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ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO

KDYŽ MÁ GYMNÁZIUM
ŠEDESÁTINY…
Bystřické gymnázium letos slaví šedesáté výročí svého vzniku. Oﬁciálně se vším všudy 26. října 2013. Neoﬁciálně se je chystá slavit řadou
doprovodných akcí průběžně celý rok. Na stránkách bystřického zpravodaje se budete setkávat se sérií článků, které představí gymnázium z různých pohledů.
Šedesátka je věk ctihodný, současně však stále aktivní a plný plánů do
budoucna. Výhledy na další roky ukážou především příští studenti, kterých se na naši školu v posledních letech už zase hlásí dostatek.
Připomeňme si však to, co už se stalo. Píše se rok 1953…
30. 7. 1953
zřízena jedenáctiletá střední škola
1. 9. 1953
zahájen první školní rok
květen 1956
první maturitní zkoušky
1960 jedenáctiletá střední škola změněna na dvanáctiletou
1961 dvanáctiletá střední škola přejmenována na střední všeobecně
vzdělávací školu
1965 první třídy s humanitním a přírodovědným zaměřením
1967 zřízeno čtyřleté gymnázium
1969 slavnostní otevření nové budovy II. ZŠ a gymnázia
1976 počátek partnerské spolupráce s gymnáziem v Crimmitschau
1990
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2003
2003
2003
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2011
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otevřeno víceleté studium
zahájena výstavba nové budovy gymnázia
slavnostní otevření první části nové budovy gymnázia
otevřeny jazykové učebny v podkroví školy
zřízena nová školní knihovna
začátek česko-ﬁnského projektu
zřízeny webové stránky: www. gybnp. cz
navázána spolupráce s MU Brno
slavnostně otevřen Sportovní areál Tomáše Dvořáka
přechod ke státní maturitě
petice „Nerušte nám gymnázia“
obnovení tradice bystřického majálesu

Píše se rok 2013.
Přehled událostí důležitých pro naši školu je zatím vyčerpán, ne však
uzavřen. Kdo ví, co všechno se stane za dalších deset, třicet či šedesát let…

A takhle vypadám dnes… Prošlo mnou několik generací, ale musím
se smát, všechny jsou přece stejné – snaživci, chytrolíni, lajdáci i milí
lidé, podobný model každý rok. Ale uznejte, jsem pořád fešanda na to,
kolik mi je!
Petr Čermák
Jarmila Horáčková

Jak pokračujeme ve městě
Stacionář
Rekonstrukce bývalého internátu
zemědělské školy na ulici Pod Horou
na stacionář vypukla v měsíci dubnu
a postupuje podle nastaveného harmonogramu. Nejdříve probíhaly bourací práce, poté výměna střešní krytiny, oken a samozřejmě vnitřní zednické práce. Stavební činnost ustane
v listopadu a samotný stacionář začne
fungovat od 1. 1. 2014 pod taktovkou
Oblastní charity Žďár n. Sáz.
Výměna oken a oprava fasády
na domech na sídlišti I
Ke konci května započala výměna

oken a oprava fasády na domě čp.
888-890. Další dva domy čp. 915917 a 918-920 budou následovat.
Tím bude zakončena etapa výměny
oken na sídlišti I. Stavební práce budou ukončeny do konce září.
Zateplení a výměna oken na
Mateřské škole Čtyřlístek
V minulém roce byla městu přiznána dotace na výměnu oken a zateplení MŠ Čtyřlístek na Sídlišti II.
Technické služby nastoupí v půlce
června a akce bude dokončena do
půli září.
(Pokračování na str. 4)

Regulace středních škol se Bystřice netýká.
Problém s úbytkem žáků intenzivně řeší Krajský úřad Kraje Vysočina. Při
návštěvě paní radní pro oblast školství Jany Fialové v našem městě bylo konstatováno, že Bystřice je v oblasti středního školství konzolidovaná. Redukce
odborného školství zde proběhla v letech 2005 – 2010. Do jedné školy se spojilo Odborné učiliště, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola zemědělská.
Dnešní název VOŠ a SOŠ zahrnuje veškeré zemědělské i nezemědělské obory.
(Pokračování na str. 5)

Foto zleva: Mgr. Josef Vojta, Mgr. Miroslav Novák, PaedDr. Milan Hanák,
Ing. Jana Fialová, Ing. Karel Pačiska

RŮZNÉ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
WERA WERK s.r.o.
V sobotu 18. května 2013 uvítala společnost Wera Werk
s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem při příležitosti slavnostního otevření nové výrobní haly více než jeden tisíc návštěvníků.
Wera, která je významným zaměstnavatelem bystřického regionu (aktuálně zaměstnává 513 zaměstnanců), umožnila široké veřejnosti prohlédnout si výrobní prostory a na
několika strojích i samotnou výrobu ručního utahovacího
nářadí. Zaměstnanci tak mohli svým rodinám i známým
ukázat svá pracoviště a všechny přesvědčit, že i pracovní
prostředí strojní výroby může být moderní a čisté.
Výstavbu 4. haly zrealizovala stavební ﬁrma PKS stavby
a.s. ze Žďáru nad Sázavou a díky novým stavebním technologiím byla stavba dokončena za neuvěřitelných jedenáct
měsíců. Bez jakékoli veřejné podpory a dotací Wera investicí 105 mil. Kč navýšila své výrobní a skladovací prostory
o 7 000 m2 na současných 17 000 m2 a tím umožnila sestěhování výroby z externích pronajatých ploch pod vlastní
střechu.
Prohlídková trasa byla zakončena ve čtvrtém patře nové
haly, kde na všechny návštěvníky čekalo občerstvení.
K poslechu hrála Bystřická kapela a svou zručnost mohli
návštěvníci ukázat v soutěži šroubování do dřevěného hranolu na čas. Ani děti nepřišly zkrátka a zadováděly si ve
skákacím hradu nebo vytvořily něco pěkného ve výtvarné
dílničce.
Výborné občerstvení zajistily pod vedením mistrové
paní Renaty Benešové žákyně z bystřické školy SZeŠ
a VOŠ, se kterou Wera velmi úzce spolupracuje. A o výtvarnou tvorbu se postarala paní Hana Bártová společně
s panem ředitelem Ing. Karlem Krondráfem z Domu dětí
a mládeže v Bystřici n. P.
Z příjemně stráveného dopoledne si každý mohl odnést
dáreček v podobě balonku, šroubováku s památečním popisem nebo bitu s vylaserovaným vlastním jménem.

Slavnostní přestřižení pásky: zleva projektant stavby Ing. Zdeněk Tulis (Santis a.s.),
Ing. Jan Kroupa (PKS stavby a.s.), ﬁnanční ředitel Ing. David Zeman (Wera), generální
ředitel Dipl. Ing. Martin Broich (Wera), starosta města Ing. Karel Pačiska, ved. odd. vstřikolisů Pavel Herník, ved. odd. montáže a balení Michal Troubil

Nová výrobní hala Wera Werk s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 26. až 30. května proběhla v Bystřici nad Pernštejnem
a Olešnici 41. olympiáda výchovných
ústavů ČR, jejímž pořádáním Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pověřilo naše zařízení, tedy Výchovný ústav, střední školu, internát
a školní jídelnu v Olešnici.
Když jsme hledali v okolí Olešnice sportoviště, na kterých by mohla
olympiáda proběhnout, setkali jsme
se s největší vstřícností na radnici
v Bystřici nad Pernštejnem. Právě
vstřícnost, ochota a výborná spolupráce vrcholných představitelů města
Bystřice v čele se starostou Ing. Karlem Pačiskou, místostarostou Mgr.
Josefem Vojtou a sportovním manažerem Ing. Mašíkem, nám velice pomohla při pořádání této, v našem oboru, nejvýznamnější celostátní akce.
Poskytnutím bezplatného pronájmu sportovišť podpořilo město Bys-

třice n. P. významně práci s hendikepovanou mládeží.
Olympiáda pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Michala
Haška proběhla úspěšně, všem účastníkům se sportoviště v Bystřici nad
Pernštejnem a Olešnici líbila a všichni
odjížděli spokojeni. Dojem trochu kazilo pouze chladné a deštivé počasí.
Ještě jednou chceme touto cestou
poděkovat městu Bystřice a jeho
výše zmíněným představitelům, také
starostovi Olešnice PaedDr. Zdeňku
Pešovi, senátorovi Jozefu Regecovi
a všem sponzorům, zejména ﬁrmám
“AUTECO BS, spol. s r.o. Boskovice“, pivovaru Černá Hora, rádiu Kiss
Hády a všem ostatním.
Ještě jednou tedy poděkování
všem od předsedy organizačního
výboru olympiády Mgr. Martina Marečka a ředitele VÚ Olešnice Mgr.
Františka Dostála.

8.30 - 9.00 hod.
ZŠ TGM (asfaltové
hřiště u Sokolovny)
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a již 21. ročník tradičního
Bystřického STREETBALLU

27.7.

2013

Občerstvení, muzika a dobrá zábava zajištěna!
Bohaté ceny - různé soutěže! (šestky, trojky, nejtěžší hráč, nejstarší hráč... nejhezčí, atd.)
Po skončení turnaje... kratičká pauza... a následuje baskeťáckej večírek u Sokolovny
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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN ČERVENEC 2013
Datum

Název akce

1. 5. - 31. 10.

S Vodomilem ZubĜí zemí

10. 5. - 26. 6.

Výstava: Josef Jambor – okouzlení krajinou

6. 5. - 30. 6.

Výstava: Reklama a dČti

1. 6. - 30. 9.

III. roþník fotografické soutČže Zrcadlení

2. - 26. 6.

Výstava obrazĤ: MIXTUM COMPOSITUM; vernisáž 2. 6. 2013 v
15.00 hod.

26. 6.

Pohádkové rozlouþení se školním rokem; 16.00 hod.

27. 6.

VeĜejné projednání pĜípravy strategie; 16.30 hod.

28. - 29. 6.

Vírský vánek (divadelní a hudební festival)

28. 6. - 7. 7.

Letní kino; 21.30 hod.

28. 6. - 30. 8.

Výstava Z našich ateliérĤ – sdružení MIXTUM COMPOSITUM Brno

29. 6.

Pelíšek fest

29. 6.

Slavnostní zahájení sezóny 2013

29. 6.

Pohár Vysoþina MX CUP

29. 6.

Turnaj v malé kopané; 8.30 hod.

30. 6.

Divadlo: Celebrity s.r.o.; 16.00 hod.

30. 6. - 6. 7.

Týdenní pobyt STOB

30. 6. - 23. 7.

Výstava obrazĤ JiĜího PeĜiny; vernisáž 30. 6. v 15.00 hod.

5. 7.

Místo

Organizátor

Mikroregion BystĜicko

MČsto BystĜice n.P.

Výstavní síĖ mČstského muzea

MČstské muzeum BystĜice n.P.

PĤdní galerie muzea

MČstské muzeum BystĜice n. P. a
Múzeum obchodu Bratislava

www.fotosoutez-bystricko.cz

KUMŠT o.s.

Galerie Na Bahnech ve Víru

Galerie Na Bahnech

Kopretina

Kopretina

Sportovní areál Borovinka

MAS ZubĜí zemČ o.p.s.

KD Vír

Obec Vír

Zámecký park v Dolní
Rožínce

SDH Dolní Rožínka

PĤdní galerie muzea

MČstské muzeum BystĜice n. P.

Louka Na Lužánkách

Zapnuto BystĜice o. s.

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

Daleþín - Píseþská Zmole

Motocross sport Miroslav Vašek

Travnaté hĜištČ Dolní
Rožínka

TJ Baník Dolní Rožínka

Vítochov

Ochotnický divadelní soubor
VíĜina z Víru

Sportovní hala

Dr. Málková

Galerie Na Bahnech ve Víru

Galerie Na Bahnech

Vítochov

Obec Vítochov

Vítochovská pouĢ 2013

5. - 7. 7.

Slavnosti Pernštejnského panství

5. - 6. 7.

III. roþník Western Motosrazu na ŠiklovČ mlýnČ

NedvČdice u rybníka

NedvČdice

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

5. 7.

Turnaj v malé kopané o pohár starosty obce; 8.00 hod.

Sport. areál Ujþov

SK Ujþov

5. 7.

Sousedské odpoledne v Albrechticích; 14.00 hod.

Náves u kapliþky

SDH Albrechtice

5. 7.

Diskotéka; 20.00 hod.

6. 7.

FarmáĜské trhy; od 8.00 hod.

6. 7.

Sport. areál Ujþov

SK Ujþov

Masarykovo námČstí

OndĜej Fuchs

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

6. 7. - 8. 7.

Tenisový turnaj dorostu ELCOM CUP 2013

Karneval v Rio de Western

tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n. P.

7. 7. - 13. 7.

Týdenní pobyt STOB

Sportovní hala

Dr. Málková

12. 7.

Tradiþní pouĢový výlet, hudba: AER BACK

12. 7.

Koncert pod hvČzdami se Smyþcovým kvartetem Cappella Allegra;
20.00 – 22.00 hod.

13. 7.

Velký den koní 2013: Rychlostní závody koní OPEN ŠiklĤv mlýn 2013

13. 7.

Tradiþní pouĢový výlet, hudba: PIKARDI

13. 7.

BystĜické léto: Divadlo na námČstí – Celebrity s.r.o

13. - 14. 7.

Výstava drobného domácího zvíĜectva

14. 7.

Oslava 650 let od založení Kundratic; 10.00 hod.

14. 7.

Tradiþní letní pouĢ ve Zvoli

15. 7. - 19. 7.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno – U19

15. - 21. 7.

Letní kino BystĜice n. P.

20. 7.

Festival historického šermu, hudby a tance

20. 7.

Taneþní festival

20. 7.

Sraz rodákĤ a oslavy 120. výroþí založení SDH

20. 7.

X-trial ZubrCup Ujþov 2013 (outdoorový štafetový závod); 10.00 hod.

21. 7.

BystĜické léto: Dopoledne s dechovkou

21. 7.

Blažkovské závody pĜes rybník, 14.00 hod.

21. 7. - 26. 7.

SoustĜedČní tenistĤ JmTS

26. - 27. 7.

Kulturní festival: Vírský vánek

26. - 28. 7.

Daleþínská pouĢ – atrakce, zábavy, koncert, jarmark; www.dalecin.cz

27. 7.
27. 7.
27. 7.

