ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA

Hřiště u základní školy TGM
Na začátku června byla zahájena
rekonstrukce školního hřiště u bystřické základní školy T. G. Masaryka
v Tyršově ulici. Nové školní hřiště
bude bezúdržbové, bude mít velikost
házenkářského hřiště, kolem něhož

vzniknou běžecké dráhy. Hřiště
bude odděleno od ostatních budov
plotem. Práce jsou rozplánovány
tak, aby děti mohly v novém školním roce sportovat na novém hřišti.
Josef Vojta
místostarosta

Všudypřítomný vandalismus
Snad každý z nás se setkal s projevem vandalismu na soukromém
či obecním majetku. Bohužel stále
existuje skupina lidí různého věku,

která si něco dokazuje nepřiměřeným způsobem. Možná chtějí být
in, možná se chtějí blýsknout před
kamarády, možná jsou jen zlí. Pro
všechny slušné lidi těžko pochopitelné. Stejně tak jako poškození jasanu ztepilého na sídlišti II. Ten, kdo
27. 5. 2015 u domu č.p. 950 oloupal
kůru po celém obvodu kmene, svým
počínáním přerušil stromu vodivá
zásobovací pletiva a v podstatě ho
tím odsoudil k uschnutí. Je to škoda,
ještě řadu let mohl jasan zpříjemňovat prostředí ve městě, kde žijeme.
Miloš Šibor

Projekt Obce sobě pokračuje
Strategie území obce s rozšířenou působností (ORP) Bystřice nad
Pernštejnem jako ﬁnální dokument,
je jedním z konkrétních výsledků projektu Svazu měst a obcí ČR
s názvem Obce sobě, který se v území
realizuje od listopadu 2013 pod záštitou města Bystřice nad Pernštejnem.
První oﬁciální setkání starostů
k tomuto projektu se konalo v červnu 2014 a od té doby se udělal velký kus práce, který byl starostům
prezentován na druhém oﬁciálním
setkání 16. dubna v Bystřici nad
Pernštejnem.
Výsledkem je souhrnný dokument
obsahující Strategii území ORP Bystřice nad Pernštejnem, který obsahuje podrobné analýzy a řešení problémových okruhů v oblasti školství,
sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu. Finální
verzi strategie spolu se srovnáním
ORP v rámci Kraje Vysočina je
možné nalézt na webu Mikroregionu Bystřicko www.bystricko.cz a na
webu města Bystřice nad Pernštejnem www.bystricenp.cz
Projekt ukázal, kde je možné hledat spolupráci a výsledkem bude

třeba komunitní plán sociálních
služeb, který se zaměří na potřeby celého ORP, spoluﬁnancování
DDM anebo plán založení destinační společnosti, která by se zabývala
marketingem a řešením otázek cestovního ruchu na širším území.
Mimo tato témata se projekt zaměřil na řešení otázky administrativní podpory obcí. Myšlenkou je
vznik servisního centra, které by,
především neuvolněných starostům,
pomáhalo například kompletně s
agendou v oblasti dotací, veřejných
zakázek, či s právním poradenstvím.
Díky projektu se také rozšířil
počet pracovních míst v kanceláři Mikroregionu Bystřicko, kde je
stále poskytováno poradenství pro
členské obce a realizují se společné aktivity v regionu (Bystřicko čte
dětem, Letní kino, Hry bez hranic,
Nositel tradic Bystřicka, dětské soutěže atd.)
Další etapa projektu, která trvá do
konce října 2015, se bude zabývat
hledáním vhodných způsobů zajištění podpůrných služeb pro starosty
těch nejmenších obcí.

Most na ulici Nádražní u budovy Policie ČR
Po dvou letech částečného omezení jízdy na mostu u budovy Policie
ČR na ulici Nádražní dojde k jeho
opravě. Kraj Vysočina, jako vlastník
komunikace i mostu, ohlásil začátek
oprav na 22. 6. 2015. Od tohoto dne

bude most uzavřen. Uzavírka je zatím povolena do konce srpna s možností prodloužení dle fáze oprav až
do konce října.
Josef Vojta
místostarosta

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN ČERVENEC 2015
Datum

Název akce

Místo

Organizátor

Velký sál KD
ŠtČpánov n.S.

KD BnP
MČstys ŠtČpánov n.S.

24. 6.
Koncert – Veselá trojka; 18.00 hod.
26. – 28. 6. Setkání rodákĤ a pĜátel ŠtČpánova
Mezinárodní fotbalové utkání ýesko-slovenské fotbalové
27. 6.
srdce 2015, utkání FK Dukla Praha a AS Trenþín; 10.30 hod.
27. 6.
TK BystĜice n.P. – Velké MeziĜíþí – KS dospČlí
27. 6.
Turnaj ve florbalu
27. 6.
ŠermíĜská vystoupení – Ve zbroji; 13.00 hod.
27. 6.
Slavnostní zahájení sezóny na ŠiklovČ mlýnČ; 10.00 hod.
27. 6.
Western motosraz V; 10.00 hod.
27. 6.
DČtský den v DaleþínČ

Stadion SK BnP

SK BnP

Tenisové kurty BnP
Sportovní hala BnP
Amfiteátr na námČstí BnP
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Zvole n. P. - ŠiklĤv mlýn
Daleþín – Na Bahnech

27. – 28. 6. Mezinárodní setkání obcí

Rozsochy – Orlovna, hĜištČ

Tenisový klub BnP
ASK BystĜice n.P.
RytíĜi ZemČ zubra
WM ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn
Obec Daleþín
Obec Rozsochy, TJ Rozsochy, SDH
a další
Dr. Málková
Mikroregion BystĜicko, Obec
Prosetín
Mikroregion BystĜicko, obec Vír
Mikroregion BystĜicko, Obec
Prosetín

28. 6. – 4. 7. Týdenní pobyt STOB
30. 6.
2. – 4. 7.

Putovní letní kino 2015 (Vír)

3. – 4. 7.

Putovní letní kino 2015 (Prosetín)

3. 7.
4. 7.
4. 7.
5. 7.
5. – 6. 7.

Divadelní pĜedstavení s ýerty nejsou žerty, hraje div. soubor
VíĜina; od 19.00 hod.
Hudební zábava: hraje Arzenal; od 20.00 hod.
Karnevalová show 2015; 10.00 hod.
2. SENIOR CUP v Býšovci

Tradiþní CyrilometodČjská pouĢ; 10.00 mše svatá

5. 7.
5. 7.
5. 7.
5. 7.

Taneþní zábava se skupinou Zuberská šestka; od 16.00 hod.
MMýR Trial ŠiklĤv mlýn 2015; 10.00 hod.
Oslavy 115. výroþí založení hasiþského BohuĖov;13.00 hod.
Hasiþská soutČž; 14.00 hod.

10. 7.
11. 7.
11. 7.
11. 7.
11. 7.
12. 7.
12. 7. – 6. 8.

Prosetín
Vír
Prosetín
VýletištČ ve VítochovČ

SDH Vítochov

Vítochov
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Areál požární nádrže

SDH Vítochov
WM ŠiklĤv mlýn
Obec Býšovec
Mikroregion BystĜicko, mČsto
BystĜice n. P.
Farníci z Vítochova a okolí, obec
Vítochov, þlenové Orla
SDH Vítochov
WM ŠiklĤv mlýn
SDH BohuĖov
SDH VČstín
Mikroregion BystĜicko, mČstys
ŠtČpánov n. S., obec SejĜek
SDH Olešinky
SDH DvoĜištČ
WM ŠiklĤv mlýn
TJ Rozsochy
ZubĜí stezky
WM ŠiklĤv mlýn
Galerie „Na Bahnech“
Mikroregion BystĜicko, obec
Blažkov
SDH Zvole
WM ŠiklĤv mlýn
SDH Zvole
SDH Píseþné
ýSCH ZO Zvole
Obec Zvole
MS Rozsochy

Putovní letní kino 2015 (BystĜice n. P.)

5. 7.

10. – 11. 7.

Sportovní hala BnP

Putovní letní kino 2015 (Prosetín)

Amfiteatr BnP
Vítochov
VýletištČ ve Vítochov
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
BohuĖov pod KD
VČstín

Putovní letní kino 2015 (ŠtČpánov n. S., SejĜek)
Výlet: hraje Accort
Taneþní zábava na DvoĜišti – hraje Jásalka Band; 20.00 hod.
Velký den koní 2015; 10.00 hod.
Hudební zábava; 19.00 hod.
Cyklovýlet KĜížovice – Babylon – údolí Libochovky – od TIC
Americký týden; 10.00 hod.
Prodejní výstava obrazĤ Dany Pacákové

ŠtČpánov n. S., SejĜek
Olešinky u MŠ
VýletištČ DvoĜištČ
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Rozsochy – hĜištČ TJ Rozsochy
BystĜicko
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Vír – Galerie „Na Bahnech“

17. – 18. 7. Putovní letní kino 2015 (Dolní Rozsíþka)
17. 7.
18. 7.
18. 7.
18. 7.
18. – 19. 7.
19. 7.
19. 7.
19. 7.

Tradiþní pouĢový výlet, hraje Arzenal; 20.00 hod.
Taneþní festival 2015; 10.00 hod.
Tradiþní pouĢový výlet, hraje Metaxa; 20.00 hod.
Hudební zábava: hraje: ABC Rock Boskovice; 20.00 hod.
PouĢová výstava drobného zvíĜectva
Tradiþní pouĢ ve Zvoli
VeĜejné brokové stĜelby; 8.00 – 13.00 hod.
Loutkovou hru "O NIRDHANATOVI", hraje Tomáš Machek

22. – 23. 7. Putovní letní kino 2015 (Daleþín)
24. – 26. 7. Putovní letní kino 2015 (BohuĖov, Rozsochy)
24. – 26. 7. PouĢová zábava a pouĢ v DaleþínČ
18. roþník memoriálu JiĜího ŠenkýĜe
25.7.
a 23. roþník bystĜického Streetballu
25. 7.
Velká ohĖová show; 10.00 hod.
25. – 26. 7. Vyrobeno v EDENu
26. 7.
Historický jarmark
26. 7.
Blažkovské závody pĜes rybník; 14.00 hod.
Filmové léto 2015 – filmy: TĜi bratĜi, Hodinový manžel,
1. – 4. 8.
Všiváci, Fotograf
31. 7. – 1. 8. Putovní letní kino 2015 (Lísek)

Dolní Rozsíþka

Zvole
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Zvole
Píseþné - výletištČ
Zahrada ZŠ Zvole
Zvole
Rozsochy – stĜelnice MS Rozsochy
Kavárna Franqueza, Masarykovo
Kavárna Franqueza
nám. 60, BnP
Daleþín
Mikroregion BystĜicko, obec Daleþín
Mikroregion BystĜicko, obec
BohuĖov, Rozsochy
BohuĖov, obec Rozsochy
Daleþín
Obec Daleþín, SDH, SK Drak Daleþín
Sport. areál T. DvoĜáka v BnP

JiĜí ŠenkýĜ ml.

Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Centrum EDEN
Daleþín – areál hradu
Blažkov – areál KD

WM ŠiklĤv mlýn
Centrum EDEN BnP
Obec Daleþín
SDH Blažkov

Amfiteatr BnP

Kinematograf bratĜí ýadíkĤ

Lísek

Mikroregion BystĜicko, obec Lísek
Mikroregion BystĜicko, obec
VČchnov, obec VČžná

31. 7. – 2. 8. Putovní letní kino 2015 (VČchnov, VČžná)

VČchnov, VČžná

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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Sňatky
6.6. Veronika Knollová
Jan Chroust
20.6. Helena Sedláková
Petr Kachlík
27.6. Kristýna Koukalová
David Starý
Narození
21.3.
27.3.
27.3.
5.4.
7.5.

Tadeáš Matoušek
Adéla Straková
Sára Königová
Eliška Juračková
Adéla Šerháková
Jubilanti

ČERVENEC 2015
Eliška Kubíková
Marta Makovská
Marie Mičovská
Kamila Ďurošková
Marie Hanáková
Pavel Chovan
Zdeňka Kuglerová
Emilie Chládková
Miloslav Šibor
Květoslava Rotkovská
Milan Sýs
Anna Pečinková
Richard Musil
Vladimíér Sedler
Úmrtí
DUBEN 2015
8.4. Božena Rovnerová Suchá
19.4. Jaroslava Koudarová
18.5. Drahomíra Prokopcová
22.5. Marie Sádecká
28.5. Eliška Dvořáčková
28.5. Jaroslav Zich

94 let
93 let
89 let
87 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

70 let
76 let
83 let
75 let
81 let
67 let

PODĚKOVÁNÍ
Domov Kamélie Křižanov nové domácnosti v Bystřici nad Pernštejnem
děkuje hasičům z SDH Vítochov za
věcný dar, kterým pomohli doplnit
zařízení našich nově vystavěných
domácností. Zároveň by tímto chtělo
vedení domova poděkovat zahradnictví pana Hanáka z Rožné za darovanou květinovou výzdobu a dále
paní Marii Hanusové z Vítochova za
nezištnou pomoc.
Alena Němcová - vedoucí domácností.

OPRAVTE SI V INFOROČENCE:

Rybářský svaz – změna jednatele:
Jiří Šimeček, tel.: 777 734 913
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Nová cyklostezka
VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

O PģJýKU
z Fondu rozvoje bydlení
PĤjþky
se
poskytují
na
rekonstrukce
stávajících obytných budov a na výstavbu nových
bytĤ formou stĜešní nástavby nebo vestavby.
PĜesná specifikace titulĤ, na které lze o
pĤjþku žádat, je uvedena v pĜíloze. Jednotlivé
tituly lze sþítat, je tedy možné žádat o více
titulĤ souþasnČ.
PĜíjemcem
pĤjþky
mĤže
být
kterákoliv
fyzická nebo právnická osoba, pĜedmČtná stavba
však musí být na území mČsta nebo místních
þástí.
Splatnost pĤjþky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.

V tomto měsíci byla dokončena cyklostezka podél silnice I/19 v úseku od
odbočky na Domanínský rybník k odbočce na Skalský dvůr. Jedná se o cyklostezku, která navazuje na stezku od Domanínku. Jejím cílem je překonat
a vyhnout se frekventované silnici první třídy I/19 a dostat cyklisty bezpečně
na silnici vedoucí do Lísku, která není tak frekventovaná. Dále je možnost
dostat se celkem bezpečně přes Vojtěchov až do Nového Města. Celá akce
proběhla ve spolupráci s Lesy České republiky a za ﬁnanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury.
Josef Vojta
místostarosta

Žadatel musí pĜedložit :
- vyplnČnou žádost
- stavební povolení pĜíp. ohlášení stavby
- ruþitelé ( jeden ruþitel na každých 60 tis.
pĤjþky ) nebo návrh na ruþení zástavou na
nemovitosti

Termín podávání žádostí :
prĤbČžnČ,
nejpozdČji do 30.9.2015

MċSTO BYSTěICE NAD PERNŠTEJNEM
PĜíþní 405, 593 15 BystĜice nad Pernštejnem

Žádosti jsou k dispozici na sekretariátČ MČÚ,
kde je také nutno vyplnČné žádosti spoleþnČ s
ostatními dokumenty odevzdat.Informace : Ing.
Jana Jurošová,tel.725 101 198

ý.

Druh výdaje

1
2

Udržovací práce a stavební úpravy stĜechy
Zateplení obvodového pláštČ nebo stĜešní konstrukce
Dodateþná izolace bytového nebo rodinného domu proti zemní
vlhkosti
Oprava venkovních omítek bytového nebo rodinného domu
VýmČna oken bytového nebo rodinného domu – 10 tis. na každé okno,
maximálnČ
ZĜízení nebo oprava pĜipojení na technické sítČ – pĜípojky :
plynu
kanalizace
vody
elektĜiny
CZT
ZĜízení a opravy vnitĜních instalací :
plynu
kanalizace
vody
elektĜiny
vytápČní
VytápČní domu ( bytu ) a ohĜev teplé užitkové vody:
náhrada stávajícího vytápČní ekologickým (plyn, dĜevo, elektro)
Ĝízené spalování uhlí
solární panely
fotovoltaické þlánky
tepelná þerpadla
napojení na rozvod CZT
ZĜízení domovní ýOV u bytového nebo rodinného domu, který nelze
napojit na veĜejnou kanalizaci
Vybudování a oprava nepropustné jímky na vyvážení, pokud není
možné napojení na veĜejnou kanalizaci
ZmČna stavby formou stĜešní nástavby za úþelem získání obytné
plochy
Stavební úpravy formou pĤdní vestavby za úþelem získání obytné
plochy
Oprava sociálního zaĜízení

3
4
5
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e
8a
8b
8c
8d
8e
8f
9
10
11
12
13
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Max.
pĤjþka
( tis. Kþ )
100
80
50
60
60
15
40
15
15
40
15
40
20
40
50
40
50
50
80
60
40
50
50
150
150
60

VYHLAŠUJE

VÝBċROVÉ ěÍZENÍ
pro vznik pracovního pomČru na dobu neurþitou na MČstském úĜadu v BystĜici n. Pern.

pracovník údržby odboru bytového hospodáĜství
Požadavky:
x výuþní list v oboru elektro s platnou zkouškou dle vyhl. þ. 50/1978 Sb.
x praxe v oboru elektro minimálnČ 3 roky
x odbornost nebo zpĤsobilost pro další údržbáĜské profese vítána (instalatér, topenáĜ, zedník)
x ěP skup. B
x morální bezúhonnost
x nástup 3. þtvrtletí 2015
Platové podmínky se Ĝídí zák. þís. 262/2006 Sb., zákoník práce a naĜízením vlády þ. 564/2006
Sb., o platových pomČrech zamČstnancĤ ve veĜejných službách a správČ v platném znČní, platové
zaĜazení, plat. tĜída þ. 6

ZÁJEMCI SE MOHOU PěIHLÁSIT DO 20. þervence 2015 :
-

písemnČ na adresu: MČÚ v BystĜici nad Pernštejnem, PĜíþní 405, 593 15 BystĜice nad Pern.
na e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz
do datové schránky: b3mbs36
v pĜihlášce uvećte mimo jiné: jméno, pĜíjmení, datum a místo narození, státní pĜíslušnost,
místo trvalého pobytu, þíslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
- k pĜihlášce pĜipojte životopis, prohlášení o bezúhonnosti, ovČĜenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdČlání
- pĜed uzavĜením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeþ originál výpisu z evidence
RejstĜíku trestĤ ne starší 3 mČsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdČlání

Bez splnČní výše uvedených náležitostí není možné pĜihlášku zaĜadit do výbČrového Ĝízení.

