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Průmyslová zóna – kde najít investory?
Nedaleko našeho města se nachází průmyslová zóna, která je poloprázdná. Byla zaﬁnancována v roce
1993 jako jedna z prvních. Kromě
místních podnikatelů se nepodařilo
zajistit žádného investora. Proč? To
je otázka, která by potřebovala odpověď. Je naše území tak neatraktivní pro investory? Děláme pro zajištění investorů dost kroků? Je dopravní
obslužnost základním nedostatkem?
Máme dostatek produktivní pracovní síly? Nemáme mezi sebou nějaké
sabotéry? Asi od všeho trochu.
Zajištění dobrých investorů je prioritou všech kandidátek ve volbách
do městského zastupitelstva. Všichni
vědí, že zaměstnanost je základem
všeho počínání. Dnes nejsme ani
vybíraví, ale nikdo se nehrne. Dokonce i avizovaný Dahlhausen odchází do jiné lokality. Všichni víme,
jak to dopadlo s dřívějšími velkými
investory. Nikdo s námi nepřerušil
spolupráci z důvodu špatné dopravní
obslužnosti, ale na základě jiných důvodů. Kanaďané projedli podporu, na

Hartwalla dolehla ﬁnanční a hospodářská krize a ﬁrma UJP Praha byla
vědomě odmítnuta. Po volbách jsem
absolvoval mnoho jednání, která by
mohla investory přivést. Jednání na
Czechinvestu dlouhodobě nepřináší
výsledek. Konzultace s předsedou
vlády i ministrem průmyslu přinesly sliby další pomoci, ale uvidíme!
Kontaktoval jsem představitele Svazu podnikatelů a živnostníků, prezidenta Česko – čínského obchodního
fóra, jsme s dalšími zástupci členy
komise při MPO, která má řešit situaci související s útlumem uranové
těžby a mnoho dalšího. Rádi bychom
přivítali i naše podnikatele, nejlépe ty
místní. Pokud někdo projeví zájem,
má dveře otevřeny. Doufám, že naše
snažení někdo vědomě nesabotuje, že
nemá radost z neúspěchu, který nejvíce poškozuje potřebné lidi.
Je třeba, aby se zapojili všichni.
Pokud by někdo měl nějaký typ
nebo signál o možných investorech,
neváhejte kontaktovat radnici.
Karel Pačiska

Co s bývalou pekárnou

Zastupitelstvo města v minulém roce rozhodlo o koupi budovy bývalé pekárny, neboť objekt je v dezolátním stavu a ohrožuje své okolí. Pro rok 2016
plánuje ﬁrma E.ON uložení svých sítí do země na ulici Bočkova, Farská a částečně Zahradní, a tak je město nuceno řešit další sítě, zejména veřejné osvětlení,
kanál, vodovod, optickou síť, povrchy. V této fázi rozpracovanosti tohoto prostoru je tedy vhodné řešit budovu pekárny. Vzhledem ke stavu stavby zastupitelstvo rozhodlo o
demolici a zároveň o přípravě
pozemků
na
tomto prostoru
pro výstavbu tří
rodinných domů.
Josef Vojta
místostarosta

EDEN SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN
Centrum Eden, nové vzdělávací
středisko cestovního ruchu na Vysočině, je po osmi letech příprav otevřeno veřejnosti. Individuální návštěvníci i rodiny s dětmi jej teď mohou navštívit každý víkend. V prvním roce
jich má rozsáhlý Eden, který se skládá z opraveného statku Mitrovských,
horácké vesničky, ekopavilonu a
dalších atrakcí, přilákat na dvacet
tisíc. V týdnu bude centrum otevřeno i pro žáky základních a středních
škol. Kromě stálých expozic plánují
provozovatelé téměř na každý měsíc
tematickou dvoudenní akci. Jednou z prvních byly Dny země, které
v centru Eden proběhly již 18. a 19.
dubna.

Oﬁciální otevření Edenu, při jehož
příležitosti uspořádali provozovatelé
centra Slavnosti jara, podpořila svou
účastí řada politických zástupců.
Mezi nimi i předseda vlády Bohuslav Sobotka. Mimo ně do bystřického Edenu zavítalo během soboty
a neděle okolo sedmi tisíc zvědavých
návštěvníků. „Moc se nám líbila atmosféra i rozličnost stánků od trdelníků až po řeznictví,“ svěřili se Kršákovi z Bystřice nad Pernštejnem.
Nejmenším se zase zamlouvala krtčí
nora. „Pořádně jsem se tam vyřádil,“
prozradil na pódiu moderátorce Štěpán Barta. K vidění i poslechu toho
bylo opravdu hodně. Hlavní pódium
patřilo především muzikantům. Ráno

začala vyhrávat dechovka, na niž
navázaly muzikálové melodie v podání Divadla Beze Jména. Největším
lákadlem bylo v sobotu bezpochyby
vystoupení Melody Makers Ondřeje
Havelky, díky kterému se nádvoří Panského dvoru úplně zaplnilo.
Stejně tak tomu bylo i u nedělního
vystoupení kapely Šlapeto. Neustále
plný byl také pivovárek, kde se čepovalo domácí pivo Mittrowsky. „Jsme
rádi, že přišlo tolik lidí. Pořád máme
ale na čem pracovat. Jak bylo vidět,
zájem o naše pivo byl větší, než jsme
čekali, a lidé si na něj museli vystát
pořádnou frontu. Do budoucna máme
v plánu mimo nápravu těchto nedostatků také nové exponáty, programy

pro děti a další,“ říká Pavel Pichler
z centra Eden. Hosté, kterým se líbí
spíše moderní muzika, mohli posedět
u ekopavilonu, kde hrál nejnovější
hity dýdžej. Odpoledne tuto scénu
ozvláštnila barmanská show. V horácké vesničce zase bylo k vidění
vystoupení cimbálové muziky nebo
skupiny Groš – dětí, které předváděly vynášení „Smrtky“ a přinášení
„Létéčka“. V každé chaloupce se
návštěvníci mohli přiučit něco z tradičních řemesel, jako je zdobení
velikonočních kraslic a medových
perníčků, mletí mouky nebo jak pracuje řezbář. V Panském stavení hrálo
v dobových kostýmech smyčcové
kvarteto Cappella Allegra.
Eden

INZERCE
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN KVĚTEN 2015
AKCE DUBEN – KVċTEN 2015
Datum

13. 4. – 6. 5.
25. - 27. 4.
26. 4.
26. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
1. 5. – 31. 10.
2. 5.
2. 5.
2. 5.
2. – 3. 5.
3. 5.
3. 5.
5. 5.
7. 5.
8. 5.
8. - 10. 5.
9. 5.
9. 5.
10. 5.
10. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
15. - 17. 5.
16. - 17. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
17. 5.
21. 5.
22. - 24. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
27. 5.
27. 5.
29. 5.
29. - 31. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.
31. 5.

Název akce

Místo

Organizátor

75 let bystĜických filatelistĤ
MČstské muzeum BnP
Svaz þeských filatelistĤ
Celostátní turnaj mužĤ v tenisu
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
Zápas ve florbalu - nadstavba
Sportovní hala
ASK BystĜice n.P.
4. roþník BohuĖovské traktoriády; 10.00 hod.
BohuĖov – prostranství u KD
SDH BohuĖov
Smyþcový koncert žákĤ Josefa Havla; 17.00 hod.
Malý sál KD
ZUŠ, KD BystĜice n. P.
Akordeonový koncert tĜíd Dity Havlové a Milady Krásenské; 17.00 hod.
Malý sál KD
ZUŠ, KD BystĜice n.P.
Pálení þarodČjnic; 17.00 hod.
Roveþné – nad koupalištČm
Obec Roveþné
Rozsochy – hĜištČ TJ
Tradiþní þarodČjnický slet; 19.00 hod.
Obec Rozsochy
Rozsochy
ýarodČjnice; ve 20.00 hod. pĜed bývalým MČÚ
Bývalý MČÚ, Lužánky
KD, DDM, SDH
Prvomájový prĤvod; 13.00 hod.
Kundratice - náves
SDH Kundratice
S Vodomilem zubĜí zemí 2015
BystĜicko
TIC a MČsto BystĜice n. P.
Turnaj ve florbalu
Sportovní hala
Orel Nové MČsto na MoravČ
1, 2, 3... Rodina – oslava Mezinár. dne rodiny; 14.00 hod.
NámČstí TGM amfiteáter For Family.cz, z.s., UsmČváþci o.p.
TK BystĜice – Tatran Starý Lískovec, KS starší žactvo
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
MýR cross country open 2015
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn
Setkání harmonikáĜĤ; 13.30 hod.
Daleþín - KD
Obec Daleþín
TK BystĜice – Ingstav Brno, KS dorost
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
Výchovný poĜad - Trapas nepĜežiju!; 10.00 hod.
Velký sál KD BystĜice n. P.
KD BystĜice n.P.
Majáles ZubĜí zemČ 2015
VOŠ a SOŠ
VOŠ a SOŠ
Trampolínový den pro celou rodinu; 12.00 – 17.00 hod.
VOŠ a SOŠ
VOŠ a SOŠ
Volejbalové soustĜedČní
Sportovní hala
Martin Janecký
TK BystĜice – Slavoj TĜešĢ, KS dospČlí
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
Streetballové mládí Vysoþiny 2015
ZŠ Nádražní
MČsto BystĜice n. P.
Zápas v házené - muži
Sportovní hala
Sokol BystĜice n.P.
Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách
Sportovní hala
Areál sportu a kultury s.r.o.
Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.
Budova Jednoty Orel BnP
Jednota Orel
Divadelní pĜedstavení pro dČti – Princezna se zlatou hvČzdou na þele;
Velký sál KD BystĜice n. P.
KD BystĜice n.P.
8.30 a 10.00 hod
Divadelní pĜedstavení – Z louže pod okap; 19.30 hod.
Velký sál KD BystĜice n. P.
KD BystĜice n.P.
Májový koncert žákĤ z dechových tĜíd Š. Husáka a A. Pokorného; 17.00 Malý sál KD BystĜice n. P.
ZUŠ a KD
Hraje a zpívá celá rodina; 17.00 hod.
Horní sál ZUŠ
ZUŠ
18. roþník pĜehlídky dČtských pČveckých sborĤ Zpívám, Zpíváš, Zpíváme… Velký sál KD BystĜice n. P.
ZŠ T.G.M. a KD
Víkendový pobyt s aerobikem
Sportovní hala
R.Ondrášek a L.Velínská
OP jednotlivcĤ
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
Koncert ke dni matek; 14.30 hod.
Daleþín - KD
Obec Daleþín, ZUŠ BystĜice n. P.
Zápas v házené - muži
Sportovní hala
Sokol BystĜice n.P.
VeĜejné brokové stĜelby; od 8.30 hod. do 13.00 hod.
StĜelnice MS Rozsochy
MS Rozsochy
Kavárna Franqueza,
MaĖáskové divadlo – Zaþarované pohádky; 10.30 hod.
Kavárna Franqueza
Masarykovo nám. 60
Koncert absolventĤ hudebního oboru ZUŠ BystĜice n. P.; 18.00 hod.
Velký sál KD BystĜice n. P.
ZUŠ a KD
Víkendový pobyt s aerobikem
Sportovní hala
Iveta Medková
130 let od založení hasiþského sboru ve StĜíteži; 10.00 hod.
StĜítež
StĜítež
12. Memoriál ZdeĖka VavĜíþka; 9.30 hod.
Vír – u Hasiþské zbrojnice
Obec Vír
TK BystĜice – STK OkĜíšky, KS dospČlí
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
TK BystĜice – TK Kunštát, KS dorost
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
Kino – Animované pohádky; 10.00 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n.P.
Koncert – Hudební školy Yamaha; 17.00 hod.
Malý sál KD
Hudební škola Yamaha
Rozsochy - Kostel sv.
Noc kostelĤ 2015
ěímskokatolická farnost Rozsochy
BartolomČje
Víkendový pobyt s aerobikem
Sportovní hala
Zita Svobodová
TK BystĜice – TK Blansko, KS starší žactvo
Tenisové kurty
TK BystĜice n.P.
Rozsochy - fotbalové hĜištČ
DČtský den
MŠ Rozsochy
a náves
11. roþník horského bČhu „BystĜickem kolem Vírské pĜehrady“; 10.00 hod.
Vír
O. s. Jiskra Vír
Den dČtí
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn
Pohádkový Den dČtí; 10.00 – 17.00 hod.
Masarykovo námČstí BnP
MČsto BystĜice nad Pernštejnem
XX. roþník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
Centrum EDEN
KD BystĜice n.P.
MORAVIAE; 17.30 hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
4.4. Lucie Krčálová
Dušan Hollý
4.4. Marta Práchynská
Ladislav Burša
4.4. Jitka Petříčková
Karel Matějka
Narození
29.10 . Vladimír Cisár
PROSINEC 2014
5.12. Matyáš Chudárek
8.12. Jan Koktavý
10.12. Tereza Juklová
18.12. Michal Šilhán
26.12. Julie Hrušková
27.12. Nikolas Palosz
LEDEN 2015
2.1. Tomáš Matuška
5.1. Sára Horváthová
6.1. Lucie Kopicová
9.1. Gita Gregorová
Jubilanti
KVĚTEN 2015
Zdenka Křenková
94 let
Cyrilka Štouračová
90 let
Ludmila Fleková
89 let
Anna Brodecká
85 let
František Svoboda
80 let
Věra Vetešníková
80 let
Jolana Štreicherová
80 let
Květoslava Svobodová 75 let
Josef Hejlek
75 let
František Pospíšil
75 let
Marie Kosová
70 let
Marie Roháčková
70 let
Jaroslava Buchtová
70 let
Úmrtí
8.3. Libuše Štipáková 85 let
13.3. Pavel Šutera
80 let
13.3. Josef Štourač
66 let

KALENDÁŘE SE SLEVOU
Stolní kalendář na rok 2015
s nádhernými fotkami z posledního ročníku soutěže ZRCADLENÍ
nyní zakoupíte v TIC Bystřice n. P.
za pouhých 30 Kč.

TIC BYLO VYHODNOCENO
Až do Třeště jel starosta města a
zástupce Turistického informačního
centra v Bystřici pro ocenění v soutěži infocenter. Celkem snadno se
rozezná dobré infocentrum od horšího, ale je těžké stanovit přesný žebříček. V silné konkurenci jsme nakonec skončili na pěkném 3. místě.

