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Na Vysočině vyrostl unikátní experiment
aneb rostliny ochutnávají budoucí klima

V Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem vybudovalo Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v .v. i. – CzechGlobe unikátní zařízení
tvořené 24 venkovními komorami, umožňujícími provádět simulaci dopadů budoucího klimatu na růst, fyziologii a produkci rostlin.

CYKLISTÉ OPĚT NA VYSOČINU
Ve čtvrtek 1. srpna bude odstartován 1. etapou v Bystřici nad
Pernštejnem již 17. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2013.
Na základě předběžných přihlášek slibuje letošní peloton opět velice dobrou účast z ČR, Holandska, Německa, Slovenska atd.
(Pokračování na str. 11)

Poutní mše ve Vítochově
O popularitě soluňských bratří na
Bystřicku svědčí i to, že vítochovský
kostelík je zasvěcen sv. Michaelovi,
ale velká pouť se zde odnepaměti koná
na svátek sv. Cyrila a Metoděje. I když
zajímavostí je, že původní křestní jméno Metoděje bylo Michael…
I letos mířili 5. července od rána
poutníci do Vítochova. Šli pěšky, jeli
na kolech, auty i autobusem. U ka-

Obdobných zařízení je ve světě
málo, toto lze ale považovat za zcela unikátní, protože žádný z experimentů neumožňuje sledovat vzájemné působení tolika faktorů současně. Výsledky výzkumu by tak
poprvé měly poskytnout odpověď
na otázky, jak sucho, UV záření či
výživa dusíkem ovlivňují stimulaci
fotosyntézy zvýšenou koncentrací
CO2 nebo zda mohou být rostliny
při zvýšené koncentraci CO2 citlivější k UV záření, suchu, nebo vůči

menného kostelíka byla celebrována
slavná mše svatá a zaznělo aktuální kázání, které nemohlo neodrážet
současnou politickou a společenskou
situaci. S vírou a nadějí se ale nakonec rozcházeli poutníci z Vítochova
v čase, kdy vzpomínáme 1150. výročí
příchodu věrozvěstů na Moravu.
Dědictví otců, zachovej nám Pane!
-HJ-

hmyzu a houbovým chorobám.
Komory představují vlastně malé
skleníky s půdorysem šestihranu.
Do komor je vháněn vzduch, který
je obohacován oxidem uhličitým na
koncentraci očekávanou v ovzduší ke konci tohoto století, tj. 700
ppm. Komory jsou přikryty stříškou, tvořenou otáčivými lamelami,
které zajišťují větrání a regulaci
srážek. Řízení probíhá na základě údajů sady čidel a analyzátorů.
(Pokračování na str. 3)

Bystřická stavba opět uspěla v soutěži
Zpřístupnění hradu Zubštejna bylo
oceněno Cenou hejtmana Jiřího Běhounka v soutěži Stavba Vysočiny
2012. Již v minulosti byly bystřické
investiční akce oceňovány. V roce

2009 byla prestižní cenou oceněna Rekonstrukce stadionu Tomáše Dvořáka
a v roce 2010 získalo cenu hejtmana
Bystřické náměstí. Při slavnostním
ceremoniálu řekl náměstek hejtma-

na Vladimír Novotný na naši adresu:
„V tomto případě Kraj Vysočina prostřednictvím ceny hejtmana ocenil
především snahu města Bystřice nad
Pernštejnem rozšířit a zkvalitnit na-

bídku atraktivních turistických cílů,
oceňujeme také dobrý úmysl a hlavně
odvahu rvát se o cenu a uznání v konkurenci obrovských stavebních akcí.“
Karel Pačiska

ZPRÁVY Z MĚSTA

Nositel tradic Bystřicka 2013
Na letošní oslavě 30 let trvání národopisných souborů v Dolní Rožínce byl završen druhý ročník akce
s názvem „Nositel tradic Bystřicka“. Tento titul chceme
na základě návrhů každoročně udělovat osobám nebo
skupinám osob, které mají zásluhu na tom, že tradice
charakteristické pro náš kraj přetrvávají, případně se obnovují či vytvářejí. Titul v roce 2012 byl udělen SDH
Vítochov, kteří se zasloužili na Bystřicku o zachování
tradiční Vítochovské pouti. Proč usilujeme o to, aby Bystřicko uchovávalo své tradice, proč věnujeme péči jejich
identiﬁkaci? Chceme, aby náš region byl přitažlivým a
stabilním místem pro své obyvatele. Chceme, aby zejména naše mladá generace znala kořeny a charakteristické rysy svého kraje. Chceme, aby se dále posilovala sounáležitost občanů s našimi obcemi a Bystřickem.
A samozřejmě také chceme, aby Bystřicko bylo přitažlivým a zajímavým místem
pro své návštěvníky a hosty. A jedna z cest k našim cílům vede právě prostřednictvím sdílených tradic.
Nositeli tradic Bystřicka pro letošní rok jsou národopisné soubory Rožínka
a Groš z Dolní Rožínky za udržení lidových tradic v podobě dětských her, říkadel,
písní, tanců a zvyků, které předvádí v autentické podobě tak, jak byly zapsány sběrateli lidové slovesnosti (více Bystřicko č.4/2013).
Jarmila Zemanová, Mikroregion Bystřicko
(Pokračování na str. 12)
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VAVŘINECKÁ
POUŤ
konaná pod záš tou starosty města

Pátek 9. srpna - výletiště Pod Horou
21.00 hodin

Pouťová zábava - hraje skupina METAXA
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici n. P.

Sobota 10. srpna - náměstí v Bystřici n. P.
Do 10.00 hodin
10.30 hodin

12.00 hodin

VIII. Memoriál Fran ška Proseckého sen.
Sraz historických vozidel spojený s
IV. srazem šlapacích au ček
Výstava historických vozidel a šlapacích
au ček, přehlídka modelů salónu paní
Baxantové – Procházkové, prohlídka
Depozitu veterán TATRA klubu Bystřice n.P.
Odjezd historických vozidel do Proseče
Pořádá Veterán TATRA klub v Bystřici n. P.

Neděle 11. srpna - náměstí v Bystřici n. P.
10.00 -12.00 hodin

Koncert populární slovácké krojované
dechové hudby VLČNOVJANKA
Zpívají: Laďka Hurábová, Jana Minaříková,
Josef Malina a Lubomír Maček
12.00 - 12.30 hodin Ry řské klání – Ry ři Země zubra
13.00 – 17.00 hodin 7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DECHOVÝCH HUDEB
SVATOBOŘÁCI - Svatobořice -Mistřín
BYSTŘICKÁ KAPELA - Bystřice n.P.
ŠOHAJÉ - Veselí nad Moravou
PERNŠTEJNKA - Pardubice
Přehlídku uvádí a zpívá JOŽKA ŠMUKAŘ
Pořádá Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem
PO CELÝ DEN JARMARK A BOHATÉ OBČERSTVENÍ
PR
RO DĚTI KOLOTOČE A JINÉ ATRAKCE, DOPOLEDN
NE
PRO
DOPOLEDNE
PROJÍŽĎKY NA KONÍCH
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Upozornění pro občany
Odbor dopravy a silničního hospo- mezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou
dářství MěÚ upozorňuje občany, že jejich držitelé povinni vyměnit nejv letošním roce čeká některé držitele později do 31. 12. 2013. Uplynutím
řidičských průkazů povinná výměna. stanovené doby pro jejich výměnu,
Kterých řidičských průkazů se vý- pozbývají řidičské průkazy v soulaměna týká?
du s novelou zákona č. 119/2012 Sb.
Řidičské průkazy vydávané v roz- platnost.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typ řidičského průkazu:

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA BYSTŘICKU
Tak jako každé léto probíhají na
našich silnicích stavební práce vyžadující dopravní omezení. Bystřiko
se v letošním roce těmto opatřením
také nevyhnulo.
Předně se jedná o dopravní omezení na silnici I/19 ve Štěpánově n. Svr.
a v Bystřici n. Pern., kde probíhají
stavební práce spojené s rekonstrukcí
mostů. Ve Štěpánově nad Svratkou
vás navede dopravní značení na místní komunikace, po kterých je vedena
objížďka pro vozidla do 22 t. Těžší
vozidla musí použít objízdnou trasu z Bystřice n. P. přes Vír, Rovečné
a Olešnici do Rozseče, kde se opět napojí na silnici I/19. Omezení by mělo
trvat do 15. 10. 2013. V Bystřici n. P. je
doprava vedena v první etapě jedním
stávajícím jízdním pruhem a provoz
řízen světelným signalizačním zaříze-

ním. Ve druhé etapě bude doprava vedena po mostním provizoriu s nosností do 48 t a také zde bude provoz řízen
světelným signalizačním zařízením.
Omezení by mělo trvat do 31. 10. 2013.
Další dopravní omezení se týká
silnice III/36210 v úseku z Bolešína
do Lhoty u Olešnice. I zde se rekonstruuje most. Objízdná trasa vede
z Bolešína přes Věstínek, Rovečné,
Olešnici do Křtěnova, kde se vrátíte
zpět na silnici III/36210. Omezení
by mělo trvat do 31. 10. 2013.
Obdobná situace je na silnici
III/3876 z Bořinova do Dolního
Čepí. Také zde se opravuje most.
Objížďka vede z Bořinova přes
Chlébské do Dolního Čepí. Omezení potrvá opět do 31. 10. 2013.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Bystřice n. P.

