KVĚTEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA
Region Bystřicka se nachází v nejznámější části regionu Vysočiny, kterou jsou Žďárské vrchy. Z hlediska tohoto tradičního spádového území pro
cestovní ruch je tedy spíše na okraji,
resp. na rozhraní mezi územím chápaným jako rekreační zázemí velké
metropole (Brno), využívaným pro
jednodenní či víkendový cestovní
ruch a mezi územím dovolenkovým
(Žďárské vrchy v létě, Novoměstsko
v zimě), využívaným pro delší pobyty. Bystřicko tedy potřebuje pro posílení své pozice na trhu cestovního
ruchu zakotvení v širší meziregionální spolupráci v návaznosti na rozvojovou osu zahrnující sousední ORP
Nové Město na Moravě, ORP Žďár
nad Sázavou, ORP Velké Meziříčí a
ORP Tišnov. Samotné regiony ORP
jsou příliš malé pro samostatnou sebepropagaci a budování turistické nabídky. Profesionální přístup k managementu a marketingu regionu skýtá
větší možnosti v realizaci širší spo-

VZNIKNE NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE?

lupráce pro budování společenského
turistického regionu. Tento kontext
poskytne i slabší části turistického

Vážení spoluobčané,
na mnoha místech v Bystřici nad Pernštejnem se objevila Petice proti zrušení atestatčního oboru praktického lékařství pro děti a dorost. O co se jedná?
V současné době existují dva obory: dětské lékařství (lékaři v nemocnici)
a praktické lékařství pro děti a dorost (lékaři v ambulancích – základní preventivní péče o děti).
V této době ministerstvo zdravotnictví zpracovává návrh zákona, který
upravuje vzdělávání lékařů tak, že v tomto návrhu již nebude obor praktického lékařství pro děti a dorost, zůstane pouze jeden obor = dětské lékařství.
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je přesvědčeno, že tento
návrh zákona je krokem zpět a v budoucnu může dojít k situaci, kdy nebude zaručena kvalita lékařů a dostupnost péče lékaři, kteří budou adekvátně
vzdělaní, pro všechny děti v ČR.
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se prostřednictvím svých
členů - lékařů obrací na širokou veřejnost s peticí, která má podpořit argumenty proti zrušení oboru praktických lékařů pro děti a dorost.
Tato situace v žádném případě neznamená, že v Bystřici nad Pernštejnem budou zrušeny pediatrické ordinace!
Karel Pačiska

regionu přístup k propagačním aktivitám a přiblíží návštěvnické veřejnosti
své přednosti.

Nový pokladní a turniketový systém pro
sportovní halu a koupaliště
Pokladní a turniketový systém
sportovní haly a koupaliště je užíván od svého otevření, tedy od roku
2002. Již několik let se projevuje zastarávání softwaru, neboť dodavatelská ﬁrma ukončila činnost a v současné době není zajištěna jakákoliv
podpora systému. Software není dále
upgradován a přestává být kompatibilní s novými operačními programy.
Zároveň však končí i životnost všech
ostatních komponentů, jako jsou turnikety na koupališti i v hale. Pokud
má dojít k vyřešení této situace, není
možné vyměnit jenom dílčí komponenty, neboť ty již vzhledem k technologickému vývoji nekomunikují

Dětské hřiště u EDENU otevřeno pro veřejnost
Od 1. 6. 2015 bude pro veřejnost volně zpřístupněno dětské hřiště s fontánou u Edenu. Tento prostor
tedy budou moci volně, tedy bez vstupného, využívat
jak Bystřičáci tak i návštěvníci.
Další novinkou je možnost zakoupení tzv. permanentky. Zakoupením této vstupenky za 400 Kč bude
mít každý návštěvník možnost navštívit všechny prostory Edenu bez omezení, tedy na všechny pořádané akce, v kterýkoli čas vyhrazený provozní dobou.
Platnost této permanentky bude do konce roku 2015.
Pavel Pichler

Z tohoto důvodu Město Bystřice
nad Pernštejnem svolalo setkání starostů měst Žďár nad Sázavou, Nové
Město na Moravě, Velké Meziříčí,
Tišnov a městyse Nedvědice, aby
představilo myšlenku spolupráce
jednotlivých regionů a založení společné destinační společnosti pro rozvoj cestovního ruchu ve spojeném
regionu. Jelikož má tato myšlenka
u zástupců jednotlivých měst kladnou odezvu, byla sestavena pracovní
skupina, která má za úkol rozpracovat strategii spolupráce přizvaných
regionů a připravit základní dokumenty včetně ﬁnancování. Předběžně byl schválen název možné
destinace jako „Koruna Vysočiny“.
Všechny tyto materiály budou představeny politickým představitelům
měst, a v případě jejich shody budou
materiály předkládány jednotlivým
zastupitelstvům.
Josef Vojta
místostarosta

se stávajícími. Zastupitelstvo města
schválilo rozpočet na rok 2015, ve
kterém s touto výměnou počítá. Cílem je sjednocení stávajícího systému prodeje s jedním vyúčtováním.
Jako jednotné medium bude použita
univerzální čipová karta, která bude
sloužit jako elektronická peněženka
pro venkovní koupaliště, sportovní
halu a krytý bazén.
V průběhu tohoto roku pracovníci
společnosti Areál sportu a kultury s.r.o.
v součinnosti s odborem správním
a školství realizovali poptávkové řízení, ve kterém bylo osloveno 10 ﬁrem
zabývajících se touto problematikou.
(Pokračování na str. 3)

ZPRÁVY Z MĚSTA
INZERCE

DESÁTÁ SEZÓNA TIC - Co vše seženete v infocentru
Už 10. sezónu je
v provozu Turistické informační centrum na Masarykově
náměstí č. 1 v Bystřici nad Pernštejnem. Místní občané tam chodí nejčastěji kopírovat dokumenty, turisté
zase pro informace. Kam zajít, co
vidět, kde se najíst, kde a za kolik
přespat, kam jít za sportem či za kulturou, kdy jedou spoje, co se dá zjistit o té či oné památce a zajímavosti,
jak nejlépe šlapat do Čech, kde nejlépe zabavit děti, jak najít Trenckovu
rokli, kde spravují kola atd.
Někteří návštěvníci si sednou na
kávu či kolu, podívají se na internet,
vytisknou si korespondenci. Dlužníci ještě stále faxují, ostatní spíš mailují. Někdo potřebuje drobnou graﬁckou práci, jiný aspoň zalaminovat
diplom. Ten chce kroužkovou vazbu,
jiný nese článek do novin nebo aspoň inzerát. Někdo by rád na zájezd
po okolí, jiný chce připravit zájezd
pro skupinu do Českého Krumlova,
občas může někdo zaskočit personál zasvěceným dotazem na nějakou místní pozoruhodnost. Popsat
cestu do Edenu, do Depozitu Tatra
či na Borovinku nedá velkou práci.
Popsat detailně pasáž cyklostezky
vzdálenou 40 km už chce znalce.
Totéž, když si klient žádá zajímavosti ze Svojanova, Přibyslavi či Havlíčkova Brodu a Lipnice.
Někteří návštěvníci chtějí utratit
a něco si odnést na památku. Co na
infocentru dostanou? Samozřejmě
turistické známky Bystřice, Pernštejna, Zubštejna, Pyšolce, Aueršperku
a rozhledny Karasín. Zatím osm
druhů turistických vizitek: Bystřice,
Zubštejn, Pernštejn, hrad Dalečín,
lávka ve Švařci a most v Černvíru,
Vírská přehrada a kostel ve Vítochově. Kostel ve Zvoli přibude už za
pár dnů. Na pohlednicích je Bystřice
v několika pohledech, totéž platí o
Pernštejnu. Ale je tu i sada 12 hradů
z okolí, pohled rozhleden Horní les
a Karasín, ale též pohlednice Zelené
hory, Zvole, něco lyrických záběrů,
ale i dřevěné pohlednice Pernštejna
a Karasína. Nabízíme sběratelskou
kartu Bystřice, magnetku Bystřice a
Zubštejna a štítek na hůl Pernštejna

a Bystřice. Samozřejmě samolepku
našeho města a odznaky.
Jaké by to bylo infocentrum bez
map! Sami jsme si vydali dvě mapy
okolí, pro pěší a cyklisty, a také plán
města. Z edice KČT prodáváme
mapy Žďárských vrchů, Velkomeziříčska, Okolí Brna-Svratecka a
dalších přilehlých oblastí (1:50 000).
Lihoviny nabízíme tři: Bystřický
vánek, Arónii a Pernštejnský elixír.
Z upomínkových předmětů seženete
hrníčky, číše, zvonky a další keramiku, ale i svíčky, koupelovou sůl
a mýdlo, pláštěnku, hodiny, tužky,
pexeso či čepice a trička. Vše se znakem našeho města.
Nabídka regionálních knih je
poměrně bohatá. Od pověstí (Pernštejnský tis a Zlatý pramen), přes
monograﬁe obcí (Bystřice, Jimramov, Štěpánov, Moravecké Pavlovice, Habří, Nivy a Lopaty) až
po literaturu válečnou (Červeného
Osvobození Žďárska a Jurmanovy
Stíny v nás). Mimořádně podrobně
jsou zpracovány knihy 1000 stavebních památek a jiných zajímavostí
Žďárska a Novoměstska od Pavla
Svobody a Čítanka Vysočiny od
Hynka Jurmana. Od stejného autora nabízíme osvědčené povídky
Smírčí kameny na Vysočině a Omyly
tradované. Ale seženete
i Jimramov, turistické
vycházky po okolí od
Josefa Dobiáše a od
Petra Vejrosty Turistiku
v Nedvědici i verše Slzy
a slzičky. K tomu sbírky
historických pohlednic
Pernštejna a Bystřicka,
knihu o kostele sv. Vavřince, o železářství na
Novoměstsku, sborník
o Bočkovi, turistického
průvodce Bystřicko i netradiční vlastivědu Spěte
sladce, příběhy hřbitovů
Bystřicka a okolí. A ještě několik drobnějších
titulů. Vida, co autorů
z našeho kraje v posledních letech vyrostlo. A
to ještě čekáme na titul
Partyzáni Vysočiny a
krvavý konec války a

Před 9 lety proběhlo hodnocení
radničních periodik, do něhož bylo
zařazeno i Bystřicko, které tehdy vycházelo prvním rokem. Hodnotila se
především názorová pestrost a snaha
o objektivitu a my tehdy skončili na
krásném 15. místě. Po 9 letech, v říjnu 2014, proběhlo nové hodnocení na
reprezentativním vzorku 100 územně
samosprávných celků v ČR, když
bylo hodnoceno pět posledních čísel
z každého periodika.
Vůbec se nehodnotila kvalita obsahu po redakční a editorské stránce, ale
opět názorová pestrost, tedy jiné názory na místní politiku, které podporují

veřejnou diskuzi a svobodnější tvorbu
názorů. A jak jsme dopadli tentokrát?
V roce 2006 jsme obsadili 15. příčku s 5,66%, loni jsme skončili 36.
s 1,93%. Tedy sešup, ale ne zase tak
výrazný. Z Vysočiny je lepší pouze
Přibyslav na 20. místě s 4,15%, jinak nikdo. Vyhrály Kostomlaty nad
Labem (54,08%), 2. Karlovy Vary
už mají jenom 12,47 % a třeba 12.
Fryšták (6,55%). Litoměřice skončily
50. s 0,08% a celá polovina hodnocených periodik dostala nulu, tedy
názorová pestrost rovna nule. Takže
každé druhé periodikum neobsahuje
ani náznak alternativních názorů vůči

koncem léta na obsažné Ozvěny Vysočiny.
Zdarma rozdáváme velkou edici
letáků. Deset cyklotras po okolí Bystřice, Zubštejn, Svrateckou vodohospodářskou stezku, Bystřická zastavení, Výlety s dětmi, letáky muzea,
Areálu sportu, Šiklova mlýna i některých ubytovatelů, ale i osvědčené
Průvodce městem, Zubří zemí na kole
i pěšky, Poznávací výlety, Sedm divů
Bystřicka. A protože tvůrčí kolektiv
infocentra nespí, přijdou v nejbližších týdnech na svět hned 4 tiskoviny:
nově aktualizované mapy mikroregionu a města Bystřice, dále brožura
o bystřických sochách a pamětních
deskách a konečně sakrální památky
Bystřicka.
Na závěr několik citací z kroniky
infocentra:
„Muzeum a nabídka informačního
střediska, prostě úžasné. Malé poděkování za velké dílo! Jsem nadšený a
jistě se vrátím.“
(ing. Vladimír Holub z Brna, 2. 12.
2009)
„Velmi příjemně nás překvapila vybavenost informačního centra
v Bystřici, rozsah poskytovaných služeb i ochota zaměstnanců.“
(Flodrovi z Litomyšle, 9. 8. 2010)
„Informační středisko je velice dob-

ře vybavené, velice ochotní pracovníci střediska.“
(Podpis nečitelný, 9. 5. 2012)
„Blahopřeji k jednomu z nejlépe
zařízených infocenter, které jsme při
toulkách po Moravě navštívili.“
(návštěvníci z Boskovic, 9. 9. 2012)
„Čtyřicet pět let jezdíme po místech České republiky, ale vaše informační středisko je milé, přístup
k hostům ohleduplný, odcházím
s příjemným pocitem a dobrou náladou od vás.“
(Josef Valtr, Pardubice, 18. 9. 2012)
„Tolik informací jako od pana ing.
Jurmana jsme zatím nikde a nikdy
nedostali... Úžasné. Děkujeme.“
(skauti ze Šlapanic, 3. 1. 2014)
„Perfektní informační středisko,
všichni ochotní, velmi pěkná nabídka informačních brožur. Jen tak dále.
Děkuji.“
(nečitelný podpis rodiny, 12. 6. 2014)
„Nepokazili jste se – tak takové
íčko nemáme zatím ani v Brně!“
(podepsáno 6 návštěvníků z Brna,
Ostravy a Oder, 14. 6. 2014)
Pochvala samozřejmě těší, ale ještě důležitější je, že jsme za bezmála
10 let neobdrželi jediný negativní
zápis do kroniky.
pracovníci TIC
Foto: Pavla Benešová
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politice radnice a jen jedno periodikum dosáhlo více než 20%.
V nákladech na informování jednoho občana samosprávy jsme na 15.
místě s 64,7 Kč/1 obyvatele. Je zajímavé, že celostátně je pouze v 37%
zastoupena v redakční radě i opozice.
Ale pouze v 29% mají nadpoloviční
převahu v redakční radě členové radnice, zatímco v 71 % převažují jiné
osoby. Ano, v 75,80% rada města
ustavuje redakční radu, ale sama v ní
neﬁguruje.
A pokud jde o žebříček v propagaci politiků, je Bystřicko na 47. místě
s 2,38 zmínkami o našich politicích.

Ve zveřejňování fotograﬁí členů radnice jsme na 27. místě s 0,67 fotograﬁe
v každém čísle. Celkově lze shrnout,
že takřka všechny radnice v republice pouštějí do periodik zcela jednostranný tok informací, a pokud se po
volbách změní obsazení radnic, činí
nástupci totéž, co jejich předchůdci.
Naprostou výjimkou jsou vítězné
Kostomlaty, které měly v roce 2006
8,35% a v roce 2014 54,08%.
S pomocí „Infolistu k výsledkům
průzkumu tištěných periodik vydávaných ÚSC v ČR“ (hlasna trouba.cz)
Zpracoval Hynek Jurman

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

AKCE KVċTEN – ýERVEN 2015

Geocachingová hra – Hledej Vodomila
S Vodomilem zubĜí zemí 2015
Kino – Animované pohádky; 10.00 hod.
Koncert – Hudební školy Yamaha; 17.00 hod.
Noc kostelĤ 2015
Víkendový pobyt s aerobikem
TK BystĜice – TK Blansko, KS starší žactvo
III. roþník jarního kvadriatlonu; 13.00 hod.
DČtský den
Akademie DDM; 15.00 hod.
Cyklovýlet Jimramovsko – Bystersko; 9.30 hod. u TIC
11. roþník bČhu „BystĜickem kolem Vírské pĜehrady“; 10.00 hod.
Den dČtí
Pohádkový Den dČtí; 10.00 – 17.00 hod.
XX. roþník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
31. 5.
MORAVIAE; 17.30 hod.
Výstava obrazĤ PALETA 10; vernisáž probČhne 31. kvČtna
31. 5. – 8. 7.
v 15.00 hod.
5. 6. – 31. 7. Výstava Od oveþky po kabátek
6. 6.
Zábavný DČtský den; 14.00 hod.
7. 6.
Tradiþní pouĢ v Roveþném
9. 6.
Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.
10. 6.
Kino – Animované pohádky; 10.00 hod.
12. 6.

Divadelní inscenace Byznys s mloky; 19.00 hod.

12. 6.
12. 6.
13. 6.
13. 6.

