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Parkování na Masarykově náměstí
Je tomu již více než pět roků, co
radnice přemýšlela o zavedení parkovacího systému na bystřickém náměstí. Tehdy bylo rozhodnuto, že vše necháme na posouzení motoristů, kteří
zváží možnosti a vhodnost parkování
buď přímo před obchody, nebo na přilehlých parkovacích plochách, kterých
máme ve městě poměrně hodně. Bohužel, s odstupem času musím konstatovat, že důvěra v motoristy vložená,
se nenaplnila. Masarykovo náměstí
je plné aut a situace je neudržitelná.
Nejvíce mě zlobí dlouhodobě parkující zaměstnanci úřadů a institucí, nájemci obchodů a majitelé nemovitostí,

kteří na náměstí parkují celý den. Dle
dlouhodobého sledování je to více než
dvacet celodenně obsazených míst.
Musíme něco udělat!
Jedinou metodou pro regulaci parkování je zpoplatnění parkovacích
míst. Jsme jedním z mála měst, kde
se za parkování na náměstí neplatí!
Zvláště v prázdninových měsících,
kdy město navštěvují turisté, je nemožné prokličkovat mezi auty, nebo
se pokusit někoho vysadit z vozidla.
Téměř denně jsem kontaktován občany - chodci, kteří si přejí dopravu
z náměstí vymístit.
(Pokračování na str. 2)

Po velmi mírné
zimě, kdy
jsme ušetřili za topení
a prohrnování sněhu,
se rozjařilo.
Velikonoce
byly velmi příjemné a májové dny byly
také bez výrazných srážek. Dnes vládne
suché léto. Celý tento čas mě nutí k zamyšlení nad přírodou, která nám ukazuje
vlídnou tvář. V naší oblasti jsou anomální úkazy spíše ojedinělé. Velké poryvy
větru Bystřicko zasahují pouze okrajově.
Povodně v našich podmínkách jsou spíše raritou a přírodním úkazem. Bouřky
mírné, o tornádo nezavadíš. Ani ta zima

není, co bývala. Máme vůbec nějaké starosti? Asi celospolečenské aktuality.
Řecko padá a padá. Nikdo si to však
nechce přiznat, a tak mocnosti přisypávají do řeckých bank peníze s nejasnou
vidinou jejich návratu. Je to normální? Za humny se nám srocují hordy
imigrantů, kteří si vyhlédli lepší život
v Evropě. (U nás tedy nemůže být tak
zle!). Národ je rozdělen na pomahače
a vyhaněče. Je třeba vidět, že imigranti
nechtějí azyl pouze pro sebe, ale i pro
své rozvětvené rodiny. Dnešní předvoj
(průzkumníci) má připravit půdu pro
hlavní proud. Komu chceme pomáhat, našim nebo cizím? Ve sdělovacích
prostředcích jsou nám denně předhazovány charitativní akce např. „Na světlušku", „Na Honzíka", „Na klokánky", „Na

HARMONOGRAM OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ
Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení na výměnu oken a opravu
fasády cihlových bytových domů na sídliště II. Díky tomuto výběrovému
řízení se nám podařilo snížit cenu ze 43 miliónů na 23 230 078,99,- bez DPH
což je necelých 54 % z původních rozpočtovaných cen.
Zakázku vyhrály místní ﬁrmy, a to sdružení ﬁrem TS města a.s. a STAVOFLOS s.r.o. a sdružení ﬁrem Petr Lupoměch a TRIKAS s.r.o.
Předběžný harmonogram výměny oken sdružení ﬁrem TS města a.s.
a STAVOFLOS s.r.o.:
Spojovací 924 – 926: – – – – – – 27. 7. – 16. 8. 2015
Spojovací 921 – 923: – – – – – – 17. 8. – 6. 9. 2015
Spojovací 927 – 929: – – – – – – 7. 9. – 27. 9. 2015
Spojovací 933 – 935: – – – – – –28. 9. – 18. 10. 2015
Spojovací 936 – 938: – – – – – –19. 10. – 8. 11. 2015
Spojovací 948: – – – – – – – – – 7. 9. – 11. 9. 2015
Spojovací 949: – – – – – – – – – 21. 9. – 27. 9. 2015
Předběžný harmonogram výměny oken sdružení ﬁrem Petr Lupoměch
a TRIKAS s.r.o.:
Hornická 947: – – – – – – – – – 17. 8. – 23. 8. 2015
Hornická 946: – – – – – – – – – 24. 8. – 30. 8. 2015
Hornická 945: – – – – – – – – – – 31. 8. – 6. 9. 2015
Hornická 944: – – – – – – – – – – 7. 9. – 13. 9. 2015
Hornická 943: – – – – – – – – – 14. 9. – 20. 9. 2015
Hornická 942: – – – – – – – – – 21. 9. – 27. 9. 2015
Hornická 941: – – – – – – – – – 28. 9. – 4. 10. 2015
Hornická 940: – – – – – – – – –5. 10. – 11. 10. 2015
Hornická 939: – – – – – – – – 12. 10. – 18. 10. 2015
Tento harmonogram je pouze orientační a vztahuje se pouze na výměnu
oken, nikoli na další práce. Bližší informace a přesný termín výměny oken
v jednotlivých bytech bude nájemníkům včas sdělen dodavatelskou ﬁrmou.
V případě nejasností nebo připomínek se obracejte na městského investičního technika Davida Starého, telefon 566 590 327, e-mail: david.stary@
bystricenp.cz.
V současné době probíhají přípravy na výběrové řízení rekonstrukce zbylých panelových domů na sídlišti II. tak, aby opravy mohly začít již na jaře
2016.
Josef Vojta, místostarosta

Letní zamyšlení starosty
baby boxy", „Na laparoskopické věže"
a na kdo ví, co ještě – prý nejsou peníze. Nejsem vůbec asociální typ a těchto
akcí se účastním, dokonce přemlouvám
kolegy zastupitele a radní, abychom se
účastnili jako město. Jak potom mám
sám sobě vysvětlit, že na integraci tisíců
přistěhovalců se peníze najdou. Budou
pro učitele těchto osob. Najdou se i na
zahraniční mise, které mají rozporuplné poslání. Peníze jsou na přezbrojení
armády, na restituce církevního majetku, atp. Když se zamyslíme nad nedokončenými kauzami Dr. Rátha, tunel
Blanka, Ivo Rytiga, paní Nečasové, Pro
Mo Pro a mnoha dalších, je obrázek
léta úplný. Potom se na operaci malé
holčičky musíme složit jako na Národní
divadlo!? Velkým hitem jsou pokladny

pro podnikatele! Největší představitelé
korupce a klientelismu jsou proti zavedení! Proč asi? Poctivého podnikatele
nic neohrožuje, ale ten nepoctivý by se
mohl trochu otřást. Každý z nás jistě
zažil otázku: „S účtenkou nebo bez ní“?
A do toho ještě šibenice pro premiéra –
kde to jsme?
Takže možná s tím počasím to není
tak zlé, když porovnáme ostatní pohromy a křivdy. Jsem životním optimistou,
proto započítávám klady. Sice jsme toho
moc nenalyžovali, ale zase jsme ušetřili za energie, neuletěla nám střecha, na
nikoho z naší rodiny se nemusíme skládat, nikdo nebojuje v Afganistánu ani
není na cestě za lepší budoucností třeba na Island! No, nemáme se dobře?
Karel Pačiska

ZPRÁVY Z MĚSTA

Schválena nová vyhláška o nakládání s odpady
Zastupitelstvo schválilo na svém
zasedání dne 24. června 2015 novou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města
Bystřice nad Pernštejnem.
Poslední novela zákona o odpadech obcím přidala mj. povinnost
zajistit pro domácnosti místa pro
odkládání bioodpadů. K této novele
zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR prováděcí vyhlášku,
která vstoupila v platnost 1. ledna
2015. Novelou zákona o odpadech
číslo 229/2014 Sb. byla v ust. §17,
odstavec 3 obcím uložena povinnost
zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími
osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa
pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozloži-

telných odpadů. Rozsah a způsob
upřesnilo Ministerstvo životního
prostředí ve vyhlášce č. 321/2014
Sb., o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů. V případě bioodpadů vyhláška stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro oddělený
sběr bioodpadů, a to minimálně ve
vegetačním období od 1. dubna do
31. října každého roku.
V Bystřici n. P. se komunální odpad třídí na tyto složky: biologické
odpady rostlinného původu, papír
včetně nápojových kartonů, plasty
včetně PET lahví, sklo, kovy, vyřazené elektrické a elektronické zařízení (tzv. „elektroodpad“), objemný
odpad, nebezpečné odpady a směsný komunální odpad. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý
komunální odpad po vytřídění výše
uvedených složek. S celým textem
tzv. odpadové vyhlášky je možno
se seznámit na webových stránkách
města na liště městský úřad – právní
předpisy.

NOVINKY Z TIC

VYŠEL NOVÝ PRŮVODCE BYSTŘICÍ
Na pultě v
Tu r i s t i c k ém
informačním
centru v Bystřici se objevila
zdarma nová
brožura o zaj í m avo s t e c h
města. Nový
průvodce nese
název „Sochy
v Bystřici nad
Pernštejnem“
a popisuje celkem 35 soch
a pamětních desek. Každé z těchto

děl je zachyceno minimálně na jedné
fotograﬁi. A že jde často o velmi slušná díla, dokládá pouhý výčet autorů:
Vincenc Makovský, Václav Hynek
Mach, František Fabiánek, Julius
Pelikán, Jaroslav Brůha, Zdeněk Macháček, Josef Kadlec, František Kovařík, Oldřich Rujbr, Sylva Lacinová,
Miloš Axman, Miroslava Špačková,
Leoš Boček, Milan Beneš...
Katalog sepsal Hynek Jurman, nafotili P. Benešová, H. Jurman a Janka
Soukopová, která je také autorkou
graﬁcké úpravy. Věříme, že průvodce
opět zaujme zájemce a zpříjemní jim
vycházky po Bystřici.

MAPA I PLÁN MĚSTA V JEDNOM
Kromě katalogu soch vyšel ve
formátu A 3 i plán města Bystřice a
z druhé strany mapa mikroregionu.
Mapové dílo Ing. Petra Marečka do
tisku připravila Janka Soukopová,

na obsahu a korekturách pracoval
kolektiv TIC a OSŠ Bystřice n. P.
Mapu s plánem dostanete v infocentru zdarma.
-HJ-

S VODOMILEM DO ČESKÉHO LESA
Jednou z doprovodných akcí
9. ročníku putování S Vodomilem
Zubří zemí je poznávací zájezd do
Českého lesa, který se rozkládá mezi
Lískem, Vojtěchovem a Koníkovem.
Od Lesů ČR už máme povolený
vjezd, takže se na autobusových
kolech přiblížíme k mnoha atraktivitám a ty pak zblízka poznáme. Těšit
se můžeme na památník posledního
vlka, kde byl zastřelen poslední vlk
Žďárských vrchů 2. ledna 1830, ale
i na pomník Broučků (spisovatel Jan
Karaﬁát je psal v nedalekém Jimramově), na památník U Tří srnců, kde
hrabě Mitrovský jednou ranou skolil
tři srnce, a určitě i na nějaký smírčí
kámen. Vždyť kousek za Vojtěcho2. strana

vem čeká Krejčího kámen a ještě
hezčí U Pytláka z roku 1596. Občerstvení bude ve Věcově, kde mají
také smírčí kámen u bývalé rychty.
Budeme se toulat kolem pramenů
Bystřičky a uvidíme i mnoho krásného ze zdejší přírody. Slovem bude
doprovázet vedoucí zájezdu Hynek
Jurman a kvůli přírodním zajímavostem bude mít k ruce paní učitelku
Dagmar Pivkovou a známého botanika Jaroslava Čápa.
Termín zájezdu byl stanoven na
18. září 2015 a přihlásit se můžete
na Informačním centru v Bystřici.
Registrační poplatek je pouhých
20.- Kč. Neváhejte, počet účastníků
je omezený.
-HJ-

Schválení Změny č.1 územního plánu
Bystřice nad Pernštejnem
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. 6. 2015 schválilo a vydalo
Změnu č.1 územního plánu Bystřice nad Pernštejnem. Změna reaguje na
podněty občanů, které byly obdrženy od doby schválení nového územního
plánu v roce 2010. Změna územního plánu obsahuje 54 podzměn, z převážné
většiny jsou to zákonné povinnosti aktualizace zastavěného území popřípadě
aktualizace s ohledem na nadřazenou územně plánovací dokumentaci vydávanou krajem (Zásady územního rozvoje kraje Vysočina) popřípadě státem
(Politika územního rozvoje České republiky). Obsahem změny byly rovněž
nové plochy pro výstavbu RD (Bystřice n. P. Domanínek, Domanín, Pivonice), nové plochy sportu (ledová stěna Vír, cyklostezka u vlakového nádraží).
Po vyhotovení právního stavu bude změna zveřejněna na internetových
stránkách města http://www.bystricenp.cz/uzemni-plan/. V současnosti se
připravuje Zpráva o uplatňování územního plánu Bystřice n. P. za uplynulé
období. Tato zpráva bude projednávána v 2. pol. roku 2015. Případné podněty ke změnu územního plánu, které budou zahrnuty do zprávy o uplatňování,
je možné podávat již nyní na odbor územního plánování a stavebního řádu.
Tomáš Straka
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Parkování na ...
(Pokračování ze str. 1)
To je však druhé extrémní řešení. Dnešní doba s sebou nese dopravu a lidé kam nedojedou, tam
nejdou nakupovat. Malí živnostníci by zkrachovali velmi brzy. Co
tedy s tím?
Připravíme parkovací systém,
který s pomocí parkovacích hodin
zpoplatní parkování. Navrhuji, aby
první půlhodina parkování byla
zdarma, ale každá další hodina

nejméně za deset korun. Ostatní
parkovací plochy, zejména centrální parkoviště, budou bezplatné.
Vše rozhodnou zastupitelé, kterým
bude v září předložen návrh celého řešení. Možná by nebylo špatné
optat se také vás, občanů, v anketě,
zda zredukovat náměstí plné aut,
nebo zůstat při parkování živelném? V anketě je možno hlasovat
do konce srpna 2015 na webových
stránkách našeho města.
Karel Pačiska

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA
V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny
základní informace:
Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
•Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
•Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
•Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
•Tepelné čerpadlo – dotace nejvýše 75 %
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN)
a jejich prováděcích předpisů.
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
bude možné od září r. 2022 provozovat pouze takové kotle, které
splňují požadavek dle přílohy č. 11, tj. takové, které splňují emisní
třídu 3.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.
Pokud bude kotel vyměňován v budově energetické náročnosti
D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě
ﬁnančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti
budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tis. Kč.
První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na
Kraji Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku 2016.
Pro nastavení systému ﬁnancování bude třeba vyjádřit předběžný
zájem / nezájem na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky
Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež, jez.jan@kr-vysocina.cz, 564 602 563, 724 650 194
Ing. Stanislava Lemperová, lemperova.s@kr-vysocina.cz,
564 602 532, 724 650 144
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVENEC SRPEN 2015
AKCE ýERVENEC – SRPEN 2015
29. 4. – 31. 10. Hledej Vodomila

MAS ZubĜí zemČ

1. 6. – 15. 10. DČtská výtvarná soutČž „SvČtlo pro život“

Školy v Mikroregionu BystĜicko

5. 6. – 31. 7.
29. 6. – 31. 8.
12. 7. – 6. 8.
31. 7. – 1. 8.

BystĜice n. P. – mČstské muzeum
BystĜice n. P. – mČstské muzeum
Vír – Galerie Na Bahnech
Lísek areál KD
VČchnov- výletištČ, VČžná –
volejbalové hĜištČ u KD
Vír – pĜed KD
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
ŠtČpánov n. S. – hĜištČ U Maryši

MAS ZubĜí zemČ, o.p.s.
Mikroregion BystĜicko, MČsto
BystĜice n. P.
Kumšt, o.s.
Mikroregion BystĜicko, mČsto
BystĜice n. P.
MČstské museum BnP
MČstské muzeum
Galerie Na Bahnech, Dana Pacáková
Mikroregion BystĜicko, obec Lísek
Mikroregion BystĜicko, obec
VČchnov, obec VČžná
Obec Vír
WM ŠiklĤv mlýn
Nohejbalový klub ŠtČpánov n. S.

Amfiteatr BnP

Kinematograf bratĜí ýadíkĤ

Mitrov – Mitrovský dvĤr

Masarykovo nám. BnP
Rožná – u KD
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Masarykovo nám., BystĜice n.P

Mitrovský dvĤr
Mikroregion BystĜicko, mČstys
Strážek
SDH Branišov
Slavoj Praha
Mikroregion BystĜicko, obec Daleþín
Mikroregion BystĜicko, obec
Sulkovec
MČsto BystĜice n.P., KD BnP
Mikroregion BystĜicko, obec Rožná
WM ŠiklĤv mlýn
Fr. Prosecký

Vír – Galerie Na Bahnech

Galerie Na Bahnech, Eva Londinová

1. 5. – 31. 10. S Vodomilem ZubĜí zemí

BystĜicko

1. 6. – 30. 9. Zrcadlení 2015

BystĜicko

Od oveþky po kabátek
Výtvarná výstava – Tajemství þerné skĜíĖky
Výstava obrazĤ - Toulky Vysoþinou
Putovní letní kino 2015 (Lísek)

31. 7. – 2. 8. Putovní letní kino 2015 (VČchnov, VČžná)
31. 7. – 1. 8. Festival Vírské vanutí; 14.30 hod.
1. 8.
Aeroshow 2015; 10.00 hod.
1. 8.
8. roþník nohejbalového turnaje trojic; 9.00 hod.
Filmové léto 2015 – filmy: TĜi bratĜi, Hodinový manžel,
1. – 4. 8.
Všiváci, Fotograf
1. – 2. 8. FarmáĜské trhy a þtvrté kolo westernových závodĤ; 9.00 hod.
1. – 2. 8.

Putovní letní kino 2015 (Strážek)

2. 8.
1. – 14. 8.
6. – 7. 8.

Tradiþní taneþní výlet; 15.00 hod.
SoustĜedČní a kemp stolních tenistĤ Slavoje Praha
Putovní letní kino 2015 (Daleþín)

7. – 8. 8.