Kácení stromu ve vlastní zahradě
již bez povolení
Od 15. července 2013 začne platit
novela vyhlášky č. 189/2013 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Majitel zahrady již napříště
nebude muset ve správním řízení žádat o povolení, když bude chtít pokácet strom na vlastní zahradě. Tato
novela tedy plně svěřuje péči o soukromou zahradu do rukou majitele.
Před provedením kácení stromu (jedná se výlučně o strom, který roste na
soukromé zahradě) se ujistěte, že vaše
zahrada skutečně splňuje podmínky
pro volné pokácení dřevin. Zahrada je
pro volné pokácení dřevin deﬁnována
jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně
oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území
obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí
zahrada splňovat současně. Za zahradu zde nejsou považovány například
pozemky v zahrádkářských koloniích a také zahrady ohraničené pouze
živým plotem. Na vlastní zahradě si
tedy nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu
v době vegetačního klidu upravit nebo

i pokácet své vlastní stromy. Výjimkou jsou stromy, které jsou součástí
významného krajinného prvku (například vodního toku), či stromořadí,
nebo jsou vyhlášeny jako památný
strom. Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního
klidu. To znamená, že upravovat a kácet dřeviny v době vegetace sice není
striktně zakázáno, ale kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy
chráněné zákonem o ochraně přírody
a krajiny. Týká se to například ochrany
ptáků (zákonem je zakázáno poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat
ptáky zejména v době rozmnožování
a odchovu mláďat) nebo ochrany
zvláště chráněných druhů. To je jeden
z důvodů, proč má být kácení stromů
(ať už v režimu volného kácení nebo na
povolení) prováděno v době vegetačního klidu, tedy od 1. října do 31. března. V případě jakýchkoliv nejasností
nebo dotazů ohledně kácení dřevin se
neváhejte obrátit na odbor životního
prostředí městského úřadu.
Odbor životního prostředí MěÚ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVENEC SRPEN 2013
Datum

Název akce

1. 5. - 31. 10.

S Vodomilem ZubĜí zemí

1. 6. - 30. 9.

III. roþník fotografické soutČže Zrcadlení

21. - 26. 7.

SoustĜedČní tenistĤ JmTS

26. - 27. 7.

Kulturní festival: Vírské vanutí 2013

26. - 28. 7.

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

27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7.
27. 7. - 3. 8.

Taneþní zábava se skupinou MOP-ROCK
16. roþník Memoriál JiĜího ŠenkýĜe a již 21. roþník tradiþního
BystĜického STREETBALLU
Oslavy 130. výroþí založení sboru dobrovolných hasiþĤ a sraz rodákĤ,
hraje BobrĤvanka, 13.30 hod

Místo

Organizátor

Mikroregion BystĜicko

MČsto BystĜice n. P.

www.fotosoutez-bystricko.cz

KUMŠT o.s.

Sportovní hala

JmTS

KD Vír

Obec Vír

Daleþín

Obec, SDH, SK Drak Daleþín

VýletištČ VČchnov

TJ VČchnov

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
SoustĜedČní volejbalistek Sokola Jehnice

Sportovní hala

Sokol Jehnice

27. - 28. 7.

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

tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n. P.

27. - 28. 7.

Oslava 650 let od založení Kundratic

Náves u kapliþky

SDH Kundratice

28. 7.

Mezinárodní mistrovství ýR v motokrossu
tréninky od 08:00; finálové jízdy od 13:00hod.

28. 7. - 20. 8.

Výstava obrazĤ JiĜího Kristena; vernisáž 28.7. v 15.00 hod.

29. 7 . - 2. 8.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno – U16

1. – 2. 8.

17. roþník mezinárodního cyklistického etapového
závodu mužĤ VYSOýINA 2013

2. 8.

FarmáĜské trhy; 8.00 hod.

2. 8.

BystĜické léto: Folk-country námČstíþko; 17.00 hod.

3. 8.

Tradiþní myslivecký výlet, hudba Zuberská šestka; zaþátek v 18.00
hod. vystoupením Alter Ego

3. 8.

Aeroshow 2013

3. 8. - 16. 8.
4. 8.
9. – 11. 8.
9. 8.

Kemp a soustĜedČní stolních tenistĤ Slavoj Praha
Tradiþní výlet; hudba Jižani; 15.00 hod.
VavĜinecká pouĢ
PouĢová zábava - hraje skupina METAXA; 21.00 hod.

Píseþská Zmole

AýR

Galerie Na Bahnech ve Víru

Galerie Na Bahnech

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

Masarykovo nám.

Milan Plocek ZR

Masaryk. nám. BystĜice n.P.

OndĜej Fuchs

Amfiteátr BystĜice n. P.

Zapnuto BystĜice o. s.

VýletištČ ŠvaĜec

MS LesoĖovice

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

Sportovní hala

Slavoj Praha

VýletištČ Branišov

SDH Branišov

Masarykovo nám.

KD BystĜice n. P.

VýletištČ Pod Horou

Sbor dobrovolných hasiþĤ BYnP

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

10. 8.

Rodeo – mistrovství ýR 2013

10. 8.

Sraz historických vozidel spojený s IV. srazem šlapacích autíþek; 10.00 hod.

Masarykovo nám.

Veterán TATRA klub

10. 8.

Taneþní zábava se skupinou ELLA BAND; 20.00 hod.

VýletištČ VČchnov

Pohostinství VČchnov § Auto Gemini

11. 8.

Koncert slovácké krojované dech. hudby VLýOVJANKA; 10.00 hod.

Masarykovo nám.

KD

11. 8.

RytíĜské klání – RytíĜi ZemČ zubra; 12.00 hod.

Masarykovo nám.

KD

11. 8.

7. roþník pĜehlídky dechových hudeb; 13.00 hod.

Masarykovo nám.

KD

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

17. 8.

RC model show 2013

17. 8.

BystĜické léto: Jazz rock námČstíþko; 18.00 hod.

17. - 24. 8.

ŠermíĜský kemp

23. 8.

Taneþní zábava; 20.00 hod.

24. 8.

35. roþník BČhu Vírem mládeže; prezence od 8.00 hod., start v 9.30 hod.

24. 8.

60. roþník Malého svrateckého maratonu; start ve 14.30 hod.

24. 8.

Maratonská zábava; 20.00 hod.

24. 8.

Malá výstava ruþnČ tkaných výrobkĤ

24. 8.

Rodinný den 2013 – Rodinný den ve spolupráci s rodinnými pasy

24. 8.

Nohejbalový turnaj trojic „O pohár starosty obce“

Amfiteátr BystĜice n. P.

Zapnuto BystĜice o. s.

Sportovní hala

TJ Sokol BystĜice n. P.

Orlovna Rozsochy

TJ Rozsochy

Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

KD Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

Textil galanterie

Ludmila Samková

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

Býšovec

SDH Býšovec

24. 8.

RybáĜské závody Argentina 2013

Rybník Argentina

MRS, MO BystĜice n. P.

24. - 25. 8.

Výstava kvČtin a umČní v Moravci

KD Moravec

BĜetislav Roudenský ZAHRADNICTVÍ

24. 8. - 1. 9.

SoustĜedČní volejbalistek VKKP Brno

Sportovní hala

VKKP Brno

Rozsochy

Obec Rozsochy

25. 8.

BartolomČjská pouĢ s jarmarkem; 10.00 hod.

30. 8.