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Záměr na prodej budovy bývalé školky
na Voldáně
Školka na Voldáně byla z důvodu
statické nestability uzavřena. Z její
dolní části (dva pavilony) byly vybudovány domky Ústavu sociální
péče Křižanov, jehož zřizovatelem
je Kraj Vysočina.
Město hledalo možné využití zbývajícího prostoru a jako nejvhodnější se jeví prodej objektu a pozemku

soukromému investorovi s podmínkou demolice stávajícího objektu a
výstavbou deseti nízkých minidomků. Zastupitelstvo města tuto myšlenku schválilo a zároveň vypsalo
záměr, ke kterému by se mohl případný investor vyjádřit.
Josef Vojta
místostarosta

MČsto BystĜice nad Pernštejnem
vypisuje

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

O PģJýKU
z Fondu rozvoje bydlení
PĤjþky
se
poskytují
na
rekonstrukce
stávajících obytných budov a na výstavbu nových
bytĤ formou stĜešní nástavby nebo vestavby.
PĜesná specifikace titulĤ, na které lze o
pĤjþku žádat, je uvedena v pĜíloze. Jednotlivé
tituly lze sþítat, je tedy možné žádat o více
titulĤ souþasnČ.
PĜíjemcem
pĤjþky
mĤže
být
kterákoliv
fyzická nebo právnická osoba, pĜedmČtná stavba
však musí být na území mČsta nebo místních
þástí.
Splatnost pĤjþky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.
Žadatel musí pĜedložit :
- vyplnČnou žádost
- stavební povolení pĜíp. ohlášení stavby
- ruþitelé ( jeden ruþitel na každých 60 tis.
pĤjþky ) nebo návrh na ruþení zástavou na
nemovitosti

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Kdo chtěl vidět, jak vypadá karneval v ZOO, vydal se v sobotu 14. března
2015 do Kulturního domu do Domanína. Sem zavítala spousta dětí i dospělých, kteří v maskách zvířátek tančili, soutěžili a společně si užívali celé odpoledne. Samozřejmě rádi jsme přivítali i princezny, klauny, rytíře, no zkrátka všechny děti, které se chtěly pobavit. Soutěžily v různých soutěžích, třeba
jako skákající klokani, napodobovaly zvuky zvířátek, probíhaly opičí dráhou
a opici házely banány (samozřejmě umělé), ale jejich odměna byla opravdový banán, s kterým si ještě před nakousnutím zatančily tanec Banafon.
I ostatní soutěže byly odměněny nějakou dobrotou či zvířátkem z nafouknutého balónku. A jako vždy byla pro děti připravena i bohatá tombola (děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly). Ze všech tváří dětí byl
vidět úsměv a spokojenost, a to bylo největší odměnou všem pořadatelům.
V sobotu 11. dubna 2015 se děti z Domanína zúčastnily taneční soutěže
Kostitřas Bystřice nad Pernštejnem. Soutěžily ve dvou kategoriích – předškoláci se skladbou Olympiáda se umístily na druhém místě. V kategorii dětí
vybojovali kluci za skladbu Auťák bronzový pohár.

ý.

Druh výdaje

1
2

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

3
4
5
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e
8a
8b
8c
8d
8e
8f
9

Termín podávání žádostí :
do 30.4.2015
Žádosti jsou k dispozici na sekretariátČ MČÚ,
kde je také nutno vyplnČné žádosti spoleþnČ s
ostatními dokumenty odevzdat.
Informace : Ing. Jana Jurošová,tel.725 101 198
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Návrh záměru na prodej pozemků – VOLDÁN
Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na prodej pozemků p.č. 1099/1 o výměře 1081 m2
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a objektu (část bývalé školky) na tomto pozemku umístěném za účelem
výstavby 10 rodinných minidomků řazených do řadové zástavby. Cena pozemku je 400 Kč/m2, cena
objektu 1 Kč. Podmínkou koupě je demolice stávajícího objektu na náklady kupujícího dle dokumentace
bouracích prací vypracované kupujícím a odsouhlasené městem. Kupující dále vybuduje potřebnou technickou
a dopravní infrastrukturu - prodloužení komunikace včetně točny, parkovací stání a veřejné osvětlení. Vybudovaná venkovní infrastruktura bude převedena bezúplatně do majetku prodávajícího. Koupě bude probíhat
dvoustupňově. V prvním stupni bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Kupní smlouva bude uzavřena po předložení odsouhlaseného územního rozhodnutí s nabytím právní moci a rozhodnutí o odstranění
stavby s nabytím právní moci kupujícím. Dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci bouracích prací
musí odsouhlasit město. V kupní smlouvě bude deﬁnováno předkupní právo pro prodávajícího do doby vydání
souhlasu s užíváním stavby minidomků a také termín začátku realizace staveb. Součástí projektu k územnímu
rozhodnutí bude návrh řešení podsklepené části objektu, dále plánovací smlouva, která bude řešit problematiku
inženýrských sítí ve vztahu mezi investorem a městem Bystřice nad Pernštejnem. Jestliže kupující bude chtít
změnit územní rozhodnutí, má povinnost tuto změnu nejdříve předložit městu ke schválení a poté zažádat na
stavební úřad o případnou změnu územního rozhodnutí. Pro tento záměr je nutná změna územního plánu.

Návrh záměru na prodej pozemků – ROVINKY
Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na prodej pozemků části p.č. 3052/33, 3052/34,
3060, 3061, 3058/46, 3059/2, 3052/43 o výměře cca 9000 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem za účelem
přípravy 11 stavebních pozemků. Cena 130 Kč/m2 (dle znaleckého posudku). Podmínkou je vybudování
technické i dopravní infrastruktury, která bude po vydání kolaudačního souhlasu převedena do majetku jednotlivých správců (dodavatelů) – elektrické rozvody – E.ON , plynové rozvody – RWE , vodovody a splaškové
kanalizace – Svaz vodovodů a kanalizací, dešťové kanalizace, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, místní
rozhlas, datová síť – město. Předmětem prodeje nebudou pozemky určené pro stavbu komunikací a sítí. Po
dokončení této infrastruktury a kolaudačního souhlasu bude vyhotoven GP s vymezením 11 stavebních pozemků. Koupě bude probíhat dvoustupňově. V prvním stupni bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní
a smlouva o právu provést stavbu na výstavbu dopravní a technické infrastruktury. Kupní smlouva bude uzavřena po zhotovení a kolaudaci dopravní a technické infrastruktury a jejím předání do vlastnictví jednotlivých
dodavatelů energií a města. Dokumentaci k územnímu rozhodnutí musí odsouhlasit město. V kupní smlouvě
bude definováno předkupní právo pro prodávajícího a termín začátku realizace staveb. Ke kupní smlouvě musí
být přiloženy jako příloha dohody (smlouvy) s vlastníky jednotlivých inženýrských sítí o převodu infrastruktury. Součástí projektu k vydání územního rozhodnutí bude plánovací smlouva, která bude řešit problematiku
dopravní a technické infrastruktury ve vztahu mezi investorem a městem Bystřice nad Pernštejnem. V případě,
že kupující bude mít úmysl změnit územní rozhodnutí, má povinnost tuto změnu nejdříve předložit městu ke
schválení a poté zažádat na stavební úřad o případnou změnu územního rozhodnutí. Kupující hradí vynětí
pozemků ze ZPF.

OPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ
V rozpočtu pro rok 2015 bylo
schváleno 50 miliónů korun na opravu (zateplení, výměna oken a dveří,
oprava balkónů) šesti panelových
domů na sídlišti II - čp. 957-958, 955956, 953-954 (věžáky) a 950-952,
959-961, 962-964. Ovšem aparát
České republiky dostal město do velice těžkého rozhodování. V současné
době již probíhá dotační období 2014
– 2020, ale Česká republika nemá
ještě v dubnu 2015 dojednány dotační podmínky s Evropskou unií! Tedy
rok po tom, co mají výzvy na dotace
již probíhat! Dotace na zateplení panelových domů budou známy nejdříve v červnu 2015, v podmínkách
ČR můžeme předpokládat na podzim
2015. Teď tedy bylo zastupitelstvo
města postaveno před velice těžké a

složité rozhodnutí a mělo v podstatě
tři možnosti:
1. opravit domy dle harmonogramu
a možná přijít o dotaci,
2. počkat, až bude vypsaná dotace a
panelové domy opravit později,
3. nebo postup obrátit a v letošním
roce opravit všechny cihlové domy
921-923, 924-926, 927-929, 933-935,
936-938, čp. 939-947, 948-949 a panelové domy čp. 957-958, 955-956,
953-954 (věžáky) a 950-952, 959-961,
962-964 opravit v roce 2016 s možností dotace, která není úplně jistá.
Nakonec zastupitelstvo rozhodlo,
aby se uskutečnila v letošním roce varianta číslo tři, tj. oprava všech cihlových domů na sídlišti II. a v roce 2016
oprava všech zbývajících panelových
domů, abychom neztratili rok čeká-

ním na možné dotace.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na výměnu oken a opravu
fasády cihlových domů 921-923, 924926, 927-929, 933-935, 936-938, čp.
939-947, 948-949, začátek prací bude
pravděpodobně od července. V současné době neznáme přesný harmonogram prací na jednotlivých domech,
nájemníci budou včas informování,
poté, co proběhne výběrové řízení a
bude známa stavební ﬁrma.
N podzim počítáme s vypsáním výběrového řízení na opravy panelových
domů (čp. 957-958, 955-956, 953-954
(věžáky) a 950-952, 959-961, 962964) tak, aby stavební práce mohly
začít již na jaře 2016.
Josef Vojta
místostarosta

Převod Sokolovny na město
Již několik let probíhá jednání s TJ
Sokol o bezúplatném převodu sokolovny na město. S místními sokoly
byly podmínky dávno dořešeny, ovšem nakládání s majetkem TJ Sokol
podléhá jejich vnitřním stanovám, kde
je nutné k převodu majetku souhlas
České obce sokolské (ČOS). Tady
souhlas, mírně řečeno, vázl, neboť

ČOS požadoval za budovu čásku v řádech miliónů, i přesto, že sokolovna
je v žalostném technickém stavu a
budou třeba velké investice. Po dlouhých jednáních nakonec ČOS schválila bezúplatný převod. Zastupitelstvo
města schválilo na svém posledním
zasedáním tři smlouvy, které naplňují
bezúplatný převod sokolovny. Záro-
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veň dalo zelenou projektu s názvem
Centrum volného času, kdy by došlo
jednak k celkové rekonstrukci sokolovny, která by se zároveň stala sídlem
dalších organizací. Kromě TJ Sokol
by se sokolovna stala sídlem domu
dětí a mládeže, Nadosahu a skautů.
Josef Vojta
místostarosta

 Fejeton

Co čeština (taky)
dokáže
„Ta angličtina je tak úžasná,“říkal
jeden student, „všichni si tykají.“ Jenom malý počet absolvovaných lekcí mu mohl být omluvou; Angličané
rozhodně nejsou žádní rovnostáři a
ve svém jazyce dokážou dát vetřelci
pořádně najevo, kde je jeho místo.
Už se téměř zapomnělo, že i čeština má mnoho způsobů, jak člověka
„usměrnit“, naznačit mu, kam patří,
nebo naopak projevit úctu, a to jen
použitím různých gramatických prostředků. Kromě obligátního vykání
existují ještě jiné možnosti.
„Šla a zatopila v těch kamnech,“
říkala mistrová paní Baxantová své
nejmladší učnici, mé mamince,
v krejčovské dílně. Onikání (tj. používání 3. osoby čísla jednotného)
se ještě za 1. republiky vyskytovalo
dost běžně, a to ve vztahu k podřízené osobě – tedy mistrová k učnici,
paní ke služce, sedlák k pacholkovi
apod.
Naopak můj otec své matce onikal: „Maminko, vzali si už tu večeři?“ Onikání (tj. používání 3. osoby čísla množného) bylo na místě
tehdy, chtěl-li mluvčí vyjádřit úctu
k oslovené osobě a zároveň i jistý „odstup“. Tykání rodičům bylo
v této době považováno za příliš
familiární, příliš osobní, skoro drzé.
Vedle toho existovalo samozřejmě standardní vykání, které se používalo k osobám cizím, podřízený
směrem k nadřízenému a ve vyšších
společenských vrstvách děti k rodičům. Za posledních 40 let vykání
hodně vymizelo a mnozí si dnes se
svým šéfem vesele tykají. Těžko
říct, jestli jsou si opravdu také tak
rovni? A ještě jeden způsob přetrvává, říká se mu „hamburský mix“.
„Bohoušku, pomohl byste mi s tím
výkazem?“ žádala jsem kdysi často
bývalého kolegu. Vykání ve spojení
s křestním jménem znamená směs
přátelství a úcty.
Jak je vidět, i čeština dokáže zajímavé věci.
J. M.

CHCETE BÝT
SOUČÁSTÍ TÝMU
V CENTRU EDEN
Centrum EDEN v Bystřici
nad Pernštejnem nabízí
brigády nejen na letní
měsíce.
Připadní zájemci pište
na email

petra@centrumeden.cz
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Strach z neznámého.

Chcete zahodit starosti?

SVATBY, KŘTINY, RAUTY ZAJISTÍ AGENTURA
Chcete se oženit, vdát, oslavit narozeniny, uspořádat raut nebo křtiny
a nemít s tím plno starostí? Nechcete
odškrtávat úkoly z předlouhého seznamu, pořád někam volat, jezdit,
běhat? Pak je tu pro Vás Svatební
a společenská agentura AZ. Opravdu se o Vaši akci postará od a až po
zet, uspořádá Vám třeba i ples. Poradí, zařídí, takže snoubenci bez stresu
pouze prožijí obřad, který ovšem
domluví agentura. Postará se o oble-

čení, tabuli, prstýnky a vše potřebné.
Svatební a společenská agentura AZ zahájila činnost v Bystřici
n. P. na Masarykově náměstí č. 60
a veřejnosti se poprvé představila na
svatebním veletrhu „Svatba na Vysočině“ v Kulturním domě v Bystřici
nad Pernštejnem 29. března 2015.
Zájem byl velmi dobrý, na 150 zájemců všech věkových kategorií si
přišlo svatební záležitosti prohlédnout. Přijela dokonce regionální televize.
Kdo se nemohl zúčastnit, najde potřebné
informace na www.
salonaz.cz.
-HJ-

Od počátku lidské civilizace mají
lidé největší hrůzu z neznámého, nevysvětlitelného. Zejména strachem
z neviditelného iracionálna lze občany nejlépe manipulovat a zneužívat je
různými polopravdami, mystiﬁkacemi
nebo dokonce lží a hnát je, kam manipulátor potřebuje. Přesvědčili jsme se
o tom i v našem městě loni na podzim,
kdy několik jedinců strašilo zamořením
města vysokou radioaktivitou, případně ruskou invazí, pokud se v Bystřici
vybuduje závod na výrobu palivových
článků do jaderných reaktorů. Na klidnou, rozumnou diskuzi nezbyl čas.
A máme to tu zase. Na str. 5. březnového Bystřicka je článek zastupitele
Víta Novotného Bude na Bystřicku
hlubinné úložiště?, který používá stejné polopravdy nebo pseudoargumenty, jako aktivisté Bystřice bez radiace.
Ostatně není se čemu divit, je předsedou tohoto spolku. Není čas ani místo
věnovat pozornost všem jeho úletům.
Za pozornost stojí rozebrat alespoň
některé.
Hned v první větě je, slušně řečeno,
nehoráznost. Bystřice neleží na jihovýchod od Kraví Hory, ale poměrně
přesně na sever. To je však marginální
s tím, že na Vysočině, a tím i na Bystřicku, nefouká určitě hezkých pár tisíc
let od jihovýchodu, jak tvrdí Vít Novotný, ale přesně naopak, což by mělo
vědět každé dítě školou povinné. Cituji:
„Nad městem proudí vzduch nejvíce od
severozápadu a západu, v létě i v zimě
s průměrnou rychlostí 1,5 – 8 m/s, pouze v zimě se zvyšuje rychlost na prudké
větry s akcelerací nad 8 m/s“.1 Zkrátka
poručíme větru, dešti, jak potřebujeme.
Pouze o pár řádků dál najdeme další
nepravdu. Exstarosta, otec současného
zastupitele Víta Novotného, pracoval
hezkých pár let na uranu, a tak by měl
syna poučit, že Kraví Hora není „od
padesátých let poddolována“.
O míchání jablek s hruškami pana
zastupitele svědčí odstavec o problémech s úložištěm v USA. To, že
je v hloubce pod povrchem mokro,
je poměrně známo už od pradávna. Nedávno se o tom přesvědčili

i „debilové“ pražské primátorky paní
Krnáčové. On i pod Saharou je oceán vody, dokonce pitné. S tím musí
počítat každý projekt. Navíc v Novotného zmiňovaném Finsku a Švédsku
mají trvalá úložiště před dokončením
s termínem ukládání do roku 2020.
V České republice budeme ještě padesát let ukládat použité vyhořelé palivo
z jaderných elektráren v otevřených
halách na povrchu u elektráren v Dukovanech a Temelíně. Že by se oblasti
kolem těchto obcí vysídlovaly, se nezdá, spíš naopak. Vzkvétají na rozdíl
od neperspektivního Bystřicka.
Daly by se snášet další a další argumenty proti strašení pana Novotného.
Netvrdím, že nemá v něčem dokonce
i pravdu. Pokud však uvádí nesmysly
výše popsané a evidentní, těžko mu věřit i v tom málu.
Navíc použité jaderné palivo není
odpad, ale počítá se s ním jako se surovinou pro jaderné elektrárny, které se ve
světě usilovně vyvíjí a první typy jsou
už v poloprovozu. V tomto „odpadu“ je
totiž uloženo ještě možná 80 % využitelné energie.
Přesto jsem přesvědčen, že do
naprosto sofistikované a v podstatě
vědecké problematiky nemají mluvit
naprostí laici, kterým to naše pseudodemokracie umožňuje a oni na to
prostě nemají. K odborným věcem
by se měli vyjadřovat odborníci
a ne Jihočeské matky a zelení aktivisti. Dnes si každý myslí, že může do
všeho kecat i přesto, že problematice
vůbec nerozumí. Proboha, co je to
za dobu, kdy se totálním neznalcům
a laikům dává prostor v médiích, aby
šířili "svobodně" své bludy a nebyli
za to zodpovědní.
Na počátku lidské civilizace měli
lidé strach mimo jiné z ohně. Doposud je i pro nás oheň dobrý sluha, ale
zlý pán. Platí to tisíce let. Radioaktivitu
a možnosti jejího využití známe něco
málo přes sto let, tedy zlomek času
trvání civilizace. Musíme se s ní naučit žít – jiná možnost není, pokud se
nechceme vrátit do jeskyní a moderní
technologie pohánět šlapacím kolem.
Petr Dvořáček

1) Kolektiv autorů, Bystřice nad Pernštejnem 1980, str. 15. podkladem jsou dlouhodobá měření státní hydrometeorologické stanice na Nových Dvorech v Bystřici.