Nový chodník k Domanínku
V červnu byl dokončen nový
chodník na ulici K Domanínku. Skládal se ze dvou etap. První byla v úseku od ulice Stříbrná k ulici Rovinky.
Zde byl dostatek místa, a proto byl
vybudován plnohodnotný chodník
o šířce 1,5 metru. Dále směrem
k mostu v Domanínku bylo místa bohužel velmi málo, a proto zde byl vytvořen chodník o šířce 75 cm. Ovšem
v tomto nepřehledném terénu jistě
přispěje k bezpečnosti chodců.
Josef Vojta
místostarosta
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2014
Po skončení kalendářního roku
se údaje o ročním hospodaření
města souhrnně zpracovávají do
závěrečného účtu, který schvaluje
zastupitelstvo města. Tento krok
je posledním v řadě, která začíná
schválením rozpočtu na kalendářní rok, pokračuje průběžnými
úpravami příjmů a výdajů nazývanými rozpočtová opatření a končí
schválením závěrečného účtu.
Tento poslední krok právě probíhá v našem městě. Co vyplývá ze
závěrečného účtu města Bystřice
nad Pernštejnem za rok 2014?
Město v roce 2014 hospodařilo
s příjmy ve výši 261 196 tis. Kč

a s výdaji ve výši 321 464 tis. Kč,
rozpočtový schodek byl z převážné
části hrazen překlenovacím úvěrem.
Příjmy ze sdílených daní dosáhly částky téměř 100 mil. Kč, což je
o 14 % více, než jsme plánovali
v rozpočtu.
Vítězně jsme ukončili dlouholetý
spor s ﬁ E-on a prodejem pohledávky
jsme inkasovali 20 166 tis. Kč
Kapitálové výdaje dosáhly výše
221 219 tis. Kč
Největším investičním projektem
roku 2014 bylo budování Centra
zelených vědomostí, kde investice
roku 2014 byla téměř 167 mil. Kč a

plynule pokračuje i v roce 2015. Samozřejmě probíhaly další prospěšné
investice jako rekonstrukce komunikací, kanalizací, rekonstrukce foyer
kulturního domu, opravy bytových
domů, výstavba bytů na stacionáři a
mnoho dalších.
K překlenutí časového nesouladu
mezi přijetím dotace a provedením
investice Centra zelených vědomostí použilo město překlenovací úvěr,
který byl v květnu 2015 úspěšně
splacen. Podíl města k dotaci na této
investici byl uhrazen v roce 2014
v plné výši.
Plánované čerpání vlastních uspořených prostředků v částce téměř 26

mil Kč město díky celkové rozpočtové disciplíně dokázalo snížit
na minimum, a to na 6 544 tis. Kč.
Na městských účtech byl ke
konci roku vykázán zůstatek 88
mil Kč.
Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou společností, která konstatovala, že majetek
města je využíván účelně a hospodárně, nezjistila chyby, nedostatky, neodhalila žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření města. Tím
jenom potvrdila, že hospodaření
našeho města je nadále stabilní,
odpovědné a nerizikové.

Zubří stezky
V minulém roce bylo vytvořeno deset tematických cyklotras s názvem
Zubří stezky, které slouží jako typy na výlety v blízkém okolí. Ke každému okruhu byl také vydán letáček s popisem a přehlednou mapkou. Zubří
stezky jste si také mohli okusit na vlastní kůži během cyklovýletů, které
proběhly a které se konají doposud. Ten nejbližší se uskuteční 11. července.
V letošním roce se připravují dvě novinky. První z nich je vyznačení významných uzlových bodů a turistických křižovatek přímo v terénu
u pěti stezek – a to okruh Za historií v okolí Vírské přehrady, Za malebností v okolí hradu Pernštejna, okruh Za rozhledy, okruh Za zábavou po
památkách rodu Mitrovských a Relaxační okruh.
Druhou novinkou je vytvoření nových videotras ve spolupráci s portálem Turistika.cz. Cyklista tedy bude mít možnost na městském webu
nebo na webu turistika.cz virtuálně „projet“ nabízenou trasu a dopředu si
naplánovat, co je možné a zajímavé navštívit.
Josef Vojta
místostarosta

Uzavírka ve městě Kuřim - uzavírka ulice Tyršova, přerušení vlakové dopravy – důležité informace
V měsíci červnu budou zahájeny dvě
významné rekonstrukce dopravní infrastruktury:
• vlakové koleje č. 2 mezi Kuřimí a
Brnem, Maloměřicemi
• vozovky a dalších městských zařízení (chodníky, veřejná zeleň, osvětlení, parkoviště) na ulicích Tyršova (a
později Tišnovská).
Tyto uzavírky si vynutí změny v organizaci železniční i silniční dopravy,
především mezi Kuřimí a Brnem.
Následující informace vycházejí
z údajů, které město Kuřim obdrželo
od třetích stran (především společností ČD, Kordis, SÚS JmK, Doka, Inženýrské stavby Brno atd.). Město Kuřim upozorňuje, že tyto informace se
mohou měnit podle vývoje aktuální
situace a všechny informace uvedené
v tomto letáku jsou platné ke dni 10.
6. 2015. Město Kuřim dále upozorňuje všechny řidiče a občany města, že
termíny uvedených investičních akcí
a dopravní opatření z nich plynoucí
nestanovuje samospráva města a prosí všechny o trpělivost a toleranci.

Přerušení vlakové dopravy
do Brna
Od 15. června dochází k významnému omezení dopravy do Brna a z

Brna – úplné uzavírce obou železničních kolejí mezi Kuřimí a Brnem, Maloměřicemi. Po dobu výluky nepojedou v pracovní dny náhradní spoje za
vlaky ve špičce v 15minutovém taktu,
ale pouze v 30minutovém, a ve večerních hodinách v hodinovém taktu.
Osobní a spěšné vlaky ze směru Žďár
nad Sázavou a Tišnov budou ukončeny v Kuřimi. Zde bude zajištěn přestup
na náhradní autobusovou linku XS3
do Králova Pole, nádraží, kde bude
možno přestoupit na tramvaje linky
P6 do Brna, hl.n. Všechny autobusy do
Brna, Kr. Pole budou odjíždět z Kuřimi, žel. st. (autobusového nástupiště č.
2). Zpět do Kuřimi budou autobusy z
Králova Pole odjíždět ze zastávky linky 43.
V autobusech a tramvajích náhradní
dopravy platí jízdní doklady IDS a
ČD. Jízdní doklady ČD však neplatí
v náhradní tramvajové a auto- busové
dopravě mezi Židenicemi a Brnem, hl.
n. V této trase mohou cestující použít
vlaky ČD, kde jízdní doklady ČD platí. Za rychlíky do Prahy, které zastavují v Kuřimi, bude zavedena náhradní
autobusová doprava (linka XR3) do
Tišnova. Na všechny ostatní rychlíky budou přípoje osobními vlaky z
Kuřimi do Tišnova. Na nádraží ČD
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a autobusovém nádraží budou (podle
informací ČD a společ- nosti Kordis)
přítomni informátoři, kteří budou na
místě organizovat dopravu a informovat cestující.

Náhradní doprava a doprava
IDS bude zajištěna následovně:

Náhradní linka za vlak (XS3): Vždy
od každého vlaku pojede autobus
ve směru Kuřim, žel. st. – Česká, ul.
Hlavní – Brno, Řečkovice, nádraží –
Brno, Kr. Pole, nádraží – Brno, Lesná, nádraží – Brno, Židenice. Další
autobusy pojedou EXPRES do Brna,
Kr. Pole, kde bude zajištěn přestup na
tramvaj P6 do Brna, hl.n. Obdobně
bude organizována doprava v opačném směru. Linka XS3 nezajíždí do
Brna, hl.n.
Víkendový noční autobus za vlak
v 0:32 z Brna, hl.n. do Kuřimi a Tišnova pojede ze stanoviště náhradní autobusové dopravy před staniční budovou
Brno, hl. n. směrem k železničnímu
viaduktu a obslouží všechny zastávky
po cestě, kromě zastávky Brno, Židenice.
302 (Kuřim - Brno, Bystrc): Linka
bude formálně ukončena v Kuřimi,
žel. st., odkud budou vybrané spoje

pokračovat jako linka 310 do Kuřimi
TOS, nebo Kuřimi, Podlesí, nebo jako
linka 304 přes kult. dům a TOS do
Králova Pole.
304: Nová výluková linka ve směru
Kuřim, žel. st. – Kuřim, kult. dům –
Kuřim, poliklinika – Kuřim, TOS –
Kuřim, Prefa, rozc. – Kuřim, Podlesí,
rozc. – Brno, Kr. Pole, nádraží. Linka
pojede v taktu 30 min., po 21. hodině
a o víkendech v taktu 60 min. Z Kuřimi, žel. st. budou autobusy vyjíždět,
až na výjimky, v každou 38. minutu, v
prac. dnech navíc v každou 08. minutu
(do 20:08), z Kr. Pole do Kuřimi až na
výjimky v 02. minutu a v prac. dny do
19:32 i v 32. minutu. V Kuřimi, žel. st.
bude zajištěn přestup na linky 311 a
312 do Tišnova a Vev. Bítýšky, vybrané spoje budou bez přestupu pokračovat jako linka 302 do Bystrce.
310 (Kuřim, Podlesí - Vranov):
Linka bude zásadně změněna, proto si v předstihu přečtěte jízdní řád.
Vybrané spoje z Kuřimi do Lelekovic a Vranova pojedou jako spoje do
Podlesí, které dále pokračují do Lelekovic a Vranova. Některé spoje z/do
Podlesí budou ukončeny v železniční
stanici, odkud budou pokračovat jako
linka 302 do Bystrce a tudíž nepojedou k sokolovně.
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Třiďte odpad – má to smysl.
To je známé heslo společnosti EKO-KOM, která v naší republice
již 18 let zajišťuje třídění odpadu. Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM již od roku 1997 vytvořila a provozuje celorepublikový
systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.
Pro své klienty zajistila využití a recyklaci pro téměř 7,5 milionů tun
odpadů z obalů.
Prostřednictvím systému ﬁrmy Právě výchova dětí i dospělých
produkující balené zboží zajišťují k rozumnému a kvalitnímu třídění
sběr vytříděných obalových odpa- odpadu je jednou z činností spodů a jejich úpravu na kvalitní suro- lečnosti EKO-KOM.
vinu, pro kterou existuje racionální
Spolu s účastí na třídění povyužití buď v ČR, nebo v zahra- stupně narůstá množství vytříděničí. Díky spolupráci průmyslu, ného odpadu na obyvatele. Za rok
měst a obcí se dále v ČR recykluje 2014 tak v průměru každý občan
pětina domovního odpadu a přes ČR vytřídil 40,5 kg plastů, skla,
dvě třetiny všech obalů. V České papíru a nápojových kartonů,
republice se z obalů nejvíce recyk- což nás ve srovnání s Evropou řadí
luje papír, následuje sklo, plasty, na přední příčky. Stále narůstajíkovy a nápojové kartony. Celková cí množství vytříděného odpadu
míra recyklace obalového odpa- mimo jiné ukazuje, že systém třídu systémem EKO-KOM dosáhla dění je dostatečně dostupný a pro
75 % obalů.
občany srozumitelný a pohodlný.
Do systému EKO-KOM, zajišV loňském roce bylo tříděním
ťujícího sběrnou síť pro recyklaci a následnou recyklací zachráněno
obalů, je dnes zapojeno 20.377 23 km2 přírody právě díky třídění
ﬁrem vyrábějících nebo dováže- odpadu. Recyklát pak při výrobě
jících balené zboží. Tyto ﬁrmy nových výrobků nahradil přírodní
prostřednictvím tohoto systému zdroje, které se tak nemusely vyspolupracují s 6.073 obcemi ČR, těžit. Tím se také podařilo snížit
ve kterých žije 10.483 tisíc obyva- zátěž životního prostředí, protože
tel, tedy (99 % celé populace). Ti díky třídění odpadu je v atmosféře
všichni tak mají možnost své od- o 1 176 339 tun CO2 ekv. méně.
pady třídit a již 72% obyvatel ČR
V Bystřici nad Pernštejnem bylo
tak činí. Zároveň se v ČR neustále v roce 2014 vytříděno a předásnižuje průměrná vzdálenost ke no k následnému využití 327 tun
kontejnerům na tříděný odpad. Za- odpadů. Od Společnosti Ekokom
tímco před šesti lety jsme to měli jsme tak získali příspěvek na tříděke kontejnerům v průměru 118 ní ve výši 737 tis. Kč, který je vyumetrů, nyní je to 101 metr. K ba- žíván ke snížení nákladů na odparevným nádobám nám tak průměr- dové hospodářství našeho města.
ně stačí pouhé 2 minuty volné chůZdroj : www.ekokom.cz
ze. Je to dáno stále se zvyšujícím
počtem kontejnerů
na tříděný odpad
v ulicích, kde je
v současné době
241 000 sběrných
nádob.
Aby byly obaly
vytříděny a recyklovány, musíme
v ČR vynaložit
na každého obyvatele kolem 5 euro.
V Německu jsou
tyto náklady více
než
dvojnásobné, a to celých
12 euro. Nejvyšší
náklady – 20 euro
na obyvatele – vykázalo
Rakousko, to je dokonce
čtyřnásobně více
než v ČR. Naopak srovnatelný
systém
třídění,
jen o málo dražší než u nás, mají
v Belgii. Díky systematické osvětě
třídí stabilně přes
70 % obyvatel
a jejich podíl stále ještě narůstá.
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Proč zastupitel Vít Novotný občanům lže?
Těžko se vede smysluplná a odborná diskuze v měsíčních intervalech. Vážený
čtenář si Bystřicko nearchivuje, proto krátké připomenutí. Ve svém březnovém
článku Chceme na Bystřicku hlubinné úložiště? tvrdí Vít Novotný mimo mnoha dalších nepravdivých informací, že vítr v našem kraji vane od jihovýchodu
a Kraví Hora je poddolována. Pro svá tvrzení neuvedl žádný pramen či odkaz.
V dubnovém čísle jsem si mu dovolil oponovat; pro PŘEVAŽUJÍCÍ směry větrů
přesně z opačné strany jsem odkázal na výsledky měření bystřické státní hydrometeorologické stanice. V květnovém článku Jak neodradit investory? přesto
pan Novotný dál trvá na svém, přičemž se odvolává na blíže neurčené údaje Českého hydrometeorologického ústavu.
Přes přítele odborníka v oboru se mi podařilo dostat k téměř 150 stránkové studii s názvem: Zhodnocení existujících geologických a dalších informací z území
mezi ložisky Rožná a Olší z hlediska vymezení horninového masivu potenciálně
vhodného pro vybudování hlubinného úložiště1 – autor AQUAATEST a.s. Praha,
srpen 2011. Na stranách 12 a 24 je zcela jasně uvedeno, že v oblasti převládají západní větry2. Stejně mluví i studie EIA, zpracovaná pro Bystřicko a.s. povrchové
úpravy na CHÚ Diamo u odkaliště K1. (viz tabulku a diagram)
Nechápu ovšem to neustálé zdůrazňování směru větru panem Vítem Novotným – z úložiště, které bude v hloubce půl kilometru nesmí nikdy uniknout ani
jeden radioaktivní atom. Nejde o nic jiného než o navození strachu.
O poddolování oblasti pod Kraví Horou se ve výše uvedené studii vůbec nemluví, jsou zde pouze odkazy na průzkumné vrty (str. 86) maximálně do hloubek několika desítek metrů. Zde si dovolím odbočku. V letech 1957 až 1959
jsem pracoval jako brigádník u Geologického průzkumu Jáchymovských dolů
na kopání průzkumných rýh o hloubce cca 2 metry, které vedly v délkách desítek
až stovek metru přímo přes pole, louky, lesy na základě leteckého průzkumu.
Shodou okolností právě v oblasti od Věžné, přes Střítež k Drahonínu. V rýhách
prováděl geofyzik měření a na jeho pokyn se kopaly tzv. „šurfy“, které byly širší
a do hlouby až několika metrů. Z hlediska horního zákona se nejednalo o důlní
dílo, na rozdíl od mělkých štol, které se zde prováděly po širokém okolí. Jsou
dodnes kontrolovány a můžeme na ně narazit mimo uvedených obcí např.
i u Dalečína (2), Vříště (3); u Ždánic je dokonce šachtice. Tyto šurfy, štoly a šachtice ovšem nejsou důkazem poddolování, ale geologického průzkumu.
Oblast pod Kraví Horou byla sice v padesátých letech takto zkoumána, nemůže však být poddolována, jak tvrdí opakovaně Vít Novotný, protože se zde
nevyskytuje uranové zrudnění. Pro zvídavé: horniny pod Kraví Horou, tedy v oblasti mezi těžebními poli Rožná a Olší, jsou tvořeny granulity, takže se zde uran
netěžil, protože U – žily se vážou na amﬁbolity, tedy metamorfně a tektonicky
postižené horniny. To by velký bojovník proti radioaktivitě měl vědět.
Pokud pan zastupitel výše uvedenou studii nemá, rád mu ji v elektronické
podobě poskytnu. Na straně 107. v kapitole 6.3. Závěrečná doporučení je hned
v úvodu zajímavá a velice důležitá věta: Z výše uvedeného plyne, že lokalita
Kraví hora má ze všech dosud zkoumaných lokalit nejméně vhodné parametry.
Takže při sedmi uvažovaných lokalitách v ČR je pravděpodobnost výběru
Kraví Hory cca 14 %. Výše uvedená
věta o nejméně vhodných parametrech ji řadí na poslední – nevolitelné
– místo. Takže zase zbytečné strašení.
Je zřejmé, že zastupitel Vít Novotný věcně a seriozně diskutovat nechce;
nebudu proto na jeho další nepřesnosti
a nepravdy reagovat.
Petr Dvořáček
Obrázky: odborný odhad větrné růžice pro lokalitu ChÚ Diamo (elaborát EIA)
1) Upozorňuji na sousloví „území mezi ložisky“
2) zdroj:Tomášek et al. 1998; viz též větrná růžice pro WERA
v EIA na str. 38., adresa: http://portal.cenia.cz/eiasea/download/
RUlBX1ZZUzA0MV9vem5hbWVuaURPQ18xLmRvYw/VYS041_oznameni.doc
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Práce v centru Eden - rozšiřujeme tým!
Na hlavní pracovní poměr hledáme pracovníka programu v oblasti vzdělávání a volného času. Nástup ihned.
Požadujeme VŠ vzdělání, kreativitu, spolehlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení. Nutné je ovládání počítače a řidičský průkaz sk. B, výhodou aktivní angličtina. Nabízíme prostor pro seberealizaci, práci v mladém a
dynamickém kolektivu, ﬁremní beneﬁty. Strukturovaný životopis zašlete výhradně mailem na adresu info@centrumeden.cz.
V režimu DPP („na dohodu“) hledáme na letní měsíce i pro dlouhodobou spolupráci:
•
•
•
•

Žurnalisty a PR pracovníky
Pracovníky marketingu
Pokladní
Průvodce

• Ošetřovatele hospodářských
zvířat a drůbeže
• Zahradníky
• Pracovníky úklidu

• Obsluhu řemeslných dílen
(kovárna, stolárna, včelař,
mlynář, šperkař, hrnčíř atd.)
• Pomocné práce

Nástup ihned. Vhodné i pro VŠ studenty a důchodce. Požadujeme ﬂexibilitu, pečlivost, spolehlivost, dobrý
vztah k lidem. Zkušenosti z uvedených oborů vítány. Pracovní doba včetně sobot a nedělí. Nabídky zasílejte
výhradně písemně na adresu Centrum Eden, Nový Dvůr 318, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem nebo mailem na
info@centrumeden.cz

ZN: VYROBENO V EDENU!
Láká vás vyzkoušet si výrobu
netradičních produktů? Že jste
nikdy neviděli, jak se stlouká
máslo, jak se připravuje přírodní kosmetika nebo jak se
peče domácí chléb v peci? Pak
budete mít jedinečnou příležitost si vše vyrobit v Edenu!
Na poslední červencový víkend jsme pro vás v centru Eden
přichystali dny plné zajímavých
workshopů, které tematicky nesou název Vyrobeno v Edenu.
Rádi bychom vám poskytli příležitost vyzkoušet si výrobu nejrůznějších produktů, s nimiž si doma
nevíte rady, nebo jste o jejich
přípravě nikdy neslyšeli a chtěli
byste se vše naučit.
V centru Eden budete mít 25.
a 26. července jedinečnou možnost zúčastnit se tvořivých dílen
a být součástí přípravy například
domácího chleba, produktů z přírodní kosmetiky, domácích marmelád a sirupů nebo vyřezávání
do ovoce – tzv. carving. Přijďte si
vyrobit své produkty z ráje! Info
na www.centrumeden.cz
Nachystané pro vás máme i
další víkendové akce. Například
Dožínky, které se budou konat
poslední prázdninový víkend 29.
a 30. srpna, nebo již tradiční Slavnosti brambor 19. a 20. září.