BystĜické léto: Divadlo na námČstí - Babiþka v trenkách; 20.00 hod.

Amfiteátr BystĜice n. P.

Zapnuto BystĜice o. s.

31. 8.

To nejlepší nakonec 2013 - Zlatý Šiklák a Slavnostní zakonþení 20té
sezóny na ŠiklovČ mlýnČ

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

1. 9.

Poslední prázdninové zastavení na Rácové s “opékaþkou“; 15.00 hod.

Rácová

MČsto BystĜice n. P.

1. 9.

Derniéra 2013 - poslední akce v sezónČ

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

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

Na Vysočině vyrostl...
(Pokračování ze str. 1)
Zajímá nás například, jaký dopad bude mít kombinace změny
koncentrace CO2, sucha a UV záření na pekařskou či sladovnickou
kvalitu produkce“, uvedl Ing. Karel
Klem Ph.D., zodpovědný za provoz
experimentu. Badatelé zde také sledují, jak rychle jsou rostliny schopné
přizpůsobit se změně podmínek, a to
až na úrovni procesů jako je fotosyntéza, transpirace, metabolismus
živin apod. Experiment, vybudovaný za podpory projektu OP VaVpI
patří ke klíčovým infrastrukturám
evropského projektu ESFRI AnaEE
(Infrastructure for Analysis and Experomentation on Ecosystems).
Petra Rajsnerová
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
22.6. Anna Matušková
Jaroslav Nunvář
6.7. Petra Korbářová
Roman Balík
13.7. Jana Mrkvičková
Ivo Herman
13.7. Šarlota Filipová
Marek Chudárek
20.7. Věra Fexová
Zdeněk Svoboda
Narození
KVĚTEN 2013
6.5. Jan Sotirov
10.5. Nela Šorfová
14.5. Miloslav Rudoš
22.5. Michal Kolář
22.5. Adam Suchý
28.5. David Havlíček
Jubilanti
SRPEN 2013
Jan Kurfürst
91 let
Jaroslav Hes
89 let
Vlastimil Brázda
86 let
Bohumil Zich
75 let
Miroslav Zmrzlík
75 let
Marie Tomášková
75 let
Marie Sepešiová
70 let
Zdeněk Kinc
70 let
Bedřich Hrubeš
70 let
Vladimír Žák
70 let
Úmrtí
ČERVEN 2013
6.6. Věra Pollaková 86 let
15.6. Václav Sís
84 let
20.6. Josef Šperlink 84 let
27.6. Marie Lipovská 89 let

ZPRÁVY
Z DOMANÍNA
OZNÁMENÍ
Samospráva v Domaníně
oznamuje, že hledá nového
nájemce místního pohostinství v Domaníně. Zájemci se
mohou hlásit buď u členů samosprávy v Domaníně nebo
na odboru správy majetku
a investic na Městském úřadu
v Bystřici. Konkrétní podmínky pronájmu budou se zájemci
projednány na základě jejich
podnikatelského záměru.
Samospráva Domanína bohužel
musí opět upozornit spoluobčany, že
neděle a svátky jsou určeny zejména k odpočinku, a že je proto velmi
nevhodné rušit klid řezáním dřeva
a sečením trávy. Taktéž v souvislosti
s probíhajícími prázdninami upozorňuje na to, že i o prázdninách je na
veřejných prostranstvích uvnitř obce
třeba dodržovat dobu nočního klidu.
S příchodem léta přišla i doba fotbalových turnajů v okolních obcích.
První letošní se konal ve Velkých
Janovicích a domanínské mužstvo
zde obsadilo 5. místo.
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TĚLESNÁ VÝCHOVA NA GYMNÁZIU
Tělesná výchova a sport tvoří neodmyslitelnou součást středoškolského
studia. Stejně je tomu u nás na bystřickém gymnáziu. Pokud patříte mezi
studenty – absolventy, určitě si vybavíte
jména konkrétních spolužáků, kteří ve
sportovních soutěžích reprezentovali
školu. Možná jste jimi byli dokonce
vy sami…nebo se vám prostě vybaví
vzpomínka na školní tělocvik a s odstupem času se i zasmějete. Touha po
pohybových a sportovních aktivitách
zkrátka patří k věku dospívání. Snahu
dokázat sobě i druhým, že fyzická kondice a pohybové dovednosti nejsou jen
prázdnými pojmy, asi zažil každý. Někteří možná svoje středoškolské sportovní výkony už nikdy nepřekonali.
Dovolte mi v souvislosti s blížícím
se 60. výročím vzniku školy ohlédnutí
za jejím sportovním životem. V nejstarší éře zde působili tělocvikáři Miloslav Sýkora a Josef Svoboda. Ovlivnili
několik generací studentů. Vycházeli
z tradic sokolského a orelského cvičení,
tzn. výrazný podíl gymnastiky, včetně
nářaďového cvičení, pořadová cviče-

ní, samozřejmou součástí byla atletika
a míčové hry. Doba přinášela též různé formy branných soutěží, pochodových cvičení, nácviky spartakiád atd.
Na počátku 80. let s mým příchodem
do týmu tělocvikářů se rozšířily formy
cvičení dívčí tělesné výchovy /např. cvičení s hudbou, prvky moderní a sportovní gymnastiky/. Založili jsme tradici
oblíbených meziročníkových turnajů
v basketbalu a volejbalu.
V rámci generační výměny počátkem 90. let krátce učil tělesnou výchovu
Ladislav Štourač, v roce 1991 nastoupil Miloslav Císař, o rok později Alois
Bouček. Pro tradiční lyžařský kurz jsme
hledali nové lokality a inovovali náplň.
Původně povinný branný kurz se úspěšně podařilo transformovat v kurz cyklistický s pestrou sportovní nabídkou.
Tým tělocvikářů doplnil v roce 2001
Martin Bárta. Kvalitativní posun ve výuce TV umožnila v roce 2002 dokončená
bystřická sportovní hala. Mohli jsme bez
problematických nultých hodin vyučovat v perfektně vybavených prostorách
jak pro gymnastiku, tak pro sportovní

Úspěchy ZŠ TGM v krajských kolech
biologické olympiády

(Ohlédnutí k 60. výročí založení Gymnázia Bystřice n. P.)
hry s moderním hygienickým zázemím.
V té chvíli se podařilo zařadit třetí hodinu tělesné výchovy pro nejmladší žáky.
Výuku zpestřuje využívání bazénu.
Právě z gymnázia vzešly první impulzy směřující k rekonstrukci v té době
už nevyhovujícího sportovního hřiště
u budovy II. základní školy. Díky městu Bystřice n. P. byla pak v roce 2010
úspěšně dokončena výstavba Sportovního areálu T. Dvořáka. Atletický
sportovní den populární mezi studenty
pomáhá objevovat nové talenty. Snažíme se reagovat na moderní trendy ve
světě pohybu. Naši studenti mohli jako
jedni z prvních v regionu absolvovat
kvaliﬁkovanou výuku snowboardingu
nebo zvládnout základy outdoorových
aktivit (lezecká stěna, lezení v terénu),
poznat náročnější špičkové lyžařské
terény v rakouských Alpách.
Aprobovaná a koncepční výuka
tělesné výchovy není nadstandardem
ani zlem. V době, kdy celospolečenským problémem je otázka, jak přivést
děti zpět k pravidelným pohybovým
aktivitám, získat je pro zdravý životní

styl, pomoci jim budovat zdravé životní
návyky, hraje „obyčejná tělesná výchova“ celkem podstatnou, byť nevděčnou
roli. Dokázat, aby náplň hodin mládež
zaujala, aby splňovala určité fyzické
nároky, aby rozvíjela jejich vlohy a dovednosti a ještě vychovávala reprezentanty školy, není jednoduché. Protože
právě jde o výchovu, neopomenutelnou součástí je důraz na morální aspekt
našeho předmětu, totiž trénink vůle,
cílevědomosti, smyslu pro fair play.
Je příjemné vzpomenout na úspěchy
našich školních sportovců v okresních,
regionálních, dokonce i celostátních
soutěžích. Jejich jména zaznamenává
kronika školy.
Domnívám se, že tělesná výchova
u nás ve škole, jež chce být moderní
všestrannou vzdělávací institucí, může
navázat na solidní tradici. Přeji jí do dalšího období děti, které budou chodit do
tělocviku s chutí a přirozeně rády, i když
jim pohyb zrovna ideálně nepůjde…
a co nejméně omluvenek kvůli známkám.
L. Císařová, uč. tělesné výchovy

Žáci ZŠ TGM v kouzelném světě opery

V letošním školním roce se velmi
dařilo našim mladým přírodovědcům.
Byla to dvě děvčata - Eliška Jílková
z 8.B, která zvítězila v okresním kole
a v kole krajském obsadila 8. místo,
a Anetka Gálová z 6.A byla v okrese
třetí a v kraji devátá. Obě děvčata musela dostat do hlavy plno informací,
které se týkaly ekosystémů rybníků.

