávu: „Není to k vydržení,odpusťte mně.“
V srpnu došlo k těžké dopravní nehodě na křižovatce silnic u školního
statku. Srazila se tam dvě osobní auta
z Ostravy a Opavy, z nichž jedno nedalo přednost v jízdě. Obě byla zničena, pět lidí většinou těžce zraněno.
V září došlo k smrtelnému úrazu
v elektroopravně OSP. Při nesprávným zacházením s elektrickým zařízením byl zasažen proudem K. D.
z Kovářové, učeň třetího ročníku, který zůstal na místě mrtev.
Ani rok 1968 nezačal moc vesele.
Už 6. ledna byl zachycen jedoucím
osobním vlakem v Bystřici na nádraží Josef S. z Dolní Rožínky, aniž to
kdo zpozoroval. Mrtvé tělo nešťastníka bylo vláčeno až do příští zastávky

v Rozsochách.
Následovaly sebevraždy, loupeže
a krádeže. O jednom letním povyražení kronikář zaznamenal: „22.
června navštívilo několik mladíků
z hotelové ubytovny v Bystřici taneční
zábavu v Domaníně. Když se ve 2 hodiny v noci vraceli v alkoholovém
rozjaření domů, zatoužili nějak vybít
zlost svou mladistvou energii: převraceli ploty u zahrad, zazvonili si
v domanínské kapličce a u Bystřice
převrátili starší osobní auto, které
v důsledku krátkého spojení chytlo.
Dobrodružství skončilo u místního
lidového soudu v Bystřici a stálo mladíky pořádnou pokutu.“
A 11. července před půlnocí se
pustilo na náměstí do rvačky na
50 rozjařených mužů po odchodu
z restaurace Přehrada. Po zákroku veřejné bezpečnosti se rozprchli, pouze jeden z nich skončil na záchytce
v Brně, neboť napadl příslušníka VB.
připravil Hynek Jurman

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA
ROK PERNŠTEJNŮ
Protože rok 2012 byl vyhlášen
rokem Pernštejnů, nemůže ani
naše město zůstat stranou oslav
tohoto význačného šlechtického
rodu. Akce konané pod záštitou
Města Bystřice nad Pernštejnem
vyvrcholí na sklonku léta.
Již v sobotu 8. září se v městském muzeum otevře výstava Bílá
paní pernštejnská věnovaná stejnojmenné romantické zpěvohře, jejímiž autory byli bystřický rodák A.
Boček (libreto) a rodák z Pernštejna A. E. Titl (hudba). Na sobotu
22. září je pak připraveno kulturní
odpoledne s celou řadou akcí pro
širokou veřejnost. V 15.00 zahájí oslavy rekonstrukce Bílé paní
pernštejnské, jejíž partitura se
dlouho považovala za ztracenou,
dokud nebyl její opis nalezen ve
vídeňské Národní knihovně. Z díla
budou uvedeny vybrané fragmenty doplněné českým překladem a
komentářem Mgr. Jana Pulkrábka.
Přepisu původní obtížně čitelné
partitury do dnešní „hratelné“ podoby se ujala studentka hudební
vědy na FF MU v Brně Michaela
Macháčková. Ta rovněž nacvičí
pěvecké party s Komorním sborem
Alter ego a sólisty, kteří vystoupí

v historizujících kostýmech. Hudební doprovod zajistí Orchestr
Něhoslava Kyjovského pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové. Protože obsazení orchestru je široké,
pozval si k účinkování hosty nejen
z řad pedagogů bystřické ZUŠ, ale
i její bývalé žáky, dnes studenty
konzervatoří, a další. Dílo vzniká
pod supervizí vyučujících Ústavu
hudební vědy FF MU v Brně a
snad bude pro všechny připomenutím dávné historie, která nám má
stále co říci.

Není jednoduché uvést v život
dílo, které není možné poslechnout si na CD a zjistit, jak by mělo
znít. Ale byla by škoda se o jeho
znovuzrození nepokusit. Zpěvohra
bude provedena hned dvakrát, kromě již zmíněného zahájení proběhne ve 20.00 večerní představení při
umělém osvětlení, a tudíž se zcela
jinou atmosférou. Mezi oběma
uvedeními bude připraven doprovodný program, většinou v prostorách městského muzea. Děti se
mohou těšit na výtvarné dílny, kte-

ré zajistí Kopretina – centrum pro
rodiče s dětmi, klub Úsměváčci –
PDRP a ateliér Libuše Buchtové.
Děvčata si vyrobí vlastní čepec,
kluci štít s erbem a každý si bude
moci odnést malý talisman. Vítány
jsou dívky a dámy v kostýmech
bílých paní, které na závěr programu předvedou malou „módní“
přehlídku.
Veškeré další informace budeme
přinášet postupně, sledovat můžete
i webové stránky městského muzea.
Lenka Macháčková

Zájezdy po stopách Pernštejnů
Jak už bylo avizováno, k Roku
Pernštejnů pořádá Město Bystřice
nad Pernštejnem dva zájezdy po
našem regionu, kterých se můžete
zúčastnit.
V plánovaných trasách došlo k
jediné změně – štola Jeřábek je
v takovém stavu, že by návštěvníkům hrozilo nebezpečí úrazu,
proto dojde k návštěvě jiné štěpánovské štoly, bezpečnější. Vyjíždí se v 8.00 hodin z Bystřice nad
Pernštejnem, termíny a obsah zájezdů jsou následující:

13. 9. 2012 - Zájezd Po stopách
pánů z Pernštejna – s průvodcem,
pohodlnější verze:

15. 9. 2012 - Zájezd Po stopách
pánů z Pernštejna - s průvodcem,
náročnější verze:

Bystřice – Vítochov (prohlídka
kostela) – Aueršperk (zřícenina
hradu) – Vír (Vírský mlýnek) –
Švařec (památná lávka) – Štěpánov
(litinové odlitky pernštejnských
železáren) – Nedvědice (nedvědický mramor, cukrárna) – Doubravník (kostel, hrobka Pernštejnů)
- Pernštejn (nádvoří, občerstvení)
– Bystřice ..cena cca 200.-

Bystřice – Zubštejn (prohlídka
zříceniny) – Štěpánov (exkurze
do štoly – nutná baterka!, litinové
odlitky pernštejnských železáren)
– Nedvědice (nedvědický mramor,
cukrárna) – Doubravník (kostel,
hrobka Pernštejnů) - Pernštejn
(nádvoří, občerstvení) – Bystřice…cena cca 200.-HJ-

Letní fotografická škola v Bystřici nad Pernštejnem 10. – 12. 8. 2012
aneb malé prázdninové fotografické dobrodružství
Léto je čas sluníčka, dovolených, prázdnin a relaxace!
Léto je také díky teplému počasí
a dlouhým slunečným dnům ideální dobou pro focení. Využijte
svého volného času a nejkrásnějšího období v roce a rozšiřte si znalosti a dovednosti v oboru fotografování. Vezměte svůj fotoaparát
a uvidíte, že se během tří dnů zamilujete. Dobrá fotka totiž osloví
každého po celém světě – bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání...
Co je to Letní fotograﬁcká škola?
Letní fotograﬁcká škola představuje
komplexní a intenzivní kurz, který
proběhne formou praktické fotograﬁcké dílny pod vedením profesionálních

lektorů. Cílem je zdokonalit se ve fotografování, naučit se spoustu nového
a především, skvěle se při tom bavit
se skupinkou stejných nadšenců jako
jste Vy sami! Během aktivního víkendu se naučíte zachytit a zpracovat
Vaše snímky do mnohem lepší kvality,
než doposud. Zakusíte, jaké to je být
portrétním fotografem či pohotovým
dokumentaristou a jak nafotit kvalitní
reportáž. Naučíte se ozvláštnit pohled
na skryté kouzlo zdánlivě všedních
objektů či architekturu města. Letní
fotograﬁcká škola bude víkendem nabitým informacemi a praktickými tipy,
vedoucími k působivým snímkům, víkendem plným zábavy a skvělých fotograﬁckých zážitků ve spojení s Vav-

řineckou poutí. Vzhledem k omezenému počtu účastníků (max. 12 lidí)
bude vždy dostatek prostoru na řešení
individuálních dotazů či konzultací
Vašich fotograﬁí.
Výukové části Letní fotograﬁcké školy
Teoretická – technické principy
práce s digitální fotograﬁí
Praktická – práce v exteriéru, zásady kompozice, správné vnímání
scény
Graﬁcká – editace a zpracování
digitálních fotograﬁí na PC
A nakonec audiovizuální fotoprojekce
Fotograﬁe pořízené v průběhu
dílny budou editovány do autor-

ských portfolií, která budou prezentovat Vaše práce a budou promítána
v rámci závěrečného večera pod
širým nebem na velkoformátové
plátno v propojení s hudbou, která
vyznění snímků ještě umocní.
Počet účastníků LFŠ je omezený, vážným zájemcům doporučujeme přihlásit se co nejdříve, protože
v případě vyššího zájmu, než dílna
umožňuje, bude rozhodovat pořadí
přihlášek.
Více informací a přihlášku naleznete na www.fotosoutez-bystricko.
cz/pages/letni-fotograficka-skola
nebo v Turistickém informačním
centru v Bystřici nad Pernštejnem.
KUMŠT o. s.