 Fejeton
DVA ŽIVOTY
Tak jsem vám přišel z práce a
z venku, sedl jsem k televizi a nechtěl už o ničem přemýšlet. Chtěl
jsem relaxovat a něco se dozvědět.
Protože dávali fotbal, začal jsem fotbalem. Plzeň hrála s Jihlavou a měla
se dočkat korunovace. Rozhodčí obraceli řadu zákroků v její prospěch
a nakonec uznali Plzni gól z jasného
ofsajdu! Běžná věc v posledních pěti
letech...
Na to se dále dívat nebudu, ať si
Plzni klidně pohár dají a ani o něj
nesoutěží, řekl jsem si. Na vedlejším
kanále exceloval doktor Rath. Většině národa by asi nevadilo, kdyby ten
arogantní frajírek se sedmi miliony
v krabici od vína ve vězení hnil, ale
to on samozřejmě nemá v úmyslu.
A tak údajně spadl z kola, a když to
nepomohlo, rozešel se s advokáty. A
hned obvinil z obstrukcí advokátní
komoru.
Na tohle opravdu koukat nemusím, přeladil jsem tedy. A vida, Jana
Nagyová! No ta má tedy slovník!
Čím toho Nečase tak uhranula, no
měl on rozum? Tahle hrůza stála
za pádem vlády a rozkladem celé
pravice? No ta by mi nestála ani za
pozdrav, přepínám!
Cože? Prezident v troskách? Cizí
státníci se docela drží, ale ten náš?
Ještě štěstí, že nemluví! Vypínám
všechno!
Naštěstí mám vnučky! Beru je
na výlet a pak i do hospody! Ale
nesmí tam být televize. Té čtyřleté
poručím šuknoﬂeky, jenže ta mrška hned přečte na tabuli, že mají i
vepřové minutky a ďábelské tousty!
Tak ty maily mi opravdu posílá ona,
já podezíral sestřičku. Ta desetiletá
mi teď slibuje, že mi doma zahraje
na piano Jaroslava Ježka. Po kom
ty holky jsou tak chytré, marně přemýšlím. Po mně asi ne...
„Ty dědo, já píšu básničky na Putina a na Zemana! Kousek ti řeknu,
chceš?“
Anežka recituje a mně je to jasný!
Holky budou po mně! Jen ať doma
nepouštějí televizi, ten reálný život
je úplně jiný než v té namodralé obrazovce! Tento má ještě smysl! Jdeme společně k ohradě krmit kozy...
Hynek Jurman



ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Všem dětem přejeme,
ať se jim vydaří blížící se
prázdniny, ať si odpočinou
a užijí si léta. Zároveň jim
všem a také jejich rodičům
děkujeme za všechna vystoupení při akcích v Domaníně i mimo naši obec
včetně účastí na soutěžích
v Bystřici, ve Žďáře a
v Heřmanově Městci.
L&L
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Mladší atletky z gymnázia na výbornou!
Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj
je každoročně jednou z největších
událostí školních soutěží. Žáci škol
z celého okresu zde mají možnost
změřit síly v tradičních atletických
disciplínách. Letošní rok byl pro
mladší děvčata z gymnázia velmi
vydařený, což dokazují individuální
i kolektivní výsledky z obou závodů.
Dne 21.5. se ve Žďáře n. S. konal
Pohár rozhlasu. Z celkového počtu
14 škol se děvčata umístila zaslouženě na 3. místě, i když průběžné
výsledky závodu po skoku dalekém
a běhu na 60 m nebyly přesvědčivé.
V druhé polovině závodu jsme však
ovládli skok vysoký a hod míčkem.
V celkovém zúčtování jsme získali 4189 bodů, když na postup do
krajského kola nám chybělo pouhých 69 b. Naši chlapci se umístili
na 8. místě s 2909 body.

Atletického čtyřboje se o čtrnáct
dní později na stejném místě zúčastnilo 10 škol. Z předchozího závodu
jsme věděli, že jsme schopni bojovat
o nejvyšší příčky. Velmi teplé počasí
neubralo na výkonech děvčat. Jejich
obrovské nasazení, které bylo okořeněno i osobními rekordy, nakonec
přineslo v konečném pořadí 1. místo
s 5937 body. Chlapci vydřeli velmi
slušné 5. místo (4260 b.).
Reprezentantky školy: Iva Koktavá (obdržela cenu za nejlepšího
jednotlivce), Tereza Mifková, Nika
Stalmachová, Andrea Svobodová a
Vendula Fořtová. Chlapci: Hynek
Prokop, Tomáš Stalmach, Zdeněk
Toman a Jakub Žilka.
Děkujeme za příkladnou reprezentaci a dobré jméno pro gymnázium. Podrobné informace najdete na
www.gybnp.cz
Jan Illek

První krajské víceboje nejmladších
atletů přinesly medaile
Deštivé počasí přivítalo dne 24. 5.
ve Velkém Meziříčí celkem 147 závodníků z celého kraje. Nejmladší
závodníci jsou v atletice rozděleni
do dvou kategorií – mladší přípravka
(ročníky 2006 a mladší) a starší přípravka (ročníky 2005 a 2004). Závodilo se ve čtyřboji: hod medicinbalem, skok do dálky z místa, běh na
50 m a překážkový běh. Závod byl
zakončen štafetou na 4 x 60 m.
V kategorii starší přípravky se
v jednotlivých disciplínách nejlépe
umístila Michala Illeková (05) - 1.
místo ve sprintu na 50 m, když
v celkovém pořadí čtyřboje obsadila
9. místo, dále 17. Marek Šacl (04).
V kategorii mladší přípravky se
nejlépe umístila Karolína Halvová
(07) – 2. místo v hodu, celkově 7.

místo, Kateřina Illeková (08) – 5.
místo v hodu, celkově 19. místo,
dále 18. Benedikt Jílek (06), 21.
Ondřej Hronec (07) a 26. Luboš
Vrtěna (06).
O týden dříve se na stejném místě
konalo krajské kolo družstev mladšího žactva v pětiboji, kde se nejlépe
umístil v disciplíně hodu míčkem
na 1. místě Tomáš Stalmach, v celkovém pořadí 4. místo, dále 16. Petr
Smolík, 13. Nika Stalmachová, 34.
Jana Hroncová.
Podrobné informace najdete na
našich stránkách www.atleticky-oddil-sk-bystrice-n-p2.webnode.cz
Za atletický oddíl Jan Illek

Studium v souvislostech
70. výročí ukončení 2. světové
války by nemělo zůstat pouze datem
v kalendáři. Přesně o to jsme se snažili, když jsme přemýšleli, jak vzbudit
přirozený zájem studentů o událost,
jíž se zabývá jejich učebnice dějepisu. A tak volba padla jak na vysoce
individuální aktivity, tak na společnou exkurzi.
Dvojice studentek z tercie, Adéla
Chocholáčová a Daniela Kuncová,
vypracovávaly zadání celorepublikové soutěže Převezměte terezínskou
štafetu! Jejich tvůrčí a originální
řešení je přivedlo k 1. a 3. místu ve
dvoukolové soutěži.

Všichni studenti tercie se podíleli na vypracování projektu, který
mapuje pomníky obětem 2. světové války v okolí jejich bydliště. Vyhledávali a zpracovávali informace
o autorech, okolnostech instalování,
dopátrali příběhy spojené s historickými událostmi, objevovali pamětníky či potomky jmen, jež jsou uvedena na pomnících. Protože šlo o práci
v hodinách českého jazyka, podstatnou roli hrálo i stylistické zpracování
různými formami popisu. Součástí se
stala též fotodokumentace. Vznikla
řada pozoruhodných prací, které studentům odhalily mj. dosud neznámé

rodinné souvislosti, vedly k doplnění
obecní kroniky, pomohly pozorněji
vnímat osudy spoluobyvatel.
Logickým uzavřením se stala společná návštěva Památníku Terezín,
kam 4. června tohoto roku podnikli
žáci tercie a kvarty celodenní poznávací exkurzi. Přinesla působivé
zážitky z míst, jimiž prošli a kde svůj
8. strana

život ztratili i někteří lidé z našeho regionu. A tak se propojily informace,
poznatky i autentická místa s událostmi, jež naštěstí dnešní mládež nezná
z vlastní zkušenosti, ale o nichž může
smysluplně přemýšlet.
L. Císařová
Gymnázium Bystřice n. P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Jubilejní Majáles Zubří země rekordní
Začátek května se již popáté
v Bystřici nesl v duchu studentského Majálesu Zubří země. Letošní
ročník se měl stát přelomovým hned
z několika důvodů.
Po čtyřech letech jsme chtěli dosáhnout návštěvnosti 1000 lidí – povedlo se. Opět jsme přivedli do Bystřice známé kapely s českým repertoárem. Povedlo se nám uspořádat
dvoudenní akci, kterou navštívili jak
mladí, tak i starší ročníky narození
a v neposlední řadě babičky a dědové s vnoučaty.
Letošní Majáles nabídl mnohé.
Zřejmě poslední soutěž středoškolských královských párů s družinami,
kterou letos vyhráli studenti střední odborné školy. Festival, který se
v zahradě VOŠ a SOŠ Bystřice nad
Pernštejnem již natrvalo zabydlel,
nabídl jak alternativní scénu české
hudební produkce v podání místních
Ecce Homo, Disconnexion z Třebíče a Interpret Neznámý s bystřickým
rodákem ve svých řadách.
Hlavním tahounem letošního festivalu byly rockové legendy na české scéně. Kapely DOGA a HARLEJ
předvedly výbornou show a každý,
kdo přijel právě na tyto dvě kapely,
si jejich vystoupení pochvaloval.
Ani Arzenal se se svým vystoupením nemusel stydět, i když noční
hodiny nedovolovaly hrát déle.
Doprovodný program čtvrtečního
festivalu byl vyplněn opět trampo-

línami, soutěžemi o soudek piva,
ale i možností pokochat se krásou
silných motorek, jejichž majitelé
před vystoupením skupiny Harlej
pobavili většinu přítomných diváků.
Víme také, co se nám nepovedlo tak,
jak jsme si představovali. Zastřešené bary v garážích sice byly pěkné,
ale nápor návštěvníků, kteří přišli
na hlavní dvě kapely navečer, jsme
nezvládli. Za dlouhé fronty u barů se
tímto moc omlouváme a slibujeme
polepšení. To je úkol pro další ročník, který se chystá už dnes.
Festivalem však kulturní program
na zahradě školy neskončil. Hned
v pátek jsme pokračovali celé odpoledne v produkci pro rodiče a jejich
děti. Připravili jsme mnoho soutěží
a různých atrakcí pro všechny přítomné. Skákací hrady a trampolíny
byly po celou dobu v obležení návštěvníků. O program se postaraly
děti ze štěpánovského sboru, které
vystoupily s krásným nastudování pohádky o Dvanácti měsíčkách.
Moderátoři s příhodnými jmény
TRAMPO a LÍNA pak více než dvě
hodiny bavili všechny přítomné svými písničkami a soutěžemi. Každý,
kdo se do našich aktivit zapojil, si
odnesl malý balíček s dobrotami
a omalovánkami.
Vyvrcholením celého dvoudenního programu se stalo vystoupení
Jaroslava Uhlíře s kapelou. Více než
hodinu vyplnili písněmi ze známých

pohádek a ﬁlmů, které si
společně s kapelou notovaly nejenom děti, ale
i maminky a tatínkové.
Věříme, že ten, kdo na
Majáles Zubří země zavítal, odešel spokojený.
Stejně tak doufáme, že
program naplnil očekávání a konečně jsme za
využití krásného počasí
dosáhli adekvátního počtu návštěvníků. Proto
se na setkání s vámi
v zahradě školy těšíme
při Majáles Zubří země
2016.

Úspěchy učňů VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
při celostátních a mezinárodních soutěžích
Tak jako každý rok, i letos naši
studenti vyrazili porovnat svoje zkušenosti a dovednosti do různých celostátních a mezinárodních soutěží.
Ve dnech 14. a 15. dubna 2015
se uskutečnil 19. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol ve
svařování pod názvem „Zlatý pohár Linde“, který uspořádala SOŠ
Frýdek-Místek. Soutěže se letos
zúčastnilo více než 120 soutěžících
z 53 českých a 9 zahraničních škol.
Mimo jiné se soutěže zúčastnilo
i družstvo z Číny.
Hodnocení bylo vzhledem k zahraniční účasti Číňanů rozděleno do
teoretické a praktické části. Přesto
jsme získali opět vynikající umístění
v konkurenci specializovaných škol.
Nejlepším účastníkem v teoretických znalostech byl Michal Ondráček, který obsadil 4. místo.
V praktické části soutěže se s nerovnou konkurencí mnohem starších
soutěžících z Číny vyrovnal nejlépe
Jan Vícha, který ukořistil 3. místo
a odnesl si tak krásné ceny od sponzorů. Praktická část šla hochům
letos lépe než teorie, na 8. místě se
ve své kategorii umístil ještě Michal
Ondráček. Honzovi Jurkovi se soutěž nevydařila a jeho výsledky ho
posunuly na 25. místo.

Opět se potvrdilo, že naši učni
umí a rozhodně se na trhu práce neztratí. Všem studentům gratulujeme
k nádherným výsledkům, děkujeme
za výbornou reprezentaci naší školy a zároveň děkujeme panu Pavlu
Klusákovi a Oldřichu Chocholáčovi
za kvalitní přípravu a dobré vedení
našich úspěšných učňů.
Další soutěž se konala v Kraji Vysočina. Celostátní soutěž učňů oboru
Opravář zemědělských strojů se konala v Humpolci. Celkem se soutěže
zúčastnilo 32 škol, které do soutěže
postavily své nejlepší opraváře.
Od nás se vypravil soutěžit Jan
Dvořák v doprovodu pana Luboše
Němce. Na soutěž se Honza důkladně připravoval, ale i tak se ve
společnosti úzce specializovaných
škol ocitl ve velmi silné konkurenci. Jednotlivé úkoly vyplnily skoro
celý den. Studenti museli zvládnout
poznávací a teoretickou část, jejíž
obtížnost se vyrovnala závěrečným
učňovským zkouškám. V praktické
části se soutěžící potýkali se strojním obráběním součásti zemědělského stroje, s opravou velké techniky a drobnými opravárenskými
úkoly – motory a elektroinstalací.
Jan Dvořák po sečtení bodů za

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

všechny části soutěže obsadil vynikající 5. místo, přičemž od bronzové
medaile ho dělilo pouhých 6 bodů.
I Honzovi a Lubošovi Němcovi
blahopřejeme a velice děkujeme
za vzornou reprezentaci bystřické
střední odborné školy.
Školní rok se nachýlil ke svému
konci. Učitelé a mistři odborného
výcviku si užijí svého zaslouženého
odpočinku o prázdninách a na konci srpna se potkají s našimi novými

nadějemi – učni a studenty všech
oborů naší školy. Odborné školství
je v současnosti zárukou uplatnění
na trhu práce. Vždyť během uplynulých měsíců nás kontaktovalo několik partnerských podniků s nabídkou
pracovních příležitostí pro naše absolventy.
Přejeme vám všem krásné léto
a ve školním roce 2015/2016 na
shledanou.
Autor: Tomáš Krejčí
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Ekologické úspěchy na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Naše škola je dlouhodobě zaměřena na ekologickou výchovu a ekologické projekty Ekoškola, Globe a
Recyklohraní, které jsou podporovány
panem ředitelem školy Mgr. Martinem Horákem, panem starostou města
Bystřice Ing. Karlem Pačiskou a panem ředitelem TS města Bystřice n. P.
Ing. Romanem Kekrtem.
Projekt Ekoškola
Od roku 2005 pracujeme na projektu Ekoškola pod záštitou ekologického
sdružení Tereza Praha, která nás metodicky vede a poskytuje nám spoustu
námětů, příruček a pracovních listů na
danou tématiku.
Cílem tohoto projektu je naplnění
8 témat - odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava, biodiverzita a klimatické změny
v praktickém životě. Za naši práci
jsme byli oceněni již 3 mezinárodními
tituly. V letošním školním roce jsme
při auditu 7. 5. 2015 obhájili 4. titul.
Hodnotící správa z tohoto auditu se
týkala těchto oblastí: práce Ekotýmu,

analýzy školy, zpracování plánu činností, monitorování a vyhodnocování,
informování a spolupráce s veřejností,
získávání ﬁnancí a Ekokodexu (ekologická pravidla školy).
Citace: „Fakt, že je ZŠ Bystřice n.
P. Ekoškolou, odhalí návštěvník při samotném vstupu do školy, přesvědčí ho
určitě i procházka chodbami. Témata
Ekoškoly jsou zde na každém kroku.
Oceňujeme veliké nasazení koordinátorek programu a jejich energii, kterou
předávají Ekotýmu. Výsledky celého
týmu pro nás byly viditelné (projektové dny, exkurze, spolupráce a přístup
k žákům, expedice, starost o zeleň
v okolí školy, tvorba informačních
tabulí, zapojení do spolupráce s ostatními školami…)“.
Slavnostní předávání 4. mezinárodního titulu Ekoškola se uskuteční 18.
6. 2015 v Praze ve Valdštejnském sále
senátu ČR.
Projekt Globe
20. narozeniny programu Globe
jsme oslavili na 18. Globe Games

v Praze – ZŠ Kunratice od 28. 5. - 31.
5. 2015. Zahraniční zastoupení bylo za
účasti kulturního atašé velvyslanectví
USA v Praze paní Sherry Keneson-Halové a americké ústředí Gary Randolph. Těchto mezinárodních her se zúčastnil globe tým ve složení žákyň 9. B
Adély Dospíšilové, Andrei Danielové,
Niky Filipové a Tracy Balievové. Každá škola měla připravený svůj vlastní
projekt. Děvčata prezentovala práci
s názvem „Znám křišťálovou studánku“. Prováděla hydrologická měření ve
studánkách Pod Horou a Pod kolejemi
(teplota, pH vody, průhlednost, průtok…). Hodnocení komise: „Poutavý
název projektu, velice zajímavé téma,
záslužná práce a praktičnost.“
Globe Games je vyvrcholením
celoroční práce – každodenního meteorologického měření ve stanici naší
školy (srážky, pH, teplota vzduchu,
oblačnost, ...) a hydrologického na
řece Bystřici. Naše škola byla vyhodnocena jako jediná v Evropě, která má
ucelená data měření za celých 18 let,

která zasíláme do NASA v USA.
Projekt Recyklohraní
V rámci programu Recyklohraní,
který prohlubuje znalosti našich žáků
v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Žáci sběrem drobných
elektrospotřebičů přispívají k ochraně
životního prostředí. O jednoznačně
pozitivních dopadech programu vypovídá certiﬁkát environmentálního
vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody žáci díky
recyklaci ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o kolik se nám podařilo
snížit objem nebezpečného odpadu
a produkci skleníkových plynů CO2.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která s žáky
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
A co říci na závěr?
Děkujeme všem, kteří se aktivně
podílí na plnění ekologických aktivit.
Koordinátoři EVVO
Dagmar Pivková, Hana Kopecká

Spolupráce s Úsměváčky pokračuje
I v letošním roce pokračuje spolupráce s občanským sdružením Úsměváčci-PDRP. Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné a literární soutěže v rámci akce
1,2,3,…RODINA, ve které Denisa Stejskalová, Martina Holá, Hana Juračková,
Nika Filipová, Adéla Dospíšilová, Daniela Zbraňková, Terezie Kubíková, Šárka
Nováková získaly každá jednu z cen ve své věkové kategorii. Na této akci se
žáci naší školy podíleli i jako dobrovolníci převlečení za srdíčkové víly a skřítky,
kteří rozdávali symbolická srdce rodiny a šířili dobrou náladu. Další akce, které
se naši dobrovolníci zúčastní, bude Charitativní fotbalový turnaj mladších přípravek pro Honzíka, na které spolu s Úsměváčky povedou výtvarné dílny a další
doprovodné aktivity. Poslední společnou akcí v tomto školním roce bude Vítání
prázdnin v Domaníně. Vzhledem k tomu, že aktivity v sociální oblasti v našem
městě nerealizuje pouze občanské sdružení Úsměváčci –PDRP, rozhodla se naše
škola navázat spolupráci i s denním stacionářem Rosa, pro který žáci naší školy
zahráli divadelní představení Sněhová královna.
Věříme, že i v příštím školním roce se nám bude dařit naši spolupráci rozvíjet a opět
najdeme dostatek žáků ochotných ve svém volném čase udělat něco pro dobrou věc.

Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

Starosta přijal na radnici úspěšné žáky ZUŠ
Blíží se závěr školního roku
2014/2015 – roku, který byl pro řadu
žáků a studentů ZUŠ velmi úspěšný. Kolektivy a jednotlivci, kteří se
účastnili nejvyšších kol krajských,
celostátních a mezinárodních soutěží, přijal v pátek 5. června starosta
města BnP Ing. Karel Pačiska a tajemnice JUDr. Eva Špatková. V rozhovorech s mladými hudebníky se
zajímali o jejich soutěžní vystoupení, náročnost přípravy i repertoár, se
kterým tak úspěšně reprezentovali
nejen sebe, školu, ale také Město
Bystřici nad Pernštejnem. Jednalo
se o účast žáků ZUŠ v letošním krajském kole soutěží ve hře na dechové nástroje, v sólovém a komorním
zpěvu a ve hře smyčcových souborů
a orchestrů v Jihlavě, celostátního
kola soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu v Turnově, celostátní
soutěže Mládí a Bohuslav Martinů
v Poličce, mezinárodní soutěže Žestě Brno, XXIII. soutěžní přehlídky
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dechových orchestrů Čermákovo
Vysoké Mýto, happeningu a koncertu v rámci festivalu Concentus
moraviae. Řada dalších akcí a koncertů proběhla v rámci města Bystřice n. P., našich pěti detašovaných
pracovišť ve Štěpánově n. S., Strážku, Dalečíně, Dolní Rožínce, Rožné a Jimramově a v rámci celého
mikroregionu Bystřicko. Takových
koncertů bylo v tomto školním roce
téměř sto a pravidelně o nich informujeme v nově vydávaném Zpravodaji ZUŠ a na webových stránkách
školy.
Přijetí a ocenění úspěšných žáků
ZUŠ a jejich pedagogů starostou
města BnP je projevem skutečné
podpory, zájmu a další motivací pro
jejich studium uměleckých oborů.
Tito mladí lidé jsou budoucností
Bystřicka a jejich dovednosti a osobní kontakt s uměním je příslibem pro
rozvoj kultury i celkové kulturnosti
regionu.

Velmi si vážíme podpory, kterou
věnuje město Bystřice nad Pernštejnem naší škole a našim dětem. Je
to podpora, která umožňuje rozšíření naší práce mimo půdu školy,
umožňuje účast a zkušenosti našich
talentovaných žáků v uvedených
soutěžích mimo region, v celostátních i mezinárodních přehlídkách

a soutěžích. Děkujeme za podporu
také našim partnerům – společnostem, ﬁrmám i jednotlivcům, kteří letos ﬁnančně či materiálně podpořili
některou z aktivit naší školy. Všem
přejeme krásné léto a těšíme se na
setkávání v dalším školním roce.
Za kolektiv ZUŠ
Milada Krásenská

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

Cesta tam a zpět aneb jak jsme jeli do Londýna
Výuka anglického jazyka v naší
základní škole začíná již od první ročníku. Nejlepší způsob, jak vyzkoušet
své schopnosti domluvit se, či se něco
přiučit, je vycestovat do zemí, kde se
daným jazykem hovoří.
Žákům naší školy se tento sen vyplnil. V pondělí ráno 25. května jsme
se shromáždili před školou, plni nadšení, kufrů, dobrot a energie, zamávali
jsme všem kolem a vydali se na cestu.
Ta nám utekla velice rychle a najednou jsme vystoupili v Calais na první
„kontakt“ s cizinou – procházeli jsme
pasovou kontrolou. Někteří poprvé
vyzkoušeli své jazykové schopnosti. Pak už se jen nalodit na trajekt a
hurá vstříc krásným Doverským útesům. Cestou do Londýna nikdo nespal, všichni očekávali, kdy už uvidí
cíl našeho putování. A dál už to bylo
rychlé: vystoupili jsme u London Eye
(obrovské, 137 m velké vyhlídkové
kolo), prošli se k Big Benu a budovám
parlamentu, přes parky ke královské-

mu paláci. Město nás uchvátilo svým
ruchem a zároveň klidem, nádherným
slunečným počasím, množstvím lidí,
aut a autobusů. Naše cesta vedla dál ke
známému hračkářství The Hamley‘s a
odtud už byl jen krok na velká známá
náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar
Square. Zde jsme utratili první peníze
za suvenýry pro naše blízké doma.
Vyzkoušeli jsme si jízdu metrem a

přesunuli se ke známému muzeu voskových ﬁgurín Madame Tussauds.
Odpoledne jsme zakončili nádhernou
vyhlídkou z London Eye. Pak už nás
čekal zasloužený odpočinek v nedalekém hotelu. Třetí den bylo naším cílem
univerzitní městečko Oxford a Windsor – jedno ze sídel britské královny.
Obě místa nás oslovila svou historickou atmosférou. Čtvrtý den ráno jsme

se rozloučili s hotelem a vydali se na
poslední vycházku Londýnem. Tentokrát jsme prošli přes nejznámější most
Tower Bridge ke královské pevnosti
Toweru. Velký dojem v nás zanechaly korunovační klenoty, místní strážci
„Beefeateři“ a havrani. Celodenní putování jsme zakončili výletem lodí po
Temži do Greenwiche, kde jsme chvíli přecházeli mezi východní a západní
polokoulí (vede tudy nultý poledník)
a posledním rozchodem za nákupy
před cestou domů. Moře v kanálu
La Manche bylo tentokrát bouřlivé,
země se s námi kolébala ještě dlouho. Cesta zpět utekla velmi rychle,
všichni účastníci zájezdu odpočívali
a vstřebávali dojmy a zážitky.
Všem účastníkům se naše krátké
putování velice líbilo a těšíme se, že
snad brzy vyrazíme znovu poznávat
anglické zvyky a pamětihodnosti.
Eva Poláchová, Zdenka Šilhánová
a žáci 8. a 9. ročníků ZŠ TGM

ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
Pátek 15. května byl dnem, kdy
Základní škola T. G. Masaryka a kulturní dům jako pořadatelé 18. ročníku
přehlídky dětských pěveckých sborů
„Zpívám, zpíváš, zpíváme, …“ přivítali její účastníky. Na 250 zpěvaček a
zpěváků postupně předvedlo výsledky svého celoročního snažení a bylo
vidět a hlavně slyšet, že se všichni
připravovali opravdu poctivě.
V programu ukázali účinkující nápadité a často netradiční provedení

skladeb. Troška nezbytné trémy tu
byla, ale nezakryla to nejpodstatnější – chuť společně si zazpívat. A my
jsme rádi, že můžeme tomuto pěveckému podhoubí poskytnout prostor
pro prezentaci. S poděkováním všem,
kteří nám pomáhají a přehlídku podporují, se těšíme na další ročník.
Vedoucím souborů přejeme mnoho
krásných hlásků a zpěváčkům hodně
radosti ze sborového zpívání.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Oslava Dne dětí v bystřické MŠ Čtyřlístek
Každý rok připravujeme pro děti k jejich svátku mnoho aktivit, které jim skýtají spoustu radosti a zážitků. Tento rok jsme slavili hned celý týden.
Děti se projely vlakem, navštívily Skalský Dvůr,
bystřický Eden, zašly si na zmrzlinu, zasportovaly
a zasoutěžily na místním stadionu. Ve školce zhlédly loutkové divadlo a na školní zahradě plnily úkoly,
které prověřily jejich zručnost a pohybovou zdatnost.
S radostí vítáme, že se některé instituce spolupodílely
na realizaci plánovaných akcí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat personálu hotelu Skalský Dvůr, především ředitelce hotelu
paní Šmerdové a manželům Štouračovým, kteří dětem při jejich návštěvě připravili malé pohoštění.
Dále naše díky patří i členům fotbalového klubu

v Bystřici nad Pernštejnem, kteří uspořádali dětem k jejich svátku sportovní dopoledne, jehož součástí byly sportovní soutěže a
nechybělo ani drobné ocenění za sportovní výkony pro každé dítě.
Oslava Dne dětí se vydařila, celý týden nám přálo i počasí. Děti se vydováděly, obdržely mnoho dárků ve formě zážitků, dobrot i upomínkových
předmětů. A nám nezbývá nic jiného než si přát, aby i další akce, které pro
děti celý rok připravujeme, byly stejně úspěšné jako letošní oslava Dne dětí.
Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek, Okružní 753
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURA,
ŠKOLSTVÍ RŮZNÉ

Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

Hledáme nové vedoucí kroužků pro školní
rok 2015/2016 !
Umíte něco zajímavého, co byste chtěli předávat dětem ?
Je Vám minimálně 18 let ?
Kontaktujte nás v kanceláři DDM, na tel. 566 552 700
nebo e-mailem: kkddmbynp@seznam.cz

Dům dě a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem


LÉTO 2015
MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus

Poděkování dětem reprezentujícím DDM
ve školním roce 2014/2015
Aerobikové družstvo Pralinky ve
složení Jana Vašíková, Anna Šiborová, Tracy Balievová, Petra Dufková,
Petra Klusáková, Kateřina Rubínková, Zita Podsedníková, Veronika
Zedníková, Lucie Škrdlíková a Natálie Munzarová vybojovalo 2. místo na soutěži v Třebíči a 3. místa na
soutěžích v Bystřici n. P., v Pardubicích, ve Žďáru n. S. a v Chrudimi.
V soutěži „Česko se hýbe“ v Brně
obsadilo 3. místo a postoupilo do celorepublikového kola v Mostu.
Družstvo střelců ve složení František Raučina, Petr Ťupa, Tereza Rubínková, Nikola Jarošová, Vendula
Velenová a Pavlína Odehnalová získalo v dlouhodobé soutěži Střelecká

liga Vysočiny krásné 2. místo.
Judisté Tomáš a Nika Stalmachovi pravidelně reprezentují v Českém
poháru, kde Nika získala vítězství
v Ostravě, Chomutovu, v Brně a v
Teplicích a také v Přeboru České republiky, kde Nika skončila na skvělém 2. místě.
Elektrotechnik Pavel Kopřiva postoupil z krajského kola ve Vyškově
do republikového ﬁnále, kde obsadil
pěkné 5. místo.
Všem dětem děkujeme za příkladnou reprezentaci a přejeme
hodně úspěchů i ve školním roce
2015/2016!
Pracovníci DDM Bystřice n. P.

7. 7. – 10. 7. – všeobecný (pouze 4 dny)

480 Kč (560 Kč)

II. turnus 13. 7. – 17. 7. – všeobecný

600 Kč (700 Kč)

III. turnus 20. 7. – 24. 7. – všeobecný

600 Kč (700 Kč)

IV. turnus 27. 7. – 31. 7. – všeobecný

600 Kč (700 Kč)

V. turnus 10. 8. – 14. 8. – cyklis cký (max.10dětí,od9tilet)

600 Kč (700 Kč)

VI. turnus 17. 8. – 21. 8. – počítačový

600 Kč (700 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě , které nenavštěvují žádný kroužek v DDM.
V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje.
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 dě .
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM
nebo na telefonu: 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz .
www.ddmbystrice.webnode.cz

"What´s cooking? - odborná výměna
k ekologickému vaření
Na setkání mládeže "What´s
cooking?“ od 24. do 30. dubna se sešlo v polské Krzyzowé 32 mladých
lidí z Česka, Německa, Polska a Rumunska, kteří se zde po celý týden zabývali zdravím, ekologií a vegetariánskou stravou. Hlavní důraz byl kladen
na vlastní zkušenosti: Ve workshopech
sbírali účastníci místní bylinky a z
nich pak připravovali například saláty,
nápoje nebo náplně do palačinek. Vařili a jedli vegetariánsky a diskutovali
o výhodách a nevýhodách bezmasé
stravy. V tanečním workshopu připravili krátké vystoupení ke svým představám ohledně profesní budoucnosti
a ke svým plánům, které pak ostatním
předvedli. Poslední večer se ještě jed-

nou společně vařilo, jedlo a slavilo tentokrát podle receptů, které dovezli
sami účastníci.
Projekt zorganizovala Kreisau-Initiative e. V. a projektoví partneři Asociace náhradních rodin České republiky,
polská nadace Fundacja Krzyzowa
a další, spoluﬁnancován byl programem Evropské unie Erasmus+ a Nadací Rainera Bickelmanna.
Za Českou stranu byli dokonce vybráni dva chlapci z našeho města jeden v pěstounské péči a druhý chlapec
v adopci.
Děkujeme všem, kteří u toho byli,
za jejich angažmá, sdílení zkušeností
a společný týden!

I. turnus 27. 7. – 31. 7. 2015 všeobecný
II. turnus 3. 8. – 7. 8. 2015 všeobecný
Tábor je od 8.00 – 15.00 hod. pondělí - pátek

Cena jednoho turnusu: 750,- Kč/os.
V ceně zahrnut oběd, pitný režim, vstup na koupaliště při příznivém
počasí, drobné výdaje.
PROGRAM:
soutěže, sportovní hry, tvořivost, kreslení, vycházky do přírody,…..

Bližší informace a přihlášky
na emailu: exlova@ scali.cz
nebo bystricenp@seznam.cz,
tel.: 736 773 621

Na tábor musí být přihlášeno
minimálně 12 dě .

Za Asociaci náhradních rodin ČR
Marcela Dědová - Koordinátorka
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Tábor pod vedením Jitky Exlové, www.aerobik-je.estranky.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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VACULÍK NA BYSTŘICKU

Spisovatel Ludvík Vaculík zemřel 6. 6. 2015 v necelých 89 letech. V únoru 1948 dokonce vítal
určitou diktaturu, ale prohlédl hned
po smrti Jana Masaryka. Po prvních
knihách se stal známým svým projevem na sjezdu spisovatelů v roce
1967 a následným autorstvím Dvou
tisíc slov. „Komunistická strana
postupně vyměňovala důvěru za
úřady, až je dostala všechny a nic
jiného už neměla... Parlament se
odnaučil rokovat, vláda vládnout
a ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu,“ čteme
v prohlášení. V textu stojí i to, že
komunistická strana získala velkou
přitažlivost „pro vládychtivé sobce,
vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím“.
Autor byl vyloučen ze strany, přišel o zaměstnání, nesměl vydávat a
dostal se na horní pozice mezi údajnými nepřáteli státu. Když nesměl
vycházet oﬁciálně, založil samizdatovou edici Petlice.
I po pádu komunizmu nepřestal

být kritickým šťouralem. Když mu
něco vadilo, ozval se. Necháme-li
stranou zaryté komunisty, většina
lidí s ním musela často souhlasit.
Ale ne ve všem, snad každému nějaký jeho výrok vadil. „Když nemáte co odlišného říct, nemáte vlastně
důvod psát,“ vysvětloval.
Za své psaní a za statečné občanské postoje dostal Vaculík nejen
Řád T. G. Masaryka, ale i literární
ceny Karla Čapka, Jaroslava Seiferta, Egona Hostovského či Ferdinanda Peroutky. Ludvík Vaculík si
často našel cestu do našeho kraje.
V mlýnu na Prudké navštěvoval i
s manželkou Magdou malíře Bohumíra Matala. Malířův pes spisovatele pokousal tak, že musel do
Tišnova na šití. A přišel o brýle!
Do Žďáru jezdil na Tálský mlýn
a v Prosetíně měl jiného přítele,
evangelického faráře a disidenta
Jana Šimsu. Toho dokonce požádal
o projev nad svým hrobem.
Spisovatel poznal i Rudolec, kde
se stal redaktorem táborového časopisu během ozdravného pobytu
v roce 1944. Psal pak o „zastřené
kráse“ zdejšího kraje. Byl i v Bystřici nad Pernštejnem, kde jsem měl
tu čest s ním moderovat besedu 9.
10. 2002 v Galerii EVA.
Z dotazů bylo patrné, jak dobře
jeho myšlenky mnozí čtenáři znají.
„Správná kniha musí bolet,“ řekl
tehdy Ludvík Vaculík. Ztrácíme
v něm opravdu výraznou osobnost.
Hynek Jurman

O KRVAVÉM KONCI VÁLKY
Autorské trojici Milan Kubín,
Hynek Jurman a Pavel Vomela právě vyšla druhá kniha z edice „Historie na pokračování“. Po předešlém
svazku s trpkým osudem Věry Pilařové a s odhalením Picha-Tůmy jako
spolupracovníka gestapa přibližuje
nová kniha „Partyzáni Vysočiny
a krvavý konec války“ události z posledního půlroku II. světové války.
Několik výkladových kapitol
popisuje strukturu gestapa a vůbec celého bezpečnostního aparátu
nacistů a na druhé straně složení a
poslání partyzánských skupin vyslaných z východu i západu. Nejdramatičtěji jsou podány tragické
události z konce války, které autoři
označují jako „krvavé měsíce“ a
„krvavé dny“ konce války. A protože jsou lidé všude stejní, vraždí na
stránkách knihy bez slitování Něm-

SMS PŮJČKA
Zašlete: jméno, příjmení a adresu
na telefonní číslo

774 074 731
www.pujckyzdar.cz

ci, Rusi, Češi. Společně dokazují,
jak krutá válka bývá a k čemu se
lidé dokáží snížit.
Co říct na případ, kdy partyzán
zavraždí a oloupí svého druha z oddílu? Provedl Stanislav Kopačka
na Josefu Bierském z paravýsadku
Wolfram. Mnohé napoví výstižné
názvy kapitol: Když ti nabídnou
trest smrti – smrt Miloslava Vlčka,
Když se chceš postavit loupežníkům
– smrt Josefa Smejkala a Adolfa
Krátkého, Když je důležitá kořist –
příběh ruského partyzána Nikolaje
Alexejeviče Šustova, Když se staneš
hajným – smrt Miroslava Henzla,
Když chce cikán vychovávat partyzány – případ Josefa Serinka, Když
si vyměníš průkaz s králem – smrt
Miroslava Dvořáka.
Na Bystřicku se odehrává právě
příběh Mirka Dvořáka a na konci knihy jsou vzpomenuty i oběti
z května 1945. Tedy dva padlí partyzáni u školy 7. 5., poprava německých zajatců u hřbitova 10. 5.
i umučení Emanuela Matyáška 15.
května 1945 partyzány.
Kniha je určitě vhodným ohlédnutím za událostmi starými 70 let i
mementem do budoucnosti.
-HJ-
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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

ená
Zel

rám
o
p
ús

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

PENÍZE
za Váš šrot

na RUKU

Od 1. 3. 2015 platba za železný šrot a barevné kovy:
■ Převodem na účet
■ Poštovní poukázkou
■ Bankovním šekem (do patnácti minut máte peníze v ruce)
Platba HOTOVĚ za:
■ Papír (1 Kč/kg)
■ Autobaterie (13 Kč/kg)
■ Nástrojová ocel (350 Kč/kg)
■ Katalyzátory (od 300 – 3500 Kč)

Aktuální ceník na
www.alfasrot.cz

ALFAŠROT, Dolní Rožínka, Osová, tel.: 566 520 418
Za Váš AUTOVRAK 1 200 Kč hotově,
hotově, když ho k nám přivezete.
Volejte 566 520 418
www.alfasrot.cz

Zubní pohotovost ČERVEN - ČERVENEC 2015
ČERVEN
27.6. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 303, 566 536 712
28.6. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 566 575 210
ČERVENEC
4.7. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
5.7. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 303, 566 536 712
6.7. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 234
11.7. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 777 630 611
12.7. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
18.7. MUDr. Zd. Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n.S., 724 388 289
19.7. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n.S., 724 388 249
25.7. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n.S., 604 334 823
26.7. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
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)
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce května.
Knihy pro dospělé:
Bauer Erich
Berry Steve
Bittnerová Martina
Cílek Roman
Frej David
Glockner David
Herber Renata
Knížák Milan
Kubešová Blanka
Mornštajnová Alena
Richter Karel
Rohál Robert
Rohál Robert
Vácha Dalibor
Vaňková Ludmila
Viewegh Michal
Zeh Juli
Knihy pro mládež:
Chaloupek Václav
Němeček Jaroslav
Pospíšilová Zuzana
Primusová Hana
Schwabiková Kateřina

Karma rodiny
Lincolnův mýtus
Lásky Boženy Němcové
Slepá kolej dějin
Zánět-skrytý zabiják
Císařův prezident
Babiččina lékárna
25 let v pichlavém sametu
Kapky štěstí a naděje
Hotýlek
Historické drama volyňských Čechů
Filmové hvězdy a jejich hlášky
Královny českého popu
Hranice
Zapomenutý král
Zpátky ve hře
Pod vodou
Madla a Ťap
Čtyřlístek a elixír neviditelnosti
Vynálezce Tadeáš
Skřítek Rozekvítek
Cesty dětí do staletí, ameb, Jak Běla a Kuba
putovali za našimi panovníky

V. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2015

Poprvé vyhlašujeme samostatnou možnost
účasti dětí a mladých fotografů do 15 let
Pošli fotografii do soutěže na webu
www.fotosoutez-bystricko.cz a vyhraj skvělé ceny!
TÉMA PRO SOUTĚŽÍCÍ DO 15 LET:

BYSTŘICKO – MŮJ RODNÝ KRAJ
Fotíte rádi vše, co se kolem Vás děje? Máte neustále po ruce foťák či
mobilní telefon, abyste mohli zaznamenat události, akce nebo jedinečné
příležitosti? Vyfotili jste na Bystřicku zajímavý záběr, kterým byste se
chtěli pochlubit nejen svému okolí, ale i širší veřejnosti, ukázat jej
profesionálnímu fotografovi a nakonec fotku představit na výstavě?

