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BYSTŘICKO ZÍSKALO PRESTIŽNÍ TITUL EDEN

(European Destination of Excellence)

Evropská destinace nejvyšší kvality
Co to vlastně je?
Soutěž vypisuje každý rok Evropská komise a je do ní zapojeno více
jak dvacet evropských zemí. V naší
republice je odborným garantem
agentura Czech Tourism. V letošním
roce bylo tématem motto, které se
snažíme naplňovat již několik roků:
Voda - turistický cíl.
Naše město se přihlásilo a dostalo
se do velmi prestižní skupiny turistických lokalit, které jsou nepoměrně známější a dlouhodobě naplňují

přání turistů. (Baťův kanál, Posázaví,
Křivoklátsko, Polabí atd.). Byli jsme
vyzváni k prezentaci našeho regionu,
podali jsme přihlášku a dne 5. května
jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů. Zde ministr pro místní
rozvoj ohlásil první místo pro nás
– Bystřicko.
Hlavní manažerka projektu EDEN
řekla: „ Bystřicko se může pochlubit
nevšední drsnou krásou, množstvím
vodních toků a nádrží. Díky tomu sem
mohou lidé přijet za vodními sporty,
za turistikou nebo třeba za poznáním

či relaxací. Jde o malou neobjevenou
lokalitu, jejíž návštěvnost je pod celorepublikovým průměrem. Destinace
respektuje trvale udržitelný rozvoj
cestovního ruchu. Představitelé Bystřicka se snaží zachovat současnou
podobu přírody v co nejlepším stavu,
zajímají se o ekologii, zapojují místní
obyvatele do rozvoje oblasti. Navíc tu
dobře funguje spolupráce mezi zástupci města, podnikateli i vodohospodáři
a ochránci přírody.“
Bystřicko není pouze Bystřice nad
Pernštejnem, ale celé území správního
obvodu, kde počítáme se všemi obcemi, jejich krásami a pozoruhodnostmi.
Význam tohoto ocenění možná doceníme až v budoucnosti. Je třeba nepromarnit tuto příležitost v rámci naší
vlasti i celé Evropské unie. Budeme
prezentovat Bystřicko v Evropském
parlamentu, na veletrzích cestovního
ruchu, na festivalu Tourﬁlm v Karlových Varech, týden v informačním
centru na Staroměstském náměstí
v Praze apod. Na propagaci získáváme
ﬁnanční podporu ve výši 400 tisíc Kč
od MMR.

Nové střechy na bytových domech na ulici Jívové
V polovině května započaly práce na
výměně střech u tří
bytových domů na ulici
Jívové. Tyto domy byly
postaveny v roce 1959 a
mají plochou střechu z
hliníkového plechu. Do
bytů v horních patrech
zatékalo, a proto bylo
nutné uplatňovat opakovaně pojistné události, při kterých nájemníkům vznikla škoda

zatečením. Řešením tedy byla nová
sedlová střecha s mírným spádem
s betonovou krytinou. Současně
budou provedeny výměny všech
klempířských prvků a zateplena
podlaha půdy. Náklady na jeden
dům jsou 2 200 tis. Kč. V další etapě by následovala výměna oken a
celkové zateplení za přispění dotace z programu Zelená úsporám.
Střechy by měly být hotovy do
konce července letošního roku.
Josef Vojta
místostarosta

Téma měsíce: Prestižní titul EDEN je doma

Dík patří všem, kteří celou akci
připravili, odprezentovali a dlouhodobě pracují na vohohospodářských
turistických projektech. Vítězství je
oceněním dlouholeté práce našich
úředníků i externích spolupracovníků.
Jedná se o integraci menších projektů.
Jsme ale na počátku cesty, která by
měla ukázat návštěvníkům naší destinace, že je možné poznávat krásy
přírody v čistém prostředí a šetrným
způsobem.
Snad bude naše snaha pochopena
a užitek budou vnímat všichni občané
našeho kraje.
Karel Pačiska
starosta Bystřice nad Pernštejnem

PŘIPOMENUTÍ
OBĚTÍ VÁLKY
I představitelé a občané Bystřice vzpomenuli v májových dnech
nejen 65. výročí ukončení 2. světové války, ale především obětí
bystřických občanů i příslušníků
cizích armád. Věnce a květiny
byly položeny k pamětním deskám
na budově muzea a též k hrobům
na hřbitově.
-HJ-
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Vstupné pátek (od 17.30 hod.):
(Poletíme?, Discoballs, Kroky,
Arzenal, Sektor X, Parantampareil)
předprodej 120,-Kč,
na místě 150,-Kč,
(děti do 140cm 30,-Kč)
Vstupné sobota (od 19.00 hod.):
(Tři sestry, Doctor P.P.,
M.Z.H,, E!E)
předprodej 250,-Kč,
na místě 290,-Kč
Vstupné oba dny :
předprodej 330,-Kč,
na místě 410,-Kč

PERNŠTEJNEM

BYSTRICE
nad

uvádí v rámci
kulturního festivalu

2010
2.-3.
v areálu LUŽÁNKY
CERVENCE

PARTNEŘI:
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ZPRÁVY Z RADNICE, RęZNÉ

Letní sezóna na Domaňáku bude!

VYŠLY POHLEDNICE HRADŮ

Zima velmi přála pracím na odbahnění Domanínského rybníka. Protože byl zmrzlý podklad, mohly těžké stroje prakticky celou zimu bagrovat
a odvážet bahno do předem vytipovaných lokalit. Brzy na jaře byly zemní
práce prakticky hotovy a rybník se mohl začít napouštět. Díky vydatným
dešťům a také tím, že se vypouštěl Skalský rybník, který se bude také
v letošním roce odbahňovat, je Domaňák plný a nezbývá, než se těšit na
letní koupací sezónu. Zbývá dodat, že odbahnění bylo z 90 % hrazeno
z evropských fondů.
Josef Vojta, místostarosta

Hned tucet romantických hradů, převážně tajuplných zřícenin, můžete
mít na pohlednicích. Jedná se o Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk, Pernštejn,
Dalečín, Skály, Hradisko Štěpánov, Hradisko Rožná, Lísek-Bukov, Mitrov,
Víckov a Louku. Při zakoupení všech druhů získáte jako bonus vkusný obal
s plánkem a krátkým textem. Můžete si z něj vystřihnout další pohlednici.
Sadu pohlednic hradů ze Zubří země nafotil a vydal Hynek Jurman za
ﬁnanční podpory Města Bystřice n. P. Pernštejnský znak nakreslil Stanislav
Bělík, autorem graﬁky je Petr Skokan. Pohlednice můžete zakoupit např.
v Turistickém informačním centru v Bystřici.

Kankán v Domaníně
V sobotu 17. 4. 2010 se v kulturním domě v Domaníně konala zábava pro
všechny generace. K poslechu a tanci hrál Tom Sawyer Band. V předtančení
jsme mohli vidět dvanáct břišních tanečnic, které předvedly krásný tanec.
A jako půlnoční překvapení byl od místních dívek a žen připraven kankánový
tanec, i tady ovace nebraly konce. K tomu všemu ještě bohatá tombola. Více se
dozvíte o našich akcích na www.Domanín.estranky.cz

Co je nového na
Bratrušíně?
I na Bratrušíně to žije. Místní občané se v letošním roce
rozhodli pro zasazení sousedské aleje při silnici směrem na
Věchnov. Brigádnicky osadili
na padesát ovocných stromků, mezi kterými samozřejmě
nechybí ani švestky. Na podzim se místní chystají k osázení dalších stromků.
Ani sport už nebude na
Bratrušíně Popelkou. Také
za velké podpory místních,
zde vyrostl krásný antukový
tenisový kurt. Tedy tenisové
rakety do rukou a vzhůru na
„centrální kurt“ na Bratrušín.
Josef Vojta
místostarosta

Přiletěly se zpožděním

Dne 1. 5. 2010 se v Divišově na hřišti sletěly čarodějnice. A při té
příležitosti zkolaudovaly s místními dětmi nové atrakce. Účast byla hojná. Poté se opékaly buřty a až byla bříška plná, začalo dětské hemžení
z jedné atrakce na druhou. Dětský smích, radost a rozzářené oči, to stálo
za trochu té námahy. Maminky děkují Městskému úřadu Bystřice nad
Pernštejnem.
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KULTURNÍ
INZERCE A SPORTOVNÍ AKCE, ZPRÁVY Z RADNICE, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KVċTEN – ýERVEN 2010
Datum
27. 5. 2010
28. 5. - 30. 5. 2010

Název akce
Koncert žákĤ hudební školy Yamaha (17.00 hod.)
Víkendový pobyt s aerobikem

28.5. 2010

Kuliþkiáda ke Dni dČtí

28.5. 2010

Jarní koncert PS Studánka (18.00 hod.)

29.5.2010
29.5. 2010
29.5. 2010
29. 5. 2010
29. 5. – 3. 10. 2010
29. 5. – 11. 6. 2010
30. 5. 2010
30. 5. 2010
2. 6. 2010
3. 6. 2010
4. 6. 2010
5. 6. 2010
5. 6. 2010
5. 6. 2010
6. 6. 2010
7. 6. 2010
8. 6. 2010
9. 6. 2010
11 6. 2010
12. – 13. 6. 2010
12. – 13. 6. 2010
12. 6. 2010
13.6. 2010
18.6. 2010
19.6. 2010
19.6. 2010
20 .6. - 3. 7. 2010
21. 6. 2010
24. – 27. 6. 2010

6. roþník horského bČhu BystĜickem kolem
Vírské pĜehrady
Setkání þlenĤ asociace náhradních rodin ýR
Slavnostní otevĜení námČstí
Vyhlášení vítČzĤ soutČže BystĜický kutil
IV. roþník výherní poznávací akce
„S VODOMILEM ZUBěÍ ZEMÍ 2010“
Výstava prací dČtí ze ZŠ a gymnázia
2. roþník DČtské hasiþské ligy 2010 (pozvánka str. 14)
DČstký den na Fotbalovém hĜišti
Animované pásmo pohádek
Absolventský koncert žákĤ ZUŠ
Víkendový pobyt s aerobikem
15. roþník Akademie DDM
PouĢová zábava v Moraveckých Janovicích
Výstava ZdeĖka Makovského - Hlavy
2. roþník DČtské hasiþské ligy 2010 (pozvánka str. 14)
Koncert – Recitál absolventĤ tĜída Martiny
Olivové
SchĤzka kĜesĢanských seniorĤ (14.00 hod.)
Koncert Concentus Moraviae (19.30 hod.)
650. výroþí obce Ujþov
Mistrovství ýR v šermu fleretem
Svátek Ĝemesel
Košt vína s cimbálkou
2. roþník DČtské hasiþské ligy 2010 (pozvánka str. 14)
Odpolední pĜedprázdninová diskotéka, (15.00 hod.)
Poslední výlet pĜed prázdninami (6.20 hod.)
(pozvánka str. 16)
2. roþník DČtské hasiþské ligy 2010 (pozvánka str. 14)
Redukþní pobyt pro ženy
Koncert Concentus Moraviae, (19.30 hod.)
Svatojánská noc

Místo
KD BystĜice n. P.

Aula SZeŠ
Branišov
HĜištČ SK BystĜice
velký sál KD
velký sál KD
Sportovní hala
velký sál KD
KD Mor. Janovice
MČstské muzeum
Rozsochy

Organizátor
MČsto BystĜice n. P
R.Ondrášek +
L.Velínská
Slovácká chalupa
Rožná
ZUŠ
MČstské muzeum
Obec Vír,
OA Jiskra Vír
ANR BystĜice n. P.
MČsto BystĜice n. P.
MČsto BystĜice n. P.
MČsto BystĜice n. P.,
Mikroregion BystĜicko
MČsto BystĜice n. P.
SDH Branišov
SK BystĜice
Kulturní dĤm
ZUŠ BystĜice n. P.
Hana Kabrnová
DDD BystĜice n. P.
SDH Mor. Janovice
MČstské muzeum
SDH Rozsochy

malý sál KD

ZUŠ BystĜice n. P.

Orlovna.
KD BystĜice n.P.
Obec Ujþov
Sportovní hala
Zámecký park

Orel
MČsto BystĜice n. P.
Obec Ujþov
J Sokol BystĜice - šerm
Kunštát
Slovácká chalupa
Rožná
SDH Bukov
Kulturní dĤm

Sportovní hala
Slovácká chalupa Rožná
MČstské muzeum
Vír a okolí
Vírské pĜehrady
orlovna
NámČstí v BystĜici n. P.
NámČstí v BystĜici n. P.
mikroregion BystĜicko

Slovácká chalupa
Bukov
velký sál KD
vlakovém nádraží

Orel

Rodkov
Sportovní hala
Kostel sv. VavĜince

SDH Rodkov
STOB- Iva Málková
MČsto BystĜice n. P.
Slovácká chalupa
Rožná
Zapnuto o.s. BystĜice
n.P., SONK o.s. pĜi
ZUŠ BystĜice n.P.

Slovácká chalupa

25. 6. 2010

Balady a romance

26. 6. 2010

DČtské odpoledne (15.00 hod.)
(pozvánka str. 16)

26. 6. 2010

Oslavy 130.výroþí založení SDH ŠtČpánov nad
Svratkou (14.00 hod.)

ŠtČpánov n. Svratkou
areál u požární nádrže

Oslavy 110. výroþí SDH v BohuĖovČ (13.00 hod.)
Regional Cup (hasiþ. soutČž žákĤ)
Volejbalový kemp pro mládež

BohuĖov
Ujþov
Sportovní hala

26. 6. 2010
26. 6. 2010
28 .6. - 3. 7. 2010

NámČstí BystĜice n.P.
Orelské hĜištČ

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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Orel
SDH ŠtČpánov
n.Svr., Obec
ŠtČpánov n.Svr.
SDH BohuĖov
SDH Ujþov
Ivan Husár

Narození
BŘEZEN 2010
14.3. Veronika Špačková
24.3. Soﬁe Mynářová
24.3. Alexandr Mynář
24.3. Josef Ťupa
30.3. Blanka Kubíková
30.3. Marek Blažek
Jubilanti
KVĚTEN 2010
Metoděj Krytinář
97 let
Františka Peringerová 90 let
ČERVEN 2010
Božena Hejtmánková 97 let
Vladimír Jirčík
87 let
Anna Fagulová
86 let
Marie Pečinková
75 let
Marie Chlumská
70 let
Bohumila Coufalová 70 let
Alena Grézlová
70 let
Josef Havlík
70 let
Úmrtí
BŘEZEN 2010
9.3. Petr Künzel
17.3. František König
19.3. Ladislav Křížek Ing.
21.3. Ladislav Štourač
DUBEN 2010
11.4. Miroslava Kučerová
12.4. Josef Pololáník MVDr.
18.4. Karel Kubeš
23.4. Anna Nunvářová
26.4. Věra Veselá

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů
v Bohuňově
si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVY 110. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU
spojené s žehnáním nového
praporu, které se koná
26. 6. 2010 v Bohuňově
od 13.00 hodin.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z rady města
Sběrný dvůr – schválení smlouvy se SFŽP
Státním fondem životního prostředí nám byla přiznána dotace na stavbu centrálního sběrného dvora města
Bystřice. Dotace je poskytována částečně ze zdrojů Evropské unie, a to
formou Rozhodnutí o přiznání dotace
a částečně ze zdrojů Státního fondu
životního prostředí formou smlouvy.
Závazný legislativní postup na straně
příjemce (vyžadovaný Fondem) zahrnuje schválení přijetí dotace jako celku, což přísluší zastupitelstvu města,
a dále samostatné schválení smlouvy
s Fondem, které přísluší radě města. Rada města schválila Smlouvu
č. 08021294 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí
ČR ze dne 22. 3. 2010.
Schválení prodeje vybraných
obrazů Aloise Lukáška
Obrazy z mateřských školek
byly převezeny na muzeum a bylo
navrženo všechny obrazy A. Lukáška
ohodnotit a případně navrhnout některé k prodeji tak, aby z výtěžku byly
zakoupeny nové obrazy současných
umělců. Byla provedena inventura
všech obrazů A. Lukáška umístěných
v muzeum. 64 obrazů bylo posouzeno nezávislým znalcem PhDr.
Josefem Chalupou. Ten potvrdil, že
některé z obrazů nepochází z Mistrova nejlepšího období. Proto vytipoval na prodej (bez větší újmy pro
Bystřici) 20 ks obrazů. Rada města
schválila prodej vytipovaných obrazů
A. Lukáška a pověřila odbor ﬁnancí
přípravou elektronické dražby těchto obrazů, přičemž vyvolávací cena
obrazů musí být min. dvojnásobná
oproti pořizovací ceně.
Revitalizace lokality Rácová
1. etapa - Dodatek č. 1 smlouvy se
SFŽP
S dodavatelem stavby byl odsouhlasen nový harmonogram stavby
spočívající mimo jiné v prodloužení

doby realizace. To vyžaduje i změnu smluvních vztahů se Státním
fondem životního prostředí jakožto
poskytovatelem dotace. Na základě
naší žádosti byl Fondem zpracován
návrh dodatku ke smlouvě, jímž se
prodlužuje doba realizace stavby do
30. 9. 2010 a termín pro podání dokumentace pro závěrečné vyhodnocení
akce se posouvá do 31. 12. 2010.
Rada města schválila Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 08013476 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR ze dne 15. 4. 2010.
Pokračování v přípravě na Centrum zelených vědomostí
Projekt Centra zelených vědomostí (dále jen „CZV“) postoupil
na základě posouzení jeho souladu
se strategickou výzvou do další fáze
hodnocení, na základě rozhodnutí
Výboru Regionální rady Jihovýchod
ze dne 17. 3. 2010. V kraji Vysočina
postoupily do další fáze kromě CZV
pouze dva projekty: Zámek Třebíč
– modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic, žadatel kraj Vysočina a Regenerační centrum Nové Město na Moravě, žadatel Nové Město na
Moravě.
Pro město z toho vyplývá potřeba pokračovat v dalších přípravných pracích, zejména vypracování
dokumentace pro stavební povolení,
dokumentace pro provedení stavby,
vypracování organizační struktury,
prověření možnosti dalších dotací,
dořešení vztahu k SZTŠ atd. Rada
města schválila pokračování přípravných prací na realizaci projektu Centra zelených vědomostí.
Nákup vozidla pro SDH Bystřice nad Pernštejnem
Sbor dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem požádal radu
města o souhlas se zakoupením vozidla Volkswagen Transport. Nabídnutá cena je 145 tis. Kč. Rada koupi
schválila.