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
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Bystřické referendum sehrálo větší roli,
než jsme tušili
Prestižní světový časopis FORBES zveřejnil v dubnovém čísle článek o
tom, jak chtěli Rusové v ČR postavit továrnu na jaderné palivo. Měl to být
jejich trojský kůň před bitvou o to, kdo bude v ČR stavět další bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně.
Článek potvrzuje, že ﬁrma UJP nebyla investorem, ale pouze developerem, který měl (a možná dosud má) najít a připravit vhodnou lokalitu pro
jeho výstavbu. Ruské palivo mělo být v Bystřici vyráběno s nálepkou Made
in EU a výroba prý měla za úkol posílit vlivy Ruska v České republice. Ministr Mládek výstavbu závodu v Bystřici silně prosazoval, několikrát jednal
s vedením naší radnice a společně ladili kroky, které měly vést k výstavbě.
Šlo o víc, než o jaderný závod
Je to už rok, co zastupitelstvo Byst- rychleji a v utajení.
řice schvalovalo bez vědomí obyvatel
Jednoznačný výsledek bystřicképrodej pozemků pro závod na výrobu ho referenda pak výstavbu jaderného
jaderného paliva, výrobu uranových závodu znemožnil. Ministr Mládek
slitin a třídění radioaktivních odpadů. je teď rozzloben, protože se vedení
Doslova za minutu dvanáct se nám bystřické radnice a developerovi netehdy na zastupitelstvu podařilo pro- podařilo záměr v Bystřici uskutečnit
deji zabránit a s volbami poté vyvolat a proruské jaderné lobby tím ztratilo
referendum. Stačilo málo a závod by šanci na zvýhodnění v připravovav Bystřici stál. Vedení radnice tehdy ném tendru. Po prohře v Bystřici byl
nepovažovalo za nutné občany s ne- developer se svým záměrem poměrbezpečnou výrobou seznámit, vše ně snadno odmítnut i ve Světlé nad
mělo dle dohod proběhnout co nej- Sázavou.
Chceme bydlet blízko radioaktivních odpadů?
Jaderné lobby se nyní snaží pře- pro jeho vybudování, protože se zde
konat nutnou podmínku výstavby Správa úložišť radioaktivních odpadů
nových bloků jaderných elektráren (SÚRAO) setkala při jednání se staa nalézt poprvé v historii území pro rosty s největším pochopením. Mezi
deﬁnitivní uložení vyhořelého ja- vybrané lokality byla Kraví hora (obderného paliva. Bez této podmínky last mezi Bukovem a Drahonínem)
EU výstavbu nových bloků v České zařazena dodatečně v souvislosti
republice nepovolí. Nedaleká Kraví s výstavbou jaderného závodu v Byshora je geologicky nevhodná (je pod- třici! Zde má od loňska SÚRAO také
dolována), ale je žhavým adeptem svoje informační středisko.
Jaderné uložiště znamená vystěhování
Na webu www. temelin.cz je zve- nalezení perfektního místa je iluzí,
řejněn rozhovor s jaderným fyzikem a kdyby se při jeho umístění zohledCharlesem McCombie, který již 35 ňovala práva obyvatel, nikde na svělet hledá se svým týmem po celém tě by nemohlo vzniknout! Naznasvětě nejvhodnější lokalitu pro tr- čuje nutnost vystěhování obyvatel
valé úložiště jaderných odpadů. Byť z takového území.
je sám jeho příznivcem, tvrdí, že
V sobotu 18. dubna proběhnou ve všech sedmi plánovaných lokalitách
celorepublikové Dny proti úložišti - obyvatelé dotčených obcí chtějí veřejně upozornit na svůj nesouhlas, který stát nerespektuje. Nechtějí se smířit
s rizikem umístění vysoce radioaktivních odpadů pod svými domovy po
tisíce generací. Chceme upozornit na způsob, jakým řeší Česká republika
problém vyhořelého jaderného paliva a nastartovat o něm celonárodní debatu. Nesmí se problém utajovat tak, jako jsme zažili v Bystřici s jaderným
závodem…
Vít Novotný, zastupitel

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zelený máj v centru EDEN
V bystřickém centru EDEN patří vždy
jeden víkend v měsíci
dvoudenní tematické akci. Bystřičtí si
již zvykli na tradiční
Slavnosti
brambor,
letos k nim přibyly
Slavnosti moravského
uzeného,
Slavnosti jara a naposledy
Dny Země. V květnu
je pro návštěvníky
připraven víkend s pojmenováním Zelený máj. Ve dnech 16. - 17. května
se centrum promění v tržiště květin, sazenic, domácích sirupů, marmelád
a dalších farmářských dobrot. Speciálně na tento květnový víkend bude připraven Májový ležák z našeho pivovaru. Kromě toho se také dozvíte, jak se
takové pivo vaří, jak dlouho proces vaření trvá a co je k tomu potřeba. To vše
přímo od našeho sládka. Zapojit se budete moci také do několika zajímavých workshopů zaměřených na výrobu domácích produktů ze sezónních
potravin, především sirupů a marmelád. Již tradičně se zde setkáte s mnoha
řemeslníky, nejen v naší horácké vesnici. Na své si přijdou i děti, pro které
zde budou připraveny zábavné dílny, hry a tradiční babiččina zvířátka. Samozřejmostí bude i ochutnávka naší kuchyně při degustaci májového menu
připraveného z českých farmářských surovin.
Zpestřením pro návštěvníky pak bude ukázka dětského hasičského útoku,
kdy se nám představí členové Kolektivu mladých hasičů SDH Bystřice nad
Pernštejnem. Aby byl Zelený máj opravdu zelený a v centru EDEN se vše
brzy zazelenalo, budoucí dobrovolní hasiči nám pomohou zalít náš ovocný
sad pod ekopavilonem. Jaké to je pracovat s požární hadicí, si budete moci
vyzkoušet i vy!
Přijďte za námi oslavit Zelený máj! Budeme se těšit na malé i velké návštěvníky. Pro více informací o centru navštivte www.centrumeden.cz

V centru EDEN oslavovali planetu Zemi
Bystřické centrum EDEN po oﬁciálním zahájení provozu přivítalo
během víkendů, kdy je otevřeno
pro veřejnost, již několik stovek
návštěvníků. Další k nim přibyli o
víkendu 18. a 19. dubna, kdy se zde
konala další tematická akce Dny
Země, zaměřená tentokrát na ekologii, přírodu, workshopy a odborné
přednášky o změnách klimatu, energokolech, bylinkách či cestování.
Ke zhlédnutí tu pak během celého
víkendu bylo na dvacet ﬁlmů s ekologickou tematikou z festivalu Ekoﬁlm. V sobotu se centrum EDEN
připojilo k celorepublikové akci
Ukliďme Česko. Dobrovolníci se kolem desáté hodiny sešli u brány centra a za doprovodu místního sboru dobrovolných hasičů se vydali uklízet okolí našeho
města.
Pro nejmenší návštěvníky tu byl připraven
doprovodný program
v podobě několika dílen,
v nichž si děti i dospělí
mohli vyrobit například
šperky z PET láhví nebo
si namalovat obraz hlínou. Vyzkoušet si také
mohli chůzi naboso po
naší hmatové stezce za
dohledu členů organizace BEZBOT.
Na své si přišli i milovníci moderních technologií. Seznámili se

nejen s novými možnostmi, které
v domácnosti ušetří spoustu energie
a peněz, ale také se tu mohli projet
v elektromobilu VUT SUPER EL
II a dozvědět se, na jakém principu
elektromobily fungují.
Další tematický víkend proběhne již 16. a 17. května, kdy pro vás
organizátoři chystají akci s názvem
Zelený máj, při níž zde bude čekat
květinový a řemeslný jarmark, zajímavé workshopy, chybět nebude ani
ochutnávka jídel z našich farmářských potravin. Více informací na
www.centrumeden.cz
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Národní ﬁnále soutěže ENERSOL
a vítězství Kraje Vysočina
V minulém měsíci jsme Vám
představili úspěchy bystřických studentů na krajské soutěžní přehlídce
ENERSOL 2015. Reprezentanti
naší školy ve složení Simona Kolářová, Richard Krondráf a Štěpán
Čech se společně s pedagogickým
doprovodem vypravili na celostátní
ﬁnále této soutěže, které se uskutečnilo ve dnech 19. a 20. března v Mohelnici. V obou dnech se představovali studenti z celé České republiky
se svými soutěžními projekty.
Stejně tak Simona Kolářová s Richardem Krondráfem představili
svůj projekt s názvem Animační
prohlídka pro děti Cestou energie

z minulosti do budoucnosti. Projekt
si díky profesionálnímu vystoupení Simony zasloužil velký potlesk.
Ale i ostatní představené práce byly
kvalitní a rozhodování poroty bylo
dlouhé. V celkovém výsledku však
Kraj Vysočina získal mezi všemi
zúčastněnými kraji vynikající první
místo. Historicky se jedná o nejlepší
umístění Kraje Vysočina v této soutěži. První místo znamená automaticky účast na mezinárodním kole
této soutěže, které se koná v Jihlavě
od 16. dubna 2015. Naši studenti se
této události opět zúčastní a my vám
přineseme krátkou reportáž v následujícím Bystřicku.

Aktuálně ze života bystřických školek

Čas ubíhá jako voda a už tady
máme jaro, které nám nepřináší jenom probouzení přírody po zimě,
ale také zamyšlení nad nadcházejícím školním rokem. Základní školy
nyní „praskají ve švech“, ale ve školkách je situace jiná. Začíná se proje-

vovat, že rodiče z početných ročníků
narozených v sedmdesátých letech,
již děti do školek nepřivádějí.
Při minulém zápisu do MŠ se již
úbytek dětí projevil. Tento fakt jasně
koresponduje i s počty narozených dětí
v Bystřici, které pro zajímavost uvádím.

Poþty narozených dČtí v BystĜici n. P. a integrovaných obcích
Rok
BystĜice n. P..
integr. obce
celkem
2006
71
10
81
2007
89
10
99
2008
82
16
98
2009
78
8
86
2010
72
6
78
2011
61
7
68
2012
70
5
75
2013
70
6
76

Setkávám se s otázkami, proč mají
v některých případech učitelky neúplné úvazky. Odpověď je naprosto
jasná. Pokud se sníží počet dětí ve
školkách, sníží se samozřejmě i objem peněz na platy zaměstnanců.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni
již na začátku tohoto kalendářního
roku přistoupit k nepopulární optimalizaci ve školkách, která se týkala
snížení úvazků některých pedagogů.
Předesílám, že tento krok v žádném
případě nemá vliv na snížení úrovně
vzdělávací práce konkrétních MŠ, či
zajištění bezpečnosti dětí. Vše jsme
vyřešili změnou organizace práce
a pobyt dětí v MŠ zůstává i nadále
v souladu s požadavky školského
zákona, vyhláškou o mateřských ško-

lách a ŠVP jednotlivých škol.
Doufejme, že do budoucna dojde
ke zlepšení této pro nás i pro vás
nepříjemné situace. Školky budou
opět naplněné, což bude ideální stav
pro naši práci, kterou budeme moci
vykonávat bez komplikací a změn.
Všem nám záleží na tom, aby byl
pobyt dětí v mateřských školách bezproblémový, nezatížený starostmi
s ﬁnancováním jejich provozu.
Zveme Vás i Vaše děti k zápisu
pro školní rok 2015 – 2016, těšíme
se na nově příchozí děti a přejeme
jim, aby se v MŠ, kterou si vyberou, cítily spokojeně a příjemně.
Vlasta Moncmanová
ředitelka školy

Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

Hledáme nové vedoucí kroužků pro školní
rok 2015/2016 !

DĤm dČtí a mládeže v BystĜici nad Pernštejnem
poĜádá

Umíte něco zajímavého, co byste chtěli předávat dětem ?
Je Vám minimálně 18 let ?
Kontaktujte nás v kanceláři DDM, na tel. 566 552 700
nebo e-mailem: kkddmbynp@seznam.cz

Dům dě a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem


LÉTO 2015

MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus 7.7 – 10.7.2015 – všeobecný (pouze 4 dny)
480 Kč (560 Kč)
II. turnus 13. 7. – 17. 7. 2015 – výtvarný (max. 15 dě )
800 Kč
13. 7. – 17. 7. 2015 – všeobecný
600 Kč (700 Kč)
III. turnus 20. 7. – 24. 7. 2015 – všeobecný
600 Kč (700 Kč)
IV. turnus 27. 7. – 31. 7. 2015 – všeobecný
600 Kč (700 Kč)
V. turnus 10.8. – 14. 8. 2015 – cyklis cký (max.10dětí,od9-tilet) 600 Kč (700 Kč)
VI. turnus 17. 8. – 21. 8. 2015 – počítačový
600 Kč (700 Kč)
V závorkách jsou ceny pro dě , které nenavštěvují žádný kroužek v DDM.
V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje (u výtvarného tábora
je započtena spotřeba materiálu).
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora – hry, soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dě .
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM
nebo na telefonu: 566552700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz .
www.ddmbystrice.webnode.cz
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- sobotní odpoledne s tvoĜivou þinností
pro dČti od 4. tĜíd a dospČlé

V sobotu 16. 5. 2015 od 14:00 hodin
- délka tvoĜení 3 – 4 hodiny

Vyrobíte si šperky a módní doplĖky na léto
z polymerové hmoty FIMO
Cena 120,- Kþ
- v cenČ je Fimo hmota cca. 1,5 kostky, výpal
a komponenty na dokonþení šperkĤ

Jestliže máte zájem se FIMO tvoĜení zúþastnit,
nahlaste se prosím pĜedem v kanceláĜi DDM,
na telefonu 566552700 nebo mobilu 606169117.
Max. 10 osob.
VezmČte si s sebou pĜezĤvky a mnoho chuti
do tvoĜení -.