FOŤTE A SOUTĚŽTE OD 1. ČERVNA DO 30. ZÁŘÍ 2015

1. cena: TABLET v hodnotě 5.000,- Kč
2. cena: FOTOAPARÁT v hodnotě 2.500,- Kč
3. cena: SPORTOVNÍ BATOH v hodnotě 1000,-Kč
Soutěž, galerii a hlasování najdeš na webu:

www.fotosoutez-bystricko.cz

ZÁŠTITU UDĚLIL MINISTR KULTURY ČR Mgr. DANIEL HERMAN, HEJTMAN KRAJE VYSOČINA MUDr. JIŘÍ BĚHOUNEK A STAROSTA BYSTŘICE N. P. Ing. KAREL PAČISKA.
HLAVNÍ PARTNER

Blíží se období letních prázdnin, a proto i v letošním roce bude prázdninová půjčovní doba městské knihovny nepatrně upravená.

ZPRÁVY Z MUZEA
VLASTNÍTE ZAJÍMAVÉ
STAROŽITNOSTI?
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem vám rádo a zcela zdarma
poradí, jak jim vrátit původní krásu. Bezplatné konzultace restaurátorských
zásahů každý pracovní den 9–15 hod. Předchozí domluva na tel. 566 590
365/366 nebo 724 544 873 nutná.
Pouze pro soukromé nekomerční subjekty.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Gustav Pﬂeger Moravský (1833 Karasín – 1875 Praha)

OUKLADY A LÁSKA
V Pivonicích mělo se hráti divadlo.
Že neznáte Pivonice?... Tomu
se vlastně nedivím; mimo školu,
jeden „dívčí“ ústav, dva městské
rady – neboť Pivonice jsou hezké,
ouhledné městečko – a mimo staré
hodiny na bořící se kostelní věži a
mimo pana pulmistra nemá město
toto žádné jiné honorace a žádných
veřejných ústavů více, vyjma snad
starobylý žalář, u něhož však scházejí železná vrata – náhoda to, která
zajisté slouží ke cti všem pivonickým zlodějům.
Veliké náměstí, o němžto by se
s dobrým svědomím ňáký moderní ﬁlosof prosloviti mohl, že je tak
velké, že může vzíti město samé ve
svou ochranu, aby je někdo přes
noc neodnesl; asi pět pravidelných
ulic – zákony pravidelnosti nebyly
v Pivonicích obmezeny jako jinde – a pěkná radnice, poněvadž se
stavěla za dohlídky nynějšího pana
pulmistra, jenž v ní zůstával svobodným bytem: to máte celé město
ze zevnějška.
Ale uvnitř to vypadá jinak. Tu je
život čilý; nevšední ruch duševní
tluče všemi žilami slavného obecenstva a obyvatelstva, mysl jará
tu svěže pučí jako hojně plodící se
kopřivy ve příkopu u staré zanedbané zahrady tamějšího kostelníka.
A v těchto Pivonicích mělo se
hráti divadlo!
Ó vy neznáte to pohnutí, jímž
se zachvěje venkovské město až
po úpatí všechněch špinavých ulic,
když zavane podobná zpráva do
poklidných příbytků spokojených
venkovanů z ohniště pěstovatelů
umění divadelního. Tito lidé samou
obětavostí a z pouhé nezištnosti
podvolí se veřejnému soudu a pocházejí ze střediště oněch ctihodných mladých mužů, kteří neberou
ze ctižádosti žádný večerní honorář
za vystoupení na prkna, ježto představují – jak se ve všech divadelních
referátech každý den opakuje – svět
s jeho změnami! Vy neznáte tu tíseň, ten strach a tu ouzkost, která
se zmocní několika výtečnějších
děvčat při zprávě, že se bude hrát.
Vědíť jistě, že budou vyzvány, aby
převzaly ženské úlohy v osudné
tragédii, která se tak často skončí
veselohrou, aneb v nějaké frašce,
ježto se promění v posledním jednání v plačtivé oudolí. –
To je ptaní a vyzvědání!...
„Byl už u tebe N**?“
„Nebyl; i ať si tam zůstane! Pomysli si, já bych se měla učit osm
archů! Pro boží milosrdenství! Já
se nenaučila čtyřem za celý svůj
život...“
„A co mu řekneš, až ho nešťastná
hodina k tobě přivede?“
„Co mu řeknu? Hm! co bych mu
řekla? Že nemohu, že mi to rodiče
nedovolí, že... že...“
Tak to šlo v nejednom domě v

Pivonicích, který se počítal v řadu
oněch, v nichž bydlilo stvoření pokládající Evu za svého otce.
A přece se děly přípravy k provozování Schillerovy tragédie Ouklady a láska.
Nemyslíte, že je to pouhá smyšlenka?... Že v Pivonicích neměli
dosti veliký kontingent k obsazení
a k dobrému provedení všech úloh
v tom kuse?... To se mýlíte!... Millera hrál učitel se svou manželkou;
úlohu Wurma měl hrát městský
dozorce vězení; Ferdinanda si vyvolil Sáhodlouhý, nadějná to větev
daleko rozšířeného kmene ctihodných právníků. Presidenta vzal si
pan Pytlovský, jenž se přiznával
k počestnému cechu nastávajících
medikamentistů; maršálek Kalb se
z kusu vyhodil co osoba, která nebyla nevyhnutelně potřebná ve hře.
Zato ale svěřena jest úloha nemluvícího komorníka a němé komorné
Žoﬁe velmi nadaným rukám dvou
začátečníků na dráze dramatické
Músy: jednomu gymnasistovi totiž,
který převzal jedině za tou výminkou těžkou tu úlohu, že dostane
notné kníry, a pak dceři kostelníka,
který cvičil své milované děvče juž
od nejoutlejšího mládí v deklamovánkách Rubešových.
Jednalo se tu jedině o ty nejhlavnější dvě ženské role, totiž o Lady
Milfordku, která ouklady svými
hraje, aniž by kdo o tom věděl, až
to sama poví; a pak o roli Luisy, o
které se i do Pivonic dostala zpráva,
že je bledá.
Komu připadly tyto dvě úlohy,
povíme hned. Musíme však, jak
říkají spisovatelé, kteří píšou veliký román, tomu věnovati budoucí
kapitolu.
***
V komnatě pana pulmistra po
venkovsku nábytkem opatřené panoval dnes neobyčejný ruch. Pan
Špejchárek – toť bylo jméno zastupitele celé obce a osady – byl
sám ochotně vymohl dovolení k
představení divadelnímu, o něž ho
Sáhodlouhý a Pytlovský co hlavní
podnikatelé všeho požádali.
Pánové tito přišli právě pozvat
slečnu Arabellu, aby z ochoty převzala laskavě úlohu Lady Mildfordky.
Roztomilé černooké děvče právě
přišívalo tatínkovi na odhrnutý kabát veliký knoﬂík, když pan ředitel
a režisér divadla ochotníků vstoupili.
Pan Špejchárek byl v takzvaném
negližé; spodky se mu zavěšely na
bříšku veledobře zachovaném, vestu neobyčejné šířky měl otevřenou
dokořán; veliká červená domácí
čepice houpala se v stejném taktu
s modrým třapcem na vysoceučené hlavě bývalého justiciáře, a v
ruce držel pan pulmistr noviny od
předvčerejška, protože se mu do-
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stávaly teprve čtvrtou rukou za
čtvrtinu předplatních peněz. Bylť
Špejchárek rozumný pán; měl pole,
byl ekonomický v každém smyslu
slova.
Paní pulmistrová přebírala čočku.
„I dobré jitro, pánové!“ přivítala
paní shrabujíc čočku do zeleného
hrnce. „Což pak vás tak neočekávaně k nám vede?“
„Přicházíme,“ obrátil se Sáhodlouhý k panu pulmistrovi a pan
Pytlovský k jemnostpaní, avšak
tak, aby se zdálo, že také ku slečně. „Přicházíme,“ opětovali každý
po svém, „požádat slečnu, aby nám
převzala nějakou roli při budoucím
představení.“
Pan pulmistr se uklonil, spolu
se ale zaškrábal za čepicí; paní se
usmála ukojenou hrdostí; slečna
Arabella zbledla jako stěna.
„A co budete hrát?“ tázala se domácí paní přerušíc hrobové ticho.
„Ouklady a lásku!“ odpověděli
direktor a režisér najednou.
„Co je to za hru?“ ptala se paní
Špejchárková.
„Z německého Schillera Kabale
und Liebe,“ poučovali úslužně direktor a režisér paní trochu v dramatické literatuře opozdilou.
„Ach ano, Kabela und Liebe. Již
se pamatuji! Mně se všecko zdá, že
sama paní důchodňová hrála jednou také kabelu v tom kuse!“
Slečna Arabella, která čtla také
jednou Schillera, jak jej vůbec dívky čítají, znala kus, o němž byla
řeč, alespoň dle osob. Přelítlo jí
horko přes tváře, když zaslechla,
jak rozmlouvá matka o výtvorech
literárních s pány studenty.
Pan Sáhodlouhý otřel si pravým
rukávem nestydaté peří, jež se mu
bylo upnulo na přední části kabátu;
pan Pytlovský vytáhl honem svůj
kapesní šátek a dělal, jako by byl
právě dostal rýmu. Oběma podařilo
se, že šťastně ušli smutným následkům nevčasného smíchu. Pan Špejchárek byl velmi shovívavé povahy
a – mlčel.
„Tedy nám zapotřebí jedině svolení slečny Arabelly?“ s úklonou se
obrátil pan Sáhodlouhý k paní pulmistrové.
Slečně Arabelle vypadla jehla z
ruky; neboť matka její čtla jí ortel
slovy, že mileráda svoluje, aby Arabella hrála.
Pan Špejchárek se usmál, jako by
též svoloval; po straně zamrzelo ho
to všecko přece, neboť nedůvěřoval odjakživa ženským a obával se
smutného konce veselého začátku.
Páni Sáhodlouhý a Pytlovský,
pohovořivše ještě s dámami o krásných vyhlídkách na divadelní představení, odešli. Přislíbili slečně, že
jí přinesou ještě dnes odpoledne
úlohu čistě opsanou.
Po jejich odchodu ale počaly se
činiti přípravy k toaletě, jaké bylo

zapotřebí, aby slečna Arabella důstojně se přistrojila. Kdyby byla
paní Špejchárková věděla, co vlastně Lady Milfordka byla: zajisté by
se byla zděsila její počestná duše a
Arabella nikdy by nebyla vystoupila na prkna divadla!...
Naši ochotníci přímo od pana
pulmistra brali se k paní sládkové
Kočičinské, bohaté to vdově, ježto
měla rozmilou dcerušku s velkým
hospodářstvím. Rosina měla hráti
Luisu.
Pytlovský zaklepal. Sáhodlouhý
přemítal, jak začíti, neboť byla slečna Rosina čiperné děvče. Dveře se
otevřely – ředitel a režisér ochotnického divadla vstoupili.
Paní sládkova pletla roztomilou
punčošku své dcerušky. Na stolečku u okna vedle ní seděl pejsek.
Když pánové vstoupili, dal se do
strašlivého štěkotu. Sáhodlouhý
ptal se již popáté, jak se jemnostpaní vynachází: žádná odpověď.
Paní sládková chlácholila psa
nadarmo; konečně se rozzlobivši
vyhodila ho do vedlejšího pokoje.
„Totě roztomilý čertíček,“ odvážil se sladce pan Pytlovský; „nemůžeme přijíti ani k slovu.“
„Posaďte se, pánové, sem na kanape,“ počala paní Kočičinská.
„Ráčíte se dobře vynacházet, milostpaní?“ tázal se pan Sáhodlouhý
s hlubokou úklonou.
„Inu, ještě by to tak ušlo; ale pomyslete, milí páni, již třetí den mne
bolí kuří oko; bude zajisté pršet.“
„Toho je nám velice líto,“ převzal
slovo pan Pytlovský. „Slečna Rosina není doma?“
„Šla k doktorovic Pepince poradit se o nových šatech. To děvče nadělá mi tolik starostí! A pan Smolenský si také často na ni stěžuje.
Vy ho znáte?“
„To je tuším adjunkt vrchnostenského úřadu z Kohoutovic?“ ptal se
Pytlovský.
„Ano, ano; je to velmi hodný
pán. Nedávno poznal mou Rosinku,
a od té doby nás často navštěvuje.
Nevíte nic o něm?“
„Je dokonalý kavalír,“ pravil Sáhodlouhý.
„Inu, to jsem tomu ráda,“
vzdychla si paní Kočičinská.
„Ale, milostpaní, máme velikou
prosbu,“ ozval se opět Pytlovský.
„My bychom rádi, abyste dovolila,
by směla slečna hráti divadlo. Ona
zná tak výborně deklamovat.“
„I Bože! Je-li možná! Inu ráda
bych, tuze ráda; bude-li jen chtít;
ona je tuze bojácná.“
„Snad by to šlo přece,“ domlouval pan Sáhodlouhý.
V tom se otevřely dveře. Jako
laňka skočila slečna Rosina do pokoje. Bzučela nějakou písničku.
Naši divadelní podnikatelé vymrštili se jako mlunem z kanape
a přistoupili k slečně Rosině.
(Pokračování na str. 16)
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(Pokračování ze str. 15)
„Slečno,“ počal Sáhodlouhý,
„chcete se zavděčiti všem ctitelům
dramatického umění; chcete, aby se
roznesla sláva vaše po celé vlasti;
chcete, aby okouzlené obecenstvo
vynášelo vás až do nebes: tu nám
slibte, že budete hráti Luisu.“
„Já? Luisu?“ ozvalo se čiperné děvče odhodíc klobouk na stůl.
Bylo asi osmnáctileté, červených

tváří a jiskrných zraků, štíhlé postavy a hravých pohybů.
„Ano, slečno! Zde pan Pytlovský přeložil Kabale und Liebe a my
chceme na všechen způsob předvésti tu tragédii zdejšímu obecenstvu. Vy tak krásně deklamujete,
slečno! Převezměte tu úlohu!“
„Kdy se má hrát?“ tázala se Rosina.
„Za čtrnáct dní, slečno,“ odvětil

Pytlovský.
„A kdy dostanu úlohu?“
„Třeba ještě dnes!“
„Tedy budu hrát; viď, matinko?“
„Já nemám nic proti tomu, Rosinko; vždyť nebudeš hráti ponejprv. A v Kohoutovicích jsi hrála
pěkně.“
Ředitel a režisér pivonického divadla byli šťastni. Není to malá práce sehnati celou divadelní společ-

nost za jeden, za dva dni, a k tomu
ještě v městečku, jako jsou Pivonice. Sáhodlouhý a Pytlovský div nesrazili vazy letíce přes schody dolů.
Sáhodlouhý dělal kroky, že sloužily
ke cti jeho klasickému jménu.
Téhož dne odpoledne byly všecky úlohy rozděleny a nastalo studování.
mluno = elektřina
Dokončení příště

Bystřičtí dorostenci zviditelnili Bystřicko nejenom na Moravě
Již třetí sezonu odstartovali mladí basketbalisté z Bystřicka, druhou
sezonu v řadě potom muži.
Tato sezona byla ze všech časově
nejhorší a nejsložitější. Rozhodli
jsme se jako oddíl pod TJ Sokol
Bystřice nad Pernštejnem letos přihlásit opět soutěž kadetů a mužů
pod hlavičkou České basketbalové
federace jižní Morava. Muži odstartovali po dlouhé odmlce již svoji
druhou sezonu a hodlali úspěšněji
navázat na svou první premiéru
s týmy z celé Moravy. V konečném
zúčtování patřilo bystřickým mužům v soutěži pěkné čtvrté místo
v konkurenci týmů z Hodonína,
Mikulova, Mezeříčska a jiných.
Bohužel však stále doplácíme na
časovou a morální vyspělost týmu.
Spousta z nás dospělých má plno

profesních a osobních povinností,
které eliminují možnost poskytnout
na palubovce kvalitnější a uspořádanější sportovní výkon. Uvidíme,
jestli se nám podaří sestavit na příští rok kvalitní zdravé jádro, o které
by se opřeli i ostatní členové týmu
hlavně s chutí hrát tuto skvělou hru.
Ekonomické a materiálové zařízení máme hlavně díky podpoře TJ
Sokol a města Bystřice nad Pernštejnem velmi výborné. Nesmíme
zapomenout na řadu sponzorů, bez
kterých by funkce oddílu nebyla plnohodnotná, hlavně potom i ﬁrmu
Wera Werk, která byla jedna z významných podpůrných prvků Streetbalového mládí Vysočiny, které
se konalo 9. května 2015 v prostorách atletického stadionu Tomáše
Dvořáka.

V této souvislosti bych rád navázal na historicky velmi úspěšný rok
kadetů U 19 - tedy chlapců do 19
let, reprezentující naše město. Do
sezony 2014/2015 jsme nevstoupili příliš úspěšně, začátek byl ve
znamení proher a herních neúspěchů. Podařilo se nám však posílit
tým, sjednotit družstvo a jasně si
stanovit cíle pro danou sezonu.
Finálním výsledkem potom byl
nevídaný úspěch v podání dosud
historicky prvního velkého úspěchu
bystřických dorostenců, kterým
se podařilo zvítězit ve své kategorii
a stát se tak přeborníky oblastního
přeboru celé Jižní Moravy. Doposud bystřická basketbalová historie
neeviduje takovýto úspěch. Silná generace mladých kolem roku
1996 úspěšně bojovala s celky ze

Znojma, Podolí a samotné věhlasné
Brněnské basketbalové akademie.
Měřili jsme se s týmy, které hrají
basketbal od malička, mají kvalitní
sportovní zázemí a výborné sportovní návyky. Nám se podařilo během tří let vybudovat tým, který se
velmi úspěšně měřil se zkušenými
dlouholetě hrajícími družstvy.
I v následujících letech hodláme
plnohodnotně rozvíjet tento sport
na Bystřicku, hodláme navázat silnou tradici nejenom mládežnických
turnajů, jako je univerzální podoba
Streetbalového mládí Vysočiny turnaj konaný 9. května 2015 - kterého se účastnili dorostenci do 20
let nejenom z naší republiky - Znojmo, Přerov, Okříšky, Třebíč, Spíšska Nová Ves a jiné,..podrobnější
Inko v dalším vydání

Úprava fotek: TJ Sokol Bystřice
16. strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, KULTURA

PUTOVNÍ
LETNÍ KINO 2015

8.30 - 9.00 hod.
Bystøice n.P.