Územní plán Bystřice nad Pernštejnem
– veřejné projednání návrhu Územního plánu Bystřice n. P.
Vážení občané,
Město Bystřice nad Pernštejnem Vás zve toto cestou na veřejná projednávání návrhu Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem, která se
budou konat:
1. v úterý 15. června 2010 v 15:00 hod. v KD v Rovném, č.p. 5
2. v úterý 15. června 2010 v 16:30 hod. v KD v Domaníně, č.p. 10
3. v úterý 15. června 2010 v 18:00 hod. v KD v Lesoňovicích, č.p.13
4. ve středu 16. června 2010 v 16:00 hod. v malém sále KD v Bystřici n.P., Luční 764
Návrh územního plánu je vystaven k nahlédnutí do 16. 6. 2010
v budově Městského úřadu Bystřice n.P., na odboru územního plánování a stavebního řádu (chodba úřadu) a v elektronické podobě je vystaven na . stránkách www.bystricenp.cz (Městský úřad – Zprávy a dokumenty odborů MěÚ – Územní plánování
a stavební řád – Územní plánování) .
Územní plán je strategický dokument, ve kterém je zakotvena
základní koncepce rozvoje města v dalších letech. Do dokumentu jsou rovněž převzaty záměry nadmístního významu schválené
v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina.
V případě dotazů k územnímu plánu můžete volat na 566590348
nebo psát na straka.stavebni@mu.bystricenp.cz
Tomáš Straka – odbor územního plánování a stavebního řádu

Dětská hřiště

I v letošním roce pokračujeme v rekonstrukcích dětských hřišť. Dostalo
se na plácek na druhém sídlišti, kde jsme v minulém roce zrekonstruovali
kanalizaci, abychom letos mohli instalovat dětské herní prvky a pískoviště v souladu
se studií, která
řeší celý prostor za lékárnou Arnika.
Dalším dětských hřištěm
je
upravená
plocha v obci
Divišov, která
i díky pomoci
místních občanů získala úplně novou tvář
a bude zcela jistě hojně využívána místními
dětmi.
Josef Vojta, místostarosta

A CO ROZVODY?
V Bystřicku se dočteme, kolik
se narodilo dětí, kolik bylo sňatků, významná jubilea a úmrtí.
A CO ROZVODY? O tomto neúspěchu se dovídáme snad jen
u těch slavných a cizích– Madona,
princ Charles aj. Statistiky mluví
neúprosně – až 60 % z uzavřených
sňatků se rozpadá.
Nikdy to není jednoduché, dříve to brzdila často jen církev, ježto
sňatek byla svátost a rozvod musel
povolit až ,,ŘÍM“.
Kdo si v Čechách dovolil jako
první risknout veřejnou ostudu?
Historikové musí zalistovat v hodně starých kronikách. A jít až do
12. století!
Syn Vladislava II. a Judity, zná-

mý jako Přemysl Otakar I. Ten se
jako mladý zamiloval do mladičké
Adléty - dcery míšenského markrabího, předáka to saského rodu Wetlinu, zvaného Oto Bohatý. Otec měl
s ní ale jiné plány, než nevlivného
Otakara. Když se sňatek nedařilo
vymluvit, tak ji vydědil. Ze začátku
to manželům nevadilo a dokonce
měli čtyři děti – Vratislava, Markéta,
Božeslava a Hedviku.
Po 20 letech se ovšem politická
situace změnila a ženich se stal českým králem Přemyslem Otakarem I.
A tehdy mu vstupuje do života mladičká (17 let) dcera uherského krále Bély II. (a Anny de Chotillion),
líbezná Konstancie Uherská. Jak už
to bývá, Adléta byla zapuzena i se
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čtyřmi dětmi! Ta se ovšem nemínila
jednoduše vzdát! Věděla, že zákon
je na její straně a využila i vlivu své
bohaté rodiny. Spoléhala na to, že
pro rozvod, jakmile se dostane do
Říma, bude jediné měřítko ,,VĚČNOST“.
Pražský biskup Daniel doložil
pod tlakem pádný důvod k rozvodu – prohlásil sňatek za neplatný
z důvodu příbuzenství. A tak koncem
12. století přichází Konstancie do
Prahy, stává se Přemyslovou ženou
a dostává se na český trůn. Král má
vizi z Čech vybudovat středoevropskou velmoc. Adléta se nemíní
nechat jen tak sesadit a žádá papeže
o ochranu a setrvává na hradě.
Konstancie králi porodila syna

Vratislava, který záhy umírá. Pak
přichází Judita, Anna a Anežka. Ta
taky brzy umírá, ale přichází další holčička (*1211), kterou známe
jako ANEŽKU ČESKOU, později
prohlášena za svatou (2005), LVICI
Z LAMBERKA. Pak se rodí synové
Vladislav a Přemysl – Václav I.
Po smrti manžela 1230 odchází
Konstancie blíž ke své rodině. Odešla do kláštera cisterciaček a budovala klášter Porta Coeli u Tišnova.
Tam také za 10 let spočinula navěky.
Její nádhernou tvář i tvář její dcery
a rodiny můžeme vidět v gotické kapli Porta Coeli vytesanou v kameni.
P.S.: Já osobně věřím, že je tam
i se svou dcerou Anežkou.
Anna Pavlosková
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dětíZŠ
a mládeže
Bystřice
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Motocykl ČZ 250 z roku 1974 byl deset let odstaven v kočárkárně panelového domu, zabíral místo a trpěl nedostatkem pohybu. Získali jsme ho od již
nemohoucího důchodce v říjnu 2008 za nevelký ﬁnanční obnos a litr tuzemského rumu s plachetnicí. Nálezový technický stav byl nevalný, ale fakt, že
motocykl nebyl napaden domácím kutilem, dával šanci na znovuzrození zajímavého provozuschopného stroje. Nejlépe se člověk zdokonalí v tom, co ho
baví, a tak jsme se s několika chlapci domluvili, že do toho půjdeme.
Od počátku bylo naším
cílem motorku rozebrat, zrevidovat, zrenovovat a zase
složit tak, aby nám zbylo
co možná nejméně součástek. Rozborka proběhla
snadno a rychle...až moc
rychle. Často jsme se vraceli k fotograﬁím, abychom
zjistili, co, kde a jak vlastně
bylo. Další fáze spočívala v
odstranění staletých nánosů
vazelíny, prachu a oleje. Nebyla to pěkná práce, ale pohled na znovulesknoucí
se blok motoru nebo opět průchozí výfuky nám dodával sílu. Pak přišla práce
karosářská. Tam jsme si užili, neboť místa, kde se drželo bahno, za dlouhá léta
patřičně prorezivěla. Bylo nutné je několikrát tmelit, kytovat a brousit a tak
pořád dokola. Díky nastříkání plničem ale zmizely i poslední nerovnosti a příprava na lakování byla dokončena. Dlouho jsme zvažovali barevné provedení,
nakonec jsme se rozhodli pro vojenskou verzi. Barvu nám namíchal a dodal
František Prosecký z Veterán Tatra Klubu v Bystřici n.P. Škola nám pro potřeby dílny zakoupila kompresor a stříkací pistoli a barevná show mohla začít.
Grif jsme získali nastříkáním bedny na nářadí a pana učitele. Jednolitá barva
velice zvýšila estetický dojem každého dílu. Opojeni endorfíny (nebo výpary
ředidla?) jsme přelakovali, co jsme jen mohli. Tato část práce na motocyklu
nás bavila asi nejvíce. Čekala nás ale ještě kompletace. To byla již práce čistá
a příjemná. S každým dalším přidělaným dílem motocykl mohutněl a dospíval
v hotového jedince. Třešničkou na dortu byla aplikace samolepek, které dodaly
motorce jiskru. Velkou radost nám udělal čalouník při restaurování sedla, když
dodržel původní provedení.
A proč jí říkáme Marie? V době kdy jsme ﬁnišovali, bylo dění v naší škole
ve znamení písniček Tomáše Kluse. Byly slyšet úplně všude, takže i v dílně. Zejména pasáž: „Je den, tak pojď, Marie, ven...“ se nám líbila. Měli jsme
v plánu na ní přijet na koncert a nechat ji tam pokřtít, ale asi tak den nám chyběl
k úplnému dokončení.
V současné době je Marie vystavena v městském muzeu a čeká na vyhlášení
výsledků dovednostní soutěže „Bystřický kutil“ vypsané městem Bystřice nad
Pernštejnem a ﬁrmou Wera Werk s.r.o. Téma „Chytré hračky aneb kdo si hraje,
nezlobí“ jsme rádi splnili na 100%. Posuďte sami.
Michal Neterda, Martin Šikula, Tomáš Křenek

Den Země
Každým rokem připravujeme
pro naše žáky různé aktivity ke Dni
Země. Letos jsme využili akce „Čistá Vysočina“ a zařadili do svých
činností s environmentálním zaměřením také sběr odpadků. V pátek
23. dubna se žáci sešli před školou a
podle naplánovaných tras vyrazili do
terénu. Naši nejmladší žáci pobývali
v blízkém okolí školy a starší obešli

delší trasy po turistických značkách.
Akce se vydařila, vyšlo i počasí. Pytle plné odpadků se postupně kupily
u školních kontejnerů. Nad takovou
hromadou pytlů bychom se měli
zamyslet a také si rozmyslet, zda
příště hodíme odpadky do koše či
kontejneru, nebo je pohodíme na
zem.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

Eurorebus 2010
Již od podzimu plnili žáci většiny
tříd druhého stupně ZŠ T. G. Masaryka elektronická kola zeměpisné soutěže Eurorebus. Čtyřem třídám (6.A,

7.A, 7.B a 8.A) se podařilo nasbírat
dostatek bodů pro postup do krajského kola, které se stejně jako v minulých letech konalo v Jihlavě. Vždy
3 zástupci ze třídy se 30. dubna
vydali bojovat
o postup do celostátního
kola.
Přestože se žádné ze tříd postup
vybojovat nepodařilo, zaslouží si pochvalu
a povzbuzení do
příštího ročníku
této soutěže.
Romana Klusáková, ZŠ TGM

Rozhovor s Tomášem Klusem, Jirkou Kučerovským a Terezou Pecákovou z Albatrosu
aneb Zpovídají nemilosrdné reportérky z 9. A ZŠ T. G. Masaryka

V lednu 2010 se žáci 7. A zúčastnili soutěže vyhlášené Albatrosem. Odměnou
měl být pro tři vítězné školy koncert Tomáše Kluse. Naše nahrávka uspěla a
čerstvý držitel ceny Anděl k nám 20.4.2010 přijel do školy, zde zahrál spoustu svých písní, zazpíval si i s dětským publikem a všem zájemcům se podepsal. Žákyně 9.A měly štěstí, Tomáš, Jirka Kučerovský, jeho kolega, a Tereza
Pecáková, vyhlašovatelka soutěže, jim po koncertu odpověděli na pár otázek:
Rozhovor s Tomášem Klusem
ní a druhou deskou.
Plánujete nové CD?
Na co všechno umíte hrát?
Určitě ano, ale nechci na něj spěNa kytaru, na ukulele a na břicho
chat, chtěl bych, aby byl posun kva- Jiřího Kučerovského.
litativní jak v textech, tak v muzice Kdy bylo vaše první veřejné vystoupřinejmenším takový jako mezi prv- pení?
To vám povím skoro
přesně, bylo mi sedm a
bylo to dva dny před
mými osmými narozeninami. Hrál jsem
se svým kamarádem
Lukášem na kytaru
pro plyšové publikum,
osvětlen lampičkou na
čtení knih.
Jaké máte pocity z cen
„Anděl 2010“?
Štěstí, jsem moc

šťastný. Jsem hrozně rád, že Anděl je
andělem, má takový ten nebeský původ,
tohleto jméno a označení mi připomíná
to, že musím být vděčný a pokorný před
tím, co není úplně v mojí moci.
Kde berete inspiraci k textům?
V knížkách, čtu, co se dá a jak se dá,
protože v knížkách je spousta příběhů,
které člověk nestihne sám prožít.
Slyšeli jsme, že plánujete koncert
s J. Kirschner, prozradíte nám
k tomu něco?
Plánujeme celé česko-slovenské turné. Myslím, že tam bude deset velkých
českých a pět velkých slovenských měst,
ale které to budou a kdy to bude, to
přesně ještě nevím.
Rozhovor s Jiřím Kučerovským
Spolupracujete s T. Klusem často?
S Tomášem poslední dobou
pořád.
Skládáte písničky?
Ano, ale skládám si jen svoje písničky. Tomášovy písničky neskládám.
Odkdy hrajete na kytaru?
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Asi od šesti let.
Zpíváte si ve sprše? *smích*
Kupodivu si nezpívám.
Jak se vám tady líbí?
Moc se mi tu líbí, jsem z toho
u vytržení.
Rozhovor s Terezou Pecákovou
(Albatros)
Jak vás napadla tato akce?
Protože Albatros vydal zpěvník
Tomáše Kluse. A tak nás napadlo, že
uspořádáme tuto akci.
Jak dlouho Tomáš Klus spolupracuje
s Albatrosem?
Od vydání jeho zpěvníku. To
bylo v říjnu 2009.
Kolik vám přišlo soutěžních písniček do redakce?
To nevím přesně, ale bylo to mezi
150 až 200 nahrávek.
Jak se vám tu líbí?
Je to tu krásné, moc pěkné přivítání.
Rozhovory připravily: Kamila Chocholáčová a Simona Mašová z 9.A za
pomoci Markéty Houdkové, 9.A

ŠKOLSTVÍ

Jak jsme oslavili Den Země ?

Dubnové toulky naší minulostí
Duben je období, kdy se pro veřejnost otvírají kulturní památky a pro
nás je to tím pádem příležitost doplnit
a zpestřit dějepisnou výuku. Proto na
naší škole pořádáme pravidelně dějepisné exkurze zaměřené na učivo jednotlivých ročníků. A tak jsme během
jednoho dne navštívili Mohylu míru,
Francii a Brno. A jiný den nás cesta
vedla do nitra země ve středověké
Kutné Hoře. A teď tedy konkrétně.
Dne 16. dubna 2010 jsme uspořádali pro osmé ročníky již tradiční
exkurzi, díky které jsme navštívili Památník Mohyly míru, Žuráň
i kasematy na hradě Špilberk. Zhlédli
jsme poutavou a efektní prezentaci o „Bitvě tří císařů“. V samotné
Mohyle míru, která stojí na Prackém kopci, si žáci mohli vyzkoušet
pozoruhodnou diagonální akustiku
tohoto místa, kdy šepot z jednoho
rohu slyšeli v protilehlém rohu ve
stejné hlasitosti. Odtud jsme se vydali na nedaleký kopec Žuráň, ze kterého Napoleon Bonaparte řídil bitvu
u Slavkova. Žuráň je exteritoriálním územím Francie, a tak můžeme
s trochou nadsázky říci, že jsme jednou nohou navštívili i Francii. Naší
poslední zastávkou byly kasematy na
hradě Špilberk. Zde jsme si prohlédli
místa, která představovala nejtvrdší žalář pro zvláště těžké zločince
v celé rakouské monarchii. Ačkoliv
by tato místa mohla na žáky působit
tísnivým dojmem, nebylo tomu tak.
Naopak se zdálo, že v chladných
a temných kasematech naši žáci spíše
pookřáli.
O čtrnáct dní později, tedy 30.
dubna 2010, se žáci sedmého ročníku vydali na exkurzi do Kutné Hory.
Účast byla opravdu hojná – 42 žáků.
Hned na začátku naší exkurze nás
přivítaly sluneční paprsky, které byly

jistým příslibem vydařeného výletu. Po příjezdu do Kutné Hory jsme
absolvovali prohlídku ve Vlašském
dvoře, odkud jsme si kromě nových
poznatků odvezli i právě vyražené
mince. Posléze jsme se vydali na
prohlídku nazvanou „Cesta stříbra
+ důl“. Tento prohlídkový okruh
žákům přiblížil celý proces, kterým
musela projít stříbrná ruda, než se z ní
vyrazila mince. Seznámili se zde se
středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. Součástí tohoto
prohlídkového okruhu byla i replika
důlního díla s technickým vybavením, scénická expozice přibližující
zpracování stříbrné rudy a ražby mince, původní velký těžní stroj na koňský pohon (trejv) i autentické středověké důlní dílo. Oděni do hornické
haleny (perkytle) s helmou na hlavě
a svítilnou v ruce mohli na vlastní
kůži pocítit dojmy středověkého horníka a poznat jeho pracovní prostředí.
Tato část se jim velmi líbila. Po návratu z dolu na žáky čekala část zvaná
„Havířská osada“ – kde si mohli prohlédnout hrázděné i srubové stavby,
přístřešky, promývací koryta na rudu,
stoupu na drcení rudy s kolem a také
repliku nístějové pece s měchy pod
zastřešením i dobovou huť. Poslední
zastávkou byla Kostnice v Sedlci,
která na žáky velmi silně zapůsobila
svou netradiční výzdobou. Bohužel
nemohli naplno pocítit posvátnost
tohoto místa díky zahraničním turistům, kteří pietní atmosféru narušovali
hlasitým hovorem a fotografováním.
Obě akce se vydařily podle našich
představ a není důvod, proč bychom
je neměli příští rok zopakovat.
Jindřiška Rybnikářová a Eva Nevěčná
učitelky dějepisu ZŠ Bystřice n.P.,
Nádražní 615

Dopoledne s dopravní výchovou
Dne 29. 4. 2010 žáci 4.
ročníku ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní n. P. podnikli minivýlet na Dopravní hřiště ve
Žďáru nad Sázavou. Měli
jedinečnou příležitost otestovat si své znalosti i dovednosti v praxi.
Nejprve nás paní lektorka v učebně seznámila se
základními pravidly, která
musí každý účastník silničního provozu znát, ať jde
o cyklistu či chodce. Nechybělo ani názorné video. Poté
si 4. A nasadila helmy a vrhla se na připravená kola. 4. B se mezitím pokusila
zdolat písemný test s 20 otázkami. Pak si třídy role vyměnily.
A pozor! Vyhodnocení! Pouze 9 žákům ze 40 se podařilo získat speciální
řidičské oprávnění pro cyklisty, které jim bylo slavnostně předáno. Ostatním bylo doporučeno, aby i nadále jezdili na silnicích v doprovodu rodičů
nebo jiných dospělých osob. Všechny děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak
obtížné je takovou zkoušku složit. Mnoho z nich bylo velmi zklamaných, že
“řidičák“ nezískaly. I přesto bylo toto zajímavě strávené dopoledne pro žáky
velmi poučné. Získali spoustu nových důležitých informací.
Dita Kabelková, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