Módní pĜehlídka žákĤ Výtvarného oboru ZUŠ
Kouzlo klavíru; 18.00 hod.
Festival ZASTÁVKA DALEýÍN
NejvČtší setkání dvojþat a vícerþat; 10.00 hod.
8. roþník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku
pČšky i s kolem
Wera Werk s.r.o., Den otevĜených dveĜí; 10.00 hod.
TK BystĜice n.P. – Žćas Žćár n.S. – KS. dospČlí
MýR v šermu fleretem jednotlivcĤ a družstev senioĜi
XX. roþník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE – varhanní koncert; 19.30 hod.
TK BystĜice n.P. – Nové MČsto n.M., HTK TĜebíþ – KS Babytenis
Pohádkový les; 13.00 hod.
DČtské odpoledne a pouĢ ve VČchnovČ
MýR v šermu fleretem jednotlivcĤ a družstev ml. žactva
Koncert malých cvrþkĤ a velkých pardálĤ - smyþcová tĜída J.
Havla a hosté; 17.00 hod.
SoustĜedČní reprezentace ýR žen a juniorek ve florbalu
Setkání rodákĤ a pĜátel Býšovce
Putovní letní kino 2015 (Býšovec); 22.00 hod.
Oslava 140. let založení SDH BystĜice n.P.
Otvírání studánek
TK BystĜice n.P. – Spartak Jihlava „D“ – KS starší žactvo
„Sen noci svatojánské aneb, kdo si hraje, nezlobí“
Charitativní fotbalový turnaj; 9.00 hod.
TK BystĜice n.P. – Žćas Žćár n.S – KS dorost
TK BystĜice n.P. – BedĜichov – KS mladší žactvo
VeĜejné brokové stĜelby; 8.00 – 13.00 hod.
Divadlo pro dČti – Princové jsou na draka; 17.00 hod.
Noþní koncert Orchestru N. Kyjovského - Slunovrat pĜevážnČ
nevážnČ; 21.00 hod.
Loutková hra "DCERY MATKY ZEMċ", hrají Tereza a Tomáš
Machkovi; 10.30 hod.
Koncert – Veselá trojka; 18.00 hod.
Setkání rodákĤ a pĜátel ŠtČpánova
Mezinárodní fotbalové utkání ýesko-slovenské fotbalové srdce
2015, utkání FK Dukla Praha a AS Trenþín; 10.30 hod.
TK BystĜice n.P. – Velké MeziĜíþí – KS dospČlí
Turnaj ve florbalu
ŠermíĜská vystoupení – Ve zbroji; 13.00 hod.
Slavnostní zahájení sezóny na ŠiklovČ mlýnČ; 10.00 hod.
Western motosraz V; 10.00 hod.

13. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
14. 6.
17. 6.
19. – 21. 6.
19. – 21.6.
19. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
20. – 21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
21. 6.
24. 6.
26. – 28. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.
27. 6.

27. – 28. 6. Mezinárodní setkání obcí

Organizátor

ZubĜí zemČ
BystĜicko
Velký sál KD
Malý sál KD
Rozsochy - Kostel sv. BartolomČje
Sportovní hala BnP
Tenisové kurty BnP
Domanínský rybník
Rozsochy - fotbalové hĜištČ a náves
Amfiteátr na námČstí BnP
Jimramovsko – Bystersko
Vír
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Masarykovo námČstí BnP

MAS ZubĜí zemČ o.p.s.
TIC a MČsto BystĜice n. P.
KD BystĜice n.P.
Hudební škola Yamaha
ěímskokatolická farnost Rozsochy
Zita Svobodová
TK BystĜice n.P.
ýeský spolek outdooroveho sportu
MŠ Rozsochy
DDM
VrchaĜská koruna Vysoþiny
O. s. Jiskra Vír
WM ŠiklĤv mlýn
MČsto BystĜice nad Pernštejnem

Centrum EDEN

KD BystĜice n.P.

Vír – Galerie „Na Bahnech“

Libuše Vyskoþilová, Juro Doviþín

Muzeum BystĜice n.P.
Dolní Rožínka hĜištČ TJ
Roveþné
Budova Jednoty Orel BnP
Malý sál KD

Prostory Wera Werk
Tenisové kurty BnP
Sportovní hala BnP

Muzeum BystĜice n.P.
SDH Dolní Rožínka
Obec Roveþné
Jednota Orel
KD BystĜice n.P.
Divadel. soubor Chaloupka v horách,
obec Vír
ZUŠ BystĜice n.P.
ZUŠ a KD
Obec Daleþín, Bodaj,o.s.
WM ŠiklĤv mlýn
MČstys Doubravník a doubravnický
odbor KýT
Wera Werk s.r.o.
Tenisový klub BystĜice n.P.
TJ Sokol BystĜice n.P.

Kostel sv. VavĜince

KD BystĜice n.P.

Tenisové kurty BnP
Les u Borovinky
VČchnov
Sportovní hala BnP
výstavní síĖ MČstského muzea
BnP
Sportovní hala BnP
Býšovec
Býšovec
Hasiþská zbrojnice a námČstí BnP
Rozsochy - Zvolák
Tenisové kurty BnP
Centrum EDEN BnP
Fotbalový stadion SK BystĜice
Tenisové kurty BnP
Tenisové kurty BnP
StĜelnice MS Rozsochy
Velký sál KD

Tenisový klub BystĜice n.P.
Obec Domanín
Obec VČchnov, MŠ VČchnov
TJ Sokol BystĜice n.P.

ýFbU
Obec Býšovec
Obec Býšovec
SDH BystĜice n.P.
SDH Kundratice
Tenisový klub BystĜice n.P.
Centrum EDEN BnP
SK BystĜice a MČsto BystĜice n.P.
Tenisový klub BystĜice n.P.
Tenisový klub BystĜice n.P.
MS Rozsochy
Divadlo Beze Jména pĜi ZUŠ

Masarykovo nám. u kašny BnP

ZUŠ a Muzeum BnP

KD Vír
Amfiteátr
Malý sál KD
Daleþín – areál hradu
Zvole n. P. – ŠiklĤv mlýn
Okolí Doubravníku

ZUŠ a Muzeum BnP

Kavárna Franqueza, Masaryk.
nám. 60, BnP
Velký sál KD
ŠtČpánov n.S.

KD BystĜice n.P.
MČstys ŠtČpánov n.S.

Stadion SK BystĜice

SK BystĜice n.P.

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

Tenisový klub BystĜice n.P.
ASK BystĜice n.P.
RytíĜi ZemČ zubra
WM ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn
Obec Rozsochy, TJ Rozsochy, SDH
a další
Dr. Málková

Rozsochy – Orlovna, hĜištČ

28. 6. – 4. 7. Týdenní pobyt STOB

Sportovní hala BnP

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Kavárna Franqueza

19.1.
22.1.
28.1.
31.1.
8.2.
12.2.
12.2.
19.2.
19.2.
20.2.
23.2.
26.2.

Narození
Eliáš Prosecký
Monika Šanderová
Adina Malátová
Jan Dvořák
Viktor Krošlák
Dominika Fialová
Natálie Jinková
Alice Fousková
Laura Vrtěnová
Hana Horníčková
Ema Mazourková
Daniel Gazda
Jubilanti

ČERVEN 2015
Anna Fagulová
Marie Škorpíková
Jan Legát
Květuše Matušková
Marie Pečinková
Jarmila Ludvíková
Marie Zemachová
Bohumila Coufalová
Alenka Grézlová
Julie Juklová
Ludmila Matoušková
Anna Javůrková
František Kotouček
Ivan Laksa
Úmrtí

91 let
89 let
88 let
86 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

DUBEN 2015
13.4. Božena Rovnerová 70 let

Nový pokladní a
turniketový ...
(Pokračování ze str. 1)
Některé z ﬁrem reagovaly a zaslaly
nabídku, některé ne. Veškerá kritéria, zejména na kompatibilitu stávajícího a nového systému (převedení
dat ze stávajícího systému), splnila
pouze společnost Xerxes spol. s r.o.
Součástí nabídky je generální výměna veškerého HW i SW včetně
nových síťových vnitřních rozvodů
haly (stávající rozvody nesplňují požadavky na přenos dat).
Josef Vojta
místostarosta

PARTYZÁNI VYSOČINY
V PRODEJI!
Od 27. 5. 2015 můžete v TIC
v Bystřici n. P. zakoupit zbrusu novou
knihu autorské trojice Milan Kubín-Hynek Jurman-Pavel Vomela „Partyzáni Vysočiny a krvavý konec války“.
Partyzáni Vysočiny

!
a

1944

KR
VA
VÝ

23. 4. – 31. 10.
1. 5. – 31. 10.
27. 5.
27. 5.
29. 5.
29. – 31. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.

Místo

A KRVAVÝ KONEC VÁLKY

Název akce

PARTYZÁNI VYSOČINY

Datum

1945

Milan Kubín
Hynek Jurman
Pavel Vomela

konec
války

Milan Kubín
Hynek Jurman
Pavel Vomela

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN ČERVEN 2015
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Bystřice nad Pernštejnem v číslech
Agenda evidence obyvatel prošla
v posledních letech změnami. Celostátně byly uvedeny do provozu nové
základní registry, na které je navázán
agendový informační systém evidence
obyvatel, ale především prošlo velkou
změnou zavádění nových informací do
tohoto informačního systému a taktéž
vedení této agendy přímo na jednotlivých ohlašovnách v místech trvalého
pobytu občanů.
Dříve se na Přihlašovací lístky občanů evidovaly veškeré změny, které se
občana týkaly a tyto změny byly zaváděny do informačního systému přímo na
úřadě s rozšířenou působností, a to pro
celý jeho obvod. Dnes jsou tyto změny
zadávány jednotlivými příslušnými úřady. Narození, sňatky, úmrtí – matrikami
podle matriční události, rozvody, omezení svéprávnosti – příslušnými soudy,
přihlášení k trvalému pobytu- příslušná
ohlašovna. Ještě musíme upozornit na
zvláštní matriku v Brně, která zpracovává, zapisuje a zadává do informačního
systému narození, sňatky a úmrtí občanů
České republiky, které se stanou mimo
území naší republiky, tedy kdekoliv
v cizině. Dnes Přihlašovací lístek slouží
pouze k zavedení změny trvalého pobytu a žádné další údaje, změny, informace
se nezapisují /např. dítě k matce, sňatek,
změna příjmení, manžel, rozvod atd…../
Ohlašovna pro svůj vlastní obvod

evidence obyvatel, který zpracovává a
vede, pak musí jednotlivě každý měsíc,
a to zpětně, žádat ministerstvo vnitra
o poskytnutí informací, tedy narození,
odhlášení a úmrtí občanů, aby tato data
zadala do svého informačního systému.
Stává se však, že některá data se k nám
na ohlašovnu nedostanou a tedy může
nastat situace, že např. ve volebních
seznamech je uveden občan, který již
zemřel nebo je upozorněn občan, který
je již několik měsíců odhlášen z našeho
města, na nezaplacení poplatků za svoz
komunálního odpadu. Je nám líto, ale
tyto problémy za současného stavu nemůžeme jakkoliv ovlivnit, pouze opravit, pokud se k nám informace dostane
jinou cestou.
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Institucí,
která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1
písm. zákona o statistické službě, je
Český statistický úřad.
V této souvislosti uvádíme informace za poslední rok, které jsou oﬁciální - vedeny Českým statistickým
úřadem, a to počet obyvatel /občanů
ČR + cizinců/ Současně pro porovnání předkládáme informace, které
jsou zaznamenány naší ohlašovnou
- evidencí obyvatel - zde jsou vedeny
údaje pouze o občanech ČR.

Statistika obyvatel dle Českého statistického úřadu
za rok 2014 /obyvatelé/
K 1. 1. 2014 Narozeno Přihlášeno Odhlášeno Úmrtí K 31. 12. 2014 8444
86
84
195
76
8343
Statistika obyvatel dle ohlašovny – evidence obyvatel Bystřice n. P.
za rok 2014 /občané/
K 1. 1. 2014 Narozeno Přihlášeno Odhlášeno Úmrtí k 31. 12. 2014 8430
88
84
192
76
8334
Pro srovnání ještě uvádíme informativní údaj vedený ministerstvem vnitra
Dle MV ČR
Občané
8326
Cizinci
39
Z informací vedených naší ohlašovnou ještě poskytujeme přehled o integrovaných obcích, a to k datu 31. 03. 2015
Stav k 31. 03. 2015
Muži
Ženy
Celkem
Bratrušín
42
39
81
Divišov
39
36
75
Domanin
162
162
324
Domanínek
47
53
100
Dvořiště
54
35
89
Karasín
47
51
98
Kozlov
15
14
29
Lesoňovice
53
50
103
Pivonice
27
32
59
Rovné
104
100
204
Vítochov
51
53
104
Celkem

641

625

1266
Hana Holá, oddělení správní MěÚ

Petice proti zrušení oboru
praktický lékař pro děti a dorost (PLDD)
V květnu 2015 bude v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky projednáván návrh na změnu
zákona o vzdělávání lékařů, kde bude
ze vzdělávání vypuštěn obor praktický lékař pro děti a dorost.
Pro Vás, rodiče, to znamená, že
v České republice plošně nebudou
praktičtí lékaři pro děti a dorost pracovat ve svých ambulancích tak, jako
doposud. Vy, rodiče, budete muset se
svými dětmi dojíždět za veškerou lékařskou péčí do nemocnice, kde se o
Vaše dítě bude pokaždé starat jiný lékař.
Proto prosím věnujte pozornost petiční akci a podepisujte petiční archy.
S díky dr. Lenka Mičínová Sáblíková

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ OSLAVY SDH
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Petice „Víte proč“
Víte,
• že praktické lékařství pro děti a dorost je v současné době jedním ze
čtyř základních oborů primární péče
v České republice?
• že právě proto existuje velmi kvalitní, funkční a efektivní systém péče
o dítě v ordinacích PLDD?
• že došlo k významnému rozšíření
kompetencí a objemu poskytované komplexní léčebně-preventivní
zdravotní péče a rozšíření spektra
léčebných a diagnostických metod
v ordinacích PLDD?
• že toto rozšíření kompetencí a speciﬁka náplně práce PLDD vyžaduje
také kvalitní speciﬁcký vzdělávací
program v oblasti popromoční pří-

pravy mladých lékařů, kteří si zvolí
tento obor za své budoucí povolání?
• že naše odborná společnost má vypracovaný speciﬁcký systém celoživotního vzdělávání PLDD a naším
současným systémem péče o dítě se
inspirují i ostatní evropské státy?
• že každé dítě v ČR má právo být registrováno u svého PLDD na základě svobodné volby lékaře?
• že demograﬁcká situace PLDD se
významně zhoršuje a v blízké budoucnosti hrozí zhoršení dostupnosti poskytované péče o dětskou
populaci?
• že doposud chybí ucelená koncepce
státu v oblasti poskytování zdravotní péče o děti, včetně nedostatečné
ﬁnanční podpory státu při realizaci
specializačního vzdělávání PLDD?
• že se připravuje novela zákona o
vzdělávání lékařů, která počítá se
zrušením základního atestačního
oboru praktické dětské lékařství, a
tím i se zkrácením praktické výuky začínajících PLDD?
• že pokud si vy, rodičovská veřejnost, přejete zachování stávajícího
modelu péče o dítě a nechcete dopustit zhoršení kvality a dostupnosti primární zdravotní péče poskytované v budoucnu vašim dětem, měli byste odmítnout snahy
ministra zdravotnictví zrušit náš
obor a měli byste podpořit svým
podpisem tuto petici?
Karel Pačiska

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA
ZPRÁVY Z MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
V sobotu 25. 4. 2015 obec pořádala sousedské posezení s harmonikou.
Byl připraven krátký program, kde
vystoupily domanínské děti, dospělí
v krátkém divadelním vystoupení
a tanci. Při této příležitosti byla otevřena v kulturním domě výstava
starých fotek z Domanína. Společně
jsme strávili příjemný večer při lidových písních, které se linuly z harmoniky pana Fulnečka.

DOMANÍN

pro štěstí a při společném letu k velké
hranici děti prokazovaly dovednosti
v čarodějnickém řemesle (přenáše-

ní pavouka na zádech přes překážky, prolézání pavouči sítí a další).
-AS-

Tradiční oheň o svatojakubské
noci byl v Domaníně zapálen při setmění 30. dubna 2015 na Horce. Aby
si děti užily tento kouzelný večer
a noc, byly pro ně v čarodějnickém
doupěti v kulturním domě Domanín
připraveny různé soutěže a kouzelné
úkoly. Vyrobily si kouzelný amulet

 Fejeton

Pomoc potřebným
Špatné zprávy slyší člověk stále;
dobrou jen občas: vrátili se k nám
čápi. Letos měli několikatýdenní
zpoždění, a tak už to vypadalo, že
je zabilo sucho v Sahelu, zemětřesení v Himalájích či barbarské zvyky
Malťanů. Část čápů totiž žije svůj
druhý (delší) život v jihovýchodní
Africe, druhá až pod Himalájemi
a všichni společně se vracejí přes východní oblast Středozemního moře,
kde je bohužel tradicí místních obyvatel po odpočívajících ptácích střílet. My tyto majestátní ptáky známe
z našich luk a polí, vidíme je lovit
myši, když už žáby skoro nejsou,
a jen těžko si je dovedeme představit,
stejně jako třeba vlaštovky, ve společnosti zeber, hrochů či posvátných
krav. Takže sláva, přece přiletěli!
Je třeba si ale připomenout, že
i tito a jiní ptáci a zvířata potřebují
občas pomoci. Ochránci přírody přenášejí žáby přes silnici, aby se dostaly k vodě, občas někdo přikrmuje
ježka, ale obecně vzato amatér může
zraněnému zvířeti prospět jen málo.
Je proto dobré, pokud není člověku
příroda lhostejná, podporovat alespoň zařízení, která to umí odborně.
V našem okolí jsou dvě záchranné
stanice, a to Zelené Vendolí a Pasička (okres Chrudim). Lehce a účinně
můžete pomoci i Vy, když pošlete
DMS na číslo 87777 s textem: DMS
ZVIREVNOUZI PASICKA nebo
DMS ZVIREVNOUZI VENDOLI.
PS: Nejsem placený agent těchto
zařízení, jen mám ráda zvířata.
J.M.
Foto: Jitka Cisárová

Čarodějnický rej na Dvořištích
Stejně jako ve většině obcí, tak i
na Dvořištích se v podvečer 30. dubna rozsvítil oheň, přitahující k sobě
všechny čarodějnice. Dříve než byl
oheň zapálen, museli malí čarodějové a čarodějnice nasbírat ingredience do elixíru moudrosti a splnit
nelehké úkoly. Na Čarodějném vr-

chu je čekalo lovení plovoucích očí,
let na koštěti, prolézání pavučinou
a mnoho dalších čarozkoušek. Po
jejich úspěšném splnění již nic nebránilo vyřčení zaklínadla a přivolání pasovacího koštěte, kterým byli
čarodějové a čarodějnice pasováni
na čaroděje I. kategorie. Všichni rádi

ochutnali prsty ze 100leté čarodějnice a závěrem si připili uleželým
elixírem.
Při pohledu do sálajícího ohně
jsme strávili pěkný večer, o čemž
svědčí i fakt, že těm nejmenším se
nechtělo domů ani v pozdních hodinách.