16. roþník Memorial JiĜího ŠenkýĜe a již 21. roþník tradiþního
BystĜického STREETBALLU
Oslavy 130. výroþí založení sboru dobrovolných hasiþĤ a sraz rodákĤ,
hraje BobrĤvanka, 13.30 hod

VýletištČ u hasiþky ve Zvoli

SDH Zvole

Masarykovo nám.
BystĜice n. P.

Kavárna Franqueza

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

VýletištČ u hasiþky ve Zvoli

SDH Zvole

Amfiteátr BystĜice n. P.

Zapnuto BystĜice o. s.

VýstavištČ za školou

ýSCH Zvole

Náves u kapliþky

SDH Kundratice

Zvole

Obec Zvole

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

Stadion SK

SK BystĜice n. P.

ZĜícenina Zubštejn

OndĜej Fuchs

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

KD, výletištČ Nyklovice

Obec Nyklovice
SDH Nyklovice

Sport. areál Ujþov a okolí

spol. Creditinkaso, JUDr. Pavel Knitl

Amfiteátr BystĜice n. P.

Zapnuto BystĜice o. s.

KD Blažkov

SDH Blažkov

Sportovní hala

JmTS

KD Vír

Obec Vír

Daleþín

Obec, SDH, SK Drak Daleþín

HĜištČ u ZŠ TGM BystĜice n. P

JiĜí ŠenkýĜ

Bukov

SDH Bukov, Obec Bukov

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

Velká ohĖová show 2013 – Festival ohnČ: ZemČ pohádek

27. 7. - 3. 8.

SoustĜedČní volejbalistek Sokola Jehnice

Sportovní hala

Sokol Jehnice

27. 7 . - 28. 7.

Memoriál Vladimíra Handla - 35. roþník tenisového turnaje mužĤ
z BystĜice a okolí

tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n. P.

28. 7.
29. 7 . - 2. 8.

Mezinárodní mistrovství ýR v motokrossu

Píseþská Zmole

AýR

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno – U16

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

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

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
ČERVEN 2013
1.6. Věra Smrčková
Oldřich Veselý
1.6. Simona Sovová
Roman Hrubeš
15.6. Beata Víšková
Karel Hála
Narození
DUBEN 2013
1.4. Marie Mazourková
4.4. Nikol Trávníčková
12.4. Zuzana Lukasová
19.4. Barbora Buchtová
19.4. Tomáš Kalina
22.4. Dareen Dědová
23.4. Radek Šindelář
27.4. Michaela Halvová
Jubilanti
ČERVENEC 2013
Věra Ťupová
94 let
Eliška Kubíková
92 let
Marie Doláková
90 let
Milada Chocholáčová 87 let
Kamila Ďurošková
85 let
Božena Štěpánková 85 let
Eliška Vlčková
85 let
Yvette Fendrychová 80 let
Františka Vostrejžová 80 let
Marie Sísová
80 let
Anna Hellová
75 let
Anna Couralová
75 let
Evženka Faltysová
70 let
Bohuslava Císařová 70 let
Zdeněk Kadlec 70 let
Úmrtí
KVĚTEN 2013
14.5. Jiřina Huláková 86 let
16.5. Patrik Trentin 20 let
18.5. Eduard Brdár 64 let
26.5. Luboš Elsner
56 let

OZNÁMENÍ
Ředitelství Polikliniky Města
Bystřice n. P. s.r.o. oznamuje, že
od 1. 8. 2013 nahradí v ordinaci praktického lékaře pro děti
a dorost v Bystřici nad Pernštejnem a Nedvědici MUDr. Jána Kozára nová lékařka MUDr. Terezie Pecinová, která má 2 atestace
z dětského lékařství a osmiletou
praxi. Byla vybrána na základě
řádného výběrového řízení a pro
činnost praktického lékaře pro děti
a dorost je plně kvaliﬁkovaná. Přebírá péči o pacienty v Bystřici n. P.
i Nedvědici.

Slavnostní příjezd vlaku
Za velmi pěkného počasí přijel v sobotu 8. června ve 12.29 hod. na bystřické vlakové nádraží
poprvé vlak Bystřičan. Přes 200 lidí si prohlédlo
graﬁcky ozdobenou soupravu s motivy Bystřicka.
Součástí akce byl doprovodný program, který byl
velmi bohatý a zajímavý. Vystoupil zde dětský
dechový orchestr ZUŠ Bystřice n. P. pod vedením
dirigenta Štěpána Husáka a mažoretky DDM Bystřice n. P. pod vedením Lucie Zivčákové. Lidé mohli
zhlédnout módní přehlídku dětí výtvarného oboru
ZUŠ Bystřice n. P. s modely vlastní tvorby pod vedením Libuše Zítkové a získat drobné upomínkové
předměty a balónky.
-bvZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Než jsme se nadáli, je tu polovina roku
P o l ov i n a
roku 2013 se
blíží. Sluníčko
ještě pořádně
nezasvítilo,
chodníky neoschly a voda
napáchala
nekonečné
škody. Ještě že jsme geograﬁcky položeni výše a neteče okolo nás velká
řeka. Možná jde o kompenzaci za vyšší náklady na topení. Čas plyne jako
bláznivý a dětem a studentům se bude
za několik dnů předávat vysvědčení.
Naše město se pomalu rozjíždí
a zahajuje naplánované akce. Na jedné straně nás paralyzuje nový zákon
o zadávání veřejných zakázek, na straně druhé jsme se stali terčem šikany
některých jedinců. Anonymní dopisy
jsou rozesílány na všechny strany.
Policie dostala podnět k šetření zneužití dotace na rekonstrukci našeho
náměstí, která skončila v roce 2010.
Několik kontrol potvrdilo účelnost
vynaložených prostředků. Dále prý
byla zneužita dotace na zimním stadionu? Zde zůstává rozum stát, protože jsme o žádnou dotaci ani nežádali,
tedy ani nic nedostali. Centrum zelených vědomostí je prý také lotrovina
a dotace potvrzené přímo v Bruselu
jsou zneužity. Přitom celá akce ještě
ani nezačala. Mohl bych pokračovat
dál, ale asi to nemá smysl. Vrcholem

bylo zrušení schváleného územního
plánu na základě podání jednoho bystřického občana. Krajský úřad Kraje
Vysočina v prvním kole souhlasil
s navrhovanými úpravami, ale po
upozornění se úředníkům rozsvítilo
a celý proces zastavili. V některých
lokalitách není možné začít provádět
rozvojové aktivity, není možné povolit stavby rodinných domů a všechno
začíná znovu. Celý proces trvá zhruba
1,5 roku. Co jsme komu udělali? Myslím, že jsme standardní venkovská
radnice, která nepěstuje povýšenecké
chování. Chceme se v rámci dodržení
zákona dohodnout a budovat město,
které bude vstřícné k podnikatelům
i občanům. Některá nedorozumění
se mohou vyskytnout, můžeme dělat
chyby, ale nikdy není úmyslem ublížit.
Možná mají tyto neodůvodněné
útoky spojitost s uzavřením Diskuzního fóra. Možná má někdo nového
koníčka a snaží se pošpinit, ublížit
a zostudit. Kontroly, které přicházejí,
musíme vybavit potřebnými materiály, které jsou mnohdy již uloženy
v archivu. Stále někteří pracovníci
tyto doklady zpracovávají a nemohou
se věnovat smysluplnější práci. Jsem
přesvědčen, že kontroly dopadnou pro
náš úřad dobře, protože žádné podivné
(pražské) hry neprovádíme.
Všem přeji klidné a spokojené léto,
hodně pevného zdraví a rodinnou pohodu.
Karel Pačiska

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

Jak pokračujeme ...

(Pokračování ze str. 1)

Rekonstrukce inženýrských sítí
ulice Na Vyhlídce
V březnu začala rekonstrukce části
vodovodu a kanalizace a přemístění
elektrických sítí ze sloupů do země
v ulici Na Skřipci a částečně i v ulici
Na Příkopech. Poslední fází této akce
bude pokládka asfaltových povrchů,
které jsou plánovány na přelom měsíců července a srpna.
Křižovatka před mateřskou školou Korálky
V minulém roce došlo k přestěhování MŠ Korálky do bývalé budovy
Základní umělecké školy na ulici
Zahradní. Před školkou je v současné
době nepřehledná křižovatka, která
volá po úpravě. Touto úpravou vznikne několik parkovacích míst přímo
před budovou, která budou sloužit zejména pro rodiče dětí, které navštěvují
školku. Nyní probíhá výběrové řízení
na dodavatele a práce vypuknou na
konci léta.
Chodník na ulici Hornická
O prázdninách začnou stavební
práce na chodníku na ulici Hornická,
a to v úseku od kruhové křižovatky
u Penny Marketu k ulici Okružní.
Současná dlažba bude nahrazena asfaltem a bude následovat další důležitá
úprava v usnadnění zimní údržby, neboť v současné době zaparkovaná auta
přečnívají do chodníku, což ztěžuje
průjezd techniky v zimních měsících.

Centrum zelených vědomostí
Přestavba a rekonstrukce školního
statku u vlakového nádraží na Centrum zelených vědomostí bohužel nabírá zpoždění. Nyní probíhá výběrové
řízení na dodavatele, ale jelikož jde
o zakázku velkého rozsahu, jsou zákonné lhůty pro podání nabídky velmi, velmi dlouhé a v případě dotazů
možných dodavatelů se stále protahují, což je i náš případ. Doufáme, že
do podzimu bude známa ﬁrma, která
stavbu provede.
Zimní stadion
Zastupitelstvo schválilo koncesní
smlouvu na stavbu a zároveň provozování zimního stadionu. Jeden
z bystřických občanů dal podnět na
průběh koncesního řízení k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
Tento úřad vydal předběžné opatření, kterým zamezil podpisu koncesní smlouvy, a to kvůli pochybnosti,
zda-li se skutečně jedná o koncesi.
Tento fakt nás velmi zarazil, neboť
ještě před spuštěním celé akce si
město nechalo věc posoudit třemi
právními kancelářemi, které potvrdily, že máme postupovat podle zákona o koncesním řízení a nikoli podle zákona o veřejných zakázkách,
jak nyní tvrdí Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže. Město předkládalo svoje argumenty a nyní čeká
na rozhodnutí úřadu.
Josef Vojta, místostarosta

nabízí

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

Termín podávání žádostí :
do 15.7.2013
Žádosti jsou k dispozici na sekretariátČ MČÚ,
kde je také nutno vyplnČné žádosti spoleþnČ s
ostatními dokumenty odevzdat.Informace : Ing.
Jana Jurošová,tel.725 101 198
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tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù
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Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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Přihlaste se do soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013
Brno – Už více než měsíc se mohou jednotky a sbory dobrovolných hasičů hlásit do celorepublikové soutěže Dobrovolní hasiči
roku 2013. Třetí ročník soutěže
zaštítil Brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného
sboru ČR pro prevenci a civilní
nouzovou připravenost. Na závěr
letošního ročníku si výherci rozdělí minimálně ﬁnanční částku 600
tisíc korun, kterou poskytla RWE.
„Jsme velice rádi, že RWE v roli
generálního partnera této soutěže
může alespoň symbolicky ocenit
záslužnou činnost dobrovolných
hasičů v celé České republice,“ řekl
Jan Valenta, jednatel a CEO RWE
Distribuční služby. V předchozích
ročnících si vítězné jednotky a sbory rozdělily již více než 1,5 mil. Kč.
„Víme, že práce dobrovolných hasičů
je velmi různorodá, od spolupráce při
profesionálních zásazích až po sportovní práci s mládeží nebo zajišťování
kulturních programů v daném městě
či obci. Z pohledu energetické společnosti se budeme velmi těšit na příspěvky, které se týkají styčných bodů

činností hasičů a naší společnosti,“
dodal Jan Valenta.
Od 2. dubna mohou hasičské sbory
a jednotky na internetových stránkách
www.dobrovolnihasiciroku.cz vyplnit
formuláře s popisem zásahů a uskutečněnými akcemi. Ty musí proběhnout
v soutěžním období od 1. července
2012 do 30. června 2013. Hlásit se
můžete až do 6. července 2013.
Soutěžící v kategorii jednotek i sborů jsou rozděleni na pět soutěžních
oblastí. Ze všech přihlášených vybere na základě náročnosti a průběhu
celé akce odborná porota ﬁnalisty, jejichž seznam zveřejníme nejpozději
12. září 2013 na portálu www.dobrovolnihasiciroku.cz. O vítězích pak
rozhodne svým hlasováním veřejnost.
Fotosoutěž „Já, hasič“ je doprovodnou akcí určenou jak pro amatérské, tak pro profesionální fotografy.
Ti mohou zaslat až tři fotograﬁe
s hasičskou tematikou. Ze zaslaných fotograﬁí vybere porota třicet
nejlepších a o vítězi rozhodně opět
veřejnost svým hlasováním na webu
www.dobrovolnihasiciroku.cz. Vítěz
si převezme své ocenění stejně jako
vítězné hasičské sbory a jednotky na