Pořadatel soutěže Gymnázium Havlíčkův Brod připravilo pro 19 soutěžících z pěti okresů náročný test,
praktickou část (laboratorní práci)
a poznávání rostlin a živočichů. Děvčatům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další
úspěchy v příštím školním roce.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

Opravdu krásné zážitky mají naši
čtvrťáci, páťáci a šesťáci z jednoho
červnového dopoledne, kdy v Janáčkově divadle v Brně zhlédli překrásný pohádkový příběh o Rusalce.
Základ opery tkví v teskné pohádce
dánského spisovatele H. Ch. Ander-

sena, vypráví o velké lásce mořské
víly a člověka. „Rusalku“ napsal
Antonín Dvořák již před více než
110 lety, přesto neztratila nic ze své
přitažlivosti a snad našla nové obdivovatele i mezi našimi žáky.
Hana Nosková, ZŠ TGM

V listopadu minulého roku se Základní škola T. G. Masaryka zapojila do projektu EU Věda není žádná
věda, který je zaměřen na praktickou
a laboratorní výuku přírodních věd
(fyzika, chemie a biologie). V rámci
projektu byly vytvořeny materiály,
které žáci ověřují v praxi. My jsme
si vybrali oblast chemie. První pilotáže s názvem Alchymistická výroba
zlata se zúčastnili žáci 9. A a projekt
vypracovali s nadšením a zájmem.
Požádali jsme tedy lektorku RNDr.
Radku Balounovou Ph.D. o další
spolupráci. Paní doktorka s radostí tuto nabídku přijala a 11. 6. 2013
opět navštívila naši školu. Tentokrát
se zapojili do projektu všichni žáci
osmých tříd. Jejich úkolem bylo získat pitnou vodu z vody mořské, a tím

“Věda není žádná věda“ – na ZŠ TGM podruhé

následovala diskuze, kterou separační metodou je možné získat z mořské
vody vodu pitnou a nakonec se žáci
pustili do vlastní badatelské činnosti.
Tato část byla pro ně nejzajímavější.
Skládali různé druhy aparatur, aby
nakonec zjistili, že nejvhodnější je
ta pro destilaci. Při vlastní destilaci
panovalo ve třídách napětí, neboť
všichni měli strach z utajeného varu
a možného výbuchu. Nakonec vše
dobře dopadlo, výbuch se nekonal
a nikomu se nic nestalo.
Žáci 8. tříd pracovali se zájmem,
což ocenila i lektorka Radka Balounová. Odměnou za účast v tomto
projektu bude nově vypracovaná publikace, která obsahuje sadu skvělých
chemických pokusů.
Dana Kuncová, ZŠ TGM
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zachránit obyvatelstvo v přímořských
oblastech trpící nedostatkem této životodárné tekutiny. V motivační části

úkolu žáci vyluštili několik křížovek,
kde si prověřili svoje znalosti v rozeznávání chemického nádobí. Poté
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ŠKOLSTVÍ
Dne 10. 6. 2013 zástupci Ekotýmu Vít Bartoš, Vojtěch Martinek
a Globe týmu Tracy Balievová, Nika
Filipová navštívili pana starostu Ing.
Karla Pačisku. Seznámili ho s aktivitami projektů Ekoškola, Globe
a Recyklohraní, které proběhly na
naší škole v letošním školním roce.
A které to byly?
Školení Ekotýmu, spolupráce
s Ekocentrem Lipka Brno, spolupráce s ekologickým sdružením Tereza.
Den činu - sběr papíru, při kterém
se nám podařilo nasbírat 8,5 t.
Exkurze na Sběrný dvůr v Bystřici n. P., do kotelny na biomasu, čistírny odpadních vod, úpravny vody
a elektrárny Vír.
Beseda s CHKO Žďárské vrchy
na téma: „Proč se ptáci kroužkují“.
Celorepublikové setkání projektu
Globe v Litvínově, kde čtyřčlenný
tým získal nejvyšší ocenění „Mistr“.
Pravidelné měření v oboru meteorologie, hydrologie a odesílání dat
do NASA v USA.

INFORMUJEME STAROSTU
O EKOLOGICKÝCH AKTIVITÁCH

Soutěž o nejlepšího tříditele odpadu, kterou vyhrála třída 2. B.

Sběr drobných elektrospotřebičů
a baterií – žáci odevzdali do zpět-

Dagmar Pivková a Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dopravní hřiště

NÁVŠTĚVA IPS ÚP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Jen malá skupinka žáků 8. tříd má
představu, čím se chtějí stát a kde
pracovat. Právě proto se již tradičně
ve Žďáře nad Sázavou zúčastňujeme
semináře Informačního a poradenského střediska při ÚP. Tato akce má
pomoci doposud nerozhodnutým či
váhajícím žákům k volbě povolání
nebo naopak potvrdit rozhodnutým
jejich představy. Pro žáky to byl zajímavý, užitečný a inspirující den.

ného odběru 516 kg elektrozařízení
a 67 kg baterií.
A co připravujeme?
Ekologickou expedici „Norsko
2013“ ve dnech 25. 8. - 7. 9. 2013.
Žáci pod vedením koordinátorů
EVVO budou monitorovat geograﬁcký zeměpis, historii, meteorologii, hydrologii, faunu a ﬂoru. Získané údaje budou porovnávat s ČR
a prezentovat pro veřejnost.
Návštěva radnice proběhla ve velmi milé atmosféře, pan starosta řekl:
„Výsledky celého týmu jsou obdivuhodné a vedení města je podporuje“.
Popřál nám hodně dobrých nápadů
a chuti do práce.
A co říci na závěr?
I my děkujeme panu starostovi
a městu Bystřice n. P. nejen za morální, ale i ﬁnanční podporu, bez
které bychom nemohli ekolologické
aktivity na naší škole uskutečňovat.

A názory žáků na tuto akci?
„Já osobně jsem ráda, že jsme
tam jeli, protože mi to změnilo názor na povolání, které bych chtěla
v budoucnu vykonávat.“ „Přednáška
byla velmi zajímavá, protože jsme se
dozvěděli hodně nových informací,
které budeme v budoucnu potřebovat.“
třídní učitelé,
ZŠ Nádražní 615

V pátek 3. května vyjely čtvrté
třídy do Žďáru na dopravní hřiště.
V autobusu byly děti až moc hodné. Každý chtěl totiž získat cyklistický řidičský průkaz a byl tedy
nervózní z toho, co bude muset
splnit.
Po příjezdu byly děti rozděleny
na dvě skupiny. Moje třída začala

Žáci sobě
Dne 31. května uspořádala žákovská rada zábavné odpoledne
pro žáky 2. stupně a 17. června se k ní přidali další žáci 9. tříd
a zorganizovali podobnou akci pro žáky 1. stupně.
V čem se soutěžilo? Poznávání rostlin a živočichů, slalom
s míčkem, kop na bránu, pamětní soutěže a mnoho dalších,….
Děti byly velmi šikovné, připravené úkoly plnily s chutí a odhodláním. Počasí nám přálo. Pro podporu týmového ducha se
nesoutěžilo za jednotlivce, ale za třídu. A které třídy uspěly nejlépe? Ve svých kategoriích to byla třída 8.A, 7.B, 5.A, 3.A a 1.A.
Děkujeme za přípravu Mgr. Věře Slámové, Mgr. Aleně Bukáčkové, žákovské radě a už teď se těšíme, jakou akci připraví příště.
Vedení školy ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