Naše škola se již
dlouhou dobu zabývá ekologií, v letech
2007 a 2009 jsme získali mezinárodní titul
Ekoškola.Ve
výuce
máme v 6. a 7. ročníku
zařazený povinný předmět ekologie. Snažíme
se vštípit žákům zásady,
jak chránit naši přírodu
a naplňovat tak témata
Ekoškoly, která se také
stala mottem našeho
projektového vyučování na oslavu Dne Země v pátek 23. 4. 2010.
Energie, odpady, voda a prostředí = GLOBÁLNÍ
PROBLÉMY
ZEMĚ
aneb „Prostředí našeho města si musíme tvořit a chránit každý
z nás“!
Tento den bylo zrušeno zvonění a každá třída měla svůj samostatný program. Z něho vybíráme: Ekologická olympiáda pro 1 .- 5. ročník (na přípravě stanovišt se podíleli žáci 9-tých tříd, kteří na nich také rozhodovali);
Ukliďme si Zemi – obraz z plastových víček; úklid v okolí řeky Bystřice;
exkurze do Čistírny odpadních vod a sběrného dvoru; Beseda s pracovníky
Technických služeb města Bystřice n. P.; Anketa pro občany města na téma
Odpady, která byla připravena ve spolupráci s odborem životního prostředí.
K dalším aktivitám ve třídách patřilo malování a psaní povídek na téma „Co
přírodě dáme, to nám 100krát vrátí . Když jí dáme lásku, dá nám dary; když
ji ubližujeme, potrestá nás!“
Každá třída navštívila výstavu „Elektrospotřebiče našich babiček“, která je
nainstalována v učebně zeměpisu. Zde se dozvěděli nejdůležitější informace o historii gramofonů, magnetofonů, rádií, přenosných přehrávačů, telefonů, televizí, počítačů i jiné zajímavosti spojené s událostmi, které jejich vývoj
doprovázely. Výstava také informovala o recyklaci vysloužilých spotřebičů.
Nechyběly zde ani zajímavé historické exponáty.
Pokud se chcete na tuto výstavu přijít podívat, máte možnost do konce
května.
Toto projektové vyučování se žákům líbilo a budeme v podobných aktivitách pokračovat i v dalších letech.
Hana Kopecká, Marie Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

McDonald´s CUP 2009/2010
28. duben byl důležitým dnem pro chlapce ze čtvrtých a pátých ročníků. Konal se totiž fotbalový turnaj, známý pod názvem McDonald´s
CUP. Tentokrát se stal místem konání náš nový atletický stadion Tomáše
Dvořáka.
Soutěže se zúčastnily tři týmy:
– dva bystřické (ZŠ TGM Bystřice n.P. a ZŠ Bystřice n.P., Nádražní
615) a jeden novoměstský (2. ZŠ Nové Město na Moravě).
Z každého týmu hrálo 8 hráčů (z toho 7 v poli + 1 brankář). 4 hráči byli
v záloze připraveni kdykoli vystřídat své spoluhráče.
Hrálo se na půlku fotbalového hřiště systémem každý s každým. Jednotlivá utkání trvala 2x dvacet minut + pětiminutová přestávka.
Z turnaje vyšlo vítězně družstvo Nového Města. Na druhém místě
skončil tým naší školy ZŠ Bystřice n.P. a jako třetí skončilo družstvo ZŠ
TGM Bystřice n.P.
Velké poděkování patří panu učiteli Martinu Horákovi, který jako
vedoucí turnaje zajistil všem soutěžícím pěkně strávené sportovní dopoledne.
Výsledková listina:
ZŠ Nádražní By - ZŠ TGM By
ZŠ Nádražní By - 2. ZŠ Nové Město n. Mor.
ZŠ TGM By
- 2. ZŠ Nové Město n. Mor.

5 : 1
1 : 3
0 : 3

Pořadí:

1. 2. ZŠ Nové Město n. Mor. 6 : 1
6b
2. ZŠ Nádražní By
6 : 4
3b
3. ZŠ TGM By
1 : 8
0b
Do okresního kola postupuje 2. ZŠ Nové Město n. Moravě.
M. Švestková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Dění na středních školách všech typů je v plném proudu a ani my na
VOŠ a SOŠ v Bystřici n. P. nezůstáváme pozadu. Ba naopak jsme se
dostali díky vynikajícím výkonům našich studentů na přední místa
v odborných soutěžích.
Pod záštitou Asociace vzděláva- z poznávání různých zemědělských
cích zařízení pro rozvoj venkovské- komodit, ze zkušeností v zacházení
ho prostoru se v Přerově na půdě s hospodářskými zvířaty, obsluStřední školy zemědělské uskutečnil hy zemědělských strojů, z ekonodalší ročník tradiční celostátní sou- mických výpočtů, jízdy zručnosti
těže studentů čtvrtých ročníků obo- traktorem s vlečkou a ﬁnálového
ru Agropodnikání. Soutěže se škola teoretického testu. V celkovém hodzúčastnila již po desáté. V letoš- nocení se Martin umístil na vynikaním ročníku jsme do boje čtvrťáků jícím prvním místě.
V Přerově soutěžilo 28 studentů
o nejlepší pozice vyslali Martina
Humlíčka ze 4.A. Soutěž se skládá středních škol, a proto považujeme

Gymnazisté na greenu
Šestileté partnerské kontakty se Soukromým slovanským gymnáziem
v Bratislavě vyústily v další sympatické setkání. Tentokrát nás slovenští přátelé pozvali na dvoudenní návštěvu (26. – 27. dubna 2010) spojenou s výukou golfu. Jejich škola má totiž ve svém studijním programu speciální výuku věnovanou tomuto sportovnímu umění, byť u nás
zatím poněkud netradičnímu.
Dvacet sedm studentů 2.A a sexty ze svého předtančení na maturitním
dostalo zasvěcenou instruktáž od pro- plesu gymnázia. Celý bratislavský
fesionálních trenérů
pobyt byl vlastně takovou odměnou
i šikovných žáků. Mohli si na za veškeré úsilí, jež obětovali nácviku
školním golfovém hřišti vyzkoušet i četným dalším vystoupením.
driving, chipping, a putting, seznáSlovenští přátelé obdivovali šikovmili se se speciálním názvoslovím. nost našich studentů, chválili jejich
Mnozí perfektně zvládli vzorový golfové pokroky, oceňovali kultivopostoj při odpalu míčku, výběr správ- vané vystupování. Obavy z jazykovéné hole i její držení. Zejména odpa- ho neporozumění se nenaplnily, přálo
lování do sítě či na green bylo občas i příjemné počasí, a tak se golfová
dramatické. V průběhu dvou půlden- mise vskutku vydařila.
L. Císařová, Gymnázium Bystřice n.P.
ních tréninků zvládli naši hráči také
opravdovou soutěž, v
níž zvítězilo družstvo
„Kokosů“. Podvečer
jsme strávili prohlídkou historického centra Bratislavy a návštěvou shoping parku.
Naši studenti zpestřili
bratislavským
hostitelům druhý den
návštěvy tanečním
vystoupením na motivy písně Michaela
Jacksona Billie Jean

Broučci hráli dětem

27. dubna dopoledne se otevřel
Kulturní dům všem malým dětem ze
základních a mateřských škol bystřického regionu. Jejich starší kamarádi
a pedagogové ze Základní umělecké
školy pro ně připravili výchovný koncert „Pojďte s námi do pohádky“. Jako
pohádkové postavičky jim
zahráli a představili hudební
nástroje, na které v ZUŠce
hrají. Děti z výtvarného oboru doplnily děj velkoplošnými
obrázky a maketami. Atmosféra byla skvělá, vystoupení,
které neustále zapojovalo
malé posluchače v sále, zdvihalo děti ze židliček a líbilo
se všem v hledišti i na jevišti.
Koncert sestavila paní učitelka Martina Olivová za hudeb8. strana

ní obor a paní učitelka Marie Nedvědová z oboru výtvarného. Uváděly
Lada Čížková a Kristýna Pavlačková.
Všichni ze ZUŠky se těšíme na další
setkání s dětmi v Kulturním domě
v příštím roce.
Eva Bagarová

Martinův výsledek za výborný úspěch
bystřické školy, protože do současnosti bylo nejlepším výsledkem umístění
do 10. místa. Martinovi tímto děkujeme za vzornou reprezentaci a ještě
jednou gratulujeme.
Ani naši učňové se nenechali
zahanbit. Již tradičně se zúčastnili
mezinárodní soutěže o Zlatý pohár
LINDE. Tato mezinárodní soutěž má
velice náročný průběh, během něhož
soutěžící prokáží teoretické znalosti
a praktické zkušenosti ze svařování
různými technologiemi.
V konkurenci českých a zahraničních středních škol z Polska, Rakouska, Německa, Slovenska a Ukrajiny se
neztratili učňové 2. ročníku učebního
oboru Opravář zemědělských strojů.

Jan Humpolík na 11. místě, Radek
Ondra na 7. místě a Emil Pečinka na
7. místě ve svých kategoriích porazili
silnou konkurenci včetně specialistů
ze svářečských škol.
Na velkém úspěchu v soutěži mají
velký podíl učitelé odborného výcviku
pan Pavel Klusák a Oldřich Chocholáč, kteří naše studenty pečlivě připravovali. Všem účastníkům gratulujeme.
Úspěch studentů v reprezentaci školy a města Bystřice nad Pernštejnem je
výsledkem kvalitní přípravy v rámci
studia VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Naše učební a maturitní obory
jsou zárukou kvalitní přípravy skutečných odborníků do praktického života.
Tomáš Krejčí,
učitel odborných předmětů

Jak se létá na koštěti
V pátek 30. dubna si jistě mnohý
občan našeho města všiml nezvyklého rojení na všech mateřských školách – malí čarodějové i malé čarodějky se už chystali na večerní slet se
svými staršími kolegy a učiteli.
V MŠ Čtyřlístek na ně čekala
sama Rampepurda., která všechny
přivítala a společně se staršími čaroději a čarodějnicemi zvlášť nadšeně
a s hurónským jekotem pozdravila
nové přírůstky z Myšiček. Všichni se
posilnili opečenými párky, protože
v kouzelnické školce pro čarodějnice
museli dokázat, že mohou provozovat čarodějnickou živnost, která není
jen tak pro někoho. Splněním připravených úkolů děti prokázaly, že na
toto řemeslo opravdu stačí. Létaly na
koštěti mezi překážkami, vyzkoušely
si jízdu na měsíčních vozítkách, přenášely žáby na lopatách, překusovaly
žížaly a brouky, hledaly kočku Kleopatru a hada Kleofáše, kteří se ztratili
vrchní čarodějnici. Všechny děti úkoly splnily a tímto byly pasovány na
opravdové čaroděje a čarodějnice.
Na zahradě MŠ Korálky se také
děly věci – čarodějnice a černo
kněžníci společně s pravými českými
ježibabami a ježidědky létali okolo
ohniště, přenášeli kočku, hledali v trávě hady a štíry, no prostě dokazovali,
že jednou, až vyrostou, budou důstojnými nástupci svých starších kolegů.
K obědu bylo rizoto se sýrovou peřinou, pravý čaj od Baby Jagy a kotlíková polévka dle čarodějnice Elvíry.
Zdálo se, že čarodějnickému potěru

obzvlášť chutnalo, po rejdění na zahradě všem vyhládlo. Domů si každý
odnášel vlastní čarodějnici se sladkým
překvapením, schovaným pod sukničkou. „Chrlil, hoplsloj hgjuchustr,
jiklm, hustvik,usoanvi, kodkeusdjlcg,
molkova de hjﬁkslokroslp, jwekidklosob, kliskojic, bikmskw. klaidsniklov… (Poznámka: V překladu z řeči
čarodějnické do řeči lidské to znamená,
že den byl zahájen módní přehlídkou
krásných kostýmů, klobouků a košťat.)

Po přehlídce následoval čarodějnický rej, kdy se malí i velcí (p. uč.)
proletěli územím svých čar a kouzel, až doletěli do obchodu s elixíry
a pamlsky. Neodlétali ze samoobsluhy s prázdnou a už cestou zpět do
MŠ si všichni pochutnávali na svých
oblíbených gumových žížalkách. Na
školní zahradě na průvod čekala jedna
zlá čarodějnice na ohništi, kterou pak
za všechny zlobivce společně upálili.
Protože čarodějnicím a černokněžníkům pořádně vyhládlo, s chutí si
pochutnali na opečených buřtících
a vše náležitě zapili odvarem z babskéhoucha(coca-cola)Tanecvrytmudisko
pak vesele pokračoval téměř do oběda.
Poslední odstaveček nás uvedl do
řeči kouzelnického cechu a zároveň
do prostředí MŠ Pohádka, kde, jak je
vidět, také nezůstali pozadu v čarodějnických oslavách. A tak si všechny naše děti jistě přejí, aby příští rok
proběhly reje a tance v podobně krásném počasí a výborné náladě. A my,
dospělí, to přejme jim i sobě taky.
Děti a zaměstnanci MŠ Bystřice n.P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Dům dětí a mládeže Bystřice n. P
LÉTO 2010
Letní Soustředění Mládeže Štěpánov nad Svratkou 4. 7. - 17. 7. 2010, cena
4390,- Kč zahrnuje ubytování, stravu, nájem školy včetně ceny energií,
internetu a drobné náklady.
MĚSTSKÉ TÁBORY
I. turnus
12. 7. – 16. 7. 2010 – výtvarný – max. 15 dětí
12. 7. – 16. 7. 2010 – všeobecný
II. turnus
19. 7. – 23. 7. 2010 – aerobik
19. 7. – 23. 7. 2010 – počítačový
III. turnus
26. 7. – 30. 7. 2010
IV. turnus
2. 8. – 6. 8. 2010
V. turnus
9. 8. – 13. 8. 2010
Cena jednoho turnusu: členové DDM – 600 Kč, ostatní – 650 Kč, výtvarný
800 Kč. V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje (výtvarný tábor
+ spotřeba materiálu). Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (hry, soutěže,
vycházky…). Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na
telefonu: 566 552 700, email: ddmbynp@seznam.cz
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Těšíme se na vás na Domečku!!!

S Vysočinou v Praze
Na naší škole T.G. Masaryka proběhlo školní kolo soutěže Poznej Vysočinu.
Ze zvědavosti jsem se zúčastnila a umístila se mezi dvěma prvními úspěšnými
řešiteli.
Po školním kole následovalo krajské kolo v Jihlavě. Tréma byla obrovská,
přípravy mně zabraly několik hodin mého volného času. Učení se ale vyplatilo.
Umístila jsem se mezi dvaceti nejlepšími žáky z 31 základních škol a gymnázií
a odměnou mi byl dvoudenní zájezd do hlavního města naší země.
25. dubna „to“ vypuklo. Nejela jsem s ostatními autobusem z Jihlavy, ale
očekávala jsem je již u pražského hotelu BW Kampa, kde jsme měli být ubytováni. Po vybalení věcí následoval chutný oběd.
Odpoledne byl pro nás připraven program, na který jsem se z celého zájezdu
těšila nejvíce – zhlédnutí muzikálu Baron Prášil v divadle Hybernia. Divadlo
jsme si mohli před začátkem představení prohlédnout, ze střechy budovy byl
nádherný pohled na panorama Prahy. Účinkující herci se s námi ochotně vyfotografovali.
Muzikál splnil moje očekávání. Plni dojmů jsme se přesunuli do Paladia,
které připomínalo brněnskou Vaňkovku. Zde jsem si prohlédla některé obchody, nakoukla jsem do knihkupectví. Po večeři v secesním Obecním domě jsem
spolu s ostatními absolvovala večerní procházku starou Prahou a „doplahočila
se“ na hotel.
Druhý den jsem s celou skupinou navštívila po snídani pouze Chrám
sv. Víta, protože jsem domů odjížděla dříve.
Celý zájezd se mi líbil. Kraj Vysočina pořádá tuto soutěž i pro střední školy,
výhrou bývá zahraniční zájezd. Začínám uvažovat, že pokud se na mé budoucí
škole (Gymnázium Bystřice n.P.) najde učitel, který uspořádá školní kolo dané
soutěže, ráda zkusím štěstí znovu.
Simona Mašová, žákyně 9.A ZŠ TGM
Karasín je malá vesnička o 97 obyvatelích. Dříve by si každý myslel,
že upadne v zapomnění a bude úplně vylidněna, osamocena jako naše
pověstná hrušeň pod Karasínem. Tento strom nemůžeme z našich životů
vůbec vynechat! Věrně odolává všem
povětrnostním vlivům, je dominantou
a vstupní bránou do vesnice.
Historie Karasína je bohatá. Z literárně historického hlediska je zajímavé, že
se zde narodil spisovatel Gustav Pﬂeger
Moravský (1833-1875) a žil zde spisovatel Josef Věromír Pleva (1899-1985),
který zde působil i jako učitel.
Díky nové rozhledně a lyžařskému
vleku, který provozuje pan Jedlička, se
Karasín stává aktivní obcí. Tyto možnosti přilákaly do naší vesničky mnoho
turistů, ale také evidujeme větší zájem
o bydlení. Za zmínku jistě stojí plánovaná výstavba nových 9 domků, která
má být realizována po vybudování

Dům dětí a mládeže děkuje ﬁrmě Wera Werk
Již několik let společnost Wera Werk s.r.o. se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem
ﬁnančně přispívá na provoz a vybavení zájmových útvarů při našem Domu dětí
a mládeže.
Začátkem března 2010 náš „Domeček“ osobně navštívili zástupci ﬁrmy
Wera Werk, pan ředitel a jednatel Dipl.-Ing. Martin Broich a personální ředitelka
JUDr. Martina Peňázová. Prohlédli si práce dětí a navštívili probíhající kroužek
aerobiku a keramiky. A protože
letos Wera slaví 15. výročí, u této
příležitosti současně předali řediteli
DDM, panu Miroslavu Zonygovi,
peněžní dar v hodnotě 15.000 Kč.
Pan ředitel Broich byl rád, že ﬁrma
Wera Werk může tímto způsobem
naší organizaci pomoci. My chceme
jménem svým i jménem všech dětí
ještě jednou poděkovat za poskytnutí
tohoto sponzorského daru.
Přejeme krásné prožití nejenom
jarních měsíců.
Pracovníci DDM
Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
Vás srdečně zve na 15. ročník

AKADEMIE DDM
Sobota 5. 6. 2010 v 15:00 hodin
PROGRAM:
představí se Vám členové zájmových útvarů aerobik, show dance,
mažoretky, kytara, ﬂétna, klavír a judo.
Host programu: taneční skupina Inkognito
Od 14:00 bude v předsálí otevřena výstavka, kde budou vystaveny
práce dětí ze ZÚ výtvarný, keramika, všeuměl a modelářský
VSTUPNÉ:
děti – 15,- Kč, dospělí 30,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé!