Novinky z Borovinky
Po delší odmlce je tady opět pár
řádků o tom, co se dělo, děje a bude
dít na Borovince.
V sobotu 25. května zde proběhla
každoroční Jarní slavnost pořádaná
Orlem jednotou Telnice. Pro děti byla
připravena zajímavá stanoviště tematicky čerpající z historické Hedvábné
stezky a bohatá tombola, pro dospělé
posezení při cimbálovce a košt vína.
V neděli 9. června Borovinku a přilehlý les zaplavily pohádkové bytosti
všeho druhu pod velením domanínských maminek. Že jim počasí přálo, sešlo se zde na 800 dětí, rodičů
a prarodičů a společně si užilo opravdu báječný Pohádkový les. Doufáme,
že se jim u nás líbilo, a těšíme se na
další pokračování příští rok. Organizátorům děkujeme za vytvoření nezapomenutelné atmosféry plné radosti
a dětského smíchu i za spoustu náročné a nezištné práce, která se za celým
dnem skrývala.
Rádi na Borovince uvítáme další
akce tohoto typu, jsme tu totiž pro
Vás! Zejména pro děti, ale klidně
pro zvídavé hlavy všeho věku jsme
otevřeli novinku, měsíční Borokvíz.
Jeho smyslem je poznávat blízké
i vzdálenější okolí Borovinky, všímat
si zajímavých míst, kolem kterých

možná často chodíme, přesto však
o nich mnoho nevíme. Otázku najdete
vždy na webu Borovinky. Soutěžíme
o pěkné ceny.
Na červenec jsme pro Vás připravili další ze série gurmánských víkendů. Protože letošní sedmý měsíc roku
se nese ve znamení oslav výročí 1150
let od příchodu Cyrila a Metoděje
na Moravu, přidali jsme se také my
se svou troškou do mlýna. Ve dnech
5.-7. července můžete na Borovince
ochutnat makedonskou kuchyni, tedy
něco z rodné země Cyrila a Metoděje. Můžete se těšit na lahůdky z čerstvého jogurtu, ovčího sýra, skopového a další, bližší informace najdete na
webu Borovinky.
K naší nemalé radosti si Borovinku vybírá stále více párů za místo
pro konání či oslavu své svatby. Několik nás jich čeká i v následujících
týdnech. Všem upřímně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí. Některé z těchto slavnostních událostí jsou však natolik početné, že kvůli nim bude areál
Borovinky uzavřen. Prosíme sledujte
informace na www.borovinka.cz,
v takovém případě zde budete zavčas
informováni. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu u nás,
zn.: přijďte si posedět.
Všichni z Borovinky

slavnostním vyhlášení v listopadu.
„Jsme rádi, že někteří soutěžící nenechávají přihlášení na poslední chvíli
a projevují tak zájem o účast v naší
soutěži,“ uvedla marketingová manažerka soutěže Jana Rašková. „Nejvíce
přihlášených dobrovolných hasičů je
zatím ze soutěžní oblasti jih Moravy.
Dokonce jsme obdrželi i první přihlášky do fotosoutěže,“ dodala.
Organizátorem celé soutěže je
společnost Magnus Regio. Soutěž
se koná ve spolupráci s Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru ČR, Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Moravskou hasičskou jednotou, Českou hasičskou
jednotou a jednotlivými krajskými
Hasičskými záchrannými sbory.
Odborná porota fotosoutěže:
Jiří Sláma - Jeho fotograﬁcká
tvorba spadá hned do několika žánrů, těmi jsou například reportáž, dokument, portrét a akty, krajina, ale
i komerční fotograﬁe. S jeho pracemi
se mohou diváci setkat na mnohých
z jeho výstav.
Martin Straka - Fotoreportér, který pracoval na plný úvazek například
pro týdeník Sedmička, deník Sport,

MF DNES&Idnes.cz a publikoval
v desítkách zdejších i zahraničních
médií. Mimo jiné získal ocenění Zlaté oko pro nejlepší českou fotograﬁi
v motoristickém sportu 2007 nebo
Zvláštní cenu města Katovice v polsko-českém klání Slezská novinářská
fotograﬁe.
Attila Racek – Fotoreportér, který
pracuje jak na vlastních fotograﬁckých projektech, tak ve spolupráci
s Brněnským deníkem. V roce 2012
uspěl v soutěži Brněnský sport v objektivu, kde byl oceněn i mimořádnou cenou poroty.
Vyhlašovatelem a organizátorem
soutěže je společnost Magnus Regio
s.r.o.
Generálním partnerem soutěže je
společnost RWE.
Hlavním mediálním partnerem
soutěže je dvouměsíčník Moravské
hospodářství. Dalšími mediálními
partnery jsou hasičský portál Požáry.cz, hasičská televize Hasici150.tv
a Hasičské noviny.
Dále bude soutěž Dobrovolní hasiči roku 2013 podpořena Českou televizí, která ji bude prezentovat v rámci svého zpravodajství, publicistiky
a pořadu Dobré ráno.

Regulace středních škol ...
(Pokračování ze str. 1)
Máme tedy dvě školy, jednu odbornou a jednu všeobecnou (gymnázium), která připravuje studenty především pro studium na vysokých
školách. V kraji postupné slučování probíhá. Například ve Žďáru n.S.
se bude slučovat střední odborné učiliště s průmyslovkou, ve Velkém
Meziříčí hotelovka s učilištěm a pod. Všichni víme, že tento problém
se musí řešit.
Překvapuje mě, že důvodem, pro který odcházejí děti studovat mimo
Bystřici, bývá obava ze slučování těchto dvou našich škol. Jako jedni
z mála jsme stabilizovaní, máme žáky, prostory, a proto i peníze. Prosím každého, kdo připravuje své dítě pro studium na střední škole, zajděte se informovat přímo za řediteli. Ti mají nejaktuálnější informace
a dokáží poradit, které vaše kroky budou nejefektivnější.
Nechtěl bych se v budoucnu dožít toho, že nám budou některou školu
rušit pro nedostatek žáků, který vznikl špatnou informovaností nebo
mylnými předpoklady.
Karel Pačiska - starosta

PRODEJ ŠTÍPANÉHO D\EVA
délka 25 - 50 cm

Listnaté: buk, dub, bƎíza, olše, jasan Doprava do 10 km
Jehliēnaté: smrk, modƎín, borovice
ZDARMA

Tel.: 777 616 858 www.palivovedrevovysocina.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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MONITORING OBČANSKÉ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE I.
Důl Rožná I 2013
Důl Rožná I, který je organizačně začleněn do odštěpného závodu
GEAM Dolní Rožínka, zajišťuje
otvírku, přípravu, dobývání, těžbu
a drcení uranové rudy. Výsledným
produktem dolu Rožná I je podrcená bilanční uranová ruda o kusovitosti 40 mm, která se zpracovává
na chemické úpravně do konečného produktu diuranátu amonného.
V loňském roce jsme oslavili 55
let zahájení těžby uranové rudy na
Vysočině, 55 let od vzniku důlního
závodu Rožná I (původní název důl
Karel Havlíček Borovský-KHB),
který je nejstarším důlním závodem o.z. GEAM Dolní Rožínka.
Důl Rožná I ( KHB ) vznikl v roce
1958, koncem roku 1959 se z něj
vyčlenil důlní úsek Olší jako samostatný závod. V říjnu 1963 došlo
k organizačnímu rozdělení důlního
závodu na dva samostatné doly, důl
Rožná I a důl Rožná II ( původní
název Jasan). Oba doly existovaly
jako samostatné organizační jednotky až do poloviny roku 1995,
kdy byly opět sloučeny v jeden
důlní závod. Veškerá hornická činnost dolu se provádí ve schváleném
dobývacím prostoru, který zaujímá
plochu 8,76 km2 a nachází se na

Okrskové hasičské závody letos
pořádal SDH Domanín na louce
u horního rybníka v Domaníně,
a to u příležitostí 120 let od založení
místního hasičského sboru. Zúčastnilo se celkem 22 sborů, první dvě
místa obsadily dva sbory z Věchnova, na třetím místě byl sbor z Písečného a hned za nimi se umístil pořadatelský SDH Domanín.
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katastrálním území obcí Rožná,
Bukov, Milasín, a Dolní Rožínka.
Důl Rožná I je rozfárán systémem
vertikálních jam, ze kterých jsou
po padesáti metrech vyražena jednotlivá patra. Nyní je v provozu
6 jam, na kterých je provozováno
13 těžních a dopravních zařízeních.
Důl je provozován v třísměnném
pracovním režimu, o víkendech se
provádí nutné opravy, revize a údržby na jamách a těžních zařízeních.
V současné době pracuje na dole
Rožná I celkem 490 zaměstnanců,
přičemž v podzemí pracuje celkem
400 horníků a z toho 150 horníků
pracuje přímo na čelbách dobývacích pracích, ražbách horizontálních a vertikálních důlních děl.
V pomocných činnostech v podzemí dolu (to jsou profese jako třeba
důlní zámečník, důlní elektromontér, řidič lokomotivy, naražeč)
pracuje 210 horníků. Vzhledem ke
stanovené maximální expozici 2100
směn, se průměrná roční ﬂuktuace
zaměstnanců pohybuje mezi 40 až
50 zaměstnanci. Při výběru nových zaměstnanců upřednostňujeme uchazeče z regionu Bystřicka
a Novoměstska.
V současné době se veškeré
hornické práce, dobývání uranové
rudy, ražba nových horizontálních

a vertikálních důlních děl provádí
v důlním poli slepé jámy R7S (není
vyústěna na povrch) mezi 20. a 24.
patrem. Veškerý objem horniny je
přetěžován po 12. patře k jámě R1,
následně vytěžen na povrch. Bilanční uranová ruda je podrcena na drtírně dolu. Hlušina a nebilanční uranová ruda je ukládána na odval na
povrchu jámy R1. Důl Rožná I denně těží z podzemí cca 900 důlních
vozů o objemu 0,63 m3, a z tohoto
množství je cca 600 až 700 důlních
vozů s uranovou rudou o průměrném
obsahu 0,158 %. V letošním roce se
otvírkové a přípravné ražby koncentrují na 23. patře, kdy pokračovala
ražba patrových rozrážek a komínů
pro dobývací bloky pod 22. patrem.
V letošním roce pokračujeme v přípravě zásob na 1.zóně 21. patra jámy
R7S ražbou patrové rozrážky RZ12171 a následně ražbou blokového komína 1-21/20-71. Tím bychom pokračovali v dobývání zásob 1. zóny
na druhém dobývacím bloku.
Současně s přípravou na 23. patře pokračovala příprava dobývacích
bloků na ostatních horizontech.
Dobývací práce se v letošním roce
provádějí v dobývacím poli jámy
R7S na pěti patrech (20., 21., 22. 23.
a 24.), kde je v provozu průměrně
16 dobývek, na kterých se uplatňuje

dobývací metoda sestupné lávkování na zával pod umělým stropem.
V letošním roce předpokládáme
ukončení dobývání na 20. patře
jámy R7S a následně toto patro využijeme pro odvod výdušných větrů.
Stěžejním dobývacím patrem je v letošním roce 23. patro, kde je v provozu celkem 8 dobývek. V současné
době je 80% z celkového objemu
výroby uranu vydobyto z příčných
rudných žil a odžilků. Jedná se o žíly
č.62,55,51,50,48, které odbíhají od
základní struktury 4. zóny jihovýchodním směrem. Důl Rožná I letos
vyrobí 205 tun uranu, což znamená
vydobýt z dobývacích prací 140 000
tun uranové rudy. Celkový plánovaný letošní těžený objem z dolu, včetně objemů z ražeb nových překopů
a komínů, je 190 000 tun horniny.
Podle posledního výpočtu zásob
provedeného k 1.1.2013, na dole
Rožná I je celkem 291 tun bilančních zásob uranu s průměrným obsahem 0,143 %. V kategorii zjištěných
a vyhledaných zásob je na dole celkem 659 tun při průměrném obsahu
0,093 %. Meziročně dosahujeme
mimořádných výsledků na geologicko-průzkumných pracech, kdy se
nám daří objevovat 100 až 180 tun
nových zásob.
Pavel Vinkler

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Pohádkový les v Domaníně
Další úspěšný ročník Pohádkového lesa v Domaníně se uskutečnil
v neděli 9. června 2013. Tentokrát se
ve čtrnácti pohádkách na chvíli ocitlo
kolem 370 dětí a k tomu jejich doprovod. Putování pohádkovou říší zahájily děti u pana krále a královny, kde
dostaly na památku klíček od všech
pohádek, které v lese objevily. Těšili
se na ně Maxipes Fík, Tři prasátka,
Rumburak, Šmoulové, Krysáci, Sněhová královna, Indiání a další pohádkové postavičky, které pro ně měly připraveny zajímavé úkoly. Na konci této
procházky je Křemílek a Vochomůrka
odměnili balíčkem sladkostí. Pořadatelům této akce (všichni dobrovolníci
z Domanína, kterým všem moc děkujeme) byla odměnou rozzářená očka
zúčastněných dětí a pochvalná slova

od jejich rodičů a prarodičů. Dětem
zkrátil čas čekání před vstupem do
lesa sokolník se svými dravými ptáky.
Poutavé vyprávění zaujalo nejen

malé návštěvníky této akce.
Dětem přejeme krásné prázdniny
a ostatním příjemnou letní dovolenou plnou odpočinku.
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Sázíme i pomáháme aneb Střípky ze života primy
Ve čtvrtek 16. května má svátek
Přemysl, a tak o jménu pro náš třídní strom bylo rozhodnuto. Našeho
„Přemka„ jsme zasadili společnými
silami za poněkud náročnějších povětrnostních podmínek. Navíc jsme
při hloubení jámy narazili na kamenitou a jílovitou půdu, takže následná péče o tis Taxus media Hillii
by měla být vytrvalá. Ale o to přece
mj. šlo…Dnes už se stromeček pěkně zelená. Všichni primánci věří,
že jemu i jim půjde soužití k duhu.
(Tradice sázení stromků třídními
kolektivy sahá do roku 2003. Tehdy
parkovou zeleň před budovou gymnázia zasadil kolektiv letošních maturantů z oktávy.)
Další společnou akcí primy měl

V poslední době jste si mohli všimnout plakátů, které visely v prostorách
bystřického gymnázia, ale i v Městské
knihovně v Bystřici n. P. Byl na nich
sympaticky vyhlížející pán, pod jehož
obličejem byl nápis: Setkání se spisovatelem. Možná jste zaregistrovali
i jméno. Ano, mnozí vědí, že to byl
Vlastimil Vondruška, známý spisovatel a historik, autor detektivek s Oldřichem z Chlumu a mnoha dalších knih.
Podle jedné dokonce vznikl stejnojmenný ﬁlm Jménem krále. Besedu,
která se konala 23. dubna, navštívili
nejprve studenti gymnázia a od 17
hodin si spisovatele mohl poslechnout
kdokoli v místní městské knihovně.
My jsme měli tu jedinečnou možnost
pana Vondrušku vyzpovídat. Zde jsou
jeho slova.
Co Vás k psaní inspiruje?
Já příběhy nevymýšlím, prožívám
je. Když začínám psát, nevím, kdo bude
vrahem. Inspiruji se momentem, ale samozřejmě musí přijít políbení múzou.
Když jsem byl v dolech na těžbu zlata, kde jsem prolézal štoly s baterkou
v ruce, viděl jsem všude permoníky.
A večer začala vznikat Záhada zlaté
štoly.
Jak dlouho se psaní věnujete?
Celý život. Studoval jsem ﬁlozoﬁckou fakultu a pak jsem nastoupil k silničně stavebnímu praporu. Většinu
času jsem ale trávil vzdálen od posádky
v archivech. Podle jednoho spisu vznikly v roce 1979 první detektivky.

být školní výlet. Těšili jsme se do
pražské zoologické zahrady. V průběhu roku jsme sledovali přírůstky
mezi chovanými zvířaty, zajímali
jsme se o novinky, např. otevření vyhlídkové trasy Zakázanka,
zpřístupnění moderního slonince.
Zbývalo už jen zakoupit jízdenky
a vyrazit směr Praha-Trója - ZOO,
ale…4. června 2013 přišla velká
voda, přišla povodeň. Zklamání bylo
nesmírné, a tak jsme alespoň místo
vstupného pomohli finanční částkou, kterou jsme poukázali na konto
zdevastované zoologické zahrady.
Náš výlet tedy bude mít, jak všichni
pevně věříme, pokračování příští rok.
studenti primy
a L. Císařová, tř. uč.