Putovní letní kino 2015 (Sulkovec)

7. – 9. 8.
7. – 9. 8.
8. 8.
8. 8.

VavĜinecká pouĢ
Putovní letní kino 2015 (Rožná)
Rodeo – Mistrovství ýR 2015; 10.00 hod.
Memoriál Františka Proseckého
Výstava obrazĤ „Barevné zasnČní“; vernisáž výstavy se
9. 8. – 5. 9.
uskuteþní 9. 8. v 15.00 hod.
14. – 15. 8. Putovní letní kino 2015 (Roveþné)
14. – 16. 8. Putovní letní kino 2015 (Píseþné)
15. 8.
PouĢová zábava; 21.00 hod.
15. 8.
ModeláĜská show 2015; 10.00 hod.
15. – 22.8. Kemp šermíĜĤ Sokola BystĜice n.P.
16. 8.

VeĜejné brokové stĜelby; 8.00 – 13.00 hod.

17. – 21. 8.

Loutková hra "O NEJMENŠÍM ýLOVÍýKU A NÁS
OSTATNÍCH", hraje Tomáš Machek; 10.30 hod.
SoustĜedČní basketbalistĤ BK Tišnov

21. – 23. 8.

Putovní letní kino 2015 (Ujþov, Velké Janovice)

16. 8.

22. 8.
22. 8.

Rodinný den s Haribo; 10.00 hod.
Turnaj v nohejbalu; 9.00 hod.
Malý svratecký maraton ve Víru, BČh Vírem mládeže a BČh
22. 8.
Vírem; 8.00 hod.
22. – 29. 8. SoustĜedČní volejbalistek VKKP Brno
28. 8.
PouĢová zábava
29.8.
Cyklovýlet, start EDEN centrum; 9.30 hod.
29. 8.
Zlatý Šiklák 2015; 10.00 hod.
29. 8.
WĤdštok; 16.00 hod.

Strážek – výletištČ
Branišov u KD
Sportovní hala
Daleþín – Na Bahnech
Sulkovec – výletištČ za školou

Roveþné – na hĜišti u školy
Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné
Píseþné - výletištČ
Mikroregion BystĜicko, obec Píseþné
Strážek výletištČ
SDH Strážek
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn
Sportovní hala
TJ Sokol BystĜice n.P.
Rozsochy – stĜelnice MS
MS Rozsochy
Rozsochy
Kavárna Franqueza, Masarykovo
Kavárna Franqueza
nám. 60, BystĜice n.P
Sportovní hala
BK Tišnov
Ujþov – areál Penzionu Zubr,
Mikroregion BystĜicko, obec Ujþov,
Velké Janovice – u OÚ
obec Velké Janovice
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn
Píseþné - výletištČ
Obec Píseþné

29. – 30. 8. Putovní letní kino 2015 (Strachujov)
29. – 30. 8. Dožínky
30. 8.
BartolomČjská pouĢ
30. 8.
Derniéra na ŠiklovČ mlýnČ 2015; 10.00 hod.

Vír

O. s. Jiskra Vír

Sportovní hala
Rozsochy - orlovna
Po ZubĜích stezkách
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Psí kruháþ

VKKP Brno
TJ Rozsochy
ZubĜí stezky
WM ŠiklĤv mlýn
ZbystĜi!
Mikroregion BystĜicko, obec
Strachujov
Eden centrum
Obec Rozsochy
WM ŠiklĤv mlýn

Strachujov – u KD
Eden centrum
Rozsochy - náves
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
25.7. Martina Huserková
Petr Mazáč
Narození
1.4. Daniela Kovalíková
Jubilanti
ČERVENEC 2015
Zdenka Jobánková
Josef Vytlačil Ing.

85 let
70 let

SRPEN 2015
Jan Kurfürst
Ladislav Havlík
Vlastimil Brázda
Jaroslav Uher
Josef Růžička
Marie Kurfürstová
Libuše Válková
Marie Trybulová
Ingeburg Dufková
Marie Prášilová
Radomír Baručák
František Elčkner
Jana Juračková
Pavel Dostál
Ludvík Plánka
Miloslav Semerák

93 let
88 let
88 let
86 let
86 let
85 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
26.5. František Pospíšil 75 let
9.6. Stanislav Korbička 83 let
18.6. Evženka Faltysová 72 let

Ledková stěna
na náměstí
Letošní městský rozpočet počítal
se čtyřmi sty tisíci korun na koupi
ledkové stěny do výklenku amﬁteátru
na Masarykově náměstí. Podobné zařízení je umístěno na kulturním domě
ve Žďáře nad Sázavou a bude sloužit
zejména k informování občanů, propagaci kulturních a sportovních akcí
a mohou zde být přehrávány i kulturní
akce pořádané v městském amﬁteátru.
Provedené poptávkové řízení ukázalo,
že v této předpokládané částce je pouze samotná ledková stěna, ovšem bez
dalšího potřebného vybavení, či dalších
doprovodných prací a realizační částka
je o cca dvě stě tisíc vyšší. Rada tuto
investici schválila, ovšem kontrolní výbor přijal usnesení, kterým požadoval
zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva. Po diskuzi nakonec zastupitelstvo koupi ledkové stěny schválilo.
Dodávka ledkové stěny je očekávána
v podzimních měsících.
Josef Vojta
místostarosta

Opravte si v inforočence
Svaz tělesně postižených v ČR,
místní organizace, Bystřice n.P.
tel. 732 151 210
Azylová ubytovna pro muže,
Brodská 33, Žďár nad Sázavou
tel. 778 548 487
3. strana
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PRÁZDNINOVÝ EDEN JE PLNÝ NOVINEK
Jaké je léto s Edenem? Živé,
tvořivé, plné změn a novinek. Aby
z centra Eden odcházeli návštěvníci
s úsměvem, stále vymýšlíme další
zajímavé činnosti jak pro děti, tak
i pro dospělé. Těšit se tak můžete na
nové expozice, ale i tematické víkendové akce.
Dvě nové expozice - stolárna
a kovárna – se již dočkaly svého
otevření. Vyzkoušet si tak můžete
například práci na kovadlině či si
vyrazit svou vlastní minci. Ve stolárně zase uvidíte, jak se pracuje se
dřevem, dozvíte se, jaké druhy dřeva
se nejčastěji používají, nebo si složíte dřevěný sud. Už jste se někdy procházeli s kozou na vodítku? U nás
zažijete i toto. V babiččině zahrádce
na vás kromě koziček čekají i ovečky, zajíčci a slepičky.

Rádi cestujete na kole? U nás
jsou cyklisté vítáni! Stejnojmenná
certiﬁkace zaštiťuje kvalitu služeb pro cyklisty. Certiﬁkát jsme
získali, a tak už se nemusíte bát

k nám s kolem přijet. Občerstvit
se u nás pak můžete vynikající Křížovickou kávou, kterou si
sami umelete ve mlýně, či sladovou limonádou. Pro ty, kteří se

Božské hry na Dvořištích

ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ
V neděli 27. června 2015 se výletiště na Dvořištích proměnilo v
řeckou horu Olymp, na které sídlí
krásné bohyně a udatní bohové a vše
bylo připraveno k tomu, aby mohl
začít Dětský den aneb božské hry
na Olympu. Po úvodním ustrojení
dětí do božských rouch a představení bohyň a bohů následovalo plnění
úkolů. V každém z úkolů se děti mohly seznámit s posláním jednotlivých
bohů a pomoci jim např. rozplétat
nit osudu, doplnit hvězdnou oblohu,
roztřídit barvy duhy či zničit sokyně
krásné Afrodity. Svoji šikovnost děti
předvedly při stavění statku nebo
střílení ze samostřílu a vzduchovky.
Odměnou byla všem krásná medaile připomínající tento den a balíček

plný dobrot. Příjemným zpestřením
byla dětská tombola, ze které si každé
z dětí odneslo pěknou cenu. Poté, co
si děti užily i skákacího hradu, následovala soutěž smíšených družstev
dospěláků a dětí. Ta podle očekávání
sklidila velký úspěch. Proti sobě se
utkali Piraně a Aligátoři. Za hlasitého povzbuzování od svých spolubojovníků a přihlížejících se dařilo nošení vody, pantomima, přetahování
lanem a mnoho dalších soutěžních
disciplín. Sladká odměna v podobě
dortů potěšila všechny zúčastněné.
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem sponzorům, díky kterým se nám podařilo připravit pěkné
odpoledne pro děti.
KCH

Pohádkový les Domanín

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Nedělní odpoledne 14. června
2015 se domanínský les v okolí areálu Borovinka proměnil v ráj všech
příchozích dětí. Pořádal se zde další
ročník Pohádkového lesa. Pro všechny děti a rodiče byla připravena cesta
lesem, kde ožívaly pohádkové postavičky, s kterými mohly děti plnit řadu
úkolů a soutěží. Na konci cesty je
čekal balíček plný sladkostí. Setkaly
se se Sněhurkou a zlou královnou,
s Mankou a Rumcajsem, s opicí
Žofkou v ZOO, s Patem a Matem
a dalšími pohádkami. V lese na ně číhali loupežníci, u korábu piráti a děti
také mohly změřit síly se želvami
Ninja. Přestože přišlo přes 400 dětí,
nikdo se nenudil. Před startem využi-

do centra Eden vydají pěšky či
s osobním řidičem, tu samozřejmě
máme k ochutnání pivo Mittrowsky,
vařené ve zdejším pivovaru.
V Edenu to žije i o víkendech.
V červenci proběhl víkend plný
workshopů „Vyrobeno v Edenu",
kde měli návštěvníci možnost zúčastnit se některého z bohaté nabídky workshopů a kurzů pod vedením
odborníků. A na co se těšit dále?
V srpnu se centrum Eden připojí
k desátému ročníku Srazu veteránů,
na konci prázdnin chystáme oslavu
žní - Dožínky. Uvidíte staré zemědělské stroje a zažijete mnoho tradic spojených s dožínkami. V září
se zde již potřetí budou konat Slavnosti brambor. Pro více informací
o centru Eden navštivte webové
stránky www.centrumeden.cz

ly dřevěný prolézací hrad a dlouhou
chvíli jim zkrátili svým vystoupením
dva klauni Saša a Váša. Spokojený

úsměv dětí byl odměnou všem dobrovolným účastníkům.

Blahopřejeme domanínskému
družstvu fotbalistů, kteří v neděli
12. července 2015 vyhráli fotbalový
turnaj ve Velkých Janovicích.

Výměna permanentek a čipů
Areál sportu a kultury oznamuje všem majitelům permanentek a
bodových čipů, že v současné době
dochází ke sjednocení systému placení ve sportovní hale a na koupališti.
Všichni majitelé bodových čipů a permanentek si je musí na recepci sportovní haly vyměnit za nové bezkon4. strana

taktní čipové permanentky. Mohou si
vybrat bezkontaktní čip nebo plastovou kartu, kam jim budou převedena
všechna aktiva ze stávajících permanentek (body se převedou na peníze),
kterými mohou platit veškeré sportovní aktivity nabízené společností
Areál sportu a kultury. Jednotlivé stávající permanentky a bodové čipy lze

slučovat na společný účet. Záloha za
permanentku zůstává 150,-Kč a staré
lze vyměnit kus za kus. K jednomu
účtu lze přiřadit více bezkontaktních
čipů a karet. V tomto případě může
současně a bezobslužně procházet
turnikety i více osob na jeden účet.
Dětské vstupné je možné řešit samostatným účtem pro dítě, nebo může

být naúčtován na účet rodičů, při
zapůjčení čipového náramku. Další
novinkou je možné sledování historie
účtu a zůstatku v online-rezervačním
systému, v sekci váš účet-pohyby
na účtu. V tomto případě je nutné si
vyzvednout přihlašovací údaje k vašemu účtu. Výměna bude probíhat
do konce roku 2015!
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DODÁVCE ENERGIÍ
1) ODSTOUPENÍ OD SMLUV
UZAVŘENÝCH MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
Možná se vám tak stalo, že
u dveří zazvoní pěkně oblečený
muž či elegantní žena a nabízí vám
nejvýhodnější, nejšetrnější a nejbezpečnější smlouvu na dodávky
elektřiny a/nebo plynu. Pozvete
je domů, necháte se přemluvit
a smlouvu podepíšete. Následně
se vám tato smlouva přestane zamlouvat a nejraději byste odstoupili. Je to ale možné?
Ano, dokonce máte dvě možnosti. Dle § 1829 odstavce 1 občanského zákoníku máte právo
odstoupit od smlouvy uzavřené
mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření
smlouvy. Tedy podle občanského
zákoníku můžete odstoupení odeslat nejpozději čtrnáctý den od
podpisu smlouvy.
Druhou možností je odstoupení podle energetického zákona.
V § 11a odstavci 2 tohoto zákona
naleznete ustanovení, které vám
umožňuje odstoupit od smlouvy
ve lhůtě, která bude obvykle pod-

statně delší než výše uvedená čtrnáctidenní. Od smlouvy o dodávkách
elektřiny nebo plynu, která je uzavřená mimo prostory obvyklé k podnikání s energiemi, můžete písemně
odstoupit bez uvedení důvodů a bez
jakékoliv sankce ve lhůtě do pěti dnů
před zahájením dodávky energií.
Uzavřete tedy doma, po telefonu
či na internetu smlouvu o dodávkách
energií a společnost vám oznámí datum, od kterého vám začne elektřinu
či plyn dodávat. V tuto chvíli můžete nejpozději šestý den před počátkem dodávek odeslat odstoupení
od smlouvy a společnost je povinna
plánovanou dodávku energií zastavit. Nicméně nezapomeňte informovat o odstoupení i vaši stávající energetickou společnost, aby nepřerušila
dodávku elektřiny či plynu a vy jste
se tak nestali „černými odběrateli.“
Odstoupení od smlouvy sepište
ve formátu dopisu a odešlete jej doporučeně a s dodejkou. Vzor naleznete na našich webových stránkách
www.asociace-sos.cz
2) ODSTOUPENÍ V PŘÍPADĚ
ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK ČI ZVÝŠENÍ CENY

Jestliže váš stávající dodavatel
energií změní smluvní podmínky
či zvýší cenu (neplatí při snížení
ceny), pak máte právo podle § 11a
odst. 3 energetického zákona od
smlouvy odstoupit. Společnost je
povinna vás adresně informovat
nejméně třicet dnů před změnou
a poučit vás o možnosti odstoupit.
V tomto případě pak můžete od
smlouvy odstoupit nejpozději jedenáctý den před účinností změny.
V případě, že vás dodavatel včas
neupozorní a o zdražení či změně
jiných podmínek se dozvíte například až z vyúčtování, lhůta na odstoupení se prodlužuje, a to na tři
měsíce od účinnosti změny.
I tento vzor odstoupení od
smlouvy naleznete na internetových stránkách www.asociace-sos.
cz. Nezapomeňte k odstoupení
přiložit i kopii uzavřené smlouvy,
popřípadě vyúčtování či dopis, ze
kterého jste se o nastalé změně dozvěděli.
Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace
www.asociace-sos.cz

Příspěvek na podporu technického vzdělávání
Kraj Vysočina připravuje podporu Center technického vzdělávání,
která by mimo jiné měla být prezentována a představena na Technickém fóru 2015. Na poslední
chvíli se VOŠ a SOŠ v Bystřici nad
Pernštejnem podařilo vstoupit do
projektu, a i když škola není zařazena v centrech. Díky velmi úspěšné a příkladné spolupráci VOŠ
a SOŠ s ﬁrmou Wera Werk s.r.o.,
coby významným zaměstnavatelem ve strojírenství a spolupráci
s městem, bude zařazena do druhé
vlny projektu. Součástí projektu je
i možnost získání stavebnice automobilu, která by sloužila jako mobilní reklama podpory technického
vzdělávání. Tento projekt se jmenuje „Postav si svoje auto“, pracovně
projekt Kaipan, který spočívá ve
vybavení středních škol nákupem
stavebnice automobilu této znač-

ky. Studenti školy tento vůz během
školního roku postaví, včetně motoru a ostatních nezbytných součástí.
Po důkladné prohlídce výrobce stavebnice auto získá technický prů-

kaz a následně registrační značku.
Město tento projekt podpořilo částkou 100 tisíc korun.
Josef Vojta
místostarosta
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 Fejeton

Ujíždím na…
„Ujíždím na klasické hudbě,“ pravila
jakási celebrita v rozhovoru, vedeném
v jinak seriózním tónu. „Určitě,“ odpoví prodavačka, ačkoli se ptám, jestli si
mohu objednat dort a očekávaná odpověď by měla znít ano –ne. „Já na tom
dělám,“ zpívá Marek Eben v jedné své
písničce, kde ironizuje používání právě
těchto nových, módních spojení.
Zajímavé je, že často tyto výrazy
vypovídají o tom, do jaké generace
mluvčí patří. „Prima,“ říkali na vše lidé
mladí v dobách hippies a doteď mají
tendenci nosit šaty s volánky. „Neříkej
mi nazdar, připadám si jako na spartakiádě,“ vyčítal mi kdysi jeden známý.
Já jsem za to ale nemohla: v naší rodině
se tento pozdrav udržel díky mamince,
pro kterou jako zapálenou orelku a děvče mladé za 1. republiky ,to byl běžný
pozdrav a nikdy si nezvykla na cizácké
ahoj. Nejsme přece námořníci.
Být „in“ a „out“ je také dobré spojení; já si občas připadám oboje najednou. Anglicismy jsou vůbec oblíbené:
„No comment,“ říkají politici, když
o něčem nechtějí mluvit a v duchu si
myslí: trhněte si nohou. Anglická slova
v českém textu jsou však ještě přijatelná, a někdy i nevyhnutelná (zkuste
jedním slovem přeložit environmentální), horší je, když se anglická věta
přeloží doslovně: „Mějte pěkný den,“
popřeje pracovnice call-centra (sic!)
a konečně zavěsí. Have a nice day by
ještě šlo, ale mějte pěkný den? Copak
ten den můžu nějak mít? Podobně ovšem také: „Vezměte místo“ (z německého nehmen Sie Platz) - to už je mi
rovnou podezřelé a znervózním.
A to už vůbec nemluvím o různých zkratkách a jazyce sms. Jistě
to taky znáte od svých dětí: Je to na
Xichtoknížce (na Facebooku) a jak
budeš slavit Xmas (Christmas)? Nj.
(no jo) , případně njn. (no jo no) , to to
zas dopadlo, zavolej mi pls. (please)
a kolik tam máš liků? (tlačítko like =
líbí se) Nebo to nejkratší a nejvýstižnější: OMG (oh mein Gott)……..
To poslední je díky sociálním sítím
už povzdechnutí docela mezinárodní.
OMG!
J.M.