OPRAVA
V dubnovém fejetonu bylo
omylem ve 3. odstavci uvedeno:
Onikání (tj. používání 3. osoby čísla jednotného) …. –
správně má být: ONKÁNÍ (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.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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INZERCE, ZPRÁVY Z MĚSTA

Mgr. Kateøina Koláøová Justová - ADVOKÁTKA
právní služby: obèanské, dìdické, obchodní,
trestní, rodinné, pracovní a správní právo
kanceláø: Masarykovo námìstí 11, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem

tel.: 732 120 151, e-mail: akjustova@outlook.cz

§

Jak neodradit investory?
Reaguji na slova starosty, abychom se my všichni pokusili získat
investory do průmyslové zóny. Zatímco v průmyslových zónách na
Žďársku fabriky přibývají, u nás vyrostla za deset let snad jen fotovoltaická elektrárna. Na útlum uranových dolů jsme už měli být
dávno připraveni.
Mezi důvody naší poloprázdné průmyslové zóny patří kombinace špatné dopravní dostupnosti, a jak potvrdil na únorovém setkání se starosty
zástupce Czechinvestu, také struktura pracovní síly a nejistota kolem
plánovaných jaderných aktivit. Lepší dopravní dostupnost by vyřešilo
urychlené zahájení prací na tzv. severojižním propojení, které kraj Bystřici dávno slíbil. Přestože trasa z Velkého Meziříčí do Třebíče funguje,
část od nás k D1 se ani nezačala stavět!
Jaderné aktivity podnikatele odrazují
Uran byl v minulosti motorem rozvoje našeho města a teď se bohužel
stává jeho brzdou. Kvaliﬁkovaná pracovní síla, dobrá dopravní dostupnost a jistota dlouhodobého neznehodnocení investic jsou základy, podle
kterých se podnikatelé rozhodují. V Bystřici je nemají!
V těchto dnech byla nedaleká Kraví hora schválena jako průzkumná
lokalita pro trvalé uložení vysoce radioaktivních odpadů, proto minimálně několik dalších let nebudeme schopni investorům garantovat, že by
své investice na Bystřicku neznehodnotili. Pokud zde úložiště vznikne,
čeká nás několik desítek let útlumu a pak postupné vysídlování.
V březnovém čísle jsem uvedl, že větry z Kraví hory vanou převážně
na naše město - vycházím z přesných údajů, které pro Skalku a Kraví
horu zpracoval Český hydrometeorologický ústav. Každý se také může
přesvědčit, že je lokalita pro úložiště nevhodná a poddolovaná. Od Skalky po Kraví horu vedou až k povrchu desítky starých důlních děl (tzv.
komínů), jsou očíslovány a označeny cedulemi „Zákaz vstupu -PODDOLOVÁNO“. Během chvilky jsem jich našel několik (viz foto).
Trvalé úložiště vysoce radioaktivních odpadů bychom měli rázně odmítnout, protože i říjnové referendum jasně ukázalo, že nebezpečné jaderné aktivity tu občané ani podnikatelé nechtějí. Měli bychom požadovat po kraji slíbené severojižní propojení a po ukončení těžby uranu chtít
po státu záruky sanací nebezpečných kališť.
Pak jistě i do Bystřice přijdou potřební investoři a ne jenom ti s nebezpečnou výrobou, kterou jinde odmítají.
Vít Novotný, zastupitel

Láska všemi smysly – to byl Zelený máj v Edenu
Afrodiziakální kuchyně, kuchařská show, dětské vaření pro
rodiče či bylinné kúry U Babky
kořenářky. To všechno a mnohem
více byl Zelený máj – další tematická akce v bystřickém centru
Eden.
Každý měsíc se centrum Eden
stává dějištěm tematické víkendové
akce. Tentokrát se o víkendu 16. a
17. května oslavoval měsíc lásky –
máj. Akce se tedy příznačně jmenovala Zelený máj a každý, kdo přišel,
tu mohl okusit lásku opravdu všemi
smysly. Ať už to bylo afrodiziakální
menu našeho kuchaře, nebo skvělá
kuchařská show Karla Nekoly z Borovinky. Za jeho asistence tu pak vařily i děti svým rodičům, což sklidilo
velký úspěch.
K Zelenému máji patřilo i speciální zelené bylinkové pivo Mittrowsky
z našeho pivovaru. Návštěvníci měli
také možnost podívat se do prostor
našeho pivovaru, ochutnat naše piva
či suroviny, z nichž se tento lahodný nápoj vyrábí a vyslechnout si při
tom výklad přímo od našeho sládka.
Zajímavostí pak byl odpočinkový
dům U Babky kořenářky provoněný

různými bylinnými směsi či lázněmi, kde jste se mohli nechat i namasírovat. Jaké je to pracovat s květinami si zájemci mohli vyzkoušet
během ﬂoristického workshopu,
kde si tvořili vlastní dekorace. A aby
se brzy zazelenal i ovocný sad pod
ekopavilonem, zalili jsme ho společně s Kolektivem mladých hasičů při
SDH Bystřice nad Pernštejnem.
Akce opět přilákala mnoho spokojených návštěvníků. Na další
podobnou událost se můžete těšit
20. a 21. června, kdy v centru Eden
proběhne Sen noci svatojánské aneb,
kdo si hraje, nezlobí.
Pro více informací navštivte
www.centrumeden.cz

Sen noci svatojánské v Edenu
– pro děti i pro dospělé
Sen noci svatojánské aneb, kdo
si hraje, nezlobí. Tak pojmenovali
organizátoři další víkendovou akci,
jež se uskuteční 20. a 21. června
v centru Eden. Říká se, že na svatého Jana nebývá noc žádná, program se tedy tentokrát protáhne i
do pozdních večerních hodin.
Červen je měsíc dětí, ale také
měsíc, kdy přichází léto a kdy je
nejdelší den v roce. Proto zaměstnanci centra EDEN přichystali na
víkend 20. – 21. 6. bohatou zábavu
jak pro děti, tak i pro dospělé. Celý
víkend se ponese v duchu svatojánských tradic a oslav, pohádkových a
nadpřirozených bytostí. Návštěvníci
si už zvykli, že v Horácké vesnici
mohou vidět řemeslníky předvádět
lidová řemesla. Tento víkend je však
vystřídají strašidla, postavy z pohádek a další nadpřirozené bytosti. Setkáte se s nimi i v dalších expozicích

centra Eden, v nichž budou různá
pohádková zastavení. Dále zde bude
k vidění dětské divadlo, zvířátka,
tvořivé dílny a mnoho dalšího.
Zkrátka však nepřijdou ani rodiče,
pro něž je přichystán například speciální večerní program. Zatímco děti
se zabaví čtením pohádek a hrami,
dospělí si budou užívat ohňových
show, svatojánských ohňů, dobrého
jídla a pití. Hřebem večera pak bude
tematické divadlo Sen noci svatojánské, hrané ve zkrácené úpravě na
nádvoří pod lípami.
Tradičně se můžete těšit na speciální degustační menu našeho kuchaře, speciály piva Mittrowsky nebo
řemeslné trhy.
To vše na vás čeká 20. a 21. června
v centru EDEN. Neváhejte a přijďte
si s námi užít pohádkový den a večer
plný čar a kouzel. Více informací na
www.centrumeden.cz

Foto: Pavla Benešová
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Hrad Pernštejn má nové parkoviště
Podmínky pro parkování motorizovaných návštěvníků hradu Pernštejna
se s přibývajícím počtem motorových
vozidel stávaly dlouhodobě neúnosnými. Prostor, kde auta dosud parkovala, přestával dostačovat kapacitně,
nevyhovoval ani z důvodů estetických
a hygienických. Přibližně 16 tisíc aut, asi
tisícovka motocyklů a k tomu stovky aut
personálu správy hradu, tamní restaurace
a další – toto množství vozidel nejenže
dlouhodobě devastovalo prostor před
branou na prvním hradním nádvoří, ale
především narušovalo povrch a ohrožovalo statiku historického kamenného
mostu přes Smrčecký potok. Městys
Nedvědice jako provozovatel parkoviště
po dohodě se správou hradu a Národním
památkovým ústavem připravil projekt
nového parkoviště. Projekt získal ﬁnanční podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod a stavbu po
dokončení výběrového řízení provedla
v období duben 2014 až leden 2015 brněnská ﬁrma Ekostavby nákladem 17,3
mil. Kč. Parkoviště pro 91 osobních aut
a 6 autobusů vzniklo v podhradí při silnici směr Věžná. Parkující návštěvníci
se odtud na hrad dostanou po cca 900
metrů dlouhé přístupové cestě, která je
částí naučné stezky a je rovněž jednou
z několika revitalizovaných historických
pěšin, které byly v podhradí/lesoparku
vybudovány počátkem 19. století. Parkoviště mohou návštěvníci využít rovněž

jako východisko do okolí hradu, které je protkáno mnoha kilometry cest
a pěšin, na nichž je rozmístěno mnoho odpočívadel s posezeními a informačními tabulemi. Turisté tak mohou
objevit zajímavá místa v blízkém
i širším okolí Pernštejna a mohou na
Nedvědicku strávit více času, než jen
dobu nezbytně nutnou k vlastní prohlídce hradu.
Slavnostní otevření parkoviště
a jeho uvedení do rutinního provozu
proběhlo ve čtvrtek 23. dubna 2015.
Milé události se zúčastnilo asi 50 pozvaných hostů, promluvili starostové
Nedvědice, Tišnova a Bystřice nad
Pernštejnem. Stavbu ocenil ředitel
územního pracoviště Národního památkového ústavu z Kroměříže, její
průběh popsal zástupce stavební ﬁrmy a vlastní akt uvedení parkoviště
do provozu provedl kastelán hradu
pan Zdeněk Jakub Škrabal výstřelem
z historického děla.
Projekt nového parkoviště je jednou z mnoha aktivit/investic, kterou
se městys Nedvědice ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem
a správou hradu Pernštejn snaží dlouhodobě přispívat k podpoře a rozvoji
turistiky a cestovního ruchu na Nedvědicku a v širším měřítku v prostoru
mezi Tišnovem a Bystřicí nad Pernštejnem.

Pozvánka na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitosti výročí

20let Wera Werk s.r.o.
v Bystřici nad Pernštejnem

13. 6. 2015 od 10:00 do 13:00 hod.
x
x
x
x

11:30 Slavnostní uvítání a proslov
Prohlídka výrobních prostor
Program pro děti
Občerstvení

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 911, info@werawerk.cz, www.werawerk.cz

Bystřická švestka nás konečně umatovala
Po mnoho let se švestka snažila svými udáními rozštípnout naše
město a usvědčit její pracovníky,
nejlépe vedení, z nepravostí a odsouzeníhodného jednání. Konečně
se to podařilo! Sláva, dme se hrdostí
švestka. Kromě dlouholetého znepříjemňování života úředníkům, kteří
byli nuceni trávit čas vyhledáváním
podkladů pro vyšší orgány, najednou
padla pokuta. A najednou - tu máš
čerte kropáč. Pokuta ve výši deset
tisíc Kč je symbolická a hrozícímu
potrestání neadekvátní. Co vlastně ti
zlořádi provedli? Z roku 2003 existuje smlouva mezi městem a TS města
Bystřice n. P. o svozu a likvidaci odpadu. Byla mnohokrát dodatkována

a upravována. Každý rok se ze
zcela logických důvodů dohaduje
nová cena. Po celé roky vše bylo
v pořádku a zastupitelstvo schválilo smluvenou cenu jako součást
nového rozpočtu. Tohoto si všimla
švestka a hurá s tím na Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. Oni
ti lotři v letech 2013 a 2014 nezveřejnili dodatek této smlouvy na
úřední desce a na patřičnou dobu.
Po urputném jednání a dokladování jsme skutečně museli přiznat,
že to neviselo!? Zajímá to někoho
kromě švestky? Chceme, aby to
četla konkurence? Horší však byla
naše obava, že úřad prohlásí za neplatnou základní smlouvu z výše

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

uvedeného roku. To by pokuta byla
jiná, to by to panečku ta Bystřice
jinak odskákala! Myslím, že minimálně jedny náklady na chodník
by UOHS spolkl do Babišovy pokladny. Švestka se tetelila radostí a
možná je teď smutná. Přece si chtěla po dobu patnácti dní číst v dodatku smlouvy na úřední desce a jim
to moc nevadí. No nic, zkusím něco
dalšího, však ono se zase něco najde a to bude teprve mazec. Všichni
do pozoru – myslí si švestka.
PS. Město Bystřice n. P. si kdysi založilo svoje TS a nechce, aby
nadnárodní koncerny vysály kapsu
města i občanů při svozu a třídění

odpadu. Příkladů je mnoho. Firma
navíc zaměstnává naše lidi a zisky
vrací zpět do rozpočtu města. Kampak by je odvezli z ﬁrmy AVE, Marius Pedersen, ASA, Sita a dalších.
Všimněte si reklam na fotbalových
a hokejových stadionech, MS v hokeji, koncertech a jinde. Tam jsou
peníze obyvatel, kteří uvěřili slibům o čistotě jejich podnikání. Některá města dokonce zrušila svoje
TS a chtěla vše zajišťovat outsourcingově. Dnes je pracně zakládají.
Tudy cesta nevede a my se po ní
nechceme také vydat. Možná to
švestka vidí jinak?
Karel Pačiska
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Dům dě a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem


LÉTO 2015

MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus 7. 7. – 10. 7. – všeobecný (pouze 4 dny)
II. turnus 13. 7. – 17. 7. – výtvarný (max. 15 dě )
13. 7. – 17. 7. – všeobecný
III. turnus 20. 7. – 24. 7. – všeobecný
IV. turnus 27. 7. – 31. 7. – všeobecný
V. turnus 10. 8. – 14. 8. – cyklis cký (max.10dětí,od9tilet)
VI. turnus 17. 8. – 21. 8. – počítačový

480 Kč (560 Kč)
800 Kč
600 Kč (700 Kč)
600 Kč (700 Kč)
600 Kč (700 Kč)
600 Kč (700 Kč)
600 Kč (700 Kč)

Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

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

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

Happy languages day aneb Šťastný den s jazyky
1. duben 2015 nevyvedl děti na ZŠ
Nádražní aprílem, ale právě naopak,
jak napovídá název projektu, byl pro ně
dnem šťastným. Děti měly možnost procestovat alespoň imaginárně několik států, do kterých se přihlásily podle zájmu,
zároveň poznat nové kamarády z ostatních ročníků a v neposlední řadě slyšet
angličtinu, němčinu, ruštinu i arabštinu
v netradičním vyučování.
Žáci prvního i druhého stupně přišli
vybavení podle předchozích pokynů
vyučujících psacími potřebami, obrázky,
určitou barvou oblečení a základními
informacemi o zvolené zemi. A zejména
tuto část později všichni hodnotili jako
důležitou, neboť se nemuseli v další práci zdržovat prostým vyhledáváním informací. Po úvodním seznámení všech
přítomných v cizím jazyce probíhala
výuka, pokud se dá toto zábavné vyučování tak nazvat, velmi různě. Výsledkem
však byl vždy poster shrnující informace

o dané zemi.
Prvňáčci s druháky pracovali v několika skupinách na projektech o Velké
Británii, zejména se zaměřili na Londýn
a jeho pamětihodnosti. Velmi se jim
povedla červená telefonní budka, do
které jde telefonovat prý pan ředitel. Jiný
poster znázorňuje legendu o Jiřím a drakovi, která malé děti určitě zaujala.
Během dne se děti dověděly spoustu
zajímavostí, např. že na Novém Zélandu
mají nejdelší název kopce (85 písmen),
který je zaznamenán v Guinnessově
knize rekordů a také, že Guinness je
nejznámější irské pivo. V USA uctívají
prasklý zvon. V Austrálii žijí koaly, které
patří mezi vačnatce, atd.
Všechny projekty provázela po celý
den hudba typická pro jednotlivé státy
od státní hymny, přes populární písně až
k lidové a filmové hudbě. V Rusku si vyslechli ruské častušky v podání pěvkyně
Mgr. Marty Kočíkové a v téže skupině

Ze „života“ třídy

Exkurze u hasičů
Dne 8. 4. 2015 jsme se s celou třídou vydali vlakem na exkurzi ke žďárským
hasičům. Hasiči nás nejdříve provedli po budově stanice, kde nám ukázali mnoho
aut a techniky a potom nás vzali na polygon. To je místo, kde je umělý kouř a úplná
tma. Hasiči zde trénují hledání osob ve ztížených podmínkách. Potom jsme vyšli na
volné prostranství, kde bylo připravené auto s plošinou. Kdo chtěl, mohl se nechat
plošinou vyvézt do výšky. Následně jsme hasili uměle založený oheň, sami jsme
zkoušeli stříkat z požární hadice. Proud byl silný, takže to nebylo lehké. Nakonec
nás vzali do věže, kde se suší hadice a trénuje se zde fyzická kondice a obratnost.
Díky hasičům, byla to exkurze podle našeho gusta.

měli ještě dalšího hosta Mgr. Janu Romanovou, která dětem přišla zarecitovat
ruské verše Vladimira Vysockeho. Ve
většině skupin si zazpívali národní písně
v originále, jak jinak v jazykový den.
S hudbou souvisí také tanec. Ani o
ten děti nepřišly. Na Novém Zélandu
děti sledovaly maorský tanec, který rugbyový tým tančí před svými zápasy.
V Rusku se hoši pokusili naučit „kozáčka“. V Irsku se žáci inspirovali vystoupením skupiny Lord of the Dance a pokusili se zvládnout základy irských tanců.
Že to není jednoduché, může potvrdit i
pan ředitel, který se k nácviku přidal.
K národním zvláštnostem patří také
jídlo a pití, které v některých projektech i
ochutnali. Nejvíce si na Jamajce pochvalovali typicky letní koktejl a ovoce.
Atmosféru projektového dne zhodnotila naše paní sekretářka slovy: „Takové
ticho ve škole a pracovní morálku jsem
dávno neslyšela a neviděla.“
Ze zpětné vazby a vyjádření dětí vyplynulo, že se jim projektový den velmi
líbil a příští rok si ho určitě zopakujeme.
Postery z projektového dne nám navíc
vyzdobily i školní chodby.