Vavřinecká pouť v Bystřici n. P., autor: Martin Novák, archiv fotosoutěže Bystřická zrcadlení
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Cyrilo-Metodějská pouť na Vítochově
Začátkem letošního roku vyhlásily Město Bystřice n.P a Mikroregion
Bystřicko první ročník akce „Nositel tradic Bystřicka“, která si kladla za cíl
najít někoho, kdo by byl spojen s uchováním, obnovou či rozvíjením tradic
Bystřicka. V březnu komise doporučila zastupitelstvu Města Bystřice nad
Pernštejnem a členské schůzi Mikroregionu Bystřicko udělit titul „Nositel
tradic Bystřicka“ Sboru dobrovolných hasičů Vítochov, který se zasloužil
na Bystřicku o zachování tradiční Cyrilo-Metodějské poutě ve Vítochově.
Doporučení komise bylo schváleno a my bychom Vás chtěli tímto článkem
blíže seznámit právě s touto tradiční poutí.
Historie poutě:
ganizaci se podílí římsko-katolická
Ze vzpomínek pana řídícího Vo- farnost Bystřice, občané Vítochova
tavy…
a okolí a členové Orla.
Roku 1863 byla okázale slavena
K pouti patří i radosti světské a ty
tisíciletá památka příchodu věro- se nacházejí o několik metrů níže,
zvěstů Cyrila a Metoděje na Mora- přímo uprostřed vsi.
vu. O významu těchto světců svědčí
Už dlouhou řadu let přijíždí se
i to, že jejich svátek byl přeložen svými pouťovými atrakcemi p. Pavel
z 9. března na 5. července. Roku Kočka z Deblína. Po ztrátě velkého
1884, zásluhou Metoda Hoška, hřiště je několik jeho atrakcí rozesekaplana v Bystřici, bylo započato to na volných místech na návsi. Díky
s opravami interiéru kostela, který omezené dopravě je možný volný
byl v té době ve velmi sešlém stavu. pohyb po silnici, kterou lemují stánV okolních obcích bylo vybráno ky s pouťovou tématikou.
na opravy kostela 220 zlatých, hrabě
Na místním výletišti, které bylo
Mitrovský věnoval 50 zlatých. Opra- v posledních letech zrekonstruováva stála 550 zlatých. V opravách byl no, naleznou návštěvníci možnost
započítán i náklad na nový kamenný občerstvení a načerpání sil při pokříž před hřbitovem. V následujícím slechu živé hudby. Na tomto místě
roce 1885 byla dne 5. července ko- se nejedná o jedinou akci. Už den
nána první pouť do Vítochova z Bys- před hlavní poutí je pořádána místtřice, Rozsoch a Rožné. Toho dne ním sborem dobrovolných hasičů
byl vysvěcen nový obraz sv. Cyrila taneční zábava. V roce 2010 přibya Metoděje vyhotovený malířem Ji- lo ještě vystoupení ochotnického
řím Stantejským z Litomyšle.
divadla z Víru, a tak se protáhla
Současnost poutě:
tato akce na třídenní maratón. Celé
Tradice konání pouti vydržela až dění je ukončeno druhou taneční
doposud a je stále slavena na svátek zábavou, která je díky repertoáru
slovanských věrozvěstů. Díky usta- určena pro všechny věkové katenovení tohoto dne státním svátkem gorie. Na organizování, prodeji
je možné tuto pouť slavit i mimo ví- občerstvení, úklidu obce a další
spoustě důležitých drobných věcí
kendové dny.
V dopoledních hodinách probí- se podílejí samospráva, sbor dobhá mše svatá, která se koná před rovolných hasičů a většina místkostelem sv. Michaela a ke které se ních, ale i obec navštěvujících
scházejí věřící z blízkého, ale i ze občanů.
Součástí Cyrilo-Metodějské pouvzdálenějšího okolí. Vždy jich bývá
přítomno několik stovek. V roce tě bude u kostela 5. 7. 2012 v 11.00
2006 bylo zbudováno nové kamen- hodin slavnostní předání titulu
né oltářiště a dřevěný svatostánek, „Nositel tradic Bystřicka“ a soukterý je dílem Jaroslava Škorpíka. časně také ocenění návrhu plakeV tomto roce došlo také k posvě- ty, který zpracoval Lukáš Juračka
cení obecních znaků jako je prapor ze SPŠ a VOŠ technické v Brně.
a znak. Při této příležitosti byly vy- Tímto bychom Vás také chtěli poraženy pamětní mince a výtěžek zvat na výstavu SDH Vítochov,
z jejich prodeje byl věnován na která bude zahájena 5. 7. 2012
opravy kostela a jeho bezprostřed- v KD Vítochov.
Z podkladů Lukáše Straky zpraního okolí. Pravidelný návštěvník si
covala Jarmila Zemanová.
těchto změn určitě všimne. Na or-

Pouť v roce 1969
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Vítochovská pouť 2012
1. července
17:00h Divadelní představení ochotníků z Víru “Hrátky s čertem”,
následuje předpouťové posezení s kapelou Sympa k.
(Při velké nepřízni počasí se divadelní představení ruší!)
4. července
20:00h Předpouťová zábava skupiny ARZENAL
5. července
10:00h Poutní mše svatá u kostela sv. Michaela
11:00h Předávání ocenění “Nositelé tradic” (u kostela)
perníh pěvce (u kostela)
11:15h Koncert Jakuba Pus ny - operního
bava s kapelou
kape
ka
peelou “Zuberská
“ZZu
16:00h Pouťová taneční zábava
šestka”

Vše za účas pouťových atrakcí, stánků tradičních řemesel a také
bohatého občerstvení.
Pořadatelé Vás všechny srdečně zvou do Vítochova na oslavu
svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje!

Partyzánská odysea konečně vyšla
Kniha s dlouhým názvem „Partyzánská
odysea a osud Věry Pilařové“ je konečně na
světě! Přináší skoro neuvěřitelná fakta o partyzánském odboji, o zradě komisaře Tůmy,
o likvidaci štábu u Leškovic i o záhadném
úmrtí Věry Pilařové v roce 1952.
V předmluvě napsal náš přední historik
PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D: „Předkládaná publikace stojí rozhodně za pozornost, byť její
obsah není jakkoli optimistický či povzbudivý.
Autoři, kteří nejsou profesionálními historiky,
odvedli obdivuhodný kus práce. Zbývá jen
dodat, že kniha je zpracována především na
základě studia primárních archivních pramenů a že každý, kdo by chtěl následně interpretovat dané téma, by ji neměl pominout.“
Knihu napsali tři autoři z Vysočiny: Milan Kubín, jenž sice žije v Praze,
ale pochází ze Žďáru nad Sázavou, Hynek Jurman ze Štěpánova nad Svratkou a Pavel Vomela z Krucemburku.