<ĂŸŬŽǀĄŶĂďşǌş

¾ĄũĞǌĚĚŽƚĞƌŵşůŶşĐŚůĄǌŶşsĞůŬǉDĞĚĠƌ v termínech 8. 8., 19.
9., 7. 11. 2015 s prohlídkou BraƟƐůĂǀǇ͘ĞŶĂϳϱϬ<ēǌĂŚƌŶƵũĞĚŽƉƌĂǀƵ͕ǀƐƚƵƉĚŽůĄǌŶş͕ƉƌƽǀŽĚĐĞ.
¾ĄũĞǌĚŶĂ>ŝƉŶŽ͘^ƚĞǌŬĂǀŬŽƌƵŶĄĐŚƐƚƌŽŵƽĂĞƐŬǉ<ƌƵŵůŽǀ͘
ĞŶĂϳϬϬ<ē.
¾WŽǌŶĄǀĂĐşĂƉŽďǇƚŽǀĠǌĄũĞǌĚǇͲŚŽƌǀĂƚƐŬŽ͕aƉĂŶĢůƐŬŽ͕/ƚĄlie, Turecko...
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͗
<ĂŸŬŽǀĄŝƚĂ͕<ŽŵĂŶşŶŬƵ
ϲϭϳ͕ǇƐƚƎŝĐĞŶĂĚWĞƌŶ͘ϱϵϯϬϭ
mob: 606 656 229
ĞͲŵĂŝů͗ŬĂŶŬŽǀĂ͘ĚŝƚĂΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ
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Praha nás uvítala
Dne 18.6. 2015 jsme navštívili
Prahu. Cílem naší cesty bylo slavnostní předávání mezinárodního
titulu Ekoškola ve Valdštejnském
paláci Senátu. Účast na této akci
potvrdil i pan starosta Bystřice n. P.
Ing. Karel Pačiska. Dále se vyhlášení zúčastnily zástupkyně Ekotýmu
Nika Filipová, Tracy Balievová - žákyně 9.B a koordinátorky Ekoškoly
Mgr. Dagmar Pivková a Mgr. Hana
Kopecká. Cesta příjemně uběhla
a my se včas dostali na místo určení. V Senátu panují bezpečnostní
opatření podobná jako na letišti, kterými jsme museli projít, abychom
se dostali do Senátu. Ve slavnostní
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atmosféře, za účasti zástupců ekologického sdružení Tereza, ministerstva školství a životního prostředí,
jsme si převzali již 4. titul Ekoškola
na krásném ručním papíře, vlajku
a smaltovanou ceduli Ekoškola.
Měli jsme také možnost si prohlédnout reprezentační prostory Valdštejnského paláce a přilehlé zahrady
s komentovanou prohlídkou. V tento
den zasedal i Senát, jehož jednání
jsme se také zúčastnili. Spokojeni
a plni dojmů jsme se vraceli domů.
Ceduli Ekoškola jsme druhý den připevnili na vchod naší základní školy.
Koordinátorky Ekoškoly
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Jazykový pobyt - Podmitrov
Tradicí bývá, že na konci školního roku se konají jazykové pobyty
pro žáky naší školy ZŠ TGM. Letos
v červnu se uskutečnil pro skupinu
žáků 9.B s rozšířenou výukou jazyků,
a to v pěkném prostředí penzionu a
chatek na Podmitrově.
Během pobytu, kdy se program
přizpůsobuje vždy jednomu tématu letos to byl svět Harryho Pottera - žáci
procvičují své znalosti anglického
jazyka (čtení, psaní, poslech, práce
s textem, zpěv písní, vlastní tvorba);
nezapomínáme také na sportovní,
výtvarné a jiné aktivity, které žáky pobaví, odreagují a svým způsobem prověří a upevní už tak dobré kamarádské
vztahy ve třídě.
Letos jsme byli rozděleni do tří
skupin - podle názvů tří kolejí ze ško-

ly Čar a kouzel z Bradavic (Nebelvír,
Zmijozel, Havraspár) - a bojovali jsme
o to, kdo získá pomyslný "školní pohár". Počasí nám přálo, a tak jsme
mohli strávit tři kouzelné dny většinou
v přírodě. Hráli jsme famrfpál (oblíbená hra kouzelníků s míči a košťaty),
poznávali kouzelné tvory, luštili šifry
a překládali text, procvičovali různým
způsobem svoji paměť i tvořivost.
Poslední večer jsme zakončili školní
slavností v Bradavickém stylu.
Tři dny jsme prožili v radostné, ale
i trochu smutné náladě - přece jen byl
tento pobyt náš poslední; zůstala nám
ale spousta krásných vzpomínek na
kamarády a společné zážitky.
Eva Poláchová
Základní škola T. G. Masaryka

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

KONCERT MALÝCH CVRČKŮ A STARÝCH PARDÁLŮ SE POVEDL
Že při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem působí Smyčcový orchestr
Něhoslava Kyjovského, je v širokém
okolí všeobecně známo. Méně se již
ví o tom, že tento zkušený ansámbl
má na ZUŠ mladšího "sourozence".
Je jím smyčcový soubor Cvrčci,
v němž se malí, ale šikovní houslisté připravují na přechod do velkého
orchestru a seznamují se se základními dovednostmi, potřebnými pro
komorní hru, jako je vnímání ostatních hráčů, společné rytmické cítění
nebo vzájemné intonační přizpůsobení. Protože právě uplynulý školní
rok byl pro Cvrčky velmi úspěšný
- v březnu získali v krajském kole
soutěže smyčcových souborů v Jihlavě 1. místo - rozhodli se zakončit
"sezónu" samostatným vystoupe-

ním, které neslo název Koncert
malých cvrčků a starých pardálů.
Ten proběhl 17. června v půdním
sále městského muzea a nesl se v

lehce experimentálním a poněkud
odlehčeném duchu. Soubor se zde
představil nejen se samostatným
pestrým repertoárem, ale vyzkou-

šel si i doprovod sólistů, jak těch
malých z přípravného ročníku, tak
i těch starších. V dalších skladbách
zase zjistil, co znamená hrát do "úplného vyčerpání" či jaké to je hrát
chvilku pod taktovkou někoho úplně
jiného. Zdařilé vystoupení uzavřela
symbolicky úprava Beethovenovy
Ódy na radost a podle reakcí posluchačů mám pocit, že mnoho z nich
opravdu odcházelo domů v radostnější náladě, což je pro každý soubor
ta největší odměna. A protože do budoucna máme další docela zajímavé
plány, těším se na nové malé "cvrčky", kteří rozšíří naše řady, pomohou
nám společně poznávat kouzelný
svět hudby a předávat potěšení z ní
i všem ostatním.
Josef Havel, vedoucí souboru

HUDEBNÍ HODINKY PRO DĚTI A
MAMINKY ZAKONČILY PRVNÍ ROK
V rámci uměleckého spolku Art při
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem probíhala v uplynulém školním roce mj. výuka
Hudebních hodinek. Děti se zde pod
dohledem hlavní postavičky - veverky
Zrzinky zábavnou formou seznamovaly se základními aspekty světa tónů.
Pomocí různých her rozvíjely smysl pro
rytmus, zdokonalovaly sluch, poznávaly nejrůznější nástroje i zajímavé písničky a celkově zvyšovaly svou vnímavost
vůči zvukovým podnětům. Symbolické
zakončení prvního ročníku tohoto kursu
se konalo 2. června v areálu Pod Horou.
Nejprve se malí žáčci trochu zapotili při
plnění úkolů v rámci hudebně - pohádkového lesa, kde museli využít všechny

důležité poznatky z celého roku, ale
všichni prošli zdárně veškerými nástrahami a nakonec úspěšně objevili
i pečlivě ukrytý sladký poklad. Následoval táborák a společné opékání
špekáčků. Počasí nám přálo, takže
celá akce proběhla v pohodové a příjemně uvolněné atmosféře. Nyní se
připravujeme na další rok a těšíme se
na všechny nové zájemce, kteří rozšíří naše řady. Na základě zkušeností
z uplynulého ročníku jsme posunuli
věkovou hranici, takže přijímáme
děti v rozmezí 2 - 5 let. Pro všechny,
kteří své ratolesti chtějí vést k hudbě,
nabízíme také nezávaznou návštěvu
na některé z našich lekcí.
Dita a Josef Havlovi

Určeno všem absolventům 9. tříd obou základních škol
v Bystřici nad Pernštejnem ve školním roce 1969/ 1970
Milí spolužáci,
sejdeme se v sobotu 3. října 2015 v 11,00 hodin před Základní školou
T. G. Masaryka, Tyršova 409 v Bystřici nad Pernštejnem.
Společně si prohlédneme naši bývalou školu a poté se přesuneme do restaurace CLUB na ulici Luční v Bystřici nad Pernštejnem (restaurace v budově kulturního domu).
Svoji účast na setkání potvrďte, prosím, na e-mail : eva.spatkova@bystricenp.cz
Za bývalé spolužáky

Eva Špatková, roz. Slezáková
Hana Makáňová, roz. Uhrová

Josef Šušmák
Jiří Šperlink

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURA

Městská knihovna informuje
V. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2015
Pro zpříjemnění horkých letních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.
Knihy pro dospělé:
Buchanan Michelle
Cast P.C.
Francis – Cheung Theresa
Ježková Alena
Kang Hyok
Kaplan Karel
Koubková Zuzana
Kubín Milan
Lang Angelika
Mayer Johannes
Padevět Jiří
Samešová Venuše
Švihálek Ludvík
Whitton Hana
Wurm Monika
Knihy pro mládež:
Bosse Sarah
Kernová Katarína
Kinney Jeff
Kowitt Holly
Mendozová Jindřiška
Ptáčková Jindřiška
Uhlířová Jana
Vogel Maja von
Wagnerová Magdalena

Praktická numerologie
Škola noci. Vykoupená
Život smrtí nekončí
Tichá srdce
Tady je ráj
Protistátní bezpečnost
Ztracený templářský poklad
Partyzáni Vysočiny a krvavý konec války
Ptáci na krmítku
Bylinky z klášterní lékárny
Krvavé ﬁnále
Venuše Samešová
Spor pokračuje
Poslední Lucemburk
Slzy prodaných dívek
Penzion pro zvířátka. Hledá se maminka
Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky
Deník malého poseroutky. Výlet za všechny
peníze
Prokletí trapáků
Meč a dívka z Herštejna
Filip a jeho tajemný kamarád
Jak mašinka Růžena nezůstala stát
na vedlejší koleji
Letní lásky
Malý lesní průvodce

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

ZPRÁVY Z MUZEA
VÝSTAVY V MUZEU
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem vás srdečně zve na retrospektivní výstavu Tajemství černé skříňky výtvarníka Martina Lasáka,
na níž prezentuje výběr ze svých maleb, kreseb a soch. Rovněž vás rádi
přivítáme na výstavě Od ovečky po kabátek – Historie soukenické výroby v Bystřici nad Pernštejnem, která je prodloužena do 30. září 2015.
K této výstavě muzeum vytvořilo i pracovní listy pro malé návštěvníky a
vzdělávací program pro dětské skupiny (nutno objednat předem).
-MP-

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
Dokončení z minulého čísla
Byly sice Pivonice malé městečko,
chovaly však ve svých zdech velikého padoucha. Vypadal sice úplně
jako jiný člověk, nosil na sobě šaty
a v neděli míval i rukavice, ale měl
celý týden zrzavé vousy. Nevím,
proč takový člověk ztratí u všech lidí
sympatii; proč každý na to ukazuje,
že jeho červená hlava věstí nehodu,
kdo se s ní blíže seznámí. Ale tehdy
příroda dobře věděla, proč zavěsila
na hlavu písaře Kulhánka praporec
utkaný ze severní záře. Kam vkročil,
tam byla hádka; do všech děvčat se k
jejich neštěstí zamiloval; a že mu prý
jednou jakási slečna řekla, že je velmi
sličný pán, tu se stal od té doby arogantním a myslil, že ho každá musí
milovat. A tento člověk zamiloval se
také do slečny Rosiny Kočičinské;
tento člověk byl od ní velmi chladně
přijat a tento člověk čekal jako káně
na příležitost, aby se vymstil na slečně Rosině, jižto nazýval ze zlosti od
té doby vyschlou rozinkou. Tento
člověk rozstíral jako zlý duch své hubené písařské ruce nad krásným podniknutím divadelních umělců, když
se byl dozvěděl, že slečna Rosina
bude hráti Luisu.
Pomsta byla jeho spaním, s pomstou vstával, s ní obědval a pomstu
měl k večeři. Když se ráno díval při
oblíkání na boty, nejsou-li rozedrané,
tanula mu nenáviděná dívka na mysli; když mu večír domácí paní hrozila, že mu vypoví, bude-li dům bouřiti
pokaždé o dvou hodinách v noci, tu
se mu zdálo, že právě tak uštěpačně
zněla slova, když ho Rosina odbyla.
Ta Rosina nedala mu pokoje ani ve
dne, ani v noci.
Avšak krásný čas pomsty přišel,
Kulhánek byl najednou veselým;
mohly se tomu diviti celé Pivonice!...
A několik z jeho kolegů z hostince
ptalo se mezi sebou:
„A proč je Kulhánek teď tak vesel?“
A Kulhánek věděl proč, neřekl to
však nikomu.
My to ale laskavým čtenářům
upřímně sdělíme:
Pan Kulhánek spřátelil se s panem
Pytlovským a Sáhodlouhým a dostal
od nich úřad suﬂéra při divadelním
představení.
„A to je vše?“ budete se ptáti.
Dozvíte se.
Uplynulo několik dní. Všickni
ochotníci mužského a ženského rodu
a pohlaví učili se úlohám; u pana
pulmistra a u paní sládkové otřásaly
se stěny silnou deklamací Lady Milfordky a muzikantovic Luisy. Obě
slečny hloubily se den ode dne vždy
více ve svůj předmět, a jak se podobalo, chtěly novým pojmutím charakterů dáti všechněm herečkám nevšední příklad neskonalé své snahy.
Milfordka ztratila pod rukou elegické
Arabelly tu nevýslovnou anglickou
pýchu a z Luisy stalo se přičiněním

slečny Rosiny velmi rozpustilé a veselé děvče. Když Rosina stála před
zrcadlem a studovala pohyby a výraz
při deklamaci, tu bylo na ni milé podívání. Ruce jí hrály, ňadra se jí pnula,
obličej jen hořel, a když pan adjunkt z
Kohoutovic byl náhodou přítomen, tu
se samou rozkoší rozplýval a sotva se
dočkal, brzo-li slečna Rosina obsypána potleskem v triumfu kráčeti bude
po jeho boku z divadla.
U paní pulmistrové byl však pan
Sáhodlouhý-Ferdinand jako doma.
Každý den přišel k slečně Arabelle na
zkoušky a po týdnu přestali hráti divadlo, jejich hra proměnila se ve blahou skutečnost. Zapomněli na strašlivé diference mezi Lady Milfordkou a
Ferdinandem a – byli šťastni.
Nic však nenadělalo našim správcům Músy Thálie tolik starostí, jako
dekorace a kostýmy. Že se snad již
velmi dlouho nehrálo divadlo v Pivonicích, byly dekorace ve velmi špatném stavu, neboť často jich užíváno
bylo co transparentů, když slavil pan
pulmistr svůj svátek. Tu písař městský Kulhánek a městský dráb mu podali vždy stejný důkaz své úcty a pan
Špejchárek přivítal jej povždy s takou
radostí, jako by každý rok transparent
byl nový. Tyto zbytky olejem omalované přeneseny jsou do hlavního sálu
hostince U Zlaté boty a za tři dni před
osudnou nedělí bylo vše v pořádku,
neboť pan pulmistr se toho sám ujal
a podporoval vše, aby jeho dcera na
důstojném místě vystoupila.
Stran kostýmů pomohli sobě naši
ochotníci, jak jim situace dopřála. Že
nikdo nepomyslil, že mají býti obleky
z časů copů a punčoch, oblíkl se Sáhodlouhý ve sváteční uniformu městského drába, vysloužilého to vojína, a
vypůjčil si od pana pulmistra krásnou
tureckou šavli, o níž kolovala v rodině pověst, že pochází od dědečka,
jenž ji byl ulovil v turecké vojně. Tak
vypadal Ferdinand. Pytlovský vzal si
široké spodky a černý frak, dal si od
pivonického friséra řádně napálit vlasy a vycpal si tělo několika vypůjčenými od hostinského ubrusy. Wurm
navzájem vypůjčil si od Sáhodlouhého dlouhý kabát s kostěnými knoﬂíky
a vyškrábal někde ze starého archivu
nějakou paruku, ježto bezpochyby
náležela jednomu z předchůdců pana
pulmistra.
***
Neděle přišla. Ráno běhal Sáhodlouhý a Pytlovský po celém městě
s pozváním na dnešní večer. Z odbytu vstupních listů dalo se souditi, že
bude návštěva velmi valná.
Každý z herců přehrál ještě jednou
svoji úlohu a odpoledne byla už asi
desátá zkouška, která však vypadla
nešťastněji než všecky předešlé. Naši
umělci ale nedali se odstrašit a slíbili
si vespolek, že bude jeden druhému
napovídat, ačkoli pan Kulhánek dostál co nejvěrněji své nešťastné po-
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vinnosti.
Večír se všickni sešli, každý maje
roli v ruce a na mysli přemítaje důležité situace svých scén. Všickni byli
rozehřáti napnutím a ouzkostí, jenom
Kulhánek byl bledý jako smrt a jeho
oko maně upnuté na Rosinu jevilo
ukojenou žádost.
Lampy se počaly rozsvěcovat, diváci scházeli se. Za kulisami počal se
rozvinovati nový život. Ve vedlejších
komnatách oblíkali se mužští ochotníci, na druhé straně přes jeviště ve
vedlejším pokoji sešly se ženské.
Obecenstvo s napnutím čekalo.
Naši herci dostávali trému. Sáhodlouhý, nejmužnější ze všech, poslal
si honem do lékárny pro kapky na
posilnění žaludku. Pan president Pytlovský vystál nesnesitelného horka,
neboť byl do samých ubrusů zatočen.
Neustále křičel na sklepníka o vodu
ledovou, sice že se horkem rozplyne.
Wurm-dráb drkotal zuby a přísahal,
že mu tak nebylo, když šel do vojny.
Jenom Miller-učitel nechtěl ukázat,
že má strach; sedl si do kouta a pohlížel s uslzeným okem do své role, jsa
pohnut svou vlastní nastávající hrou.
Panovalo chvíli hrobové ticho rušené jenom hlukem a bzučením obecenstva z vedlejšího sálu.
Když se konečně mlčky všickni
byli oblékli, odebrali se přes jeviště
jako k smrti odsouzenci do komnaty
k ženské pleti.
Tady vypadalo to možná-li ještě
smutněji.
Slečna Arabella seděla u paní učitelové a stěžovala si, že má ukrutné
bolení hlavy. Pan adjunkt Smolenský
stál u slečny Rosiny a podával jí voňavku k romantickému nosu. Po této
operaci přišla Rosina Kočičinská k
sobě. Když byl Ferdinand se svým
Pytlovským-otcem presidentem a s
přítelem svým Wurmem vstoupili,
nastal poněkud nový život. Každý
snažil se býti veselým a bez rozpaků
a na každém bylo viděti, že má trému.
„Kolik je hodin?“ ptal se konečně
Pytlovský-režisér pana hostinského
Kapičky.
Kapička vytáhl hodiny: bylo právě
šest.
„Šest hodin, drahá společnosti.
Musíme na prkna, žádná pomoc.
Pane Millere a paní Millerko – na
scénu!... Pro všecky svaté, je-li pak tu
pan Kulhánek?“
Jako bouře vrhla se celá společnost
ke dveřím; co bylo mužských, vyskočilo na jeviště a dívalo se s vyjevenýma očima do suﬂérovy boudy.
Tam seděl pan Kulhánek se svou
zrzavou hlavou, před sebou maje otevřený sešitek, vpravo podle knížky
veliký zvonec.
Právě dal silným zazvoněním znamení.
Obecenstvo kašlalo a nastalo šoupání nohou a šramot sedadel.
Pan Pytlovský vytáhl svoje scenárium a rozděloval situace.
„Kdo sem nepatří, ať odstoupí!“