ST
RE

Sportovní areál
Tomáše Dvoøáka
pøi ZŠ Nádražní
Kategorie:
Muži
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500,- Kè/tým
(max. 4 hráèi)

a již 23. roèník tradièního
Bystøického STREETBALLU

.
18

25.7.
2015

Obèerstvení, muzika a dobrá zábava zajištìna!
Bohaté ceny - rùzné soutìže! (šestky, trojky, nejtìžší hráè, nejstarší hráè... nejhezèí, atd.)
Po skonèení turnaje... kratièká pauza... a následuje baskeáckej veèírek

LETNÍ KINO DOLNÍ ROŽÍNKA
Jednotné vstupné 50 Kč

Prosetín
30. 6., 3.7. - 4. 7.
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Farníci z Vítochova a okolí, obec Vítochov a þlenové Orla srdeþnČ zvou na

75$',ÿ1Ì&<5,/20(72'Ď-6.28
328ħ1$9Ì72&+29Ď
která se uskuteþní

v nedČli 5. þervence 2015
mše svatá zaþne v 10.00 hodin
služby hlavního celebranta a kazatele se laskavČ ujal

P. Miloš Kabrda SDB.,

spirituál Arcibiskupského knČžského semináĜe v Praze

- na pouĢ mĤžete dojít pČšky, ale mĤžete dojet na kole, pokud pojedete autem, poþítejte
s tím, že parkování letos bude opČt již pĜed obcí (ze strany od silnice BystĜice - Píseþné)
- upozorĖujeme, že letos bude omezena možnost pĜistoupit ke svátosti smíĜení
(zpovČdi) – pouze pĜede mší svatou (knČží mají nedČlní povinnosti ve svých farnostech)

mešní sbírka je urþena na zabezpeþení a provoz kostela a financování oprav v kostele, podle možností bude nutná
oprava historických varhan a ošetĜení proti dĜevokaznému hmyzu

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 469 234
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici n. P. nebo v
okolí do 20 km. Tel.: 774 193 566
Sponzor: Autolaky Skalník - Dolní Rožínka
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ASK Bystřice n. P.
Nedávno nám skončily všechny
soutěže, kterých se účastnila družstva
ASK Bystřice n. P. V sezoně 2014/15
jsme měli přihlášeno celkem 8 družstev. Dvě dospělá družstva a osm mládežnických družstev. Muži A hrající
Národní ligu - skupinu východ obsadili v základní části výborné 5. místo,
když nás od 3. místa dělil pouze jeden
bod. V následném play-off jsme narazili na FBC Vikings Kopřivnice. Zde
jsme bohužel neuspěli a po výsledcích 3:14, 7:6p, 4:5 a 7:8 jsme v sérii
prohráli 1:3 a skončili na celkovém
5.místě Národní ligy. V kanadském
bodování našimi nejlepšími hráči
v ZČ byli: Prášil Miloš se 70 body
(39 branek + 31 asistencí), Chocholáč
Jaromír s 52 body (29+23) a Dvořák
Ondřej se 42 body (20+22). Všichni
tři se taktéž umístnili mezi nejlepšími
v celé soutěži, když Prášil M. byl suverénní vítěz toho hodnocení následován Chocholáčem J. Na šestém místě
pak skončil Dvořák O. Muži B po
loňské nevydařené sezóně hráli Ligu
Vysočiny. S bilancí 10 výher, 4 remíz
a 10 proher skončili na 7. místě tabulky. Nej. hráči kanadského bodování:

Beno Marek 39 bodů (23+16), Fafílek
Vladimír 36 bodů (21+15) a Hloušek
David 20 bodů (13+7). Nejhorší sezónu v historii ASK předvedli naši
dorostenci. Ti skončili na posledním
místě tabulky, když prohráli všech 20
utkání a nezískali ani bod a sestoupili o
soutěž níž. Nejlepším v kan. bodování
byl Pročka Ondřej s 15 body (10+5).
Starší žáci hrající Ligu Vysočiny skončili na 11. místě s bilancí 4 výher a 16
proher. Nejlepší v kan. bodování byl
Kuda Pavel s 36 body (30+6). Mladší
žáci měli letos přihlášena dvě družstva. Obě družstva odehrála celkem
24 utkání, ale jelikož se hraje pouze
turnajovým způsobem, tak se nepočítá
tabulka, takže zde nebudeme uvádět
kolik zaznamenali výher a proher
a ani nejlepší hráče v kanadském bodování. Toto samé se týká také kategorie elévů, kde jsme měli taktéž přihlášena dvě družstva.
Mimo soutěžní utkání v rámci
CFbU muži sehráli dvě utkání s reprezentací ČR, která se v bystřické sportovní hale připravovala na
mistrovství světa. Nejdříve to bylo
v prosinci proti reprezentaci ČR žen

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P. - z MČR jsme
v květnu vybojovali 6 medailí
2. 5. 2015 Mostecký ﬂeret
Žáci: 2. Marek Totušek, 3. Robert
König, v děvčatech 2. Eliška Malíčková
Ml. žáci: 1. Marek Totušek, v děvčatech 3. Eliška Malíčková
9. 5. Šamorín Slovenský pohár č. 4
Mn žaci: 9. Vojtěch Holemý, v děvčatech 2. Michala Illeková,
15. 5. Bratislava Franklův memoriál
Ml. ž.: 3. Isabela Sedláková a 5.
Eliška Malíčková
16. 5. Bratislava Vrbjarův memoriál
Žáci: 1. Robert König, 3. Marek Totušek, v děvčatech 2. Eliška Malíčková 3. Isabela Sedláková
23. 5. 2015 Praha ﬁnále MČR
Junioři: 3. Marek Totušek, 10. Robert König,
V družstvech naše šermíři s Ivem
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Mičkou vybojovali stříbrnou medaili.
30. 5. 2015 Brno ﬁnále MČR
Žáci: 1. Marek Totušek, 2. Robert
König. V celkové celoroční soutěži
získal Marek Totušek zlatou medaili
a Robert Koönig stříbrnou medaili. Marek Totušek se stal i vítězem
Českého poháru. V družstvech naši
šermíři posíleni o Vojtu Holemého
vybojovali zlato.
Žačky:1. Isabela Sedláková, 3 Eliška
Malíčková. V celkové celoroční soutěži získala Isabela Sedláková zlatou
medaili a Eliška Malíčková skončila na 4 místě. Isabela Sedláková se
stala i vítězkou Českého poháru.
V družstvech naše šermířky posíleny o Michalu Illekovou vybojovaly
zlato.
Vlastimil Kürfurst

(výsledek: výhra 6:4), a poté v dubnu
proti reprezentaci ČR juniorů (výsledek: prohra 1:14). Výsledky dodány
jen pro zajímavost, neboť se jednalo
o modelová utkání, kde vůbec nešlo
o konečný výsledek utkání, ale o přípravu herních systémů reprezentace.
Další akcí mimo soutěže CFbU
byl mládežnický turnaj NISAOPEN
2015, který se pravidelně odehrává v Liberci. Letos jsme uspořádali
největší výpravu na tento turnaj. Přihlášeny jsme měli tři družstva (2x
elévové a 1x mladší žáci), do kterých
se zapojilo 25 hráčů a jako vedoucí,
trenéři nebo diváci bylo přítomno
dalších 15 dospělých.
Výsledky:
Elévové ASK – FBC Liberec 7:0,
TJ Sokol Královské Vinohrady 3:2,
SK Florbal Benešov 5:2, FBC Lomnice 4:4. Tyto výsledky zaručovaly
1.místo ve skupině a postup do osmiﬁnále. Osmiﬁnále: ASK – Athletics
Praha Prosek 2:3. Po vyřazení skončili elévové ASK na 9. - 16. místě.
Elévové ASK zubři – FBC Větrník Liberec 5:5, FbŠ Bohemians
Praha 0:8, TJ Malonty 1:8, Floorbal

Club Falcon 2:12, Lvi Dobruška 1:5.
Po 6. místě ve skupině postup do
předkola play off. Předkolo play off:
ASK zubři – Wizzards DDm Praha
0:9. Po porážce skončili elévové
ASK zubři na 17. - 23. místě.
Mladší žáci ASK – FBC Peaksport Litomyšl 4:8, SK Florbal
Benešov 3:10, FBK Draci 7:7, Florbal Primátor Náchod 3:3. Čtvrté
místo ve skupině zajistilo postup do
osmiﬁnále. Osmiﬁnále: ASK - Florbal Ústí 1:11, což znamenalo konečné zápasy o 9. -16. místo. Zde jsme
opět prohráli s SK Florbal Benešov
1:4 a obsadili konečné 15. místo.
Během utkání ASK v Národní lize
bylo vybíráno dobrovolné vstupné,
které bylo věnováno na charitu. Spolu s příspěvkem od hráčů A mužů
byla částka 5000,- zaslána na účet
Martínka Nováka z Bystřice nad
Pernštejnem, který má kombinované
postižení. Všem, kteří přispěli, moc
děkujeme. V případě, že by měl ještě kdokoliv zájem přispět, lze peníze
poslat na transparentní účet vedený u
KB: 107-8127210247/0100.
ASK Bystřice n. P.

ÚSPĚCHY AEROBIK TEAMU JITKY EXLOVÉ
Letošní jarní lovecká sezóna přinesla dívkám z Aerobik teamu Jitky
Exlové nejen spoustu úspěchů, ale
i zkušeností a nezapomenutelných
vzpomínek.
Ani tento rok dívky nevynechaly
kvaliﬁkaci na jedny z největších závodů - Mistrovství ČR. Ta pro nás
proběhla hned dvakrát. Poprvé v
Ostravě, kde z 10 děvčat poustoupilo
7 (Michaela Exlová z 1. místa, Nikola Nachtigalová ze 3. místa, Petra Janečková ze 4. místa, Soﬁe Bugošová,
Nela Fendrychová, Jitka Hatláková
a Marcela Dědová z nejlepších patnácti). A v Brně nám postoupila
i zbývající tři děvčata (Anna Hatláková ze 3. místa, Sára Svobodová ze
4. místa a Bára Jarošová ze 7. místa).
V brněnském campusu, ve kterém
nás zařadili mezi proﬁ kategorii, dívky dovezly dvakrát 2. místo Marcely
Dědové a Báry Jarošové, dvakrát
4. místo Nikoly Nachtigalové a Petry
Janečkové, dvakrát 5. místo Michaely

Exlové a Sáry Svobodové a 7. místo
Soﬁe Bugošové, Anny Hatlákové, Jitky Hatlákové a Nely Fendrychové.
Ani na mistrovství holky nezůstaly pozadu. Z více jak 70 dětí v každé kategorii máme nemalé úspěchy.
V kategorii 7-10 let Anna Hatláková 7. místo, 11-13 Petra Janečková
v nejlepší třicítce a Jitka Hatláková
7. místo, kategorie 14-17 Nikola Nachtigalová 5. místo a v nejstarší kategorii Michaela Exlová 7. místo.
První červnový víkend závodnice
strávily v Chrudimi, odkud si přivezla Nikola Nachtigalová 2. místo, Nela
Fendrychová 3. místo, Sára Svobodová 4. místo a postup do ﬁnále proﬁ
kategorie Bára Jarošová s Marcelou
Dědovou.
A naše společné poslední úspěchy
tohoto roku v pódiových skladbách
s vystoupením Charlie Chaplin, který
nám přinesl štěstí hned dvakrát. Stříbrné poháry z Blanska a Kunštátu byly
opravdu zasloužené.
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Dvořiště – Pochod na Zubštejn
Jaký dát dárek mamince ke Dni
matek? Co třeba jen to, že nebude muset připravovat nedělní oběd
a udělá si s celou rodinou výlet za
dobrodružstvím. V podobném duchu
tento svátek oslavila velká část obyvatel Dvořišť a jejich přátel.
V neděli 10. května jsme tedy vyrazili ze Dvořišť hledat poklad ukrytý
na zřícenině hradu Zubštejn. Cestu lemovanou fáborky dětem krátilo plnění
úkolů, které nebylo těžké splnit, ale
spíše někdy nalézt. Děti předvedly, že
znalosti v oblasti pohádek či hádanek
mají opravdu bohaté a co se týká šikovnosti v přechodu po laně a tvořivosti
z přírodnin, nezůstávají vůbec pozadu.

S vypětím sil jsme vyšlápli poslední
úsek cesty - kopec pod hradem a byli
jsme u cíle! Po zaslouženém obědě
v podobě opečených špekáčků již nic
nebránilo vyluštění tajenky vedoucí
k pokladu a jeho následnému nalezení.
Všem udělaly radost pravé zlaté mince
i ty čokoládové. Chlapci navíc našli
v truhle s pokladem dřevěné meče
a děvčata kabelky a korunky jako pro
princezny.
Každý si snad v části nedělního dne
našel to své a účast 29 malých hledačů
a podobně početného doprovodu jistě
předčila očekávání všech. O tom, že
se akce účastnily celé rodiny, svědčí
skutečnost, že nejmladší účastnicí byla

10-ti měsíční Anička. Závěrem bychom chtěli velice poděkovat našemu
„předvojteamu PAHORI“, který nám

někdy volil cestu nelehkou, ale vedoucí ke zdárnému cíli!
KCH

ïESKO-SLOVENSKÉ
FOTBALOVÉ SRDCE 2015

FK DUKLA PRAHA
- AS TRENþÍN

sobota - 27. ÿervna - 10.30 hodin - BystŐice nad Pernštejnem
FK MLADÁ BOLESLAV - AS TRENþÍN
pondĚlí - 22. ÿervna - 18.00 hodin - LáznĚ Bohdaneÿ

FK MLADÁ BOLESLAV - ŠK SLOVAN BRATISLAVA
úterý - 23. ÿervna - 18.00 hodin - TŐemošnice

FC VYSOþINA JIHLAVA - ŠK SLOVAN BRATISLAVA
stŐeda - 24 . ÿHUYQDKRGLQåďár nad Sázavou

BOHEMIANS PRAHA 1905 - AS TRENþÍN
ÿtvrtek - 25. ÿervna - 18.00 hodin - Hlinsko

FC VYSOþINA JIHLAVA - FK DUKLA PRAHA
pátek - 26. ÿervna - 18.00 hodin - ChotĚboŐ

PŘÁTELSKÝ SOUSEDSKÝ POCHOD MORAVECKÉ PAVLOVICE - HABŘÍ
Za krásného počasí a hojné účasti
proběhla v sobotu 30. května 2015
ve spojených obcích Moravecké
Pavlovice - Habří další z netradičních společenských akcí. Tentokrát
zdejší sousedé projevili sportovního
ducha a z Moraveckých Pavlovic se
do své "spoluobce" vydali turistickým pochodem.
Tyto spojené obce mají tu vzláštnost, že mezi nimi nevede přímé
silniční spojení; autem se do Habří
z Moraveckých Pavlovic dostanete jen směrem přes Střítež, Bukov
a Mitrov, tedy téměř 11 km.
Cesta "po svých divočinou" je
na vzdálenost zhruba poloviční, ale
mnohem hezčí, a proto se zvolila
tato varianta. Na výběr byly hned

dvě trasy: o něco kratší přes samotu
Lopaty a náročnější, zhruba šestiki-
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lometrová, podél řeky Bobrůvky.
Start proběhl v Moravických

Pavlovicích: v 16:00 se uskutečnila
u místní kapličky májová pobožnost
a po ní se již vyráželo směr Habří.
A tam se v příjemném prostředí
Pensionu u statkářky pokračovalo
v dobré zábavě, občerstvení a příjemné hudbě do večerních hodin. Místní
hospodyňky se opět "blýskly" domácími koláčky a cukrovím a nechybělo
ani slavnostní ocenění nejmladšího
a nejstaršího účastníka. Nejmladším
byl Filip Havránek (10 let), který
zaslouží velikou pochvalu za pomoc
s obsluhou účastníků. A nejstarším
(82) pochodujícím byl ing. Václav
Zábrša, autor mnoha knih o historii
rodů a dědin našeho regionu.
Jiří Pavlíček
Moravecké Pavlovice
19. strana

INZERCE, RŮZNÉ
VODOMIL,
RŮZNÉ

S Vodomilem Zubří zemí, s Vodomilem přírodou Bystřicka
Pátý ze seriálu článků k 9. letní turis cké soutěži věnovanému jubileu Svratecké vodohospodářské naučné stezky a maskota Vodomila

Naposledy se setkáváme nad místy letošního letního putování. Minule jsme skončili na Hradisku v Rožné, nyní uděláme velký skok z jihu
Bystřicka do jeho severní části, kde
jsme jako reprezentanta půvabných
výhledů, kterých najdeme na Vysočině spousty, vybrali Nyklovické
výhledy. Než začnu s popisem tohoto cíle, musím se Vám omluvit.
Pravá, levá, prostě ženský problém.
Takže správné znění úkolu pro tento
cíl je: „V kolika řádcích je napsán
stříbrný text na litinovém kříži za
Sulkovcem napravo od silnice Nyklovice-Sulkovec-Ubušín?“
Ale k věci. Doporučujeme vyjet
či vyjít z Dalečína (ale pozor, pak
bude hledaný křížek za Ubušínem
vlevo), abychom se na konci trasy
dostali do hostince u Novotných v
Nyklovicích, kde, máme-li to správně načasováno, právě otevírají. Míst
s krásnými výhledy na kopečky a
lesy směrem k nádrži Vír I. je na
cestě mezi Ubušínem - Sulkovcem a
Nyklovicemi nepočítaně. Při kochá-

Bledule Chlébské

ní se výhledy však pozor! Následky
známe z kultovních ﬁlmových snímků. Silnice je to klidná, ale zaručit
Vám, že zde budete zcela sami, to
samozřejmě nemůžeme.
A Údolí Chlébského potoka, náš
devátý cil? Je nejkrásnější na jaře,
kdy žasneme nad záplavou bílých
květů, které se nacházejí místy přímo
u potoka, ale i v celé údolní nivě. Nezklame Vás však ani v létě a na podzim, kdy máte velkou šanci se zde setkat s čápem černým, který zde loví.
Údolí Chlébského potoka patří do
našich zvlášť chráněných území, vyhlašovaných podle zákona o ochraně
přírody a krajiny. Jde o přírodní rezervaci vyhlášenou v roce 1993. Má
rozlohu 13,25 ha a jde o ojedinělý
nivní biotop s výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin. A není to jediný způsob ochrany zdejšího území.
Údolí je současně územím vymezeným jako EVL (evropsky významná
lokalita) Natura 2000. Jsou ještě další typy území Natury - ptačí, ale to
není náš případ.
Pro vysvětlení - Natura 2000 je
soustava chráněných území, kterou
společně vytvářejí členské státy
Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a
nejvzácnějších přírodních stanovišť
na území Evropské unie. Záměrem
Natury 2000 je ochrana biologické

Studánka Habří

rozmanitosti a jednotlivá území jsou
navrhována podle přesně stanovených kritérií.
Letos na Bystřicku lákáme také
k návštěvě studánek. My sice jenom do Habří, podívat se na Mariinu studánku, ale pokud se Vám
ty dřevěné domečky líbí, můžete
jich na Bystřicku navštívit spousty.
A v okolí Rokytné rovněž, protože
na projektu „Znám kříšťálovou studánku…“, který si dal za cíl identiﬁkovat, někdy i upravit a poměřit
………místní studánky, spolupracovaly dvě místní akční skupiny (na
ten název si ne a ne zvyknout, stále
ve mně evokuje nepatřičné asociace)
- „Zubří země“ u nás a „Rokytná“ na
Moravskobudějovicku.
Ale zpět k Habří. Je zde krásně.
Nadpisem, že zde končí silnice, se
nenechte zmást. Jste-li autem, odstavte ho a pokračujte po svých.
Dolů do údolí, přes mostek a vlevo
po žluté. Cesta kolem říčky Loučné
je lákavá v každé roční době. Popletete-li si pravou a levou, jak se to
stává mně, skončíte na Podmitrově,
občerstvíte se a vydáte se zpět správnou cestou. Užijte si to.
A jako poslední cíl, opět ten, jako
živé ryby v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem, jehož návštěvou
nahradíte kterýkoliv z deseti základních turistických cílů, je Centrum
EDEN se svým ekopavilonem, to