Zubní pohotovost ČERVEN - ČERVENEC 2012
23.6. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 566 628 788
24.6. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, V. Meziříčí, 566 522 442
30.6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 235
1.7. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, V. Bíteš, 566 533 092
5.7. čtvrtek MUDr. Magdalena Fillová, Poříří 11, V. Meziříčí, 566 522 442
6.7. pátek MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124
7.7. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, V. Meziříčí, 603 206 336
8.7. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 231
14.7. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n.M., 566 542 615
15.7. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332
21.7. MUDr. Miroslava Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 566 628 712
22.7. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 566 628 712
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Evropské dotace na vzdělávání do škol a školských zařízení
Chcete zkvalitnit výuku na Vaší škole? Potřebujete vzdělávat pedagogy Vaší školy? Máte nápad na nový
vzdělávací modul pro dospělé? Nemáte na realizaci Vašich potřeb či nápadů v oblas vzdělávání finanční
prostředky? Pokud jste alespoň na 1 z těchto otázek odpověděli ANO, právě pro Vás je určen Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) je jedním z 8 tema ckých
programů, ze kterého čerpají v letech 2007 – 2013 školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace,
města, obce, svazky obcí, právnické osoby, jejichž předmětem činnos je vzdělávání, sdružení a asociace
škol, hospodářské komory, odborové organizace, vysoké školy a jiné organizace peněžní prostředky na
ak vity týkající se vzdělávání. Projektové ak vity musí být zacíleny na žáky a pracovníky škol a školských
zařízení, pracovníky zařízení, kteří se zabývají vzděláváním dě , volnočasovými ak vitami dě , na lektory
vzdělávající dospělé apod.
Poskytovatelem finančních prostředků z OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a třináct
krajů České republiky, které rozdělují finanční prostředky z OP VK prostřednictvím tzv. globálních grantů.
Kraj Vysočina vyhlásí dne 20. června 2012 výzvu k předkládání projektových žádos , a to v oblastech
podpory 1.1 s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitos dě a žáků, včetně dě a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a v oblas
podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

V jednotlivých oblastech podpory jsou pro výzvu vyhlášenou dne 20. června 2012 alokovány tyto částky:
v oblas podpory 1.1 – 83 442 s. Kč, v oblas podpory 1.2 - 21 636 s. Kč, v oblas podpory 1.3 – 31 230
s. Kč a v oblas podpory 3.2 – 47 359 s. Kč. Předložené projekty budou podrobeny několikafázovému
hodnocení, předběžný termín vyhlášení výsledků schválených a neschválených projektů k realizaci je
stanoven na únor 2013.
Kompletní informace k výzvám v jednotlivých oblastech podpory lze nalézt na stránkách OP VK, www.
vysocina-finance.cz pod záložkami „Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Ak vní
výzvy“. Projektové žádos se předkládají na Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 6. do 17. srpna 2012. V prioritní ose 1 s názvem Počáteční
vzdělávání (v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3) lze zažádat o finanční prostředky na 1 projekt v max. výši
10 mil Kč, v oblas podpory 3.2 v max. hodnotě 4,5 mi. Kč. Minimální výše projektu musí činit 1 mil. Kč.
V případě Vašeho zájmu poskytujeme konzultace k Vámi připraveným záměrům a to prostřednictvím
e-mailu opvk@kr-vysocina.cz. Využít lze i telefonické kontakty na pracovníky oddělení grantových
programů (www.kr-vysocina.cz /záložky Krajský úřad/kontaktní údaje). Pro zájemce, kteří se chtějí
dozvědět více o podmínkách vyhlášené výzvy, způsobu podání projektových žádos připravuje oddělení
grantových programů seminář, který se bude konat dne 29. 6. 2012 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina
(více informací o programu semináře, způsobu přihlášení naleznete na stránkách OP VK).
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Znáte křišťálovou studánku na Bystřicku?

Pokud je tomu opravdu tak, podělte se s námi o svoje znalosti, protože připravujeme jednak přehled,
kde všude na Bystřicku studánky
máme, jednak se budeme snažit ve
frekventovanějších lokalitách postupně studánky vyčistit a upravit.
Uvítáme Vaše tipy i tehdy, nebudou-li to právě ty studánky v hlubokých

lesích, ale např. v zahrádkách,
v polích apod. Mnohé studánky, které znáte, nebudou v současnosti ani křišťálové, ale i ty
nás zajímají.
Zejména vyhlašujeme pátrání po studánce „Vejšlavínek“,
která by se měla nacházet poblíž Bystřice nad Pernštejnem,
a dále hledáme bližší údaje
o studánce, ze které stáčel vodu
do lahví pan Šťastný ve Víru.
Své tipy a informace pište, volejte, mailujte během
léta na adresu Mikroregionu
Bystřicko, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, telefon:
566 590 399, 731 575 342,
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz,
případně
redakci časopisu Bystřicko.
Nezapomeňte uvést i kontakt
na Vás, abychom se mohli s Vámi
spojit v případě, že budeme potřebovat doplnit další údaje.
Moc Vám děkujeme za ochotu,
přejeme krásné léto, i s vycházkami
ke studánkám, a těšíme se na Vaše
odpovědi.
Eva Zamazalová