ozval se konečně jeho hlas; scéna
byla urovnána, Pytlovský zmizel za
kulisou, opona vylítla – totiž pomalu
se vyhrnula nahoru – hra počala.
Šlo vše dobře. Nápověda víc uměl
než herci; naděje našich ochotníků
rostla každou scénou, každým jednáním; obecenstvo tleskalo a nikdo nepozoroval, že maršálek Kalb schází.
Tak to přišlo velešťastně k velké
scéně Milfordky a Luisy.
Luisa vystoupila – slavná scéna
začala.
A co zatím obecenstvo pozíralo
k representantkám tak znamenitých
úloh, co se zatím Milfordka chystala k hrdému přivítání chudé dívky,
nepozoroval nikdo veliký boj pana
Kulhánka v malé boudě na pokraji
osudného jeviště.
Teď... teď přišla doba nejsladší
pomsty. Kulhánek viděl před sebou
tu hrdou dívku v podobě Schillerovy
Luisy; on cítil, jak ho její slova ranila,
když nadarmo žádal o její lásku: teď
ji viděl tak krásnou, rozjitřenou představením a hrou – dívka zdála se býti
tím půvabnější! Ba on viděl ze svého skromného příbytku i půvaby, jež
pouhé oko člověka na zemi nevidí. To
všecko účinkovalo naň tak mocně, že
se v něm vybouřil hněv, jejž byl dusil
a ukrýval mnoho měsíců v sobě – ale
nadarmo.
„Pomsta!“ hučelo mu kolem uší –
zatočila se mu hlava – on se rozložil
v boudě – odstrčil od sebe sešitek a
díval se krvežíznivým okem na svou
ubohou oběť.
Zatím se dály na jevišti a v sále
znamenité věci.
Milfordka a Luisa stály dlouho
naproti sobě, mlčky hrály jim tahy v
obličeji. Obecenstvo divilo se jejich
výborné mimice. Pak obě dámy s
vyjevenýma očima dívaly se k suﬂérské boudě, začaly rozprávět, ale řeč
se jim mátla. Obecenstvo myslilo,
že to hra žádá, a neříkalo nic. Když
ale němý ten dialog nechtěl skončiti,
když Milfordka a Luisa stály dosud
mlčky v největším rozpaku naproti
sobě, když konečně sklesla Milfordka na pohovku skoro bez sebe a Luisa
vrávorala za kulisu, kde Pytlovský-režisér chtěl mermomocí vyskočiti z
kůže, tu obecenstvo počalo přehlučně
tleskati. Opona spadla a nastal veliký
povyk. „Bravo! Bravo!“ volalo se ze
všech stran; avšak nikdo nešel se poděkovat.
„Již je konec?“ ptali se mnozí.
„Ano, ano! Ale hráli tuze pěkně,“
zněla odpověď z mnoha úst a většina
obecenstva hnula se ke dveřím.
Za oponou panoval strašný zmatek.
„To je ukrutný škandál!“ volal
Sáhodlouhý a Pytlovský, Miller a
Wurm.
„Přišly již k sobě?“ křičel hospodský, v jedné ruce talíř s nastrouhaným
křenem, v druhé ﬂašku s octem.
„Přišly,“ odvětil Pytlovský, „ale
(Pokračování na str. 10)
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ŠKOLSTVÍ

OUKLADY A LÁSKA
(Pokračování ze str. 9)
zapřísahají se obě, že dnes více nevystoupí, že jakživy nebudou více hráti
divadlo.“
„Nemusíte míti velkých starostí,“
pravil hostinský Kapička, „většina
obecenstva již odešla.“
„Tak?“ zvolali překvapení Pytlovský a Sáhodlouhý.
„Ano; myslí, že je už konec.“
„Hurá! Tím líp! Honem ke slečnám!“ volali Ferdinand a president
obejmouce se. „Ale kde je ten proklatý Kulhánek? Až ho dostanu, povím
mu, zač toho loket!“ hrozil Pytlovský.
„On sedí dole v pokoji,“ odvětil
hostinský, „a dal si přinésti velkou
ﬂašku vína a pije na zdraví celého
světa.“
„Slečny povídají,“ ozval se Wurm,
„že je tím vším vinen; on prý přestal

napovídat a slečny nemohly dále!“
„A proč to?“ ptal se Pytlovský
odcházeje s celou společností do
komnaty, kde nastalo křísení polomrtvých.
„Já nevím!“ odpověděl Sáhodlouhý-Ferdinand.
Slečna Rosina a Arabella rozplývaly se samým pláčem. Nebyla
s nimi žádná řeč. Naši známí dovedli
je domů a ponechali je dlouhé, dlouhé noci beze spaní. Úplných čtrnáct
dní neviděl je nikdo na ulici.
***
Den na to dozvěděli se ředitel
a režisér divadla pivonického o příčině toho, jak pravili, „strašného škandálu“.
Netrvalo to dlouho a pan městský
písař Kulhánek dostal výpověď od
pana pulmistra Špejchárka. Musil
opustit Pivonice. Zaslepen svou vášní

zapomněl, že kompromituje pomstou
dceru svého představeného.
Od té doby neslyšeli v Pivonicích
o něm.
Slečna Rosina Kočičinská a slečna
Arabella Špejchárková nesměly od
té nehody nikomu přislíbit, že budou

hráti divadlo.
Takové následky mají ouklady a
láska!
suﬂér = nápověda; frisér = holič
Připravil -jp-

Z Veselého anekdotáře (1888)
V Leseňovicích (u Bystřice pod Pernštýnem) jsou sedláci ctižádostivi
a drží všichni na česť, nejvíce však starosta. Ten, kdykoliv někam jede, mívá
na lišni [= vozové podpěře] připevněnou plechovou tabulku s nápisem „Toto
jest leseňovický pan starosta“. Jednou jel jak obyčejně s tabulkou ku svým
známým a cestou ztratil lišeň. I slyší za sebou volání: „Strýčku, počkejte,
ztratil jste lušnu!“ „Tak já strejček!“ pomyslí si starosta a jede dál. Hned nato
ozvalo se: „Kmocháčku, ztratili lušnu!“ Starosta jel už volněji. Konečně voláno potřetí: „Pane starosto, ztratili lušnu!“ Tu teprve zatrhl starosta opratěmi,
divže koním krky nezlomil, a křikl hlasitě: „Prrr!“ A když jej výrostek dohonil a lišni s tabulkou mu podal, odměnil se mu starosta královsky celým
dvaciášem. Od té doby pokřikují okolní lidé na sousedy leseňovické: „Pane
starosto, ztratil jste lušnu!“
Připravil -jp-

Odkud vítr vane, aneb proč pan Dvořáček obhajuje vznik radioaktivního úložiště?
V červnovém Bystřicku nespravedlivě napadá Petr Dvořáček bystřického zastupitele Víta Novotného
kvůli směru větru z plánovaného
úložiště radioaktivních odpadů na
Kraví Hoře a tvrdí, že neví, odkud
Novotný čerpal. Zdroj zastupitele Novotného jsem si sám našel
a byly použity údaje z větrné růžice ČHMÚ z roku 1996 pro stavební
povolení meziskladu Skalka (viz.
obrázek), který má plánovaný větra-

cí komín na úbočí Kraví Hory!
Rád bych uvedl ještě jeden důležitý fakt a to, že Petr Dvořáček patří k velkým příznivcům hlubinného
úložiště a mezi zakladatele sdružení
„Chceme úložiště“! Tuto skutečnost
by měl jasně v příspěvku deklarovat.
Taky by čtenářům měl přiblížit situaci kolem jaderného lobby. Kolik
miliónů korun dosud jaderné lobby
investovalo do zahraničních zájezdů
po celém světě pro starosty dotčených obcí a příznivce jaderného
programu. Občané by měli být informováni, kdo se
těchto „jaderných
poznávacích zájezdů“ konkrétně
zúčastnil, kolik to
stálo a porovnat
s tím, jak se kdo
k plánovanému
úložišti staví.
Čtenář si sám
umí představit,
jak pracuje jaderné lobby, které

OZVĚNY VYSOČINY
Koncem prázdnin vyjde kniha
Hynka Jurmana „Ozvěny Vysočiny“,
kterou autor tvořil 34 let a je v ní vše,
co o Vysočině zná. Žánrově bohatá
kniha pojednává o všem zajímavém
v tomto kraji (památky a pozoruhodnosti, umělci i sportovci, temné záhady i poetická vyznání, řeky i ﬁlmová
místa, cyklistický cestopis). Obsahuje mnoho fotograﬁí i ilustrace. Je fundovaná a čtivá!
Vydání knihy podpořil Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou, příspěvky měst Tišnov, Polička, Velké
Meziříčí a řady městeček, obcí, ﬁrem
i fyzických osob. Slavnostní křest
knihy bude 28. srpna 2015 v 17.00
v rámci Slavností jeřabin ve Staré
radnici ve Žďáru nad Sázavou.
10. strana

se snaží ovlivňovat zástupce státní
správy, a ta si pak věcné argumenty
může přizpůsobit tak, jak potřebuje
a kdy se jí to nejvíc hodí. Původně
bylo občanům dotčených obcí slíbeno, že pro vznik jaderného úložiště
je třeba 100 % souhlas všech obcí.
Když některé obce s úložištěm nesouhlasily, zástupci státní organizace SÚRAO změnili podmínky
a dnes již 100% souhlas není třeba.
Teď už není potřeba vůbec souhlas!
Území kolem úložiště nesmí být
poddolováno do vzdálenosti 3 km,
jenže lokalita Kraví Hora se nachází v těsném sousedství dobývacího
prostoru Olší – Drahonín. Úředníci
tedy prohlásili, že podmínka poddolování platí jen pro stará důlní díla
a tento dobývací prostor je nový.
Mezi tzv. nová důlní díla zařadili tedy i staré štoly a komíny, které
v padesátých letech budovali přímo
Rusové a nepředali od nich dokumentaci! Každý se v lokalitě Kraví
hora může přesvědčit, že se nejedná
o nějaké průzkumné rýhy.
Obhájce úložiště Dvořáček v článku tvrdí, že z něj neunikne ani jeden

radioaktivní atom, nepřiznal ale, že
v meziskladu Skalka má už stavební povolení obrovský větrací komín
a tzv. „horká komora úložiště“ bude
také odvětrávána! Kdo z odborníků, projektantů, státních zastupitelů
občanům bude garantovat, že “nic”
neunikne. A vůbec nikdo neříká co
se bude dít, když “náhodou” něco
unikne. Kdo zaplatí škody?
Ve všech plánovaných lokalitách
pro vybudování úložiště naráží stát
na tvrdý odpor a nesouhlas obyvatel,
v naší lokalitě má úložiště dokonce
hlasitého příznivce. Pokud budeme
pasivní, radioaktivní úložiště zde nakonec vznikne.
Státem placení úředníci se už
obyvatele Bystřice pokusili jednou
podvést výstavbou jaderného závodu, který v minulých týdnech vláda
vyhodnotila jako přímé ohrožení
státu a jeho výstavbu v ČR zakázala.
Stejným nebezpečím pro bystřický
region je i úložiště radioaktivních
odpadů.
Martin Schenk, předseda spolku
Nechceme úložiště
www.nechcemeuloziste.cz

Městys Jimramov v proměnách času
Jimramov připravil v poměrně
krátké době pro
čtenáře už třetí
knížku. Jmenuje
se „Městys Jimramov v proměnách
času“ a sepsal ji
široký kolektiv autorů z Jimramova,
Benátek, Trhonic,
Ubušína a Sedliště.
Kniha je plná barevných fotograﬁí
a zachycuje život
dříve a nyní. Zakoupit ji můžete v
TIC v Bystřici n. P.
-HJZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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„Když se udělá chyba, šití bude!“

Rytíři Země zubra ovládli 27. 6. 2015
Bystřici nad Pernštejnem. A k vidění
budou opět o Vavřinecké pouti. Jednou z
tváří historického a scénického šermu na
Bystřicku je Rudolf Zubalík (10. 1. 1978
Sokolov). Bydlí ve Zlatkově, ale rytířské
i spisovatelské jméno si dal podle rodiště: Rudolf z Falknova. Vede jednu z nejžádanějších skupin historického šermu u
nás. Požádali jsme jej o malý rozhovor
pro Bystřicko.
Na internetu jsem si zjistil, že děláte tesařskou práci, třeba sruby. Máte
pod sebou partu tesařů?
Ne, dělám sám. Jenom s brigádníky!
Sruby, roubenky, zahradní sezení, chatičky i střechy. Práce je v podstatě mým
koníčkem. Mám rád dřevo a masivní
dřevěné stavby!
Jste zakládajícím členem Rytířů
Země zubra. Jak jste vznikli?
V Bystřici původně působila skupina
s názvem Pernštejni. Jenže ta skončila
a novou skupinu založil v roce 1998
Dušan Baran. S ním Karel Pročka, já a
další. Název Pernštejni byl mezitím obsazený, tak vznikli Rytíři Země zubra.
Kolik členů čítáte?
Celkově je nás jedenáct plus jeden
pětiletý chlapec. Ovšem zdravé jádro

(Rozhovor s tesařem, šermířem a spisovatelem Rudolfem Zubalíkem)

tvoří pět stabilních šermířů, ostatní přicházejí a odcházejí. Jen tři z nás jsou z
Bystřice, dva (a půl) ze Zlatkova a ostatní
jsou přespolní. Ze Žďáru nad Sázavou,
Rozsoch, Kolína, Havlíčkova Brodu
i Olomouce.
Máte v kolektivu i dámy? Jsou
tmelícím prvkem či naopak? A šermují dobře?
Máme tam čtyři ženské a z nich dvě
aktivně šermují. A kolektiv určitě většinou stmelují, chlapi se aspoň více snaží.
Kde všude jste už za těch 20 let vystupovali?
Na Radyni u Plzně, v Polné na hradě,
na Buchlově, na Orlíku u Humpolce,
na Helfštýně, na Zubštejně, na Roštejně i Rokštejně, dalečínském hradisku,
v Bystřici i Nedvědici a v dalších obcích
a městech. V podstatě jezdíme po celé
republice. Nejsme historikové, jsme více
šermíři. Oděv a zbraně jsou spíše koukatelné než-li věrně historické. Vše máme
upravené pro náš pohyb a styl šermu.
Jak bolí historický šerm?
Bolí to! Ale totéž
platí pro cyklistu,
když udělá chybu.
Nebo pro hokejistu.
Když se v šermu
udělá chyba, šití
prostě bude! Úraz
tam hrozí pořád. A
nejvíce ze začátku,
i když na pozoru se
musíte mít pořád.
Kdo vás učil
šermovat a jak
drahý je váš koníček?
Měli jsme štěstí,
že Dušan Baran
šermovat uměl a
umí. Pořád je výborný a naučil to
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i ostatní. Naše výbava se dá pořídit za
pár kaček, ale také může přijít na pěkný ranec. Jenom meč stojí od dvou do
deseti tisíc. K tomu plechové rukavice
a helma, to je základ! Pak kostým, drátěnka... Zbroj za dvacet tisíc je jen taková
průměrná, parádní si žádá větší investici. Hodně věcí si děláme sami. Včetně
mečů, když je čas. Boty nám šije odborník z Brna a ani ty nejsou nikterak levné.
A kdo vám píše scénáře? Vy sám?
Ano, něco jsem také napsal, ale v poslední době se snaží hlavně Vojta Přibyl.
Kromě scénářů píše i zajímavé příběhy,
které zatím tiskem nevydává, i když to je
podle mého názoru docela škoda.
Jaké představení máte nejraději?
Určitě Dantovo peklo. Je to námi
trochu poupravený příběh dle Danta Alighieriho, ve kterém si konečně můžeme
zahrát na drsňáky. Většinou totiž hrajeme pohádkové bytosti, které vykouzlí
úsměv na divácké tváři, ale to jednoho
omrzí. Teď na konci června jsme v Bystřici uspořádali 1. ročník šermířského

dne „Ve zbroji“. Představilo se na něm
více skupin, večer nechyběla ani kapela.
Určitě v tom příští rok chceme pokračovat.
Jak jste se dostal k vlastnímu psaní?
Hodně knížek jsem přečetl, a když
už jsem neměl co, poradil mi Vojta, ať
si napíšu vlastní. Začal jsem příběhy na
Erbenovu Kytici, ale vlastně jsem z ní
převzal jenom názvy balad. Vydavatelé
mě svým přístupem spíše odradili, chtěli
by příběh a ještě peníze na vydání! Tak
jsem si zajistil ilustrace a pár knížek vydal vlastním nákladem: Kytice aneb Pan
Erben jistě promine a Za mlhou, obě
knížky jsou horory. Naprostou fantazií je
pak Krev země, z níž vyšel zatím první
svazek Králové bez panství.
Tak hodně zdaru do všeho Vašeho
podnikání a buďte ve střehu!
Budu, já to jinak ani neumím. I Vám
hodně zdaru.
S rytířem Země zubra rozmlouval
Hynek Jurman
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INZERCE
ŠKOLSTVÍ

realitní kancelář
s tradicí
od roku 1992
Navštivte nás v naší kanceláři
v BYSTŘICI POD HOSTÝNEM
ul. PALACKÉHO 709 (naproti městské knihovny)

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY: RODINNÝ DŮM, BYT, CHATU,

STAV. POZEMEK V LOKALITĚ BYSTŘICE P./H., HOLEŠOV A OKOLÍ.