Výhled ze silnice - směr Ubušínek

abychom zůstali věrni našemu přírodnímu zaměření. Zrekonstruovaný
a dostavěný statek Mitrovských byl
přeměněn na středisko zábavy a poučení a spolu s půvabnou pohádkovou alejí „Lužánky“ tvoří přitažlivý
celek. Psát o něm více by bylo nošení dříví do lesa, protože bedliví a
vnímaví čtenáři Bystřicka o něm již
vědí skoro vše a my přece chceme,
abyste to tam šli vše prověřit a posoudit osobně.
A tak končíme putování, zatím
časopisecké, a srdečně Vás zveme
na to skutečné, které Vám trochu
usnadníme autobusovým zářijovým výletem do Českého lesa,
jehož termín a pokyny najdete
během léta nejen zde v Bystřicku,
ale i na webových stránkách Turistického informačního centra.
-EZ-

Centrum EDEN - ekopavilon

Loučka pod Habřím

Místní kluby náhradních rodin tvoří základní kameny Asociace náhradních rodin ČR
Cílem je, aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí
i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli
být součástí celku, nalézat vzájemnou
podporu, pomoc a pochopení.
Místní kluby jsou založeny na vzájemné svépomoci a dobrovolné práci
jejich předsedů/kyň. ANR ČR zajišťuje jejich koordinaci, poradenství při
vedení klubů, informace a metodické
vedení (např. legislativa, organizace,
účetnictví, fundraising...).
Místní kluby připravují programy, o kterých náhradní rodiče přímo
rozhodují, pořádají společné výlety,
přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky,
terapeutické semináře a volnočasové
aktivity pro děti.
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Místní klub ANR ČR Bystřice
nad Pernštejnem
Náš klub vnikl a funguje už od prvopočátku od roku 2009, kdy vznikla
Asociace náhradních rodin ČR a kdy
vznikaly i jiné kluby, které fungují
dosud. Naše pravidelné setkání je
vždy poslední sobota v měsíci v prostorách TJ Orel Bystřice nad Pernštejnem, kde máme krásné zázemí
v podobě nejen klubovny, ale dvou
tělocvičen, kuchyňky a sociálního
zařízení. Pravidelné akce rodiny využívají ke sdílení radostí i starostí
našich dětí a rodin v NRP. Máme za
sebou přednášky na různá témata dle
přání rodičů, setkávání s odborníky,
terapie a hlavně různé volnočasové
aktivity nejen pro děti, ale i rodiče.

V roce 2014 jsme začali praktikovat
víkendové setkání dětí nejen z NRP,
ale hlavně za účelem setkání našich
tenagerů a jejich řešení problémů na
dané téma, což mělo takový ohlas,
že víkendové pobyty jsou pravidelné a nyní připravujeme i tábor na
léto 2015. V plánu máme i návštěvy

jiných klubů a rádi u nás přivítáme i
rodiny z jiných klubů, které máme po
celé ČR i kluby NRP našich sousedů
ze Slovenska ANR SK a podělíme se
o vše hezké. Těšíme se na vás.
Za MK Bystřice nad Pernštejnem
Marcela Dědová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Loučení s Nadosahem aneb Konec dobrý – všechno dobré

Nadosah je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým je alespoň 10 a nejvíce 20 let. S jedním
uživatelem, který již dosáhl horní
věkové hranice a bude naši sociální
službu opouštět, jsme se rozloučili
tímto tzv. bilančním rozhovorem:
Kdy ses poprvé setkal s Nadosahem? Pamatuješ si na první
kontakt?
Už je to tak čtyři roky. To tady

bylo úplně nový. Začalo se mi to
tady líbit, že jsou tu hry, a tak jsem
začal chodit častěji.
Co bylo to nejdůležitější, co sis
z Nadosahu bral?
Že tady dělají samí dobří lidi,
co jsem tady poznal. Že pravidla
jsou pravidla, a když někdo neposlouchá, musíte zvýšit i hlas, protože my to někdy přeženeme, ale
jste ochotní nám vyhovět, pomoct,
dobře se s váma kecá i sranda
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s váma je.
Jaká jsou tu pravidla?
Nemluvit sprostě, nejezdit na
kolečkáčích, žádný alkohol a drogy. Pokud na tobě pracovník třeba
pozná, že jsi zhulenej, tak s ním
musíš jít do kanceláře a promluvit
si o tom…
Kdybys měl klub někomu doporučit, komu a proč by to bylo?
Já klub doporučovat nemusím,
protože „déčko“(dřívější název pro
Nadosah) je tady hodně známý
a chodí sem docela dost lidí. Ale
kdyby měl někdo třeba problémy,
tak bych uvažoval, že bych to doporučil, protože vy nějaký problémy
řešit umíte. Kdybych věděl, že má
nějaký problémy v rodině, se šikanou nebo tak, vím, že by si o tom
povyprávěl a pomohlo by mu to.
Co bys nám, pracovníkům
Nadosahu, doporučil změnit,
nebo naopak určitě zachovat?

Určitě bych zachoval kolektiv. Je
jasný, že lidi se mění, někdo odejde, někdo přijde, ale aby ten člověk byl jako vy – rozumíte každýmu člověku, pobavíte se s každým
jeho stylem. Jste na svým místě tak,
kde máte bejt, kde vás využijou. I
vybavení jste tady dobře. Já jsem si
nikdy na nic nestěžoval.
Co by bylo jinak, kdyby ses
s Nadosahem nepotkal?
Tady jsem začal poznávat a bavit
se s lidma, s kterýma jsem se předtím znal jen tak trochu, ale víc jsme
se poznali a držíme při sobě doteď.
Co bys pracovníkům nebo
ostatním uživatelům vzkázal
nebo doporučil?
Tady se člověk odreaguje, zahraje si, pokecá s lidma, někdy se i trochu pohádá. Ale byly to dobrý časy.
Neměnil bych.
Marie Německá, vedoucí Nadosah
- NZDM

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Masarykovo nám. 11,
Bystřice nad Pernštejnem
Kontakt: InRent, spol. s r.o.
Kontakt: InRent,
spol.073
s r.o.
info@inrent.cz,
tel: 728
361
info@inrent.cz, tel: 728 073 361
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MAS ZUBŘÍ
ZEMĚ,
o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342

Projekt Znám křišťálovou studánku spěje ke konci
(pokračování z Bystřicka č. 5/2015 str. 20 - 21)

Projekt Znám křišťálovou studánku… nebyl zaměřen pouze na
rekonstrukci a pasportizaci studánek na území MAS Zubří země
a MAS Rokytná. Jeho součástí
byly i doprovodné akce. Jedna
z nich, Otvírání studánek MAS
Zubří země, se uskutečnila 15.
května 2015. Děti z partnerských
škol MAS Rokytná navštívily a
symbolicky otevřely naše studánky. Program celého dne byl
plný aktivit. Jako první na děti
čekala exkurze do prostor Vírské
přehrady. Děti nahlédly do štoly
a prohlédly si blízké okolí této
významné stavby. Po celou dobu
exkurze se o nás staral pan hrázný

Hájek, jehož fundovaný výklad zaujal všechny účastníky. Po exkurzi
následovala prohlídka studánky U
hráze. Obnovu této studánky ﬁnancovalo Lesní společenství obcí. Tato
studánka je rovněž součástí geocachingové hry Hledej Vodomila,
takže si děti mohly doplnit první písmenko do své legitimace. Poté jsme
se společně přesunuli do Nedvědice.
Vystoupili jsme u starého koupaliště a turistická trasa nás dovedla ke
studánce Slovanka. Odtud jsme po
proudu řeky Svratky pokračovali do
Nedvědice, kde děti zhlédly opravenou Císařskou studánku a přidaly
si další písmenko do tajenky. Výlet
jsme ukončili u studánky Pod Horou

Možnosti dotací pro malé
a střední podnikatele
1. OP PIK ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP PIK
2014 – 2015 zveřejnilo první výzvy pro předkládání projektů pro
žadatele o podporu - www.mpo.cz/
dokument158414.html
Žádosti
o
poskytnutí
podpory bude žadatel podávat
prostřednictvím
portálu
IS
KP14+
Aplikace
MS2014+.
Poradenství
k
výzvě
OP
PIK poskytuje Agentura pro
podporu podnikání a investic CZECHINVEST, regionální
kancelář pro Kraj Vysočina www.czechinvest.org/kraj-vysocina
V první výzvě je také vyhlášen program TECHNOLOGIE
pro začínající mikropodniky do
10 zaměstnanců s podnikatelskou
historií max. 3 roky. Na podzim
2015 bude v rámci programu Technologie vyhlášena také výzva pro
mikropodniky s podnikatelskou
historií delší než 3 roky.
• Příjem žádostí: 1. 6. 2015 –
31. 10. 2015
• Podporovány budou podnikatelské záměry nových
začínajících mikropodniků
s podnikatelskou historií
max. 3 roky, a to na pořízení
nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
Podporována bude podnikatelská činnost vymezená
seznamem
podporovaných
ekonomických činností podle
CZ-NACE.
• Míra dotace: 45%
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• Výše dotace: minimální
výši 100 tis. Kč a maximální
výše 225 tis. Kč.
2. Fond Vysočiny
Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny vyhlásil výzvu k předkládání
projektů na grantový program Rozvoj podnikatelů 2015 - http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace.
Grantový program je určený na
zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků do 50 zaměstnanců
na Vysočině formou příspěvku na
pořízení strojů nebo strojních zařízení.
Příjemci dotací mohou být podnikatelské subjekty podnikající dle
odvětvové klasiﬁkace CZ-NACE,
sekce C (zpracovatelský průmysl) a
sekce F (stavebnictví).
• Příjem žádostí: od 27. 7. 2015
do 21. 8. 2015
• Mezi uznatelné náklady patří nákup nových strojů a
strojního zařízení, technické
zhodnocení stávajících strojů
a strojního zařízení, nákup
použitých strojů strojního zařízení.
• Míra dotace: 40%
• Výše dotace: minimální výše
30 tis. Kč a maximální výše
150 tis. Kč.

Podrobné informace k obou
dotacím se dozvíte také na
www.zubrizeme.cz. Pro případné zájemce poskytuje kancelář
MAS Zubří země poradenství
se zpracováním žádostí o dotace
obou vypsaných programů.

v Bystřici nad Pernštejnem, kde je
rovněž ukryta keška s písmenkem
do tajenky.
Poslední aktivitou projektu jsou
odběry vzorků vod z opravených studánek, které provádí naši pracovníci
ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Všechny odběry budou v průběhu června hotové
a výsledky následně zveřejníme na
internetových stránkách www.znamstudanku.cz. Do konce června budou

rovněž doplněny informační tabule u studánek. Prosíme účastníky
geocachingové hry a návštěvníky
studánek, aby od studánek nebrali
hrníčky, kešky či cokoli jiného ze
schránek. Děkujeme.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na realizaci projektu a popřát vám, návštěvníkům, příjemné procházky
k „našim“ studánkám.
Martin Svoboda
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Geocachingová hra "Hledej Vodomila"
Zábavná hra pro celou rodinu, která vás provede po stopách opravených studánek, je vypsaná na období od 23. dubna 2015 do 31. října
2015. Legitimace ke hře jsou k dostání v TIC Bystřice nad Pernštejnem, IC
Nedvědice a také v IC Nové Město na Moravě. Rovněž lze legitimaci stáhnout na našich stránkách www.znamstudanku.cz/geocaching nebo si ji
můžete vystřihnout v novinách Bystřicko č. 5/2015 str. 21 a Bystřicko č.
6/2015 str. 23.
Jarmila Zemanová

Geocachingová hra

2015

HLEDEJ VODOMILA
Poznávejte s Vodomilem zajímavé studánky na území MAS Zubří země a MAS Rokytná

Úkolem bude najít u studánky schránku
tzv. kešku a z ní opsat písmeno,
které bude uvnitř, do legitimace. Poté se
zapsat do bločku, který je ve schránce.

Do výherní akce je pro rok 2015 zařazeno 17 studánek.
ánek. Jsou to:
1. Jůrova studánka

7. Béčnica

13. Jevišovka
višovka - prameniště

2. Na skalách

8. Císařská studánka

14. Pod
od Chatou

3. Studnická studánka
4. Verunka

9. Čertova studánka

15. Ve Žlebě

10. Pod Horou

16. V Čapatkách

5. V Jivině

11. Vítochovská studánka

17. Svatojánská
atojánská studánka

6. Pramen U hráze

12. Pernovka

PODMÍNKY

Akce MAS Zubří země a MAS Rokytná je vypsaná na období od 23. dubna 2015 do 31. října 2015.
6 Do akce je pro rok 2015 zařazeno 17 studánek, který se vyskytují na území
MAS Zubří země a MAS Rokytná.
6 Každý účastník má za úkol najít u každé studánky schránku tzv. „kešku“, ve které je
ukryto jedno písmeno tajenky. Poté se zapíše do přiloženého bločku jako důkaz, že
u studánky byl.
6 Cílem hry je navštívit všechny studánky a tím vyluštit tajenku.
6 Schránka je ukryta tak, aby nebylo třeba zasahovat do stavebních prvků
a mobiliáře studánky.
6 Prosíme účastníky, aby schránky NENIČILI A NEPŘESOUVALI!
6 Přesnou lokalizaci studánky najdete na stránkách www.znamstudanku.cz.

6 Do 13. listopadu 2015 účastník akce předá osobně či odešle na adresu MAS Zubří
země, o.p.s., Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 nebo na adresu MAS
Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Budějovice, 676 00, oddělenou a vyplněnou část
legitimace.
6 Pokud bude mít účastník vyplněno:
¶ alespoň 7 písmen získává pexeso a samolepku Vodomila (při osobním doručení
ihned, jinak budou ceny zaslány poštou)
¶ celou tajenku získává pexeso a samolepku Vodomila a postupuje
do dalšího slosování o ceny
6 Slosování proběhne dne 28. listopadu 2015 na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
u příležitosti Vánočního koledování aneb Otevření adventu 2015.

Bližší informace o podmínkách této akce získáte v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem,
v kanceláři MAS Rokytná v Moravských Budějovicích nebo na webových stránkách.

w w w. znamstudanku.c z
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MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

Odběry u Vítochovské studánky

Hledání kešky kolem studánky U hráze

Děti z partnerské MAS Rokytná u Vírské přehrady

Studánka Pod Horou
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
70 let od konce 2. světové války - Velké Janovice

Dne 17. května 2015 jsme se ve
Velkých Janovicích připojili k oslavám
výročí 70 let od ukončení 2. světové
války, které probíhaly v květnových
dnech tohoto roku na mnoha místech
naší země. Krátký pietní akt proběhl
za přítomnosti asi 25 místních i přespolních občanů u rumunského kříže
a byl zahájen českou státní hymnou,
kterou na trubku zahrál Tomáš Groulík.
Poté pronesl několik slov týkajících se
konce války a tehdejšího vypořádání se
s fašismem starosta obce, Jiří Sklenář.
Následně pak ke kříži, který je památníkem padlých rumunských vojáků,
položil kytici v rumunských státních
barvách. Původní kříž postavili vojáci
18. pěší divize 4. Královské rumunské
armády. Z tohoto se zachovalo pouze
torzo. Podle něj a dobových fotograﬁí
byl zhotoven kříž nový, který byl v roce

2010 postaven na stejném místě a požehnán roku 2012. Dále jsme se zaposlouchali do vzpomínek pana Františka
Krejčího, z nichž některé z jeho obsáhlého dopisu adresovaného Obecnímu
úřadu přečetl František Groulík, který
také doplnil několik historických zajímavostí. Celé setkání bylo ukončeno
k překvapení všech rumunskou státní
hymnou zahranou na trubku. Rok 1945
je ve Velkých Janovicích spjat s příchodem a měsíčním pobytem rumunské
armády. Ta, ač se jedná o poněkud opomíjenou kapitolu v našich dějinách, se
podílela bojovou spoluúčastí po boku
Rudé armády na osvobození naší vlasti
od nacistické okupace. Tato skutečnost
dnes není u mnoha lidí příliš v povědomí a mnozí o ní netuší vůbec nic. Lze
ji ale doložit vzpomínkami pamětníků,
a také záznamy z autentických pamětních knih mnoha obcí na Vysočině.
V obecní kronice Velkých Janovic je
zaznamenán příjezd a pobyt rumunské
armády velice podrobně. Můžeme se
zde mj. dočíst, že v tehdejší janovické
škole byl ubytován sanitní oddíl a školní světnice byla proměněna v operační
sál. V katastru obce bylo 3 300 koní
rumunské armády, kteří spásali louky,
pastviny i jarní obilí. Více informací lze
získat na informační tabuli u rumunského kříže, který se nachází u lesa mezi
Velkými Janovicemi a osadou Malý
Lísek, a také na http://www.velkejanovice.cz/ nebo http://www.rozhlas.cz/
vysocina/toulky/_zprava/po-sipkach-k-rumunskemu-krizi--1486829.
Karel Groulík

SDH Býšovec pořádá v neděli 5. července 2. ročník SENIOR CUP
(nohejbalový turnaj trojic)
Podmínka - hráči a hráčky starší 35 let.
Prezentace: 8.30 - 9.00 hod. Začátek v 9.00 hod.
Kontakt: Miloš Kolbábek tel. 736 640 585 nebo Petr Pecina tel. 603 349 977
Srdečně zveme všechny příznivce nohejbalu, občerstvení zajištěno.