TČšíme se na vás na Domeþku!!!
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Bystřicko čte dětem na ZŠ TGM

Celá naše škola se ve dvou týdnech
zapojila do projektu Bystřicko čte
dětem. A co bylo letos žákům nabídnuto?

Prvňáčky navštívili jejich patroni, žáci osmých a devátých
ročníků a předvedli jim dramatizaci klasických českých pohádek. Prvňáčci na oplátku svým
starším spolužákům předvedli,
jak už umí číst a jak i oni zvládají
dramatické umění. K druháčkům
zavítala naše bývalá paní vychovatelka, paní Eva Sedláčková a
přiblížila jim zábavnou formou
spisovatele Josefa Ladu. Třetí
ročník navštívil městskou knihovnu
s jejím programem“Malování pro
děti“. Zde ilustrátor Adolf Dudek názorně dětem ukázal, jak lze snadno

geografem, cestovatelem a fotografem Pavlem Svobodou. Prostřednictvím jeho vyprávění se přenesli do
Nepálu, nakoukli do života tamějších
lidí a na mnoha fotograﬁích obdivovali krásu nepálské přírody. Osmý
a devátý ročník navštívil bystřické
gymnázium, kde zhlédl ﬁlm o Nicolasu Wintonovi, anglickém odvážlivci, který před druhou světovou válkou zachránil téměř 700 židovských
dětí z Protektorátu Čechy a Morava.
Celá akce se velmi vydařila. Bližší
informace o celém projektu najdete
na školních webových stránkách.
Učitelé ZŠ TGM

Velký úspěch v basketbalu na ZŠ Nádražní

………a je tu jaro!
V pátek 20. 3. oslavili žáci 1. stupně
ZŠ TGM již tradičně Sluníčkový den.
Na úvod vypustili členové žákovského
parlamentu ke sluníčku barevné balónky s přáníčky. Let balónků sledovaly
rozzářené oči nejen školáků, ale také
dětí bystřických mateřských škol. Po
radostném zážitku vystoupily jednotlivé třídy se svými básničkami, písničkami a tanečky. Krásnou jarní atmosféru
navodili žáci nejen svým vystoupením,
přispělo také slunečné počasí a vše
umocnil nezapomenutelný pohled přes
tmavé sklíčko na částečné zatmění
Slunce.
1. dubna pak otevíral dveře jaru
velikonoční jarmark. Jarní atmosféru
nemohly pokazit ani sněhové aprílové
přeháňky. Pravda, zimní kabáty a bundy přišly vhod, ale to jen do okamžiku
vstupu návštěvníků mezi již tradiční
stanoviště školního velikonočního
jarmarku. Každého vítala nabídka živých květin, následovalo nepřeberné
množství velikonočních dekorací, ple-

malovat pomocí geometrických tvarů a jakým způsobem vzniká nová
kniha. Čtvrťáky uchvátil historik
Zdeněk Brachtl se svými plastickými modely českých hradů. Žáci sami
pak vytvářeli modely Zubštejnu,
které využijí v projektu „Můj rodný
kraj“. Páťáky navštívil cestovatel Jan
Vařeka. Seznámil je se všemi africkými zeměmi, které osobně poznal
a přečetl dětem i úryvek z anglické
knihy o dětech z kmene Masai.
K šesťákům zavítali manželé
Gagne-Hall z New Hampshire a povyprávěli dětem o žití v USA. Sedmáci se v rámci týdne čtení setkali s

tené pomlázky, košťata a koše, vajíčka
a kraslice zdobené úžasnými technikami. Vděčné bylo zdobení perníčků,
oblíbené cvrnkání kuliček, nečekané
předvádění funkčních modelů. Potěšení přineslo malé "ZOO", očekávání
nezklamalo kvalitní zahradnické nářadí
mistra kováře. Lépe než psát a číst je
být na místě samém. Kdo to letos nestihl nebo zapomněl, nevadí, za rok Vás
ve stejný čas opět rádi přivítáme!
J. Sláma, A. Havelková, ZŠ TGM

„Do roka a do dne“, tak by se dala
charakterizovat účast starších děvčat
v basketbalových soutěžích. Po roce
se totiž opět dokázaly probojovat až
do krajského ﬁnále, kde obsadily
velmi pěkné 4. místo.
Sport má na naší škole své nezastupitelné místo, což dokazují dal-

ší výsledky družstev druhého, ale
také prvního stupně. Účastníme
se sportovních klání v basketbalu,
ﬂorbalu, minifotbalu, ale také ve
vybíjené, či dopravní soutěži. Více
naleznete na www.zsbystrice.cz.
Kolektiv učitelů Tv

Knihy opět zvítězily
V pátek 27. března 2015 jsme
prožili Noc s Andersenem plnou
her a příběhů. Sto čtyřicet dětí z naší
školy dalo přednost knihám a pohádkovým příběhům před vysedáváním
u počítače, tabletu nebo televize.
Zpestřením a velkou motivací k práci bylo jistě kejklířské představení
Vojty Vrtka s názvem Kabinet létajících úžasností. Každý si také mohl

vyzkoušet svůj postřeh a soustředění
při vlastním žonglování, bouncingu,
točení diabola či jízdě na jednokolce.
S cvičitelkou Dášou Brdárovou si
kluci i holky protáhli kosti a s chutí
pokračovali ve čtenářských dílnách.
A co všechno jsme během nich stihli? Vytvořili jsme časopis, vyluštili
spoustu literárních kvízů a hádanek,
zdramatizovali pár úryvků z divadel-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ních her, dozvěděli se více o životě
několika spisovatelů, ale hlavně jsme
četli a povídali si. Nechyběla ani tolik očekávaná strašidelná noční cesta
školou, kterou zvládli projít všichni
naši superhrdinové na jedničku.
Zbytky sil posléze děti vybily tancem na společné večerní diskotéce.
Děkujeme našim sponzorům za přízeň a podporu, konkrétně ﬁrmě Wera

Werk, Adoz, Železárnám Štěpánov,
České spořitelně a za výbornou večeři kuchařkám z ﬁrmy Scolarest.
Velký dík patří také všem statečným
dospělým z řad pedagogických pracovníků, rodičů i prarodičů, kteří
akci pro děti připravili.
Ludmila Chudobová
ZŠ Nádražní 615 Bystřice n. P.
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RŮZNÉ
ŠKOLSTVÍ
Povodí Moravy, s.p. provoz Bystřice n. Pernšt. ve spolupráci
s Městem Bystřice n. Pernšt. uspořádali úklidovou akci

„My pro vodu – voda pro nás“.
Akce se uskutečnila v sobotu,
dne 18. 4. 2015 se zahájením v 9.00
hod. u ČOV Bystřice n. Pernšt. Byl
proveden úklid obou břehů významného vodního toku (VVT) Bystřice
v celém zastavěném území města,
tj. v říčním km (10,540 ~ 13,880) –
od ČOV až po silnici I. tř. č. 19.

Akce se zúčastnilo kromě pracovníků Povodí Moravy, s.p. celkem
8 dětí a 8 dospělých. Odpad v množství cca 0,300 t byl dopraven do
sběrného dvora Bystřice n.P. k nezávadné likvidaci.
František Špatka
vedoucí provozu Bystřice n.P

Foto: P. Benešová

Mezinárodní hudební festival
Concentus Moraviae letos oslaví 20. ročník
svého konání
ne 31 05
Bystřice nad Pernštejnem

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

centrum Eden
17:30 hod.

téma

POJĎME SLAVIT!
30 05 — 25 06 2015

ČESKÝ CHLAPECKÝ SBOR BONI PUERI
PAVEL HORÁK / sbormistr
program v jednání

Foto: P. Benešová

Foto: J. Šikula

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
srdečně zve na akci

od 7. května do 9. května 2015
Stanice budou veřejnosti v těchto dnech otevřeny v době

8:00 - 17:00 hodin

V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriána, patrona hasičů, kominíků a vlastně všech profesí,
které mají co do činění s ohněm, se široké veřejnosti otevřou brány
všech jedenadvaceti stanic profesionálních hasičů v našem kraji.
Velcí i malí příznivci hasičů se budou moci seznámit s naší prací,
prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku a vybavení.
Školy a školky mohou tuto akci také využít k preventivně výchovné činnosti.
Více informací naleznete u nás na webových stránkách:

10. strana

www.hzscr.cz/vysocina

Boni pueri jsou pravidelnými hosty festivalu Concentus Moraviae.
Český chlapecký sbor, který procestoval celý svět, má široký
repertoárový záběr – od barokních skladeb přes současnou hudbu
až k hudbě ﬁlmové. V Bystřici nad Pernštejnem naváže vystoupení
Boni pueri na Dětský den a posluchači se s nimi mohou setkat v nově
otevřeném centru Eden.

Tento festival, velebící krásu dlouhé
řady měst, se opět rozšíří po celém regionu a na oslavu ho naplní neobyčejnými hudebními událostmi. Oslav se
přirozeně zúčastní řada hudebních hrdinů minulých festivalových ročníků:
Magdalena Kožená, Marco Beasley
a Accordone, Jos Van Immerseel,
Bl!ndman a mnozí další. Na festivalu
se ale další pozoruhodní hudebníci a
soubory představí poprvé – např. Goeyvaerts Trio, Olivier Vernet, Gunnar
Idenstam a Lisa Rydberg.
Dramaturgem letošního festivalu je
belgický hudební vědec a básník Jelle
Dierickx. Protože se festival koná jak
na zámcích, tak v kostelích, slavnost
bude mít také rozměr efektní i duchovní. Oba aspekty slavnosti jsou přítomny v hudbě Hildegardy z Bingenu

a Arvo Pärta, která na festivalu zazní.
Řada fascinujících klášterů, kostelů
a kaplí regionu se pochopitelně nabízí
jako ideální prostředí pro konání duchovní části festivalu.
V našem městě se uskuteční tradičně dva koncerty. Vystoupení českého
chlapeckého sboru Boni pueri ukončí
oslavy Dětského dne, který se bude
konat v neděli 31. května 2015. Posluchači se mohou těšit na koncert v nově
otevřeném centru Eden. Koncertní
varhaník, skladatel a folkový muzikant
Gunnar Idenstam se nám představí
14. 6. 2015 v kostele sv. Vavřince.
Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji KD Bystřice n. P. Další
informace o festivalu najdete na stránkách festivalu: www.concentus-moraviae.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.
vyhlašuje

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Pro nový školní rok přijímáme žáky ve věku od 5 let do hudebního
a výtvarného oboru uměleckého vzdělávání.
Přijímací řízení proběhne v budově ZUŠ, Nádražní č. 1300 ve
dnech 11. – 15. 5. 2015, v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Více informací včetně studijních zaměření a vyučovaných hudebních
nástrojů získáte na www.zusbnp.cz.
Pokud se nemůžete dostavit ve stanovaném termínu, lze si sjednat
osobní schůzku na tel.: 566 552 210.

Duchovní hudba v dnešní době?
12. dubna t. r. měli občané Bystřice n. P. příležitost zúčastnit se
mimořádně krásného koncertu v
kostele sv. Vavřince. Římskokatolická farnost a Základní umělecká
škola Bystřice n.P. zaštítily vystoupení Smyčcového orchestru
N. Kyjovského a Komorního sboru
Alter Ego s hosty pod uměleckým
vedením paní Lenky Macháčkové,
zástupkyně ředitele místní ZUŠ.
Jistá obava, že by snad náplň
koncertu mohla odradit jinak vždy
četné publikum zmíněných těles,
se rozptýlila už při pohledu na lidi
spěchající podvečerním náměstím
k otevřeným dveřím zcela zaplněného kostela. Strunu očekávání
rozezněl v úvodu tentokrát i Otec
Rozehnal, který pronesl stručný, ale
o to závažnější proslov. Zasvěceně
promluvil o charakteru skladeb
a také jasně vysvětlil vymezení
chrámového prostoru pro provozování hudby určitého druhu a úrovně. Totiž hudby povznášející člověka nad pouhou materiální existenci,
nad pouhou zábavu, nad pouhou
přízemnost.
Věřím, že jsem nebyla sama, kdo
takto chápal slova, která bez nejmenšího nátlaku nabádala posluchačstvo k uvědomění si věcí pro
člověka nejdůležitějších. A pak už

se ve výborně prokomponovaném
programu rozezněla hudba z děl barokních mistrů oslavujících velikonoční poselství. Zjevné plné nasazení hudebníků a napjatá pozornost
publika vytvořila atmosféru, která
si nezadala s vyzněním v leckterém
renomovaném koncertním sále.
Byl to opravdu mimořádně krásný koncert, o čemž svědčily i po
jeho skončení postávající a diskutující hloučky vděčných posluchačů,
jakož i reakce, které jsem mimoděk
vyslechla při letmých setkáních.
Překvapily mě zejména z důvodu,
že oceňující hlasy nepatřily jen
starším, ale byly i středního věku
a i docela mladé! Potom že mladí
nemají smysl pro vážnou hudbu.
Ale je přece na nás vědoucích,
abychom jim umožnili ji poznávat.
Proto bychom si měli vážit nositelů
osvěty i v našem městě. Jsme vděčni uvedeným souborům a sólistům,
zejména pak Lence Macháčkové,
jejíž muzikantský, ale také organizační a v neposlední řadě lidský
přínos je obdivuhodný. Rovněž
s vděčností vnímáme vstřícnost
představitele zdejší římskokatolické farnosti, která, ne poprvé,
umožnila uskutečnění kulturní akce
výrazně převyšující průměr běžné
nabídky.
Noemi Robotková

Divadelní spolek Rozsochy a Portimo, o. p. s.
zvou
na benefiční představení

LUBOŠ STÁLE HLEDÁ HRANICE
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Už čtvrtým rokem hledá hraničníky kolem Bystřice nad Pernštejnem
Luboš Korbář. Celkem 233 jich zde
bylo umístěno a přesně popsáno před
rokem 1835, kdy vznikla indikační
skica okolí i s hraničníky. Od té doby
samozřejmě přibyly v terénu i další
hraniční kameny, ať už vymezovaly
katastr bystřický, či některý ze sousedních.
Luboš za ta léta už nachodil jeden
tisíc kilometrů a našel na čtyři desítky
kamenů. Více než jednou jej doprovázela asi desítka lidí, nejčastěji Ondřej Jahoda a Milan Bazalka. Několikrát se zúčastnili i pátrači z Poličky
a lidé z Bystřice pak na oplátku zamířili kolem Poličky.
„Škoda, že se k nám nepřidal nikdo
sám, vesměs verbuji svoje známé,“
hodnotí Luboš účast na výpravách.
Za nejkrásnější objevený kámen
považuje Luboš Korbář ten z lesa

Výtěžek podpoří sociální služby
a programy Portimo, o. p. s.
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce března.
Knihy pro dospělé:

Tschenze Vadim
Uhlíř Dušan

Pavouci České republiky
Inventura v 89 letech
Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes
Pan Mercedes
Pašeráckou stezkou z Tibetu
Deníček moderního fotra, aneb, Proč
by muži neměli mít děti
Největší záhady dávných Čech
Iva Janžurová
Zážitky blízké smrti
Tajemné podzemí na našem území
Ženy v třetím odboji
Živá, mrtvá a stříbrná voda
Magie semínek CHIA
Bylinky pro děti a maminky
1000 stavebních památek a jiných
zajímavostí Novoměstska a Žďárska
Staroruští léčitelé
Drama Bílé hory

Knihy pro mládež:
Hunt Roderick
Pospíšilová Zuzana
Rider Cinthia
Rožnovská Lenka
Vokrouhlický Lubor

Alík hlídá babičku
Detektivové a podivné krádeže
Chlupatá příšera
Co zavinil Kolumbus
Příběhy doktora Pacičky

Doleček Rajko
Jirkovská Alexandra
King Stephen
Kopecká Jana
Landsman Dominik
Liška Vladimír
Macek Petr
Mehne Sabine
Novák Jan
Pejčoch Ivo
Romanová Ol´ga
Scheer James F.
Staňková-Krohnová M.
Svoboda Pavel

Kouzlo bylinek
Ve čtvrtek 19. března
2015 jsme v naší knihovně prožili velmi příjemný
podvečer s bylinkářkou
paní Hanou Urbánkovou
z Jimramovských Pasek.
Majitelka rodinné farmy
Sedmikráska nám nabídla své znalosti o léčivých
účincích různých bylinek.
V průběhu akce jsme měli
možnost ochutnat i zakoupit domácí bylinné směsi,
čaje a sirupy.
„Malování pro děti s Adolfem Dudkem“ proběhlo již
tradičně v úterý 24. března
2015 v městské knihovně pro
žáky 3. ročníků bystřických
ZŠ. Děti se zábavnou formou
seznámily s prací skutečného
ilustrátora dětských knížek.