jízdou na kole. Paní instruktorka
naučila děti správně seřídit cyklistickou přilbu, bez kol s nimi
prošla celé hřiště a vysvětlila jim
křižovatky. Následovalo to nejlepší – jízda na kole! Brzy děti
pochopily, že na tak úzké silnici
nemohou moc divočit a chovaly
se celkem zodpovědně. Po svačině
se skupiny vystřídaly. Mí žáci šli
psát testy, které rozhodovaly o vydání vysněného řidičského průkazu pro cyklisty. Děti si procvičily
základní pravidla silničního provozu, značky a hlavně křižovatky.
A mohly začít vyplňovat test. Všem
úspěšným cyklistům blahopřeji!
Na závěr bych chtěla všechny
děti pochválit za vytrvalost a snahu
plnit úkoly během studeného deštivého dne a poděkovat trpělivým instruktorkám za vedení našich dětí.
Hana Fučíková,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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ŠtěKULE se vydařilo!!!
Na předposlední červnový víkend
připravila kulturní komise ve Štěpánově třídenní program Štěpánovské kulturní léto.
Program odstartoval páteční odpoledne plaviádou po řece Svratce. Na
20 plavidel se pustilo od boroveckého mostu a diváci na březích se bavili
náramně. Půvabná zpěvačka Jitka Benová pak odstartovala program v zahradě bývalé MŠ. Pátečním vrcholem
bylo vystoupení žďárských ochotníků.
S hrou Ladislava Smoljaka „Hymna aneb Urﬁdlovačka“ letos vyhráli
všechno možné a postoupili i na Jiráskův Hronov. I u nás zahráli parádně.
V sobotním dopoledni byla otevřena výstava litinových soch a pak začalo talkshow „Zase doma”. Z osobností
se představil především „dobrý rodák“
Vojtěch Jasný, snad nejvýraznější postava současné české kinematograﬁe.
Dále vystoupili pan učitel František
Valach, muzikálová hvězda Robert Jícha, akademický malíř Jiří
Štourač, sbormistryně a zpěvačka.
Inka Pospíšilová a básník a sportovní
reportér Radiožurnálu Michal Jurman. A protože byli všichni velmi
skromní, musel na ně mnohé prozradit
moderátor Hynek Jurman.
Závěrečné sólo měl pan Jasný.
Mluvil o sobě, svém životě, svých
ﬁlmech a také o józe. Ale mluvil také
o přítomných hostech. Byl překvapen, kolik tvůrčích lidí se ve Štěpánově našlo. A protože chystá nový ﬁlm
o andělech na Vysočině, hned zde
rozdal několik angažmá...
Program pokračoval koncertem Podhorácké muziky a vystoupeními štěpá-

novských souborů Labyrint (vedoucí
Eva Čepičková) a Borověnka (vedoucí
Boh. Blechová).
Sobotní odpoledne vyvrcholilo hrou Hynka Jurmana „Čert na
Sýkoři” v podání štěpánovských
ochotníků. Nacvičovalo se narychlo,
ale představení dopadlo nad očekávání dobře. Sešlo se na 180 lidí, kteří
se hned od začátku bavili, smáli se
bez zábran a bylo vyhráno. Sukces!
Štěpánovský soubor byl pochválen
herecky, pochválena byla i hra a nejčastější dotazy zněly, proč se nejezdí
po soutěžích a proč tuto hru soubor
nenabízí po dalších obcích. A tak
s ní zřejmě vystoupí 27. července ve
Víru na divadelním festivalu.
Večer proběhla pod tréninkovým hřištěm u Špačkovy hlubiny nádherná hra
světel, vody a hudby. Pouštěla se Smetanova Vltava a Vodní fontánu pouštěli
pánové až z Malhostovic. Lidí přišly
opravdové davy, úspěch velkolepý.
Nedělní program začínal až po
obědě zábavným vystoupením sourozenců Lenky Cackové s Jarkem
Němečkem. Poté odvedla Studánka svůj vysoký standard a zařadila
i kousek letošní premiéry – Otvírání
studánek od Martinů. Celé Štěpánovské kulturní léto pak zakončil parádní
koncert Roberta Jíchy. Písně převážně světového repertoáru, při nichž
běhal mráz po zádech!
I počasí přálo navzdory předpovědím. Ale jen program skončil, pršelo
v tahu tři dny a řeky se zase vylévaly
z koryt...
Štěpánovské léto však budiž pochváleno!
-Red-

Pojďme s Vodomilem po vodách
Vysočina je jakousi střechou Evropy!
Co u nás naprší, to
skončí v nejrůznějších koutech Evropy
a nakonec v mořích.
Však také našim krajem prochází Evropské rozvodí Labe
– Dunaj. Míří od Žďáru přes Veselíčko po Vlachovice, dále k Cikháji, Herálci, Svratce a Pusté Kamenici. Pár
řek odtud plyne do Čech, potažmo do
labského povodí a tím i do Severního
moře. Jde především o Sázavu, Chrudimku a Doubravu.
Do Černého moře pak míří ty naše
pravověrné moravské řeky v čele se
Svratkou. Ta postupně přijímá Bílý
potok, Fryšávku, Bystřičku, Hodonínku, Nedvědičku, Loučku, ale

i Svitavu, Litavu a Šatavu. A nakonec
i Jihlavu, která mezitím pozřela Oslavu i Rokytnou. A Oslava zase půvabnou Chvojnici…
Spoustu zajímavostí potkáte na březích těchto řek. Hradní zříceniny, kláštery, přehrady, města i půvabná přírodní zákoutí. Vykročit po mnohých březích můžete i v rámci 7. ročníku výherní a poznávací akce S Vodomilem
Zubří zemí 2013. Zahájila 1. května
a potrvá do 31. října 2013. Na deseti
půvabných místech na vás čeká kontrolní otázka a také příslušné razítko.
Vyhrát můžete jízdní kolo, romantické
večeře a spoustu dalších cen.
Bližší informace hledejte na kontaktních místech, v TIC Bystřice n. P.
nebo na www.info.bystricenp.cz
Hynek Jurman

Pěvecký sbor Labyrint
oslavil 10. narozeniny
V pátek 14. června oslavil dětský
pěvecký sbor Labyrint fungující při
ZŠ Štěpánov nad Svratkou významné jubileum - 10. výročí své činnosti.
Celým slavnostním odpolednem
nás profesionálně prováděla Jitka
Benová, která je několik let aktivní členkou sboru. Labyrint pro tuto
příležitost nastudoval nový muzíkál
O šípkové Růžence a zazpíval dále
muzikál Karkulka a několik vícehlasých písní. Jitka všechny přítomné
seznámila také s historií sboru.
A jak to tedy bylo s Labyrintem od
začátku?
Pěvecký sbor byl založen v září
roku 2002. Zpočátku si zpíval spíše
pro radost a účastnil se vystoupení
v místě bydliště svých členů. Cvikem,
pílí a soudržností zpěváků se postupem času sbor podařilo dostat do
širšího povědomí a začal veřejně vystupovat i mimo svůj region – v Nedvědici, na Pernštejně, v Borači a na
dalších místech. Rozrostl se z původního počtu deseti zpěváků na počet
přesahující třicítku. Postupem času
si našel své podporovatele – Obecní
úřad Štěpánov nad Svratkou, Obecní
úřad Ujčov, ﬁnančně sbor také podpořil senátor Tomáš Julínek a LPG
servis Nedvědice - díky nim si sbor

mohl pořídit základní aparaturu, která zlepšila celkovou úroveň koncertů.
Od roku 2007 započal s pravidelnou
účastí na pěveckých přehlídkách
v Olešnici a Bystřici nad Pernštejnem
a roku 2009 natočil své první CD –
Vánoce s Labyrintem. V letošním
školním roce si Labyrint splnil tajné
přání – zúčastnil se Krajského kola
celostátní soutěže pěveckých sborů
v Třebíči, odkud si dovezl Ocenění za první přehlídkové vystoupení
a spoustu zážitků z příjemně stráveného dne. Kromě toho si zazpíval na
60. výročí založení SZŠ v Kulturním
domě v Bystřici nad Pernštejnem, kde
zapěl pro více než 400 posluchačů, na
nesoutěžních přehlídkách v Bystřici
a Olešnici, na několika vánočních
koncertech, na dvou koncertech základní umělecké školy a na prvním
ročníku Štěkulí ve Štěpánově n. S.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem zpěvákům a jejich rodičům za
pomoc při náročné přípravě vystoupení, vedení školy za podporu a pomoc při realizaci vystoupení a všem
našim mecenášům, bez jejichž pomoci bychom také nemohli fungovat.
Děkujeme!
Za pěvecký sbor Labyrint
Eva Čepičková, sbormistr

Štěpánovští ochotníci

V. Jasný a J. Štourač
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Kráčeli věrozvěstové naším krajem?
Příspěvek k 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.