Jazykové projektování
Dne 24. května 2013 se na Gymnáziu Bystřice n. P. uskutečnil projektový den pro třídy kvinta a 1.A. Žáci
byli dle svých jazykových schopností
rozděleni do dvou skupin.
Němčináři vyrazili na návštěvu Rakouského institutu v Brně, kde jsme
využili pozvání na Den otevřených
dveří. V první části dopoledne se žáci
zaměřili na samotné město Brno.
Během procházky jeho centrem se
ve skupinkách zabývali kvízem na
téma „Jak znám Brno?“. Příjemně
nás překvapily jejich znalosti, protože
se vyznali nejenom v oblasti zábavy
a nakupování, ale poradili si i s úkoly
geograﬁckými a historickými.
Druhou část dopoledne jsme strávili na Rakouském institutu. Prohlédli
jsme si historickou budovu, žáci se
seznámili s činností Rakouského institutu a s německy mluvícími lektory
pracovali ve skupinkách na projektu
„Lustiges Lernen“. Řešili kvízy o Rakousku, snažili se zorientovat na mapě
Rakouska, reagovali v německém jazyce na otázky. Zaměřili se na slovní
zásobu, na efektivní vštěpování slovíček, pamatování si.
Celá akce měla pro žáky velký význam, zpestřila jim výuku německého
jazyka. Dva žáci naší výpravy byli
vylosováni a získali drobné dárkové
předměty.
Zbylá skupinka angličtinářů absolvovala projektový den ve škole.
Jednalo se o dva bloky dvou vyučovacích, resp. tří vyučovacích ho-

Interview se středověkem
Většinu Vašich knih spojuje ﬁktivní postava Oldřicha z Chlumu. Proč
jste mu dal právě takové jméno
a úřad královského prokurátora
a správce Bezdězu?
Když tvoříte hrdinu, musíte mu dát
takové povolání, aby mohl svůj osud
vykonávat. Správce královského hradu
tehdy mohl mít stejné pravomoci jako
Oldřich. Kdyby byl řemeslník, mohl by
těžko soudit šlechtice a vyšetřovat vraždy. Proč Bezděz? Je to nádherný hrad
a bydlím poblíž. Jméno Oldřich dostal
prostě jen tak.
Kterou knihu jste napsal jako
první?
Nejprve jsem psal vědecké knihy, ale
z beletrie byl první Případ plzeňských
mordů. Tehdy ještě pod pseudonymem
Jan Alenský.
Kterou knihu máte ze své tvorby
nejraději a proč?
Všechny knihy jsou pro mě jako děti.
Mám je rád všechny stejně.
Psal jste i vědecké knihy, proč jste
nakonec skončil u detektivek?
Toužil jsem po tom, aby knihy
zaujaly širší publikum. Nabízeli mi,
abych zůstal v akademii, ale já jsem
chtěl mezi lidi, takže jsem odešel
pracovat do muzea, kde jsem nejprve
začínal s psaním sloupků. Po vědeckých knihách jsem přešel na beletrii,
protože je pro lidi snadnější.
V naší školní knihovně se letos objevily dvě Vaše knihy, Přemyslovská
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epopej I. a II. Co byste o nich řekl?
Jsou napsány celkem věrohodně.
Koho tedy historie zajímá, dostane
dobrý obraz. Naleznete v nich skutečné panovníky, jejich život, ale i životy
jejich rodin. Uvidíte, jaké vztahy byly
v tehdejší Evropě. Prakticky to bylo tak,
že když se pohádali dva bratranci, byla
z toho válka. Šlo většinou o rodinné
zájmy, a tak se tehdy vládlo. Toto dílo
není určeno pro ty, co historie nezajímá.
Ti si z toho moc neodnesou.
Jaká je Vaše oblíbený autor,
nebo kniha?
Nejoblíbenější autor je po mě Robert
van Gulik. Když už mi nezbývala žádná jeho kniha, tak jsem se rozhodl, že si
nějakou napíšu. Jinak mám rád Zvonokosy, Starce a moře… Mám pár knih,
ke kterým se rád vracím.
Procestoval jste nějaké cizí země?
Jen Evropu. Díky horolezectví,
kterému se věnuji, jsem viděl nejvyšší místa. Jinak jsem jezdil spíše po
památkách a archivech. Jednou jsem
podnikl studijní cestu do Bulharska,
kde jsem prochodil čtrnáct dní pěšky
s batohem na zádech.
Máte rodinu, děti?
S manželkou máme syna a teď už
i vnučku s vnukem.
Kdysi jste založil sklárnu. Jak to
s ní bylo?
Po revoluci jsem podlehl ﬁkci, že
všichni jako podnikatelé zbohatneme
a založil jsem sklárnu. Byla celkem

din pod názvem „Výuka odborných
předmětu v anglickém jazyce“. První
blok byl zaměřen na sportovní terminologii s názornou ukázkou v areálu
Tomáše Dvořáka. Žáci si vyzkoušeli
softbal a museli komunikovat pouze
v angličtině a používat odborné termíny. V druhém bloku pak následovala
výuka dějepisu, kde se žáci seznámili s odbornými historickými výrazy
a v kostce s britskými dějinami a jejími významnými mezníky. Poté
v několika skupinách vytvářeli plakáty
na vybrané historické období. I přes
nedostatek času se podařilo vytvořit
poměrně kvalitní práce, které bude
možné použít i v běžné výuce při prezentaci tohoto tématu.
Žáci komunikovali převážně anglicky, rozšířili si slovní zásobu a užili si
i spoustu zábavy.

úspěšná, ale po několika letech jsem jí
už musel věnovat přespříliš času. Před
lety jsem ji zastavil a začal se naplno
věnovat psaní.
Jaké byly Vaše výsledky ve škole? Nechtěl jste někdy učit?
Ve škole jsem byl roztěkaný a věnoval jsem se spoustě jiných věcí. To samozřejmě učitelé neměli rádi. Dějepisář byl na mě dokonce zasedlý, protože
jsem jednou opravil jeho zápis na tabuli. Podle ostatních jsem byl talentovaný,
ale lajdák. Šla mi matematika a fyzika,
všichni tedy byli překvapení, když jsem
si vybral dějepis. Na vysoké škole jsem
byl ale šprt. Učit jsem nikdy nechtěl.
Často a podrobně popisujete
středověké jídlo. Odpovídají ta
jídla tehdejší realitě? Zkusil jste
nějaké uvařit?
Vařit umím. Nicméně velká část
středověkého jídla se připravit nedá,
protože nelze sehnat patřičné suroviny.
Samozřejmě existují tehdejší recepty,
takže je vše autentické. Nejlépe jsou
jídla popisována, když držím dietu.
Jsme velmi vděční za spolupráci
s městskou knihovnou i za to, že si na
nás pan Vondruška udělal čas. Přejeme mu spoustu nápadů a inspirací při
psaní dalších knih. Setkání s ním bylo
příjemným a poučným zážitkem. Během celého rozhovoru byl milý, vtipný
a pohodový. Díky jeho působivému
vyprávění se díváme na středověk zcela
jinýma očima.
studentky
Alena Vorlová, Michaela Dostálová
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ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
Jak se říká - jedna vlaštovka jaro
nedělá – my bychom mohli dodat
například – jeden zpěvák operu také
ne. Oboje je zajisté pravda, ale více
vlaštoviček i zpěváků už něco naznačuje. V případě zpěváčků minimálně
to, že čas dozrál do poloviny měsíce
května a v Kulturním domě v Bystřici se opět ladí na 300 dětských hlásků
k přehlídce pěveckých sborů. A protože měli nejen dobře naladěno, ale
také nacvičeno, stal se 16. ročník přehlídky znovu krásnou ukázkou pečlivé

a trpělivé práce dětí i jejich vedoucích.
Desítky písní se nesly velkým sálem
a zaslouženým potleskem byla odměňována snaha účinkujících z Bystřice,
Žďáru, Letovic, Olešnice, Nedvědice,
Štěpánova, Bystrého i Lelekovic. Základní škola T.G. Masaryka a Kulturní
dům jako pořadatelé akce děkují všem
účinkujícím za milá vystoupení, sponzorům a partnerům za zájem, kterým
umožňují každoročně tento malý hudební svátek zorganizovat.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Atletická sezóna na ZŠ TGM
V květnu se naši žáci a žákyně
zúčastnili dvou atletických závodů,
Poháru rozhlasu a Atletického čtyřboje. Tyto soutěže probíhají ve dvou
kategoriích, mladší a starší žáci a žákyně. Mladší žáci a žákyně soutěžili
na atletickém stadionu ve Žďáře n. S.
V Poháru rozhlasu se obě družstva
umístila na osmém místě a v Atletickém čtyřboji byla děvčata osmá
a chlapci devátí. Starší kategorie
byla úspěšnější. I přes nepříznivé

Mladí zdravotníci ze ZŠ TGM umí pomoci
Ve čtvrtek 16. května 2013 se ve
Žďáře n. S. opět uskutečnilo okresní
kolo soutěže hlídek Mladých zdravotníků, pořádané Českým červeným křížem. Naši žáci 4., 5., 6. a 7.
ročníků se po celý školní rok pilně a
svědomitě procvičovali v dovednostech pro poskytnutí první pomoci,
pomoci při autonehodě, ošetření
drobných poranění, v resuscitaci,
přenosu raněných; všechny své dovednosti a znalosti zúročili v této
náročné soutěži. Soutěžní dopoledne
bylo náročné, výkony dětí hodnotili
profesionálové – zdravotníci, pracovníci ČČK - a po dětech požadovali opravdu kvalitní a vynikající

Teď ZŠ TGM ….. , a co dál?
Letos v květnu navštívili naši osmáci
Informační a poradenské středisko pro
volbu povolání (IPS) při Úřadu práce
ve Žďáru nad Sázavou.
IPS jsou specializovaná pracoviště, která se zabývají profesním poradenstvím, poskytují žákům i rodičům
poradenství v oblasti volby povolání
a profesní orientace a při své činnosti
spolupracují s výchovnými a kariérovými poradci na školách. Pracovnice
IPS paní Jaroslava Synková v průběhu
skupinové práce seznámila žáky s ná-

plní práce jak IPS, tak i ÚP, se způsobem získávání informací o studijních
a učebních oborech a o konkrétních
středních školách. Děvčata a chlapci si
mohli prostudovat řadu nejrůznějších
materiálů. Seznámili se se situací na
trhu práce a poznali, že hlavní možnost
uplatnění po absolvování střední školy
představuje především kovovýroba v
řadě strojírenských podniků našeho
okresu a technické obory vůbec.
Miloslav Sobotka,
kariérový poradce ZŠ TGM

Prvňáčci ZŠ TGM plavou pro radost
Od dubna chodí 1. třídy na plavecký výcvik do bazénu v našem městě.
Žáci jsou rozděleni podle výkonnosti
do dvou družstev. Neplavci se učí splývat, nebát se ponořit hlavu do vody
a základním stylům, šikovní plavci již
zdokonalují plavecké způsoby. Kromě
výuky plaveckých dovedností mají
žáci čas a prostor i na hrátky ve vodě.
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K tomu jim paní instruktorky plavání půjčují různé plavecké pomůcky.
Zábavnou formou se žáci seznamují
s vodou. Na závěr kurzu si děti zahrají
mnoho her. Všechny děti obdrží mokré
vysvědčení.
Na plavání žáci chodí moc rádi
a už nyní se těší na další pokračování.
učitelky 1. tříd ZŠ TGM

větrné počasí se ve Velkém Meziříčí
děvčata umístila v obou soutěžích
na sedmém místě a chlapci na velmi
pěkném třetím místě. Na Atletickém čtyřboji naše „atlety“ dělilo od
postupu do krajského kola pouhých
49 bodů. Závodníci nechali na stadionu všechny své síly a bojovali
o nejlepší umístění. Blahopřejeme
jim a přejeme spoustu dalších, nejen
sportovních, úspěchů.
Veronika Martincová, ZŠ TGM

práci.
Za první stupeň nastoupila hlídka ve složení Kájka Navrátilová,
Janička Čechová, Martin Žák,
Iva Pavlů a Kristýnka Čermáková
a umístili se na šestém místě ve své
kategorii. Za druhý stupeň nastoupili
Lada Klusáková, Míša Šimečková,
Janička Vašíková, Kájka Novotná
a Jiřík Klusák a vybojovali pěkné
8. místo ve své kategorii.
Dětem děkujeme za přípravu
i účast na soutěži a přejeme jim, aby
vždy v životě uměly správně a včas
poskytnout svoji pomoc potřebným
lidem.
Eva Poláchová, ZŠ TGM

Beseda o energii pro žáky 8. a 9. ročníku
5. června si připomínáme Světový den životního prostředí, který byl
ustanoven valným shromážděním OSN v roce
1972. K této příležitosti
proběhla na naší škole
beseda o energii pro žáky
8. a 9. tříd. Prostřednictvím prezentací i praktických ukázkek se žáci
dověděli plno informací
o výrobě a druzích energie, našich elektrárnách,
zdrojích radioaktivity a jaderné energetice. Zabývali se i otázkami, jaká rizika přináší naše doba. Žákům byla také nabídnuta
možnost studia energetiky
na středních školách, se
kterými Skupina ČEZ
spolupracuje.
Věra Šiborová, ZŠ TGM
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Návštěva Národního divadla v Brně
Společně se všemi žáky 1. stupně
naší školy pravidelně navštěvujeme
Národní divadlo v Brně. Za uplynulých 13 let jsme zhlédli 17 představení v Mahenově či Janáčkově
divadle. Ani v letošním školním
roce jsme si představení z jejich
bohatého programu nenechali ujít
a na konci května jsme se vypravili do Janáčkova divadla zhlédnout

balet Sněhurka a sedm trpaslíků.
Mile nás překvapilo baletní podání
této známé pohádky. Čekaly na nás
krásné kulisy, kostýmy, scéna a naprosto úžasná choreograﬁe. Členové
baletního souboru nádherně dětem
ukázali, že děj pohádky jde krásně
vyjádřit nejen slovy, ale i tancem. Na
závěr představení všichni účinkující
opustili jeviště a přišli za námi do
hlediště, abychom si mohli
jejich krásné kostýmy prohlédnout zblízka. Odměnou
jim byl náš obrovský potlesk
za krásný kulturní zážitek
v jejich podání.
Už nyní se těšíme na programovou nabídku divadelní
sezóny 2013 – 2014.
vyučující 1. stupně
ZŠ Nádražní 615