ZPRÁVY Z MUZEA
Takhle jednou v sobotu…
… jsme vítali jaro se smyčcovým kvartetem Cappella Allegra. Ten, kdo přišel
28. března 2015 do muzea, si jistojistě užil příjemný podvečer s hudbou, vínem a
přáteli.
Repertoár byl velmi pestrý, obsahoval skladby klasické, lidové i moderní a kromě tradičních nástrojů smyčcového kvarteta (housle, viola, violoncello) zazněla i
kytara a ﬂétna.
Večer byl rozdělen do tematických bloků, mezi kterými byly přestávky na
ochutnávku Sedleckých vín.
Děkujeme za skvělý čas Lence Macháčkové, Janě Vandírkové, Věře Kubíkové
a Ireně Elčknerové. Věřím, že si večer užily stejně jako my posluchači, a už teď se
těšíme na další setkání s nimi.
Celé foto album si můžete prohlédnout na facebooku města, dostupné z oﬁciální
stránek Města Bystřice nad Pernštejnem www.bystricenp.cz.
-iv----------------------------------------------------------------------------------------Touto cestou bychom rádi Lence Macháčkové oﬁciálně pogratulovali
k umístění na 4. místě v soutěži Žena regionu.
„Tato soutěž je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a
které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně
se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom
všem zvládají péči o rodinu.
Tyto ženy se na Vás neusmívají z obálek módních a lifestylových časopisů,
nebo je nenajdete v žebříčku nejbohatších a nejúspěšnějších lidí, ale své bohatství
mají někde jinde - rozdávají úsměvy a otevírají svá srdce těm, kteří potřebují
jejich pomoc a pozornost.
Jejich úsilí a činnost mnohdy postávají skromně v koutě, své úspěchy ne vždy
ventilují do světa, a tak veřejnost a média o jejich smysluplných aktivitách nemají
sebemenší tušení.“ [1]
L. Macháčková byla nominována za region Vysočina s následujícím medailonkem:
„Profese: zástupce ředitele ZUŠ, hudebnice
Lenka Macháčková je úžasná žena mnoha předností, které za hodně vděčíme.
Byla původně zdravotní sestrou a v nejtěžších chvílích díky svým znalostem nezištně pomáhala umírající manželce mého bratra, aby mohla zůstat v domácím
prostředí. Dnes je to ovšem hlavně kulturní žena. V současnosti je uměleckou
vedoucí smyčcového kvarteta Cappella Allegra a komorního sboru Alter Ego.
V roce 2009 absolvovala studium Pedagogické fakulty MU v Brně a současně
studovala i Teorii a provozovací praxi staré hudby, obor barokní housle na Filosoﬁcké fakultě MU v Brně. Podílí se na organizaci různých kulturních akcí
v Bystřici nad Pernštejnem a okolí, jako např. čtení dětem, kulturní léto a jiné.
Vaří také dětem na skautském táboře a vede je k hudbě a kultuře obecně.“ [2]
Ještě jednou moc blahopřejeme a přejeme další pracovní i osobní úspěchy
a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
-muz[1] Žena regionu [on-line], dostupné z WWW: http://www.zenaregionu.
cz/c/o-soutezi [2015-04-07]
[2] Osobní medailonek [on-line], dostupné z WWW: http://www.zenaregionu.cz/zena/8/lenka-machackova [2015-04-07]

„Obrázky ze života hmyzu“
Divadlo pro děti „Řád červených nosů“ zrealizovalo
v městské knihovně zábavnou
revue pro žáky bystřických
škol. Příběh s trochou poučení
,co je správné a co ne, měli žáci
možnost zhlédnout v pátek 10.
dubna 2015.
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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Události května 1945 v Bystřici (ze vzpomínek Františka Domanského –1. část)
Jedná se o doslovný přepis rukopisných vzpomínek Františka
Domanského; upraveny byly pouze
nejasné pasáže.
V neděli 6. května 1945 bylo
v městě Bystřici velmi rušno, situace napjatá. Dopoledne objevili
se na chodnících před školou jednotliví členové Sokola Skorkovský
a Vyorálek s puškami na ramenou
a hlídkovali. Pojednou přinesl někdo
zprávu, že u školy 11ti letky1, kde
byl nastěhován německý vojenský
lazaret, se střílí. V obecní kanceláři bylo živo, rokovalo se o běžných událostech, bylo pozorovati,
že válečné události spějí ke svému
vyvrcholení a vyřešení. Dosavadní
vládní komisař Josef Najmr2 tento
den se již k Obci nedostavil. Po této
zprávě jako kancelářský zaměstnanec a ustanovený správce sokolovny v době okupace, kdy byli v této
budově umístěni němečtí studenti
z Berlína, rozhodl jsem se, že půjdu
zjistit, co se vlastně u školy děje.
Připojil se ke mně v kanceláři3 právě také přítomný inženýr z Brna
a šli jsme spolu ke škole. Tam jsme
uvnitř budovy, při jednání s dosavadním velitelem německého lazaretu v hodnosti plukovníka zjistili,
že někdo strhl lazaretu vlajku Červeného kříže umístěnou na tyči před
budovou. Poněvadž jsme věděli, že
rekonvalescenti lazaretu mají po
ruce různé druhy zbraní, čímž by

mohlo dojíti při nepředloženém pokusu k vážným událostem, snažili
jsme se vysvětlit uvedenému plukovníku a přítomným důstojníkům,
že se jedná o nerozumný čin nějakého výrostka, že se to nemělo státi.
Tím tato záležitost byla urovnána
a vrátili jsme se na Obec, kde jsme
o tom podali zprávu.
Ustavujícím se potom Národním
výborem bylo vyhlášeno, aby byly
na budovách vyvěšeny prapory,
domy zdobeny, že vítězství je již na
dosah rukou. Odpoledne, když na
mnohých budovách vlály již prapory
a výkladní skříně byly vyzdobeny,
asi po 4té hod. přijelo Fortnou na náměstí osobní auto z kterého vystoupili 2 němečtí důstojníci a s automaty v rukou hned se brali k MNV.
Zde v kanceláři přednosty bylo
pohromadě více občanů, kteří rokovali o situaci. Dva němečtí důstojníci při vstupu do nynější světnice
č. 3 hned se ptali, kde jsou zástupci
města. Odkázali jsme je do světnice
přednosty, kde po pohovoru s přítomnými nařídili, že musí být ihned
všechny prapory sundány, překážky
na silnici od Věchnova z poražených
stromů odstraněny, vyzdobená skříň
prodejny obuvi s obrazem Beneše
tam vystaveným nařídili odstraniti
hned. Veškeré prapory a výzdoba
byla pak skutečně na vyzvání v krátké době odstraněna.
Pondělí, 7. května 1945

Dopoledne se proslýchalo, že
partyzáni mají v úmyslu odzbrojit
odpoledne německý lazaret umístěný ve škole za sokolovnou, prý
potřebují zmocniti se zbraní tam
umístěných. Pokud jsem se dozvěděl přišlo v poledne několik partyzánů ozbrojených loveckými puškami
a pár civilistů, když se v hotelu na
pozvání číšníka posilnili alkoholem
a odebrali se pak ku lazaretu. Byl
jsem pohromadě doma s rodinou
po obědě a v půl druhé přišel pro
mne MUDr. Krejzek, že mám jíti
hned k sokolovně, že tam partyzáni
odzbrojují německý lazaret umístěný ve škole. Šel jsem hned s ním
a u škole na stupních vidím několik
ozbrojených mužů, jak vyjednávají
s důstojníky lazaretu. Černý partyzán, kterého jsem dosud neznal4, šel
mi vstříc, poklepal mi na rameno
a pronesl: “Herr bürgermaister, potřebujeme čtyři auta na odstěhování
lazaretu.“ Sledoval jsem dále vyjednávání s Němci, za partyzány jednal
hlavně velký černý muž, vedle něho
stál menší partyzán a pak několik
v civilních šatech oblečených mužů,
pokud jsem viděl s obyčejnými puškami stáli po straně vchodu do školy. Chvíli se jednalo, pak předávali
Němci nějaké zbraně, pušky, automaty a tyto odnášeli přítomní členové partyzánů na hasičský vůz stojící
u sokolovny. Pak se šlo dovnitř do
pravé rožní školní místnosti, kde se
sepisoval na stroji průkaz, kterým
partyzánský oddíl Dr. Miroslava
Tyrše, velitel Labuňski, povoluje
volný odchod lazaretu po odevzdání všech zbraní, žádné překážky že
jim nemají býti cestou činěny atd.
Když se pak tento průkaz předčítal
německou řečí přítomným důstojníkům a měl se podepisovati, ozval se
na chodbě a venku hluk, menší partyzán (Janko Silný) a účetní František Kupka z Bořitova hned běželi
ven a již bylo slyšeti řinčení skla a
po chvíli rány. Černý velký partyzán
(Labuňski) vyšel rovněž ven, slyšel
jsem jak volal: “Kein schluss must
alles tot.“ Na schodišti k prvému
poschodí němečtí důstojníci s puškami, které měli pod pokrývkami na

postelích, byli připraveni k obraně.
Když rány venku utichly, vyšel jsem
před školu, kde ležel účetní z Bořitova s rozhalenou krví zborcenou
košilí mrtev, na pravé straně malý
partyzán Janko střelený ze sklepa,
jeden mrtvý německý vojín a jednoho těžce zraněného do nohy přenesli
do školní světnice, kam jsem se jako
zástupce Obce vrátil.
Po dodatečném zjištění vysvětlilo se, že ke škole na tajnou telefonickou výzvu z lazaretu přijel do
Bystřice oddíl pancéřového vlaku
z Rožné, namířil kanon na Bystřici
a mužstvo v rozstupu postupovalo
ke škole, kde se vše uvedené odehrávalo. Když se blížili k nám v Luční
ulici, střelili několik ran do těchto
vil, naštěstí nikdo nebyl zraněn.
U škole byli Němci v přesile a
ovládli situaci. Velitel partyzánů utíkal ze škole kolem rohu sokolovny
k průjezdu na náměstí, ačkoliv bylo
po něm stříleno nebyl zasáhnut. Na
náměstí skočil na právě jedoucí koňský povoz a rychlou jízdou na horní
konec a ven z města se zachránil.
Oberst který se pojednou objevil mi
pak dodatečně říkal: “Toho černého jsme měli dostat.“ Jeden z toho
oddílu, chlap jako jedle se šrámem
na tváři vešel pak do místnosti
a chtěl odvléci a zastřeliti třesoucího
se muže Novotného z Věchnova u
kterého už venku viděli, že má zbraň
u sebe. Na zakročení jednoho z poddůstojníků upustil od svého úmyslu.
Zavřeli ho pak do sklepa, odkud se
mu podařilo zázrakem v noci uprchnouti okénkem a po břiše doplazil
se zatím do bezpečí k Ludvíkovi
Dědkovi. Pak se pojednou objevil ve světnici německý plukovník
s kterým jsme v neděli dopoledne
jednali a do této chvíle se neukázal
ačkoliv po něm partyzáni pátrali. Po
poradě s ostatními důstojníky nařídil
mi abych zařídil u Obce aby poslala
do 8 h. večer do školy 12 rukojmích,
přední muže města. Telefonem jsem
Obecní úřad o tom uvědomil.
Pokračování příště
Foto: Pohřeb partyzánů – autor Adolf
Dvořáček

1) Tehdy Měšťanská škola, od roku 1953 Jedenáctiletá střední škola, dnes Masarykova
základní škola
2) Josef Najmr, majitel drogerie, byl vládním komisařem města od 5. září 1939
3) V květnu 1945 vznikající se Národní výbor byl umístěn v budově Obecního úřadu,
bývalé staré radnici města; dnes je zde muzeum města Bystřice.
4) Z dalšího textu vyplývá, že se jednalo pravděpodobně o I. A. Labuňského, velitele
partyzánského oddílu Dr. Miroslav Tyrš.
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FÉROVÉ PŮJČKY

☞ živnostníci, zaměstnanci,
důchodci a MD
☞ možnost odkladu splátek

Telefon: 777 229 889

Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů
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Zdenda Kolář – těžký boj o body do
žebříčku ATP
Zdenda
Kolář se
po loňské
sezoně,
kdy startoval ještě
v juniorské
kategorii,
začíná prosazovat také
mezi muži.
Své umístění na žebříčku ATP
ve dvouhře
(k 31.12.2014 byl 1.422) si chtěl zlepšit
v Chorvatsku, kde se na Istrii koná série
5 antukových turnajů kategorie Future (budoucnost). Že není jednoduché
v těchto turnajích body získat, svědčí
to, že hráč, aby se kvaliﬁkoval do hlavní soutěže, musí v kvaliﬁkaci vyhrát
4 zápasy a aby získal 1 bod do žebříčku ATP, poté potřebuje v hlavní soutěži
vyhrát ještě minimálně jeden zápas.
V kvaliﬁkacích se hrají i 2 zápasy v jednom dni a hráč tak často stráví na kurtu
4 a více hodin. V kvaliﬁkacích těchto
turnajů startují většinou začínající hráči, kteří nemají dostatek bodů na to, aby
mohli hrát v hlavních soutěžích, ale nic
nevzdávají a bojují o každý bod. Na
prvním turnaji v Umagu Zdenda prohrál ve ﬁnále kvaliﬁkace, nad jeho síly
byl Čech Pavel Nejedlý. Druhý turnaj
se konal v Poreči. Po čtyřech výhrách
v kvaliﬁkaci, kde mj. porazil P. Nejedlého, se mu dařilo i v hlavní soutěži.
V 1. kole porazil 2:1 na sety prvního

nasazeného turnaje a 240 hráče světa
Švéda Ch. Lindella, který letos mj. nastoupil za Švédsko v Davis Cupu proti
Rakousku. Po výhře ve 2. kole s dalším
Švédem M. Erikssonem postoupil do
čtvrtﬁnále, kde sice prohrál s Rumunem Luncanu, ale 2 body do žebříčku
ATP byly velmi cenné. Na třetím turnaji v Pule, opět přes čtyři zápasy v kvaliﬁkaci, postoupil do hlavní soutěže. Zde
prohrál v semiﬁnále mezi posledními
čtyřmi hráči o postup do ﬁnále s pozdějším vítězem Italem R. Bellottim, ale
získal 6 bodů, což byl obrovský úspěch.
Stejný výsledek zopakoval na čtvrtém
turnaji v Rovinji, když v semiﬁnále
prohrál s krajanem Dušanem Lojdou (v
juniorech vyhrál US Open, byl již 161
na světě a vrací se po zranění). Dalších
6 bodů bylo už něco navíc, co překonalo všechna očekávání. Poslední turnaj
se hrál ve Vršaru a zde prohrál v 1. kole
ve třech setech s druhým nasazeným
a 300 hráčem světa Italem F. Gaio.
Zdenda odehrál celkem 22 zápasů
ve dvouhře a 10 zápasů ve čtyřhře (jednou ﬁnále a jednou semiﬁnále), získal
14 bodů do žebříčku ATP a posunul
se aktuálně na 871 místo na světě. To
by mu mělo zaručovat přímou účast
v hlavních soutěžích turnajů kategorie
Future a také v kvaliﬁkacích turnajů
vyšší kategorie ATP Challenger Tour.
K dosaženým výsledkům Zdendovi
moc gratulujeme a do dalších těžkých
bojů mu přejeme hodně úspěchů
a hlavně pevné zdraví.
-ZM-