Z KULTURNÍHO ŽIVOTA VE SMRČKU
Dokladem toho, že i na tak malé vesničce, která má 32 obydlených
domů, se rozvíjí kulturní život, jsou mimo jiné i besedy „Nad smrčkovskou kronikou“. První byla věnována nejstarším dějinám Smrčku a dne
7. května se uskutečnila již druhá beseda zaměřená na 1. světovou válku
a období do roku 1945. Ta byla spojena s výstavou „Smrček a jeho lidé
na starých fotograﬁích“, kterou sestavil Petr Martinek amatérský fotograf a s výstavou starých platidel ze sbírky Jaroslava Patloky.
Tyto akce se těší velkému zájmu občanů a rodáků obce (cca 70 účastníků
na každé akci). Potěšitelné je, že opravdový zájem mají i mladí. Besedy
budou dále pokračovat. Organizačně je vzorně zajišťují TJ Smrček a SDH
Smrček. Připravujeme také založení klubu důchodců.
František Bednář, kronikář obce Smrček

Kulturní a společenský život v Karasíně

inženýrských sítí.
Ohlédneme-li se za minulými léty
v naší obci, můžeme být spokojeni. V
letech 2006 -2008 jsme pořádali pro
děti „Mikulášskou zábavu“, která byla
spojena s maškarním karnevalem. Taktéž pro děti jsme uspořádali soutěž v
přírodě, kdy pak byly děti odměněny za
nejlepší sportovní výkony. Vždy se na
těchto akcích podílel pan Jedlička jako
sponzor, ale také nemůžeme opomenout práci místních hasičů, kteří zajišťují zdárný průběh všech konaných akcí.
Díky sportovnímu duchu bylo
vybudováno fotbalového hřiště pro náš
karasínský dorost. Jsme rádi, že hřiště
je možné využívat v letních i zimních
měsících. Je tomu přizpůsobeno i vybavením branek buď fotbalových, nebo
hokejových. Pro naše nejmenší jsme
nezapomněli vybudovat houpačky
a malý kolotoč.
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V dalších letech míníme zmíněné
dětské hřiště rozšířit a přikoupit další
prolézačky.
Do aktivní spolupráce se zapojily
i místní ženy. Nezůstaly pozadu a pro
své zdraví pořádaly cvičení spojené
s aerobikem pod vedením Nikoly
Dřínovské a Ilony Krbůškové. V loňském roce byly tyto aktivity přerušeny
z důvodu rekonstrukce budovy č. 38
(dřívější škola).
V letních měsících jsou pravidelně
pořádány výlety s hudbou, ty zajišťují
místní hasiči. Ti se podíleli i na uspořádání prvního sousedského bálu letos v
březnu 2010 už v rekonstruované budově. Patří jim velké poděkování. Dokázali, že i v malých prostorách je možné
uspořádat příjemný večer s hudbou pro
společenské pobavení obce. Ohlasy na
tento večer byly velmi nadšené.
Velice vydařenou akcí bylo vystou-

pení břišních tanečnic z Bystřice n. P.
Vzhledem k tomu, že se v Karasíně narodil spisovatel Gustav Pﬂeger
Moravský, je zde pořádána literární
soutěž v letních měsících zvaná Pﬂegrův Karasín.
Ani pan Jedlička, majitel lyžařského
vleku, nezůstává pozadu s pořádáním
soutěží v lyžování (slalom, sjezd) nebo
uspořádáním podzimních akcí jako je
drakiáda nebo ohňostroj.
Ke zpříjemnění života v obci jsme se
snažili obnovit koupání v rekonstruovaném rybníku zvaném Kudrňák.
Snahou radních Bystřice nad Pernštejnem je, aby se postupně vozovky
opravovaly. Bohužel, všechny závady
najednou odstranit nelze z ﬁnančních
důvodů.
Do dalších let si přejeme, aby se naší
obci dařilo alespoň jako dosud a byla
stále vyhledávána turisty .
Za osadní výbor Libuše Víchová
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KNIHOVNA, KULTURA

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění aprílových
dní malý výběr nových knih, zaevidovaných v průběhu
měsíce března.
Knihy pro dospělé:
Bashir Halima
Bopp Annette
Butler Rupert
Cenková Tamara
Frank Niklas
Frouz Pavel
Janoška Martin
Kessler Leo
Kessler Leo
Klíma Ivan
Kokaisl Petr
Košelev A.D.
Křivka Zdeněk
Liessmann Konrad
Němcová Marie
Novotný Jiří Datel
Orel Josef
Schmiedberger Miloš
Štrougal Lubomír
Templarius
Walló Olga
Williamson David G.
Žádníková Volencová Z.
Knihy pro mládež:
Brezina Thomas
Crummenerl Rainer
Defoe Daniel
Řeháčková Věra
Řeháčková Věra
Crummenerl Rainer
Defoe Daniel
Řeháčková Věra
Řeháčková Věra

Jan Masaryk
Slzy pouště
Jmelí a léčba rakoviny
Nástroje stalinského teroru
Jak přežít pubertu svých dětí
Moje německá matka
Sbíráme mince
Křížem krážem po moravských
horách pěšky i na kole
Oheň na západě
Píseční panteři
Moje šílené století
Krajané
Velká vlastenecká katastrofa
Komunismus ve dvacátém století
očima jeho obětí
Teorie nevzdělanosti
Kompozice digitální teorie
v praxi
Ďábel z Vinohrad
Největší vojevůdci 2. světové
války
Krátce z dlouhého života Jiřího
Krampola
Paměti a úvahy
Templáři v zemích českých králů
Jak nebýt v New Yorku
Zrazené Polsko
Hra na anděla
Tři tatínci a maminka
Úkryt hraběte Drákuly
Doby ledové
Robinson Crusoe
Kamarád z planety Merton
Zlodějka lásky
Doby ledové
Robinson Crusoe
Kamarád z planety Merton
Zlodějka lásky

Viděli jsme světlo v tmách
V sobotu 17.4.2010 jsem se zúčastnila beneﬁčního koncertu v bystřickém KD pod
názvem „Vidět světlo v tmách“. Pod vedením paní Lenky Macháčkové v něm vystupoval
orchestr Něhoslava Kyjovského a hosté. Tento orchestr předvedl již dlouhou řadu krásných
koncertů, pokaždé přijdou s novým tématem a svoje posluchače příjemně překvapí. Na jejich
vystoupení se vždycky těším. Navíc výtěžek koncertu měl být věnován na dobrou věc.
To, co měli diváci možnost vidět a slyšet tentokrát, bylo ale nad všechna očekávání.
Hlavním hostem hudebního večera byla nevidomá zpěvačka Pavla Čichoňová. Charizmatická mladá žena svou osobností a svým úžasným sopránem nadchla a doslova okouzlila
svoje posluchače.Skutečně nezapomenutelný zážitek pro všechny byl hned úvod koncertu.
Když ztemnělým sálem zněla ,,Ave Maria“, bylo těžké ubránit se slzám. V sále na Pavlu
trpělivě čekala labradorská fenečka Ábelka, její vodící pes.
Právě výcviku těchto psů byl beneﬁční koncert věnován. Přítomen byl pan Milan Dvořák,
vedoucí střediska výcviku vodících psů z Brna, který v závěru večera přijal od paní Lenky
Macháčkové šek na víc než 7000,- Kč. Z tohoto výtěžku koupí štěňátko a z něj bude později
vycvičen další pomocník pro nevidomé.
Nezbývá mi, než poděkovat a věřím, že nemluvím jen za sebe. Paní Lence Macháčkové
za to, že se svými žáky neúnavně připravuje takové krásné hudební večery, jako byl tento. A
slečně Pavle Čichoňové za to, že přijela a svým krásným zpěvem obohatila toto vystoupení.
Člověk by rád řekl víc, ale snad stačí ,,děkuji“.
Ivana Elčknerová

Přijel světoznámý vědec
Pan doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. se dne
14. května 2010 do kroniky Turistického informačního centra v Bystřici podepsal jako „Pepik
Klečků ze Štěpánova“. Po dva dny přednášel ve
svém milovaném Štěpánově o Vesmíru, o cestách
po celém světě i o své lásce k tomuto kraji. Zájemci o něm více najdou např. v knize H. Jurmana
„Nesmazatelné stopy“.
Autor stovek vědeckých děl a řady populárních
knih o Vesmíru byl na Bystřicku ve svých 87 letech
zase nejšťastnější…
-HJ-

Koho ještě najdete v kronice TIC?
Třeba nečitelný podpis turisty z Austrálie, dalšího z USA (St. Helens v Oregonu), Briana z Nového Zélandu či Christiny ze Švýcarska,
Zvěčnili se nám herec Radovan Lukavský, malíř Jiří Štourač, historik Libor
Jan, básník Miloš Doležal, z výtvarníků dále Jiří Plieštik, Tomáš Smetana,
Karel Rossí, František Pillmayer, Dana Anna Cejnková, Libor Balák, Václav
Mach-Koláčný, Vladimír Houdek, cestovatel Jan Tomšíček a další.
Dr. Karel Hruda z Brna 30. 4. 2007 do kroniky zapsal: „Skvělé! Plně srovnatelné s centry v USA, Austrálii, Kanadě. Mám z Vás radost.“ Ovšem už 7. 3.
2006 je zapsáno doslovně i tohle: „Vinikající káva!“
-HJ-

Město Bystřice nad Pernštejnem
a

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Wera Werk s.r.o.
si Vás dovolují pozvat na výstavu prací žáků 5. - 9. tříd,

Bystřický kutil
na téma

"Chytré hračky aneb kdo si hraje, nezlobí"

GRANTOVÝ PROGRAM
Města Bystřice nad Pernštejnem
Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského
života ve městě.
- termín pro podání žádosti – 11. června 2010
- informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376
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Výstava bude zahájena v sobotu 29. května 2010 v 10.00 hodin v aule Vyšší odborné
školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické v Bystřici nad Pernštejnem.
Výstava potrvá do 11. května 2010
Otevřeno:
29. května od 10.00 - 17.00 hodin
Po - Pá 8.00 - 16.00 hodin
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KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ČERVEN 2010
Středa 2. června – velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 55
minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Čtvrtek 3. června - velký sál KD 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ Bystřice n.P.
KONCERT
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ

Vstupné: dobrovolné

Sobota 5. června – velký sál KD
– 15.00 hodin
Pořádá: DDM Bystřice n.P.
15. ročník
AKADEMIE DDM
V programu se představí členové
zájmových útvarů aerobik, show
dance, mažoretky, kytara, ﬂétna,
klavír a judo. Od 14.00 hodin bude v
předsálí otevřena výstava, kde budou
vystaveny práce dětí ZÚ výtvarný,
keramika, všeuměl a modelářský
Host programu: taneční skupina
Inkognito
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč
Pondělí 7. června – malý sál KD
– 18.00 hodin
KONCERT
RECITÁL ABSOLVENTŮ
TŘÍDY MARTINY OLIVOVÉ
Vstupné: dobrovolné
Středa 9. června – velký sál KD 19.30 hodin
KONCERT
VERTIGO QUINTET
DOROTA BAROVÁ – violoncello, zpěv
Koncert v rámci XV. Mezinárodního
hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
Odhalte tajemství osobitého spojení ženského hlasu a violoncella s
dynamickým zvukem jedné z nejvýraznějších mladých kapel, jehož
výsledkem je křehká, atmosférická
hudba s inspiracemi z free jazzu,
world music, soudobé vážné hudby
i popu.
Nový projekt Vertigo Quintet &
Dorota Barová přináší naprosto originální mix jednoho z nejosobitějších
hlasů na evropské scéně, violoncella
a polsko-českých textů Doroty Barové, a zvuku Vertigo Quintetu.
Vertigo Quintet hraje ve složení:
Vojtěch Procházka – klavír, Marcel
Bárta – saxofon, basklarinet, Oskar
Török – trumpeta, Rastislav Uhrík
– kontrabas, Dano Šoltis - bicí
Dorota Barová započala kariéru zpívající violoncellistky krátce po absolvování ostravské konzervatoře. Dva
roky působila v seskupení kytaristy
Tomáše Maňase Lippany, kompo-

novala a sama interpretovala hudbu
k Francouzskému divadlu FF MU
v Brně, dále hrála v kapele Jiřího
Hradila Chorchestr, v kapele Jiřího
Starého Asyl Akt. V současné době
paralelně s Tara Fuki vystupuje s
kapelami Vertigo Quintet, Baterky,
v duu se saxofonistou Marcelem
Bártou a spolupracuje s brněnským
divadlem Neslyším.
Vstupné: 200 a 100 Kč
Předprodej: kulturní dům
Pátek 18. června – velký sál KD
– 15.00 – 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ
PŘEDPRÁZDNINOVÁ
DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Pondělí 21. června – kostel sv.
Vavřince – 19.30 hodin
KONCERT
TIBURTINA
BARBORA SOJKOVÁ – umělecká
vedoucí
DAVID DORŮŽKA – kytara, MARCEL BÁRTA – klarinety
MARTIN NOVÁK – bicí nástroje
Codex Las Huelgas
Koncert v rámci XV. Mezinárodního
hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
Premiéra výjimečného programu
spojujícího křišťálové hlasy ženského
vokálního ansámblu s improvizačním uměním jazzového tria na téma
vokální duchovní hudby Iberského
poloostrova 12. až 13. století.
Codex Las Huelgas patří mezi
základní referenční rukopisy vícehlasé duchovní hudby 12. a 13. století. Vznikl pro ženský cisterciánský
klášter Las Huelgas ve španělském
Burgos a obsahuje nejen skladby tzv.
notredamské školy, ale můžeme zde
nalézt i skladby unikátní, které jasně vykazují svůj vznik na Iberském
poloostrově. Ženský vokální soubor
Tiburtina Ensemble, který se intenzivně věnuje studiu středověké hudby, se tak stává inspirací pro jazzové
trio Davida Dorůžky a společnou
cestou se na základě improvizace na
daná témata pokouší hledat paralely
mezi skladebnými druhy středověku
a jazzovou skladbou 21. století.
Tiburtina – ženský vokální soubor vznikl v roce 2008 z bývalých
členek souboru Schola Benedicta.
Navazuje na jeho tradici a dále se
věnuje interpretaci gregoriánského
chorálu, středověkého vícehlasu a
soudobé hudby. Členky souboru se
věnují nejen interpretaci středověké
a barokní hudby. Na českých a světových podiích vystupují se soubory
jako je Colegium 1704, Collegium
Marianum, Musica Florea, Hofmusici, Dolce Memoire, Mala Punica ad.
David Dorůžka začal v deseti letech
hrát na kytaru a od čtrnácti let účinkoval s předními hudebníky na čes-
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ké jazzové scéně. V roce 1995 mu
byla udělena cena „Talent roku“. V
letech 1999 až 2002 studoval skladbu a improvizaci na Berklee College
of Music v USA, zúčastnil se mistrovského kurzu v Aspen Coloradu,
kam byl vybrán jako jediný kytarista na doporučení Pata Methenyho.
Od konce roku 2003 Dorůžka opět
pobývá v Evropě a koncertuje především se svým triem.
Vstupné: 200 a 100 Kč
Předprodej: kulturní dům

Změna programu vyhrazena!
PRODEJ VSTUPENEK
Kulturní dům, Luční 764,
tel. i fax 566 552 626,
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo nám.
12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

KONCERT – SPOLEČNÁ VĚC
Dne 20. 4. 2010 se v bystřickém KD uskutečnil koncert pod názvem
Společná věc. Tomáš Pfeiffer, mimo jiné známý i díky biotronice,
divákům předvedl neobvyklý hudební nástroj – vodnářský zvon. Ten
se, jak jsme se dozvěděli, skládá ze slitiny sedmi kovů a pochází
z Tibetu, kde se s ním hudebník také seznámil. Jeho tóny můžeme
vnímat nejenom sluchem. Díky resonanci zvuku působí na celé tělo
a podle starých lámů má léčivé účinky.
Program byl rozčleněn do částí: Praga Magna Mater, Pictus Orbis,
Hledání Boha a Universum. Vše doplňovala obrazová složka – na
velké plátno byly promítány fotograﬁe a krátká videa vztahující se
k daným tématům. Krásu a klid přírody střídaly hrůzy koncentračních
táborů, kláštery zase následky našeho nešetrného zacházení se Zemí.
V poslední části nám byl nabídnut pohled do vesmírů a ukázána naše
malost.
Tato akce přilákala na sto zájemců z Bystřice a okolí.
Pavla Benešová












Zubnípohotovostvkvětnuačervnu2010
KVĚTEN
29.5. MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár n. S.
30.5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M.
ČERVEN
5.6.2010 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
6.6.2010 MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
12.6.2010 MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P.
13.6.2010 MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
19.6.2010 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko
20.6.2010 MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S.
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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VODOMIL VÁS PO ČTVRTÉ ZVE NA PUTOVÁNÍ – I. ČÁST