VYŘEŠÍME I DLUHY, DRAŽBY A EXEKUCE!

VOLEJTE TEL.: 731 843 000
NOVINKA!
PENB

2.200.000 Kč

G

SLEVA!
PENB

1.190.000 Kč

G

NOVINKA!
PENB

1.400.000 Kč

G

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Samostatně stojící zděný RD 4+1, nová
střecha a okna, topení ústřední plyn/TP,
dvougaráž, pozemek 1.050 m2.

Bystřice p./Host., okres KM
RD v klidné lokalitě nedaleko centra města, dvě bytové jednotky o velikosti 3+1,
plynové topení, pozemek 878 m2.

Bystřice pod Host., okres KM
Řadový RD v klidné lokalitě, celopodsklepený, za domem zahrádka se vstupem
z garáže, vytápění plynovým kotlem.

Tel.: 603 246 680

Tel.: 603 246 680

Tel.: 603 246 680

SLEVA!
PENB

N10300

1.990.000 Kč

G

SUPER!
PENB

N09729

634.000 Kč

NOVINKA!

N10728

650.000 Kč

G

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rodinná vila 5+1 v centru města,
vhodná investice k bydlení či jako sídlo
firmy, pozemek o ploše 600 m2.

2+1 Loukov, okres KM
Prostorný zděný byt 2+1 se zahrádkou
a garáží v ceně, plocha 64 m2, 1.p/2, v původním stavu, nová plastová okna, OV.

Bystřice p./Host. - Rychlov, okres KM
Krásný slunný stavební pozemek o ploše
835 m2, rozměry 44 m x 19 m, součástí pozemku jsou všechny IS, ovocné stromy.

Tel.: 603 246 680

Tel.: 603 246 680

Tel.: 603 246 680

N10762

www.zvonek.cz
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N10334


603 246 680
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA

Bystřický Klub ﬁlatelistů
V minulém měsíci připomněli
bystřičtí ﬁlatelisté drobnou výstavkou v muzeu a ukázkami ze svých
sbírek veřejnosti 75. výročí trvání
jejich činnosti. Proto alespoň krátce
z jejich historie.
Bystřičtí ﬁlatelisté zahájili svoji
činnost poměrně pozdě. Až v dubnu 1940 se sešlo z iniciativy zdejšího cukráře Emanuela Matyáška
kolem padesáti zájemců a ve vinárně slečny Ptáčkové (prostřední z
domů, které stávaly za památníkem
osvoboditelů) za přítomnosti tehdy
známého pražského ﬁlatelisty Karla Basiky založili klub. Předsedou
byl zvolen profesor Jan Slavíček a
jednatelem Emanuel Matyášek. V
květnu roku 1945 (15.května) byl
Emanuel Matyášek surově upálen
partyzány skupiny Prokop Holý na
silnici k Vítochovu. Důvodem byl
nejen strach z vyzrazení kolaborantů v jejich řadách – Emanuel Maty-

ášek pro výbornou znalost němčiny
byl nucen dělat gestapu při výsleších překladatele. Velkou roli zde
hrála touha po údajně velice cenné
a rozsáhlé sbírce známek, jak se
povídalo mezi lidmi. Faktem je, že
tato sbírka byla viděna později jedním z perzekuovaných partyzánů u
jejich velitele v Brně.
Klubová činnost byla posléze
utlumena, zejména když pro nemoc
funkci složil poválečný jednatel Zdeněk Šindelář. Teprve v roce 1962,
kdy do Bystřice začala přicházet
řada mladých lidí, vznikly podmínky pro obnovení činnosti. K původní
dvojici Ladislava Šperlinga a Adolfa
Dvořáčka se přidalo dalších několik
a pod vedením Adolfa Dvořáčka.
vznikl Klub ﬁlatelistů 70-06, člen
Svazu českých ﬁlatelistů. Ze začátku jich bylo sedm, pomalu se členská základna rozrostla na sedmdesát
členů. Většinou se jednalo o mladé

horníky z Dolní Rožínky. Pravidelně
se scházeli v šachové místnosti hotelu Přehrada (dnes Angela). Jeden z
nejstarších členů – pan učitel Bedřich
Krejzek vzpomínal: „První ﬁlatelistická výstava se uskutečnila ve staré
škole na náměstí v roce 1966, aby povzbudila nábor nových členů“. Další
výstavy, tentokrát okresní, proběhly v
letech 1973 a 1976. Významná byla
Oblastní výstava poštovních známek
při příležitosti 400.výročí povýšení
Bystřice na město v roce 1980 v hale
střední zemědělské školy. Na této výstavě byla uceleně představena sbírka
Bystřická pošta dlouholetého předsedy Adolfa Dvořáčka.
Z důvodů stáří a těžké nemoci
byl na členské schůzi 17.ledna 1982
zvolen namísto dlouholetého předsedy bystřických ﬁlatelistů Adolfa
Dvořáčka pracovník Uranových
dolů Pavel Filip. Členů bylo v té
době 73. Klub pořádal pravidelné
zájezdy na výstavy, zejména světové
v Praze, pořádal tradiční burzy v kulturním domě.
Činnost Klubu vyvrcholila v
roce 1988, kdy při příležitosti 150.
výročí zřízení pošty ve městě byla
uspořádána ve dnech 1. – 8. května
ve velkém sále kulturního domu rozsáhlá Oblastní výstava poštovních
známek. K výstavám v letech 1973,
1980 a 1988 byly vydány obsáhlé
katalogy a používala se příležitostná
poštovní razítka.
V roce 1988 měl Klub 88 členů za
pouhé tři roky v roce 1991 už jen 47.
Od té doby činnost Klubu ﬁlatelistů
stagnuje – v současné době je členů
pouze dvacet.
Adolf Dvořáček (9.února 1913 27.června 1985) se narodil v Bystřici
nad Pernštejnem v rodině posledního
bystřického soukeníka Adolfa Dvořáčka jako
nejmladší
ze šesti
dětí. Soukenické
řemeslo
se v rodě
předávalo
už
přes
sedm generací. Po
ukončení

měšťanské školy se vyučil v Brně obchodním příručím v známém Placzkově obchodě s látkami na Náměstí
Svobody. V letech 1934 – 1936 absolvoval vojenskou službu v Masarykových kasárnách v Brně. Od mládí
se aktivně zajímal o fotografování a
proto v krátké době „povýšil“ na plukovního fotografa. Se zrcadlovkou
Roleiﬂex 6 x 6 zachytil život pluku
od běžného výcviku po slavnostní
přehlídky a návštěvu prezidenta E.
Beneše. Po vojenské službě krátce
pracoval a vystudoval obchodní akademii v Brně. V roce 1938 se vrátil
do armády jako délesloužící a při
mobilizaci v květnu 1938 byl odvelen do Žamberka. I zde se snažil
svým fotoaparátem zachytit vojenský život. V průběhu okupace pomáhal svému otci v řemesle a v Bystřici
se oženil. Po ukončení světové války
se stal členem Lidové strany a krátce
po únoru 1948 byl jako významný
funkcionář Lidové strany na Vysočině zatčen a vězněn na Pankráci v
Praze. Následně až do odchodu do
důchodu v roce 1973 pracoval v Uranových dolech na Dolní Rožínce. Na
začátku 60. let založil v Bystřici fotograﬁcký kroužek a později i Klub
ﬁlatelistů, zejména v tomto byl předsedou až do roku 1982. Vychoval
celou řadu fotografů – amatérů a s
nimi se účastnil úspěšně řady soutěží. Ve ﬁlatelii byl spoluzakladatelem
nového směru tzv. poštovní historie.
Při bádání zejména MZA učinil několik významných objevů pro středoevropskou poštovní historii. Na
základě jeho dlouholeté badatelské
činnosti byla v roce 2005 vydána
publikace o dějinách poštovnictví
na bystřicku Cestičky, cesty a mosty
mezi lidmi.
foto: obálka dopisu přepraveného prvním letem Praha – New York
s příležitostným razítkem z 17.června 1946; bystřické denní poštovní
razítko z 16. června 1946, v Chicagu doručen 20. června 1946;
československé letecké známky
v nominální hodnotě 40,- Kčs.
Za bystřický Klub ﬁlatelistů Antonín
Ráčil a Petr Dvořáček

SKUPINA KROKY SLAVÍ KULATÉ VÝROČÍ
V tomto roce oslaví bystřičtí„
bigbítoví veteráni“ Kroky 40 let od
svého založení. Popisovat dávnou
historii tohoto ansámblu je zbytečné, neboť laskavý „čtenář –badatel“
najde potřebné informace v článku
„ Bystřický bigbít z historie po současnost“ (Bystřicko 5/2007).
Současní posluchači znají kapelu
především díky dnes již legendárnímu festivalu „Pelíšek“, který pořádal Radek Vojta s přáteli v letech
2007-2014 (skvělý nápad-bude ještě
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

někdy??!)
V nynějším obsazení Kroků dosud hrají tři zakládající členové:
Eduard Mareček (od roku 1981 kapelník), Alois Rossí a zpěvák Pepa
Rosenberg. Další dva členové Done
Valčevský a Josef Pečinka se ke skupině připojili v roce 1981. Od roku
2007 rozšířil sestavu Pepa Pečinka
jr. Krátce nato posílil řady souboru
Jirka Červinka.
Bystřičtí příznivci kapely mohou
letos slyšet a vidět Kroky na „X. me-

moriálu Františka Proseckého seniora“ (8. 8. 2015 náměstí TGM).
Skupina dále svojí účastí posune
věkový průměr účinkujících letošního „Wůdštoku na psím kruháči“
(29. 8. 2015-Lužánky).
Na podzim plánují Kroky oslavu
společně s nejbližšími přáteli, fanoušky a bývalými členy skupiny.
(Ti, kteří ztratili kontakt, mohou
napsat o informace na adresu kroky40@seznam.cz )
J.P.
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Historie vítochovských poutí, bystřického orelského praporu a spolku Katolické Omladiny
Vítochovský kostelík, který se nachází uprostřed polí a luk, byl zcela
jistě během své existence cílem mnoha poutníků. První zmínka o organizovaném procesí z Bystřice se vztahuje
k pouti konané 24. září 1884 o slavnosti sv. Michaela, kterému je tento
kostel zasvěcen. Tehdejší bystřický
kaplan P. Metod Hošek tam putoval
se svými farníky, aby tam sloužil mši
sv. za všechny dobrodince vítochovského kostela, díky kterým mohly
být tehdy provedeny jeho nejnutnější
opravy. Další pouť organizovaná také
P. Hoškem se konala 5. července 1885
a byl při ní posvěcen obraz sv. Cyrila
a Metoděje, který je v kostelíku umístěn na levém bočním oltáři. Od této
doby bychom tedy mohli datovat, že
bystřičtí farníci putují na každoroční
pouť na Vítochov. Pokud jim to „doba“
dovolila, konaly se tyto poutě s celou
„parádou“. Tzn. s hudbou, bíle oblečenými družičkami, ale také s různými
stavovskými nebo cechovními prapory. Tyto viditelné symboly vyjadřovaly
sounáležitost různých spolků a sdružení s bystřickou farností.
Na tuto tradici navázala bystřická Jednota Orel. Od roku 1990 zde
o pouti každoročně pořádá setkání
svých členů a zároveň vedoucích
představitelů celé Orelské Župy Metodějovy. Organizují také autobusovou dopravu z okolních obcí, aby se
poutníci měli ve sváteční den jak na
slavnosti dopravit. Z Bystřice n. P. se
každoročně na tuto cyrilometodějskou
slavnost vydává také skupinka pěších
poutníků (dříve i cyklistů) a účastní
se mše sv. se svým novodobým orelským praporem.
Bystřický Orel byl založen v roce
1922. Z dochovaných fotograﬁí je
zřejmé, že vlastnil také svůj prapor. Na
žádné z nich však není možné rozlišit,
co na něm bylo přesně znázorněno,
neboť byl vždy zachycen svěšený. Orli
se s ním zúčastňovali různých společenských, kulturních i duchovních
akcí. Je proto možné předpokládat,
že s ním putovávali společně s farností také na Vítochov. 1. října 1942 byl
Orel z nařízení protektorátních úřadů
rozpuštěn. Po II. sv. válce byl nakrátko do roku 1948 obnoven a poté opět
zrušen. Vše, co bylo tehdy v Orlovně,
bylo rozebráno nebo zničeno. V roce
1990 byla bystřická Orelská Jednota
znovuobnovena. V srpnu 1991 se konala na sv. Hostýně celorepubliková
Orelská pouť s přehlídkou dochovaných orelských praporů. Na zpáteční
cestě z této pouti inicioval náš tehdejší orelský duchovní vzdělavatel a
dlouholetý bystřický farář P. Bohumil
Černý sbírku na pořízení nového bystřického orelského praporu, protože
ten původní nalezen nebyl. A tak byl
pořízen prapor nový, který je zároveň
župní, neboť Bystřice vždy byla sídlem Metodějovy župy.
Tento prapor můžete každoročně
vidět během mše sv. u vítochovského kostelíka. Pravidelní účastníci této
poutní slavnosti si proto jistě všimli,
že letos byly při mši sv. prapory dva.
14. strana

Orlové tam totiž u příležitosti 25. výročí obnovení organizovaných poutí
z Bystřice donesli starý prapor, který
podle nápisu patřil Okresnímu sdružení katolické Omladiny z Bystřice
n. P. Tento prapor byl nalezen v kostele sv. Vavřince v Bystřici při jeho
opravách v roce 2001. Dotazováním
bystřických pamětníků se však tehdy
nepodařilo zjistit, komu patřil, a proto
byl uložen mezi kostelní textilie. Pan
Juračka, dlouholetý člen Orla z Rozsoch se však v jedné své vzpomínce
zmínil, že bystřický orelský prapor
přežil válku jen díky svému uschování
ve farním kostele. Vyvstala tedy otázka, zda by nemohla mezi těmito prapory existovat nějaká spojitost. A tak
začalo pátrání nové a důkladnější. Byl
osloven pan Božetěch Kostelka, specialista na historii orelského hnutí, pátralo se ve ždárském státním archivu, v
bystřickém muzeu i městské kronice.
A zajímá vás výsledek? Především je třeba si uvědomit, že tato naše
„Omladina“ nemá nic společného s
pražským politickým hnutím Omladinou, jehož členem byl např. Alois
Rašín a jejíž členové byli koncem 19.
stol. souzeni kvůli pouličním nepokojům. Omladina byl v té době oblíbený
název pro nejrůznější organizace mládeže a jenom v Praze jich existovalo
hned několik. Katolickou Omladinu musíme tedy chápat jako aktivní
katolickou mládež, která působila v
rámci svých farností. Podle databáze
českého amatérského divadla byla tato
sdružení zakládána od roku 1910 jako
určitá forma opozice vůči protináboženskému směřování různých místních odborů Národní jednoty. Činnost
členů Sdružení katolické Omladiny
byla zaměřena především na kulturní činnost v obci. Jeho členové např.
nacvičovali a hráli různá divadelní
představení. Na mnoha místech tak
Orelské jednoty a katolická Omladina

spolupracovaly při své činnosti kulturní a společenské, neboť po zbudování
Orloven se v těchto budovách často
soustřeďovala činnost různých katolicky organizovaných spolků. Ve velmi
podrobné evidenci všech bystřických
spolků ani ve spolkovém katastru,
které jsou uloženy ve státním archivu,
však není bystřická katolická Omladina uvedena. Přesto
v našem městě existovala, vlastnila svůj prapor a ke své činnosti
využívala bystřickou
Orlovnu např. pro svůj
taneční Věneček a divadelní představení.
Žádná další zmínka o
bystřické Omladině
prozatím nalezena nebyla. V rámci Metodějovy Orelské župy
však bylo dohledáno,
že v Novém Městě na
Moravě se konal 11.
července 1920 mohutný sjezd katolické
Omladiny. Jeho členové se následně zúčastnili župního sletu Orla
dne 2. a 3. července
1922 jako cvičenci. V
roce 1926 také pomáhali aktivně stavět novoměstskou Orlovnu.
A ještě jedna důležitá informace pocházející z nedalekých Rozsoch. Jejich orelský
prapor totiž patří mezi
nejstarší na Moravě,
protože pochází již z
roku 1912. A představte si, že na tomto
jejich praporu je nápis
„Venkovská omladina,
skupina Rozsochy“. A
tak ačkoliv nemáme
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hǀşƚĄŵĞ͗
ǀǇƵēĞŶşǀƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵŽďŽƌƵ͕ŽƉƌĄǀŶĢŶşŶĂss͕ǌŬƵƓĞŶŽƐƟƐĞƐŬůĂĚŽǀǉŵŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀşŵ͘