Na závěr dejme slovo samotným dětem.
Marian Lisko (8. roč.): „Projektový
den se mi líbil, fajn akce a spousta zábavy. Jednotlivé úkoly byly zajímavé.
Jelikož rád kreslím, bavilo mě to.“
Dita Kabelková (8. roč.): „Líbil se mi
náš kolektiv, pracovali jsme společně,
smáli jsme se. Hodně mě to bavilo.“
Iveta Humpolíčková (7. B): „Naučili
jsme se něčemu novému a bylo to příjemné učení. Poznala jsem nové tváře.
Ráda bych se zapojila do dalšího projektového dne.“
Lada Vášová (7. B): „Pan učitel to
měl krásně připravené, ve třidě nám pouštěl i videa. Moc se mi to líbilo.“
A nakonec odborný názor Dominika
Juračky z 8. třídy, se kterým vřele souhlasíme: „Projektový den musím hodnotit velmi kladně. Sešli jsme se v super
skupině. Velice dobrou a zajímavou
formou jsme se seznámili se svou zemí.
Tímto děkuji vedení, pedagogům a pracovníkům školy za skvěle odvedenou
organizaci této akce.“
Vyučující AJ
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Den Země ve Víru
S třídou jsme si vyjeli 22. dubna letošního roku do Víru. V rámci Dne Země jsme
viděli krásnou přírodu a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o vírské elektrárně
a hlavně o přehradě. Procházeli jsme se chodbami v přehradě, stoupali a klesali po
schodech. Prozkoumali jsme celou elektrárnu a její součásti, obdivovali obří turbínu. Pro lepší kondici jsme šplhali po obřích kamenech a celý výlet jsme si bezvadně
užili.
Milan Bělík a Viktorie Slaná, žáci 5.B, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Čistá Vysočina
V rámci Dne Země se zapojili
v úterý 21. dubna žáci ZŠ TGM do
akce Čistá Vysočina. Tato úklidová
akce okolí silnic a veřejného prostranství obcí a měst na Vysočině
se koná organizovaně už posedmé.
Vítá pomoc škol, pracovníků různých ﬁrem, organizací, obcí i jednotlivců. V roce 2014 se zúčastnilo
přes 18 tisíc účastníků a bylo sebráno 80 tun odpadků. Mladší žáci
uklízeli okolí školy, větší se vydali
do ulic města i do okrajových částí,

např. Bratrušín, Domanínský rybník a čistili také lesy. Třídili plastové odpady a ostatní komunální
odpad. Naplněné pytle se postupně vršily u kontejnerů sokolovny.
Svoz odpadu zajišťovaly technické
služby. Byli jsme rádi, že můžeme
přispět k lepšímu a čistějšímu životnímu prostředí v našem městě.
Odpadky do přírody rozhodně nepatří a je jen na nás, jak se k přírodě
budeme chovat.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY

YAMAHA

BystĜice nad Pernštejnem, Stará radnice
Školní rok 2015/16 - možnost zápisu v místČ školy v þervnu
každé pondČlí od 14.00 – 17.00 hod.
- elektronická pĜihláška na www.yamahaskola.cz
- tel. 603 827 735

PĜedškolní obory:
od 4 do 18 mČsícĤ dítČte, spoleþné pĤsobení
Robátka
První krĤþky k hudbČ

Rytmické krĤþky

s rodiþi na smyslové a hudební vnímání
od 18 mČsícĤ do 4 let, rozvíjení hudebnosti
písnČmi, hrou na rytm. a melod.nástroje,
hudebnČ pohybovými þinnostmi aj.
navazující pĜedškolní program, rozvoj hud.
pĜedstavivosti, základy hudební nauky, hra
na flétnu, rytmické a melodické nástroje

Další obory:
sopránová a altová flétna
pro dČti od šesti let, mládež a dospČlé
individuální a skupinová hra
dále možnost spoleþné výuky dČtí s rodiþi
Keyboard FKK (klávesy) propracovaná metodika hry od šesti let
Keyboard FK
propracovaná metodika hry s možností
vlastní tvorby, od osmi let, mládež a dospČlé
ZpČv (pop-rock zpČv)
intonaþní þistota, zpČv na mikrofon,
sólový zpČv, vokální skupiny
Zobcová flétna

Preventivní aktivity
Cílem vzdělávání na základní škole není pouze předat žákům
vědomosti z matematiky, češtiny,
angličtiny a dalších oborů, ale také
vybavit žáky kompetencemi, které
jim usnadní řešení problémových
situací, se kterými se v životě mnozí
setkají. Tyto dovednosti žáci získávají v některých preventivních programech a kurzech.
V minulých týdnech se čtvrťáci
zúčastnili programu Nechci, díky!
Pro osmáky jsme připravili program
Dvě strany mince. Oba dva programy byly zaměřeny na problematiku
drogové závislosti – žáci se dozvěděli bližší informace o legálních i
nelegálních drogách. Pod vedením
zkušených lektorů Centra prevence

Oblastní charity Žďár n.S. prožili
mnoho her, prostřednictvím kterých
si uvědomovali rizika užívání především tabáku a alkoholu, učili se, jak
nabízenou drogu odmítnout.
Dalším tradičním programem
je kurz první pomoci – zde se naši
osmáci učili techniky první pomoci, seznámili se s činností záchranné služby a profesionálních hasičů.
Kratší kurz první pomoci připravil
pan Martínek z Českého červeného
kříže i pro páťáky.
Doufáme, že tyto aktivity naši
žáci berou nejen jako „ulití“ z běžné výuky, ale že si z nich do života
odnesou užitečné rady, návody a dovednosti.
R. Klusáková, ZŠ TGM

PĜíprava na hudební obory stĜedních a vysokých škol

Zubní pohotovost KVĚTEN - ČERVEN 2015
KVĚTEN
30.5. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
31.5. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Vel. Meziříčí, 603 206 336
ČERVEN
6.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
7.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
13.6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
14.6. MUDr. Jan Šmídek, Palac. nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
20.6. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
21.6. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
27.6. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bítýška 303, 566 536 712
28.6. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 566 575 210
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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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

Oslava slunovratu
Milí přátelé, dovolte, abychom
Vás pozvali na noční koncert Orchestru N. Kyjovského a hostů,
který pořádáme dne 21. června ve
21h. Na bystřickém náměstí u kašny společně a bez vstupného oslavíme Slunovrat v rámci Evropského
svátku hudby, jenž se v tento den
slaví v mnoha městech Evropy. Jak
napovídá název koncertu „Převážně
nevážně“, uslyšíte skladby klasické
i moderní. Tímto koncertem zároveň
chceme vyjádřit podporu organizátorům Bystřického kulturního léta.
Tato akce by už nyní byla v plném
proudu, bohužel Bystřické kulturní
léto letos nebude a všichni asi víme
proč. Je smutné, že lidská hloupost
a zášť stále ještě může zašlapat do
země něco, co přinášelo radost mnoha návštěníkům a umožňovalo pre-

zentovat naše město jako kulturní
centrum Vysočiny. Díky koncertům
a akcím se sem sjíždělo mnoho lidí,
pro různá umělecká uskupení z Bystřice a okolí to byla skvělá příležitost
k prezentaci a vždy jsme mohli vidět
i vystoupení zajímavých hostů. Každá věková skupina si našla svůj program, mnoho turistů a návštěvníků
bylo překvapeno tím, jak naše město
„žije“. Je asi zbytečné sepisovat petiční archy, i když se to dnes v podobných situacích dělá. Možná bude
stačit, když přijdete na náš koncert
a společně s námi ukážete, že máte
o kulturu zájem a nechcete, aby se
stala v našem městě opomíjenou,
protože jak říká Meda Mládková „Přežije-li kultura, přežije národ“.
Lenka Macháčková – dirigent
SONK

ZUŠ a Městské muzeum v Bystřici n.P. srdečně zvou na
Noční koncert Orchestru N. Kyjovského

F

:

OSLAVA

F

Úspěchy žáků ZUŠ na soutěžích.
Pomalu se blíží konec školního roku a naši žáci zúročili svoji celoroční
snahu vynikajícími výsledky na soutěžích. Letos jich bylo vyhlášeno mnoho v různých oborech a my si Vám teď dovolíme v přehledu přinést jejich
výsledky.
Krajská kola soutěží ve hře na dechové nástroje dřevěné – žáci M. Olivové: Roman Proks - 2. místo – fagot, Kateřina Čechová - 2. místo příčná
ﬂétna, Vendula Kabrdová – 3. místo klarinet. Dechové nástroje žesťové – žáci
Š. Husáka: Marek Jinek – 1. místo trubka, Radek Jinek – 2. místo baryton,
Pavel Kuda – 2. místo trubka. Smyčcové soubory a orchestry: Smyčcový
soubor „CVRČCI“ J. Havla – 1. místo, Smyčcový orchestr N. Kyjovského
L. Macháčkové – 1. místo ve svých kategoriích. Soutěž Mládí a Bohuslav
Martinů v Poličce přinesla také skvělé výsledky. Ve velké konkurenci získala
Bronzové pásmo Jana Štarhová - housle, třída J. Havla, klavíristky ze tříd M.
Justové – Natálie Fišerová Bronzové pásmo a ze třídy E. Makovského Bára
Benešová Stříbrné a její sestra Adéla Bronzové pásma. I. Horváthová získala
Diplom za účast.
Největšího úspěchu dosáhli naši zpěváci. V krajském kole získal Čestné
uznání Josef Homolka, žák P. Špačka. Pak následovala dvě 1. místa s postupem do kola ústředního. V Turnově ve velké konkurenci zpěváků z celé
republiky získaly v kategorii komorní zpěv – Anežka Šejnohová a Marie Jindrová pod vedením I. Pospíšilové 3. místo a v sólovém zpěvu Čestné uznání
obdržel Ondřej Kunovský pod vedením P. Špačka. Velké blahopřání za svoji
práci a reprezentaci naší školy města si zaslouží všichni soutěžící i jejich pedagogové. Poděkování patří naší výborné klavíristce M. Justové, která žáky
na všech soutěžích doprovázela.

SLUNOVRATU
PđEVÁŽNā NEVÁŽNā
Pozvánka
Petr Brychta si Vás dovoluje pozvat na výstavu pod názvem:

"Hrad Mitrov a jeho majitelé"
V neděli 7. 6. 2015 v sokolovně ve Strážku
od 9.00 do 18.00 hod.
Všechny srdečně zve pořadatel.

Neděle 21. června 2015 ve 21.00
Masarykovo náměstí
v Bystřici nad Pernštejnem u kašny
(v případě nepříznivého počasí se koncert bude konat v muzeu)

Vstup volný
Koncert se koná v rámci Evropského svátku hudby

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 469 234
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici n. P. nebo
v okolí do 20 km. Tel.: 774 193 566
• HOTOVOSTNÍ půjčka. Výhodné podmínky. Pracuji pro více
věřitelů. Stačí prozvonit na tel. 722 498 291
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Události května 1945 v Bystřici (ze vzpomínek Františka Domanského – 2. část)
Jedná se o doslovný přepis rukopisných vzpomínek Františka Domanského; upraveny byly pouze nejasné
pasáže.(k vydání připravil Petr Dvořáček)
Oberst mi říkal, že toho černého
měli dostat, tento ačkoli po něm když
utíkal od sokolovny stříleli nebyl na
štěstí zasáhnut a zachránil se na voze
jedoucím právě po náměstí. Německý
oberst byl netrpělivý když ani do ½
9té h. rukojmí nepřicházeli. Telefonoval jsem 2x na Obecní úřad až mi
konečně sdělili, že již to chystají, že se
dostaví. Oberst mi pravil, že k nim pak
promluví německy a pokud tomu nebudou rozuměti, abych jim to pak řekl
česky. Teprve po 9té hodině dostavilo
se 10 mužů rukojmích a to: soudce
Horák, advokát Horák, poštmistr Fr.
Novotný, přednosta Berního úřadu
Meluzín, notář Plšek, ingenier Tobyáš,
ředitel Hospodářské školy Vladimír
Kříž, Bohuš Čížek, obchodník Kolařík, správce Hospodářského družstva
Dobiáš. Hlavní bylo, že ručí všichni
svým životem za to, že oni Němci nemají nic proti obyvatelstvu, ale bude-li
jen jeden voják v noci zastřelen budou
popraveni. Rukojmí byli pak odvedeni do jedné dolní školní světnice, kde
již byla připravena na zemi sláma.
Šel jsem s nimi, kde mi Ing. Tobyáš
důvěrně připomínal abych uvědomil
Obec, aby partyzáni u nás nic nepodnikali. Vrátil jsem se do první světnice
odkud jsem hned telefonoval k Obci o
co se jedná a po nějaké době bylo mi
telefonováno, že partyzáni nic v noci
nepodniknou. Oberst zdržoval se stále
ve světnici, popíjel rum z lahve a také
mi nabídl, stále ho mrzelo, že nedostali
toho hlavního černého partyzána. Na

můj dotaz, zda mohu odejíti domů, že
bydlím nedaleko, řekl oberst abych
ještě počkal, pak po 11té hod. když
byly rozestaveny všude stráže kolem
budovy v okolí dal mi 2 ozbrojené
muže, kteří mne doprovodili domů.
Všude venku i v naší zahradě stály
stráže, kterým hlásili mne provázející vojíni heslo a že doprovází domů
bugermeistra. Připomínám ještě, že
během té odpolední situace byla asi
střelena pro výstrahu hořlavá puma na
stodolu Harvánkové1, která také shořela. Německého zastřeleného vojína
zakopali pak hned druhý den ve školní
zahradě, zastřelené partyzány odnesli
na hřbitov do márnice.
Druhý den v úterý
Noc minula celkem klidně. Dopoledne šel jsem se podívati do lazaretu
za rukojmími, kteří mne žádali abych
se pokusil o to aby byli vystřídáni jinými rukojmími. Zašel jsem do vily
Collinové nyní Obršlíkové, kde prý je
oberst od lazaretu a když mne přijal,
požádal jsem ho o výměnu rukojmí,
řekl že se to ve válce nedělá. Teprve když jsem mu sdělil, že byl včera
zastřelen u svého domu německými
vojíny otec 5 dětí2, chytil se za hlavu
a řekl:“ Her Gotts 5 kinder.“, oblomil se a povolil vystřídání rukojmích
s podmínkou, po jejich příchodu a
hlášení všech jmen u strážnice, že mohou první odejíti. To se také provedlo.
Z prvních rukojmí dohodou odešlo
5 nejstarších a to: ředitel Kříž, Ing.
Tobyáš, ředitel Hospodářského družstva Dobiáš, notář Plšek a obchodník
Kolařík. Tyto vystřídali: správce mlékárny František Mynář, zemědělec
Václav Slezák, odborný učitel Eman
Vyorálek, vrchní účetní Havlíček a

Zdeněk Velen, označený povoláním
jako obchodník. Navečer tázali se
mne někteří z německých důstojníků
z lazaretu, zda bych jim mohl něco sehnat k večeři – máslo, sýr. Poněvadž
byl mezi druhými rukojmími správce
mlékárny František Mynář řekl jsem,
že to bude možné, že přijdu s ním a že
něco přineseme. Byli spokojeni když
dostali máslo a cihlový dobrý sýr,
společně si pochutnali a ovzduší se
vyjasňovalo.
V noci z úterý na středu sotva jsem
doma ulehl zabouchal někdo v zahradě na okno, několik vojínů s puškami
žádali abych šel s nimi, že potřebují
auto pro odstěhování se. Chodil jsem
s nimi po všech mi známých autodopravcích, Pečinka, Hampl, Čížek,
Hospodářské družstvo, šofér pod
Horou, všude byla výmluva, že něco
u auta schází, že není benzin atd. až
do rána.Teprve ráno jsem získal jedno
auto z Domanínka, šofér ale postavil
auto na náměstí u kašny a od něho
utekl. S tímto autem pak přece Josef
Pečínka ve středu dopoledne s ostatními auty, které Němci ještě sehnali
směrem k Novému Městu, za Žďárem
došlo pak k velkému bombardování
této kolony, Pečínka uprchl zpět. Rukojmí byli ráno v 6 h. před odjezdem
lazaretu propuštěni.
Středa 9. května 1945 vyhazování
aut do povětří.
Dopoledne ve středu bylo slyšeti
ohlušující rány, utekli jsme všichni i
Miloš s Libou a malým Miloškem do
sklepa, čekajíce že se blíží nálet. Zatím
byla za kapličkou kolona aut za Juklovými, které byly u Jilmové ostřelovány. Němci vyhazovali auta do povětří
a ničily je, aby se nedostaly do rukou