Žebrácká opera
Žebráckou operu aneb Brilantní
text Václava Havla v provokativní
režii Daniela Špinara mohli zhlédnout 3. 6. 2013 žáci 8. a 9. ročníků Nádražní 615. Pojali návštěvu
Klicperova divadla v Hradci Králové opravdu stylově, neboť většina
chlapců vyrazila ve velmi slušivých
oblecích, dokonale sladili i výběr
košile s kravatou, slečny oslňovaly
svou přirozenou krásou doplněnou
půvabnými modely šatů a k údivu
nás vyučujících ke vhodnému oblečení mnozí přidali i slušné chování.
Představení plné českého absurd-

ního humoru zanechalo v každém
z účastníků jiný zážitek. Co je tohle
vůbec za svět, kde každý každého
podvádí, kdy zásady obyčejného
zlodějíčka jsou pevnější než policie,
ženy nejstaršího řemesla ﬁlozofují
a nehodlají prodat svoji duši.… Takto i jinak přemýšleli nad replikami
herců, kteří dokonale zvládli náročný text a vše umocnili volbou ojedinělých kostýmů a efektů. Myslím,
že pozornost a zájem žáků byly pro
herce největším oceněním.
Dita Kabelková
ZŠ Nádražní 615

Cesta staletími
Cestování časem patřilo odedávna
k lidským snům. Jen tak na chvíli nakouknout do minulosti a pak se rychle
zase vrátit do bezpečí známého prostředí.
O něco podobného jsme se pokusili se žáky 7. ročníku ve čtvrtek 16. 5.
2013. Uskutečnili jsme další z dlouhé
řady dějepisných exkurzí. Tentokrát
jsme využili nabídku muzea v Poličce.
Naše cesta staletími začala ve středověku, nahlédli jsme do života středověkého města, poznali jeho zvláštnosti, pravidla. Děvčata si vyzkoušela
středověkou dámskou módu, chlapci

tíhu rytířské zbroje. K prohlídce tentokrát patřila i procházka po městských
hradbách.
Pak jsme v muzeu otevřeli jiné dveře a rázem jsme se ocitli v 19. století.
Prošli jsme městským tržištěm a pak
vstoupili do školní třídy, kterou svého
času navštěvoval i nejvýznamnější poličský rodák Bohuslav Martinů.
Po náročné programu následovala
ještě malá procházka po městě, zasloužená odměna v cukrárně a jeden
pěkný den byl za námi.
Jindřiška Rybnikářová
ZŠ Nádražní 615

„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“
Dne 20. 5. 2013 se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili preventivního programu občanského sdružení Sananim. Lektorka Ing. Markéta Musilová
děti seznámila se zajímavými informacemi, které se týkaly užívání alkoholu,
od chemického složení, přes historické kořeny výroby, až po současné nástrahy

alkoholických nápojů. Žáci diskutovali o výhodách a nevýhodách alkoholu, pojmenovali běžné druhy alkoholických nápojů i jejich vliv na lidské zdraví. K zajímavým a jistě přínosným poznatkům patřilo užití alkoholu v kombinaci s energetickým nápojem a spousta dalších. Snad tyto cenné informace o nástrahách
alkoholu pomohou v budoucím životě ke správnému rozhodnutí našich žáků.
Dita Kabelková, metodik prevence, ZŠ Nádražní 615

Mezinárodní Projekt Krokus na ZŠ Nádražní
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze
(OVK ŽMP) společně s irskou organizací Holocaust Education Trust
Ireland (HETI) již třetím rokem organizuje v České republice Projekt
Krokus. O co v projektu jde? Irská
organizace HETI poskytne zdarma cibulky žlutých krokusů, které
účastníci na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí,
které zemřely během druhé světové
války. Žlutá barva má připomenout
Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.
Zasazené cibulky by měly vykvést
na konci ledna nebo začátkem února, tedy v období, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti (27. ledna). V současné době je do projektu zapojeno

více než 40 000 studentů z Irska
a Evropy. Jak jsme projekt realizovali na ZŠ Nádražní? Dne 1. 11.
2012 jsme vysadili cibulky krokusů
a abychom jen tak nečekali na květy, ale šířili dál i myšlenku celého
projektu, vytvořili jsme pro žáky
prvního stupně naší školy nástěnku
a pracovní list, který se váže k dané
problematice. Žáci list pečlivě vyplnili a spolu s námi čekali na první
jarní květy. Pečlivě jsme pozorovali krokusy, ale vzhledem k letošní
dlouhé zimě - celý březen - NIC!
Duben - sluníčko! Koncem dubna konečně květy. Jsme moc rádi,
že se nám projekt vydařil a mohli
jsme alespoň malou měrou přispět
k uctění památky dětských obětí
holocaustu.
Žáci společenskovědního semináře
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Proč se ptáci kroužkují?
Na tuto a mnohé jiné zajímavé
otázky, jsme získali odpovědi na
besedě s panem Jaromírem Čejkou
z CHKO Žďárské vrchy dne 27. 5.
2013 se žáky 6. ročníku v rámci
předmětu Ekologická výchova. Nejčastějším kroužkovaným druhem
v CHKO Žďárské vrchy je vlaštovka. Ptáci se odchytávají do síti nebo
se kroužkují mláďata přímo v hnízdě. Často se využívají služby horolezců, podle druhů ptáků a jejich
hnízdišť, například u dravců. A proč
se tedy ptáci kroužkují? Ke zjištění
v jaké lokalitě hnízdí, zda se vrací
zpět, kam odlétají do teplých kraZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

jů, k objasnění zákonitosti migrace,
jakého věku se dožívají a podobně.
Velmi poutavá beseda byla doplněna power–pointem s obrázky ptáků.
Také jsme měli možnost dozvědět
se a vidět jaké se používají kroužky
na jednotlivé druhy ptáků. A jak se
zachovat pokud nalezneme uhynulý
druh kroužkovaného ptáka? Kontaktovat a informovat CHKO Žďárské
vrchy. Děkujeme panu Čejkovi za
poutavou besedu a těšíme se na další
spolupráci.
Hana Kopecká, Dagmar Pivková
ŽŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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KULTURA
Prázdniny tradičně
otevřeme
festivalem Pelíšek
fest, tedy v sobotu
29. června. V letošním roce zahrají
z místních kapel
Moribundus, Rabies, Ecce Homo
a na scénu se po roční přestávce
vrací i bystřičtí matadoři - skupina
Kroky. Pro tento ročník navíc pořadatelé zabrousili i do republikových vod a nabídnou kapelu Inﬁnity, El´brkas z Havlíčkova Brodu,
Bonebroke z Prahy a Žádnej stres
z Třemošnice. Hvězdou večera pak
bude kapela Škwor
Pojďme si tedy kapely v krátkosti přestavit.
The MORIBUNDUS je mladá,
bystřická, ska-punk-acoustic-rocková kapela, která se skládá ze čtyř
členů. Skupina má za sebou svoje
první LP, které vydala na začátku
roku 2012 a už brzy se dočkáte
zbrusu nového cd, na kterém kluci
usilovně pracují. Prvních pár písní z něj už uvolnili na bandzone,
kde si je můžete všichni poslechnout a naladit se tak na jejich vlnu.
http://bandzone.cz/themoribundus
Co o sobě napsali ECCEHOMO? ECCEHOMO si stále vykračuje svým zevlovským krokem
a tu a tam nakukuje do cizích krajů
a mravů. Zjišťuje a oprašuje zavedená dogmata, že všude je chleba
o dvou kůrkách, pečení holubi
nelítaj bez práce do huby a co se
vleče, neuteče. Z některých členů
už jsou konečně plnoletí maturanti (PEZA) a někteří již notně
foukají do rodinného krbu s drobotinou na klíně (DĚDA LEBEDA a.k.a KONG THA FUNKY).
Jinak pořád točíme klikou toho
našeho ﬂašinetu dál a servírujem
k tomu bramborovou lyriku na
uranovým podnosu. Tak si přijď-

Z našich ateliérů

Pro Křídlovku, na který byl natočen videoklip, který zabodoval
a vyhrál soutěž "Nejlepší videoklip
Vysočiny", kterou pořádal kulturní
magazín ZOOM. V tomto létě ji
můžete vidět na nejrůznějších festivalech, mezi které patří i festival
Proti proudu, kam se skupina probojovala přes soutěž
v hlasování diváků.
Více na www.bandzone.cz/elbrkas.
Východočeská
partička
Žádnej
Stres vznikla v roce
2005. Muzika, kterou vám Žádnej Stres
pouští do uší, vznikla převážně z dílny
všech členů kapely.
Většina textů je v
češtině a styl nebo
žánr, říkejme tomu, jak chceme,
společně s pozounem, trumpetou
a harmonikou představuje našlápnutý Punk-SKA-Punk!!! V současné době má Žádnej Stres na
kontě první studiové CeDo, které
nese název TO JE VONO - www.
zadnejstres.cz
BONEBROKE je pražská rock-punková kapela hrající výhradně
vlastní věci. V listopadu loňského roku vydává svůj první klip k
písničce I LET! V březnu tohoto
roku vyhrála druhé kolo soutěže
Stárplej, kde publikum i porotu
zaujala jak zpěvem tří členů, zeleným čírem zpěváka i šikovným

Nová výstava v Galerii na půdě

Počínaje 28. červnem, kdy se v 17
hodin odpoledne koná slavnostní vernisáž, až do konce srpna uvítá Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem výstavu uměleckého sdružení
Mixtum compositum z Brna.
Tento na první pohled trochu složitý název, který má ilustrovat mix
stylů a výtvarných technik, sdružuje
malířky, sochařky, textilní výtvarnice a umění keramiky. Celkem devět
výtvarnic a jeden výtvarník představí
v krásných prostorách v galerii na
náměstí svou tvorbu. Především se
bude jednat o velkoformátová textilní
a jiná díla. Textilní tvorba je zastoupena především technologií artprotis,
což je český technologický patent.
Vytváření vlněných roun následně
prošívaných speciálním strojem je
už dnes bohužel unikát, protože provoz byl ukončen. Podobně skončila
i technika artaig. Pokračuje ale tzv.
aradecor, nebo tvorba goblénů.
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te na Pelech pro závdavek ….
Na Pelíšek festu se představí i
pro většinu posluchačů nová kapela Inﬁnity. Když se na zlomu roku
2012/2013 rozhodli členové kapely Silent Hill vyzkoušet něco jiného a zabrouzdat v trochu tvrdších
vodách, vznikl z toho projekt s názvem Inﬁnity. Metalová formace,
jejíž nástrojové obsazení se skládá
ze dvou kytar, baskytary a bicích,
klade důraz na rytmus a melodii.
Většinu zatím nepříliš početného
repertoáru, naplňuje vlastní tvorba.
Z hlediska textů, se kapela nenechala stáhnout moderním trendem
a zůstává u rodného jazyka. Kapela ve složení Franta Míček, Sláva
Baxant, Martin Břenek a Petr Purket bude mít Pelíšek fest jako svoje
první veřejné vystoupení.
Bystřický melodický muzejní punkrock s názvem Rabies se
v loňském roce představil svým
jubilejním demem, které se honosí
názvem JUST JUMP! Kapela bere
inspiraci z californského punkrocku, který se snaží interpretovat svojí vlastní formou. Banda
se od roku 2009 vykrystalizovala
do nynější sestavy: Marek Petrík
(Marifu), Martin Břenek (Dj), Petr
Zavadil (Peza). Více na www.bandzone.cz/rabies.
Kapela El'BRKAS pochází z
Havlíčkova Brodu, má vydané tři
desky. Ta nejnovější vyšla v lednu
tohoto roku a jmenuje se BANALITY. Toto CD obsahuje také singl

Sdružení je aktivní od roku 1995, vou, Danou Markovou, Libuší Obrkdy bylo registrováno u Unie výtvar- dlíkovou, Jarmilou Petrovou, Ildou
ných umělců v Praze. Od té doby Pitrovou, Dagmar Sochorovou, Tospolečenství vystavovalo v zahraničí mášem Vránou a Anen Žertovou.
a i tuzemsku a díla autorů jsou souMixtum compositum
částí veřejných prostor, ale
i bytů, nebo společenských
sálů. Květiny, abstrakce,
příroda i ﬁgury … to vše je
součástí tvorby sdružení Mixtum compositum.
Obrázek Alice Estefanyi,
která je jednou z členek sdružení Mixtum compositum,
s názvem „Veselý dům“, je
zde pro vás jako pozvánka na
výstavu. Přijďte se podívat na
práce „Z našich ateliérů“ do
Galerie na půdě Městského
muzea.
Mixtum compositum je
v Bystřici zastoupeno:
Alicí Estafanyi, Emílií
Hostašovou, Evou Hudco- "Veselý dům" - vlněná koláž 50 cm x 50 cm

bubeníkem. Jejich basák také získal za své hraní individuální cenu.
http://bandzone.cz/bonebroke
Hvězdu večera není třeba moc
představovat, Pražská rocková
kapela Škwor působí na české hudební scéně už čtrnáctým rokem
a její desky se už několikrát dostaly
mezi ty nejprodávanější. Přijďte si
poslechnout originální songy jako
je Amerika, Sympaťák, Tak to jsme
my, Vyvolenej, Sraž nás na kolena… více na http://www.skwor.cz/
Skupina Kroky se připravuje na
Pelíšek po roční pauze ve své léta
neměnné a tudíž nejsilnější sestavě. Na Pelíšek chystá převážně tradiční big beatové pecky a těší se na

všechny svoje bystřické příznivce.
Tak jako v loňském roce pořadatelé myslí i na doprovodný program,
a to jak pro dospělé, tak pro děti.
V jednání je např. tetování henou, lukostřelba, žonglování, skákací boty,
malování na trika, čajovna s vodními dýmkami, prodej šátků a ostatního „festivalového“ zboží jako jsou
korálky, náušnice, náramky… Novinkou by mělo být krocení elektrického býka a herní systém střelnice
Bufallo Bill. Pro nejmenší zde bude
skákací hrad. Jak už se stává tradicí,
festival navštíví i motorkáři zdejšího
Chopperteamu.
-rv-