EĂďşǌşŵĞ͗

ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş͕ƉĞƌƐƉĞŬƟǀƵ͕ŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽĨĞƐŶşŚŽ
ĂŽƐŽďŶşŚŽƌƽƐƚƵ͕ǌǀǇƓŽǀĄŶşŬǀĂůŝĮŬĂĐĞ͘EĄƐƚƵƉŵŽǎŶǉŝŚŶĞĚŶĞďŽ
ĚŽŚŽĚŽƵ͘

ŽƉůŸƵũşĐş ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͗ ŵşƐƚĞŵ ǀǉŬŽŶƵ ƉƌĄĐĞ ũĞ ƐşĚůŽ ƐƉŽůĞēŶŽƐƟ KZDE͘ :ĞƐƚůŝǎĞ sĄƐ ŶĂƓĞ ŶĂďşĚŬĂ ŽƐůŽǀŝůĂ͕ ǌĂƓůĞƚĞ ƉşƐĞŵŶŽƵ ǎĄĚŽƐƚ ƐƉŽůƵ ƐĞ ƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶǉŵ ǎŝǀŽƚŽƉŝƐĞŵ ŶĂ ĞͲŵĂŝů͗
ǌĂŵĞƐƚŶĂŶŝΛĐŽƌŵĞŶ͘Đǌ͕ ŶĞďŽ ŶĂ ĂĚƌĞƐƵ KZDE Ɛ͘ƌ͘Ž͕ WƌƽŵǇƐůŽǀĄ ϭϰϮϬ͕ ϱϵϯ Ϭϭ ǇƐƚƎŝĐĞ Ŷ͘ W͘ ŽƚĂǌǇ sĄŵ ƌĄĚŝ ǌŽĚƉŽǀşŵĞ ŶĂ ƚĞůĞĨŽŶƵ ϲϬϳ Ϭϯϱ ϲϭϴ ŶĞďŽ ϱϲϲ ϱϱϬ ϵϲϭ͘ sĞƓŬĞƌĠ sĄŵŝ
ǌĂƐůĂŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇďƵĚŽƵƉŽǀĂǎŽǀĄŶǇǌĂĚƽǀĢƌŶĠ͘

žádný hmatatelný doklad o tom, že
katolická Omladina patřila do Orelské
jednoty, je více než jisté, že byl nalezen tak dlouze hledaný bystřický orelský prapor. Cílem orelské organizace
je tento viditelný symbol své historie
za pomoci bystřické katolické mládeže používat a udržovat.
Čechová Jitka

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
- ARGENTINA 2015
Zveme širokou veřejnost na tradiční
rybářské závody, které se konají v sobotu 22. 8. 2015. Dopoledne proběhne
soupeření v kategorii dospělých a odpolední hodiny budou patřit závodům
dětským, které se konají mimo jiné i
za podpory města Bystřice nad Pernštejnem. Připraveny budou hodnotné
ceny a poháry. Nebude chybět ani
dobré občerstvení a můžete vyhrát
kapra v kole štěstí. Propozice závodů
jsou k nahlédnutí v našich vývěskách
a na www.momrs-bystricenp.cz. Těšíme se na Vaši účast. Petru zdar.
Výbor MO Bystřice n. P.

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

774 074 731
www.pujckyzdar.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Filmové léto 2015

AmÀteátr na MasarykovĚ námĚstí
v BystŐici nad Pernštejnem

1. 8. TŐi bratŐi

pohádka, R/Dánsko 2014, 90 min., režie:
ZdenĢk SvĢrák, hrají: VojtĢch Dyk, Tomáš
Klus, ZdenĢk Piškula, Sabina Rojková, KateƎina Kosová, OldƎich Kaiser, Gabriela Míēová,
JiƎí Lábus, ZdenĢk SvĢrák, Zuzana Norisová,
David Matásek … a další.

2. 8. Vejška

komedie, R 2014, 85 min, režie: Tomáš Vorel st., hrají: Tomáš Vorel ml., JiƎí Mádl, Eva
Joseİková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák,
Jan Kraus, Ivana Chýlková … a další.

3. 8. Fotograf
4. 8. Hodinový
manžel

komedie/drama, R 2015, 133 (2x 84) min.,
režie: Irena Pavlásková, hrají: Karel Roden,
Marie Málková, Zuzana Vejvodová, Václav
Neužil ml., Jitka Sedláēková, Vanda Károlyj
Koneēná, JenovĢfa Boková, Vilma Cibulková
… a další.
komedie, R 2014, 100 min., režie: Tomáš Svoboda, hrají: David Novotný, Bolek
Polívka, David Matásek, Lukáš LaƟnák, Jitka
vanēarová, Zuzana Norisová, Eva Holubová,
Nina Divíšková, Lenka Vlasáková, Simona
Babēáková … a další.

Zaÿátek vždy v 21.30 hod.
Vstupné dobrovolné, následnĚ bude vĚnováno na charitativní úÿely.
TĚšíme se na Vaší návštĚvu.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE
Již po deváté je Bystřice nad Pernštejnem etapovým městem cyklistického
etapového závodu mužů VYSOČINA 2015. V letošním 19.ročníku se v Bystřici n.P. a okolí absolvují dvě závěrečné etapy závodu, které svým proﬁlem
rozhodně promluví do konečných výsledků celého ročníku. Start a cíl obou
etap budou na ulici Dr.Veselého před zemědělskou školou. (dále budou využívány ulice Novoměstská, Zahradní, Rácova)
Sobota 8. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
3.etapa – 128 km *** Start : 12:00 hodin ** Cíl : 15:15 hodin
Bystřice nad Pern. – (Skalský Dvůr) – Lísek – Míchov – Jim.Pavlovice – Jimramov – Strachujov – Unčín – Dalečín - Písečné – Bystřice nad Pernštejnem (4 okruhy)

Cyklistický spolek BystĢice nad Pernštejnem
poĢádá v rámci doprovodného programu
k cyklistickému závodu „VysoĀina 2015“

CYKLISTICKÉ ZÁVODY PRO DĎTI

„VYSOÿINKA 2015“

Vrchařská prémie v každém okruhu ve stoupání do obce Písečné.
Neděle 9. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
4.etapa – 82,6 km *** Start : 10:00 hodin ** Cíl : 12:10 hodin
Bystřice nad Pern. – Domanín – Bohuňov – Lísek – (Skalský Dvůr) - Bystřice nad Pern. – Lesoňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5 okruhů (Švařec
- Čtyři Dvory - Brťoví – Švařec) a zpět přes Štěpánov nad Svr. – Lesoňovice
do Bystřice nad Pernštejnem.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory v 1., 3., 5. okruhu + nad obcí Lesoňovice.
1. etapa závodu se jede 6. srpna v Přibyslavi, 2. etapa 7. srpna v Poličce.

Termín : nedďle 9. srpna 2015 od 10 hodin

Dopravní omezení:
Okruh ve 4. etapě (Švařec-Čtyři Dvory-Brťoví-Švařec) bude protisměrně
uzavřen (jízda jen ve směru závodu).
Vše o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz .

Vďkové kategorie : od 3 do 15 let
Startovné : zdarma
Povinná výbava : pĢilba, kolo nebo odrážedlo

Místo : ul. Dr. Veselého pĢed zemďdďlskou školou
( shodné s místem startu a cíle závodu mužĪ )

PROJEKT SPOLUPRÁCE NA PODPOŘE CESTOVNÍHO RUCHU
V TURISTICKÉ DESTINACI „KORUNA VYSOČINY“
Zastupitelstva 7 zakladatelských
subjektů, kterými jsou Město Žďár
nad Sázavou, Město Nové Město na
Moravě, Město Bystřice nad Pernštejnem, Město Tišnov, Město Velká
Bíteš, Město Velké Meziříčí a Městys Nedvědice, ratiﬁkovala v průběhu
měsíce června na svých zasedáních
návrh formátu spolupráce na podporu
cestovního ruchu, a podílu v projektu
vytvoření společné turistické destinace a propagace regionu pod společnou
značkou „Koruna Vysočiny“.
Zastupitelstvům byl předložen výsledek 5měsíční práce pracovní skupiny zástupců regionů ve formě zakladatelské dokumentace. Zastupitelstva
všech subjektů zapojených od počátku
do projednávání této problematiky
zhodnotila přínos pro zapojení svého
města do spolupráce jako pozitivní, a
v rámci svých usnesení tyto návrhy
schválila. Tím byla otevřena cesta k
formálnímu založení společné turistické destinace.
Turistická oblast Koruna Vysočiny
zahrnující množství význačných míst
„mezi Brnem a Žďárskými vrchy“ si
dal za cíl překlenout ducha konkurence a propojováním turistických cílů
budovat atraktivní oblast pro delší než
jednodenní pobyt návštěvníků. Jde o
reakci na vývoj moderních trendů turismu, které ukazují, že čím déle se návštěvník zdrží, tím více ekonomického proﬁtu pocítí obce i podnikatelé v
regionu z jeho návštěvy. To zase zajistí
větší a provázaná oblast lépe, než jsou
schopny jednotlivé regiony nabídnout
samy. Inspirací k tomuto projektu byly
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turisticky úspěšné destinace jako Český ráj, Orlické hory nebo Slovácko,
které ukazují, že je třeba regiony propagovat jako celek, zejména při vysoké mobilitě návštěvníků, jejich rostoucí náročnosti na kvalitu služeb, a tlaku
na interaktivitu a autentičnost zážitků.
Nositelem značky a realizátorem
fungování turistické destinace a destinačního managementu bude stejnojmenný spolek Koruna Vysočiny s
vlastní právní subjektivitou. Zakládající valná hromada spolku za účasti
statutárních zástupců zakladatelských
subjektů pověřených zastupitelstvy
proběhne 3. září 2015 v Bystřici nad
Pernštejnem. Spolek bude po svém
založení otevřen vstupu nových členů z řad obcí, svazků obcí, veřejných
sdružení i soukromých podnikatelů,
sportovních svazů nebo klubů.
Ekonomický rozjezd projektu bude
v prvních dvou letech hrazen z rozpočtu zakladatelských subjektů, výhledově se předpokládá zajištění ekonomické podpory pro činnost dílem
z grantových titulů, dílem zapojením
podnikatelů v cestovním ruchu, jimž
bude destinace nabízet své možnosti
k propagaci.
Management turistické destinace
se chystá vedle prezentace regionu
na veletrzích a akcích od roku 2016
pracovat na integraci informací mezi
zapojenými regiony, vytvoření vlastního webového portálu a rozcestníku,
vydávání novin pro turisty nebo ve
spolupráci s podnikateli na vytvoření
návštěvnické karty či společných „balíčků" nabídek a návštěvnických pro-

gramů určených jednotlivým cílovým
skupinám.
Kancelář destinační společnosti sídlí na adrese Příční 405 v budově MěÚ
Bystřice nad Pernštejnem. Kontaktní
osobou je Mgr. Vladimír Vecheta, tel.:
777 237 958, turismus@bystricenp.

cz. Zástupci destinace v jednotlivých
regionech budou oﬁciálně určeni po
svolání valné hromady. Destinace se
prezentuje zatím pouze na sociálních
sítích https://www.facebook.com/korunavysociny.
V Bystřici n. Pern., 3. 7. 2015

destinace
KORUNA
VYSOINY



MANAGEMENTCESTOVNÍHORUCHU

Tenisový klub Bystřice n.P. blahopřeje
Tenisté našeho klubu dosáhli v jarní sezoně těchto úspěchů:
Zdenda Kolář
Turnaje mužů kategorie FUTURE
Praha – 2. kolo, 1 bod (prohra s vítězem turnaje Ignatikem z Běloruska)
Most – čtvrtﬁnále, 2 body
Pardubice – čtvrtfinále, 3 body (prohra s vítězem turnaje Smirnovem z Ukrajiny)
Brno – čtvrtﬁnále, 3 body
Ivana Koktavá
2. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře (s T.Mifkovou) na OP dorostenek
– Žďár n. S.
1. místo ve dvouhře i čtyřhře (s T.Mifkovou) na OP starších žákyní
– Bystřice n. P.
Tereza Mifková
2. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře na OP starších žákyní – Bystřice n. P.
1. místo ve čtyřhře (s I. Koktavou) na OP dorostenek – Žďár n. S.
Filip Hlaváček
2. místo ve dvouhře na OP dorostenců – Žďár nad Sázavou
Ondřej Mifek
2. místo ve čtyřhře (s R. Ptáčkem–Žďár n. S.) na OP dorostenců – Žďár n. S.
Družstvo dorostu ve složení Z. Pliska, T. Sýkora, O. Mifek, F. Hlaváček,
H. Prokop, L. Honková, I. Koktavá, T. Mifková vyhrálo bez porážky svoji
skupinu a postoupilo do KS II.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ…
Dne 21.6.2015 se na bystřickém fotbalovém stadioně uskutečnil již 2.
ročník charitativního fotbalového turnaje s názvem „Bystřický fotbal pomáhá…“. Na turnaji si zahrály děti z mladších přípravek z AFK Tišnov,
Slovan Kamenice na Lipou, SFK Vrchovina, S.K. Pernštejn Nedvědice,
FC Spartak Velká Bíteš, FC Slovan Rosice, SK Bystřice n.P. „A“ a „B“.
Všem zúčastněným týmům děkujeme za spolupráci, týmovou hru a krásnou sportovní atmosféru. Připraven byl i bohatý doprovodný program
jako skákací hrad, střelba ze vzduchovky, vysokozdvižná plošina, jízda
na koních, canisterapie a mnoho dalšího. Součástí turnaje byla veřejná
sbírka věnovaná na léčbu Honzíka, který má těžké kombinované postižení. Bystřickým fotbalistům se podařilo vybrat do veřejné sbírky částku
41 395,- Kč. Veřejná sbírka pro Honzíka trvá dál, přispět na transparentní
účet č. 115-0153560287/0100 můžou zájemci až do konce roku 2015.
Prostředky z veřejné sbírky pomohou Honzíkovi v jeho léčbě a nákupu
speciálních pomůcek.
Chtěli bychom poděkovat především starostovi města Bystřice Ing.
Karlu Pačiskovi a Josefu Soukopovi, předsedovi SK Bystřice n.P., kteří
podpořili uspořádání fotbalového turnaje. Poděkování patří všem hráčům
bystřického fotbalu, kteří celý den pomáhali s organizací dne a sami do
veřejné sbírky přispěli částkou 10 000,- Kč.
Velké díky patří rozhodčím OFS Žďár n. S. Věře Soukupové, Mirce
Bártové a Jaroslavu Nebolovi, kteří celý turnaj „pískali“ výborně a navíc
svůj honorář vložili také do veřejné sbírky.
Velmi rádi bychom poděkovali Romanu Bártovi a Josefu Machovi,
kteří přišli s myšlenkou uspořádat fotbalový turnaj pro Honzíka a byli po
celou dobu příprav i realizace dne hlavními organizátory.
Děkujeme také všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří se do turnaje
zapojili, ať už svými silami či věcnými dary. Jsou to zejména:
Město Bystřice n.P.
SK Bystřice n.P.
Sbor dobrovolných hasičů Bystřice
n.P.
ZŠ Nádražní
Zimní stadion Bystřice n.P.
Enpeka
Fonorex
Oblastní charita Žďár nad Sázavou,
Klub V9
MM reality
DM Drogerie
Bambule
Českomoravská stavební spořitelna
Sladkosti Russ
Hnutí ANO Bystřice nad Pernštejnem
Papírnictví Müller
Teta drogerie
Zmrzlina Filip

Fortuna
Lékárna Arnica
Lékárna Max
DH optica
Prodejna zdravé výživy a potravin
Vinotéka Rossi
Úsměváčci
Cantes Vysočina
Jizdárna Eden
Technické služby města Bystřice n.P.
Střelecký oddíl Bystřice n.P.
Jan Dufek
Pavel Trávníček
Rodina Řádková
Rodina Dvořáková
Rodina Bukalová
Soňa Štarhová
Josef Mach
Roman Bárta

Děkujeme všem, kteří jste přišli podpořit veřejnou sbírku, velmi si vážíme
Vaší pomoci!
V zastoupení Honzíka Jan Didyk, tatínek