1) Na zahradě domu č.p. 61 (na náměstí)
2) Pan Stanislav Fiala, železničář, by zastřelen v podvečer 7. května před svým domem č.p. 377 Na Skřipci

Voják Rudé armády na dolním konci bystřického náměstí Loučení s Rudou armádou v červenci 1945

TŘI MLADÉ OBĚTI NA KONCI VÁLKY
Stalo se 3. května 1945 nedaleko
Písečného. Čtveřice mladých chlapců z Písečného se vydala po silnici
pod Horou k Dalečínu do míst, kde
před několika dny Němci odstavili
kvůli poruše nákladní auto. Po odchodu posádky auto vyrabovali a zapálili místní občané. Němečtí četníci
proto poblíž vartovali a nyní spatřili
přicházející mladíky. Zvolali na ně,
ať se zastaví, chlapci se však dali na

útěk! Němci zahájili palbu a před
ní unikl jediný František Sedlařík.
V krvi naopak zůstali ležet Gustav
Juřík, Oldřich Konečný a Richard
Dostál, všichni ročník narození
1923.
Bratr jednoho ze zastřelených,
Josef Juřík z Javorníka u Svitav,
vzpomíná, jak jeho bratr mohl být
pochován v sousedním Vítochově
až po odstranění záseků 9. května
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1945. Šest dní spočíval v rakvi na
chodbě domu v Písečném. Na místě tragické události byly po válce
zbudovány dva pomníky, dnes jsou
zašlé a kolem nich vyrostl les. Současná silnice vede o pár metrů níž
a hned vedle se rozprostírá závodiště
Písečská zmole.
Pomníky zřejmě pořídily pozůstalé rodiny ve spolupráci s obcí Písečné
a také s obcí Nedvědice, jak plyne ze
signatury na podstavci většího pomníku. Pan Juřík vyzývá k obnově

našich vojsk. To způsobilo velké detonace, otřesy oken, mnoho se jich vysypalo. Naštěstí nám se nic nestalo, jen
jsme zažili ve sklepě trochu strachu.
Čtvrtek 10. května 1945
Během dne velký shon na náměstí,
všude plno vozů, koní, různého vojska,
partyzáni atd. Odpoledne šel se jeden
z partyzánů podívat na svého v pondělí u lazaretu zastřeleného kamaráda
Janka uloženého zatím v márnici na
hřbitově. Když se vracel po schodech
ze hřbitova, sedělo dole v parčíku před
hřbitovem plno německých odpočívajících zajatců. Snad se některý z vojínů
usmál vracejícímu se uslzenému partyzánovi, tento vyzval pak aby vystoupilo 12 německých poddůstojníků, 10
jich ponechal před zdi u Opatřilových
a automatem je všechny zastřelil.
K těmto přinesli pak ještě jednoho
zastřeleného němce. důstojníka na náměstí, který ještě delší dobu smrtelně
chrápal. Pak mi bylo poručeno, abych
mrtvé někde mimo hřbitova pochoval.
Zvolil jsem místo u hřbitova v zahradě
Hospodářské školy, kde němečtí vojíni
vykopali velkou jámu a všechny tam
společně pochovali. Zmiňuji se ještě
o tom, že při odnášení zastřelených
jeden promluvil, ti co ho odnášeli,
oznámili to partyzánům a tento vojín
byl pak dodatečně jedním partyzánem
dostřelen. Ještě než jsem odešel z místa, kde němečtí vojáci kopali společný
hrob, viděl jsem jak po silnici kolem
Šírového domu mašírují řady vojínů,
byli to Rumuni, spojenci Rusů. Obyvatelé ze Šírového domu stáli venku,
mávali jim, házeli kytičky a podávali
na žádost vodu. Pak jsem odešel domů
a do zpěvní zkoušky. Navečer pak
čekali jsme s rodinami na chodnících
náměstí příchod našich osvoboditelů.
Viděli jsme šílený útěk Němců, kteří
na nákladních autech a koních prchali
od Fortny vzhůru po náměstí směrem
k Novému Městu. V noci ve čtvrtek
šli jsme s manželkou na náměstí a teprve k půlnoci, přijely auta s našimi
osvoboditeli, mávali jsme jim a volali:
“Vítejte nazdar“ hlasitě jsme je vítali.
Oni na nás křičeli: “Bratři, bratři.“
V sobotu odpoledne konal se slavný mnoho tisíci účastníků provázený
pohřeb zastřelených v pondělí partyzánů na místní hřbitov, kde po mši
zazpíval sokolský sbor a zazněly salvy
mnoha přítomných partyzánů. Čest
jejich památce.
(autor obou foto Adolf Dvořáček)

památníků, což by určitě byla nejlepší připomínka mladých obětí.
-HJFoto: Hynek Jurman
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z
knih, zaevidovaných v průběhu měsíce dubna.
Knihy pro dospělé:
Blažek Jan
Bradna Bohumil
Čermáková Dana
Faber Michel
Fierro Julia
Francírek František
Francírek František
Gottlieb Adam
Hošková Blanka
Kast Verena
Kombercová Jana
Sadílek Jaroslav
Štráfeldová Milena
Whitton Hana
Knihy pro mládež:
Jirous Ivan Martin
Klimek Hynek
Meres Jonathan
Murrell Deborah
Pospíšilová Zuzana
Pospíšilová Zuzana
Rožnovská Lenka
Šporková Sylva

Pěstujeme slivoně
Pěstujeme pelargonie
Josef Abrhám
Kvítek karmínový a bílý
Prořezávání zoubků
Absolventská práce
Bakalářská práce
Recepty z konopí
Horko domácího krbu
Truchlení
Autorehabilitační sestava pro děti a rodiče
Věžná
Guláš pro Masaryka
Jak se po anglicku vytratit v Anglii

Hledáme vedoucího provozu a kuchaâe na plný úvazek
pro restauraci Harenda a pivnici Kozlovna
Požadavky na uvedené pozice:
VEDOUCÍ PROVOZU
- vzd³lání a praxi v oboru
- zkušenosti s provozem kuchyn³ výhodou
- ochotu vzd³lávat se
- schopnost motivovat a vést tým lidí

- komunikativnost
- znalost práce na PC (MS Oƥce)
- aP sk.B
- plné pracovní nasazení

KUCHAa
- vzd³lání a praxi v oboru
- «asovou ƪexibilitu
- spolehlivost

- schopnost práce v kolektivu
- organiza«ní schopnosti
- ochotu vzd³lávat se

NABÍZÍME:
- dobré mzdové podmínky, jistotu dlouhodobého zam³stnání
- Ƥremní výhody, profesní rõst formou prõb³žného vzd³lávání

OD OVEČKY PO KABÁTEK

1
Městské
muzeum si vás dovoluje
Velikonoční pohádka o kohoutech, bouřce ainzerce_prace.indd
duze
pozvat na výstavu Od ovečky po kaStrašidlář. Mezi námi čerty
bátek – Historie soukenické výroby
Svět podle Norma. Může způsobit podráždění
v Bystřici nad Pernštejnem, která
Bojovníci
vznikla ve spolupráci s Technickým
Detektivové a falešní sněhováci
muzeem v Brně, kde měla premiéru
Policejní pohádky
a Oddělením muzeologie FF MaStrašidelná škola
sarykovy univerzity a byla úspěšně
Velikonoční tvoření
reprízována v sídle Kraje Vysočina
v Jihlavě.
Malé i velké návštěvníky seznámí
výstava s procesem výroby soukenné látky. Průvodcem jim bude komiksová postava ovečky, která jim
ukáže jednotlivé fáze vzniku sukna
od ostříhání ovčí vlny přes tkaní na

26.3.2015
stavu až po valchování a postřihování.
Výstava dále zachycuje slavnou
soukenickou minulost Bystřice nad
Pernštejnem od založení cechu v polovině 16. století až po úpadek soukenictví v důsledku rozvoje tovární
výroby na konci 19. století.
Expozici doprovodí řada interaktivních prvků.
Výstava bude zahájena v budově Městského muzea Bystřice nad
Pernštejnem dne 5. června v 17.00
a potrvá do 31. července 2015.

-muz-

Kontakty na naši knihovnu

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

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
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Historie soukenické výroby
v Bystřici nad Pernštejnem

5. 6. 2015 – 31. 7. 2015
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pátek 5.6.2015 – 17.00 hodin
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MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1
593 01 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
OTEVŘENO: PONDĚLÍ–NEDĚLE 8–16
www.muzeumbystricko.cz
TEL: 566 590 365, 566 590 366
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MUZEOLOGIE
BRNO
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Krásy a zajímavosti Bystřicka aneb pozvánka do rájeVysočiny
je název jarní, svěží výstavy plné
květů, která probíhá v současné době
v kongresové budově Kraje Vysočina v Jihlavě.
Jde o výstavu, která si dala za cíl
přiblížit návštěvníkům několik zajímavých událostí života Bystřicka
posledního období a upozornit je na
krásy našeho kraje.
A které jsou to ty krásy a zajímavosti? Přinášíme jen stručný přehled,
podrobnosti najdete v jednotlivých
oddílech výstavy, pokud budete mít
cestu do Jihlavy.
Ve všech třech podlažích kongresové budovy návštěvníky uvítají
vítězné a ﬁnálové fotograﬁe ze soutěže „Bystřická zrcadlení“. Jsou
zde kromě oceněných prací z ročníku 2015 i vybrané snímky z dalších
ročníků, právě s námětem Bystřicka.
V předsálí prvního podlaží je
přenesena z Technického muzea
v Brně výstava o soukenictví, která
návštěvníky odborně i hravě seznámí
s touto, pro Bystřicko dříve tradiční a
charakteristickou, výrobou. Výstava
„Od ovečky po kabátek“ se koná
pod hlavičkou Masarykovy univerzity v Brně a Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem. A v létě pro
Vás bude tato expozice instalována
v Městském muzeu Bystřice nad
Pernštejnem.
V přízemí jsou ukázky z masopustních ostatků v Rozsochách,
které jsou modiﬁkací známého masopustního veselí. Pochovávaného
hudebníka i s dalšími tradičními
postavami přibližujeme v životní velikosti a atmosféru letošních ostatků
alespoň několika fotograﬁemi.

A z ostatků rovnou do přírody.
A nejen na Bystřicko. Na projektu
„ Znám kříšťálovou studánku…
….“spolupracují dvě místní akční skupiny MAS. Jedna s názvem
Zubří země, což je košatější Bystřicko a jedna z jižnější části Vysočiny Rokytná. Projekt se zaměřil na
mapování, úpravu, zvelebování a na
sledování vybraných místních studánek, které jsou jedním z fenoménů
Vysočiny.
V loňském roce Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
rozšířilo svou nabídku návštěvníkům
o unikátní expozici živých ryb. Výstava o této expozici rovněž stručně
informuje. Informace je doplněna
kresbami ryb.
Jubilejní soutěžní akce „S Vodomilem Zubří zemí, s Vodomilem
přírodou Bystřicka“ je představena
na samostatném panelu i s desetiletým maskotem Vodomilem.
Počinem, který překračuje svým
významem hranice Bystřicka, je letošní otevření EDEN Centra, jako
střediska poučení, zábavy a odpočinku. Pozvánka na návštěvu s uvedením základních informací je doplněna údaji o VOŠ a SOŠ Bystřice
nad Pernštejnem, která je jedním ze
tří partnerů podílejících se na přípravě a vzniku střediska.
Nedílnou součástí naší nabídky
na této výstavě je malá ukázka prací
a informace o Základní umělecké
škole Bystřice nad Pernštejnem,
jejíž studenti se podílejí jednak na
výzdobě vestibulu, jednak připravili
zajímavý a krásný program na vernisáž výstavy.
-EZ-

Pořadateli výstavy konané pod záštitou hejtmana
Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka
jsou Město Bystřice nad Pernštejnem,
Mikroregion Bystřicko, MAS Zubří země, o. p. s.,
Obec Rozsochy,
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem,
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem,
KUMŠT o. s.

Zveme Vás
co nejsrdečněji
na naši výstavu, která se koná

od 6. do 29. května 2015
ve vestibulu a všech předsálích
kongresové budovy sídla
Kraje Vysočina v Jihlavě
Žižkova ulice 57
Vernisáž výstavy se koná v úterý 12. 5. 2015 ve 13.30 hod.
s následujícím programem:
x Slavnostní zahájení – starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel
Pačiska
x Bystřicko a jeho místo v Kraji Vysočina – Jiří Běhounek, hejtman
Kraje Vysočina
x Uvedení části výstavy k fotografické soutěži „Bystřická zrcadlení“ – Milada Krásenská, ředitelka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
x Uvedení části výstavy k historii soukenictví na Bystřicku„Od
ovečky po kabátek“ – Martina Pulkrábková, pracovnice Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem
x Informace o projektu „Znám křišálovou studánku….“ – Martin
Svoboda, koordinátor projektu
x Vernisáž hudbou doprovodí absolventi ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, umělecké vedení Inka Pospíšilová
x Prohlídka výstavy ve společnosti autorů, jarní občerstvení

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

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.
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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ne 14 06
Bystřice nad Pernštejnem

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

kostel sv. Vavřince
19:30 hod.

téma

POJĎME SLAVIT!
30 05 — 25 06 2015

GUNNAR IDENSTAM / varhany
Michael Praetorius, Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach
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PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA – pohádkový muzikál
Na první letní den si pro vás Divadlo Beze Jména připravilo další
z hudebních pohádek. I tentokrát je
to ze sbírky slavné dvojice Z. Svěrák / J. Uhlíř, a proto nebude nouze
o písničky, jako je Dělání, dělání;
Statistika nuda je; Hlupáku, najdu tě
a mnoho dalších. Pokud vám názvy
písniček nic neříkají, tak jste pravděpodobně ještě nikdy neviděli pohádku Princové jsou na draka. Vydejte se
proto s námi za princeznou Lenkou,
na kterou si dělá zálusk drak Šestnáctihlavec. Za malým „statistikem“
Martínkem, či za králem, který chce

mermomocí ochránit princeznu před
drakem. Dokáže ji zachránit ospalý
princ Bachacha, nebo jsou princové na draka? Na to a ještě mnohem
více, v podobě malého překvapení od
nejmladších členů DBJ, se můžete
těšit, pokud navštívíte některé z našich představení. Srdečně vás zveme
na premiéru v neděli 21. června 2015
v 17.00, ve Velkém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem nebo na reprízy pondělí 22. 6.
v 8.30, 10.00 a 11.30, a v úterý 8.30
a v 10.00. Těší se na vás vaše DBJ.
Za DBJ MOL

Strážkovské „nocování“
Noc z 27. na 28. března nebyla v
základní škole ve Strážku ani zdaleka
obyčejná. Ve jménu akce Noc s Andersenem se pro 31 dětí z 1. stupně
proměnila v noc pohádkovou. Jindy
ztichlé chodby a osamělé místnosti se
navzdory tomu, že byl pátek odpoledne, zaplnily dětmi a jejich rozrušenými hlasy. Nebylo divu – děti čekalo
nejedno dobrodružství.
O první krásný zážitek se postaral
loutkoherec MgA. Jan Hrubec, který si svým originálním ztvárněním
Andersenovy pohádky Princezna na
hrášku děti naprosto získal. Následovala „hradní hostina“. Bylo třeba doplnit
energii, protože pro děti byla přichystána dobrodružná cesta za ztracenou
princeznou. Jen za svitu svíček vyrazily
skupinky dětí vstříc dobrodružství. Aby
princeznu našly, musely vyluštit tajenku. Součástí jejich cesty byla jednotlivá
zastavení, kde se setkaly s pohádkový-

mi postavičkami a po splnění zadaných
úkolů získaly nápovědu k vyluštění
tajenky. Všichni prokázali velikou odvahu, podařilo se jim dobrodružnou
cestu zvládnout, tajenku vyluštit a nakonec objevit princeznu ukrývající se
v místní knihovně. Vysloužili si tak od
princezny nejen drobný dárek, ale také
pohádku na dobrou noc.
Kdo by myslel, že po tolika zážitcích se na dětech objeví známky únavy, která je zažene ke spánku, velmi
by se mýlil. I přesto, že se všichni
uložili do spacáků, vydrželi o všem
dlouho do noci živě diskutovat.
Ráno jsme se rozloučili společnou
snídaní a zhodnocením, že letošní nocování se vážně povedlo! Poděkování
si zaslouží žáci 2. stupně naší školy,
kteří se pro tuto akci stali našimi pohádkovými postavičkami. Už teď se těšíme
na další ročník Noci s Andersenem.
Lucie Christianová
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Divadelní soubor Chaloupka v horách
představuje inscenaci na motivy Karla Čapka

 " "-  .

BYZNYS S MLOKY
Anotace:
Nemáte někdy pocit, že jste zavaleni tunou zbytečných zpráv?
Nemáte někdy pocit, že musíte všechny informace klíčovat, abyste se
dozvěděli pravdu?
Nemáte někdy pocit, že lidstvu hrozí nebezpečí?
A nemáte někdy strach, že o tom třeba nebudete ani vědět a pak už
bude pozdě?
My někdy ano.