O starých kamenných křížích se
často traduje, že jsou původu cyrilometodějského a že je oba slavní
bratři tesali vlastnoručně. Třeba
v takovém Crhově některým lidem
nevymluvíte, že to nebylo možné.
Pověra o kamenech cyrilometodějských je prostě i na Vysočině silně
zakořeněna, navzdory tomu, že zdejší kraj nebyl v 9. století skoro vůbec
osídlen! Doktor František Přikryl šel
v roce 1907 dokonce tak daleko, že
podle kamenných křížů a kapliček
stanovil trasu, po níž se měli věrozvěstové ubírat. V našem kraji po
nich měly zůstat kameny u Velké
Bíteše, Tasova, Lhotky, Trnavy, Pocoucova a Třebíče, navíc i dvě kapličky mezi Velkým Meziříčím a Uhřínovem. Stejného původu má být
i kámen u Bohuňova, 350 m směrem
na Vítějeves.
Zábavné je Přikrylovo tvrzení, že
Cyril s Metodějem při průchodu Velkým Meziříčím přenocovali „v domě pana Adolfa Poláka číslo 49
v ulici Palackého… a stravovali se
ve vedlejší hospodě „U Anděla“
a pouze na nocleh šli do vedlejšího
čísla 49“. Nevěřte tomu, když je to
tak přesné…
Podobné bludy ještě dnes přejímá
některá literatura a mě o nich přesvědčovali lidé velmi často. Podle
nich by svatí Cyril a Metoděj nedělali nic jiného kromě tesání kamenů. Navíc tyto kameny už na první
pohled vypadají mnohem mladší,
určitě nebyly opracovány před 1 150
lety. Ale setkal jsem se s názorem
ještě absurdnějším. Jan Opálka
z Olomouce, redaktor časopisu Moravský veterán, překonal v určování stáří kamenů všechny příznivce

Cyrila a Metoděje. Napsal mi totiž
doslova: „Některý z kamenů je tedy
možná z doby svatého Petra, který
šířil křesťanství okolo roku 50 až 60
na Moravě.“ Komu je zde šířil, chtělo by se třeba zeptat...
Kříž za Velkou Bíteší při silnici
do Jindřichova je poměrně masivní
(83 x 68 x 26 cm) a na obou stranách
z něj vystupuje ještě jeden menší vypouklý kříž. Protože má rozšířenou
základnu, hovoří znalci o basreliéfu golgotského kříže. I jeho původ
bývá kladen do časů bratří ze Soluně a dokonce i bítešský archivář
a autor Jaromír Kotík mě upozornil
na tradici šířenou dřívějšími vlastivědnými dobrovolníky, že existence kříže souvisí s kostelíkem sv.
Klimenta v blízké Jasenici a s ostatky tohoto svatého, které prý věrozvěsti Konstantin a Metoděj měli
právě tudy nést.
Nahlédněme trošku do historie.
Svatý Kliment byl synem Faustína
a Matídie, žákem samotných Petra
a Pavla. Byl vysvěcen svatým Petrem
za římského biskupa a stal se později
čtvrtým papežem. Jeho list Korinťanům, v němž urovnává roztržky
v jejich obci, bývá čten v kostelech
jako výzva k pokání, pokoře a pokoji. Císař Traján Klimenta vyhostil
na břehy Ponta Euxina, do taurského (dnes ukrajinského) Chersonu.
Když pomohl zdejším kameníkům
v jejich nouzi o vodu, nechal ho císař

svrhnout do Černého moře s kotvou
na krku. Křesťané jeho mrtvolu vylovili a pochovali. O 700 let později
našel jeho hrob v Chersonu sv. Cyril
a ostatky přinesl s bratrem na Moravu a do Čech. Později je vzali do
Říma a uložili v chrámu, jenž tam
už na počest sv. Klimenta stál. V Čechách a na Moravě se těšil svatý Kliment velké vážnosti a první kostely
byly zasvěcovány právě jemu.
Ostatně kostelík v Jasenici považoval za „cyrilometodějský“ i Jakub
Deml. S tím kamenným křížem však
jde určitě jen o pověst. Navíc se
traduje, že nastane konec světa, až
tento masivní kříž zapadne do země.
I proto bítešští muzejníci provedli
v roce 1993 odborné pozdvižení kamene, aby zánik oddálili.
Ovšem některé kameny vypadají
opravdu podivuhodně. Ve Věžnici
u Polné mají také zajímavý kříž. Stojí vedle kapličky a je suverénně největší na Vysočině. Jeho míry mám
pečlivě zaznamenané: výška 167
cm, rozpětí 103 cm a tloušťka 26 cm.
I tento artefakt se dává do spojitosti
s osobami svatých Cyrila a Metoděje. Je určitě starobylý a vyryté symboly na jeho ramenech mohou ukazovat na spojitost s hlaholicí. Něco
podobného jsem zatím viděl jenom
na kameni pod Rousměrovem.
Asi kilometr pod touto vsí směrem na Bohdalec se jeden kámen
krčí v dřevěné zahrádce. Má být

původu cyrilometodějského a písmo na něm určitou spojitost naznačuje. Ještě nikomu se je nepodařilo
rozluštit, ale dost mi připomíná
hlaholici z největšího jaderského
ostrova Krku. Právě na Krku totiž
podle některých historiků hlaholice
vznikla, věrozvěstové s ní přišli na
Moravu a ve zjednodušené podobě
na cyriliku a později azbuku se toto
písmo na Balkán oklikou vrátilo.
I výtvor u Rousměrova se stal terčem
zájmu zloděje. Pachatel však byl trápen snem, že jej musí vrátit na své
místo. Naštěstí tak učinil, od té doby
mohl spát a my všichni máme o jednu památku víc. Každoročně se zde
5. července scházejí věřící.
Pověstí je samozřejmě se svatým
Metodějem nejvíce spojen Vítochov u Bystřice nad Pernštejnem.
Měl zde vladyku obrátit na víru
a při návratu z Prahy vysvětil vítochovský kostelík a první věřící
zde pokřtil v kamenné křtitelnici.
V pověsti nechybějí ani legendární
borovice zasazené kořeny vzhůru
a další podrobnosti. Koresponduje
s ní dodnes jeden obrázek v kostele. Jde o zajímavou práci Antonína
Stantejského z roku 1884 (instalována o rok později). Tento samouk
z Litomyšle namaloval postavy věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pozadí kompozice můžete poznat právě
vítochovský kostelík.
Průchod svatých věrozvěstů naším územím tak zůstává jen v oblasti
legend. Jeden poučný případ však
přineseme příště. Čerpáno z knihy
Smírčí kameny na Vysočině.
Hynek Jurman

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem

L É TO 2 0 1 3
MĚSTSKÉ TÁBORY

V. turnus 29. 7. – 2. 8. – všeobecný
VI. turnus 5. 8. – 9. 8. – všeobecný
VII. turnus 19. 8. – 23.8. – u koní (900,- členové DDM, 950,- ostatní)
Cena jednoho turnusu: 600,- členové DDM, ostatní 650,V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje.
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: 566552700, email: ddmbynp@seznam.cz .
www.ddmbystrice.webnode.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

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

2. 600,- Kč za turnus
Bližší informace obdržíte v kanceláři DDM
nebo na tel. 566 552 700,
e-mail: ddmbynp@seznam.cz
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Městská knihovna informuje
Pro prázdninové dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových
knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.
Knihy pro dospělé:
Boučková Tereza
Buchtová Božena
Češka Stanislav
Fuchsová Irena
Horáková Naďa
Jackson Lisa
Marklund Liza
Mornštainová Alena
Segal Erich
Silva Daniel
Sudová Květa
Vyhlídková Helena
Walz Eric

Šíleně smutné povídky
Nezaměstnanost
Arcibiskupova smrt
Když světlo projde špínou, zůstane čisté
Ženy na pranýři
Polibek měsíce
Exploze
Slepá mapa
Promarněná šance
Padlý anděl
Patchwork
Proutek k proutku. Pokročilé techniky
Římská děvka

Knihy pro mládež:
Abrhámová Boca
Friedrich Joachim
Pospíšilová Zuzana

Zelená psům nesluší
Čtyři a půl kamaráda a špion v sukních
Detektivové a zachráněné peníze

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

V měsíci červnu
proběhla v městské
knihovně dvě příjemná setkání s paní
profesorkou Vlastou
Urbánkovou. Beseda a autogramiáda
k nové knize paní
profesorky „Utonulý mlýn“ přilákala desítky čtenářů
i bývalých studentů
bystřického gymnázia, na kterém paní
Urbánková dlouhé
roky působila.