KULTURNÍ DŮM
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

připravuje

VÝSTAVU
NARUBY 3
Všichni, kteří ve svém volném
čase malujete, vyrábíte předměty všeho druhu a chcete svoje
aktivity předvést veřejnosti,
přihlašte se
Kulturní dům, Luční 764,
593 01 Bystřice n.P.
Tel. 566 552 626,
info@kdbystricenp.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Na vině byl islandský vulkán Lakagígar, jenž se probudil ze spánku
v neděli 8. června 1783. Během několik měsíců trvajících erupcí uvolnil
do ovzduší nepředstavitelné množství
sopečného prachu a výparů, které se
v atmosféře začaly měnit na kyselinu
sírovou. Husté suché mlhy, zvané též
hladové, páchaly škody nejen v zemědělství, ale způsobovaly i řadu onemocnění, především záněty očí a dýchacích
cest. Na Islandu v důsledku otrav a následujících hladomorů zahynula pětina
obyvatel, polovina skotu a více než tři
čtvrtiny ovcí, takže dánská vláda, která
tehdy ostrov spravovala, vážně uvažovala o přesídlení přeživších na pevninu.
Jen anglické prameny pak dávají do
souvislosti s touto událostí 23 000 úmrtí
ve Velké Británii.
V Praze byly mlhy pozorovány
již 16. června, v jižních Čechách jsou
doloženy k 19. téhož měsíce a např.
na jihovýchodní Moravě se objevily
27. června. Jejich složení se však naštěstí změnilo, takže si nevyžádaly
žádné oběti na životech (jak lze vyčíst
i z bystřických matrik) a z hlediska úrody šlo dokonce o nadprůměrný rok.
Přesto z těchto událostí nevyšla beze
ztrát ani střední Evropa. Množství prachových částic v atmosféře vedlo ke
zvýšenému množství srážek a současně k ochlazení trvajícímu celé dva roky.
Když v únoru roku 1784 nečekaně roztála mocná sněhová přikrývka, strhla
Vltava při jedné z nejničivějších povodní známé historie část Karlova mostu.
Mimořádně tuhá však byla i zima
následující, jak dokládá další z Vrbasových zápisů: „Roku 1785 byla jest
velmi veliká zima, takže, jak se první
sněh okolo Vánoc nametl, tak všechen
až do 18. dubna ležel, až teprva před
sv. Jiřím tát začal, a po místech až do
června měsíce trval.“
Jan Pulkrábek

Vítochovská
pouť 2013
30.června
13:00h Dětské odpoledne -výle ště pod lípami
16:00h Divadelní představení "Celebrity s.r.o." účinkuje
soubor Vířina (při nepřízni počasí se představení ruší)
4.července
20:00h Předpouťová zábava skupiny ARZENAL
5.července
10:00h Poutní Mše svatá u kostela s. Michaela
Výstava fotografií "Bystřické zrcadlení" v místním KD
14:00h Koncert dechového kvarteta z Bystřice n.P.
po skončení prohlídka kostela s výkladem

S VODOMILEM
ZUBŘÍ ZEMÍ
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VÝHRY

VÝBUCH LAKAGÍGARU (1783)
Když před třemi lety vybuchla islandská sopka Eyjafjallajökull, uzavřel se na několik dní letecký prostor
nad Evropou, běžného života se však
její erupce nijak nedotkla. V minulosti
však můžeme najít případ, kdy se exploze vulkánu projevila na Bystřicku.
Jiří Vrbas z Písečného ve svých
pamětech napsal: „Roku 1783, totiž
od Jana až skoro do žní, každého dne
a noci takové husté mlhy po všech krajinách stály, že se ani na malý kus světa žádný podívat nemohl. Též i slunce
a měsíc se proměňovaly. Slunce krvavé
tak jako krev každého dne vycházelo
a měsíc jako pytel černý býval.“
Podobné líčení bychom našli
v mnoha kronikách a pamětech po celé
naší zemi. Kupříkladu František Jan
Vavák z Milčic poznamenal: „Od 17.
června až do dneška, t. j. 22. téhož, každý den smutné požáry (jak říkáme) jako
nějaká mlha pod oblohou i při zemi se
spatřovaly. Slunce každý den, když vycházelo, i večer, když zacházeti mělo,
hned okolo šesti a sedmi hodin tak červené a smutné se ukazovalo a při tom
žádných paprsků od sebe nepouštělo,
že jak dlouho kdo chtěl, mohl se naň
dívati. Z toho znáti, jak husté ty mlhy
jsou; málokdy přijde malá chvilka, co
by na půl míle aspoň viděti bylo. [...]
14. července, po sv. Markytě ten den,
mlhy a tmy drobet řidší začaly býti, že
přece na chvíli aspoň míli anebo dvě
viděti bylo, a dne posledního července
žádné nebyly; nato 1. srpna zas byly,
9. téhož nic.“
Rovněž páter Antonín Strnad, tehdejší ředitel hvězdárny v pražském
Klementinu, zaznamenal řadu neobvyklých atmosférických jevů: mimořádný pokles teploty, časté bouřky,
husté mlhy, narudlý sluneční svit, záření nočních oblaků a opar kolem nebeských těles.
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S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ 2013
Nedávné povodně nám opět připomenuly hrůzu přírodních živlů, mohutnou a nezkrotnou sílu vody.
Ale bez vody by na druhou stranu nebylo života! Voda je stále svěží,
živá… Kam se hrabe moře proti tůním
na Svratce! Všechny jsem je prošel, probrouzdal, probrodil. I studenou vodu
pod přehradou, vodu tmavou, těžkou,
chladnou. Vodu Nezvalovu s rozrazilem
na břehu a tisícem jiného kvítí. Rodnou
vodu Mrštíkovu, vodu svěcenou! Jsou
možná větší řeky, mají větší třpyt…
Bublající potůčky na Žákově hoře,
Sražená voda, kde byla zase jednou
Morava okradena… Tůň nad Chudobínem, jenž tu utonul v nekonečné kráse.
Hukot vody pod Čertovou skálou na
Prudké. Klidné rozplynutí pod Děvičkami. K tomu všemu se musím stále
vracet.
Nezabloudíte v pramenech Bystřičky nad Lískem? Trefíte na Aueršperk
přes tolik brodů? A co Nedvědička pod
Pernštejnem? Ještě hezčí jsou její břehy u Věžné. Těch toulek tímto krajem!
A toho každoročního brodění k Trenko-

vě rokli, Havlovu a Skryjím přes řeku,
která se bojí prozrazení a chrání poklady. Po Strážek je Bobrůvkou, poté už
Loučkou. Brána nebes čeká u jejího ústí
v Předklášteří.
A máme tu další a další říčky a potoky. Voda umí být ukrutná, nesmlouvavá.
Ale jako lidstvo má i ona dvě tváře! Bez
vody by nebylo života, krásy, radosti...
Shodou okolností právě po půvabných řekách, říčkách, potocích a vodách Bystřicka vede 7. ročník výherní
a poznávací akce S Vodomilem Zubří
zemí 2013. I v letošním roce zahájila
1. května a potrvá do 31. října 2013. Na
deseti půvabných místech na vás bude
čekat kontrolní otázka a také příslušné
razítko. Po deseti vodních tocích na vás
čekají roztomilé výlety. Vyhrát můžete
jízdní kolo, romantické večeře a spoustu
dalších cen.
Vyhrajete především krásu pro oči
a spokojenost v srdci. Bližší informace
hledejte na kontaktních místech, v TIC
Bystřice n. P. nebo na www.info.bystricenp.cz
Hynek Jurman

Zájezd Po stopách Vodomila 2012
16:00h Pouťová zábava s kapelou "Zuberská šestka"
Vše za účas pouťových atrakcí, stánků tradičních
řemesel a bohatého občerstvení
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Cena zájezdu na Novoměstsko, do Sněžného a Jimramova bude cca 160.- Kč, volná místa zamlouvejte v TIC
v Bystřici. Předpokládaný termín: konec srpna, začátek září.
11. strana
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných
v průběhu měsíce května.
Knihy pro dospělé:
Bankovská Motlová L.
Čermáková Dana
Follett Ken
Hajdur Vasil
Hájíček Jiří
Child Lee
Janečková Klára
Kojzar Jaroslav
Kolářová Kateřina
Link Charlotte
Lipnická Milena
Mazný Petr
Plaidy Jean

Schizofrenie
Karel Roden
Kavky
Z gulagu přes Buzuluk do Prahy
Rybí krev
Muž na odstřel
Prokletý původ
Jediná spravedlivá
Jinakost-postižení-kritika
Šmírák
Logopedická prevence v mateřské škole
Šumavská nej—
Ludvík Milovaný

„JSEM DRUHÁČEK – ČTU A POMÁHÁM“
Čas velmi rychle běží - z loňských
prvňáčků se stali druháčci a byla
by škoda neposunout hranice jejich
zájmu o knihu někam dál. Tak, aby
četli knihy odpovídající jejich věku
a přitom si sami začali „oťukávat“
poklady české literatury. A aby jejich
píle byla zúročena více, od ledna svojí
četbou pomáhali tělesně, smyslově
a mentálně postiženým dětem v České
republice, dětem v Africe, Guatemale
a mnoha dalším... Za každou přečtenou knihu získali virtuálních 50Kč
a těmi, na již zmíněné projekty, přispí-

vali. Za jejich nezištnou pomoc jsem
se tedy rozhodla odměnit jejich snahu
nejen diplomem, ale ty nejsvědomitější i knihou, která jim bude připomínkou jejich píle a pomoci. Tímto chci
poděkovat nejen třídním učitelům
bystřických druháčků za možnost
tento projekt uskutečnit, ale i těm druháčkům a jejich rodičům, kteří se do
projektu zapojili s chutí a samozřejmostí.... Krásné prázdniny a příští rok
snad s oběma ročníky na shledanou.
Dagmar Navrátilová
Městská knihovna, Odd. pro děti a mládež

Knihy pro mládež:
Flanagan John
Heinlein Sylva
Miler Zdeněk
Morkes Petr
Orlev Uri
Rubin Sarah
Schwabiková Kateřina
Smith L.J.
Uličiansky Ján

Ilustrovaná encyklopedie odívání
Bratrstvo. Lovci
Bláznivá teta a já aneb “Rychle pryč!“ řekla teta Matylda
Krtek a jeho svět
Komisař Vrťapka & tajemství mahárádžova vejce
Ostrov v Ptačí ulici
Tančit ke hvězdám
Cesty dětí do staletí, aneb,
Jak Běla a Kuba poznávali naši historii
Upíří deníky. Ohrožení
Analfabeta Negramotná

„UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“
Každý den se sama sebe ptám, co pro nás, „nejinteligentnější bytosti“ planety, znamená v této hektické, technickými vymoženostmi předimenzované
době „kniha“. Bývala a domnívám se, že i dnes je základním stavebním kamenem lidského vědění, ale co dál? My mnozí, co jsme vyrůstali v dobách
„technického temna“ jsme měli šanci a možnost poznávat snáze její tajemství
a zůstala tak pro nás přítelem, ke kterému se utíkáme alespoň na chvíli odpoutat od každodenních starostí. Tímto projektem jsem chtěla dětem dát stejnou
šanci, jakou jsme měli my. Za půl roku píle dostaly děti 1. tříd bystřických
ZŠ diplom a ty nejpilnější i knihu, kterou nelze koupit v žádném z obchodů,
vydanou exkluzivně pro tento projekt. Avšak tou nejdůležitější a nejcennější
odměnou jim bude přítel – přítel navždy a napořád....

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

Zubní pohotovost ČERVEN- ČERVENEC 2013
ČERVEN
29.6. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
30.6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
ČERVENEC
PÁ 5.7. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
SO 6.7. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
NE 7.7. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
13.7. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
14.7. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Vel. Meziříčí, 603 206 336
20.7. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332
21.7. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
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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Charita
Česká republika

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

LETNÍproTÁBOR
JEDOV
děti od 1. do 6. třídy
volná místa již pouze v 1. turnusu 10. - 17. 8. 2013

2. 600,- Kč za turnus

I. turnus
II. turnus

5.8. – 9.8. 2013 všeobecný
12.8. - 16.8.2013 všeobecný

Cena jednoho turnusu: 700,- Kþ/os.
V cenČ zahrnut obČd, pitný režim, vstup na koupalištČ pĜi pĜíznivém poþasí,
drobné výdaje.
Program: soutČže, sportovní hry, tvoĜivost, kreslení, vycházky do pĜírody,…..