Květnovým číslem novin Bystřicko zahájíme představování jednotlivých turistických cílů čtvrtého
ročníku letní poznávací a výherní
turistické akce „S Vodomilem Zubří zemí 2010“, který Vás provází
po krásách a zajímavostech našeho
mikroregionu Bystřicko. Putování
bude probíhat v období od 29. 5.
do 3. 10. 2010. Legitimace si opět
můžete vyzvednout na stálých místech – TIC Bystřice n.P., kancelář
Mikroregionu Bystřicko a na kontaktních místech označených plakátem akce a nově také TIC kraje
Vysočina a Brna. Tato akce je také
součástí projektu Bystřická zastavení, která jsou spoluﬁnancována
z fondů EU, ROP Jihovýchod. Slavnostní zahájení Vodomilova putování je připraveno na 29. května 2010
při oslavách 430. výročí města Bystřice n.P. na Masarykově náměstí
v Bystřici n. Pernštejnem v části programu Dětské dopoledne.
Letošní rok jsme pro Vás připravili také malou změnu v pravidlech,
která spočívá v kombinaci získání
razítka a vyplnění příslušné odpovědi na otázku vztahující se ke konkrétnímu místu. Výjimka je pouze
u cílů 8 a 10, kde zůstává pouze
razítko a u cíle 13, kde je pouze
odpověď na otázku. Dále jsme připravili malou inovaci v označení
jednoho cíle, a to za pomoci souřadnic GPS. Doufáme tedy, že tyto
změny přinesou do Vašeho putování
větší zábavu a neodradí Vás od prohlídky zmíněných lokalit. Pravidla
a ostatní informace můžete získat
také na www.bystricko.cz.
Nyní Vám tedy přiblížím první
tři turistické cíle (2. a 3. cíl znáte
z loňského roku, takže jejich popis
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je zkrácen a v případě zájmu si celé
povídání můžete přečíst na webových stránkách, které můžete při
svém putování s Vodomilem bystřickou Zubří zemí navštívit.
První cíl – Masarykovo náměstí
v Bystřici nad Pernštejnem
Historie Bystřice „blíž hradu
Pernštejna“, jak praví staré označení
vypovídající o přináležitosti městečka k tomuto panství, začíná středověkou kolonizací této části Vysočiny
na přelomu 12. a 13. století. V průběhu 14. století střídala Bystřice často
majitele, pod vládou Pernštejnů pak
začalo město bohatnout a rozvíjet
se. Statut města obdržela od císaře
Rudolfa II. 11. dubna 1580. Město
postihly v průběhu časů tři ničivé
požáry, které dokonale zpustošily
více či méně celé město - budovy
na náměstí, radnici, kostel, obytné
domy, řemeslné dílny (roky 1585,
1666, 1841).
Náměstí svůj přívlastek Masarykovo nese od r. 1918. V éře komunismu bylo přejmenováno na
náměstí 9. května a po sametové
revoluci se opět vrátil název po
prvním prezidentovi na Masarykovo náměstí. K nejvýznamnějším
památkám na náměstí patří farní
kostel sv. Vavřince (13. st.), Mariánský sloup zdobený sochou P. Marie
a čtyřmi patrony města na podstavci (svatí Jan Nepomucký, Vavřinec,
Šebestián a Florián, 1727), kašna
z roku 1892 s plastikami sv. Cyrila
a Metoděje, pískovcový kříž s Pietou (1881), budova radnice č.p. 1,
která byla do dnešní podoby přestavěna v roce 1808, dnes v ní sídlí
městské muzeum. Na náměstí jsou
také památkově chráněné domy
čp. 52 z roku 1756 a čp. 62 a 64. Z

bystřického opevnění, zmiňovaného
roku 1486, zůstaly dodnes už pouze
místní názvy: Fortna a Malá branka.
Novodobá architektura je zastoupena budovou spořitelny čp. 298
z roku 1931 a Památníkem osvobození (dílo Miloše Axmana s verši Fr.
Halase, odhalen v roce 1960). V 70.
letech dostalo novou tvář i náměstí s řadou nových obchodů, úřadů
a institucí. V tomto trendu se zvláště
výrazně pokračovalo i po roce 1990
a v současné době se ukončuje celková rekonstrukce celého náměstí, která je spoluﬁnancována z evropských
fondů, konkrétně ROP Jihovýchod.
Slavnostní otevření rekonstruovaného Masarykova náměstí bude dne
29.5.2010 při oslavách 430. výročí
města Bystřice n.Pern.
Otázka cíle 1: Zjistěte počet hodinových ciferníků na obou věžích
kostela sv. Vavřince na náměstí.
Druhým cílem je kostelík sv.
Michaela ve Vítochově – znáte
z loňského roku.
Vítochovský kostelík sv. Michaela je jeden z nejstarších dochovaných kostelů na Moravě a ční nad
obcí Vítochov na kopečku ve výšce
634 n.m., kde jej nemůžete přehlédnout. Je to opevněný gotický kostelík z počátku 13. století. Kostel byl
částečně barokně v romantickém
duchu upraven. Z původního vybavení se dochoval kamenný oltář,
křtitelnice a zbytky gotických fresek. Tamější lokalita je opředena
mnohými tajemstvími. V místech,
kde dnes kostelík stojí, se kdysi nacházelo pohanské pohřebiště
a později ještě před vznikem kostelíku zde stála dřevěná stavba, zřejmě
taktéž kostel. Pod podlahou kostela
bylo nalezeno několik desítek lidských koster, o nichž se odhaduje,
že mohou pocházet z třicetileté
války, kdy Švédové kostel zapálili.
Mohly tedy patřit vesničanům, kteří
před vojskem v opevněném kostelíku hledali útočiště. Další tajemství
zastírá jednu z gotických fresek
v interiéru kostela, jejíž vyobrazení
nápadně připomíná hvězdnou oblohu se Zemí z pohledu z vesmíru.
Vzhledem ke stáří fresek (14. stol.)
je takový motiv značně zarážející.
Otázka cíle 2: Zjistěte rok, ve
kterém byl u zdi kostelíka postaven
památník obětem 1. světové války.

vlka můžeme vystopovat s
přesností
téměř pedantskou. Vydejme se tedy
po jeho stopách...
Na „stopařskou“ výpravu s cílem
vyhledat Památník posledního
zastřeleného vlka na Vysočině se
můžeme vydat ze dvou směrů – buď
dojet do Zubří a u Zuberského rybníka se dát po žluté tur. značce krásným Koníkovským polesím (cestu
protínají potůčky, bystřinky, malé
mýtinky s rozkvetlou vysočinskou
ﬂórou a nejvíc můžeme obdivovat
stromy úctyhodného stáří), která Vás
dovede až k vlčímu pomníčku nebo
jet směr Lísek a pak na Míchov, kde
mezi Míchovem a Lískem je odbočka na spojovačku do Koníkova.
Zhruba po 1,5 km narazíme vlevo na
žlutou tur. značku, která Vás dovede až k mramorovému pomníčku
s nápisem. Co říkají dobové zápisy?
V lokalitě nazývané Český les byl
1. ledna 1830 postřelen karasínským
adjunktem Thiermanem do levého
předního běhu poslední legendární
vlk Vysočiny. O den později zraněnou šelmu zastřelil revírník V. Marzik (Mařík) a byl skutečně vycpán
a vystaven až do roku 1986 na hradě Pernštejně. Poté byl (z důvodu
poškození – prý hlazením návštěvníků hradu) uložen do depozitáře.
Otázka cíle 3: Zjistěte rok, ve
kterém osadil Klub českých turistů
poblíž památníku destičku s údaji
o výšce Vlčího kamene.
Blanka Slaná
Mikroregion Bystřicko

Třetí cíl – Památník posledního zastřeleného vlka na Vysočině
– znáte z loňského roku.
Osud posledního vysočinského
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

Dětská soutěž „POHÁDKOVÉ BYSTŘICKO“
V únorovém Bystřicku jsme Vás informovali o vyhlášeném čtvrtém ročníku dětské
soutěže, kterou vypsalo Město Bystřice nad
Pernštejnem ve spolupráci se sdružením obcí
Mikroregion Bystřicko pro žáky základních
a uměleckých škol Bystřicka a okolních měst.
Tato soutěž je součástí dlouhodobého projektu
„Vysočinou za zdravím i poznáním“, kterou
město přispívá k vytváření podmínek na zapojení dětí do hodnotné propagace krás a pozoruhodností mikroregionu a naplňování pojmu
„Bystřicko“. Naše soutěž je také dílčí částí projektu s názvem „Bystřická zastavení - I. etapa“ ﬁnancovaného z ROP JV.
Letošní ročník byl rozdělen na dvě části, a to literární a výtvarnou. Do literární části soutěže bylo v určeném termínu přihlášeno 19 prací z 5 škol a do
výtvarné části 65 prací z 10 škol. Odborná komise jmenovaná starostou Města
Bystřice nad Pernštejnem splnila 10. 5. 2010 svůj milý, ale současně nesnadný úkol, vyhodnotit přihlášené práce. V některých kategoriích bylo přihlášeno
méně prací, tudíž dle podmínek soutěže byla oceněna pouze první dvě místa
a zde jsou již výsledky v jednotlivých kategoriích:
Výtvarná část:
A.1.1. kategorie jednotlivci – věk autorů 6 - 10 let
1. místo – práce Lenky Kročilové ( 10 let ) ze ZŠ Zvole – s názvem Hrabáč
polní nespavý z Olešínek
2. místo – práce Patricie Juráčkové ( 9 let ) ze ZŠ Rožná – s názvem Čerti na
Hradisku hrají mariáš
3. místo – práce Kristýny Pivodové ( 8 let ), ze ZUŠ Bystřice n. P., výtvarný
obor – s názvem Divoženka jede do Věchnova
A.1.2. kategorie jednotlivci - věk autorů 11 - 15 let
1. místo – práce Eriky Benedikové ( 11 let ) ze ZUŠ Bystřice n. P., výtvarný
obor – s názvem Bílá paní na Pernštejně
2. místo – práce Laury Kopřivové ( 11 let ) ze ZŠ Zvole – s názvem Zvolák
lesní ze Zvole
3. místo – práce Jiřího Bartoně ( 14 let ) ze ZŠ, Nádražní ul., Bystřice n. P. –
s názvem Bílá paní na hradě Pernštejně
A.2.1. kategorie kolektivy – věk autorů 6 - 10 let
1.místo – práce dětí ze ZŠ Moravské Prusy (10 a 9 let) – Radka Gregušová, Petr Majtán, Blanka Klíčová, Tereza Kušmiderová, Eliška Vrábelová,
David Adámek, Martin Kadlík, Zuzana Hudcová – s názvem Hrad Mitrov
2. místo – práce dětí ze ZŠ Moravské Prusy (8, 9, 10 let) - Petr Majtán, David
Adámek, Eliška Vrábelová, Víťa Aujeský, Matěj Bureš, David Pavlík –
s názvem Hrad Mitrov
A.2.2. kategorie kolektivy - věk autorů 11 - 15 let
1. místo – práce dětí ze ZŠ Rožná - Stanislav Punčochář, Ondřej Punčochář
(12 let) – s názvem Čarodějnice na Hradisku
Literární část:
B.1.1. kategorie jednotlivci – věk autorů 6 - 10 let
1. místo – práce Venduly Fořtové (8 let) ze ZŠ a MŠ Rožná – s názvem Janovické vejce
2. místo – práce Martiny Novotné (8 let) ze ZŠ a MŠ Rožná – s názvem Čerti
na hradisku hrají mariáš
B.1.2. kategorie jednotlivci - věk autorů 11 - 15 let
1. místo – práce Heleny Bukáčkové (14 let) ze ZŠ TGM, Bystřice n. P.
– s názvem Setkání s pohádkovou bytostí na Bystřicku
2. místo – práce Sabiny Stojkovičové (14 let) ze ZŠ TGM, Bystřice n. P.
– s názvem Neposlušná Margareta
3. místo – práce Davida Šmardy (14 let) ze ZŠ TGM, Bystřice n.P. – s názvem
Kmotr lišák Zero na výletě k Domanínskému rybníku
B.2.1. kategorie kolektivy – věk autorů 6 - 10 let
1. místo – práce dětí ze ZŠ Rožná Ivy Kalvodové a Martina Kaši (8 a 9 let)
– s názvem Hadí král
B.2.2. kategorie kolektivy - věk autorů 11 - 15 let
1. místo – práce dětí ze ZŠ Rožná - Filip Škutchan, Pavel Holas, Vojtěch Hloušek (10 a 11 let) – s názvem Lepidolitožrout
2. místo – práce dětí ze ZŠ Rožná - Eliška Hofírková, Blanka Kalvodová
(10 a 11 let) - s názvem Konec vodníků v Rožné
Děkujeme všem účastníkům soutěže a blahopřejeme autorům vítězných
prací.
Na vyhodnocení soutěžních prací a předání cen, která se koná dne
29. 5. 2010 v rámci oslav 430. výročí města Bystřice n. P., jste všichni
srdečně zváni!
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

GRANTOVÝ PROJEKT
„INTERAKTIVNÍ
MEZIPŘEDMĚTOVÁ VÝUKA“
Základní škola a Mateřská škola
Štěpánov nad Svratkou získala peníze na realizaci grantového projektu
Interaktivní mezipředmětová výuka ve výši přibližně 2 110 000 Kč.
V listopadu 2009 se projekt rozběhl a začal řešit první důležité úkoly na své 3leté cestě. Manažerský
tým projektu uspořádal Zahajovací
workshop pro členy realizačního
týmu projektu. V jeho průběhu byli
všichni přítomní seznámeni s harmonogramem projektu v průběhu let
2010 – 2012. Školitelky workshopu
PaedDr. Šárka Kunčíková a Mgr.
Petra Stárková přednesly všem realizátorům jejich úkoly, rozdělení do
pracovních skupin a rozvržení naplňování dílčích cílů.
Výsledkem technického zázemí
projektu bude zbudování multifunkční učebny s dvaceti novými počítači
a interaktivní tabulí, s novými stoly
a židlemi pro žáky a učitele.
V rámci grantového projektu
budou členové realizačního týmu
vytvářet dva významné počiny
- Knihu pověstí našeho regionu
vytvořenou žáky pod vedením učitelů, dílo bude doplněno ilustracemi
žáků. Podle Knihy pověstí vzniknou
dramatizace některých těchto pověstí s následným vybavením divadelními kostýmy a kulisami. Druhým
významným počinem projektu je

vznik Naučné stezky v okolí Štěpánova nad Svratkou, součástí tohoto
úkolu bude vyznačení stezky, na
níž budou nově nainstalované tabule o přírodopisném, či historickém
významu daného místa.
Neméně důležitá je i spolupráce
s partnery tohoto projektu, kterými
jsou Obec Štěpánov nad Svratkou
– ta se bude podílet zejména na
vybudování Naučné stezky, dalšími
partnery jsou Základní školy v Prosetíně a ve Víře, které budou ověřovat a využívat nově vzniklé produkty
projektu v praxi.
Všechny cíle projektu budou uskutečňovat žáci pod vedením svých
pověřených učitelů. K naplnění cílů
projektu budou využívat nového
technického zázemí multifunkční
učebny, čímž určitě zdokonalí svou
dovednost ve využívání moderních
informačních technologií v praxi.
Společná práce na Knize pověstí
a Naučné stezce bude jistě smysluplnou aktivitou žáků na rozvoji vztahu
k regionu, ve kterém se narodili, žijí
a se kterým snad spojí i svůj budoucí
život.
Cíle projektu jsou opravdu smělé
a tak doufáme, že se nám je spolu s
našimi žáky a zainteresovanými učiteli podaří naplnit.
Za manažerský tým
Šárka Kunčíková

DĚTSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2010
Od 2. května 2010 se po zimní
odmlce naplno rozjel 2. ročník ligy
dětských hasičských družstev - DHL
2010. V letošním ročníku se liga bude
skládat ze 7 závodů pořádaných jednotlivými účastníky soutěže.
Zahájení proběhlo v areálu Western City Šiklův mlýn, kde se o organizaci postarali členové SHD Blažkov.
Následovat budou závody pořádané SDH Olešínky 16. května 2010;
SDH Branišov 30. května 2010; SDH Rozsochy 6. června 2010; SDH
Bukov 13. června 2010, SDH Rodkov 19. června 2010.
Poslední závod letošního ročníku DHL bude ve Stříteži 4. září 2010,
kde se provede i celkové vyhodnocení. Všichni příznivci malých hasičů jsou srdečně zváni na jednotlivá klání, aby podpořili své družstvo.
Hlavním partnerem DHL 2010 je Skupina ČEZ.
Veškeré informace, včetně fotograﬁí, lze nalézt na adrese http://sdh.
unas.cz/
R.Š.
Omluva:
V kalendáři akcí dubnového vydání měsíčníku Bystřicko bylo
omylem uvedeno chybné pořadatelství závodů probíhajících v květnu. Členům sborů, kteří se tímto pochybením cítí poškozeni, se velice
omlouvám, ostatním děkuji za shovívavost a lidské pochopení.
Štourač Radek
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KULTURA, PAMÁTKY

SMÍRČÍ KAMENY VYJDOU POČTVRTÉ
ZASE SMRTI V PATÁCH

Kámen v Rozsochách
Září 2008. Už čtrnáct a půl roku
uplynulo od mých prvních výprav za
smírčími kameny na Vysočině. Za ta
léta jsem zjistil mnoho faktů a domyslil si k tomu mnoho příběhů, vznikla
z toho kniha, kterou jsem ještě dvakrát doplnil a třikrát vyprodal, nebyl
jsem tím pravým hořícím, jenž věnuje
každoroční dovolenou jen této vášni,
přesto ke mně prosakovaly nové doplňky a poznatky o fenoménu, který sluje
smírčí kameny. I když většinou nejsou
smírčí doslovně, šťáralové by určitě
protestovali a upozorňovali na absenci
mnohých smírčích smluv, ale i tak ty
kameny usmířily mnohé a mnoho a ten
krásný přívlastek jim prostě sluší. A tak
jsem se rozhodl, že se zase vydám na
pouť za kameny, že zase půjdu už dávno vyvanulé a přesto nepřemožitelné
smrti v patách, že zase něco poznám,
uvidím a napíši, a pak z toho poskládám už 4. vydání oblíbené knížky.
Vydal jsem se tedy na cestu! S Íf...
Kromě Íf, tužky, metru a foťáku
jsem s sebou vzal i starý notes. Poslední nákres kamene v něm nesl datum
13. 8. 1998. Nyní jsem tedy zanesl
datum 28. 9. 2008 a k tomu název
Pernštejnské Janovice.
Jel jsem sice smrti v patách, neboť
u většiny těch kamenů vyhasl lidský
život, ale myšlenky jsem určitě neměl
pohřební. Vedle sebe jsem totiž vezl
ženu, kterou jsem už dlouho tajně miloval, po níž jsem dlouho toužil, trochu
se i trápil, která, jak se mi pak svěřila,
toužila podobně po mně, ale okolnosti
nám nebyly nakloněny, takže každé mé
pozvání odmítala, ani na kávu se mnou
nešla. Ale přišla na křest mé básnické
sbírky, objevila se na autogramiádě na

starém hradě, jela pak dokonce i na
zájezd, který jsem průvodcoval a na
němž jsme spolu poprvé mohli chodit
ve dvojici. Kdykoliv jsem za těch dlouhých 14 měsíců chtěl své marné úsilí
vzdát a zapomenout na ni, pokaždé se
jako z udělání Íf ozvala sama a rozfoukala poslední uhlíky mé touhy...
A pak se vyjasnilo a Íf mi napsala, že
na tu kávu i kamkoliv jinam už se mnou
ráda půjde. Že z mých knih poznala, jak
mám krásnou dušičku. Po týdnu, tedy
zrovna předevčírem, jsme si dali první
rande a dneska spolu jedeme podruhé.
Za smírčím kamenem do Pernštejnských Janovic!
Láska a vášeň se motaly kolem tolika smírčích kamenů, je zbytečné, abych
to znovu vyprávěl! Koho by napadlo,
že knihy i s krásnou dušičkou jednou
skončí v popelnici? Kdo by počítal s
tím, že i peklo může na první pohled
vypadat svůdně a přitažlivě? Kdo by
hned myslel na konec, který bývá
často lemován smírčím kamenem?
Tip na zdejší kámen jsem dostal
už v zimě ve škole v Rožné, kde jsem
ze svých knih četl dětem. Nyní jsme
tedy našli dům se správným letopočtem ve štítu, ale paní Fořtová doma
nebyla. Malá dcerka nás však ubezpečila, že kámen nemůžeme nenajít.
Popojeli jsme tedy za ves ve směru
na Věžnou, ušli pár kroků směrem k
hřišti, a už jsme stáli u mramorového
kamene, jenž tu byl založen v nízké
kamenné hrázi u cesty. Bíle svítící
kámen je vysoký 74, široký 37 a silný
14 centimetrů. Vršek je zleva šikmo
seříznut a právě v horní části je vyrytý jednoduchý kříž. O jeho původu se
dochovala jen velmi krátká událost: dva
pytláci zde měli zabít hajného. Tečka.
Mohl bych si vymyslet dramatický
příběh o těžkém živobytí, o vzteku,
pomstě i pozdním vystřízlivění, o střevech v plachtě a hlavě v mraveništi. Ale
podobných příběhů se v našich lesích
přihodilo mnoho, i v mé knize se dá
takový najít. A tak jsem se spokojil s
dokumentací a poté vyvezl Íf na úpl-