NOC KOSTELŮ

První f iftýny v Rožné

Datum 26. 5. 2012 se stalo pro členy Tenisového klubu v Rožné velice
důležitým. Poprvé ve své historii totiž sehráli domácí utkání skutečně
doma, a to na nově zbudovaném antukovém hřišti. Díky sponzorům –
obci Rožná, ﬁrmám SPH stavby s.r.o., Sagras, a.s., GSCeP a.s. a ALA –
GASTRO – se podařilo dokončit sportovní areál, o který příznivci tenisu
již dlouho usilovali. Členové tenisového klubu a další občané dobrovolně
odpracovali na této stavbě více než 700 brigádnických hodin. Kromě samotného kurtu byla provedena drenáž celé plochy, což umožnilo vybudovat další hřiště pro kolektivní sporty a do vodoteče odvést část dešťové
vody od kulturního domu.
Na závěr můžeme jen popřát všem hráčům a hráčkám hodně sportovních úspěchů, kterými navážou hned na ten počáteční. Ve svém skutečně
prvním domácím utkání dokázali členové TK Rožná porazit velmi silný
tým TJ Žďár nad Sázavou 6:3.
Libor Pokorný, starosta

Nohejbalový turnaj
Střítež
Oznamujeme všem neregistrovaným hráčům nohejbalu, že v sobotu 30.
června 2012 proběhne otevřené mistrovství obce Střítež tříčlenných družstev.
Začátek turnaje bude v 15.00 hodin na sportovním areálu ve Stříteži. Startovné ve výši 99,- Kč bude vybíráno pouze od družstev, kde přesáhne součet
věku všech členů týmu 50 let.
Přihlášky zasílejte na e-mail: ou@stritez.cz, nebo telefonicky na číslo:
602 536 209. Počet týmů je omezený.
Hlavním sponzorem turnaje je Skupina ČEZ.
Štourač Radek, Střítež

Díky příznivým ohlasům z loňského roku se i letos konala v kostele sv. Havla v Rožné „Noc kostelů“.
Během pestrého programu jsme si
mohli poslechnout úryvky z bible
a informace o životě a skutcích patrona našeho svatostánku, očima
poutnice jsme se podívali do španělské Compostely. Dozvěděli jsme se
něco o tom, jaký šat a proč se nosí
u oltáře. Při komentované prohlídce
si zájemci prohlédli i architekturu
našeho kostela a mohli navštívit mís18. strana

ta běžně nepřístupná. Celý večer nás
doprovázela hudba, která vyvrcholila závěrečným zpěvem Svatováclavského chorálu. Akci si užívaly i děti,
pro které byla nachystána zábavná
hra s překvapením na závěr. Ve ﬁnále jsme ještě ochutnali mešní vína
a dobroty, které účastníci připravili.
Všem organizátorům patří veliké
poděkování a všichni se již těšíme
na příští ročník.

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

Libor Pokorný, starosta
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Den dětí v ZŠ Dolní Rožínka

Galerie „NA BAHNECH“ ve Víru

24. 6. - 3. 8. 2012
obrazy vystavují
akademická malířka

Jarmila Lorencová
a

Vlado Burian
Zahájení v neděli 24. 6. 2012 v 15 hodin
OTEVŘENO DENNĚ
od 10 - 17 hodin
Pěkné počasí, sportovně oblečené
děti, barevné obrázky na stromech
v parku. Je ráno těsně před devátou
31. května a před školou na zámku
v Dolní Rožínce začíná oslava Dne
dětí. Jak se již stalo tradicí, žáci deváté třídy se opět snažili, aby připravili
pestrý program v parku a na hřišti.
Letos jim pomohlo i několik osmáků.
Moderátorská dvojice Jarda Večeřa
a Matouš Fendrych odvedla svoji
práci opravdu na výbornou. Všechny
přivítali, seznámili s programem i jejich závěrečné vyhodnocení a předávání odměn nemělo chybu.
Svůj úkol si mohl splnit každý.
Trojice kamarádů procházely parkem
a zastavit se mohly na devíti stanovištích. Soutěžilo se ve sportovních
disciplínách jako třeba ve skákání
v pytlích, v chůzi se svázanýma nohama, lezení po žebříku, nechyběly
zde i úkoly vyžadující dobrou paměť a soustředění. Vítěze her měla
tentokrát každá třída. Vyhrála vždy
skupinka, která odevzdala kartičku
s nejvyšším počtem dosažených

bodů. Další zábavný program čekal
děti v areálu za strašidelným zámkem
Draxmoor, kde je asi nejvíce lákal
skákací hrad. „To zas byl den, to byl
kolotoč, když se to sešlo, však my
víme proč,“ říkal si tým organizátorů.
Stálo to za to. Odměnou za starosti
s přípravou jim byl pohled na spokojené tváře odcházejících spolužáků
z nižších tříd a hlasité AHOJ.
Žáci 7. a 8. třídy jsou možná na takové soutěžení velcí. I když – kdo ví?
Ti tu s námi nebyli. Vydali se poznávat
krásy blízkého okolí. Sedmáci putovali
po trase Dolní Rožínka – Rožná – Suché Louky – Věžná. Odpočívat mohli
až při opékání špekáčků. Dobýt hrad
Zubštejn se rozhodli naši osmáci. Doufám, že tam po jejich návštěvě nějaké
ruiny starobylého hradu ještě zůstaly,
aby je mohli obdivovat další turisté.
Za volný vstup do zábavného areálu děkujeme panu Liboru Šiklovi.
Za poskytnutí ﬁnančního příspěvku
na odměny pak Obci Dolní Rožínka
a Radě rodičů při základní škole.
ZŠ Dolní Rožínka