12. června 2015 v 19.00
Kulturní dům ve Víře
Hrají: studen Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem
Režijní a pedagogické vedení: Kateřina H. Chalupníková
Spolupráce: Lucie Macová a Radim Pekař
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ČERVEN 2015
Středa 10. června – velký sál KD –
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Pátek 12. června – malý sál KD – 18.00
hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
KOUZLO KLAVÍRU
Koncert malých i velkých klavíristů třídy Michaely Uhlířové.
Páteční májový podvečer bude patřit
hudebnímu setkání, na kterém uslyšíte
klavírní zvuk v rozličných podobách.
Dozvíte se také zajímavosti o tomto
vskutku královském nástroji.
Vstupné: dobrovolné

KONCERT
VESELÁ TROJKA
PAVEL KRŠKA – heligonka, MIROSLAV HRDLIČKA – klávesy a JAROMÍR KOZELEK - akordeon
Koncert jedné z nejúspěšnějších kapel televizní stanice Šlágr. Tři dlouhodobí kamarádi, kteří celý život hráli
hudbu pro široké vrstvy posluchačů.
V současnosti se věnují především
vlastní tvorbě a hrají pro všechny, kteří
si rádi poslechnou lidovou písničku.
Jejich koncerty jsou vyprodané a jejich vydané nosiče – CD a DVD jsou
vydávány ve velkém množství.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji a 220
Kč na místě

Předprodej: KD
Sobota 27. června – amﬁteátr na náměstí – 13.00 hodin
Pořádá: Rytíři Země zubra
ŠERMÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ
VE ZBROJI
Konáno pod záštitou města Bystřice
n. P., ve spolupráci s kulturním domem
Šermířská vystoupení v podání skupin CARPE DIEM, ALTERNUS,
NOVUS ORIGO a RYTÍŘI ZEMĚ
ZUBRA. Večerní ohňovou show
předvede Novus Origo, hudební program zajistí kapela Metanoon a skupina Ars Camerata.
Vstupné: dobrovolné

www.rytirizemezubra.wgz.cz
Připravujeme:
9. srpna - Vavřinecká pouť
9. ročník Přehlídky dechových hudeb
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626,
e-mail: info@kdbystricenp.cz,
www.kdbystricenp.cz
Pokladna je otevřena hodinu před každým představením.
Změna programu vyhrazena!

Neděle 14. června – kostel sv. Vavřince
– 19.30 hodin
XX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
CONCENTUS MORAVIAE
GUNNAR IDENSTAM – varhany
Koncertní varhaník a folkový muzikant Gunnar Idenstam vychází sice
především z klasické hudby, ale má
rád také hudbu lidovou a symfonický
rock sedmdesátých let. Staví tak mosty mezi varhanní hudbou francouzské
katedrální tradice, švédským folklorem
a symfonickým rockem. V roce 1984
se stal prvním, a do dnešního dne jediným hudebníkem ze severní Evropy,
který zvítězil v prestižní mezinárodní
improvizační soutěži „Grand Prix de
Chartres“. Ve svém vystoupení kombinuje hudbu Jeana-Baptista Lullyho,
Johanna Sebastiana Bacha a Michaela
Praetoria se švédskou lidovou hudbou a
vlastními improvizacemi.
Vstupné: 200 Kč (do 29. 5. snížené
150 Kč), zlevněné 100 Kč
Předprodej: KD
Neděle 21. června – velký sál KD –
17.00 hodin
Pořádá: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
DIVADLO PRO DĚTI
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem
Legendární pohádka s oblíbenými písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře, které
už, dá se říci, zlidověly. Pokud vám
písničky Dělání, dělání, Statistika nuda
je a Hlupáku, najdu tě nic neříkají, tak
to jste opravdu ještě nikdy neviděli pohádku Princové jsou na draka. Za doprovodu orchestru se opět ponoříte
do krásného příběhu o štěstí a lásce.
Hudební doprovod: Orchestr Divadla
Beze jména
Režie: Martina Olivová
Vstupné: dobrovolné
Reprízy: pondělí 22. 6. v 8.30, 10.00,
11.30 a úterý 23. 6. v 8.30, 10.00
Středa 24. června – velký sál – 18.00
hodin
pořádá: L. Vrba
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.

Bystřický fotbal pomáhá…

Robert König se kvaliﬁkoval na MS šermu ﬂeretem v Taškentu v kategorii
kadetů. Mistrovství se konalo 30. 3.- 4. 4. 2015. Robert měl po skupinách
tři výhry a tři prohry. Volným losem postoupil do 64. Boj o 32 prohrál po
vyrovnaném souboji a skončil celkově na 50. místě.
Mistrovství absolvoval za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina a města
Bystřice n. P.

Charitativní fotbalový turnaj mladších přípravek
- PRO HONZÍKA

11. - 12. 4. Brněnský pohár
mnižačky: 1. Michala Illeková,
3. Daniela Prokešová, 7. Kateřina
Illeková,
mnžáci: 2. Vojtěch Holemý,
ml. žačky: 1. Eliška Malíčková,
3. Isabela Sedláková,
ml. žáci: 1. Marek Totušek,
žačky: 2. Isabela Sedláková,
3. Eliška Malíčková,
žáci: 2. Marek Totušek,
3. Robert König.
18. 4. 2015 žebříčkový turnaj seniorů 22. Jarní pohár Praha Vršovice
1. Jan Kurfürst, 3. Jiří Kurfürst a 6.
místo Michal Kurfürst, 19. Robert König
25. 4. 2015 Liberešcký ﬂeret kadeti
3. Robert König, 5. Marek Totušek,
16. Ivo Mička
26. 4. 2015 Libercký ﬂeret junioři

Již druhým rokem se uskuteční Charitativní fotbalový turnaj mladších přípravek pod záštitou SK Bystřice n. P. a Města Bystřice nad Pernštejnem,
který se bude konat 21. 6. 2015 od 9:00 h. na fotbalovém stadionu SK
Bystřice nad Pernštejnem. Turnaj je věnovaný podpoře Honzíka D. z Bystřice nad Pernštejnem, který má těžké kombinované postižení. Pořadatelé
výtěžkem z akce podpoří Hozníkovu speciální léčbu, která je velmi ﬁnančně
náročná. Jedná se především o nákup speciálních zdravotních a rehabilitačních pomůcek.
Doprovodný program:
- skákací hrad, trampolína, tvořivé dílny, malování na obličej, projížďka na
koních, canisterapie, prohlídka hasičského auta Sboru dobrovolných hasičů,
soutěže s tematikou přiblížení života osob s postižením a mnoho dalšího…
Patronem celého turnaje je Radim König, bývalý hráč Sigmy Olomouc
a Jablonce, bývalý svěřenec Karla Brücknera v mládežnických reprezentacích.
Pořadatelé akce vyzývají případné sponzory, kteří by chtěli přispět, ať
už věcnými dary či ﬁnanční hotovostí, aby se obrátili na p. Josefa Soukopa
(předsedu SK), tel. 605 258 059, popř. e-mail: skbynp@seznam.cz.
Pro Honzíka byl založen transparentní účet vedený u KB, na který lze posílat případné ﬁnanční dary: č.ú. 115-153560287/0100. Stav na účtu si může
každý ověřit na www.kb.cz v sekci „transparentní účty“.
Petr Slabý (sekretář SK)

6. Robert König, 9. Marek Totušek,
16. Ivo Mička
Gratuluje spokojený trenér
Vlastimil Kurfürst

POZVÁNKA
DO DOUBRAVNÍKU
Josef Ondroušek
V sobotu 13. června 2015 pořádá zastupitelstvo městyse Doubravník a doubravnický odbor Klubu českých turistů již 8. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem.
Pro pěší turisty bude připraveno 5 tras o délce 10, 17, 23, 39
a 50 km. Nejkratší trasa povede z Doubravníku do Černvíru, Křížovic
a zpět do Doubravníku. Sedmnáctka jde přes Křížovice, Běleč, Veselí
a Borač, třiadvacítka přes Křížovice, Sýkoř, Lomnici, Veselí a Borač,
devětatřicítka do Lomnice jako předcházející trasa, ale bude pokračovat
přes Kozárov, Rašov a z Veselí půjdou zase společně. Ti, kdo se vydají
na nejdelší trasu, půjdou přes Skorotice, Černovice, Kunštát a z Kozárova další cesta jde společně s devětatřicítkou.
Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy - 25 a 62 km. Kratší je
vedena přes Nedvědici, Věžnou, Pernštejnské Janovice, Býšovec, delší
přes Dolní Rožínku, Blažkov, Zvoli, Bobrovou, Bobrůvku, Moravec,
Stražek, Bukov a Olší.
Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6,00 do 8,30 hod., na další pěší
trasy a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět od 8,00
do 10,15 hod., na nejkratší trasu je možno vyjít až do 14,15 hod. Start
i cíl pro pěší turisty i cyklisty je v budově bývalé radnice na doubravnickém náměstí.
Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých
turistů 10 Kč.
V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 18 hod. a úspěšně absolvuje
celou zvolenou trasu /na trasách budou kontroly/, obdrží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru
Klubu českých turistů. A nebude chybět tradiční kalendářík s pozvánkou na příští ročník.
Pochod byl i pro letošní rok zařazen do seriálu akcí mezinárodního
sdružení Internacionaler Volkssportverband /IVV/, do desítky vybraných akcí IVV v ČR a do Dvoustovky významných akcí Klubu českých turistů.
Je třeba ještě uvést, že v loňském roce byla zatím nejvyšší účast, na
pěší i cyklistické trasy se vydalo celkem 350 turistů. Bylo to hlavně
zásluhou jihlavských turistů, z Jihlavy do Doubravníku byly vypraveny dva autobusy.
- ok 16. strana

ïESKO-SLOVENSKÉ
FOTBALOVÉ SRDCE 2015

FK DUKLA PRAHA
- AS TRENþÍN

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

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

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

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

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

V rámci akce ČESKO-SLOVENSKO FOTBALOVÉ SRDCE 2015 proběhne dne 27. 6. 2015 v 10.30 hodin v Bystřici nad Pernštejnem fotbalové utkání mezi kluby FK Dukla Praha a AS TRENČÍN. K výše
uvedené akci se chystá prezentace Fotbalové srdce 2015 v časopise Moje
Země. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
www.bystricenp.cz

www.lazne.bohdanec.cz

CESTUJ S FOTBALEM
PO KRÁSÁCH þESKÉ REPUBLIKY
záštitu nad akcí poskytl Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Dolní Rozsíčka a magická noc 30. 4.
Rituál pálení čarodějnic patří k lidovým zvykům. I u nás na Dolní Rozsíčce jsme tuto magickou Filipojakubskou noc náležitě prožili. Ale nebyla to
jen noc, za ocenění stály i odpolední přípravy. Ženy s dětmi vyráběly košťata
a čarodějnici, která se večer na hranici pěkně vyjímala. A muži stavěli Máj.
Chloubu každé vesnice.
Kdysi se věřilo, že této noci létá ve vzduchu spousta čarodějnic putujících
na čarodějnický sabat, a proto se pálí ohně, které mají zlé síly oslabit nebo
odehnat.
U nás sice létaly na koštěti jen dvě čarodějnice, ale těch malých, nadějných,
tam byla spousta, a to je dobrý základ do dalších let. Byl i lampionový průvod, spousta světýlek, opékali jsme špekáčky a pivo zahnalo žízeň a posílilo
hlasivky, které dostávaly zabrat při zpěvu u kytary. Bylo krásně, bylo mile.
Pěkně jsme přivítali to světlé teplé období roku.
Iv

Bystřický kostitřas 2015
V bystřickém
kulturním domě
se to opět hemžilo
tanečníky
všech
věkových kategorií. Taneční skupina
Dance style Bystřice n. P. nejen za
spolupráce Kraje
Vysočina a města
Bystřice nad Pernštejnem, pořádala
dne 11. 4. 2015 již
V. ročník celorepublikové taneční
soutěže „Bystřický
kostitřas“. Diváci
mohli zhlédnout
hromadu choreograﬁí, přes orientální tanec, show
dance, street dance, hip-hop, disco
dance, jazz dance,
výrazový tanec, aerobic až po pochod
mažoretek. Na parketu se vystřídalo
cca 800 tanečníků v 80 choreograﬁích.
Soutěžilo se v 15 kategoriích a porota rozhodně neměla lehký úkol.
Mgr. Vlasta Moncmanová, Mgr. Božena Boučková, Milan Müller, Eliška Koutníková a Jakub Sojka měli
těžkou práci při výběru těch nejhezčích a nejlépe provedených choreograﬁí. Za to jim velice děkuji.
Veliké díky patří panu Miroslavu Koudelkovi za veškeré ozvučení
soutěže, panu Tomáši Krejčímu za
moderování celé soutěže, panu Ra-

dimu Zemanovi za bezproblémové
počítání výsledků, paní Petře Dufkové
za bezvadné občerstvení pro všechny
přítomné a samozřejmě všem ostatním pořadatelům, kteří svůj volný čas
věnovali této soutěži a dětem.
Pořádající organizace Dance style Bystřice n. P. dosáhla na 4. místo
v kategorii street dance - děti, a vyhrála 1. a 3. místo v kategorii street dance
hlavní. Všem tanečníkům blahopřeji.
Za Dance styl Bystřice n. P.
Petra Nováková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Bystřičtí dorostenci zviditelnili Bystřicko
nejenom na Moravě
Již třetí sezonu odstartovali mladí basketbalisté z Bystřicka, druhou sezonu v řadě potom muži.
Tato sezona byla ze všech časově nejhorší a nejsložitější. Rozhodli jsme
se jako oddíl pod TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem přihlásit letos opět soutěž kadetů a mužů pod hlavičkou české basketbalové federace jižní Morava.
Muži odstartovali po dlouhé odmlce již svoji druhou sezonu a hodlali úspěšněji navázat na svou první premiéru s týmy z celé Moravy. V konečném zúčtování patřilo bystřickým mužům v soutěži pěkné čtvrté místo v konkurenci
týmů z Hodonína, Mikulova, Meziříčska a jiných. Bohužel však stále doplácíme na časovou a morální vyspělost týmu. Spousta z nás, dospělých, má
plno profesních a osobních povinností, které eliminují možnost poskytnout
na palubovce kvalitnější a uspořádanější sportovní výkon. Uvidíme, jestli se
nám podaří sestavit na příští rok kvalitní zdravé jádro, o které by se opřeli
i ostatní členové týmu, kteří by měli chuť hrát tuto skvělou hru. Ekonomické
a materiálové zařízení máme hlavně díky podpoře TJ Sokol a města Bystřice
nad Pernštejnem velmi výborné. Nesmíme zapomenout na řadu sponzorů,
bez kterých by funkce oddílu nebyla plnohodnotná, hlavně potom i ﬁrmu
Wera Werk, která byla jedním z významných podpůrných prvků Streetbalového mládí Vysočiny, které se konalo 9. května 2015 v prostorách atletického stadionu Tomáše Dvořáka.
V této souvislosti bych rád navázal na historicky velmi úspěšný rok kadetů U 19 - tedy chlapců do 19 let, reprezentujících naše město. Do sezony
2014/2015 jsme nevstoupili příliš úspěšně, začátek byl ve znamení proher
a herních neúspěchů. Podařilo se nám však posílit tým, sjednotit družstvo
a jasně si stanovit cíle pro danou sezonu. Finálním výsledkem potom byl
nevídaný úspěch v podání dosud historicky prvního velkého úspěchu bystřických dorostenců, kterým se podařilo zvítězit ve své kategorii a stát se tak
přeborníky oblastního přeboru celé Jižní Moravy. Doposud bystřická basketbalová historie takovýto úspěch neeviduje. Silná generace mladých kolem
roku 1996 úspěšně bojovala s celky ze Znojma, Podolí a samotné věhlasné
Brněnské basketbalové akademie. Měřili jsme se s týmy, které hrají basketbal od malička, mají kvalitní sportovní zázemí a výborné sportovní návyky.
Nám se podařilo během tří let vybudovat tým, který se velmi úspěšně měřil
se zkušenými dlouholetě hrajícími družstvy.
I v následujících letech hodláme plnohodnotně rozvíjet tento sport na Bystřicku, hodláme navázat na silnou tradici nejenom mládežnických turnajů,
jako je univerzální podoba Streetbalového mládí Vysočiny - turnaj konaný
9. května 2015 - kterého se účastnili dorostenci do 20 let nejenom z naší
republiky - Znojmo, Přerov, Okříšky, Třebíč, Spíšska Nová Ves a jiné, podrobnější info v dalším vydání

TENISOVÁ ŠKOLIČKA 2015
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve dnech 22. - 26.
června 2015 pořádat v areálu u koupaliště další ročník tenisové školičky pro děti ve věku od 6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů
se zájemci seznámí se základy této krásné hry na celý život. Tenisová školička bude probíhat denně a začne v pondělí dne 22. 6. 2015
v 16.00 hod. Cena je 500,-Kč/dítě. Děti, které nemají vlastní tenisové
rakety, si je budou moci na školičku zapůjčit. Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly buď osobně, nebo telefonicky na čísle
566 551 098.
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INZERCE, RŮZNÉ
VODOMIL,
RŮZNÉ