Bližší informace a pĜihlášky na emailu: exlova@tiscali.cz nebo
bystricenp@seznam.cz, tel.: 736 773 621
Na tábor musí být pĜihlášeno min. 10 dČtí.
Tábor pod vedením Jitky Exlové,
www.aerobik-je.estranky.cz (zde naleznete fotky z loĖského roku)

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Bližší informace obdržíte v kanceláři DDM
nebo na tel. 566 552 700,
e-mail: ddmbynp@seznam.cz

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem

L É TO 2 0 1 3
MĚSTSKÉ TÁBORY

I. turnus
II. turnus

1. 7. – 5. 7. 2013 – všeobecný
8. 7. – 12. 7. 2013 – výtvarný /max. 15 dětí/
8. 7. – 12. 7. 2013 – všeobecný
III. turnus
15. 7. – 19. 7. 2013 – počítačový
15. 7. – 19. 7. 2013 – všeobecný
IV. turnus
22. 7. – 26. 7. 2013 – cyklistický od 3. třídy
22. 7. – 26. 7. 2013 – všeobecný
V. turnus
29. 7. – 2. 8. 2013 – všeobecný
VI. turnus
5. 8. – 9. 8. 2013 – všeobecný
Cena jednoho turnusu:
členové DDM
600,- Kč
ostatní
650,- Kč
výtvarný tábor
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 (podle zaměření tábora – hry,
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště …)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM
nebo na telefonu: 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz
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LANOVÝ PARK OTEVŘEL V NOVÉM
V sobotu 8. 6. 2013 se konalo historicky 1. slavnostní zahájení sezóny
rekonstruovaného lanového parku - Akcentrum. Využili jsme proto tohoto dne a položili jsme několik otázek manažerce Akcentra Jitce Gávelové.
Na co všechno se můžeme v „novém“ Akcentru těšit?
„Lanový park a stávající cyklokrosová a terénní trať prošla celkovou rekonstrukcí. Vybudovali jsme nové nízké lanové překážky a dětskou horolezeckou
stěnu. V areálu proběhly terénní úpravy,
vytvořila se místa pro volnočasové aktivity (pétanque, kroket, minigolf aj.)
a protihluková bariéra u trati. Nakoupili
jsme dětské čtyřkolky. V plánu máme
ještě vytvoření dětského koutku s pergolou. Současně stále spolupracujeme s
ﬁrmou, která se zabývá úpravou terénů
(zahrad aj.), aby se zvelebil celý areál.
Z toho, co jsem popsala, je Akcentrum určený nejen pro nadšence sportu
a adrenalinu, ale stejně tak pro ﬁremní
akce, školní aktivity, či na odpolední
aktivity rodičů s dětmi. Nápadům se
meze nekladou. „
Jak jste spokojeni s prvním dnem
sezóny a na co nás můžete pozvat?
„Vzhledem k tomu, že přišlo přibližně 200 návštěvníků, myslím, že je to
velmi služný počinek. Každý návštěvník byl při vchodu seznámen s možnostmi využití areálu. Posléze si každý
mohl vybrat to své. Jak již samotný
lanový park, či jízdu na čtyřkolkách,
zahrát si kolektivní hru nebo si jen něco
ugrilovat a posedět v připraveném párty stanu. Po celou akci byli připraveni
4 vyškolení instruktoři. Děti nejvíce bavila dětská terénní čtyřkolka, elektrické
autíčko, horolezecká stěna, kde dítě
bylo jištěno a povzbuzováno rodičem
pod dozorem instruktorů, trampolína
a skákací hrad. Přijeli i adrenalinoví
nadšenci, kteří si vyzkoušeli zdolat překážky v 10 metrech. Celý den probíhal

v dobré náladě, počasí nám přálo, i přes
hodinový déšť. Podvečer patřil adrenalinu, byl vyhlášen souboj v 10 metrech
tzv. BETL.
Jakými aktivitami krom toho, co
nabízí areál sám o sobě, budete chtít
na tento den navázat?
„Vzhledem k tomu, že se tato akce
velmi podařila a je vidět, že o akce tohoto druhu bude zájem, mám v plánu
pořádat další podobné veřejně přístupné akce (např. noc s kytarou, loučové
večery, military dny, dny maminek
a dětí aj.). Pro návštěvníky a příznivce
bych ráda zmínila, že více informací naleznou na webových stránkách
www.akcentrum.cz nebo www.facebook.com/akcentrumbnp“.
Děkujeme za rozhovor.
-red-

Další vynikající výsledky šermířů TJ Sokol
Bystřice n. P. , vybojovali 2 cenné kovy
4. 5. 2013 SP Sokol CUP Brno
senioři
1. Byk Serguei BLR 2. JOVANOVIC Bojan CRO, 3. SERRI Cedrik
FRA, SZUMIELEWICZ Pawel
POL,6. Kurfürstr Jiri CZE, 35. Kurfürst Michal CZE, 37. Kurfurst Jan
CZE, 58 účastníků z 7 států.
18. 5. 213 Franklův memoriál
STU Bratislava mlž.
Chlapci: 1. König Robert TJ Sokol
Bystřice n. P. 2. Zeman Adam STU
Bratislava, 3. Totušek Marek TJ Sokol
Bystřice n. P. a Bohadal Matěj Slezan
Opava.
Děvčata: 1. Takacsová Patricia SK
Šamorín, 2. Králiková Veronika STU
Bratislava, 3. Nagy Kitti SK Šamorín
a Udvardi Jazmin SK Šamorín, 5. Malíčková Eliška TJ Sokol Bystřice n. P.
18. 5. 2013 ﬁnále MČR Liberec
seniorská kategorie
Muži: 1. Kundera Václav SBI I.
2. Krejčík Jan USK Praha, 3. Prokeš
Josef USK Praha a Mádr Vilém USK
Praha, 5. Kurfürst Jiří, 7. Kurfürst Mi-

chal. 9. Kurfürst Jan všichni TJ Sokol
Bystřice n. P.
Ženy: 1. Šabartová Eliška USK
Praha, 2. Borysenko Natálya Loko.
Liberec 3. Jakubcová Kateřina TJ
Sokol Bystřice n. P. a Vrtalová Táňa
Staré Město.
Celkové pořadí seriálu MČR seniorů:
1. Kundera Václav SBI I, 2. Krejčík Jan USK Prha, 3. Kurfürst Jiří TJ
Sokol Bystřice n. P. 7. Kurfürst Jan,
9. Kurfürst Michal všichni TJ Sokol
Bystřice n. P.
Celkové pořadí seriálu MČR seniorek:
1. Šabartová Eliška USK Praha,
2. Andrea Bímová USK Praha, 3. Havránková Eva Slezan Opava, 6. Jakubcová Kateřina TJ Sokol Bystřice n. P.
MČR družtev senioři:
1. USK Praha (Prokeš, Krejčík
Mádr), 2. TJ Sokol Bystřiáce n. P. (Jiří,
Michal a Jan Kurfürst). 3. TJ Sokol
Brno (Kundera, Srna, Přichystal)
Text Vlastimil Kurfűrst,
foto Jiří Kurfürst

Stříbrné družstvo mužů-Michal, Jan, Jiří Kurfürst, dále Kateřina Jakubcová a David Svoboda. D. Svoboda je český moderní pětibojař, olympijský vítěz
z londýnských her 2012 a mistr Evropy pro rok 2010

Fotbalová akademie Petra Kouby, o.s.
pořádá

Letní kemp brankářské školy
- Kde: Bystřice nad Pernštejnem
- Kdy: 20.7. - 21.7.2013
- Tréninky vedou současní zkušení trenéři - bývalý
profesionální brankáři se zkušenostmi z ligových týmů
- Cena: 2.430,-Kč (v ceně ubytování, strava, trenéři, hřiště, salonek)
- lze objednat i bez ubytování

více na stránkách www.brankarska-skola.eu
nebo
pavel1travnicek@seznam.cz
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Jarní rybářské závody 2013
V sobotu 25. května 2013 se na rybníku Nový v Jimramově uskutečnily „Jarní rybářské závody 2013“. Přes nepřízeň počasí se závodů zúčastnilo
45 dospělých a 4 mladí rybáři.
První rybu ulovil v 6:04 hodin a cenu Pojišťovny Generali tím získal Miroslav Šafář z Kunštátu. Nejdelší rybu, štiku 62 cm, ulovil a cenu města Bystřice nad Pernštejnem získal Vít Kutal z Jimramova. Celkovým vítězem se stal
Petr Sobotka ze Žďáru nad Sázavou ziskem 438 bodů, který tak obdržel zlatý
pohár šampióna. Stříbrný pohár a tím druhé místo obsadil Miroslav Moravec z Poličky se ziskem rovných 400 bodů a bronzový pohár připadl Tomáši
Melicharovi ze Žďáru nad Sázavou za 243 bodů. Celkem bylo uloveno 181
ryb, z toho 37 kaprů a 1 štika. Po celou dobu závodů nechybělo dobré občerstvení, včetně specialit z udírny a samozřejmě dobrá nálada všech závodníků,
pořadatelů i příchozích.
Jiří Nykodým

Hurá za pokladem!
Už jste někdy hledali poklad?
Ne? Tak to jste o mnoho přišli. Žáčci
z 1.-3. třídy ZŠ v Dolní Rožínce
mohli toto dobrodružství zažít v pátek 7. června 2013 na vlastní kůži.
Počasí nám bylo nakloněno – konečně přestalo pršet – a malí objevitelé
se vydali směrem k Rožné, kde celá
akce měla vypuknout. Z očí se jim
dalo vyčíst napětí a velké očekávání
– jak to všechno dopadne, zvládneme to, najdeme poklad a jaký bude?
Nejprve byli hledači losem rozděleni do tří družstev – Špačků, Vlaštovek a Pěnkav – a už mohli vyrazit na
trať vstříc dobrodružství. Čekalo je
celkem deset stanovišť, na kterých za
bedlivého dozoru žáků 8. třídy plnili
nejrůznější úkoly z oblasti zdravovědy
a přírodních věd. A nejen to, museli
prokázat i svoji zručnost, bystrost,
fyzickou zdatnost. Za splnění každého úkolu obdrželi jednu indicii, která
jim měla pomoci při hledání pokladu.
Přestože úkoly byly náročné a cesta
terénem vyčerpávající, vše zvládli na
výbornou a postupně všichni dorazili
do základního občerstvovacího tábora,
odkud už bylo k cíli jen pár set kroků.
Po správném seřazení všech indicií

a objevení tajemné značky uprostřed
lesa bylo jasno – poklad je ukrytý pod
kořeny starého pařezu a cestu k němu
ukazuje šipka. Zavládlo napětí a vzrušení – hurá za pokladem! A skutečně –
po chvíli je truhla objevena – ještě najít
ten správný klíč! Víko se nadzvedává
a hledači jásají – drahokamy, bonbony, plyšáci … Námaha se vyplatila!
Poklad byl nalezen! Snad si ho spravedlivě rozdělíme – na to už dohlédnou paní učitelky.
Teď ještě zaplnit prázdná bříška lesní gulášovou polévkou připravovanou
v kotlíku na improvizovaném ohništi
a jako bonus páreček – samozřejmě
vlastnoručně opečený. To byla dobrota!
To bylo dobrodružství!
Největším oceněním byla rozzářená očka malých hledačů. Jejich velký
dík patří panu Miloši Janečkovi z Rožné, který celou akci připravil, zorganizoval a ﬁnančně zabezpečil. Kéž by se
naše školství nadále a čím dál častěji
setkávalo s rodiči, kteří jsou ochotni
škole pomoci a proměnit slova v činy.
Takový rodič – to je totiž skutečný
POKLAD. Děkujeme! A třeba někdy
příště … Kdo ví …
ZŠ Dolní Rožínka

nabízí

strojní založení trávníků
Bližší informace podá ing. Nemrah na tel. 566 552 595, 606 770 125
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BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Mladý zahrádkář
Již tradičně se začátkem května
žáci, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve školním kole, účastní okresního kola soutěže „Mladý zahrádkář“.
I letos jsme se v pondělí 13. května
2013 vypravili do Žďáru nad Sázavou. Ve dvou kategoriích soutěžilo
celkem 60 žáků. A nám se podařilo do Štěpánova nad Svratkou opět
přivézt 1. místo! V kategorii starších

žáků zvítězil Martin Procházka ze
7. ročníku, který bude poslední
červnový víkend reprezentovat naši
školu v národním kole (letos se koná
ve městě Klatovy). I ostatní soutěžící dosáhli velmi pěkných výsledků
a zaslouží si pochvalu. Všem děkuji
za svědomitou přípravu a Martinovi
přeji hodně štěstí!
Silvie Zivčáková

Velebnosti, už je to tady!
Blažkovské závody přes rybník se blíží!
Loňský 50. ročník tradičních
blažkovských závodů přes rybník
navštívily legendární ženy z Hoštic!
Přestože byly zvyklé na slunce,
seno, jahody, Blažkov jim dopřál
mračno, vodu a likéry na zahřátí.
Letošní rok má sice našlápnuto
obdobně, ale věříme, že se návštěv-

níci oblíbených a hojně navštěvovaných závodů konečně dočkají vytouženého krásného počasí.
Keliška, ženy z Hoštic a SDH
Blažkov vás srdečně zvou na
51. ročník závodů přes rybník,
které se uskuteční v neděli 21. července 2013 ve 14.00 u KD Blažkov.

Pohádkové neděle ve Velkých Janovicích

Arboretum, Dravci a Rudka – květen
v ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín
My v Prosetíně máme rádi přírodu (však nás tady obklopují nádherné lesy a louky), a tak jistě nikoho
nepřekvapí, že i náš projekt reg. č.
CZ.1.07/1.4.00/21.1496, do kterého
jsme se zapojili v rámci projektů
EU, se bezprostředně týká prvouky
a přírodovědy. Někdo využije peníze z projektu na dovybavení učeben
nebo nákup pomůcek. My jsme se
rozhodli investovat do netradičních hodin prvouky a přírodovědy,
abychom posunuli hranice výuky
i mimo budovu školy.
Nejprve jsme jeli navštívit arboretum v Borotíně a zahradnictví
v Doubravici nad Svitavou. Naučili
jsme se něco o rostlinách i bylinách,
vypracovali pracovní listy a hlavně
jsme nezapomněli s sebou vzít rodiče a známé, aby se tak propojily naše
světy – ten školní a ten rodinný.
V úterý 7. 5. 2013 jsme si pozvali spolu se ZŠ a MŠ Štěpánov nad
Svratkou společnost Zayferus, která
se věnuje výcviku dravých ptáků.
Kdo už někdy jejich program zhlédl, jistě mi dá za pravdu, že se jedná
o nezapomenutelný zážitek a krásně strávené dopoledne. Vždyť kdy
jindy Vám bude na ruce přistávat
kondor nebo si budete moci vypustit
sokola? A kdo jste je ještě neviděli,
tak nezoufejte. Firma Zayferus bude
16. strana

celé léto k vidění v lednickém parku
vždy o víkendech.
Poslední z řady netradičních hodin se odehrála ve smyslové zahradě
v Rudce u Kunštátu. Návštěvu tohoto krásně upraveného areálu jsme
si zpestřili i vstupem do Jeskyně
Blanických rytířů, výstupem na rozhlednu a procházkou po smyslové
zahradě. Dalším velkým lákadlem
byl pro nás i oběd v Hotelu Rudka.
Byl vynikající, stejně tak jako naše
exkurze. Zkrátka v Prosetíně se pořád něco děje…