"RAGBY" v Novém Městě na Moravě
Chtěl bych říct všem spoluobčanům a hlavně těm, kteří mají rádi sport a
mají také svůj oblíbený, že ragby je sport, který není u nás v České republice
moc rozšířený (jen kolem 30 klubů), ale má v sobě obrovskou energii. Kdo
propadne tomuto sportu,tak mu navždy zůstane v srdíčku. Možná, že to ví
málo lidí, ale ragby je 3. nejpopulárnějším sportem ve světě.
Hned za kopanou a košíkovou.
Hraje se ve 120 zemích a je skoro 7
miliónů hráčů a hráček. Pro omezenou kapacitu článku doporučuji zájemcům, aby se podívali na internet.
Mohl bych se jen zmínit o Mistrovství světa, které bude na podzim v
Anglii, pak že návštěvnost v zemích,
kde je ragby populární stejně jako
fotbal, tak bývá úžasná i na naše fotbalové poměry – i 50 - 70 tisíc diváků
!! Doporučuji ještě podívat se na bojový pokřik ragbistů z Nového Zélandu – HAKA, je to úžasný zážitek a
umocňuje to vstup do utkání,kdy jsou
tito hráči psychicky připraveni a nabuzeni podat co nejlepší výkon.
Ragby je jediný sport, ve kterém
můžete hrát nejen rukama,ale také
nohama. Co je zvláštního, musíte
vždy přihrávat dozadu !! Proto musíte jít s míčem dopředu, aby jste předběhl spoluhráče a mohl mu přihrát.
Příště stručná pravidla,něco o bodování a zastavování soupeře.
RAGBY VYCHOVÁVÁ k čestnosti, respektu, úctě, přátelství, disciplíně, je to:
Nadšení pro hru. Zodpovědnost.
Týmová spolupráce. Je to hra v duchu Fair-Play. RAGBY má svůj jedinečný charakter, a pak v dospělosti to
co není v žádném jiném sportu, tak to
je „3. poločas„ O tom pak příště.
Ragby může hrát,pokud se nebude
bát hráč jakékoliv postavy,ať je malý,nebo velký, hubený nebo tlustý. Chce
to jen mít chuť něco dokázat a vydržet. Musím to ale zopakovat, není to
sport pro bábovky nebo simulanty
a nejsou zde žádné úplatky!!! Tady
spoléhá jeden na druhého!!
Velkou výhodou je,že je zde menší konkurence hráčů a pokud budete
opravdu výborný hráč, tak je možnost se dostat do národního mužstva
a pak se může také naskytnout jít hrát
do zahraničí. Již několik desítek hráčů hrálo a hraje jak ve Francii,Anglii
apod.
Ragby hrají muži i ženy, hraje se
od nejmenších žáčků až po dospělé.
Hodně se teď zakládají družstva žen,
které dokazují, že žádný sport není

pro ně překážkou a jsou ochotné to
dokazovat i na hřišti. V ČR je již 12
družstev žen.
Jen stručně něco o mně, aby rodiče,kteří by měli zájem,aby jejich dítě
okusilo trochu tento sport,věděli, ke
komu ho dají na trénování.
Jmenuji se Mít Jiří, je mi 63 roků a
bydlím v Novém Městě 3. rok. Ragby jsem začal hrát v 17 v Ostravě.
Mám odehráno 1 reprezentační utkání za národní mužstvo juniorů ČSSR,
2 roky jsem hrál 1. ligu za Duklu
Přelouč.
V roce 1974 jsem založil v Přelouči civilní oddíl ragby Teslu Přelouč,kde jsem vykonával funkce trenéra
mužů,rozhodčího a také jsem byl
více než 10 let předsedou /prezidentem/ oddílu. V oddíle jsem pracoval
25 roků. Postavili jsme si vlastní kabiny a s pomocí Dukly Přelouč i nové
ragbyové hřiště, než jsme se odstěhovali do Skutče. Oddíl jsem předal ve
velmi dobrém stavu. V loňském roce
oslavili 40. let co byl oddíl založený!!
Toto jen něco málo ve stručnosti o
mně.
Rád bych udělal orientační průzkum zájemců o tento sport i v Bystřici n. P., mohou se již teď předběžně
přihlásit – nebo rodiče žáků na tento
e – mail: ragby.nmnm.2015@seznam.cz
Sdělte jméno, věk, pokud to nebude malé dítě, tak zda jste sportovali,
jaký sport, bydliště, případně školu,
na kterou chodíte a svůj pohled na
ragby.
Dle zájmu by pak bylo možné
udělat seznamovací tréninky,trochu si
osahat šišku, možná již v době prázdnin. Na podzim by se udělal nábor na
školách.
Přivítal bych pak případnou pomoc při trénování, bývalého ragbistu nebo volného bývalého, případně
současného sportovce.
Chtěl bych, aby tyto děti ragby
zaujalo a aby se sportu věnovaly více
než doposud sezením u počítače.
Pokračování a seznamování se situací v dalším čísle.
Mít Jiří

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici n. P. nebo
v okolí do 20 km. Tel.: 774 193 566
• PRODÁM vykrmené prase živé, v půlkách popřípadě rozbouranou půlku, váha cca 130 kg. Tel.: 731 163 505.
• PRODÁM dřevěný, originální, přívěsný vozík za auto o rozměru 110 x
130 cm, vnější kola, za cenu dohodou. cca 4 900 Kč Zn. 724 571 092
• HOTOVOSTNÍ půjčka. Výhodné podmínky. Pracuji pro více věřitelů.
Stačí prozvonit na tel. 722498291
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Dlouhodobé soutěže 2014/15 ve sportovní hale
V sezoně 2014/15 se uskutečnil již
11. ročník dlouhodobé soutěže v bowlingu a 10. ročník soutěže v kuželkách,
který pořádal ve sportovní hale Areál
sportu a kultury. Soutěže probíhaly
pravidelně každý týden od září do
dubna a celkem se jich zúčastnilo 178
hráčů a hráček nejrůznějších ﬁrem a
týmů z bystřického regionu.
Bowling se hrál opět tříkolově,
nejprve ve dvou osmičlenných skupinách, z nichž nejlepších 8 postoupilo

do I.ligy, ostatní družstva hrála II.ligu.
V I.lize nastoupilo 51 hráčů a hráček
a vítězem se stal Božkov Boys. Nejlepším hráčem s průměrným náhozem 177,1 bodů se stal Jan Martínek
(Colas I.). Ve II.lize hrálo 61 hráčů,
zde zvítězilo družstvo Areálu sportu a
nejlepšího průměru dosáhl výkonem
168,3 bodu Václav Bártík (Relax).
Nejvyšší nához v obou soutěžích měl
Aleš Punčochář (GEAM), který nahrál 269 bodů.

Kuželky se znovu hrály čtyřkolově
a v 5 družstvech nastoupilo 30 účastníků. Vítězem se opět po roce stal Wera
Werk, hráčem s nejlepším průměrem
byl s výkonem 251,3 bodu Jiří Švanda
(Wera), nejlepší ženou Andrea Dufková (Areál sportu) výkonem 213,5
bodu.
Z celkem osmi turnajů se skládala soutěž jednotlivců „Kuželky Tour
2014/15“. Z nich se započítávalo 6
nejlepších výsledků, ve kterých z 16

Bowling I. liga
1. Božkov Boys
2. BWC Zubří
3. DUKOS
4. GEAM
5. Colas I.
6. Lesoňky
7. Železárny Štěpánov
8. Pizzeria

Bowling II. liga
1. Areál sportu
2. Team Býšovec
3. Colas II.
4. Relax
5. Dallas
6. Mega-Tec
7. Rathgeber
8. SPH stavby

Nejlepší průměr:
I.liga
1. Martínek Jan (Colas I.)
177,1 bodu
2. Kadlecová Alena (Božkov)
175,2 bodu
3. Procházka Petr (GEAM)
174,6 bodu
Nejlepší žena Kadlecová Alena (Božkov) 175,2 bodu
II.liga
1. Bártík Václav (Relax)
168,3 bodu
2. Bílek Josef (Colas II.)
165,9 bodu
3. Pecinová Dana (Team Býšovec) 161,9 bodu

86 bodů
70 bodů
64 bodů
58 bodů
50 bodů
46 bodů
46 bodů
28 bodů

74 bodů
74 bodů
64 bodů
64 bodů
62 bodů
46 bodů
38 bodů
26 bodů

účastníků získal nejvíc 71 bodů Tomáš
Bukal (Wera Werk).
„HCP turnaje“ v kuželkách se zúčastnilo 20 soutěžících a v něm zvítězil Jirka Lukeš (BVK).
V nové sezoně 2015/16 budeme
dlouhodobé soutěže znovu pořádat
a zveme tím všechny další zájemce,
pokud by se některé soutěže chtěli zúčastnit, nechť se přihlásí na sportovní
hale nebo na e-mailu: info@arealsportu.cz
Nejlepší žena Pecinová Dana (Team)
161,9 bodu
Nejvyšší
nához
z
obou
soutěží Punčochář Aleš
(GEAM) 269 bodů

Kuželky (30 soutěžících)
1. Wera Werk
28 bodů
2. Areál sportu
20 bodů
3. GEAM
18 bodů
4. Renegade
8 bodů
5. BVK
6 bodů
Nejlepší průměr
1. Švanda Jiří (Wera Werk)
251,3 bodu
2. Bukal Tomáš (Wera Werk)
251,1 bodu
3. Unzeitig Martin (Areál sportu)
246,0 bodu
Nejlepší žena Dufková Andrea (Areál sportu)
229,6 bodu
Nejvyšší nához Mašík Zdeněk (Areál sportu)286 bodů
KUŽELKY TOUR 2013/14 (8 turnajů, 16 účastníků)
1. Bukal Tomáš
2. Švanda Jiří
3. Čížek Jaroslav
4. Mašík Zdeněk
5. Novotný Stanislav
6. Havíř Jiří

71 bodů
63 bodů
56 bodů
55 bodů( ø 387,4 bodu)
57 bodů (ø 385,4 bodu)
38 bodů

HCP turnaj v kuželkách (20 soutěžících)
1. Lukeš Jiří (BVK)
2. Čížek Jaroslav (Areál sportu)
3. Střešňák Martin (Wera)

263,5 bodů
256,9 bodů
254,9 bodů
ZM

Vírské Vanutí podeváté
Pátek 31. 7. 2015
• 14:30 Jan Hrubec – O kouzelném zvonu
• 15:30 Vichr z hor – Dva na Kanapi
• 17:00 Divadlo Beze Jména – Princové jsou na draka
• 18:00 DS J. Honzla – Muži v offsidu
• 20:30 Elis – koncert
Sobota 1. 8. 2015
• 14:00 DS Kvelb – černá rodinka
• 14:30 Rytíři Země Zubra – šermířské představení
• 15:15 ZUŠ Bystřice n. P. – koncert
• 15:45 Studnický šesttet – taneční pásmo
• 16:00 Ladislav Zítka – recitál
• 17:30 Divadelní soubor Vířina – S čerty nejsou žerty
• 19:30 AMa Ter – koncert
• 20:30 The Moribundus – koncert
• 22:00 DS Kvelb – Ohnivé loutky
Vstupné: celý festival 200 Kč, jednodenní – 120 Kč, jednotlivá představení – 60 Kč, děti nad 100 cm poloviční.
Oba dva dny je zajištěno bohaté občerstvení, skákací hrad, malování triček a další program.
Bližší informace na www.virvudolisvratky.cz
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Výkonost sokolských šermířů stoupá z
MČR 8x zlato, 9 x stříbro a 1x bronz
V roce 2013 získali sokolští šermíři 7 medailí ze seriálů (celoroční soutěže) MČR. V roce 2014 to už bylo 11 medailí. A letos? Přátelé sportu a
šermu obzvlášť 18, ano 18!!!!!
A jak se to uskutečnilo?
1. medaili - stříbrnou vybojovali
šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. v kategorii družstev juniorů na MČR 23.
5. 2015 v Praze na USK ve složení
Robert König, Marek Totušek a Ivo
Mička
2. medaili – zlatou vybojoval Marek
Totušek v kategorii žáků MČR 30.
5. 2015 v Brně. Tímto se zároveň
stal i vítězem ČP (Českého poháru)
3. medaili – stříbrnou vybojoval Robert König v kategorii žáků MČR
30. 5. 2015 v Brně.
4. medaili – zlatou vybojovali šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. v kategorii družstev žáků na MČR 23.
5. 2015 v Praze na USK ve složení
Robert König, Marek Totušek a Ivo
Mička
5. medaili – zlatou vybojovala Isabela Sedláková v kategorii žaček
MČR 30. 5. 2015 v Brně. Tímto se
zároveň stala i vítězem ČP
6. medaili - zlatou vybojovaly šermířky TJ Sokol Bystřice n. P. v kategorii družstev žaček na MČR 30. 5.
2015 v Brně ve složení Isabela Sedláková, Eliška Malíčková a Michala
Illeková
7. medaili – stříbrnou vybojoval
Vojtěch Holemý v kategorii minižáků MČR 7. 6. 2015 v Ostravě.
8. medaili - zlatou vybojovala Michala Illeková v kategorii minižaček
MČR 7. 6. 2015 v Ostravě. Tímto se
zároveň stala i vítězem ČP.
9. medaili - zlatou vybojovalo smíšené družstvo minižáků TJ Sokol
Bystřice n. P. na MČR 7. 6. 2015 v
Ostravě ve složení Michala Illeková,
Vojtěch Holemý, Daniela Prokešová
a Kateřina Illeková

10 medaili - stříbrnou vybojoval
Robert König v kategorii Kadetů
MČR 6. 6. 2015 v Ostravě.
11. medaili - stříbrnou vybojovali
šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. v kategorii družstev kadetů na MČR 6.
6. 2015 v Ostravě ve složení Robert
König, Marek Totušek, Radek Šibor
a Ivo Mička.
12. medaili - stříbrnou vybojoval
Jan Kurfürst v kategorii mužů na
MČR 13. 6. 2015 v Bystřici n. P.
13. medaili - stříbrnou vybojovali šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. v
kategorii družstev mužů na MČR
13. 6. 2015 v Bystřici n. P. ve složení Jiří, Jan, Michal Kurfürstovi a
Vojtou Holemým. Škoda, zde jsme
podlehli po vynikajícím výkonu
družstvu z Brna v čele s hvězdným
Alexandrem Chopenitchem 45:44
14. medaili - bronzovou vybojovaly
šermířky TJ Sokol Bystřice n. P. v
kategorii družstev žen na MČR 14. 6.
2015 v Bystřici n P. ve složení Isabela
Sedláková, Eliška Malíčková a Michala Illeková. Podaly úžasný výkon.
15. medaili - stříbrnou vybojoval
Marek Totušek v kategorii ml. žáků
MČR 14. 6. 2015 v Bystřici n. p.
16. medaili - zlatou vybojovala Isabela Sedláková v kategorii ml. žaček
MČR 14. 6. 2015 v Brně. Tímto se
zároveň stala i vítězem ČP.
17. medaili - stříbrnou vybojovala
Eliška Malíčková v kategorii ml. žaček MČR 14. 6. 2015 v Bystřici n. p.
18. medaili - zlatou vybojovalo smíšené družstvo ml. žactva TJ Sokol
Bystřice n. P. na MČR 14. 6. 2015
v Bystřici n. P. ve složení Eliška Malíčková, Isabela Sedláková a Vojtěch
Holemý.

Zubní pohotovost SRPEN 2015
SRPEN
1.8. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 123
2.8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
8.8. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
9.8. MDDr. Klára Kuncová, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
15.8. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
16.8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
22.8. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
23.8. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Vel. Meziříčí, 566 524 275
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)

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Stříbrné družstvo TJ Sokol Bystřice n.P. ve složení Jiří, Michal, Jan Kurfürstovi a Vojtěchem Holemým

Zlaté smíšené družstvo TJ Sokol Bystřice n. P. ve složení Marek Totušek,
Eliška Malíčková a Isabela Sedláková.
MČR seniorů 13. 6. 2015 podpořil
Kraj Vysočina

MČR mladšího žactva14. 6. 2015
podpořil Kraj Vysočina a Město
Bystřice n.P.

Galerie „Na bahnech“ ve Víru

a autorka Eva Londinová si vás dovolují pozvat
na vernisáž výstavy obrazů

Vernisáž k zahájení výstavy se koná v neděli 9. 8. 2015 v 15 hod.
v prostorách Galerie Na bahnech ve Víru
Výstava potrvá do 5. září 2015
Otevřeno Po - Pá 13-17 hodin, So - Ne 10-17 hodin
Výstavu uvede paní Renata Pilná DiS.
Na vernisáži vystoupí žáci ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
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BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
OPRAVY NA HŘBITOVĚ VE VÍTOCHOVĚ

Už zhruba 50 let slouží k místu posledního odpočinku tzv. nový hřbitov
ve Vítochově. Ti, co ho navštěvují pravidelně, si určitě všimli, že zub času a
především místní povětrnostní podmínky se na něm značně podepsaly.
Proto jsme se jako místní osadní výbor
dohodli s městem Bystřice, že se budeme podílet na jeho opravě. Jednalo
se především o obnovu nátěru plotu a

zajištění vypadávajícího kameniva z
obvodové zdi.
Pro natírání jsme zvolili stejný způsob, jaký byl praktikován někdy v polovině 90. let, kdy se oplocení natíralo
naposledy. Oslovili jsme okolní obce tj.
Karasín, Písečné a Ždánice, zda-li by
nám nepomohly. V sobotu 13. června
se pak během celého dne vystřídalo
se štětci a kartáči na 40 brigádníků,
kterým se podařilo natřít všech 81 polí
hřbitovního plotu.
Zednických prací na úpravě obvodové zdi se ujali Škorpík Václav a
Straka Jiří, kteří celé 3 týdny vyplňovali praskliny a vraceli zpět vypadané
kameny a zdivo. Tímto bych chtěl
všem, kteří se na akci podíleli, poděkovat!!
za MOV Vítochov Lukáš Straka

Bobrůvka nás osvěžila, večerní táborák zahřál …
… a tolik vytoužené
letní prázdniny začaly. Na
Dolní Rozsíčce děti s rodiči vstoupili do prázdninového času společným
tábořením a stanováním
v nádherném místě kolem řeky Bobrůvky.
Každý příchozí kmen si
vyrobil své označení –
vlajku, která určovala dětem, ale i jejich rodičům,
ten správný směr k jejich
příbytku. Nechybělo ani
sportovní
odpoledne.
Fotbalistů sice nebyl plný počet, ale
i přesto to byl zápas prvotřídní. Kdo
byl vítěz? Všichni, každý zúčastněný.
A když bylo zapotřebí osvěžení těla,
byla k dispozici řeka, volně proudící
a příjemně ochlazující, na jejíž hladině

Výlet do Lednice
V úterý 23.6. se 8.třída s paní učitelkou Čepičkovou a s paní Bukáčkovou
vydala do Lednice. Cesta byla kvůli
výluce namáhavější, než měla být, ale
i tak jsme se na místo dostali.
Výlet začal na vlakovém nádraží v
Nedvědici v 5:45. Ráno nebylo zrovna krásné, jelikož pršelo, ale postupem
dne se vyjasnilo a poté už nekapla ani
jedna kapka.
Po příjezdu do Lednice šla paní
učitelka koupit vstupenky do zámku a
my jsme měli krátký rozchod na prohlídku zámecké zahrady. Po krásné
prohlídce části zámku naše cesta vedla
k Janohradu, při níž jsme potkali i lovecký zámeček. U Janohradu jsme nastoupili na loď a pluli k minaretu, který
má 302 schodů. Po návštěvě minaretu
jsme se díky klukům z 8. třídy projeli
kočárem zpátky k zámku. Do příjezdu
autobusu zbýval ještě nějaký čas, a tak

jsme dostali další rozchod.
I když jsme nejeli celá třída, tak si
myslím, že každý si tenhle výlet moc
užil a zůstanou mu krásné vzpomínky.
Marie Nedomová
ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou

DĚTSKÝ DEN V LÍSKU

se vznešeně pohupovala nafukovací
matrace a na ní zářili trosečníci. Krásně nám ty prázdniny začaly, bylo nám
tam skvěle, úžasně je totiž všude tam,
kde se lidé cítí spokojeni.
Ivana

V neděli 21. června se v Lísku
konal dětský den, tematicky zaměřen na CESTU KOLEM SVĚTA. Pro děti bylo připraveno šest
stanovišť podle názvů světadílů. V
Evropě se prolézalo Eurotunelem
a poznávaly se evropské vlajky.
Asie děti seznámila s čínským
písmem a japonskými origami. V
Africe hledaly diamanty či přenášely vodu na lžíci. Antarktida nabídla možnost vyzkoušet si chůzi
tučňáků a rybolov. Na americkém
kontinentě střílely jako indiáni či
stavěly mrakodrapy. V Austrálii
skákaly jako klokani a poznávaly
předměty z klokaní kapsy. Dále
byl připraven orientační běh a pro

malé předškoláky cesta za pokladem.
Program obohatili dobrovolní
hasiči z Nového Města na Moravě. Na závěr se odehrál přátelský
fotbalový turnaj Zubří – Lísek,
který bohužel pro Lísek skončil
prohrou.
I když nám zpočátku počasí
nepřálo, dětský den se vydařil.
Velkou zásluhu na tom měli také
dobrovolníci, kteří ochotně provázeli děti jednotlivými úkoly a
odměňovali je sladkostmi. Přišla
a soutěžila spousta dětí a věřím,
že i rodiče si užili příjemné odpoledne.
Ludmila Houdková

Den dětí na střelnici Chocholouš
Poslední červnový víkend uspořádal rodkovský sbor dobrovolných
hasičů den dětí na bystřické střelnici v Chocholouši.
Tato akce má tradici již několik
let. Každým rokem zdokonalujeme
program ke spokojenosti všech.
Tak například letos jsme začali již v
pátek. Děti jely na kole pod vedením
velitele a všechen materiál byl odvezen hasičským autem. Po příjezdu
si všichni přítomní postavili stany a
chystali se na táborák.
Při doprovodu na kytaru jsme zpívali, opékali špekáčky a diskutovali
již připravený program na sobotu.
V sobotu, po nezbytné hygieně a
rozcvičce, se děti jely koupat do bystřického bazénu. Mezitím se na střelnici chystalo na odpolední program.
Po příjezdu z bazénu děti uvařily pro
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všechny moc dobrý buřtguláš.
Po hodině volna se od 13.00 hod.
konaly střelby pro děti a dospělé pod
vedením správce střelnice. K dispozici byla vzduchovka Slávia 631,
malorážná pistole
Drulov, a ČZ 75.
Všechny děti v
soutěži VzPu 5ran
v leže obdržely
balíčky se sladkostmi.
Asi po třech
hodinách střelby
začala volná zábava u ohně, příprava večeře a volný
program. Po setmění nechyběla
stezka odvahy.
U táboráku jsme

Již nyní se těšíme na příště!
diskutovali, jak nám vyšlo počasí, co na
Děkujeme střelcům za poskytnupříští rok, jak akci ještě vylepšit.
V neděli po zabalení všech věcí tí areálu, zbraní a střeliva.
a stanů se nám těžko odjíždělo po
Oto Musil
krásně stráveném víkendu!

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Roste v Rožné nový Pavel Nedvěd?

Sportovní klub Rožná přihlásil
v uplynulém fotbalovém ročníku do
okresního přeboru dva týmy - mladší přípravku a starší žáky. A po jejím
skončení žasnou všichni, kdo se o tento sport zajímají. Oba celky dokázaly
nejen okresní přebor vyhrát, ale navíc
starší žáci nedostali v celé jarní části
soutěže ani jeden gól. Náš hráč mladší přípravky získal titul krále střelců
s celkovým počtem 49 vstřelených
branek a v dalších superlativech bych
mohl pokračovat. Například 20. 6.
2015 se starší žáci i přípravka zúčast-

nili turnaje ve
Svratce. Mladší
žáci turnaj suverénně vyhráli
a žáci skončili na druhém
místě, když je
dokázal porazit jen Baumit
Jablonec, který
hraje 1. žákovskou ligu. Je to
důkaz, že nezáleží jen na hráčské základně a vybavení tréninkových
center, ale i na nasazení, obětavosti a
především týmovém duchu.
Hráčům za skvělé výkony na
hřišti, trenérům za vynikající vedení
tréninků a rodičům za obětavost, se
kterou své malé fotbalisty podporují,
velmi děkuji. Přeji všem, aby to, co
dokázali letos, je posunulo k dalším
úspěchům v budoucnu.
Úmyslně jsem neuvedl žádná
jména, protože vyzdvihnout a pochválit si zaslouží všichni.
Libor Pokorný
starosta obce Rožná

Po roce opět na festivalu ve Strážnici
Pozorný čtenář Bystřicka si jistě vzpomene na
článek o úspěchu národopisných souborů Groš a
Rožínka z Dolní Rožínky
v regionální přehlídce dětských souborů. Postup do
kola nejvyššího – národního - však nebyl jediným
letošním úspěchem dětí z
Rožínky v celorepublikovém měřítku.
Žáci 3. a 4. třídy, kteří se loni zapojili
do celostátního projektu podporujícího
rozvoj tradiční lidové kultury Tady jsme
doma (rovněž jsme vás o něm informovali), byli již podruhé vybráni k účinkování v dětském programu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
Na letošním slavnostním jubilejním 70.
ročníku tak vystoupili v pátek 26. června v pořadu Písnička k domovu spolu
s dětmi ze základních škol z Mělníka,
Prachatic, Lažánek u Brna, Proskovic
a členy dětského folklorního souboru

Věženská plácačka má za sebou 5. ročník

5. ročník volejbalového turnaje
smíšených dvojic Věženská plácačka se uskutečnil v sobotu 20. června 2015. I když počasí připomínalo spíše duben a hráče několikrát
během dne skropil déšť, na náladě
ani na herních výkonech to poznat
nebylo.
Turnaje se zúčastnilo celkem
6 družstev: 2 družstva z Věžné,
Doubravník, Suché Louky (Rožná),
UNO (Milasín, Bobrová, Rožná)
a Stoproteam (Rožná, N. Město,
Pern. Janovice).
Hrálo se systémem každý s každým a utkání se protáhlo na více
než devět hodin, protože všechny

zápasy byly velice vyrovnané.
Nejlépe nakonec dopadlo družstvo Věžné (rodinný tým Kroupových a Vrbkových), které ztratilo
pouze jediný set s dalším domácím
týmem. Ten skončil s celkovou
ztrátou 4 setů na druhém místě. Třetí místo získalo družstvo Doubravníka.
Blahopřejeme domácím, kterým se podařilo poprvé za dobu trvání turnaje udržet trofej ve Věžné
(první ročník vyhrála Rožná a další
3 Doubravník) a přejeme jim, aby
Věženská plácačka zdobila Kulturní dům ve Věžné i v dalších letech.
Jana Vrbková

Tradiþní taneþní výlet u KD v BranišovČ

Lipovjánek z Lipova.
Diváci dlouho a srdečně tleskali
všem dětským účinkujícím nápaditě koncipovaného pořadu, který měl
podobu školního vyučování a ukazoval, jak lze nenásilně tradiční lidovou
kulturu včlenit do výuky. Po skončení
programu byla představena i publikace
autorky pořadu PhDr. Aleny Schauerové Regionální folklor do škol. Členkami
autorského kolektivu jsou učitelky naší
školy, které se s dětmi do projektu zapojily.
ZŠ Dolní Rožínka

Sbor dobrovolných hasiþĤ v BranišovČ

NedČle 2. srpna 2015, zaþ. 15:00 hod.
Hudba: „SOBULÁCI“
Krojovaná dechová hudba

VE VÍRU SE SLAVIL SVĚTOVÝ DEN HUDBY
21. červen je vyhrazen na celém
světě oslavě hudby. Toto datum si při-

pomněla i obec Vír, a jak jinak, než
koncertem. Ten se v sále místního kul-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

turního domu sice konal již 19. června,
ale hlavní účel celé akce byl jednoznačný - využít příležitosti a představit
posluchačům svět tónů v co nejširším
záběru, od barokní až po populární
hudbu. Hlavní tíhu realizace celého
koncertu nesli na bedrech zejména
zdejší obyvatelé - sestry Vázlerovy
spolu se svým bratrancem Tomášem
Bartoněm, kteří na ZUŠ v Bystřici
nad Pernštejnem navštěvují třídu Dity
Havlové. Na pomoc si pozvali dva
spolužáky - Aničku Olivovou a Jiřího
Loukotu. Jádro celého vystoupení tvořily skladby pro klávesy a především
pro akordeon, a to jak v sólové, tak i

v komorní úpravě. Tento nástroj, považovaný často neprávem pouze za lidový, zde ukázal v podání nadějných hudebníků velmi přesvědčivě své mimořádné výrazové a technické možnosti
napříč žánrovým spektrem i skvělé
zvukové předpoklady pro spolupráci s
jinými, zejména smyčcovými nástroji.
Vřelé ohlasy ze strany obecenstva nás
utvrdily v myšlence, že by stálo za to si
někdy podobné vystoupení zopakovat.
A vzhledem k velmi vstřícnému přístupu ze strany vedení obce se na další
koncert v příjemném prostředí těšíme
již teď.
Dita Havlová
21. strana
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SETKÁNÍ RODIN NA MITROVĚ

V sobotu 27. června 2015 proběhlo
v Domově pro seniory Mitrov Setkání
rodin a přátel klientů DS Mitrov spojeného s křtem kalendáře u příležitosti
55. výročí založení domova. Pozvání
přijal zástupce zřizovatele Kraje Vysočina Mgr. Petr Krčál, starosta města
Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel
Pačíska, ředitelé okolních organizací,
sponzoři, lektoři, zástupci církví, bývalí zaměstnanci, rodiny klientů. Kmotrem křtěného kalendáře se stal operní
pěvec pan Jakub Pustina, který zpříjemnil odpoledne vlídným slovem, ale
i svým zvučným zpěvem. Celé odpoledne bylo provázeno vystoupením
kapely Šafářanka, kterou tvoří klienti
Domova Kamélie v Křižanově. Na
zajištění pohoštění se podíleli studenti
Hotelové školy Světlá z Velkého Meziříčí.
Nápad nafotit kalendář se zrodil v
létě roku 2013. Nechtěli jsme ztrácet

čas, a tak se od září začalo fotit. Bylo
třeba zachytit celý rok, každé roční období, každý měsíc. Jednotlivá témata
byla dokončena v srpnu 2014. Každý
z měsíců byl nositelem typického znaku pro dané období, např.: „V lednu
mráz, těší nás, O svaté Dorotě uschne
plátno na plotě, Březen, za kamna vlezem, Pásla ovečky v zeleném háječku,
Máj, lásky čas, V červnu blýská-li se
hřímá, sedlák chvíli odpočívá, Dá-li
nebe deštíčka, bude pěkná travička,
Do svatého Vavřince, ještě nechval
pšenice, Hola, hola, škola volá, Koulelo se koulelo, červené jablíčko, Svatá
Kateřina, zelí rozevírá, Štědrej večer
nastal“. Klienti sami přinášeli návrhy
k tomu, jak by fotka probíhajícího měsíce mohla a měla vypadat. Společně,
klienti i zaměstnanci, jsme zajistili
rekvizity, oblečení, vybrali prostředí.
Fotografování se ujala slečna Jana
Pišinová. Focení nás všechny velmi
bavilo. Klienti domova často mívají
pocit, že už se nehodí, aby se fotili, natož aby byly jejich portréty někde vystaveny. Při tomto tematickém focení
ze svých úsudků ustoupili a v samém
závěru byli velmi potěšeni, jak celá
práce dopadla.
Rodiny, hosté domova, zaměstnanci i klienti si mohli obrázky prohlédnout na fotoplátnech,
která jsou v domově
vyvěšena od prosince
2014. V sobotu bylo
snažení všech zúčastněných zakončeno pokřtěním tohoto kalendáře. Klienti předvedli
některé z činností,
které jsou v domově
pravidelně prováděny,
např. skupinové cvičení při hudbě, pletení

z pedigu. Návštěvníci měli možnost
prohlédnout si domov i jeho okolí,
seznámit se s pomůckami, které v domově využíváme, např. sady pro kognitivní trénink, pomůcky pro trénování paměti, široké spektrum výtvarného
a pracovního materiálu, pomůcky pro
bazální stimulaci. Bylo možné zakoupit si svíčky a výrobky z pedigu, které
celoročně vyrábíme. Součástí programu bylo zveřejnění starých kronik,
fotograﬁí, písemných prací bývalých
i současných klientů.
Našim cílem bylo spojit celé generace rodin, což se nám podařilo.
Strávili jsme čas společně. Bylo vidět
batolící se děti, mládež, lidi středního
i vyššího věku. Všichni se bavili, procházeli se po růžemi a levandulemi
rozkvetlém parku. Nejvíce potěšily
slzy radosti, které byly potlačovány v
situacích, kdy klienti domova sdělovali, že jsou zde spokojení a všem je nám
tu společně dobře. Co více si přát?
Snad to, aby se nám dařilo zajišťovat a
udržovat domov, kde vládne pohoda a
rodinná atmosféra. Nevěříte? Přijeďte
se podívat, jste srdečně zváni.
foto Milan Šustr
Mirka Špačková
DS Mitrov
www.domovmitrov.cz

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 s váma je.
Jaká jsou tu pravidla?
Nemluvit sprostě, nejezdit na kolečkáčích, žádný alkohol a drogy. Pokud
na tobě pracovník třeba pozná, že jsi
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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 někdo 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 tam, 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

Pracovnice SAS
stále v terénu
Již od ledna 2013 fungují na území
bývalého okresu Žďár nad Sázavou
zařízení Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, ve zkratce SAS.
Tato služba spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Od května tohoto roku jsou ve službě dvě sociální
pracovnice, které spolupracují nejen s
rodinami, které pomoc potřebují, ale
aktivně navazují kontakty s ostatními
institucemi, jako jsou např. orgány
sociálně právní ochrany dětí, úřady
práce, základní školy atd.
Terénní služba působí přímo v přirozeném prostředí rodiny. Snažíme
se pomáhat, podporovat a vést rodiny, které se ocitly v obtížné životní
situaci a nejsou schopny vlastními
silami tuto situaci řešit. V těchto případech je často ohrožen vývoj dětí
a fungování celé rodiny. Pracovnice
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi musí nejdříve získat důvěru
členů rodiny a následně s nimi začít
pracovat na zlepšení situace, ve které se nachází. Obsahem individuální
spolupráce je zvyšování rodičovských
kompetencí, poskytování poradenství
v oblasti péče o děti. Často se jedná o
správné nastavení hygienických a stravovacích návyků, výchovného režimu
dne, vedení domácnosti, efektivního
hospodaření s rodinným rozpočtem.
Dále pracovnice doprovází uživatele
na úřady, školská zařízení, pomáhají s vyřizováním sociálních dávek,
zprostředkovávají následnou pomoc
směřující ke zlepšení celkové situace
rodiny. Tyto základní činnosti jsou poskytovány bezplatně.
Příběh mladé maminky, které charitní
služba pomohla.
„Po narození syna jsem musela
zůstat ještě další měsíc v nemocnici.
Nechtěl jíst, nepřibíral. Po pár týdnech jsem ztratila mléko, musela jsem
začít dávat sunar. Ten je ale drahý a
náš rodinný rozpočet s přítelem, který
dlouhodobě nemůže najít práci, je už
tak hodně napjatý. V nemocnici mi
ukázali, jak se o malého mám starat.
I přes to mi paní doktorka po pár měsících řekla, že má přeleženou hlavičku, že s ním musím chodit na cvičení,
pravidelně podkládat. Styděla jsem se,
že se neumím o syna správně postarat.
Kamarádka mi doporučila slečnu z
Charity, která se mnou ochotně na cvičení se synem začala chodit, všechno
se snažila zapamatovat a doma jsme
to společně procvičovali. Nyní již má
hlavičku krásně kulatou, a cvičit není
potřeba. Pracovnice mi ochotně radí,
jak se mám nadále o syna správně
starat, jak mu nastavit režim dne, jak
ušetřit, společně jsme vařily několik
příkrmů, které synovi moc chutnaly.
Jsem ráda, že se na pracovnice můžu
vždy obrátit, že se mi snaží ochotně
pomoci, jelikož na rodinu se spoléhat
nemohu.“
Petra Válková, DiS.,
vedoucí zařízení
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Tyco Electronics Czech, závod Kuřim

Hledáme kolegy na pozice

VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■
■
■

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

13. plat

prémie za
docházku

dopravné

týden dovolené
navíc

stravné

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.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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INZERCE

STAVBY HES s.r.o.
email: jaroslav.hes@stavbyhes.cz
gsm: +420 737 288 164

KOUPELNY NA KLÍČ
Kamenný a mramorový koberec PIEDRA v ceně již

Chcete rekonstruovat nebo stavět novou koupelnu?
Nemáte čas na veškeré zařizování?

Více jak 150 barevných odstínů přírodního kameniva

Zajistíme celý proces, aniž byste se museli jakkoli účastnit, jen pokud sami nechcete.
Pomůžeme Vám vymyslet celé řešení, tak aby nejlépe odpovídalo Vašim potřebám.
Zajistíme rychlou a profesionální realizaci.
Zařídíme 3D grafický návrh Vaší koupelny zcela zdarma!

od 275

2

Kč/m , vč. DPH (kompletní sada).

Koberec PIEDRA je praktická litá dlažba ze směsy jemných přírodních
oblázků a speciálního pojiva. Jedná se o univerzální finální povrch,
který se aplikuje na nejrůznější typy venkovních a vnitřních ploch a podlah.

naše realizace:

PRODEJNA / VZORKOVNA:
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Stavby HES s.r.o., Zahradní 13, 593 01 Bystřice n. P.
Tel: 737 288 158, mail: prodejna@stavbyhes.cz

www.stavbyhes.cz

BRNO
Jana Babáka 11, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel. 776 730 152, mail: brno@piedra.cz

www.piedra.cz

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

3
2
4
1
7
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