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

V minulém článku jsme skončili
naše putování v Rácové, která je pátým turistickým cílem letošní letní
turistické akce. Za dalšími cíly se
vypravíme jižněji, do obce Rožná.
Ta bude východiskem jak pro okruh
kolem rybníčků na trase Suché Louky - Věžná a zpět do Rožné, tak pro
návštěvu známého Hradiska.
Šestý cíl „Rybníky mezi Věžnou a Suchými Loukami“ byl do
souboru zařazen jako reprezentant
vodních ploch Bystřicka, kterých
je cca 350. Od největší plochy, kterou je vodárenská nádrž Vir I., přes
vyrovnávací nádrž Vír II., rybníky
Mezibořský, Skalský a Argentina
k těm stovkám menších, malých
a malinkatých vodních ploch s nejrůznějšími funkcemi, s nejrůznějším
umístěním. Mezi Rožnou a Suchými Loukami, které jsou místní částí
obce Rožná a mezi Věžnou najdeme
při trase 7 rybníků a rybníčků různé
velikosti, zčásti v lesích. Jejich plocha je úhrnem cca 9.500 m2 a jsou

Rybník mezi Horní a Dolní Rožínkou

soukromé i obecní. Některé slouží
k chovu ryb. Na mapách je všechny
nenajdete, ale to jim nic neubírá na
půvabu.
Navržená základní trasa nás
vede kolem kopce Zadní končiny
s výškou 553 m n. m. a je pro pěší
i cyklisty. Výchozí bod je parkoviště u Obecního úřadu v Rožné. Přejdeme řeku, projdeme kolem školy
a za pěkným koupalištěm odbočíme
po žluté značce doleva k rybníkům.
V Suchých Loukách najdete 2 rybníky u lesa, přímo u zástavby a další
3 dále po žluté směrem na Věžnou.
Od posledního rybníka v Suchých
Loukách směřujeme po klidné silnici na Věžnou ke kostelu sv. Martina
a po silnici zpět do Rožné. Pěší turisté mohou volit zkratku polní cestou
od rybníků. Celkem počítejme s trasami v délce 5 - 6 km.
A teď odbočíme z pravidelného sledu letošních turistických cílů
a rybníky dáme do souvislosti s rybami a unikátní expozicí živých ryb
v Městském muzeu v Bystřici nad
Pernštejnem, která je naším letošním dvanáctým cílem, který může
nahradit kteroukoliv ze základních
deseti lokalit. Městské muzeum
v Bystřici je umístěno v historickém
objektu původní městské radnice na
hlavním náměstí. Objekt před několika lety prošel náročnou rekonstrukcí a skýtá nyní dobré možnosti nejen

Rybník v lese východně nad Rožnou pod Suchými Loukami

pro umístění a vystavení sbírek, ale
i pro doprovodné programy a výstavy.
Před dvěma lety vznikl zajímavý nápad na netradiční a atraktivní expozici. Myšlenka umístit
do uvolněného historického sklepa, který má potřebnou teplotu
a vlhkost, akvária se sladkovodními
rybami Vysočiny a přiblížit tak návštěvníkům dávnou zakladatelskou
činnost Pernštejnů, se ujala. Realizace byla sice náročná, ale expozice, kterou oceňují především rodiny
s dětmi, je od července 2014 v provozu. A co vlastně najdeme v akváriích? Sladkovodní ryby Vysočiny
jsou umístěny ve třech akváriích,
a to podle jednotlivých prostředí,
které na Vysočině najdeme.
V přehradní nádrži s dravci najdeme sumce, candáta, štiku, okouna
a úhoře.
Ve společenství rybniční mělčiny
to jsou cejn, lín, plotice, perlín, hrouzek, karas obecný a slunka. Doplněno příslušnými rostlinami.
Ve společenství proudících vod
žijí jelec tloušť a jelec jesen, parma
obecná, ouklej obecná, mník jednovousý a ostroretka stěhovavá.
Ale od ryb zpět k našemu původnímu výčtu.
I na další turistický cíl - vrch
„Hradisko“ - vycházíme z Rožné. Je v severovýchodní části obce

a jméno má podle hrádku, který zde
stával ve 13. století. Najdeme ještě
dochovaný val a příkop. Důvodem
pro zařazení Hradiska do našich cílů
však není historie, ale skutečnost,
že jde o jednu z nejvýznamnějších
mineralogických lokalit Moravy.
Koncem 18. století zde bylo objeveno ložisko lepidolitu, který se zde
těžil s přestávkami až do počátku
20. století. Poslední těžba proběhla
v letech 1917–1918. V období druhé světové války provedený geologický průzkum potvrdil, že ložisko
je vyčerpané. Z Hradiska pochází
i největší minerál nalezený v ČR.
Jde o žlutozelený heliodor, nalezený
v roce 1990. Sáhneme-li po odborné literatuře, žasneme nad bohatostí
výskytu minerálů v této lokalitě. Jde
o desítky druhů, řada z nich jsou drahé kameny.
Výskyt vzácných minerálů láká
amatérské geology k průzkumu, což
lokalitě příliš nesvědčí, nenapodobujte je.
O úpravu místa se stará trampská
osada Falešná karta, která zde každoročně organizuje v září setkání
trampů z celé republiky.
Tak, a zase za měsíc!
Eva Zamazalová

Suché Louky - rybník na lukách pod
osadou

Expozice živých ryb v Městském
muzeu v Bystřici

Atletický oddíl SK Bystřice slaví první úspěchy

Od února 2015 se naplno rozběhly tréninky nově založeného
atletického oddílu. Ve spolupráci
s městem, které poskytlo ﬁnance na
počáteční materiální vybavení, jsme
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se tak mohli zaměřit na základní atletické disciplíny. Trénování probíhalo v tělocvičně ZŠ Nádražní a od
měsíce dubna také na atletickém stadionu. Po několika týdnech usilovné
přípravy jsme se zúčastnili prvních
oﬁciálních závodů Českého atletického svazu.
Jarní přespolní běh se konal 12. 4.
v Novém Městě na Moravě. Závody
se uskutečnily ve všech věkových
kategoriích, ve kterých jsme obsadili nejlépe 4. místo – Tereza Mifková
(ml.d.), 5. místo – Tomáš Stalmach
(ml. h.) a Kateřina Illeková (přípravka). Ostatní naši závodníci běželi
velmi dobře a zaslouží si velkou
pochvalu.
Zahajovací atletické závody pro-

běhly o 14 dní později na krásném
atletickém stadionu Spartaku Třebíč. Slunečné počasí nám přidělilo
i první medailová umístění. V hodu
kriketovým míčkem obsadil Tomáš
Stalmach stříbrnou pozici. Svůj
vydařený den potvrdil i v běhu na
800 m, kde se svým oddílovým
kamarádem Markem Šaclem (přípravka) soupeřili o 3. místo, které
nakonec těsně vybojoval. Výborným výkonem ve vrhu koulí se
prezentovala Ivana Koktavá (st.d.),
která získala bronz a v dálce se dostala do ﬁnálové osmičky.
Podrobné informace, foto a výsledky všech ostatních atletů, kteří si
bez výjimky vylepšili svoje osobní
rekordy, najdete na našich stránkách

www.atleticky-oddil-sk-bystrice-n-p2.webnode.cz. Všem atletům děkuji za úspěšný vstup do sezóny,
a přeji pevnou vůli a odhodlání vytrvat v další práci.
Jan Illek

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ,
INZERCE
INZERCE

Co je to vlastně srdce rodiny?
Je to srdce, které bije v hrudi každého člena rodiny?
Nebo je to kuchyně, kde se všichni sejdeme k nedělnímu obědu?
Těmito slovy otevřela Soňa Dudková druhý ročník akce 1,2,3 Rodina v sobotu 2. května 2015. Celou
akci organizovali o.s. Úsměváčci
- PDRP a For Family.cz, z.s., s koordinátorkami Soňou Dudkovou
a Marcelou Dědovou. S velkou pomocí dobrovolníků, dětí a paní učitelek z MŠ Pohádka a Korálky, ZŠ
Tyršova, mladých dobrovolných
hasičů, Jízdárny Eden, Divadla Beze
jména, o.s. Cantes Vysočina, aero-

biku Jitky Exlové, manželů Havlových, folklorního kroužku VOŠ
a SOŠ a DJ Hamerského vzniklo
báječné odpoledne plné radosti, lásky a ukázky toho, že každý je srdcem a součástí rodiny.
Každý z nás patřil, patří a bude
patřit do nějaké rodiny. Nezáleží
na tom, jak velká rodina to je, ale
na tom, jak spokojeně, milovaně
a usměvavě se v ní cítíme. A my
doufáme, že se nám naším odpolednem podařilo napsat několik
krásných vzpomínek do knihy vaší
rodiny.
Soňa Dudková a Marcela Dědová

Sociální rehabilitace ve Velkém Meziříčí
pracuje na plné obrátky
Postižení není překážkou k tomu žít normální život. Jen je potřeba vědět, kdo může pomoct a
na koho se obrátit. Od března mohou lidé s hendikepem ve Velkém
Meziříčí využít služby sociální rehabilitace. Liga vozíčkářů tak navazuje na úspěšný projekt, který
byl realizován za podpory Evropského sociálního fondu. Co vlastně znamená sociální rehabilitace a
v čem bude největší změna? Kromě dosavadní pomoci s hledáním
pracovního uplatnění mohou naši
pracovníci podat pomocnou ruku
také v oblasti bydlení, ﬁnancí, či
řešení problémů s rodinou.
Další novinkou je otevření nové
pobočky v Bystřici nad Perštejnem, kde je pracovník k dispozici
nepravidelně v pátek, v budově
Městského úřadu na adrese Příční
405, v zasedací místnosti č. 3.1
ve 3. patře. Termíny, kdy je pracovník v Bystřici nad Pernštejnem, jsou zveřejněny na nástěnce
u zasedací místnosti. Střídá tak
své působiště právě s Velkým Meziříčím, kde je k zastižení dva dny
v týdnu, a to na nové adrese Novosady 109. Kvůli tomuto střídání

pracovišť je vhodné si domluvit
schůzku předem, buď e-mailem
nebo telefonicky.
Dveře poboček Ligy vozíčkářů
jsou otevřené nejen vozíčkářům,
jak by název napovídal, ale všem
lidem s postižením. Cestu do této
pobočky si ale mohou najít zaměstnavatelé, kteří by chtěli zaměstnávat hendikepované, ale potřebují poradit například s legislativou i s výběrem hendikepovaného. Liga vozíčkářů se tak stává
průvodcem na cestě nejen k nové
práci, ale také ke svobodnějšímu
samostatnějšímu životu. Neváhejte se proto na jejího pracovníka
ve Velkém Meziříčí/ Bystřici nad
Pernštejnem obrátit.
Michaela Beranová,
vedoucí pobočky/Sociální pracovnice Liga vozíčkářů
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Rosa se baví i sportuje
Poslední dubnovou středu se na
zahradě v denním stacionáři Rosa
již po druhé od jeho otevření konalo dubnové pálení ohně a opékání
špekáčků. Událost se postupně stává
tradicí. Příjemné dopoledne proběhlo za přítomnosti rodičů uživatelů,
starosty města Karla Pačisky a dobrovolnice Lenky Macháčkové. Ta
po celou dobu akce hrála na kytaru
a s uživateli zpívala známé trampské
písně. Přátelské setkání se uskutečnilo neobvykle o den dříve, jelikož

ve čtvrtek 30. 4. šli uživatelé denního stacionáře poprvé hrát bowling
do místní sportovní haly. „Zpočátku
se uživatelé seznamovali s pravidly
hry a učili se techniku hodu koulí.
Podobná dopoledne se díky vstřícnosti vedení sportovní haly budou
pravidelně opakovat. Za to všichni
děkujeme,“ uvádí pracovnice denního stacionáře Mgr. Michaela Jamborová.
Petra Königová, Dis.
vedoucí stacionáře

Patříme ke světové špičce ve výrobě utahovacího
nářadí pro profesionální použití. V České republice
působíme již 20 let a jsme součástí německého koncernu
Wera. Jsme certiﬁkováni dle norem ISO 9001 a 14001.
V současné době zaměstnáváme 550 pracovníků.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice
na tyto pozice:

ELEKTROÚDRŽBÁŘ / ELEKTRONIK

Požadujeme:
 ukončené SO nebo ÚSO vzdělání
elektrotechnického směru
 vyhláška 50/1978
 velmi dobré znalosti
elektrotechniky, příp. elektroniky
 praxi v oboru
 uživatelská znalost PC
 samostatnost, zodpovědnost,
pečlivost

Uvítáme:
 zkušenosti ze strojírenské výroby
 znalost řídících systémů Simatic
S5, S7, Sinumeric
 znalost regulovaných elektrických
pohonů
 základy programování
 znalost NJ nebo AJ výhodou

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ/SOUSTRUŽNÍK

Požadujeme:
 SŠ nebo SOU s technickým
zaměřením (nejlépe zaměření
strojírenství)

Uvítáme:
 praxi na CNC strojích nebo
v oblasti soustružení

OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Požadujeme:
Uvítáme:
 manuální zručnost
 zkušenosti ze strojírenské
 práci převážně ve směnném
výroby
provozu
 vhodné i pro absolventy
Pro tyto pozice nabízíme:
 beneﬁty (týden dovolené navíc,
možnost školení, výuky cizích
 po zapracování dlouhodobě
jazyků, provozování sportovních
perspektivní zaměstnání
aktivit; po zapracování příspěvek
 zajímavou práci, možnost
na životní nebo penzijní
osobního růstu
připojištění)
 mzdové ohodnocení
 zázemí mezinárodní společnosti
odpovídající hledané pozici
Oslovila Vás naše nabídka? Pak se zapojte do výběrového řízení a
zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu: Wera Werk
s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail:
prace@werawerk.cz Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824,
www.werawerk.cz
566590823
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MAS ZUBŘÍ
ZEMĚ,
o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Projekt „Znám křišťálovou studánku…“ se blíží ke svému konci
V březnu roku 2014 byla zahájena realizace projektu spolupráce
„Znám křišťálovou studánku…“ reg.
číslo 13/019/4210a/563/000054, který byl podpořen z Programu rozvoje
venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Hlavním
smyslem a cílem projektu byla
pasportizace všech studánek na
území spolupracující MAS Zubří
země a MAS Rokytná a obnova a
rekonstrukce 41 vybraných studánek. Každá obnovená studánka
má svého patrona – základní či mateřskou školu, jejichž žáci drží nad
studánkami ochrannou ruku.
Součástí projektu bylo i vytvoření internetové databáze všech stu-

dánek na území spolupracujících
MAS – www.znamstudanku.cz,
kam můžete vámi objevené studánky dále přidávat, vydání obrazového sborníku obnovených studánek,
aktivity spolupracujících škol a geocachingová hra „Hledej Vodomila“
pro širokou veřejnost. Tato hra návštěvníky provede po nejzajímavějších studánkách v obou regionech.
Přidanou hodnotou projektu je
snaha vzbudit zájem dětí a obyvatel
o ochranu přírody a zvýšit environmentální povědomí s důrazem na
ochranu vodních zdrojů.
Děti jsou důležitou součástí našeho projektu "Znám křišťálovou
studánku…“. Pomáhají nám čistit

Workshop odstartoval hru "Hledej Vodomila"

Dne 29. 4. 2015 proběhl v rekreačním areálu na Borovince u Bystřice
nad Perštejnem workshop k projektu.
Realizátoři projektu - hostitelská MAS
Zubří země, o.p.s. a MAS Rokytná,
o.p.s. prezentovali výsledky více než
dvouleté práce na rekonstrukci studánek na svém území.
V úvodu promluvil předseda
správní rady MAS Zubří země, o.p.s.
a místostarosta města Bystřice nad
Perštejnem Mgr. Josef Vojta. Poděkoval účastníkům a popřál studánkám
mnoho pramenité vody, a ať zůstanou
čisté i do budoucna.
Robert Kubala, ředitel MAS Rokytná, o.p.s., poděkoval všem partnerům
projektu, kterými jsou základní školy,
obce s jejich pracovníky a starosty,
Vodárenská akciová společnost Brno,
Lesní společenství obcí, Lesy ČR či
stavební ﬁrmy, které se chopily opravy
studánek. Robert Kubala dále zhodnotil práce na propagačních materiálech, kdy vyzdvihl zejména přípravu
sborníku a ostatních propagačních
materiálů. Zvláštní poděkování věnoval kolegům, kteří se na těchto pracích
podíleli.
Mgr. Martin Svoboda, Mgr. Luboš
Císař a Barbora Kotrbová seznámili
účastníky workshopu s hledáním a přípravou studánek pro opravy a samotnými stavebními pracemi. V rámci
projektu bylo opraveno 41 studánek a
do této doby bylo znovuobjeveno cel20. strana

kem 98 studánek. Všechny studánky
byly zveřejněny v databázi studánek
na www.znamstudanku.cz. Kolegové
informovali také o jejich setkávání s
lidmi v terénu, kde nejzajímavější byly
rozhovory s nejstaršími starousedlíky,
kteří byli pro projekt velmi přínosní.
Díky těmto rozhovorům jsme získali
hodnotné informace, jenž byly použity při tvorbě Sborníku. Výborná
spolupráce byla s dětmi ze základních škol obou MAS. Na území Zubří
země probíhala výtvarná a literární
soutěž „Znám křišťálovou studánku“.
Výtvarné práce z této soutěže dotváří celkovou graﬁckou podobu nově
vydaného sborníku studánek „Znám
křišťálovou studánku 2015“. Děti z
území MAS Rokytná, v rámci výuky
českého jazyka, dostaly úkol sepsat
pověst, povídku, pohádku či příhodu
s námětem studánky. Nejlepší z prací
jsou opět ve sborníku a všechny jsme
zveřejnili na webu projektu.
Mgr. Martin Svoboda a ředitelka
MAS Zubří země Ing. Jarmila Zemanová vyhlásili geocachingovou
hru „Hledej Vodomila“. Do hry bylo
vybráno 17 studánek na území obou
MAS, kde byla umístěna „keška“ a
v ní ukryto jedno písmeno z tajenky.
Účastníci hry dostanou legitimace,
kde si zaznamenají nalezené písmena
tajenky. Celá pravidla najdete na stránkách www.znamstudanku.cz/geocaching nebo na legitimaci.
Účastníci workshopu následně přejeli k Císařské studánce v Nedvědici,
kde děti z místní ZŠ pozdravily účastníky směsí národních písní s tématem
vody. Poté došlo k pokřtění Sborníku
studánek „Znám křišťálovou studánku“ starostou Nedvědice Ing. Pavlem
Vejrostou a Mgr. Josefem Vojtou místostarostou města Bystřice n. P.
Robert Kubala a Martin Svoboda

studánky, účastní se výtvarných či
jazykových soutěží s tématem studánek, a svými nápady nám pomohly
projekt úspěšně realizovat. Proto
musí být také náležitě odměněny.
Dne 7. 5. 2015 děti ze škol
z MAS Zubří země účastnily exkurze na území MAS Rokytné.
Program exkurze byl bohatý. Děti
navštívily studánku U Černých
blat, kterou vyčistily a symbolicky
písničkami otevřely. Dále se pokračovalo do Račic, k místní studánce
U obrázku. U této studánky nám
žáci ze ZŠ Myslibořice předvedli tematické hudební a divadelní
vystoupení. Po vydatném obědě
v Dalešickém pivovaru jsme na-

vštívili přečerpávající elektrárnu
Dalešice. Děti měly možnost shlédnout technická zařízení elektrárny
a vyfotit se s Francisovou turbínou.
V pátek 15. 5. 2015 zase naopak
děti ze škol z MAS Rokytné pojedou
na exkurzi území MAS Zubří země.
Program bude obdobně zajímavý.
Prohlídka Vírské přehrady a opravených studánek ve Víru, Nedvědici
a v Bystřici n. P.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci projektu, a přejme si, aby studánky nikdy nevyschly a vandalové
se jim vyhýbali.
Robert Kubala a Martin Svoboda