První ročník Bystřické hokejové ligy je minulostí
Na začátku letošního února byl rozehrán premiérový ročník Bystřické hokejové ligy. Celkem se přihlásilo osm týmů z Bystřice a blízkého okolí. Každé mužstvo odehrálo sedm utkání ve skupině, po kterých následovala další
porce zápasů v play-off. Čtvrtﬁnálové dvojice vytvořili HC Bystřičtí Sokoli
s HC Zubří, Zelenáči s HC KHB, HC Panthers Štěpánov s HC Opajda a HC
Hluší psi Rožná s HC Vítochov. Ze čtvrtﬁnále, které se hrálo pouze na jedno
vítězné utkání, se do semiﬁnále probojovaly týmy Sokolů, Zelenáčů, Panterů
a Hluchých psů. Napínavou semiﬁnálovou bitvu nabídl především souboj
Zelenáčů a Panterů ze Štěpánova. Šťastnější z této dvojice byl Štěpánov,
který vyhrál oba semiﬁnálové zápasy a ve ﬁnále změřil síly s Bystřickými
Sokoly. Ti vyřadili tým z Rožné.
Finále se odehrálo 11. dubna v 18 hodin na bystřickém zimním stadionu. Před plnými tribunami se hrál pohledný hokej s překvapivým průběhem.
Očekávalo se vyrovnané utkání s napínavým závěrem, ale Bystřičtí Sokoli
drželi otěže zápasu pevně ve svých rukou a s přehledem vyhráli 12:2. Místostarosta Bystřice Mgr. Josef Vojta poté předal účastníkům ﬁnále ceny
a hráčům Sokola navíc putovní Pohár města Bystřice.
První ročník hokejové ligy se povedl. Nejen samotní hráči, ale i diváci si
pochvalovali nový druh sportovní zábavy v Bystřici. Na víkendové zápasy
chodily pravidelně davy diváků a fandily svým oblíbeným týmům. To potěšilo především organizátory soutěže, kteří se již začali připravovat na její druhý
ročník. Ten pravděpodobně odstartuje na začátku října a už teď je jisté, že
se liga rozroste o další mužstva. Pokud i vy chcete přihlásit svoji obec nebo
svoji hokejovou partu, máte stále možnost. Pište na email zimakbystrice@
gmail.com nebo volejte na telefonní číslo 724 067 141, kde se dozvíte více
informací.
A jedna důležitá zpráva na závěr. Led se na bystřickém zimáku rozpouštět
nebude. Stadion bude v provozu celoročně. Rozpis veřejného bruslení a ledové plochy je na stránkách www.zimakbystrice.cz a na https://www.facebook.
com/zimakbystricenadperstejnem.
Celkové pořadí:
1. HC Bystřičtí Sokoli
2. HC Panthers Štěpánov
3. Zelenáči
4. HC Hluší psi Rožná

5.
6.
7.
8.

HC Vítochov
HC Opajda
HC KHB
HC Zubří
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Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.

Bystřický fotbal
pomáhá…
Již druhým rokem se uskuteční
Charitativní fotbalový turnaj mladších přípravek pod záštitou SK
Bystřice nad Pernštejnem a města
Bystřice nad Pernštejnem, který se
bude konat 21. 6. 2015 od 9.00h. na
fotbalovém stadioně SK Bystřice
nad Pernštejnem. Turnaj bude věnovaný podpoře Honzíka D. z Bystřice nad Pernštejnem, který má těžké
kombinované postižení. Pořadatelé
výtěžkem z akce podpoří Honzíkovu speciální léčbu, která je velmi ﬁnančně náročná. Jedná se především
o nákup speciálních zdravotních
a rehabilitačních pomůcek.
Turnaj bude otevřen veřejnosti,
zajištěn bude bohatý doprovodný
program (skákací hrad, soutěže pro
děti, tvořivé dílny, trampolína, činnosti zaměřené na přiblížení života
osob s postižením a mnoho dalšího)
a bohaté občerstvení.

Pořadatelé akce vyzývají případné sponzory, kteří by chtěli přispět ať už věcnými dary či ﬁnanční
hotovostí, aby se obrátili na pana
Josefa Soukopa, předsedu SK, tel.
605 258 059, e-mail: Josefsoukop
@seznam.cz.
Program turnaje bude upřesněn
v květnovém vydání Bystřicka a na
webových stránkách Sk Bystřice
nad Pernštejnem a stránkách města
Bystřice nad Pernštejnem.
Přijďte zakončit školní rok podporou léčby pro Honzíka! Srdečně
zváni jsou příznivci fotbalu, rodiče
s dětmi i široká veřejnost. Děkujeme, že nám pomůžete pomáhat.

7. 3. 2015 Edi Schvarzer Jugendturnier
Jugend C: 1. místo Isabela Sedláková, Jugend B 1. místo Marek Totušek, a 2
. místo Eliška Malíčková super výsledek – gratulují trenéři i široká veřejnost
7. 3. 2015 Jesenského memoriál Kadeti
11. místo Radek Šibor, škoda, že byl Robert König nemocen
A do třetice 7. 3. 2015 Mladý mušketýr na USK Praha
Děvčata 1. místo Michala Illeková, 5. místo Daniela Prokešová a 8. místo
Kateřina Prokešová
Chlapci: 3. místo Vojtěch Holemý
14. 3. 2015 Tuláčkův memoriál Ostrava
1. místo Jiří Kurfürst, 3. místo Jan Kurfürst, 28. místo Robert König
21. 3. 2015 MT žáků Wroclav
Ročník 02-03: 18. místo Marek Totušek (213 účastníků)
36. místo Isabela Sedláková, 55. místo Eliška Malíčková (133 účastníků)
Ročník 00-01: 32. místo Robert König (174 účastníků)
Ročník 04 a mladší: 46. místo Vojtěch Holemý (123 účastníků) a 25. místo
Michala Illeková (120)
28. 3. 2015 MT Hoppel- Poppel Goörlitz
2. místo Eliška Malíčková
Soutěžní akce jsou podpořeny Krajem Vysočina

Patronem celého turnaje je Radim König, bývalý hráč Sigmy
Olomouc a Jablonce, bývalý svěřenec Karla Brücknera v mládežnických reprezentacích.

Vrchařská koruna Vysočiny 2015
V letošním roce je zahájen první ročník celosezónní soutěže pro všechny
milovníky cyklistiky a cykloturistiky a přírody Vysočiny v okolí Žďárských
vrchů – Vrchařská koruna Vysočiny.
Inspirací pro letošní rok se nám stala Vrchařská koruna Valašska, která
v okolí Vsetína letos pojede již 3. ročník. Cyklistickou sezónu na Bystřicku,
Novoměstsku, Žďársku a blízkém okolí si tedy můžete od dubna do října
zpestřit obdobou této soutěže.
Prvním krokem je registrace na www.vkvys.cz a poté zdolání 20 vrcholů. Na každém vrcholu se účastník vyfotí a uvedené fotograﬁe se jménem
zašle na email vkvysociny@gmail.com. Ten, kdo pošle fotograﬁe ze všech
20 vrcholů v nejkratším čase od své registrace na webu, se stane držitelem
Vrchařské koruny Vysočiny pro rok 2015. Ostatní, kterým se podaří všechny vrcholy zdolat a doložit fotograﬁemi, se mohou těšit na pamětní diplom
a slosování o zajímavé ceny. Není tedy nutné se registrovat hned k 1. dubnu.
Jednotlivé vrcholy, jejichž popis i s doporučenou trasou najdete na webu,
můžete využít i jako tipy na výlety v průběhu celého léta. Pro ty, kteří navštíví jen některá místa, je připravena alespoň soutěž o nejlepší cyklistickou
fotograﬁi. Všechny informace najdete na uvedeném webu a na facebookových stránkách.
Vrchařská koruna Vysočiny se koná od 1. dubna do 31. října. V průběhu
sezóny bude také uskutečněno několik cyklovýletů „Po Zubřích stezkách“,
které se s úspěchem konaly už v loňském roce. Tak se nebojte šlápnout do
pedálů!
Více informací: www.vkvys.cz, Facebook Vrchařská koruna Vysočiny
vkvysociny@gmail.com,

Vrcholy
Zelená hora
pramen Svratky
Devět skal
Karlštejn
Drátenická skála

Buchtův kopec
Lucký vrch
Kamenice
Harusův kopec
poslední vlk

Nedvězí
Vítochov
Karasín
Vírská přehrada
Horní les

Svojanov
Kopaniny
Zubštejn
Horní Čepí
Pernštejn
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TRAMPO a LÍNA UVÁDĚJÍ …
Rok s rokem se sešel a za dveřmi
je květen. Stejně jako vloni jsme i letos ke studentskému Majálesu Zubří
země 2015 připojili sportovně relaxační odpoledne pro rodiče s dětmi
a vlastně pro všechny, kdo se chtějí
pobavit.
V loňském roce nás mile překvapil zájem rodičů a dětí, kteří se přišli
pobavit do areálu Střední odborné
školy v Bystřici nad Pernštejnem.
Stejně tak i letos připravujeme podobnou akci.
Co pro Vás připravujeme? V pátek 8.5.2015, kdy je státní svátek
a většina dětí školkou i školou povinných zůstává doma s rodiči nebo
prarodiči, otevřeme ve 12:00 hodin
brány do areálu Střední odborné
školy v ulici Dr. Veselého.
Program:
12:00 – 12:45 dětská diskotéka
s Liborem Cahou
12:45 – 13:30 muzikálová pohádka O dvanácti měsíčkách
13:30 – 15:30 TRAMPO a LÍNA
UVÁDĚJÍ … - soutěže pro děti
a rodiče s Trampem a Línou – zábava zaručena!
15:30 – 17:00 velký koncert JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou – pohádkové a ﬁlmové písničky, které
zná úplně každý
Po celý odpoledne budou pro děti
a dospěláky probíhat soutěže a hry,
po jejichž splnění si každý odnese
malý dárek.
V areálu budou pro děti nachystány skákací hrady, které v Bystřici
nad Pernštejnem ještě k vyzkoušení
nebyly, dále si všichni budou moci
zaskákat na bungee-trampolínách,
vyzkoušíte si přechod přes slack-line a mnoho dalších aktivit pro
všechny.
Připravíme pro vás i občerstvení
– steaky a pivo pro dospěláky, párky
v rohlíku a limonády pro děti, možná bude i zmrzlina.
Přijďte se pobavit, protáhnout svá
těla a poslechnout si krásné písničky,
které si zazpíváte společně s kapelou
vystupující na velkém podiu. Budete
srdečně vítáni!

Zubní pohotovost DUBEN - KVĚTEN 2015
DUBEN
25.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
KVĚTEN
1.5. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
2.5. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
3.5. MDDr. Klára Kuncová, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
8.5. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
9.5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
10.5. MUDr. Eva Peňázová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900
16.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
17.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
23.5. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928
24.5. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v
měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
NON STOP POHOTOVOST

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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GAMA GROUP a.s.
závod 6 Jimramov,
který je výrobcem jednorázových zdravotnických
ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͕ǀǇƉŝƐƵũĞǀǉďĢƌŽǀĠƎşǌĞŶşŶĂƉŽǌŝĐŝ͗

 >E/sZsKdE1s|ZK
WŽǎĂĚĂǀĞŬ͗
EĂďşǌşŵĞ͗
•ϭϬϬйŬǀĂůŝƚĂĂƉƎĞƐŶŽƐƚ •mzda: ϭϬϱϬϬ<ēʹϭϰϬϬϬ<ē
•ϮʹϯƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ •ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶş
•ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƉĞŶǌŝũŶşƉƎŝƉŽũŝƓƚĢŶş
•ĚŽǀŽůĞŶĄŶĂǀşĐ
ŝǀŽƚŽƉŝƐǇƉŽƐşůĞũƚĞŶĂĞͲŵĂŝů͗forchtsamova.jim@gama.cz,
ƉƎşƉĂĚŶĢƚĞů͘566 590 122
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KULTURA

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU KVĚTEN 2015
Úterý 5. května – velký sál KD – 10.00
VÝCHOVNÝ POŘAD
TRAPAS NEPŘEŽIJU!
Základy slušného chování s nadhledem
a nementorsky. Představení je určeno
pro žáky 2. stupně ZŠ.
Vstupné: ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Úterý 12. května – velký sál KD – 8.30
a 10.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO
DĚTI
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Uvádí: Divadelní společnost Julie Jurištové. Klasická pohádka s písničkami na
motivy Boženy Němcové.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Délka představení: cca 65 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Středa 13. května – velký sál KD – 19.30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Z LOUŽE POD OKAP
Uvádí: Fanny Agentura Praha
Hrají: DANA HOMOLOVÁ, MICHAELA DOLINOVÁ, VLADIMÍR
KRATINA, FILIP TOMSA
Vstupné: 240 Kč Předprodej: KD
Čtvrtek 14. května – malý sál KD –
17.00 – Pořádá: ZUŠ
KONCERT
MÁJOVÝ KONCERT ŽÁKŮ
Z DECHOVÝCH TŘÍD Š. HUSÁKA A A. POKORNÉHO
Ve skladbách starých mistrů i současných autorů se představí nejen sólisté,
ale v závěru programu i malý orchestr
s klasickou dechovkou i populárními
skladbami.
Vstupné: dobrovolné
Pátek 15. května – velký sál KD – 9.00
Pořádá: ZŠ T. G. M. a KD
18. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME …
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké
sbory z Bystřice n. P. a okolí.
Vstupné: dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost
Čtvrtek 21. května – velký sál KD –
18.00 – Pořádá: ZUŠ
KONCERT ABSOLVENTŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ BYSTŘICE N. P.
V pestrém programu vystoupí žáci končící studium hudebního oboru. Součástí
koncertu je výstavka prací žáků výtvarného oboru. Vstupné: dobrovolné
Středa 27. května – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pro děti od 3 do 9
let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Středa 27. května – malý sál KD –
17.00 – Pořádá: Hudební škola Yamaha
KONCERT
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Na závěrečném koncertě se představí
žáci v individuální a skupinové hře na

keyboard, ﬂétnu a ve zpěvu.
Vstupné: dobrovolné
Neděle 31. května – Masarykovo náměstí – 10.00 – 17.00
POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ
10.00 – 12.00
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
– MÍŠA RŮŽIČKOVÁ
PROJÍŽĎKY NA KONÍCH
10.00 – 13.00
PRO RODINU S ÚSMĚVEM
aktivity pro děti, malování na
obličej, malování na asfalt
NADOSAH preventivní a tvořivé
aktivity
CANISTERAPIE soutěže
s cvičenými pejsky
10.00 – 17.00
ODVÁŽNĚ JAKO OPIČKY
horolezecká stěna, lanovka,
slackliny, lanový žebřík, síť
RYTÍŘEM
NANEČISTO
ukázky zbraní,
soutěžení
13.00 – 14.00
ZPÍVÁME S
POHÁDKOU –
Divadlo Slunečnice
Brno
13.00 – 15.00
MOTORKÁŘI
DĚTEM – 7. ročník
Aktivity pro děti,
prohlídky motocyklů,
projížďky
14.00 – 17.00
OSTRŮVEK
POHÁDEK soutěže
s pohádkovými
bytostmi
VYRÁBĚNÍ
S KOPRETINOU
řemeslné dílny
16.15 – 17.00
VESELÁ
POUŤ
s hosty JŮ A HELE
08.00 – 16.00 hodin
MĚSTSKÉ MUZEUM
Děti vstup zdarma, dospělí 50% sleva
10.00 – 16.00
DEPOZIT – VETERÁN TATRA KLUB
Děti vstup zdarma, dospělí 50% sleva
DĚTSKÉ ATRAKCE, PROHLÍDKA
HASIČSKÉHO ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA, OBČERSTVENÍ
Pořádá: Město Bystřice n. P.
Na organizaci se podílí: ANR ČR, o.s.,
Cantes o.s., Dům dětí
a mládeže, For Family.cz, z.s., HO Lezci
z Vysočiny, Chopper
team, Jízdárna EDEN,
Kopretina – centrum
pro rodiče s dětmi,
Kulturní dům, Měst-
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ské muzeum, NADOSAH – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Rytíři Země zubra, Sbor dobrovolných
hasičů, Úsměváčci – PDRP, Veterán
TATRA klub
Neděle 31. května – Centrum EDEN
– 17.30
XX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
ČESKÝ CHLAPECKÝ SBOR
BONI PUERI
PAVEL HORÁK, sbormistr
Boni Pueri jsou pravidelnými hosty
festivalu Concentus Moraviae. Český
chlapecký sbor, který procestoval celý
svět, má široky repertoárový záběr –
od barokních skladeb po současnou
hudbu až k hudbě ﬁlmové.
Vstupné: 50 Kč dospělí, děti vstup

zdarma Předprodej: KD
Připravujeme:
14. června Concentus Moraviae – Gunnar Idenstam/varhany
21. - 23. června Princové jsou na draka
27. června Ve zbroji – rytířská klání
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.
cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před
každým představením.
Změna programu vyhrazena!
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KULTURA RŮZNÉ
VODOMIL,