ně jiný svět. Na Hraběcí stolek u Víru,
odkud se naskýtá do údolí Svratky
výhled jen těžko srovnatelný s jinými.
Dlouho jsme se tam kochali, hodně fotili
a vzájemně se ujistili, že společně ještě
mnoho kamenů najdeme. Íf tehdy zajímalo úplně všechno, co mě. Připadalo
mi to vzácné a současně úžasné, tolik
příslibů v tom odpoledni zavonělo...
V polovině září nám napsala do
infocentra paní Lesáková z Prahy hezký dopis. I s kamarádkou vandrovaly
po Bystřicku na kolech a přitom jim
posloužil můj tištěný průvodce i tabule instalované téměř v každé dědině.
Děkovaly mi za to a děkovaly i panu
Františku Lukáškovi, u něhož bydlely. Hned jsem si uvědomil, že právě
pan Lukášek mě chtěl zavést ke dvěma kamenům, které připomínají smrt
našich bližních. Zval mě k výpravě už
před hodným časem, a já až nyní zareagoval. Hlavně proto, že jsem měl koho
vzít s sebou. Ne jen tak někoho! Íf...
A tak jsme se vypravili k Lukáškům
do Lískovce. František nás přesadil do
svého vozu a náročným terénem nás
nejdříve dovezl vzhůru nad Lískovec
do polí. Pěšky jsme pak sešli do lesa
Smrčiny, který najdete mezi Lískovcem a Vrtěžířem. Palouk zde už dávno
zarostl vysokými olšemi a právě tam
jsme stanuli u mramorového, pěkně
opracovaného kamene (46,5 x 30 x 9
cm) a celkem snadno přečetli nápis:
„Na tomto místě zemřel dne 24. 8. 1925
František Špaček z Lískovce“. Nad
nápisem je vyrytý jednoduchý kříž.
František Lukášek nás počastoval
stručnou historkou o sekáčovi Špačkovi. Právě v tomhle místě sekl trávu,
dcera mu sem donesla jídlo, ale tátu
našla mrtvého. O jeho konci se však
vyprávějí dvě verze. Buď ho mělo
ranit, nebo v krvavějším případě se
měl smrtelně zranit kosou a vykrvácet.
Pak jsme vyjeli na asfaltku kVěchnovu, ale hned za první prudkou zatáčkou
jsme zabočili na kopec Babylon, odkud
bývají vidět brněnská sídliště. Trochu
jsme se pokochali, a pak se vrátili k

lesíku asi 50 metrů nad zmíněnou
asfaltkou. František nás dovedl k dalšímu kamenu, tentokrát k Bednářovu. Je
také mramorový, ale vršek má vypracovaný do špičky, zatímco ten Špačkův
je nahoře pěkně zaoblený.
Kámen je nepatrně vyšší (55 x 28
x 5 cm), pod špičkou má zase vyrytý
křížek a nápis je podobně stručný:
„Zde zemřel Jan Bednář z Věchnova
10. července 1883“. Ani ve věchnovské kronice jsem nezjistil nic bližšího
k této tragédii. Oba kameny jsou mladé, určitě ne smírčí, ale pěkné, i když
připomínají trudný osud smrtelníků...
Pak už nás čekaly Rozsochy, kde
mají u Zítků z čp. 3 hned vpravo při
vchodu na zahrádku starobylý a půvabný smírčí kámen (47 x 46 x 4 cm). Přes
celé jeho tělo je zahloubený velký kříž
s hlavou. Dříve zde bydleli Vetešníkovi a tento kámen prý měli položený na
prahu bývalého domu jako „požehnání“. Tip na tento i další kámen mi dal
Karel Skalník, emeritní prezident Společnosti Františka Kroha. A my hned za
tím dalším vyrazili do Bohuňova.
Nedaleko autobusové zastávky bydlí v čísle 5 Musilovi, kteří mají na
zahrádce vyskládanou zídku z pěkných kamenů. Když už měli dílo několik let hotové, během jednoho posezení
v roce 2006 zjistili, že se na jednom
z kamenů, který si dovezli z výkopu po
plynovodu na okraji Janoviček, rýsuje
sotva zřetelný obrys mělce vyrytého
maltézského kříže. Pamětníci o existenci kamene vůbec nevěděli a Petr
Šikula se na internetových stránkách
Bohuňova domnívá, že kámen může
mít vysoké stáří a mohl se dlouhodobě
skrývat pod zemským vrchem.
Íf s paní domácí zvedaly popínavé
rostliny a já měřil a fotil. Kamenu jsem
naměřil míry 76 x 54 x 14 cm. Kříž
(22 x 18 cm) má až 5 cm široká ramena
a je vyryt do hloubky 2 mm. Pod ním se
šklebí do hloubky 5 mm jizva.
Hynek Jurman
(nová kapitola z připravovaného
4. vydání knihy)

PERLY A PERLIČKY - 17 y PERLY A PERLIČKY - 17 y PERLY A PERLIČKY - 17 y PERLY A PERLIČKY - 17
JAKUB DEML (1878 – 1961)

Texty z Vysočiny a o Vysočině

Velký katolický básník, lyrik i houževnatý polemik.
Stal se knězem, ale pro neshody s brněnskou konzistoří
byl zbaven církevní služby.
V rodném Tasově si postavil dům a od r. 1922 se
zde trvale usadil. Vydával tu vlastním nákladem své
knihy, celkem na 120 svazků. V letech 1942-1945
a 1948-1961 nesměl publikovat. Jako jeden z našich
nejvýznamnějších spisovatelů byl donedávna hodnocen velice zkresleně a jednostranně.
Doma ovšem nebyl prorokem ani Deml, vždyť v obecní knihovně mohli
sousedé najít jeho jedinou knížečku. V den jeho narozenin však v Tasově narazíte na spoustu mladých čtenářů a ctitelů. Vzpomene si po takových letech
někdo na dnešní televizní baviče, napadlo mě jednou.
Sám pravidelně mířím do Tasova proto, že je mi tolik blízká básníkova
nepoddajnost, hluboká upřímnost bez nejmenší přetvářky, nekompromisnost,
která nikdy neradila mlčet a hrbit hřbet. Demla musel člověk buď milovat nebo

nenávidět, prostřední cesta nevedla. „Milujeme jen nápoje horké, ba vřelé. Nejme ani studení, ani vlažní,“ napsal Deml Zahradníčkovi.
Výběr z díla: Slovo k Otčenáši Františka Bílka (1904), Moji přátelé (1913,
doplňováno do 1960), Hrad smrti (1914), Šlépěje 1-26 (1917-1941), Sokolská
čítanka (1923), Mohyla (1926), Dílo Felixe Jeneweina (1928), Smrt Pavly Kytlicové (1932), Mé svědectví o Otokaru Březinovi (1932), Zapomenuté světlo
(1934), Pozdrav Tasovu (1932), Rodný kraj (1936), Z mého očistce (1938) ad.
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„Miluji tento svůj kraj, protože s ním jdu na Golgotu; všichni budeme
ukřižováni, i tato lípa, i tento žulový balvan, i tato pupava se svou olejovitou mačinkou, i toto modré nebe, i tato má studánka, i můj pes.
Ale já miluji tento kraj, poněvadž vstane z mrtvých a vstoupí na nebesa. On ustavičně vstává z mrtvých a ustavičně vstupuje na nebesa a ustavičně krvácí na kříži. Kameny jeho budou volati a z úst nemluvňátek
přijme chválu svou.“
připravil -hj-

RęZNÉ
Ve sváteční den 8. 5. 2010 se uskutečnil pokus o překonání rekordu v
dálkové dopravě vody z Dolních Louček (295 m n.m.), nejnižšího místa
bývalého žďárského okresu, na Devět
skal (836 m n.m.). Zde 2592 hasičů
z 287 dobrovolných sborů z České
republiky a jednoho sboru ze Sloven-

stanic. Oﬁcielní začátek čerpání, po
zavodnění hadic, byl v 10:35 hodin
a v 17:30 vytryskla voda na Devíti
skalách, kde o deset minut později
komisař z agentury Dobrý den uznal
rekord jako platný.

s nedůvěrou na tento nápad nahlížela.
Tvrdili, že je to pro zlikvidování stříkaček a hadic. I já jsem se na akci
díval s jakýmsi nadhledem, ale když
jsem byl osloven, abych se na celé
akci podílel jako člen štábu, který celý

ska použilo na trase dlouhé 63,46 km
s převýšením 541 m, 234 hasičských
stříkaček a 3553 hadic. Spojení bylo
zajišťováno pomocí 291 ks radio-

S nápadem provést tento rekord přišel před třemi roky Jiří Sáblík s SDH
Nové Dvory. Dlouhou dobu byla velká spousta lidí, která pochybovala a

pokus řídil, rád jsem přikývnul, začal
se akci náležitě věnovat a můj pochybovačný názor se velice rychle změnil.
Jsem rád, že jsem se na rekordu mohl

Rekord v dopravě vody na dálku DEVĚT SKAL 2010

aktivně podílet. Výsledek ukázal, že to
nebyla zbytečná práce.
Ani s likvidací materiálu to nebylo
tak vážné, jak se někteří domnívaly,
největší závady na stříkačkách byla
u jedné prasklá trubka v chladiči
a u druhé prasklá trubka k tlakoměru,
hadic se vyměnily dvě desítky.
Trasa vedla i přes náš hasičský
bystřický okrsek, a to přes Rozsochy,
Vojtěchov a Lísek. Rekordu se zúčastnily a akci podpořily i některé sbory
z našeho okrsku. SDH Bohuňov a
Lísek použilo hadice a stříkačky, SDH
Bystřice n.P. a Písečné použilo hadice a
stříkačky měly připravené jako zálohu,
SDH Rozsochy pomohlo s cisternou
zavodnit vedení a použilo hadice. Jsem
rád, že jsem na našem úseku potkal
zástupce snad ze všech sborů v okrsku, kteří i když se sice nezúčastnili s
hasičským materiálem, přišli alespoň
ostatní podpořit. Zúčastněným zborům patří velké poděkování za účast a
jako upomínka jim bude předán certiﬁkát vydaný agenturou Dobrý den.
Vít Mičín, velitel okrsku Bystřice n. P.

ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ X. – Kdo je holčička s kyticí?
Vůbec nemusí jít o fotograﬁe a jejich záhady z minulého nebo předminulého století. Záhady se najdou i na těch, které vznikly před pár desítkami let.

Na přání britské televize BBC muselo auto se sochou několikrát objet Václavák

Neznámá dívka předává kytici
(zleva A. Dubček, Václav Havel, Jaroslav Kořán)
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

Připomínek k minulému IX. dílu Záhad (oslavy výročí města v roce 1980)
jsem již pár obdržel, např. nejsou-li ty různé kostelní věže fotomontáž.
Letošní rok je plný kulatých výročí města. V květnu je tomu přesně 20 let,
co byla jedna z nejhodnotnějších soch pana prezidenta T.G. Masaryka slavnostně odhalena na dolním konci Václavského náměstí v Praze. Stalo se tak při
příležitosti zahájení výstavy „Kde domov můj?“ O historii žádosti pořadatelů k
občanům našeho města o zapůjčení sochy jsem se zmínil v Bystřicku č. V/2008
na str. 12. Výstavu s exponáty po celé délce Příkopů a v paláci U Hybernů
zahajoval prezident Václav Havel společně s Alexandrem Dubčekem. U sochy
TGM vyhrávala celý den bystřická dětská dechovka LŠU a kytici předávala
školačka z našeho města. Dnes už je to mladá dáma a předpokládám, že se na
základě tohoto krátkého článku ozve (kontakt v muzeu). Víme, že 18. června
1928 předávala kytici prezidentovi Tomáši G. Masarykovi žákyně měšťanské
dívčí školy Libuše Špačková (provdaná Vrbíková). Aktérku této pouze
dvacet let staré události
však neznáme.
V parku před naší
školou TGM je na podstavci sochy umístěna
tabulka, která uvádí, že
bystřická socha TGM
byla celkem 4 krát instalována a 3 krát odstraněna. Započteme-li postavení a odstranění sochy
v Praze, je nutno obě
čísla zvětšit o jedničku.
Na závěr je nutno
zdůraznit
obrovský
úspěch bystřické dětské dechovky na této
pražské výstavě. Celé
odpoledne toho 4. května 1990 ji pozorně
poslouchaly stovky obyvatel a návštěvníků Prahy. Na žádost pořadatelů výstavy si dechovka
cestu do Prahy ještě po
dva následující víkendy
zopakovala a vždy koncertovala na Příkopech.
Ing. arch. Zdeněk Makovský,
Petr Dvořáček
syn autora sochy při její instalaci
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Mgr. Alois Bouček

*1. 4. 1947 (Bystřice n. P.)
Vystudoval SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola) Bystřice n. P.,
vysokoškolská studia ukončil v roce
1971 v Ostravě aprobací tělocvik a
ruština, od roku 1971 ZŠ Těšín (učitelství Tv, ruština, fyzika, chemie…),
v roce 1977 návrat do rodného města
a působení na ZŠ Nádražní (od roku
1985 – 1988 – zástupce ředitele, 1988
– 1992 ředitel) a od roku 1992 do února 2009 učil svoji aprobaci na zdejším
Gymnáziu.
Překvapila Vás nominace a vítězství v anketě Sportovec roku 2009
– osobnost sportu?
Ano, velice mě to překvapilo, protože sám se za velkou osobnost nepovažuji. Svoji práci jsem vždy dělal rád
a hlavně srdcem. Ovšem každý člověk
je rád, když je jeho práce oceněna, že
si na něj někdo vzpomene a dá mu třeba hlas v anketě. Většinu svého života
jsem věnoval dětem a sportu a jsem
rád, že se to někde odrazilo a zanechalo snad dobré vzpomínky.
Co pro Vás znamená sport a jak
jste se k němu dostal?
Sport byl pro mě vždy vášní a nikdy
jsem ho nedělal pro nějaké ocenění
nebo uznání. Již od mala jsem měl
rád všechny druhy sportů, ale nejvíce
jsem tíhnul ke kopané, ke které mě
dovedli otec a strýc, kteří byli u zrodu
bystřické kopané. Dlouhou dobu byla
kopaná na 1. místě. Prošel jsem všemi kategoriemi (žáci, dorost) a od 16
let jsem hrál za muže. Ve stejné době
jsem začal také s volejbalem, který
jsem také miloval. Samozřejmě jsem
si prošel i ostatními sporty, ve všech
jsem měl vcelku úspěchy, ale kopaná
a volejbal byly mojí srdeční záležitostí. V 21 letech jsem ovšem musel
udělat zásadní rozhodnutí, vybrat si
jen jeden. A tím byl volejbal. Pro mě
nebyl důležitý vrcholový sport, ale
výkonnostní. V době studií jsem hrál
za Novou huť Ostrava 2. ligu, dále
ve Frýdku, Třinci (krajský přebor),
v Českém Těšíně a v roce 1977, kdy
jsem se vrátili s rodinou do Bystřice,
jsem hrál volejbal aktivně do 45 let
a poté rekreačně a pro potěšení.
Mnohým vyvstane v mysli pojem
„zlatá éra bystřického volejbalu“.
Můžete nám jej nastínit?
Rád. V době „zlaté éry bystřického volejbalu“ jsme byli velmi dobrý
kolektiv, a proto jsme vydrželi hrát
volejbal tak dlouho. Stačí připomenout některá jména spoluhráčů, která
mluví za vše – Z. Vavříček, J. Šenkýř
a mnozí další. Byli jsme nejen sehraní
hráči, ale také velcí kamarádi. Měli
jsme úspěchy v Bystřici i krajském
přeboru, ale opět musím podotknout,
že jsme hráli hlavně pro radost a ne
pro peníze. Samotnou hru a případná
vítězství jsme prožívali citem, snažili
jsme se reprezentovat město a myslím,
že mohu říct, že bystřický volejbal byl
známý a má své jméno i dodnes. V té
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době jsme dokázali obětovat sportu,
volejbalu, mnoho času a často jsme
se vzdali i některých jiných cílů a snů.
Dnes je to ovšem jiné, člověk musí
řešit více existenčních problémů, musí
se rozhodovat rázně a především dnes
je nejdůležitější ekonomické zabezpečení rodiny, udržení pracovního místa
a mnohé další priority, které byly předtím jiné. Samozřejmě jakýkoliv sport
je časově náročný a bez tolerance
v rodině to nejde a chtěl bych všem za
to poděkovat.
A v současné době?
Poslední 3 roky jsem trenérem
družstva mužů ve volejbalu KP I. Asi
jsme si všichni představovali úspěšnější vystoupení, ale realita nás trochu
přizemnila.
Kdyby přišla nabídka znovu trénovat mladé?
Řekl bych nejspíše ano, ale spíše
děvčata než kluky. Naučit někoho hrát
volejbal není jednoduchá věc, je to
dril. Všeobecně jsou dívky vytrvalejší
a zodpovědnější, a proto bych nabídku
neodmítl.
Svůj život jste strávil na domácích hřištích. Nechtěl jste se podívat
i ven?
V té době nám to bylo jedno, pro
nás byl hlavní sport a zábava. Jestli
se to odehrálo u nás nebo jinde, v tom
jsme neviděli rozdíl. Nepociťovali
jsme to jako újmu v té době. Dnes je
to jiné, mnoho mladých se dnes vidí
za hranicemi a rádi by měli úspěch
i mimo naši republiku. Přeji jim, ať se
jim daří a mají mnoho úspěchů a ať vše
dělají s láskou.
Spoustě mladých lidí jste se nezapomenutelně zapsal do jejich vzpomínek na školní léta, cyklistické
a lyžařské výcviky a hodiny tělocviku. Jak jste toho dosáhl?
Nikdy jsem nebral tělocvik jako
předmět povinný, ale vztahový. Ne
všichni jsou stejně nadaní a zapálení
pro sport, ale chtěl jsem a snažil jsem
se předat jim vztah k pohybovým
aktivitám tak, aby si každý našel ten
svůj přístup, svoji cestu. Nikdy jsem
nikoho nenutil dělat něco za každou
cenu. Studenti pro mě byli vždy rovnocennými partnery a tak jsem s nimi
také komunikoval. Snažil jsem se jim
předat zkušenosti ze sportu, které lze
uplatnit i v běžném životě. A jestli
se mi to podařilo, to musí opravdu
posoudit oni sami. Ty nejhezčí zážitky