VÝROČÍ HASIČŮ V LÍSKU

Přijďte opět na Kocourka
František Kocourek zemřel náhle 7. července 1991 na Hrdé Vsi ve Víru
v kruhu rodiny a přátel. Všichni příznivci kamaráda, recesisty, mystiﬁkátora,
baviče, herce a lamželeza Františka Kocourka se mohou dostavit na jeho
vzpomínkový podvečer. Koná se v sobotu 7. července 2012 od 17.00 hodin
ve Víru na Veselém statku. Můžete si prohlédnout nově vytvořenou galerii
fotograﬁí, originálních PF, novinových článků a dalších dokumentů o Frantově životě. Na náměstíčku Járy Cimrmana také můžete spatřit jeho pamětní
desku. V kulturním programu vystoupí skupina Nerez Boys a hosté, přátelé
Františka Kocourka. Přijďte si i Vy zavzpomínat na dobrého kamaráda.
KPHJ

LETNÍ KINO Dolní Rožínka 2012
(začátek ve 21:30 hod.)

Pá 29.6.
So 30.6.
Ne 1.7.
Po 2.7.
Út 3.7.
St 4.7.
Čt 5.7.
Pá 6.7.
So 7.7.
Ne 8.7.

Líbáš jako ďábel
Šmoulové
Ocelová pěst
Bitevní loď
Čtyři slunce
Muži v naději
Signál
Mission Impossible 4 – Ghost protocol
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Okresní přebor
– Poslední zápas Pepíka Hnátka

Sbor dobrovolných hasičů Lísek Vás srdečně zve na oslavu 120. výročí
založení sboru, která se koná v neděli 1. července od 14 hodin.
Vítání sborů bude od 13 hodin u hasičské zbrojnice. Ve 14 hodin vyjde
průvod za doprovodu mažoretek směrem ke kulturnímu domu, v jehož okolí
proběhne vlastní oslava. K tanci a poslechu bude hrát Zuberská šestka.
Občerstvení včetně domácího uzeného a steaků bude zajištěno.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Slovo hejtmana
Od jara přes letní horké měsíce až po
zářijové babí léto trávíme příjemné období, kdy si rádi užíváme dlouhých dnů
třeba v klidu v přírodě nebo mezi lidmi při
nejrůznějších lidových slavnostech. Jejich
součástí jsou tradičně rozmanité kulturní
programy. Letos jsme je spojili tematicky do projektu „Vysočina fandí kultuře“.
Chceme jeho prostřednictvím zvýšit povědomí o významných kulturních akcích
konaných v Kraji Vysočina v roce 2012
napříč územím celého kraje. Průvodci tohoto nového putování Vám budou krajánci
špacírující Vysočinou se zvěstí o nebývalých výstavách a dalších kulturních počinech zdejších obyvatel.
Rád bych připomněl alespoň některé
z těchto pěkných akcí. Velké orchestry Vysočiny koncertovaly v Jihlavě už v květnu,
dále nás čeká v červnu řada koncertů malých dechových kapel pod korunami stromů ve Žďáru nad Sázavou, jazzová hudba,
kostýmy, veteránská auta v Dalešicích
a Třebíči, galavečer rekordů v Pelhřimově, swing na Havlíčkově náměstí v rámci
tradičních letních promenádních koncertů
bude vévodit Havlíčkobrodskému kulturnímu létu v srpnu, závěrečná Tančírna opět
v Jihlavě využije pěkných zářijových dnů.
Mezi nejatraktivnější výstavy i v širším
kontextu celé republiky se zařadila hned ta
první na jaře v Oblastní galerii Vysočiny
v Jihlavě. Už od 13. dubna 2012 tu probíhá
výstava 140 obrazů pod názvem „Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské
umění ze sbírky Patrika Šimona / 1880 –
1930“. Díla pocházející z rukou umělců
oblasti od Vídně přes české území až po
Mnichov jsou zajímavým svědectvím své
doby bez národnostního omezení. Výstava
svým nekonvenčním pojetím otevírá cesty
novému vnímání středoevropské avantgardy. Kdo máte rádi moderní umění, neopomeňte ji navštívit, potrvá do 7. října.
Tato výstava souvisí i s tím, jak splácíme
postupně bez ohledu na ideologické omezení a národnostní aspekty dluhy svým
slavným rodákům. Gustav Mahler se už
vrátil do svého rodiště kromě mnoha každoročních aktivit i prostřednictvím svého
zhmotnění krásnou sochou Jana Koblasy
umístěnou v jihlavském parku pojmenovaném po světoznámém hudebníkovi.
Nyní jsou na řadě další slavní rodáci.
Osobně se těším na zářijovou premiéru
filmu o Josefu Hoffmanovi, který vznikl
za výrazné podpory Kraje Vysočina. Josef
Hoffmann patří mezi nejvýznamnější světové architekty a designéry první poloviny
20. století. Rodák z Brtnice u Jihlavy byl
průkopnickou osobností hnutí secese ve
Vídni, byl ztělesněním nové moderní estetiky a nezpochybnitelnou autoritou ve
všech estetických otázkách. Dokument
přiblíží Hoffmannův život i rozsáhlé dílo
společně se zobrazením dlouhodobé
koexistence kultur ve středoevropském
prostoru s důrazem na jejich vzájemné
ovlivňování.
Milovníci umění a kulturního dění si
opravdu přijdou v nadcházejících měsících v Kraji Vysočina na své. Pro širokou
veřejnost je už nyní připravována téměř
padesátka aktivit, které stojí za to si zapsat
do kalendářů a navštívit je. Kompletní
přehled plánovaných výstav, koncertů
a festivalů najdete na webových stránkách
kraje www.kr-vysocina.cz. Doufám, že si
je s radostí užijete a že obohatí vaše prožívání příjemných dnů.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Květen ve znamení
silniční cyklistiky
Liechtenstein Tour 2012
V úterý 8. května se ve Vranově
u Brna uskutečnil první ročník silničního závodu pro veřejnost Liechtenstein Tour. Na závodníky čekaly
dvě tratě o délkách 92 km a 52 km
se značně selektivními stoupáními
v Moravském krasu, kdy zejména
stoupání do Olomučan z obou stran,
do Babic nad Svitavou a závěrečný
výšlap z Adamova do cíle ve Vranově slibovaly aktivní závodění bez
zbytečného taktizování. Celkem
se na startu sešlo 213 závodníků,
z nichž 167 zvolilo delší trasu s dvěma okruhy. Přestože se jednalo o závod zejména pro amatérské závodníky všech kategorií, na startu se objevili i zástupci týmů obvykle jezdících závody svazové cyklistiky, kteří
i nakonec vládli popředí výsledkové
listiny delší trasy. Jakkoli charakter trati nahrával spíše závodníkům
vrchařského zaměření, v hlavní kategorii rozhodl o výsledku závodu
skoro časovkářským způsobem Josef Hošek (PSK Whirlpool Author),
který je na zdejších silnicích prakticky jako doma. Závodu se zúčastnila rovněž známá osobnost silniční
cyklistiky Pavel Padrnos, který nyní
jezdí za tým C-BASE Brno. Jiří
Binder z Cyklistického spolku Bystřice na trati délky 92 km skončil na
25. místě v kategorii MV1.