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

V minulém článku jsme Vás již seznámili se dvěma letošními základními turistickými cíly - Českým lesem
a Smrčkovou lípou v Lísku. Uvedli
jsme rovněž třináctý, náhradní cíl, a
tím je pořízení Vaší fotograﬁe z přírody Bystřicka.
Dnešní pokračování začneme informacemi o lesoparku Templ v blízkosti Dolní Rožínky, který je třetím
letošním turistickým cílem. Lesopark
nechal pro potěchu svou i svých hostů
vybudovat v 18. století hrabě Jan Nepomuk Mitrovský, který byl stoupencem
ﬁlosoﬁckého směru osvícenství. Práce
souvisely s přebudováním původního
zámeckého parku na klasicistní anglický park. Od zámku se hvězdicovitě
rozbíhaly cesty vroubené stromořadími k jednotlivým stavbám v okolí. Na
severovýchodním okraji obce byl zřízen lesopark s několika romantickými
stavbami - anglickou lázní, egyptským
obeliskem - symbolem vědy a společenství, potůčkem s umělými kaskádami a pohřební kaplí /chrámek osvícenství/. Ve své době patřil k nejkrásnějším
parkům na Moravě, do dnešních dní
se však zachovaly jen některé objekty.
Například chrámek osvícenství, což je
klasicistní kaple s hrobkou Jana Nepomuka Mitrovského, nebo empírový

egyptský obelisk. Zničena je však například budova anglické lázně a další
stavby, ze kterých zbyly jenom pozůstatky. Objekty jsou většinou skryty v
listnatém porostu, nejvíce viditelné jsou
na jaře a na podzim. Lesopark Templ
byl obnoven v roce 1993. Nyní v něm
vedou cesty a návštěvníci mohou využít nainstalované lavičky k odpočinku.
Pokud Vás romanticky komponovaný les zaujme, věnujte svůj čas i další
místní zajímavosti. Zhruba kilometr za
Dolní Rožínkou ve směru na Strážek je
možné v lese Jívině najít v hustém porostu umělou zříceninu, kterou v těch
místech panstvo nechalo vybudovat s
největší pravděpodobností v 19. století.
Čtvrtým z letošních cílů je Jánské
údolí mezi Bystřicí nad Pernštejnem a obcí Vír s říčkou Bystřicí,
která je v našem přírodním putování
reprezentantem vodních toků. Délka
Bystřice je necelých 25 kilometrů.
Jde o tok, který má převážně přirozený charakter se vzrostlým břehovým
a doprovodným porostem. Výjimku
tvoří intravilán a okolí Bystřice nad
Pernštejnem a místní část Domanínek,

Svatý Ján

Templ - Dolní Rožínka

kde je tok upraven s cílem chránit území před velkými vodami. Podrobnosti
o tocích obecně i o říčce Bystřici jsou
na tabulích Bystřických zastavení, které začínají u Vírského mlýnku v části
Hrdá Ves a pokračují údolím do intravilánu Bystřice nad Pernštejnem. Doporučujeme Vám od vtoku Bystřice
do Svratky absolvovat i cestu Jánským
údolím. Na skalním výchozu před
motelem Na kopci (dřívější tábor Jitřenka) si povšimněte zrekonstruované
sochy sv. Jana, který střeží nejen naše
cesty a putování, ale ochraňuje i vody
a veškerá řemesla spojená s vodami.
U motelu se říčka odkloní od silnice a cesta kolem ní je zatím značně
neschůdná, pokračujte proto dále po
silnici, zejména jste-li na kolech, případně s malými dětmi.
Další, pátý turistický cíl opět není
bodový, ale plošný. Jde o revitalizované příměstské území Bystřice nad
Pernštejnem s historickým názvem
Rácová, které slouží pro odpočinek
i sportovní vyžití. Revitalizace byla
ukončena v roce 2011 a jejím investorem bylo Město Bystřice nad Pern-

Rácová

štejnem. Záměrem revitalizace bylo
obnovit narušený vodní režim krajiny, kterou protéká Ždánický potok
s několika drobnými přítoky, přispět
k obnově přirozených přírodních stanovišť s návratem původních planých
rostlin a volně žijících živočichů a
vytvořit příjemné, pestré prostředí pro
návštěvníky. Došlo k vrácení přírodního charakteru napřímenému toku, k
obnově mokřadů, vytvoření tůní, vybudování rybníka „Rácovák“, obnově
rybníka „Müllerák“, zatravnění svahů
s nebezpečím splachů a k dosadbám.
Nakolik se záměr revitalizace podařil,
můžete posoudit při své procházce,
která může pokračovat přes Ždánice
do Karasína a nahoru na rozhlednu.
Na Rácovou se nejlépe dostaneme
odbočkou ze silnice II. tř. č. 19 do Nového Města na Moravě kolem prodejny stavebnin. Vstup na Rácovou tvoří
dřevěný pavilon, kde jsou i základní
informace o území.
Krásné cestování!
EZ

Rácová

Bystřice - u Jitřenky

ŘÁDKOVÁ INZERCE

POZVÁNKA

• NABÍZÍM k pronájmu garáž v Bystřici n. P. na
sídlišti I. Tel. 602 505 655
• NALÉHAVĚ HLEDÁM RD v Bystřici či
blízkém okolí alespoň malá zahrada podmínkou. Cena - do 1,8 mil. Poctivé jednání. Tel.:
775 667 214
• KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.:
721 469 234
• HLEDÁM rodinný dům se zahradou v Bystřici n. P. nebo v okolí do 20 km. Tel.: 774 193 566
• PRODÁM vykrmené prase, živé nebo v

Zveme vás touto cestou na oslavy 140 výročí založení Sboru
Dobrovolných Hasičů v Bystřici nad Pernštejnem. Oslavy budou
probíhat na náměstí T. G. Masaryka dne 27. 6. 2015 a budou doprovázeny bohatým programem s hasičskou tématikou jako například
slaňování, požární útok, dětský požární útok, vyprošťování osob, a jiné.
Za přítomnosti významných hostů bude součástí slavnostní odhalení busty
bystřického rodáka p. Edmunda Fiši, který se velkou měrou podílel na
rozkvětu hasičství v Bystřici a okolí a stál za zrodem Hasičské vzájemné
pojišťovny.
Celý program bude doprovázen Bystřickou kapelou, která bude hrát
k poslechu i tanci
SDH Bystřice nad Pernštejnem

půlkách, popřípadě jen půlku. Váha 120140 kg. Tel. 731163505
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RŮZNÉ


S VODOMILEM
ZUBŘÍ ZEMÍ

PARK
MIRAKULUM
Milovice okres Nymburk

sobota 13. června 2015
http://www.mirakulum.cz/
preview/

Odjezd od Kopretiny
(Dům s pečovatelskou
službou)

Poznávejte s Vodomilem
zajímavá místa na BystƎicku

v Bystřici v 7.00 hod.

Devátý roēník výherní a poznávací akce v období od 1. 5. do 31. 10. 2015
Do výherní a poznávací akce je pro rok 2015 zaƎazeno 12 míst spojených s krásnou
pƎírodou BystƎicka.

Cena za sedadlo 250 Kč

Do výherní poznávací akce je pro rok 2015 zaƎazeno 12 míst. Jsou to:
1. eský les
7. Hradisko v Rožné
2. Smrēkova lípa v Lísku
8. Výhledy od Nyklovic
3. Lesopark Templ
9. Údolí Chlébského potoka
4. Jánské údolí s Ǝíēkou BystƎicí
10. Mariina studánka
5. Revitalizace Rácové
11. Centrum EDEN
6. Rybníky mezi VĢžnou a Suchými Loukami
12. Expozice ryb

Zveme širokou veřejnost.
Informace na tel. čísle
731 130 776.

VÝHRY

POKUD BUDE MÍT ÚASTNÍK VYPLN NO:

• alespoŸ 8 rubrik se správnými odpovĢěmi, obdrží 1 volnou vstupenku do MĢstského
muzea v BystƎici n. P. pro rok 2016,
• alespoŸ 9 rubrik se správnými odpovĢěmi, obdrží 1 VIP vstupenku do Westernového
mĢsteēka Šiklƽv mlýn na sezónu 2016,
• 10 rubrik se správnými odpovĢěmi, postupuje do slosování o 10 hodnotných cen:
- jízdní kolo v hodnotĢ 7 000 Kē
- dárkový poukaz pro 4 osoby na atrakce + vstup do Westernového mĢsteēka Šiklƽv mlýn +
strašidelného zámku Draxmoor v hodnotĢ 2 000 Kē (platnost na sezónu 2016)
- ubytování na jednu noc s romanƟckou veēeƎí pro 2 osoby do výše 1 500 Kē v hotelu Vír
- veēeƎe na grilu v penzionu U StatkáƎky v HabƎí + nocleh pro dvĢ osoby
- romanƟcká veēeƎe pro dvĢ osoby v hotelu Skalský dvƽr do výše 500 Kē
- Areál sportu a kultury – 10x vstup do bazénu/posilovny
- 2 vstupenky na divadelní pƎedstavení v Kulturním domĢ BystƎice n. P.
- kniha NedvĢdice na starých pohlednicích
- Eden poskytne dva vouchery na celoroēní vstup pro rok 2016

Aktuální program naleznete na
http://zdar.charita.cz/programykopretiny/

Děkujeme za podporu městu Bystřice
nad Pernštejnem a kraji Vysočina.

Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte v TurisƟckém
informaēním centru v BystƎici nad Pernštejnem – tel. 566 590 387/8
a v ostatních zúēastnĢných lokalitách nebo na www.info.bystricenp.cz

nabízí

tyto stavební práce
nabízí

strojní založení trávníků
Bližší informace podá ing. Nemrah na
na tel. 566 552 595, 606 770 125
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Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

r ám
o
p
á ús
n
e
l
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Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Folklorní soubory z Dolní Rožínky ovládly krajskou soutěžní přehlídku v Jihlavě
První jarní březnový víkend byl
pro soubory Rožínka a Groš z Dolní
Rožínky opravdu perný...
Místo toho, abychom si po sobotním úspěšném účinkování na
slavnostním otevření centra Eden
oddechli, znovu jsme nažehlili kroje, opucovali zablácené taneční boty,
promasírovali unavené nohy, naladili
vyzpívané hlasivky a vyrazili hned
v neděli 22. března 2015 do Jihlavy
na soutěžní krajskou přehlídku dětských folklorních souborů s pásmy
Čarodějnice a Zelí. Snažíme se v nich
zachytit tradice našeho regionu:
Pásmo Čarodějnice rychle vtáhne diváka do děje - na zápraží venkovského stavení v podvečer ﬁlipojakubské noci vypráví babička dětem
o zvycích s touto nocí spojených. Děti
se rozhodnou, že si na čarodějnice
zahrají a jeviště se v mžiku promění
v živý barevný obraz čarodějnického
reje, dívčího výskání a škádlení se
s chlapci. Nechybí hranice z košťat,
ba ani plameny pomyslného ohně.
Pásmo Zelí tancem a výpravnou

písní provádí diváka celým postupem
při pěstování a následném zpracování zelí – od jeho sadby, okopávání,
přes sklizeň, krouhání, až po šlapání
a ochucení v přivaleném sudu. Ale
pozor, grošácké zelné hlávky nejsou
zcela obyčejné! Jakmile se setmí,
roztančí se nejen ony, ale i jejich
strážce strašák.
Obě naše vystoupení v Jihlavě
odbornou porotu zaujala: Pásmo
Zelí bylo za choreograﬁi, taneční
i pěvecký výkon vyhlášeno vítězem
krajské přehlídky, a postupuje tak
do celostátní přehlídky dětských
folklorních souborů. Pásmo Čarodějnice nadchlo hodnotitele svým
scénickým zpracováním a bylo spolu
se dvěma dalšími horáckými soubory
poskytnuto pořadatelům národních
folklorních festivalů k zařazení do
programu.
Rekapitulace: z 12 vystupujících
souborů byly oceněny celkem čtyři
soubory, z toho dva naše!Tento úspěch
nám přinesl radost a chuť do další práce.
Radka Janoušová

Petice proti rušení katastrálního úřadu v Bystřici n. P.