z kantořiny vidím
v tom, že když žáci
měli úspěch, v jejich
očích byla vidět
radost i když třeba
nestáli na stupních
vítězů. Nemuseli
vyhrát, ale sami pro
sebe měli ze sportu
radost. Ve sportu
když se daří, není
problém vyhrávat,
ale učil jsem své
studenty a studentky, že největším
uměním je umět prohrávat a vzít si
z toho ponaučení pro příště. A to je to
nejpodstatnější.
Vedle učitele tělocviku jste byl a
jste výborný ruštinář. Co Vás na té
práci nejvíce přitahovalo?
Ano, i druhý předmět své aprobace
jsem učil rád. Ve výuce jsem postupoval obdobně, nikoho k ničemu zásadně nenutit, ale najít si svou vlastní cestu. O úspěchu či neúspěchu musí opět
promluvit absolventi. Ovšem musím
říct, že já sám vidím úspěch a také jisté
ocenění své práce v tom, když některý z mých studentů, absolventů jde ve
stejných šlépějích jako já a je úspěšný
ve svém oboru. To snad ze všeho nejvíc musí každého kantora těšit.
Zdá se Vám generace dnešních
mladých lidí jiná než předchozí?
To se nedá jen tak lehce srovnat.
Jak jsem již řekl, každá generace si v
sobě nese něco jiného, je ovlivněna
něčím jiným, staví se jinak ke světu a
problémům, které musí řešit. Je ovšem
pravda, že dnešní mladí mají mnohem
více jiných lákadel, než je jenom sport
a hry. Když jsem byl malý, byl pro mne
pohyb vším. Každý den po návratu ze
školy jsem odhazoval tašku do kouta
a spěchal ven, na hřiště a rodiče mě
museli honit domů. Dnes je to naopak,
rodiče honí děti na hřiště, snaží se je
nasměrovat k pohybu. Ale v žádném
případě mladou generaci nezatracuji.
V našem městě je mnoho vynikajících
mladých sportovců, jejichž výkony
mluví samy za sebe (ﬂorbal, šermíři,
aerobik,…)
Jste rok v důchodu. Nestýská se
Vám po práci s mladými lidmi?
Samozřejmě, že když celý život pra-

cujete s mladými lidmi, tak si na jejich
blízkost zvyknete. Dalo by se tedy
očekávat, že mi to bude chybět. Ale
většinu svého času a energie dáváme
nyní do naší vnučky Aničky, která je
pro nás vším, smyslem našeho života,
a tak nám vše vynahrazuje. Uvidíme,
jestli půjde v naších šlépějích, pohyb ji
není vůbec cizí.
I Vaše dcera Veronika zasvětila
život sportu, že?
Ano, jsem rád a mám z toho radost,
že Verča jde v mých, v našich šlépějích. A musím říct, že je určitě úspěšnější než já, z čehož mám velikou
radost. Jsem rád, že volba toho, kam
se má nasměrovat, byla správná a že
geny vypluly na povrch.
Co vše Vám sport dal?
Schopnost poprat se s neúspěchem.
Jako každý jsem prohrával, ale snažil
jsem se, aby mě to posílilo a neodradilo. Sport mě naučil zodpovědnosti
v pozici hráče i trenéra, naučil mě
toleranci, ohleduplnosti a uznání kvalit jiných. To vše jsem se snažil předat
i studentům.
Chtěl byste na svém životě něco
změnit?
Člověk se pořád učí a vyvíjí. Ano,
spoustu věcí bych změnil, udělal jinak,
neudělal… Každá generace a každá
éra života nese v sobě něco jiného, vše
se mění a vyvíjí, nic nezůstává stejné,
spousta věcí se dá dělat jinak a lépe.
Co se týče profese – neměnil bych.
Kantořina je práce, ve které člověk
nemůže a ani nestíhá stárnout, protože
se pořád pohybuje ve stejných letech
dětí a člověk tak sám nevnímá, že stárne, a to je na tom to krásné.
Máte také svoji 13. komnatu?
…Mám, a se mnou i celá rodina.
Může přijít okamžik, rána z čistého
nebe, která podstatně poznamená váš
další život. Pro naši celou rodinu to
byl 26. srpen 2006, kdy nás náhle,
zcela nečekaně po tragické nehodě
opustila naše starší dcera Andrea.
Milující a milovaná. Bylo jí pouhých
34 let. PROČ? Otázka, na kterou
nelze odpovědět. Čas prý pomáhá
uzdravovat. Ano, obrušuje pouze ty
nejostřejší hroty, ale rána zůstává
stále živá….
Mockrát děkuji za rozhovor.
Barbora Vašková

Pozvánka na výlet.
Jednota Orel v Bystřici n. P. pořádá v sobotu 19. června poslední
výlet před prázdninami. Sejdeme se jako vždy na vlakovém nádraží
v 6.20. Odjezd vlakem do Řikonína a přes Ostrov a Skryje do Doubravníka na oběd a vlakem domů. Zváni jsou i nečlenové Orla, trasa
je dlouhá asi 15 km.
Karel Smejkal

Sportovní odpoledne.

V sobotu 26. června od 15.00 hodin se koná na orelském hřišti
sportovní odpoledne pro všechny děti. Je připraveno vystoupení skupiny historického šermu a mnoho různých her. Na mladé sportovce
se těší
Karel Smejkal a organizační tým
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

SPORT, RęZNÉ
Cvičná broková střelba na střelnici ve Smrčku

V pátek 7.5.2010 za příjemného
jarního počasí se vypravili naši mladí myslivci do areálu střelnice MS
Smrček. Čekal je dlouho očekávaný
nácvik v zacházení a bezpečné manipulaci s loveckými zbraněmi a cvičná
střelba na pohyblivé terče. Tato akce
byla vyvrcholením dlouhodobé přípravy budoucích mladých nimrodů.
Před zahájením Ing. Bačovský provedl poučení, proškolení a připomněl
zásady manipulace se zbraní, nechyběla ani namátková kontrola na požití
alkoholu před střelbou.
První střeleckou položkou byl „zajíc na průseku“. Nejdříve jsme byli
seznámeni s architekturou střeliště
a pohybem plechové napodobeniny
zajíce. Terče jezdily zprava i zleva ve
vymezeném průseku tak rychle, že je
mnozí ani nezaregistrovali. Nejlepším výsledkem na této položce bylo 7
zásahů z 10 možných. „Skákající králík“ – další položka v podobě asfaltového terče vypuštěného z vrhačky
na pryžový pás s můstkem, na němž
se objekt odrazí do výšky. Záleží na
tom, jak je střelec pohotový a přesný.

Nejúspěšnější zasáhli z 5 možných
5 terčů. Na „loveckém kole“ je úkolem
střelce zasáhnout letící asfaltový terč.
I na této položce rychlou, přesnou, ale
přitom bezpečnou střelbou zasáhli
nejlepší všech 5 možných terčů.
Nejlepším střelcem byl Jiří Ventruba se 14 zásahy, o druhé a třetí místo
se dělili Jiří Sklenář s Jakubem Škorpíkem, takže o konečném umístění
musel rozhodnout rozstřel. Ten proběhl na loveckém kole, střelec však
měl na terč k dispozici pouze jediný
náboj. Hned po první sérii bylo rozhodnuto o tom, že úspěšnější byl Jiří
Sklenář (všichni jsou studenty 4. ročníku oboru Agropodnikání bystřické
střední odborné školy).
Vydařený nácvik střelby doplnily
odborné rady a zkušenosti, o které
se podělil správce střelnice pan Jan
Kouřil, za což mu patří naše poděkování. Zároveň patří dík i Studentskému klubu VOŠ a SOŠ Bystřice nad
Pernštejnem, organizátorovi akce, za
finanční podporu.
Veronika Jobánková,
SK VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Fotbalový klub hledá trenéry
Zajímáte se o fotbal? Chcete se aktivně podílet na jeho rozvoji v
Bystřici a dát se na trenérskou dráhu? Teď máte jedinečnou příležitost.
Místní fotbalový klub SK chystá ve spolupráci s městem unikátní projekt
výchovy mladých fotbalistů.
Hledáme trenéry pro mládež, kteří by se aktivně účastnili jak tréninkových jednotek, tak samotných zápasů. Chtěli bychom oslovit případné
zájemce z řad bývalých či současných hráčů, rodičů a příznivců, aby nám
pomohli zdokonalit mládežnickou základnu klubu, která je pro budoucnost fotbalu nezbytná.
Případní zájemci navíc rozhodně nepřijdou zkrátka. Klub jim je ve
spolupráci s městem připraven zajistit příslušné trenérské vzdělání
a následující práci ﬁnančně motivovat.
Postoje města, které takto hodlá podporovat i ostatní sporty, si samozřejmě nesmírně vážíme. Finance jsou v tomto ohledu zapotřebí, protože
daná práce s mládeží vyžaduje obětování volného času. Navíc chceme,
aby byla opravdu kvalitní.
Zveme všechny případné zájemce na trenérskou schůzi, která se
bude konat v pátek 4. června na fotbalovém stadionu SK.
Josef Soukop, Sk Bystřice n. P.

Sk Bystřice pořádá na fotbalovém stadionu
DĚTSKÝ DEN
v neděli 30. května 2010 v 9.00 hodin.
Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

SPORTOVNÍ AREÁL
MŮŽE VYUŽÍVAT KAŽDÝ
Od 1. dubna 2010 se zájemci
o užívání nového Sportovního areálu Tomáše Dvořáka (ať jednotlivci, či
organizace) mohou zaregistrovat do
upraveného objednávkového systému, který je přístupný na webových
stránkách http://sport.bystricenp.cz .
Veškeré informace (tj. provozní řád
areálu, pravidla objednávání, ceník)
naleznete také na těchto stránkách.
Po registraci je možné objednávat
jakékoliv sportoviště, které ještě
není zamluveno.
Ve stále větší míře využívají volný vstup do areálu jak děti do 18 let,
tak rodiče s malými dětmi. Připo-

mínáme, že je volný vstup zdarma
pro tyto skupiny v pracovní dny od
15.00 - 19.00 hod. a ve dny pracovního volna od 9.00 - 19.00 hod.
Bohužel však zejména děti a mládež velkou měrou přispívají k devastaci areálu, zejména ničením plotů „výrobou“ děr ke vstupu mimo
vyhrazenou dobu, jízdou na kole
a kolečkových bruslích, odhazováním odpadků kdekoliv je to možné.
Vedení města proto opět upozorňuje občany, že v případě ničení areálu a nedodržování provozního řádu
bude volný provoz pro děti a mládež
do 18 let zrušen a areál uzamčen.
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Co Vám může náš hotel ANGELA nabídnout?

Pizzerii s rozvozem

Rozvoz pizzy po Bystřici nad Pernštejnem ZDARMA!!!
Mimo Bystřici nad Pernštejnem 3 Kč / 1km

Restauraci

s širokou nabídkou poledních menu i pokrmů s jídelního lístku a
alkoholických i nealkoholických nápojů.

Ubytování

v pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Konferenční sál

pro ﬁremní jednání, setkaní přátel, oslavy a svatby.
Ale také výběr doprovodných AKCÍ pořádané naším hotelem.
Provozní doba:
Pondělí – Čtvrtek: 10:00 – 23:00
Pátek: 10:00 – 01:00
Sobota: 10:30 – 01:00
Neděle: 10:30 – 22:00
Kontakty: 725 893 291, 725 893 292, 566 550 015.
Kde nás najdete: Hotel ANGELA, Masarykovo náměstí 56,
Bystřice nad Pernštejnem
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Ekologické fámy, mýty a předsudky
O kácení stromů mimo les na
svém katastru rozhoduje obecní
úřad. Jeho rozhodnutí však mohou
být přezkoumána a sankcionována
Českou inspekcí životního prostředí. Na pozemcích fyzických osob je
třeba žádat souhlas u stromů, které
mají ve výčetní výšce (1,3 m nad
zemí) obvod kmene alespoň 80 cm.
O kácení stromů mimo les se
vedou neustálé boje, pro i proti kácení se používají nejrůznější
argumenty. K těm nejvíce emocionálně podbarveným patří mýtus, že
staré velké stromy vyrábějí mnoho
kyslíku.
Rostliny se vyvíjely v atmosféře,
která obsahovala mnohem vyšší
koncentraci oxidu uhličitého, než
je ta současná. Rostliny postupně
oxid uhličitý z atmosféry vyjídaly (zázračný proces fotosyntézy),
kyslík vypouštěly do ovzduší a
uhlík ukládaly v organické hmotě
svého těla. Nahromaděná organická hmota rostlin se nestačila roz-

kládat a ukládala se v zemi. Dnes
tuto dávnou organickou hmotu
používáme coby uhlí, ropu či zemní plyn.
S poklesem obsahu oxidu uhličitého v ovzduší rostliny svůj růst
zpomalovaly a ustávalo i ukládání
organické hmoty a nárůst obsahu
kyslíku v ovzduší.
Ekologie se na nás valí ze všech
stran a s ní i fámy, mýty předsudky.
A mýtem tedy je, že staré a velké
stromy vyrábějí mnoho kyslíku.
Skutečnost je taková, že všechno
živé dýchá a spotřebovává kyslík,
tedy nejen člověk, ale i všechny
živé buňky v rostlinách a také bakterie rozkládající organickou hmotu. Tedy čím jsou rostlina, strom,
ekosystém starší, tím mají větší
množství dýchající živé hmoty, a
tím více kyslíku spotřebovávají. A
to až do úrovně, kdy je produkce
kyslíku fotosyntézou vyrovnána jeho spotřebou při dýchání, a
pokud rostlina nebo celý ekosys-

3. Mýtus, že staré velké stromy vyrábějí mnoho kyslíku
(Dalibor Janouš)

tém začíná odumírat, převládne
spotřeba kyslíku nad jeho produkcí.
Řečeno krátce, mladý strom, který
hodně přirůstá, produkuje velké
množství kyslíku. Starý velký strom
už moc nepřirůstá, má hodně živé
hmoty a téměř všechen kyslík, který vyrábí, sám spotřebovává.
Podobným oblíbeným mediálním obratem je, že deštné amazonské pralesy jsou „zelenými
plícemi planety“, tedy že vyrábějí
spoustu kyslíku. Tyto staré ekosystémy sice spoustu kyslíku vyrobí,
ale téměř všechen vyrobený kyslík
zase samy spotřebují při dýchání.
Význam deštných pralesů zeleně
ve městech je pro člověka jiný, než že
vyrábějí kyslík. Bez deštných pralesů
nebo stromů ve městech bychom se
nezadusili, ale v případě vymýcení
deštných pralesů by se významně
změnilo klima celé planety a v případě likvidace městské zeleně by se
k horšímu změnilo už tak málo příjemné klima ve městech.

Rozhodovat o kácení stromů v
obci není vůbec záviděníhodné.
Mimo významnou klimatotvornou a biologickou úlohu stromů
musí úředník zvažovat i jejich
významnou historickou a estetickou hodnotu, ty jsou mimochodem vyjádřeny zejména mírou
odporu občanů proti kácení. Na
straně druhé však nad úředníkem
visí velké riziko zodpovědnosti,
dojde-li k pádu části nebo celého
stromu.
A vrátím-li se ještě k původnímu tématu: pokud si někdo myslí,
že nemusí doma větrat, protože je
domácími květinkami dostatečně
zásoben potřebným kyslíkem, tak
to je taky úplně vedle. Na každého člena domácnosti by potřeboval mít doma tak patnáct smrků
junáků, aby produkce kyslíku byla
dostatečná. Ještě je také dobré
vědět, že za tmy a v zimě rostliny
pouze dýchají - žádný kyslík nevyrábějí, naopak jej spotřebovávají.

Tématický model v praxi nízkoprahového klubu Nadosah
V žargonu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež existuje určitý termín – specifická prevence.
– Co si však pod tímto označením
může představit běžný občan? Jde
o speciální (specifický) druh prevence prováděný v nízkoprahových
zařízeních s mladými lidmi a jim
přímo šitý na míru. Vychází ze specifik cílové skupiny, jejich požadavků, schopností, potřeb. Specifická
prevence se svým působením řadí
do oblasti primární prevence, která
se snaží předcházet vzniku rizikového chování především informovaností a působením na osobní
postoje dospívajících návštěvníků zařízení. Specifická prevence,
nebo-li tematický model běží v
některých nízkoprahových klubech

již po delší dobu a různá témata
se setkávají s rozličným zájmem,
jak už tomu u dospívajících bývá.
Nadosah s tématickým modelem teprve začíná. Jako první
tématický okruh byl zvolen „Bezpečný serf “, nebo-li bezpečný
pohyb po internetu. Toto téma se
zdá v poslední době nejpalčivější,
neboť se jedná o problém, který
donedávna problémem nebyl a nynější kyberneticky zdatná generace před ním nebyla varována tak,
jako například před drogami. Je to
novinka a bylo by dobré podchytit
ji zavčas. „Všimli jsme si, že naši
uživatelé v hojné míře využívají
na internetu různé sociální sítě,
což jim nevytýkáme, ale co nás
již zarazilo - chovají se na nich,

neznalí rizik velmi neprozřetelně.
Neuvědomují si nebezpečí spojená
s uveřejňováním svých osobních
informací či fotografií na volně
přístupných profilech,“ komentuje současnou situaci Mgr. Simona
Hašková, koordinátorka klubových
aktivit v Nadosahu – nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
a dodává: „Proto jsme u nás na
klubu vyhlásili stop nebezpečí
na internetu. Dali jsme si práci a
vyhledali a rozvěsili po Nadosahu
různé články jako např. o negativech, ale i pozitivech sociální sítě
Facebook. Tyto portály neodsuzujeme, jen chceme naučit naše
uživatele, jak se na nich chovat pro
ně co nejvíce bezpečně. Na nástěnkách visí i Desatero bezpečné-

ho internetu či odkazy na stránky
e-bezpečí, kde mohou mladí lidé
najít mnoho zajímavých článků a
videí.
Do našeho měsíčního programu
jsme v květnu zařadili také promítání dokumentu české televize
„Seznamte se bezpečně“, který je
uložen právě na stránkách www.ebezpeci.cz nebo besedu „Na vlastní
ne(t)bezpečí“, kterou si po účasti
na konferenci E-bezpečí:“Rizikové
chování v kyberprostoru“ připravila pro naše uživatele Mgr.
Lenka Justová, koordinátorka primární prevence centra prevence
Nadosah.“
pracovníci nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Nadosah