„Motorkáři dětem“ již po čtvrté
V neděli 27. května 2012 jsme
strávili krásné odpoledne s našimi
motorkáři. Protože se blížil den
dětí, udělali si na nás čas a připravili super program. Na našem náměstí
postavili 5 skákacích hradů, na kterých dováděli hlavně ti nejmenší.
Motorkáři přichystali spoustu omalovánek s motorkářskými obrázky.
Odměnou za vymalování byly pastelky. Všichni jsme byli nadšení,
kolik přijelo motorek. Všechno to
tam bzučelo, řvalo a troubilo. Mašiny byly různých barev, všechny se
krásně leskly. Sice jsem je nepočítala, ale bylo jich tam asi 70. Moc
se mi líbily i čtyřkolky, a dokonce
jsme s kamarádkou našly i tříkol-

ku. :) Někteří motorkáři vypadali
dost drsně. Měli kožené oblečení,
byli vousatí a měli řetězy na krku,
ale chovali se velice přátelsky. :)
A jelikož dostat se na takovou mašinu není žádná sranda, tak nám pomáhali, aby si nás rodiče na těch krasavicích mohli vyfotit. Třešničkou
na dortu bylo to, že odvážlivci se
mohli na motorkách i povozit. Odměnou byla nějaká sladkost a kdo
vydržel až do konce a vyfotil se
s motorkáři, dostal odznáček s nápisem CHOPPER TEAM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM. Moc
se mi to líbilo a doufám, že příští
rok si na nás zase vzpomenou.
Michaela Palečková, 12let

Mezinárodního silniční cyklistický maratón EVROPA 2012
V sobotu dne 12. května 2012
proběhl ve městě Znojmě osmý
ročník Mezinárodního silničního
cyklistického maratónu EVROPA
– memoriál Romana Meidla, který
byl zároveň 3. akcí poháru Extraliga
Masters. Závod u příležitosti 8. výročí vstupu České republiky do EU
pořádalo zájmové sdružení Cyklo
Klub Kučera Znojmo. Záštitu nad
touto sportovní akcí převzal starosta
Města Znojma ing. Vlastimil Gabrhel. Symbolický startovní výstřel
zazněl v 11.00 hodin a devadesátičlenný cyklistický peloton vyjel
z centra Znojma v uzavřené formaci
za doprovodu pořadatelských vozidel a Policie ČR. Závodníci projeli
městem směrem na Šatov a letmý
start je čekal za obcí Nový Šaldorf
- Sedlešovice. Atraktivní trať vedla
v příhraniční oblasti po území České republiky a Rakouska přes obce
Hnanice, Retz, Drosendorf, Vratěnín a Bítov. Cyklisty čekaly dva
přejezdy státní hranice. Při vjezdu na
území Rakouska jeli závodníci přes
hraniční přejezd Hnanice – Mitterretzbach a do České republiky se vraceli hraničním přechodem Drosendorf – Vratěnín. Cíl 120 km dlouhé
tratě byl opět ve Znojmě. Jiří Binder
v tomto závodě skončil na 20. místě
v kategorii M 30-39.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
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NOVĚ OTEVŘENÉ OD 1. ČERVNA 2012