Geocachingová hra "Hledej Vodomila"
Zábavná hra pro celou rodinu, která vás provede po stopách opravených studánek, je vypsaná na období od 23. dubna 2015 do 31. října
2015. Legitimace ke hře jsou k dostání v TIC Bystřice nad Pernštejnem, IC
Nedvědice a také v IC Nové Město na Moravě. Rovněž lze legitimaci stáhnout na našich stránkách www.znamstudanku.cz/geocaching
Jarmila Zemanová

Geocachingová hra

2015

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

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

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

7. Béčnica

13. Jevišovka
višovka - prameniště

2. Na skalách

8. Císařská studánka

14. Pod
od Chatou

3. Studnická studánka
4. Verunka

9. Čertova studánka

15. Ve Žlebě

10. Pod Horou

16. V Čapatkách

5. V Jivině

11. Vítochovská studánka

17. Svatojánská
atojánská studánka

6. Pramen U hráze

12. Pernovka

PODMÍNKY

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

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

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

Exkurze MAS Rokytná

Exkurze MAS Rokytná

Křest sborníku studánek

Vystoupení žáku ZŠ Nedvědice u Císařské studánky

HLEDEJ VODOMILA 2015

(YURSVNê]HPČGČOVNêIRQGSURUR]YRMYHQNRYD(YURSDLQYHVWXMHGRYHQNRYVNêFKREODVWt

6 Akce MAS Zubří země a MAS Rokytná je vypsaná na období
od 23. dubna 2015 do 31. října 2015.
6 Do akce je pro rok 2015 zařazeno 17 studánek, který se vyskytují na území
MAS Zubří země a MAS Rokytná.
6 Každý účastník má za úkol najít u každé studánky schránku tzv. „kešku“, ve které je ukryto
jedno písmeno tajenky. Poté se zapíše do přiloženého bločku jako důkaz, že u studánky byl.
6 Cílem hry je navštívit všechny studánky a tím vyluštit tajenku.
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6 Schránka je ukryta tak, aby nebylo třeba zasahovat do stavebních prvků
a mobiliáře studánky.
6 Prosíme účastníky, aby schránky NENIČILI A NEPŘESOUVALI!
6 Přesnou lokalizaci studánky najdete na stránkách www.znamstudanku.cz.
6 Do 13. listopadu 2015 účastník akce předá osobně či odešle na adresu MAS Zubří země,
o.p.s., Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 nebo na adresu MAS Rokytná, o.p.s.,
Srázná 444, Moravské Budějovice, 676 00, oddělenou a vyplněnou část legitimace.
6 Pokud bude mít účastník vyplněno:
¶ alespoň 7 písmen získává pexeso a samolepku Vodomila (při osobním doručení ihned,
jinak budou ceny zaslány poštou)
¶ celou tajenku získává pexeso a samolepku Vodomila a postupuje
do dalšího slosování o ceny
6 Slosování proběhne dne 28. listopadu 2015 na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
u příležitosti Vánočního koledování aneb Otevření adventu 2015.
Bližší informace o podmínkách této akce získáte v kanceláři MAS Zubří země v Bystřici nad
Pernštejnem, v kanceláři MAS Rokytná v Moravských Budějovicích nebo na webových stránkách.
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V Ubušínku si připomněli výročí konce 2. světové války
Několik desítek účastníků všech
věkových kategorií se v pátek 8. května v Ubušínku zúčastnilo pietního
aktu při příležitosti 70. výročí konce
druhé světové války. Lidé všech věkových skupin se v 18 hodin sešli u
obecního úřadu, odkud se procházkou vydali k hlavní silnici nad obec,
kde se nachází památník připomínající tragickou událost, k níž došlo 8.
května 1945 právě v těchto místech.
Němečtí vojáci z kolony stojící před
pokácenými stromy přehrazenou
cestou tam v podvečer pro výstrahu

zastřelili dva občany Ubušínka Adolfa Jílka a Emila Krčila, a o život přišel
také František Dokoupil z Olomouce,
který Ubušínkem procházel na útěku
z německého pracovního tábora. Pietního aktu se kromě zástupců obce,
členů sboru dobrovolných hasičů a
četných občanů zúčastnili také příbuzní a potomci zastřelených mužů.
Po pietním položení věnců, přednesení projevu a minutě ticha za oběti
války akce pokračovala neformálním
společenským posezením na hasičském výletišti.

V Písečném četli, ale také hráli a promítali
Úsměv na tváři a dobrou náladu nám v Písečném vykouzlily nejen
sluneční paprsky, ale
také příjemné návštěvy.
I letos jsme rádi využili
projektu Bystřicko čte
dětem a ve škole jsme
přivítali loutkaře pana
Jana Hrubce z Nového Města na Moravě.
Pan Hrubec si pro děti
připravil úryvek z knihy Teta to zase
plete, čímž rozveselil všechny přítomné. Popletené pohádky naši nejmenší
rychle rozluštili a dali jim správnou
podobu. Větší úsilí to už dalo dospělým. Děti ale s patřičnou hrdostí dospělákům vše pěkně osvětlily. Dalším
programem bylo loutkové divadlo s
názvem Zvířátka a loupežníci. Zde
jsme pozorně sledovali příběh statečných zvířátek, která se nezalekla ani
loupežníků. Představení pana Hrubce
sklidilo patřičné ovace. Poté následovala živá diskuze, při níž měly děti
možnost prohlédnout si loutky pěkně
zblízka.
Druhé čtecí setkání se neslo v
duchu poznávání a údivu. S paní Irenou Svobodovou, ředitelkou Mateřské
školy v Lísku, jsme se dostali na místa, která nás udivovala svojí živelnou
nespoutaností – touto zemí je Island.

V úvodu dětem byli představeni papuchalkové Petr a Pavel, kteří nás
provedli celou prezentací seznamující
s krásami této země, i když často nebezpečnými. Při pohledu na snímky
zachycující valící se páru z útrob naší
planety se často až zastavoval dech.
Děti se seznámily s nutnou výbavou
cestovatele a na vlastních zádech pocítily tíhu batohu naplněného vším
potřebným. Ten byl větší než někteří
posluchači.
Všichni účastníci programu Bystřicko čte dětem odcházeli s dobrou
náladou a také něčím dobrým v bříšku.
Děkujeme panu Janu Hrubcovi a paní
Ireně Svobodové za jejich návštěvy s
bohatým a zajímavým programem.
Jsme potěšeni těmito setkáními a už
nyní se těšíme na další ročník.
Pavla Jančářová

Badmintonový klub Věžná
má za sebou úspěšnou sezonu
Sezona 2014 – 2015 se badmintonovému klubu Věžná
opravdu vydařila. Ačkoli má
nejmenší členskou základnu,
tak se v Sokolské amatérské
badmintonové lize umístil na
2. místě o pouhé dva body za
vítěznými Moravskými Knínicemi. Za ním zůstala družstva
Předklášteří, Řečkovic, České,
Čebína a Kuřimi. Věženští
hráči Vojtěch Kroupa a Josef
Vrbka st. získali poháry za 1.
a 2. místo o nejlepšího hráče
ligy v kategorii mužů a Veronika Vrbková se stala nejlepší
hráčkou ligy.
Kromě toho se BK Věžná podařilo ovládnout všechny turnaje pořádané ligovými kluby:
Čebínský péřák – 2. místo ve čtyřhře mužů (Josef Vrbka st., V. Kroupa), 1.
místo ve čtyřhře žen (J. Vrbková, V. Vrbková)
Family Cup Kuřim – turnaj ve smíšených čtyřhrách – 1. místo (J. Vrbková,
Josef Vrbka st.), 2. místo (V. Vrbková, Jakub Vrbka), 3. místo (B. Kroupová,
V. Kroupa)
Miňon Cup Moravské Knínice – 1. místo ve dvouhře mužů (Josef Vrbka
st.), 2. místo ve dvouhře mužů (V. Kroupa), 1. místo ve dvouhře žen (V. Vrbková), 3. místo ve dvouhře žen (B. Kroupová)
Čarodějnický turnaj ve čtyřhře žen Moravské Knínice – 1. místo (V. Vrbková, J. Vrbková).
Děkujeme všem hráčům za příkladnou reprezentaci obce a přejeme mnoho
úspěchů v dalších sezonách.
Jana Vrbková

2. ročník putovního letního kina odstartuje již koncem června!
Po roce Mikroregion Bystřicko
ve spolupráci s členskými obcemi znovu připravuje putovní letní
kino. V loňském roce se do akce
zapojilo 9 obcí a v tom letošním se
bude promítat celkem ve 20 členských obcích mikroregionu. První
promítání proběhne již 19. června
2015 v Býšovci. Na další promítání se budete moci těšit v červenci
(v obcích Prosetín, Vír, Štěpánov
nad Svratkou, Sejřek, Blažkov
- Dolní Rozsíčka, Dalečín, Roz22. strana

sochy, Bohuňov, Lísek, Věchnov,
Věžná) a srpnu (v obcích Věžná,
Věchnov, Strážek, Dalečín, Sulkovec, Rožná, Rovečné, Písečné, Ujčov, Velké Janovice, Strachujov).
Oproti minulému roku je tu však
jeden rozdíl. Bude se moci promítat ve dvou a více obcích zároveň
a budete mít možnost vyjádřit svůj
názor, které činnosti podle vás v
mikroregionu v oblasti volnočasových aktivit chybí a měly by se
začít realizovat. Budeme rádi za ja-

kýkoli námět.
Celá akce bude ﬁnancována Mikroregionem Bystřicko a Krajem
Vysočina.
Všichni jste srdečně zváni!
Iva Gregorová
Mikroregion Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGION
INZERCE
M4STYSŠT4PÁNOVNADSVRATKOU
VÁSSRDE,N4ZVE

naIII.SETKÁNÍRODÁKrAPaÁTELŠT4PÁNOVA
UPaÍLEŽITOSTI730LETODPRVNÍZMÍNKYOŠT4PÁNOVU
1285–2015,

kteréseuskute«nívednech26.–28.«ervna2015
Programsetkání:
Pátek26.«ervna
17.00–III.ro«níkplaviádyǦodmostuvBorovci,cíluMaryši,




ob«erstvení,skákacíhradprod³ti
Sobota27.«ervna
10.00 Ǧ12.00 zahradabývaléMŠ
Slavnostnízahájeníoslav–vystoupenídechovéhudby,souboruBorov³nka,sboruLabyrint

PROGRAM OSLAV
PÁTEK 19. 6. 2015
x 16.00 - 20.30
x 22.00 - 00.00

Výstava fotografií
Letní kino

SOBOTA 20. 6. 2015
x 11.30 - 12.30 KD
x 11.30 - 13.30 KD
x 13.30 - 13.45
x 14.00 - 14.45
x 14.45 - 15.00
x 15.00 - 15.30
x 15.30 - 16.00
x 16.00 - 16.30
x 18.00 - 02.00

Příjezd a přivítání rodáků
Výstava fotografií
Slavnostní průvod obcí
Zahájení a předání vlády nad obcí Jiříkem z Býšovce a jeho družiny
Slavnostní křest knihy Býšovec
Vystoupení Mažoretek z Nové Města n. M.
Připomínka historie obce
Vystoupení dětského pěveckého sboru
Letní noc se skupinou „PIKARDI“

NEDĚLE 21. 6. 2015
x 14.00 KAPLIČKA MŠE SVATÁ
Doprovodný program:
 lety vrtulníkem
 projížďky na koních
 myslivecké fotky
OBČERSTVENÍ po dobu oslav zajištěno!

Zpěvačka z Borověnky uspěla v soutěži
V sobotu 18. dubna 2015 v Univerzitním centru a zámku v Telči uskutečnilo krajské kolo soutěže Zpěváček,

jehož se zúčastnilo 53 dětí. Každé
z dětí zazpívalo dvě horácké lidové
písně a porota měla opravdu těžký
úkol vybrat ty nejlepší.
Soubor Borověnka ze Štěpánova
nad Svratkou vyslal do soutěže 6 zpěváčků – Dominiku Chalupníkovou,
Kateřinu Sudovou, Markétu Janečkovou, Michaelu Sedlářovou, Denisu
Hlaváčkovou a Tomáše Jurku. Na
housle a violu je doprovázely Šárka
Blechová a p. uč. Barbora Ryšánková.
A jak jsme dopadli? Všichni zazpívali skvěle a Dominika Chalupníková
obsadila v mladší kategorii krásné třetí
místo. Blahopřejeme.
Bohumila Blechová
vedoucí souboru Borověnka


Programnakoupališti
14.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
20.00–24.00


Sout³žpožárníchdružstev
Výstavatechniky
Slavnostníceremoniálsv³cenípraporu,pâedánívyznamenání
Zábavanakoupališti,hrajíBosorky

Ned³le28.«ervna
10.00 Mšezaživéizemâelérodáky–kostelsv.PetraaPavla

Programnazahrad³bývaléMŠ
9.30–12.00 Tvoâivádílnaprod³ti"MalujecelýŠt³pánov"
14.00–15.00 RobinHoodneboliRobinKáp³ǦdivadelnísouborKotú«ekzLelekovic
15.00–16.00 KoncertkomorníhosboruStudánka
16.00–17.00 PohádkyzeŠt³pánovskézahrádky

Sobotained³leod9.30–18.00naÚâadum³styseŠt³pánovnadSvratkouvzasedací
místnostibudeprobíhatvýstavapracížákõoŠt³pánovu,výstavafotografiíspojená
sprodejemFotobrožuryŠt³pánovv«eraadnes,knihyHynkaJurmanaVnejkrásn³jšímúdolí
aDVDoŠt³pánovuautorõIng.TužilaaIng.Jurmana

Všichnijstesrde«n³zváni!Zm³naprogramuvyhrazena!Programsekonázakaždéhopo«así!

DPS Labyrint na soutěžích
O činnosti dětského pěveckého
sboru Labyrint bylo napsáno již mnoho. Svá vystoupení a koncerty se snažíme neustále zkvalitňovat a posouvat
do dalších oblastí. V letošním školním
roce jsme proto ke složce ryze pěveké
přidali i složku dramatickou a vznikl
tak muzikál O dvanácti měsíčkách.
Přestože jsme především zpěváci
a zakládáme si na kvalitním zpěvu
a intonaci, vypravili jsme se v sobotu 21. března do Nového Města na
Moravě, kde se v místní základní
umělecké škole konalo okresní kolo
přehlídky dětských divadelních,
loutkářských a recitačních kolektivů

Dětská scéna 2015.
Zde jsme porotu zaujali kvalitou
zpěvu a synchronizací. Domů jsme si
odvezli velkou pochvalu a Diplom za
pěveckou složku inscenace.
V dubnu jsme se zúčastnili krajského kola Celostátní přehlídky dětských
pěveckých sborů, které se konalo
tradičně v Třebíči. Soutěžili jsme ve
dvou kategoriích. Zpěváčci z 1. stupně
získali krásné stříbrné pásmo a zpěváci z 2. stupně pásmo bronzové.
Děkuji všem, kteří nám fandí
a podporují naši činnost!
Eva Čepičková
sbormistr

Galerie "NA BAHNECH" Vír a autoři

Libuše Vyskočilová a Juro Dovičín
Vás srdečně zvou na výstavu obrazů

PALETA 10
Vernisáž výstavy 31. května 2015 v 15 hodin
Úvodní slovo PhDr. Zuzana Ledererová, redaktorka ČRo Brno
V programu vystoupí děti ZŠ Vír. Výstava potrvá do 8. 7. 2015
Otevřeno: Po - Pá 13 - 17 hod. So - Ne 10 - 17 hod,
nebo po telefonické domluvě 734 618 379.
www.libusinagalerie.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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INZERCE, RŮZNÉ

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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