Klub Nadosah tancoval v Jihlavě
Předvést své taneční schopnosti, poměřit síly s ostatními či se
inspirovat uměním dalších soutěžících – tyto možnosti se naskytly účastníkům taneční soutěže
„Amen Khelas“, nebo-li „My tancujeme“, jejíž již druhý ročník se
konal 23. dubna 2010 v Divadle
Na kopečku v Jihlavě. Stejně jako
loni soutěž pořádalo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko
z Jihlavy.
Poprvé se do areálu psychiatrické léčebny rozjeli za doprovodu
a podpory pracovníků i zástupci
nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Nadosah z Bystřice nad
Pernštejnem. Duo s názvem Jump
Crew předvedlo na pódiu ukázku
tanečního stylu jump style.
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„Našim uživatelům se vystoupení moc povedlo. Ačkoliv u
nich panovala tréma, dokázali
sebrat odvahu a vystoupit před
zaplněným sálem,“ ohodnotila
výkon mladíků z Bystřice Mgr.
Simona Hašková, koordinátorka
klubových aktivit v Nadosahu
– NZDM.
Soutěže se zúčastnilo na osmnáct souborů, které předvedly různé tance od tradičních romských,
přes rumbu až k břišním tancům
či break dance.
„V Nadosahu se snažíme podporovat a rozvíjet různorodé zájmy
našich uživatelů a jsme rádi, když
mohou svůj um někde předvést. I
když se naši reprezentanti neprobojovali až na první tři oceňované

příčky a soutěž opouštěli trošku zklamáni, přesto věřím, že si odnesli
svoje malé vítězství za
odvahu a cennou zkušenost z veřejného vystoupení a budou inspirací i
pro další mladé lidi,
kteří se chtějí do něčeho
zapojit, něco dokázat či
si jen něco zkusit. Dveře
Nadosahu jsou otevřeny
pro všechny,“ dodala
Mgr. Simona Hašková.
Autoři textu: pracovníci nízkoprahového
zařízení
pro děti a mládež

Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

RęZNÉ

S K AU T S K É O B Ě T I N E J V YŠ Š Í
TULIS FRANTIŠEK

Dnes podruhé se ohlížíme za činností skautů v našem městě.
Začátkem 2. světové války byl
skauting zrušen. Nějakou dobu se
ti nejodvážnější scházeli ve srubu
pod Horou, než jim byl zabaven. Po
skončení války obnovuje bratr Jaroslav Suchý skauting v Bystřici. Hlásí
se dřívější skauti i nováčci. Zhruba
kolem stovky mládeže. J. Suchý byl
zvolen 2. vedoucím střediska. Začal
se zajímat o osudy ostatních a zjistil,
že 4 členové bystřického skautu bojovali ve válce a položili svoje životy za
vlast.
Byli to JOSEF SVOBODA, nar.
20. 1. 1912, padl z 3. na 4. března
1942.
RUDOLF VAŠEK,– nar. 12. 4.
1915, Padl 30. 12. 1943.
FRANTIŠEK TULIS, nar. 26. 3.
1915, padl už v ranních rodinách 14.
března 1939.
FRANTIŠEK VRBKA, nar. 15.
července 1924, se pokoušel dvakrát
přejít přes hranice, podruhé se mu to
podařilo. 19. ledna prošel přes Slovensko, Maďarsko do Jugoslávie.
Později byl zařazen do transportu do
Francie.
Bylo rozhodnuto postavit těmto
4 skautům pod Horou u skautského

srubu pomníček. 20. 8. 1948 se podařilo odhalit pomníček ze sbírky, která
byla provedena v široké veřejnosti.
Při odhalování pomníčku promluvil
tehdejší předseda MěNV Fr. Zmrzlý,
farář a vedoucí střediska J. Suchý.
Čestnou stráž u pomníčku tvořili
Koktavý – Suchý – Juračka.
V roce 1950 byl srub opět zabaven a skauting zrušen. Srub obsadili sovětští vojáci, kteří jej doslova
poničili. Jak šel čas, vojáci odešli. Ve
srubu se zařídili holubáři a chovatelé
drobného zvířectva. Byl to sklad klecí a jiného zařízení. Tak skončila další
éra skautování.
Tento článek má připomenout
našim spoluobčanům, proč ten pomníček pod Horou stojí. Na pomníčku
stála mramorová soška plačící matky,
kterou vandalové poničili. J. Suchý
sošku posbíral a později jsme ji slepili a dali do muzea. Tak skončila další
éra skautování v Bystřici n. P.
Prosím, vážení spoluobčané, pokud
půjdete okolo tohoto pomníčku, vzpomeňte na naše padlé a třeba i dejte k
pomníčku kytičku polního kvítí.
Přeji všem, kdo tak udělají, po
skautsku ,,Modrou oblohu“ v dalším
žití.
Pavel Filip

VRBKA FRANTIŠEK
Narodil se 15. července 1924
v Bystřici, bydlel v ulici doktora
Veselého. Vychodil obecnou školu
a přešel na reálné gymnázium do
Nového Města na Mor. Před začátkem války se přestěhoval a pokračoval ve studiu v Prostějově. První
pokus o přejítí hranic po Vánocích
1939 nevyšel, podruhé 19. ledna
1940 ano. Do zahraniční armády
šel tak trochu z nerozvážnosti svou
roli hrálo i nefalšované vlastenectví.
Prošel přes Slovensko do Maďarska, kde prožil tříměsíční živoření v maďarských kriminálech.
Teprve po pátém pokusu se mu
podařilo projít přes Maďarsko do
Jugoslávie.
Po desetidenním pobytu v Bělehradě byl zařazen do transportu do
Francie. Ve Francii vstupuje 6. květ-

na 1940 do cizinecké legie. Myslel si,
že ho tak mladého neodvedou, proto
napsal narození o dva roky dříve na
15. 2. 1922. Po pádu Francie byl převezen do Anglie. Složil tam maturitu
na české škole ve Whitchorcu. Ukončil poddůstojnickou školu, byl povýšen na svobodníka a 2. ledna 1942
přijat do důstojnické školy. zde zůstal
do 29. srpna 1942, kdy přešel
k parašutistům. Na pomoc domácímu odboji byl složen výsadek Bronse
ve složení B. Martínek, zástupce četaře aspirant F. Vrbka a četař A. Kubec.
Místo seskoku na západní Moravě
se 15. března nepodařilo najít a při
návratu bylo letadlo sestřeleno. Popálený F. Vrbka byl zajat a převezen do
Prahy, za šest dní po převozu zemřel.
In memoriam byl povýšen na poručíka. In memoriam povýšen na poručíka dělostřelectva.
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V napjaté politické situaci podzimu 1938 přišlo Československo
o pohraničních oblasti i o část Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Již od 12. října byly do prostoru Prešova urychleně přesouvány
ze severní Moravy jednotky 12.
pěší divize s motorizovaným oddílem, jehož příslušníkem byl i rodák
z Bystřice nad Pernštejnem František
Tulis.
Narodil se 26. března 1915 a po
školní docházce začal studovat na
pomologickém ústavu v Bohunicích.
Na praxi byl přidělen do Klecan
u Prahy a odtud odešel na vojnu do
Vyškova. Ve Vyškově byl vojín Tulis
přidělen k 2. rotě 2. pluku útočné

vozby. Odtud byl převelen s motorizovaným předzvěstným oddílem do
Vsetína a v říjnu 1938 na východní
Slovensko a Podkarpatskou Rus.
V ranních hodinách 14. března
1939 začaly pronikat údolím Latorice
na sever maďarské jednotky. Nepřítel
zde dosahoval převahy nad dvěma
československými prapory.
Mezi těmi československými
vojáky, kteří v polovině března 1939
bránili svoji vlast a položili za ni život
byl i vojín František Tulis. Padl 14.
března 1939 v 10 hodin dopoledne v Holubinném nedaleko Svaljavy. Byl pohřben 16. března v době
těžkých obranných bojů na hřbitově
ve Svaljavě.

SVOBODA JOSEF
Narodil se 20.ledna 1912 ve Vídni.
Otec tam pracoval jako zahradník,
matka rozená Domanská pocházela
z Bystřice. Nejprve jeho rodiče hledali štěstí v Polsku a před koncem
I. světové války se přestěhovali do
Bystřice nad Pernštejnem.
V Bystřici vychodil obecnou školu, chodil zde také do hospodářské
školy.
Od října 1932 nastoupil vojenskou
základní službu a po jejím skončení
1. dubna 1934 zůstává v další činné
službě jako déle sloužící poddůstojník. Po okupaci byl rotný Josef Svoboda propuštěn do civilu.
3 . ledna 1940 přešel s kamarády
hranice Slovenska odtud přes Maďarsko, Rumunsko a Turecko do Libanonu.
27. ledna se hlásí na našem konzulátě v Bejrůtu. Odtud jde přes Francii
do Anglie. V soustřeďovacím táboře
v Cholmondeley byl Svoboda zařazen do dělostřeleckého pluku. V srpnu při náboru se přihlásil do letectva.

21. září je přijat k R.A.F. do kurzu
pro letecké radiotelegraﬁstya v únoru
1941 byl i do střeleckého kurzu.
25. dubna byl přemístěn v hodnosti četaře do československého letectva ve Wilmslaw.
28. října 1941 obdržel J. Svoboda
československou medaili „Za chrabrost před nepřítelem‘‘.
V noci z 3. na 4. března 1942 se
osm československých posádek
podílelo na prvním spojeneckém
náletu na Paříž, jehož cílem byly
Renaultovy závody. Welington začal
po zásahu ve vzduchu hořet a letadlo se zřítilo u obce Greil. Posádka
Josefa Svobody se po tomto letu
nevrátila.
Identiﬁkovaný poručík A. Tolar
a další letci byli pohřbeni ve společném hrobě na hřbitově v Greil.
V letadle s Josefem Svobodou
zahynuli kapitán B. Hradil, četař
I. Kormanovič, četař P. Strachot
a rotný J. Kotrh. Posmrtně byl Svoboda povýšen na poručíka letectva.

VAŠEK RUDOLF
Narodil se 12. dubna 1915 ve
Vídni, kde byla jeho matka ve službě. Když se provdala, poslala malého
Rudolfa na vychování k babičce do
Bystřice.
Zde vychodil obecnou školu a dvě
třídy měšťanky. Vyučil se holičem
a pracoval v Osové Bítýšce. Vojenskou službu konal od 1. října 1937.
Od 15. listopadu 1937 do 9. dubna 1938 byl v poddůstojnické škole.
V březnu 1939 se vrací z vojny domů,
ale, ale už 12. srpna 1939 odchází
z Bystřice spolu s Jaroslavem Svobodou přes Brno, Frýdek-Místek, Bohumín do Polska, kde se soustřeďovala
československá jednotka. Ta pod
vedením plukovníka Svobody přešla
do Kamence Podolského. Po napadení Sovětského svazu byla odtrans-

portována na západ. Jen část našich
zůstala v Sovětském svazu, i desátník
Rudolf Vašek i Jaroslav Svoboda
V prohlášení, které podepsal
7. února 1942 v Buzuluku, prohlásil,
že se dává plně k dispozici čs. vládě
v zahraničí. Českoslovenští vojáci
se připravovali na odchod na frontu.
30. ledna 1943 se vydalo 979 vojáků
na dlouhou cestu.
8. března 1943 dochází k prvnímu velkému střetu s nepřítelem. Pod
vedením Otakara Jaroše brání obec
Sokolovo, kde Jaroš padl.
Zde byl R. Vašek vyznamenán
a povýšen na rotmistra. Velký boj
svedla naše jednotka u Bílé Cerkve. Mezi 66 padlými byl i rotmistr
Rudolf Vašek.
Padl 30. prosince 1943.
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PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVđENÍ NÁMāSTÍ
MÌSTO BYSTØICE NAD PERNŠTEJNEM

430 LET
MĚSTA
BYSTŐICE
NAD
PERNŠTEJNEM
430 LET
MÌSTA
BYSTØICE NAD
PERNŠTEJNEM
SLAVNOSTNÍOTEVŐENÍ
OTEVØENÍ NÁMÌSTÍ
SL AVNOSTNÍ
NÁMĚSTÍ

Pátek 28. kvìtna – kostel sv. Vavøince v Bystøici n. P.
19.00 hodin

„Slavnostní koncert“
Tišnovský komorní orchestr a Královopolský chrámový sbor

Sobota 29. kvìtna – Masarykovo námìstí v Bystøici n. P.
08.00 hodin

Stará a nová Bystøice – výstava fotografií v muzeu

09.20 hodin

S Vodomilem Zubø í zemí – zahájení výherní poznávací akce

09.30 hodin

Pohádková fantazie a Dáda Patrasová – dìtské dopoledne

12.00 hodin

Dìti mateøských škol
Dùm dìtí a mládeže – mažoretky, aerobik, flétna
Skupina TANNA ZŠ T.G.M. – bø išní tance
Dìti 1. A ZŠ T.G.M. – taneèní vystoupení
ZŠ Masarykovo nám. 60 – hudebnì taneèní vystoupení

13.00 hodin

Bystøická kapela s Jožkou Šmukaøem a Ivou Zboøilovou
Motorkáøi dìtem – pøehlídka motocyklù, soutìže, projížïky

14.15 hodin

Módní pøehlídka „Prùøez 20. stoletím“ – Hana Baxantová
Veterán Klub Františka Proseckého

14.50 hodin

Prùjezd motorkáøù

15.00 hodin

Slavnostní ceremoniál k 430. výroèí povýšení Bystøice n. P. na mìsto
Otevøení námìstí
Projev prezidenta Èeské republiky Václava Klause a hostù

16.00 hodin

Pìvecký sbor Studánka
Smyècový orchestr N. Kyjovského
Malování na asfalt a soutìže ( køídy s sebou)

17.00 hodin

NO NAME – koncert populární slovenské skupiny

18.15 hodin

Aerobik team Jitky Exlové
Bøišní tance ALFLEILA VALEILA
Dechový orchestr ZUŠ
Jakub Pustina a Martin Poledna „Pop nebo opera“
Start horkovzdušného balónu – Balónový zámek Radešín

20.15 hodin

Petra Janù se skupinou Golem

22.00 hodin

Ohòostroj
Moderují Lucie Hostaèná a Veronika Klapaèová z Rádia Petrov

Po celý den probíhá øemeslný jarmark, bohaté obèerstvení, kolotoèe, skákací hrad, houpaèky
Další program:
Den otevøených dveøí požární stanice, Okresní kolo mužù a žen v požárním sportu
na fotbalovém stadionu od 8.00 hod.,
Výstava Bystø ického kutila v budovì zemìdìlské školy 10.00 – 17.00 hod.
Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií
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www.werawerk.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu: Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 BystĜice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz. Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823, 566590820.

KURZ KRESLENÍ
PRAVOU
MOZKOVOU
HEMISFÉROU
Dne 10. 7. 2010 v Bystřici nad Pernštejnem
Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že
nemáte talent? Ale máte! Každý, kdo umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalujete za jeden den takovýto portrét. Ukážeme Vám jak na to – ukážeme
Vám, jak aktivovat Vaši pravou mozkovou hemisféru, ve které máte tyto dovednosti uloženy. Vhodné
pro všechny věkové skupiny, pro dyslektiky, i jako
příprava na uměleckou školu. Na profesi ani pohlaví
nezáleží. Cena 1600,- Kč (při platbě předem sleva).
Pořádáme i kurzy olejomalby pravou mozkovou hemisférou.

www.zeichenkurs.eu Tel: 773 07 08 08
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INZERCE

ŐÁDKOVÁ INZERCE
• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve
tvaru: PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105, zavoláme Vám.
• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086.
• Povedu daňovou evidenci tel.: 724 111 026.
• Potřebujete peníze? Jste komunikativní? Zkuste to s námi.
Jednoduchý přivýdělek i příjem. 777 034 567
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VZ mont s.r.o.,
Masarykovo nám. 86, Bystøice nad Pernštejnem

Zajiš�ujeme kompletní projekty pro získání dotace
v programu

Zelená úsporám
pro oblast vytápìní a ohøevu TUV
Provádíme realizaci vytápìní tepelným èerpadlem, kotlem
na spalování kusového døeva, pelet nebo obilí a solárním
systémem vè. ohøevu TUV a uvedení do provozu.

Tel.: 566 550 424, vzmont@vzmont.cz,
www.vzmont.cz

Kontakt:
BystĒice nad Pernštejnem
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v Rožné



- støechy na klíè
- realizace døevostaveb
- tesaøské, pokrývaèské, klempíøské práce
- solární systém Bramac
- fotovoltaická krytina Tegosolar
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www.strechyrk.cz, tel.: 721 568 194, e-mail: info@strechyrk.cz
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Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

INZERCE, POZVÁNKY

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zahájení
poznávací akce

NOVĚ !!!
PVC
Koberce

laminátová
podlaha“

89,90 KĀ/m

2

85,50 KĀ/m2

dőevěná tőívrstvá
skládaná podlaha“

299 KĀ/m2

palubka smrk:

125 KĀ/m2

Pđi nákupu
nad 10 000,- Kï
a prvních 20 zákazníkę
obdrží dárek
- triïko a mikinu

3RGODK\

NWHUSRKODG

tel.: 731 478 512 www.truhlarstvi-bobrova.cz

S Vodomilem Zubří zemí 2010

se uskuteční 29. 5. 2010 dopoledne,
v rámci slavnostního otevření Masarykova nám.
v Bystřici nad Pernštejnem
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Zpravodaj MĂsta BystĒice nad Pernštejnem a Mikroregionu BystĒicko

v Rožné
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INZERCE

uvádí
kulturní festival

2010

pátek 25. června 2010 od 21.00 hodin

IRSKÉ BALADY A ROMANCE

Smyčcový orchestr N. Kyjovkého ZUŠ Bystrice n.P.
s hosty a souborem irských tancu YMCA Brno DÉMÁIRT
Kde: amfiteátr na Masarykove nám. v Bystrici n.P.
pátek 2. července 2010 od 17.00 hodin

PELÍŠEK FEST

4. ročník bigbítového festivalu
- host: Poletíme?, Discoballs
Kde: louka na Lužánkách v Bystrici nad Pernštejnem
sobota 3. července 2010 od 19.00 hod.

TRI SESTRY Gambrinus Tour 2010

TRY

SES

v rámci republikového turné
TŘI
- hosté: MZH, Doctor P.P., E!E
Kde: louka na Lužánkách v Bystrici nad Pernštejnem
(více na www.trisestry.cz)
nedele 25. července 2010 od 19.30 hodin

DIVADLO NA NÁMESTÍ

Vírské ochotnické divadlo v komedii VALČÍK TUČNÁKU
Kde: amfiteátr na Masarykove nám. v Bystrici n.P.
pátek 13. srpna 2010 od 17.00 hodin

FOLK COUNTRY NÁMESTÍČKO

3. ročník setkání zejména bystrických folkaru
- host: Fleret s Jarmilou Šulákovou
Kde: amfiteátr na Masarykove nám. v Bystrici n.P.
nedele 22. srpna 2010 od 19.30 hodin

DIVADLO NA NÁMESTÍ

Ochotnické divadlo Rozsochy v komedii TRI MUŠKETÝRI
Kde: amfiteátr na Masarykove nám. v Bystrici n.P.
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