KVĚTINÁŘSTVÍ

FLORET
kvě ny, dekorace, dárky
- moderní floris ka, aranžmá
- široký výběr dekora vního zboží, doplňků, dárků a svíček
- originální vazby dle Vašeho přání
- designové doplňky do Vašich bytů
dále pak:
hrnkové kvě ny, sezonní aranžmá, smuteční vazby, svatební nabídka
Otevírací doba: PO-PÁ: 8-17 SO: 8-11
Bystřice nad Pernštejnem, Kostelní 297 (u kostela, pod spořitelnou)
tel.: 605 302 168 e-mail: floret.kve ny@email.cz

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
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Tepelná čerpadla
Akce na TČ země/voda v provedení kompakt pro 100 %
dodávku tepla pro RD (ceny bez DPH):
běžná cena

- WPC 5 kW
- WPC 7 kW
- WPC 10 kW
- WPC 13 kW

182 200 Kč
194 800 Kč
203 600 Kč
210 250 Kč

akční cena

149 600 Kč
149 600 Kč
149 600 Kč
149 600 Kč

Akce na TČ vzduch/voda WPL 10 AC venkovní provedení,
vhodné pro novostavby RD:

- set pro vytápění
164 700 Kč
- set pro vytápění a ohřev TV
199 870 Kč

0ČVWR%\VWĜLFHQDG3HUQãWHMQHP
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139 600 Kč



169 600 Kč
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Konzultace, technický návrh a odborná montáž:



Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě
566 616 659 solar@solartop.cz, www.solartop.cz
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I\]LFNi QHER SUiYQLFNi RVRED SĜHGPČWQi VWDYED
YãDN PXVt EêW QD ~]HPt PČVWD QHER PtVWQtFK
þiVWt
6SODWQRVWSĤMþN\MHDåOHWV~URNHP

äDGDWHOPXVtSĜHGORåLW
Y\SOQČQRXåiGRVW
VWDYHEQtSRYROHQtSĜtSRKOiãHQtVWDYE\
 UXþLWHOp  MHGHQ UXþLWHO QD NDåGêFK  WLV
SĤMþN\  QHER QiYUK QD UXþHQt ]iVWDYRX QD
QHPRYLWRVWL


7HUPtQSRGiYiQtåiGRVWt
GR



äiGRVWL MVRX N GLVSR]LFL QD VHNUHWDULiWČ 0ČÒ
NGH MH WDNp QXWQR Y\SOQČQp åiGRVWL VSROHþQČ V
RVWDWQtPL GRNXPHQW\ RGHY]GDW,QIRUPDFH  ,QJ
-DQD-XURãRYiWHO
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Garantované hubnutí: www.zdravehubnout.cz
• Využijte internet: www.vydelekzdomu.cz
• Prodám RD v Bystřici n. P. blízko centra, cena 520.000 Kč.
777 302 761
• Prodám 1+1 v Dolní Rožínce. Byt
je po rekonstrukci. Cena 379.000
Kč. 773 111 870
• Nemůžete prodat svoji starou nemovitost? Přijedeme, zbouráme
a připravíme na stavební parcelu.
776 766 670
• Příští rok budeme prodávat RD
v Bystřici n.P., Krátká 742. Tel.
776 356 757.







2EFKRGQtĜHGLWHOVWYtVHVtGOHP
Y1RYpP0ČVWČQD0RUDYČ

9\SLVXMHYêEČURYpĜt]HQtQDSR]LFL
2GERUQtNSRUDGHQVNpKRVHUYLVX
YREODVWLILQDQFtD~YČUĤSURREODVW9\VRþLQD
=tVNiWH
¾ 3ODWSR]DãNROHQt±.þ
¾ -LVWRWX~VSČãQpVWDELOQtILUP\
¾ 9]GČOiQtYREODVWLEDQNRYQLFWYtDLQYHVWLF
¾ 3UiFHYKRGQiLSURDEVROYHQW\9â
¾ 0tVWRYNDQFHOiĜLSĜtPRQDĜHGLWHOVWYt
3RåDGXMHPH
¾ 6â9âY]GČOiQt
¾ =QDORVWSUiFHV3&
 PLFURVRIWRIILFHLQWHUQHW 
¾ ěLGLþVNêSUĤND]VN%
¾ .RPXQLNDWLYQRVW

äLYRWRSLV]DãOHWHQDHPDLO
GDYLGQR]LFND#FPVVR]F]
9êEČURYpĜt]HQtEXGHSUREtKDW
GR
.RQWDNW'DYLG1RåLþNDWHO
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STAVOFLOS
s.r.o.
kompletní provádìní staveb

www.zapnutobystrice.cz

INZERCE

Auto o Vícha
František
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