Bylo, nebylo… Takhle by se dala
nazvat dvě nedělní odpoledne ve Velkých Janovicích, která patřila především dětem.
První neděle byla spojena s oslavou
dne maminek. Děti si pro ně připravily
opravdu bohatý program – recitovalo
se, tancovalo se, zpívalo se a nechybělo
ani divadlo. Děti se převlékly za tučňáčky, aby nám ukázaly, jak těžké to bývá,
když se ocitnete na ledové kře a ještě
si nejste jistí, jestli vám něco neuteče
do kalhot. Také k nám přiběhl Taťka
Šmoula a celá jeho modrá rodina. Zlatým hřebem programu však bylo divadlo. Naši malí herci sehráli pohádku „O
perníkové chaloupce“, do které vnesli
trošku moderny – čarodějnice asi určitě
neměla koště, které zní jak Ferrari nebo
elektrický sporák. Avšak ani tyto věci ji
neuchránily před špatným koncem.
Kromě dětí se na programu podílela
i paní Zítková, která nám přečetla krásné úryvky ze Zlatovlásky a Babičky od
Boženy Němcové. Své přidal i Tomáš

Groulík, který jako rodák od Janovického potoka přednesl báseň Na břehu
řeky Svratky.
Druhé nedělní odpoledne bylo spojeno se Dnem dětí a bylo rovněž pohádkové, a tak trochu tajemné. Řekněte
sami „Stvoření vodníka v Janovicích“
není zrovna běžná činnost. A taky že
nebyla. Do budovy bývalé školy přijel
Ing. Michael Pavlovský s manželkou,
kteří s dětmi společnými silami a nadšením vytvořili vodníka. Děti vrtaly, řezaly, barvily, až se místností ozvalo kýžené „brekeke“ a janovický vodník byl
na světě. Nebojte se, žádnou dušičku si
neodnesl. Místo toho dětem pustil hudbu a odpolední diskotéka mohla začít.
Za krásná odpoledne patří především dík těm, kteří umožnili jejich
zdárný průběh. Zvláštní dík chci věnovat Libuši Buchtové, jež do naší vesnice přivezla vzácnou návštěvu a zaručila, že konec vodníků na Vysočině určitě
nenastane.
Dana Groulíková
Foto: Martin Dlouhý
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DĚTI ZE ZŠ LÍSEK NA NÁVŠTĚVĚ
V HZS JmK BRNO
Začátkem měsíce května jsme využili nabídky jednoho z rodičů, který
pracuje jako hasič u Hasičského záchranného sboru JmK Brno Lidická
a vydali jsme se k nim na exkurzi.
Hned po příjezdu se nás pan Pražák ujal a velmi zajímavě nás seznamoval se svým povoláním. Během
dvouhodinové návštěvy jsme si
prohlédli hasičská auta, jejich vybavení, výstroj hasičů, děti si mohly
vyzkoušet komunikaci vysílačkou.
Byli jsme ale také přítomní „běžnému provozu“, kdy hasiči vyjížděli na
záchranné akce. Mohli jsme nahlédnout i na oddělení Integrovaného
záchranného systému, které odpovídá za koordinaci záchranných prací
a spolupráci všech složek – hasičů,

policie a záchranné služby. Jeho pracovník děti velmi důrazně varoval
před zneužíváním telefonních čísel
IZS.
Zážitků bylo mnoho, ale všechny
předčil ten poslední – každý se mohl
svézt na plošině výsuvného žebříku
hasičského auta.
Po celou dobu exkurze jsme se
přesvědčovali o náročnosti a záslužnosti této profese. Díky panu Pražákovi a všem ostatním za čas, který
nám věnovali! A také děkujeme
všem, kteří nám při velikonočním
jarmarku přispěli nákupem drobných výrobků do Dětského fondu.
Mohli jsme tak dětem uhradit dopravu mikrobusem.
Jiřina Kabrdová

Den dětí ve Věžné

Den dětí je ve Věžné každoročně dnem plným her a soutěží. V letošním
roce si děti na 1. června zastřílely z luku i z airsoftové pistole, zaházely šipkami, vyzkoušely si lanové centrum a šplh. Musely prokázat nejen zručnost,
ale i postřeh a znalosti. Na závěr se pak děti svezly na poníkovi. Abychom
neměřili síly jen mezi sebou, pozvali jsme letos i děti z naší družební obce,
kterou je Věžná u Pelhřimova.
Poděkování patří nejen počasí, že nám přálo, ale i členům zastupitelstva
a členům badmintonového klubu, kteří se podíleli na organizaci.
Jana Vrbková, starostka

Školka v Písečném na cestě k Montessori

Volejbalový turnaj „O věženskou plácačku“
V sobotu 18. května se ve Věžné
konal již 3. ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev „O věženskou plácačku“. Turnaje se již
tradičně zúčastnila družstva nejen
z Věžné, Rožné, Josefova, Milasína
a Doubravníka, ale letos i družstvo
z Nového Města.
Věženskou plácačku si stejně jako

v loňském roce odvezl skvělý tým
Doubravníka, domácí hráči obsadili druhé a třetí místo. Pořadí a body
však nebyly hlavní cíle našeho turnaje, protože ceny si odvezli všichni.
Nejdůležitější pro nás je, že jsme
strávili příjemný den při sportu a už
teď se těšíme na další ročník.
Jana Vrbková, starostka

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V minulém roce se tři pedagogové z naší základní a mateřské školy zapojili do projektu na podporu
inovačních přístupů ke vzdělávání
a jejich využívání v mateřské škole.
Absolvovali jsme několik navazujících seminářů v Jihlavě, které nám
představily Montessori pedagogiku.
Jedná se o metodu italské lékařky
Marie Montessori, která ji vytvořila
na základě pozorování dětí a práce
s nimi. Všímala si jejich přirozeného
zájmu a chutě se učit a poznávat stále nové věci a také toho, jak chtějí
napodobovat práci a činnosti dospělých. Chtějí se stát dospělými. Lepší, než děti odhánět, je umožnit jim
to. Mottem Marie Montessori bylo:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
Doba, kdy je dítě naladěno pro
získání určitých vědomostí a dovedností nejintenzivněji, se nazývá senzitivní období. Pokud je dítěti umožněno toto období využít k tomu,
o co má zrovna samo zájem, jsou
jeho poznatky trvalé. Přitom je získá
bez potíží a větší námahy. Zkrátka
jde o to, poskytnout dítěti právě ty
podněty, informace a zážitky, o které
má v dané době samo zájem, a to na
základě našeho pozorování dítěte.
Slouží k tomu spousta didaktických pomůcek z oblasti matematiky,
jazyka, smyslového vnímání, praktických činností a kosmické výchovy, což jsou veškeré poznatky o světě a životě v něm. Všechny pomůcky
jsou umístěné na dětem přístupných
místech, aby si je mohly samostatně
vybírat podle svého zájmu a pracovat s nimi na koberečcích. Děti se
při práci učí vzájemně respektovat
soukromí, nerušit se, započatou práci dokončit, vrátit pomůcku na původní místo a potom svůj kobereček
smotat a uklidit tam, kam patří.

Úkolem pedagoga je děti při práci
sledovat, ale pokud ho samy nepožádají, tak do ní nezasahovat. Podněcuje je to ke zvídavosti a motivuje
k experimentům a chuti pracovat
s pomůckami, odhalovat samostatně
nová tajemství, nové způsoby a souvislosti. Mnoho pomůcek lze koupit,
ale nemalé množství jich zhotovují
učitelé sami. Každou novinku je třeba dětem představit, aby věděly, jak
s ní mají manipulovat a k čemu je
určená. Tato demonstrace se provádí

v elipse, která je nastálo označena na
koberci páskou a kam si děti sedají, aby dobře viděly. Také po elipse
chodíme při relaxační hudbě, čímž
děti koordinují pohyby svého těla,
ztiší se a koncentrují.
V naší mateřské škole jsme se
vydali touto cestou a s Montessori
principy chceme pracovat i nadále,
protože se každodenně přesvědčujeme, že tento systém se dětem líbí
a zcela přirozeně jej přijímají. Každého, kdo by se chtěl dovědět víc,
u nás rádi přivítáme a odpovíme na
případné otázky.
Lenka Havlíková,
vedoucí učitelka MŠ v Písečném
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POZVÁNKA
na sraz rodákĪ a oslavy 120. výroĀí založení
Sboru dobrovolných hasiĀĪ Nyklovice
20.,ERVENCE2013
PROGRAM:

8.30:Ekumenickábohoslužba
9.30–10.00:SetkánírodákõvKD
10.00–11.30:Slavnostnízahájení,kulturníprogram
11.30–12.30:Ob³d
13.30–14.00:Vítáníhasi«skýchsborõ
14.00–14.30:Zahájeníoslav120.výro«íSDH
14.30–15.30:Ukázkyhistorickéasou«asnéhasi«skétechniky
15.30:Setkánívšechzú«astn³nýchnavýletišti–kposlechuatancihraje„Zuberskášestka“

BOHATÉOB,ERSTVENÍPOCELÝDENZAJIŠT4NO.

Sbor dobrovolných hasiþĤ Bukov a Obec Bukov
Vás srdeþnČ zvou na

Oslavy 130. výroþí založení sboru
Sraz rodákĤ
v sobotu 27.7.2013
Program:
13 30 hodin - Nástup sborĤ
14 00 hodin - Slavnostní prĤvod obcí,
Slavnostní vysvČcení praporu

MAS Zubří země, o.p.s.
Tel.: 731 575 342
zubri.zeme@centrum.cz
www.zubrizeme.cz

15 00 hodin - Ukázkové cviþení
16 00 hodin - Volná zábava

K poslechu i tanci hraje

Po dobu oslavy: Výstava historie obce – Ohlédnutí za minulostí

27. června 20133

BobrĤvanka

CHCETE SE ZAPOJIT DO PŘÍPRAVY
JEHO ROZVOJOVÉ STRATEGIE?
ÚČASTNIT SE ROZHODOVÁNÍ O VYUŽÍVÁNÍ
DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V REG
REGIONU?
GIONU
U?

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRODÁM starou chalupu v obci Bratrušín s pozemkem 925 m2. Pozemek vhodný pro stavbu domu. Tel.: 724 937 715
• PRODÁM byt v Dolní Rožínce. Částečně rekonstruovaný, nová plast.
okna a dveře, 2+1 v os. vlastnictví s velkým sklepem. Tel.: 776 009 374
• PRODÁM rodinný dům se zahradou a stodolou v Kundraticích na Bystřicku. Ihned k bydlení 1+2, topení plynové i pevná paliva. Možnost půdní vestavby. Tel.: 776 606 052
• PŮJČKY pro soukromé osoby i podnikatele. Hotovostní nebo bezhotovostně na účet. Tel. 722 498 291
• HLEDÁME brigádníky, brigádnice na rozvoz knih s vlastním autem.
Vhodné i pro důchodce. Možno i dlouhodobě. Tel. 739 067 695
• HOMEOPATICKÁ poradna Ivety Petrové - tel. 603 843 698, email:
homeopatie-petrova@seznam.cz
• MÁTE DOMA v garáži nebo ve stodole motocykl zn. Jawa, nepotřebujete ho, překáží Vám a sháníte peníze? Nabízím odkup motocyklů zn.
Jawa do roku výroby 1970. Modely od 125 až po 500. Platba na místě
a v hotovosti. Tel. 739 067 695
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přijďte na
ZÁVĚREČNÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE
ROZVOJE ÚZEMÍ NA OBDOBÍ 2014 - 2020

KDY: čtvrtek 27. června 2013 od 16.30 hodin
KDE: Sportovní areál Borovinka, Domanín
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Prosíme o potvrzení účasti na emailové adrese: zubri.zeme@centrum.cz
nebo na tel.: 731 575 342, 566 590 399
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ, INZERCE

Dvě centra prevence žďárské Charity
se spojila v jedno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
přichází s další změnou ve své organizační struktuře. Z důvodu snížení
dotace a tedy z důvodu nedostatku
ﬁnančních prostředků došlo od 1. 2.
2013 ke spojení bystřického a žďárského centra prevence v jedno zařízení
s názvem Centrum prevence Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. Zároveň
došlo i k mírné redukci personálního
obsazení. „Nové“ zařízení žďárské
Charity sídlí nyní na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou.
Jaké nové možnosti přineslo spojení těchto dvou center?
„Ve spojení obou center prevence v
jedno vidím velkou příležitost ke sjednocování, zdokonalování a prohlubování naší práce v oblasti realizace
programů primární prevence a dalších
námi pořádaných aktivit,“ sdělila Bc.
Jana Lacinová, DiS., vedoucí Centra
prevence.

Průběžná práce a komunikace
s mládeží je podle vedení žďárské
Charity velmi potřebná, a to zejména
v rámci preventivních aktivit, díky kterým dochází k upevňování dovedností, znalostí a pozitivních postojů mladistvých, kteří přichází často do styku
s rizikovým chováním. Velkou snahou
je, aby spojení obou center prevence
neovlivnilo již zaběhlou spolupráci se
školami
„Realizace programů primární prevence a dalších aktivit probíhá i nadále
dle předem stanoveného harmonogramu ve všech spolupracujících školách
a dalších institucích,“ uvedla Jana Lacinová. V tuto chvíli je v přípravě nejen nová nabídka programů primární
prevence na školní rok 2013-2014, ale
také inovace webových stránek a dalších propagačních materiálů.
Tým Centra prevence Oblastní charity
Žďár nad Sázavou

Letní kino Dolní Rožínka 2013
(zaþátek ve 21:30 hod.)

Pá 28.6.
So 29.6.
Ne 30.7.
Po 1.7.
Út 2.7.
St 3.7.
ýt 4.7.
Pá 5.7.
So 6.7.
Ne 7.7.

Na vlásku
Ve stínu
Román pro muže
Tady hlídám já
Rango
Probudím se vþera
96 hodin: Odplata
127 hodin
Muži v nadČji
Muži v þerném

výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)

5

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

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

3
2
4

Brněnská 1739 t Tišnov
tel.:
549 213 937
7
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz t Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

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

uvádí v rámci kulturního festivalu

Nedìle

21.
7. 2013
v 10.00 hodin

Bystøice nad Pernštejnem
amfiteátr na Masarykovì námìstí

Zuberská šestka
a Dìtský dechový orchestr
ZUŠ Bystøice nad Pernštejnem
pod vedením dirigenta Štìpána Husáka
www.bystrickeleto.cz

vstup zdarma

obèerstvení

uvádí v rámci kulturního festivalu
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www.bystrickeleto.cz
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