Jak jsme Vás již informovali v mil novin, v březnu letošního
nulém čí
čísle
roku uspořádal Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice nad Pernštejnem
petiční akci proti rušení územního pracoviště Katastrálního úřadu v Bystřici
n. P. Nyní jsou již všechny podpisy
sečteny (petici podpořilo celkem 4
076 občanů, kterým tímto velice
děkujeme za spolupráci) a v těchto
dnech je petice na cestě k panu ministru zemědělství, Ing. Marianu Jureč-

Charitativní projekt v družině v Prosetíně
Školní družina v Prosetíně
se zapojila do charitativního
projektu "Upleť nebo uháčkuj
čtverec". Tento projekt pomáhá
sirotkům, opuštěným dětem a
dětem s AIDS v jižní Africe.
Cílem je vytvořit čtverec
libovolného vzoru a barvy o
rozměrech 20x20 cm. Materiál
má být hřejivý, příjemný a nekousavý. Po dohotovení čtverce
je třeba nechat asi 50 cm vlny
na sešití. Čtverce jsou pak dobrovolníky sešívány až na místě
do dek. (Hotové deky by podléhaly clu.) Na jednu deku je potřeba 35 čtverců. Budeme rádi,
když se k nám přidáte!
Hlaváčková Blanka,
vychovatelka ŠD

kovi. Pan ministr bude mít 30 dnů na
vyjádření, avšak ty mohou být klíčové
k zabránění zrušení Katastrálního úřadu v Bystřici n. P. Současně s peticí byl
p
poslán
i dopis, ve kterém bylo uveden i několik velmi důležitých bodů,
no
p je rušení katastrálního úřadu neproč
sm
smyslné.
Těmi je například podstatné
zvýšení časové náročnosti pro naše
občany, vyšší dojezdová vzdálenost
občanů i zaměstnanců úřadu, kteří
jsou převážně z Bystřicka, nemožnost
klást dotazy fundovanému úředníku
osobně a další.
Nyní je na nás jen čekat a věřit, že
aktivita nás, starostů, i vás, občanů, nebyla zbytečná a dojde zdárnému konci, tedy zachování Katastrálního úřadu
v Bystřici n. P.
Mikroregion Bystřicko

Labyrint znovu zazpíval v Praze
Velikonoce – největší křesťanské svátky v roce, čas oslav, veselí, hodování a pomlázky. Rádi jsme proto opět přijali pozvání do Prahy, kde
jsme oslavili svátky jara společným zpěvem na Staroměstském náměstí.
Letošní velikonoční trhy probíhaly ve znamení návratů ke kořenům a
tradicím, v našem repertoáru tudíž převažovaly lidové a umělé vícehlasé
písně. Atmosféra byla vynikající, posluchačů mnoho, sborový zpěv byl
střídán sólovým vystoupením Jitky Benové.
Počasí nám tentokrát také přálo, a tak jsme veškerý volný čas vyplnili
prohlídkou historické části hlavního města. Druhý den jsme se s dobrým
pocitem vraceli do svých domovů.
Děkuji tímto všem zpěvákům, rodičům a vedení ZŠ Štěpánov nad
Svratkou za pomoc při realizaci tohoto koncertního výletu.Věřím, že se s
Labyrintem do Prahy brzy vrátíme!
Za DPS Labyrint Eva Čepičková, sbormistr
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I V LÍSKU ČETLI DĚTEM

Školní akademie „LÉTA LETÍ…“
Již tradičně pořádají žáci a paní
učitelky ZŠ Lísek na „květnou sobotu“ školní besídku spojenou s jarmarkem výrobků a dekorací symbolizujících Velikonoce. Letos si naše
škola připomíná 20. výročí obnovení
své činnosti, proto řady účinkujících
dětí rozšířili i někteří její absolventi.
Společně tak všichni vytvořili pestrý program sólových i skupinových
vystoupení. Ke slyšení byly recitace
básniček, hudební vystoupení, viděli

„Cestoval do vesmíru, stal se maskotem ME v halové atletice a potěšil celé
generace dětí…“
Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 19.
února 2015, kdy dětem v mateřské škole
v Lísku četla knihovnice paní Ludmila
Navrátilová z knihy „O krtečkovi“. Pohodová až rodinná atmosféra, spokojenost
rodičů a především dětí, kterým se ani
nechtělo domů, znamená, že se líbilo.

jsme několik scének a velký potlesk
sklidilo vystoupení mažoretek. Závěr patřil písničce Léta letí, kterou
společně zazpívali všichni účinkující.
Potěšil nás velký zájem diváků,
mezi kterými nechyběli mnozí bývalí žáci školy i paní učitelky. Příjemná
atmosféra a pěkné ohlasy na vydařené odpoledne jsou nám povzbuzením do dalších podobných aktivit.
JK

Setkání proběhlo v pondělí 16. 2.
v rámci akce „Bystřicko čte dětem
2015“, do které se zapojila i místní
ZŠ autorským čtením spisovatele
Jana Opatřila „Dobrodružství kapříka Metlíka“. Poděkování za podporu
čtení v obou školách patří OÚ Lísek
a sponzorům akce - Kraji Vysočina a
společnosti E.ON.
Na shledanou příští rok!
MŠ Lísek

Věžná četla dětem
Přivítání jara v Mor. Pavlovicích

V pátek 27. března 2015 jsme se
už po třetí sešli v kulturním domě ve
Věžné, abychom četli dětem.
V letošním roce jsme si vybrali
pohádku Zdeňka Svěráka Tři bratři,
kterou mnozí znají z kina.
My jsme si nejdříve přečetli původní pohádku O Červené Karkulce
od bratří Grimmů.
Potom nám naši mladí herci přednesli úryvek z knihy Zdeňka Svěráka – část O dvanácti měsíčkách

– s písničkami a hudebním doprovodem.
Všichni jsme se dobře bavili
a strávili jsme příjemné odpoledne
s knihou.
Poděkování patří všem účinkujícím, kteří nám připravili nevšední
kulturní zážitek.
Jana Vrbková

Sbor dobrovolných hasičů Střítež
Vás srdečně zve v sobotu 23. května 2015 na oslavu výročí
130. let od založení hasičského sboru ve Stříteži
Program oslav:
10.00 - 11.00 Poutní Mše Svatá pod širým nebem u kapličky
13.00 - 13.45 příjezd a přivítání zástupců okolních SDH a hostů u hasičské zbrojnice
13.45-14.00 slavnostní průvod sborů
14.00-14.30 nástup, projevy hostů
14.30-24.00 doprovodný program: vystoupení populárních tanečních
skupin, ukázky požárního útoku dětí, hasičské techniky, bohaté občerstvení po celou dobu oslavy, hudební produkce k poslechu a tanci
Od 13.00 do 18.00 – hraje a zpívá Bystřická kapela
Od 18.30 do 24.00 – hraje a zpívá skupina Pikardi
Akce je pořádána s podporou obce Střítež. Vstupné zdarma.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Především zásluhou pana Josefa
Havránka, jinak také starosty spojených obcí Moravecké Pavlovice
a Habří, se na první jarní den 21.
března 2015 uskutečnilo setkání občanů zmíněných obcí.
A nejen jich: nemalou měrou byli
zastoupeni i obyvatelé obce třetí (kterou nenajdete na mapách, ale patří
o víkendech k nejlidnatějším), chataři
a chalupáři z údolí Bobrůvky, patřící
katastrálně k obci.
V obci by jste marně hledali kulturní dům či hostinský sál, a proto se
místem setkání stala upravená trojgaráž pana starosty nedaleko kapličky
u návsi.
Vše bylo pojato jako oslava nadcházejícího jara s hostinou v podo-

bě domácí zabíjačky. Výslužku si
společně s dobrou náladou odnášel
každý.
K tanci a poslechu neúnavně hráli
muzikanti Františkové Pišín a Lukášek a Petr Brychta. Jejich vitalitu
a nasazení by jim mohla závidět
mnohá kapela!
Také hospodyně se tradičně nedaly
zahanbit a zásobily přítomné sladkými specialitami svých kuchyní.
A tak i přes chladné předjarní počasí pokračovala společná zábava
dlouho do noci.
A kdo ví, možná toto vydařené setkání položilo základy k nové tradici
společného vítání jara občanů Moraveckých Pavlovic a Habří.
L. M.
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Uživatelé Rosy si
vyzkouší nové pracovní pomůcky pro práci
se dřevem
V březnu denní stacionář Rosa
navštívili zástupci ﬁrmy zabývající se výrobou utahovacího
nářadí, která sídlí v Bystřici nad
Pernštejnem. Do dřevařské dílny
věnovali nářadí na opracování
dřeva a utahovací pomůcky, a to
především šroubováky, utahovací
klíče a dláta. „Jedním z poslání
Rosy je rozvíjet osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Tak vedeme uživatele k samostatnosti a aktivnímu trávení volného
času. Proto jsme rádi, že si mohou vyzkoušet nové techniky při
práci se dřevem. Při činnostech
v dřevařské dílně uživatelé rozvíjí
manuální zručnost, pečlivost, trpělivost, představivost, estetické
cítění, vzájemnou pomoc a spolupráci. Za milou návštěvu a poskytnutý dar velmi děkujeme,“
říká spokojená pracovnice denního stacionáře Mgr. Renata Uhrincová. Díky darovanému nářadí
vznikne v dřevařské dílně stacionáře mnoho pěkných výrobků. Ty
přinesou radost nejen uživatelům,
ale i novým majitelům, kteří si budou moci nové výrobky v denním
stacionáři zakoupit.
tým pracovníků
denního stacionáře Rosa

Ve spolupráci s
Jitkou Exlovou.
5.6.-14.6.2015
CENA

5 950,- K
(Zahrnuje ve)

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
CHORVATSKO-DRANICE
PRO DTI I DOSPLÉ
K
A
N
G
O
O

BOSU
PROFI TRAMPOLÍNKY

Rybáská vesnika Dranice se nachází v samém
centru Makarské riviéry. Letovisko situované pímo u
moe je ideálním místem pro odpoinek a klidnou
dovolenou. Ve vesnice najdete nkolik starch
kostel, v blízkosti dlouhé pláe se nachází pramen
vody 'Izbitac', pohoí Biokovo nabízí monost horské
turistiky. V centru letoviska se nachází kavárny,
pekárna, smnárna, pota a ostatní nezbytné sluby.
Ubytování: ve dvou luxusních vilách v tsné blízkosti,
pímo u pláe. Ubytování ve 2 – 6 lkovch
apartmánech. Apartmány jsou modern zaízeny,
kad má vybavenou kuchy, sociální zaízení a
balkon s vhledem na moe, WiFi.
Stravování: polopenze v restauraci pímo u vil u
krásné pláe. Snídan kontinentální, veee 3 chody,
vbr z 10 – 15 hlavních jídel.
Cena zahrnuje: vekeré cviení, dopravu autobusem,
polopenzi, ubytování na 7 nocí/os., pobytovou taxu,
spotebu el. energie a vody, sluby delegáta.
Volitelné píplatky: komplexní pojitní 250 K /
osoba /pobyt, 200 K/dít do 12 let/pobyt.



AEROBIC
& DANCE

CA MARKÉTA BYSTICE N.P.
camarketa@email.cz 777 352 323



736 773 621
bystricenp@seznam.cz

NADOSAH je Cool
Nevíte-li, co je NADOSAH,
vězte, že jediné nízkoprahové za-
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řízení pro děti a mládež ve věku
10–20 let v mikroregionu Bystřicko.
Sociální
pracovníci zde
vytvářejí
bezpečný prostor pro
všechny,
kteří mají
potřebu
zlepšit
něco ve
svém životě, odpočinout
si od ce-

lodenního ruchu či vzruchu, strávit
aktivně a smysluplně svůj volný čas
či zažít něco nového, získat nové
zkušenosti s novými lidmi. Zkrátka
vše to, co potřebuje mladý člověk
ke spokojenějšímu prožívání svého
náročného věkového období.
Uživatelé služeb NADOSAHu
využili pozvánku na turnaj Cool
Cup v Brně- Líšni do nízkoprahového klubu Likusák. Celkem sestavili dvoučlenný tým pro stolní
fotbálek a jeden hráč reprezentoval
NADOSAH v ping-pongu. Porovnat síly mohli naši uživatelé s hráči
jiných „nízkopraháčů“, např. z Třebíče, Brna, Moravských Budějovic
nebo Moravského Krumlova. A
jestli byli úspěšní? „No, byl jsem

třetí. Ale výlet to byl super! Jsem
rád, že jsem mohl jet,“ sdělil své
dojmy z akce 13letý reprezentant
NADOSAHu.
Z pohledu umístění tedy naše
výprava příliš slavná nebyla. Pokud se ale zaměříme na férovou
hru, ohleduplnost, uznání pro lepší
soupeře, odvahu pro první „coolcupovou“ zkušenost, pak jsme zcela
určitě úspěšní byli.
Vlastimil Růžička, sociální pracovník Nadosah - NZDM

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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výhodné

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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
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VEDOUCÍ LOGISTIKY
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ƉƌĞǌĞŶƚĂĐş͕ ǀǉƐƚĂǀ Ă
ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉĐŚ ĂŬĐş͕
ƉŽĚşů ŶĂ ǀǉǀŽũŝ ǀǉƌŽďŬƽ ǀ ƌĄŵĐŝ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǀĠŚŽƚǉŵƵ͘

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
ŵŝŶ͘ ^a ǀǌĚĢůĄŶş͕ ŬƌĞĂƚŝǀŶş
ŵǇƓůĞŶş͕ƉŽĚŵşŶŬŽƵĚŽďƌĄ
ǌŶĂůŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂW͕ǌŶĂůŽƐƚ
ƉƌŽŐƌĂŵƽD^KĨĨŝĐĞʹǆĐĞů͕ tŽƌĚ͕ KƵƚůŽŽŬ͕ ŽƌĞů͕
ĚŽďĞ͕ ŬŽŵƵŶŝŬĂƚŝǀŶŽƐƚ͕
ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕ ƉĞēůŝǀŽƐƚ͕ĂŬͲ
ƚŝǀŶş ƉƎşƐƚƵƉ͕ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚ ƚǉŵŽǀĠ ŝ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ ƉƌĄĐĞ͕
ǁĞďŽǀĠĂŶĂůǇƚŝĐŬĠŵǇƓůĞŶş͕
ƚƌĞƐƚŶşďĞǌƷŚŽŶŶŽƐƚ͘

hǀşƚĄŵĞ͗ :ĂǌǇŬŽǀĄ ǀǇďĂǀĞŶŽƐƚ͕ ƎŝĚŝēƐŬǉ ƉƌƽŬĂǌ ƐŬ͘ 
Ă ƉƐĂŶş ŶĂ ŬůĄǀĞƐŶŝĐŝ ǀƓĞŵŝ
ĚĞƐĞƚŝ͘
EĂďşǌşŵĞ͗ ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş ƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş͕ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀƵǀŽďŽƌƵŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽĨĞƐŶşŚŽĂŽƐŽďŶşŚŽ
ƌƽƐƚƵ͕ ǌǀǇƓŽǀĄŶş ŬǀĂůŝĨŝŬĂĐĞ
ĨŽƌŵŽƵ ŬƵƌǌƽ Ă ŽĚďŽƌŶǉĐŚ
ƓŬŽůĞŶş͕ ƉƎşũĞŵŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶş
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ EĄƐƚƵƉ ŵŽǎŶǉ
ŝŚŶĞĚŶĞďŽĚŽŚŽĚŽƵ͘

ŽƉůŸƵũşĐşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͗ŵşƐƚĞŵǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞũĞƐşĚůŽƐƉŽůĞēŶŽƐƟKZDE͘
dĢůĞƐŶĠƉŽƐƟǎĞŶşŶĞŶşƉƎĞŬĄǎŬŽƵ͘:ĞƐƚůŝǎĞsĄƐŶĂƓĞŶĂďşĚŬĂŽƐůŽǀŝůĂ͕ǌĂƓůĞƚĞ
ƉşƐĞŵŶŽƵǎĄĚŽƐƚƐƉŽůƵƐĞƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶǉŵǎŝǀŽƚŽƉŝƐĞŵŶĂĞͲŵĂŝů͗ǌĂŵĞƐƚŶĂŶŝΛĐŽƌŵĞŶ͘Đǌ͕ŶĞďŽŶĂĂĚƌĞƐƵKZDEƐ͘ƌ͘Ž͕WƌƽŵǇƐůŽǀĄϭϰϮϬ͕ϱϵϯϬϭ
ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘ŽƚĂǌǇsĄŵƌĄĚŝǌŽĚƉŽǀşŵĞŶĂƚĞůĞĨŽŶƵϳϳϳϱϵϯϬϮϭŶĞďŽ
ϱϲϲϱϱϬϵϲϭ͘sĞƓŬĞƌĠsĄŵŝǌĂƐůĂŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇďƵĚŽƵƉŽǀĂǎŽǀĄŶǇǌĂĚƽǀĢƌŶĠ͘
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