EXKURZE SDH PÍSEČNÉ NA LETIŠTĚ
VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
Neopakovatelný zážitek Vám může
dát nejen samo cestování letadlem, ale
i nahlédnutí do zákulisí letiště. Každý,
kdo využívá letecké dopravy, se dostane do letištního terminálu a dalších
přístupných prostor před nástupem do
letadla, nemá však možnost poznat
skrytá zákoutí letiště. Letiště Václava
Havla Praha nabízí možnost seznámit
se i s jinak přísně střeženými prostory,
kam se ani většina řadových zaměstnanců letiště nedostane.
V sobotu 6. června uspořádal SDH
Písečné pro své členy tematický zájezd na letiště Václava Havla se zaměřením na protipožární ochranu letiště.
Prohlídka započala na 3. terminálu, v
tzv. „staré Ruzyni“, který slouží především pro soukromé a VIP lety, kde se
účastníků ujala zkušená průvodkyně,
ex letuška, která nad modelem letiště
stručně vzpomněla historii letiště. Poté
účastníci obdrželi visačky, podrobili
se nutné kontrole scannerem a odebrali se autobusem do Záchranné požární stanice letiště Praha. Zde měli

možnost prohlédnout si nejmodernější požární techniku včetně výjezdu
a praktické ukázky. Nejvíce zaujaly
cisternové automobilové stříkačky
se zařízením CAFS (Compressed
Air Foam Systém). Účastníci si měli
možnost prohlédnout nejen samotné
vybavení techniky, ale posadit se do
kabiny těchto speciálů. Následně poté
autobusem projeli téměř celou letištní
plochu, kde měli možnost sledovat
veškeré aktuální dění na runwayích,
včetně vzletu a dosedání letadel.
Po návratu na terminál následovala prohlídka polygonu, kde probíhá
náročný výcvik příslušníků hasičského záchranného sboru. Cestou zpět
domů poté byla naplánována prohlídka zámku a parku Žleby. Zájezd
byl zakončen na místním výletišti
v Písečném, kde se při občerstvení
dlouho do nočních hodin diskutovalo a jak se ukázalo, všichni účastníci
byli nadmíru spokojeni.
DR

Věžná je stále aktivní
O tom, že se ve Věžné nenudíme,
jsme psali už několikrát, tak snad jen
stručně k jarním akcím v naší obci.
23. května jsme se vydali společně
do Prahy do Divadla bez zábradlí. Po
příjezdu jsme si udělali krátkou procházku po Praze a pak jsme se sešli
na představení Kvartet. Přestavení v
podání herců Rudolfa Hrušínského,
Zdeňka Žáka, Veroniky Freimanové a
Jany Švandové bylo skvělé a všem se
nám moc líbilo.
Líbila se nám i Praha, a proto jsme
se tam o týden později vydali znovu.
Tentokrát už dvěma autobusy i s dětmi
do zoologické zahrady. I když někdo
považuje toto trávení dne dětí za po-

někud pasivní, myslím, že se nenašel
nikdo, kdo by nebyl po celodenním
putováním za zvířaty řádně unaven.
Počasí nám přálo, zvířata se k nám
chovala vlídně a nechala se fotografovat. A komu nestačila pěší prohlídka,
ten si ještě jako bonus užil lanovou
dráhu a vláček.
A co nás ještě čeká? V neděli 14.
června divadelní představení pro děti v
podání ochotníků z Moravských Knínic a v sobotu 20. června volejbalový
turnaj Věženská plácačka.
Hned další víkend si budeme užívat
u věženského rybníka na rybářských
závodech, a pak už hurá na prázdniny
a na vodu!
Jana Vrbková

Rozhodnutí k petici proti rušení KÚ v Bystřici n. P.
Na první členské schůzi v letošním
roce, která se konala dne 24. 2. 2015,
získali zástupci Mikroregionu od ředitele Katastrálního úřadu pro Vysočinu
Ing. M. Kaválka první oﬁciální vyjádření o zrušení územního pracoviště
KÚ v Bystřici n. P. V návaznosti na to
byla sepsána petice, o čemž jsme vás
informovali v předešlých číslech měsíčníku Bystřicko. V dubnu letošního
roku byla petice za zachování Katastrálního úřadu v Bystřici n. P. odeslána
ministru zemědělství Ing. Marianu
Jurečkovi. Ministrem byla petice postoupena Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu (ČÚZK).
Na konci měsíce května přišlo do
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kanceláře Mikroregionu Bystřicko
vyrozumění od ČÚZK s uvedením
hlavních důvodů plánovaného zrušení.
Podle této zprávy patří pracoviště KÚ
v Bystřici n. P. k nejmenším v resortu.
To údajně přináší významné problémy se zajištěním veškerých agend
katastrálního pracoviště při nezbytné
specializaci zaměstnanců a problémy
se zastupováním v případě nemoci a
dovolených. V katastrálních územích
v územní působnosti pracoviště bude
v nejbližší době dokončena digitalizace katastrálních map, což by mělo
vytvořit předpoklady pro poskytování
služeb klientům bez nutnosti osobní
návštěvy na pracovišti. Dále ČÚZK

uvádí, že významným důvodem je i
úspora provozních nákladů při současných i očekávaných hospodárných
opatřeních ve výdajové části státního
rozpočtu. ČÚZK ve vyjádření k petici proti rušení KÚ uvedl, že veškeré
důvody ředitele Katastrálního úřadu
pro Vysočinu uvedené v jeho žádosti
o zrušení byly relevantní a potvrzuje
souhlas se zrušením Katastrálního pracoviště Bystřice n. P. ke dni 30. 6. 2015
(případně pozdějšímu datu v průběhu
II. pololetí roku 2015). Předchozí souhlas byl však vydán s podmínkou, že
v případě zájmu města bude v Bystřici n. P. zřízeno kontaktní místo. Tuto
skutečnost se zástupci obcí Mikrore-

gionu Bystřicko dověděli až z dopisu
ČÚZK vyjadřujícího se k petici.
První týden v červnu vyvolal Ing.
Kaválek jednání s předsedou Mikroregionu Bystřicko a oznámil mu, že
v této fázi je jednání o zrušení KÚ
v Bystřici n. P. mezi ČÚZK a Katastrálním úřadem pro Vysočinu již
v takovém stadiu, že ke zrušení dojde
k poslednímu dni tohoto roku. Ředitel
KÚ pro Vysočinu poté navrhl alespoň vytvoření kontaktního pracoviště
s jedním zaměstnancem. O postupu
dalšího vyjednávání Vás budeme
v příštích číslech měsíčníku Bystřicko
informovat.
Mikroregion Bystřicko
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DHL v Rodkově
Sobotní dopoledne 23. 5. 2015
se v Rodkově uskutečnilo 2. kolo
dětské hasičské ligy. Za účasti 28
družstev se našim mladým hasičům
podařilo získat velice krásné umístění. Rodkov A 4. místo, Rodkov B
9. místo. Tyto výsledky jsou odrazem neustálé práce s dětmi pod vedením bratrů Tomáškových.
Závěrem chci poděkovat za přípravu mladých hasičů na závody
a všem, kteří se podíleli na přípravě
a hladkém průběhu celé akce.
Na shledanou na dalších kolech
DHL.
Oto Musil

V září se uskuteční druhý ročník
HER BEZ HRANIC
První sobotu v září se uskuteční
již druhý ročník sportovního dne
Hry bez hranic. Tentokrát se bude
soutěžit v Rožné a stejně jako v loňském roce budou soutěžní týmy složeny z pěti soutěžících. Podmínkou
je, aby součástí týmu bylo alespoň
1 dítě do 15 let, 1 žena a 1 člověk
starší 45 let. Maximální počet přihlášených týmů je 10.
Od května mohli starostové přihlašovat své obce do soutěže. V letošním
roce se zúčastní obce Vír, Rozsochy, Rožná, Dalečín, Dolní Rožínka,

Věžná, městys Štěpánov n. S., město
Bystřice n. P. a naši slovenští kolegové
z Vranovského regiónu.
V průběhu měsíce června a první
poloviny července budou obce skládat své týmy. Pokud máte zájem se
zúčastnit a vaše obec bude soutěžit,
můžete se přihlásit na obecním úřadu ve vaší obci.
Sponzorem akce je Mikroregion
Bystřicko a Kraj Vysočina.
Mikroregion Bystřicko

Potěší a neublíží
Kde nic tu nic, jednoho rána se
uprostřed obecního rybníka v Písečném objevil vodník. Spokojeně si,
bez ohledu na počasí, sedí na ostrůvku, kouří fajfku, sleduje okolí, hlídá
ryby, a kdo ví co ještě…. Občas si
k němu připlují poštěbetat divoké
kachny sídlící u břehu nedaleko
od něho. Maličkost, která nenechá
v klidu kolem jdoucí místní děti

a občany, stejně jako projíždějící
cykloturisty nebo po silnici kolem
jedoucí lidi. Mnozí z nich se pozastaví, usmějí se, někteří vytáhnou
fotoaparáty a uvedenou raritu si vyfotí. I když se jedná pouze o jakýsi
„kýč“, očividně udělá lidem radost
a alespoň na chvíli zapomenou na
každodenní shon a starosti. A o to
přece jde.
DR

Okrsková soutěž SDH ve Věchnově
V neděli 17. 5. 2015 se ve Věchnově konala soutěž bystřického okrsku
SDH v požárním útoku.
SDH Lísek opět reprezentovala
dvě družstva mužů a jedno družstvo
žen. Muži obhájili loňský výsledek a
skončili na 1. a 2. místě a děvčata po
loňském 2. místě naprosto s přehle-

dem zvítězila. Radost Lísku byla o to
větší, že všechna tři družstva dosáhla
v útoku naprosto stejného času - 66 s.
Děkuji tímto všem soutěžícím sestrám a bratrům hasičům za poctivou
přípravu a vzornou reprezentaci sboru
a naší obce.
František Cacek – starosta

FILM O ŠTĚPÁNOVU
Na III. srazu rodáků a přátel Štěpánova (26. – 28. 6. 2015) bude k
dispozici i pozoruhodný ﬁlmový
dokument „V nejkrásnějším údolí“.
Jeho základem je procházka Štěpánovem, která trvá 42 minut. Filmaři vyrazili od švařeckého kostelíka
k lávce a přes Záskalí a Hamry do
centra městečka. Zachytili Vrtěžíř
a všechny zdejší čtvrtě: Balkán, Močidla, Šumavu, Slovensko, Hodůnky, Malou i Velkou Olešničku, Dolní
konec...
Nevynechali ani hřbitov, kostel,
mlýn a další stavby, krásná panora-

mata z Kopce i odvážné horolezce
na Vysoké skále. Ale to není vše,
prvním bonusem je několik desítek
historických pohlednic Štěpánovska, druhým velká část hodového ortelu z roku 1985 a třetím pak sestřih
z oslav z roku 2000. Celková délka
záznamu trvá asi 100 minut.
Tvůrci (scénář a komentář Ing.
Hynek Jurman, kamera Ing. Jaromír Tužil, režie oba jmenovaní) vše
odpracovali zdarma. Komentář čte
Bohdan Tůma a výrobu DVD uhradily Železárny Štěpánov.
-HJ-

Hasičská soutěž ve Velkém Tresném
V sobotu 16. května proběhla ve Velkém Tresném příprava
hasičských sborů v okrsku Rovečné na likvidaci případného
napadení "červeným kohoutem". Ve 14.00 hodin se zaplnila
louka nad vesnicí účastníky i diváky okrskové hasičské soutěže.
V krásném slunečném počasí
soutěžilo 11 družstev mužů, 3
družstva žen a dvě družstva dětí.
Účastníkům akce nebylo
odepřeno ani důležité hokejové
utkání ČR - Kanada. Pořadateli byla připravena projekce na
plátno.
Poháry a diplomy byly odměněny sbory, které by byly u požáru nejdříve.
Děkujeme všem přítomným
za příjemně strávené odpoledne.
Poděkování patří též zemědělské
společnosti AZ holding Rovečné
za pomoc při přípravě soutěže.
Treseňáci

Každá obec má svou švestku
V minulém čísle Bystřicka mne
zaujal článek pana starosty o bystřické švestce, a protože jsem povaha škodolibá, tak mne i potěšil, když
jsem zjistila, že v tom nejsme sami.
Takovou švestku totiž najdete
v úplně každé obci a většinou si
jsou značně podobné. Pečlivě si
všímají a monitorují chyby a nepořádky všech okolo sebe a neváhají
je veřejně odsuzovat, nebo někdy
i vlastními silami odstraňovat, a
pak jim už bohužel nezbývají další
síly na to, aby si udělaly pořádek

kolem vlastního domu či na vlastní zahradě. Vždyť veřejné blaho je
přece nade vše.
Važme si takových švestek, protože nás neustále udržují ve střehu,
nenechávají nás ani na chvíli vydechnout a ženou nás ke stále lepším výkonům.
Proto přeji všem švestkám pevné
zdraví a hodně sil v jejich snažení.
A kdyby jim přece jen někdy došla
inspirace v okolí, tak ať si třeba udělají pořádek i doma.
Jana Vrbková

GALERIE "NA BAHNECH" VE VÍRU

12.7. - 6.8.2015
Vás zve na
prodejní výstavu obrazu

dany Pacákové
brnenské malírky
vernisáž v neděli 12. 7. v 15 hodin
OTEVŘENO:
pondělí - pátek od 13 do 17 hodin
sobota, neděle od 10 do 17 hodin
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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realitní kancelář
s tradicí
od roku 1992

Navštivte nás v naší kanceláři

V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM
UL. PALACKÉHO 709

(naproti městské knihovny)

KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY:

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY:

VÝHODNÝ PRODEJ A PRONÁJEM
Vašeho bytu, domu, chaty či pozemku!

Hledáme v BYSTŘICI POD HOSTÝNEM:

23 LET ZKUŠENOSTÍ
na realitním trhu ve Zlínském kraji

- rodinný dům se zahradou

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
a pomoc v oblasti financování

- vykoupíme byty 1+1, 2+1,
3+1, v jakémkoliv stavu
i zadlužené!

VÝPLATA ZÁLOHY na kupní cenu
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ihned!
ŘEŠENÍ DLUHŮ, zástav a exekucí!
1.190.000 Kč

- byt 2+1, 3+1 pro mladou rodinu
- pozemek k výstavbě RD

FINANCE IHNED V HOTOVOSTI!
Volejte ihned tel.: 731 843 000
Info v RK

1.080.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD nedaleko centra, 2 bytové jednotky 3+1,
plynový kotel, pozemek 878 m2, garáž, možnost výměny za byt v Bystřici a okolí!

Bystřice p./Host. - Chvalčov, okres KM
Zrekonstruovaný dům o zast. ploše 290 m2,
pozemek 1.160 m2, možnost víceúčelového
využití: objekt k bydlení i k podnikání.

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Nadstandardní byt o ploše 78 m2 po nákladné kompletní rekonstrukci z r. 2010,
dům po kompletní revitalizaci, 4.p/4, OV.

Tel.: 603 246 680

Tel.: 603 246 680

Tel.: 603 246 680

N09792

www.zvonek.cz
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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Tyco Electronics Czech, závod Kuřim

Hledáme kolegy na pozice

VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■
■
■

13. plat

ruční montáž kabelových svazků a konektorů
jednoduchá obsluha výrobních zařízení
kontrola, kompletace a balení výrobních kusů

NÁSTROJAŘ
■

výroba, údržba a oprava nástrojů / dílů dle výkresové dokumentace

dopravné

prémie za
docházku

stravné

týden dovolené
navíc

čisté a moderní
prostředí

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA LÉTO
■

věk nad 18 ■ práce ve výrobě ■ minimálně na dobu 1 měsíce

PŘIPOJTE SE K TEamu
Kontaktujte personální oddělení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
K AMP 1293, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 165 541; e-mail: nabor@te.com
www.te.jobs.cz

Tyco Electronics Czech je součástí společnosti TE Connectivity, která
je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Náš moderní závod se sídlem v Kuřimi (okr. Brno-venkov, 10 km
severně od Brna) se zaměřuje na výrobu pro automobilový průmysl (VW,
Mercedes, Opel, BMW aj.). Zaměstnáváme téměř 2500 zaměstnanců.

výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D
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.

Komfort
Německý 7-komorový
proﬁlový systém
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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NÁBOR
ZAMĚSTNANCŮ

-VPHURGLQQi¿UPDVH]DPČĜHQtPQDYêUREXRGOLWNĤDVOXåE\YREODVWL
]SUDFRYiQtNRYĤ0RGHUQtWHFKQRORJLHGRNWHUêFKQHSĜHWUåLWČLQYHVWXMHPH
NQRZKRZDGORXKROHWiWUDGLFHQiVĜDGtPH]LYê]QDPQpSRGQLN\QDãHKRRERUX
QHMHQYý59VRXþDVQpGREČ]DPČVWQiYiPHYtFHQHåSUDFRYQtNĤ

1DãLP FtOHP MH GDOãt UR]YRM D SUR SRVtOHQt QDãHKR WêPX DNWXiOQČ KOHGiPH
YKRGQpNDQGLGiW\QDW\WRSR]LFH

Jsme rodinná firma se zaměřením na výrobu odlitků a služby v oblasti zpracování kovů. Moderní technologie, do
kterých nepřetržitě investujeme, know-how a dlouholetá tradice nás řadí mezi významné podniky našeho oboru
nejen
v ČR. V současné době zaměstnáváme více než 150 6./$'1Ë.02'(/ģ
pracovníků.
Ò'5ä%Èě
Naším cílem je další rozvoj a pro posílení našeho týmu aktuálně
3RåDGXMHPH
3RåDGXMHPH
hledáme
vhodné kandidáty na tyto pozice:

–RSUiYQČQtNĜt]HQtPRWRURYêFKYR]tNĤ
–Y\XþHQtYRERUX]iPHþQtNDSRG
–]iNODGQt]QDORVWSUiFHV3&
9êKRGD
9êKRGD
–VYiĜHþVNpRSUiYQČQt
ÚDRŽBÁŘ
JÁDRAŘ
MODELÁŘ
–ĜLGLþVNpRSUiYQČQtVN%
–ĜLGLþVNpRSUiYQČQtVN%
-HGQRVPČQQêSURYR]
•-HGQRVPČQQêSURYR]GUåHQtSRKRWRYRVWL
Požadujeme: vyučení v oboru
• Požadujeme: dobrý
zdravotní
• Požadujeme: vyučení v oboru
zámečník apod.
•-È'5$ě
Výhoda: svářečské oprávnění,
řidičské oprávnění sk. B
•3RåDGXMHPH
Jednosměnný provoz + držení
pohotovosti

stav
• Výhoda: řidičské oprávnění sk. B
• Výhoda: řidičské9<='Ë9.$3(&Ë96È=.$
oprávnění sk. B
• Jednosměnný provoz
• Dvousměnný provoz – odpolední
a noční směna 3RåDGXMHPH

• Požadujeme: oprávnění k řízení
motorových vozíků, základní zna02'(/Èě
lost práce s PC
•3RåDGXMHPH
Výhoda: řidičské oprávnění sk. B
•–Y\XþHQtYRERUX
Jednosměnný provoz

• Požadujeme: dobrý zdravotní
• Požadujeme: praxi v oboru
stav
2%6/8+$&1&KRUL]RQWiOQtY\YUWiYDþN\
• Výhoda: znalost systému
• Výhoda: vyučení v oboru zedník,
Heidenhain
řidičské oprávnění
sk.
B
• Dvousměný provoz
3RåDGXMHPH
• Dvousměnný provoz
–
ranní
–SUD[LYRERUX
a odpolední směna

–GREUê]GUDYRWQtVWDY
9êKRGD
SKLADNÍK
VYZDÍVKA
–ĜLGLþVNpRSUiYQČQtVN%
'YRXVPČQQêSURYR]±RGSROHGQtDQRþQt
MODELŮ
+ VSÁZKA
VPČQD

9êKRGD
–ĜLGLþVNpRSUiYQČQtVN%
-HGQRVPČQQêSURYR]

–GREUê]GUDYRWQtVWDY
9êKRGD
–Y\XþHQtYRERUX]HGQtN
PECÍ
OBSLUHA CNC hori–ĜLGLþVNpRSUiYQČQtVN%
zontální vyvrtávačky
'YRXVPČQQêSURYR]±UDQQtDRGSROHGQtVPČQD

9êKRGD
–]QDORVWV\VWpPX+HLGHQKDLQ
'YRXVPČQêSURYR]

Nabízíme Vám:
1DEt]tPH9iP
• náborový příspěvek až

• k základní mzdě navíc

• zajištění ubytování

]iYRGQtVWUDYRYiQt
QiERURYêSĜtVSČYHNDå.þ
20.000,- Kč
měsíční a čtvrtletní
prémie
• příspěvky na dovolenou a
]DMLãWČQtXE\WRYiQt
DåWêGQĤGRYROHQp
• až 5 týdnů dovolené
• závodní stravování
sportovní nebo kulturní akce
SĜtVSČYN\QDGRYROHQRXDVSRUWRYQt
N]iNODGQtP]GČQDYtFPČVtþQt
QHERNXOWXUQtDNFH
DþWYUWOHWQtSUpPLH

NÁSTUP U VŠECH POZIC MOŽNÝ IHNED!

1È678389â(&+32=,&02ä1é,+1('

Rádi Vám informace ke všem volným pozicím upřesníme. Kontaktujte nás na tel.: 566 591 129,
5iGLYiPLQIRUPDFHNHYãHPYROQêPSR]LFtPXSĜHVQtPH
případně zašlete
písemnou žádost s životopisem na adresu prace@zelezarny.cz.
.RQWDNWXMWHQiVQDWHOSĜtSDGQČ]DãOHWHStVHPQRXåiGRVW
VåLYRWRSLVHPQDDGUHVXSUDFH#]HOH]DUQ\F]
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