LÉTO NA BOROVINCE

V pátek 2. srpna proběhne šestý ročník festivalu Folk-country náměstíčko. Z bystřických formací se můžete těšit na Punc a Karla Hitzgera s Laďou Zítkou. V letošním roce však pořadatelé rozšířili formát
a můžete se tedy těšit i na výborné kapely jako Modrá stopa z Luk nad
Jihlavou, Alibabu z Olomouce, kapelu Epy de Mye z Českých Budějovic. Hlavním hostem festu pak je skupina Neřež, tentokráte i se zpěvačkou Katkou Koščovou. Neřež se o svůj čas podělí i se skupinou Filip M.

KULTURNÍ DÙM BYSTØICE N.P.
PØIPRAVUJE

KRUH PØÁTEL HUDBY
* zahajovací koncert 9. záøí 2013

KURZ TANEÈNÍ A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
* zahájení 19. záøí 2013

TANEÈNÍ KURZ PRO DOSPÌLÉ

/zaèáteèníci a pokroèilí/

* zahájení 3. øíjna 2013 /zaèáteèníci/
* zahájení 7. listopadu 2013 /pokroèilí/
Bližší informace:
Kulturní dùm, Luèní 764, 593 01 Bystøice n.P.
tel. 566 552 626, info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
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Příjemné prázdninové dny přejí
svým počasím výletům, odpočinku, táborům, koupání a všem dovolenkovým
radovánkám pro celou rodinu i tehdy,
pokud jste zrovna nezamířili k moři nebo za poznáním dalekých krajů.
Nejinak žije i Borovinka především
dovolenkovou pohodou rodin, pro kterou jim naše nádherné Bystřicko poskytuje vše, co si může člověk jen přát.
První týdny léta vyrostl na louce
u Borovinky stanový tábor, a když se
vzepjaly k modrému nebi i bílé špice
tee-pee, naplnilo tábor na dalších 10
dní bezmála 50 dětí. Orelský tábor
s lehkých nádechem kultury středověku se nesl v duchu Vita Caroli, tedy
život a doba nejslavnějšího českého
krále Karla IV. Ten svým vděčným
tématem vtiskl táboru tvář soupeření
rodů a rodin, turnaje, putování po kraji
a v neposlední řadě i stavbu proslulého
Karlova mostu, i když jen přes Domanínský potok.
V době tábora se také odehrává tradiční připomínka příchodu bratří Konstantina a Metoděje na Moravu, jehož
výročí letos dosáhlo již úctyhodných
1150 let. Restaurace na Borovince
v duchu tohoto výročí nabídla svým
hostům o víkendu 5. - 7. 7. ochutnávku
domácí makedonské kuchyně bratří,
aneb co asi jedli doma v makedonské

Soluni před tím, než svatí věrozvěsti
dorazili na Moravu. Exoticky působící
názvy jako tarator, suvlaki, čarba či baklava skrývaly pro gurmánské jazyky
jistě příjemná překvapení.
Vyznavače dobrého jídla, pravidelné návštěvníky Borovinky i ty, kteří
to ještě nevyzkoušeli, můžeme pozvat
a navnadit na Ovocný víkend 16. - 18.
srpna 2013. Další gurmánské zážitky
jistě slibuje bohatě prostřený stůl plodů, kterými Vysočina oplývá. Ať půjde
o meruňky, borůvky, ostružiny, maliny
či další poklady sadů a lesa, a to v úpravě vládců naší kuchyně.
Borovinka nabízí celé léto vždy volné kapacity ubytování, prostory restaurace a sálu pro rodinné i ﬁremní akce,
a rovněž kapacitu stanového tábora,
který je zde k dispozici pro jednorázové
noclehy i pro další táborové pobyty.
Na Borovince budete vždy vítáni.
Všichni z Borovinky

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Vírské Vanutí posedmé
Pátek 26. 7. 2013
● 15:00 Dřevěné divadlo – Rozum a štěs
● 15.45 Studnický 6tet – Cikánky
● 16.00 Divadlo Harmonika – Pohádka o písničce
● 17.00 Studnický 6tet – Námořnice
26.7. – 27.7.
● 18.00 Hanýsek Šakvice – Folklórní vystoupení
2013
+ košt vín šakvických vinařů
● 20.00 Heitzman – Muzička
Sobota 27. 7. 2013
● 12.00 Komedian na káře – Žongléřské vystoupení
● 12.30 Taneční klub Čížová – Kankán
● 12.40 Komedian na káře – Ry řské povídání o princi Bajajovi
● 13.20 Taneční klub Čížová – Abba
● 13.30 Divadlo Harmonika – Kouzelný hrnec
● 14.15 Taneční klub Čížová – Charleston
● 14.30 Dolcebaby Dolní Čermná – Tanec s deštníky
● 14.45 Divadelní soubor Vířina – Celebrity s.r.o.
● 17.00 Ochotníci ze Štěpánova n. S. – Čert na Sýkoři
● 19.45 Dolcebaby Dolní Čermná – České country
● 20.00 Javory – Koncert Hany a Petra Ulrychových

NEZMAŘI
16. 6. 2013 se Bystřickým náměstím nesl zvuk známých písní jihočeské
skupiny Nezmaři, v jejichž koncertním programu tentokrát spoluúčinkoval
i Bystřický symfonický orchestr Něhoslava Kyjovského a hostů pod vedením Lenky Macháčkové.
Secvičit koncert nebylo úplně jednoduché, už jen proto, že zkoušky s kapelou probíhaly až den před koncertem a v den vystoupení. Obě strany se
pečlivě připravovaly, a tak jsme se celkem rychle sehráli, doladili nedostatky
a byli připraveni na nedělní odpoledne. Všichni jsme doufali, že nám počasí
bude přát a budeme moci vystoupit v amﬁteátru Bystřického náměstí. Všechno vyšlo tak, jak mělo. Diváci nám vytvořili skvělou atmosféru, ať už tím, že
zpívali společně se skupinou nebo závěrečným potleskem. Vykouzlili nám
úsměv na tváři. Pro nás to byla odměna za snahu, kterou jsme vynaložili
k uskutečnění tohoto koncertu. Doufám, že budeme dále spolupracovat s dalšími skupinami. Už jen pro radost, kterou pak vidíme v očích posluchačů.
Zpestření, rozzáření nedělního podvečera, takhle to říká hodně lidí. Nevím
o nikom, kdo by z koncertu nebyl nadšený. Atmosféra na náměstí byla úžasná, už jen proto, kolik lidí se rozhodlo koncert podpořit. Byl to nezapomenutelný kulturní zážitek, na který bude spousta lidí dlouho vzpomínat jen v tom
nejlepším. Všem účinkujícím děkuji za krásně strávený podvečer na našem
koncertě a těším se na další setkání s vámi.
Za Orchestr N. Kyjovského, Anna Neterdová - housle

Vstupné: Permanentka s pamětní skleničkou + košt 300 Kč, jednodenní pátek – 150 Kč, jednodenní sobota – 250 Kč, Javory – 150 Kč, dě do dese let
zdarma, do 18 poloviční.
Workshopy, skákací hrad, občerstvení.
Bližší informace na www.virvudolisvratky.cz .

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů v Býšovci pořádá dne

24. srpna 2013 nohejbalový turnaj trojic

o Pohár starosty obce.
Možnost přihlášení případných zájemců o hru je na
telefonních číslech:
603349977 – Petr Pecina a 733529186 – Tomáš Křenek.

Dechová hudba „JIŽANI“

Obec Rožná
NABÍZÍ K PRODEJI POSLEDNÍ
DVĎ STAVEBNÍ PARCELY
pro výstavbu rodinných domĪ v lokalitď Zlatkov – BoroviĀky.

Vítěz Zlaté křídlovky 2012 v BRANIŠOVĚ

Cena pozemku je stanovena na 325,- KĀ/m2,
za pĢípojku vody a dešĨové kanalizace uhradí kupující 26 400,- KĀ.

SDH Branišov uspořádá

PĢi zkolaudování stavby do 3 let od vydání stavebního povolení

v neděli 4. 8. 2013
tradiční výlet u KD v Branišově.
Zač. v 15,00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

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

bude stavebníkĪm poskytnut pĢíspďvek ve výši 35,- KĀ/m2.
Bližší informace na tel. 566 567 983 nebo 606 703 406.

Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 2013
ČERVENEC
27.7. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
28.7.MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
SRPEN
3.8.MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
4.8.MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
10.8.MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
11.8.MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
17.8.MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 643 012
18.8.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
24.8.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
25.8.MDDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
31.8.MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
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)
9. strana
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Skončila další fotbalová sezóna
V sobotu 15. 6.
odehráli fotbalisté SK Bystřice n. P. „A“
poslední utkání
premiérové divizní
sezóny.
Hlavním cílem bylo soutěž udržet
i do příštího ročníku, a to se podařilo. Trochu mrzí nevydařený závěr,
když jsme prohráli v Otrokovicích a
hlavně doma se sestupující Spytihněví, což nás ve velice vyrovnané tabulce stálo umístění okolo 8. místa.
I tak je nutno brát záchranu v soutěži
jako úspěch, o kterém celé generace
fotbalistů v Bystřici pouze snily. Po
letní pauze začne příprava na novou
sezónu 17. 7. a v prvním mistrovském utkání nového ročníku se utkáme doma, patrně v sobotu 10. 8. se
Sokolem Tasovice.
Velice solidního výsledku dosáhlo i rezervní mužstvo mužů „B“,
které až v posledním kole přišlo
o 3. místo v I.B třídě a skončilo celkově na 5. příčce. V tomto roce došlo k omlazení celku mladými hráči

a dorostenci, kterým se po boku
„matadorů“ podařilo se střídavými
úspěchy do celku začlenit. Po zlepšení životosprávy a účasti na venkovních utkáních budou do budoucna platnými hráči.
Dorost obsadil v I.třídě krajské
soutěže výborné 2. místo a Patrik
Nepejchal se stal s 33 vstřelenými
brankami nejlepším střelcem I.třídy
sk.B. Za umístění v soutěži hráči obdrží (společně s hráči mužů „B“) od
Krajského fotbalového svazu sadu
dresů.
V žácích máme v posledních
dvou letech největší problémy. Po
přihlášení do nižší soutěže obsadili
starší 6. a mladší 4. místo v I.třídě
krajské soutěže, což je pro velikost
našeho klubu velice tristní.
Přípravky hrají krajský přebor
a na rozdíl od kategorie žáků dosáhly
velice dobrého úspěchu, když na 5.
místě za sebou nechaly hráče Žďáru,
V. Meziříčí i Třebíče. 23. 6. se hráči
přípravky (roč. 2003 a mladší) zúčastnili turnaje E.ON CUP v Boskovicích, kde obsadili 7. místo.

Přehled umístění jednotlivých družstev:
Muži A (Divize)
Muži B (I.B tř.)
Dorost (I.tř.)
Žáci st. (I.tř.)
Žáci ml.(I.tř.)
Přípravka (KP)

13. místo
5. místo
2. místo
6. místo
4. místo
5. místo

skóre
skóre
skóre
skóre
skóre
skóre

47:56
33 bodů
66:49
46 bodů
126:45
61 bodů
49:48
19 bodů
68:20
26 bodů
435:306
78 bodů
Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

Bystřičtí šermíři slaví
neuvěřitelné úspěch y
Oddíl šermu TJ Sokol Bystřice
n. P. již po mnoho let připravuje mladé sportovce, kteří nezřídka stanou
na stupních vítězů, ale letošní sezóna
byla na cenné kovy obzvlášť bohatá.
Začneme-li od těch nejmladších,
pak na Mistrovství České republiky v kategorii mini žáků vybojoval
první místo a s ním i pohár Českého
Šermířského Svazu Marek Totušek.
Český pohár letos získala rovněž
Eliška Malíčková, a to v kategorii
mini žaček. A úspěchy se dostavily
také mezi mladšími žačkami, kde
družstvo ve složení Eliška Malíčková, Isabela Sedláková a Michaela
Illeková získalo na Mistrovství ČR
bronzové medaile, chlapecké družstvo (Robert König, Marek Totušek a Vojtěch Holemý) vybojovalo
dokonce mistrovské zlato. Za jednotlivce v kategorii mladších žáků
zvítězil Robert König, kterému byl
také udělen Český pohár. Bystřickou
sbírku cenných kovů rozšířily ještě žačky, které, ve složení Andrea
Moncmanová, Eliška Malíčková
a Isabela Sedláková, obsadily krásné třetí místo. Úspěšní byli také
senioři. Z mistrovství České republiky si Jiří Kurfürst odnášel bronz
10. strana

za jednotlivce a navíc ještě stříbro,
které vybojovali společně s bratry
Michalem a Janem Kurfürstem.
Tímto bych chtěla za nás za
všechny podělovat skvělému trenéru, Vlastimilu Kurfürstovi, který
našim šermířům věnoval mnoho
úsilí i svého volného času, nikdy nad
námi nezlomil hůl a dokázal téměř
nemožné. Svou dlouholetou prací
vychoval bezpočet úspěšných sportovců a malému Bystřickému oddílu
vydobyl jméno s dobrým zvukem
v Čechách i v zahraničí.
Tak jako všechno v dnešní době
by se nemohlo uskutečnit, tak i šerm
je ve velké míře odkázán na sponzorské dary. Proto bychom velmi
chtěli poděkovat našim sponzorům,
kteří bystřický šerm sponzorují bez
ohledu na to, jak těžká doba je. Děkujeme ﬁrmám Wera Werk s.r.o.,
ZDT s.r.o. , Hasičská vzájemná pojišťovna s.r.o (náš dlouholetý partner), Fides Agro s.r.o. a ﬁrmě Alfa
scrap s.r.o., dále městu Bystřice n. P.
a České obci sokolské.Velké poděkování patří Kraji Vysočina, za
jehož velké podpory se konalo Mistrovství České republiky v Bystřici
nad Pernštejnem.
VK

Výsledky bystřických tenistů
v roce 2013
V současné době jsou dohrány
všechny soutěže družstev, které
jsou řízené JmTS (bývalý Jihomoravský kraj a část Kraje Vysočina). V soutěžích byla přihlášena
družstva v kategorii dospělých, dorostu, staršího žactva a nově v Babytenisu. S dosaženými výsledky
v soutěžích družstev nemůžeme
být příliš spokojeni, ale odpovídají
skutečné výkonnosti a také zájmu
hráčů.
Družstvo „A“ dospělých hrálo
KS II. a s jednou výhrou skončilo
na posledním, tj. 8.místě. Přitom
ze sedmi zápasů čtyři prohrálo 4:5.
V tomto družstvu došlo k výrazné obměně mezi ženami. Stabilní
hráčky přestaly ze studijních důvodů hrát a na jejich místa nastoupila
nová děvčata, která neměla jejich
výkonnost. S tím jsme však počítali, a proto je za jejich velkou snahu
o co nejlepší výsledky musíme pochválit. Úroveň žen je v této soutěži na velmi dobré úrovni, protože
jsou to dívky, které se tenisu věnují
od mládí. Jako tradičně nejlepším
hráčem byl Zdenda Kolář, který
všechny své zápasy ve dvouhře
vyhrál (v sedmi zápasech ztratil
jen 17 gamů) a prohrál pouze jednou ve čtyřhře. Pro příští rok už
se Zdendou nemůžeme počítat,
protože pro další růst potřebuje
hrát zápasy, které mu pomohou
posunout se opět dál. Proto bude
hrát určitě někde jinde. V zápasech nastupovali Jaroslav Balabán, Zdeněk Kolář st. a ml., David
Kratochvíl, Ivan Kučera a děvčata
Lenka Honková a Alena Koktavá.
Družstvo dorostu hrálo KS III.,
kde obsadilo s jednou výhrou
6. místo. Své si odehráli Tomáš
Sýkora, Lenka Honková a zejmé-

na naši žáci (Filip Maršálek, Ondra Mifek a Ivanka Koktavá), kteří
všechny zápasy ve dvouhře, ve
kterých nastoupili, vyhráli. Kromě
již jmenovaných hráčů nastupovali
ještě Zdeněk Pliska, David Jílek a
Klára Petrová.
Starší žactvo startovalo v KS III.
a s jednou výhrou skončilo na 7.místě. V tomto družstvu je velmi úzký
kádr, a pokud někdo vypadne, není,
kdo by zde zastoupil. Nejlepších
výsledků dosáhli Filip Maršálek
a Ondra Mifek.
Nově jsme v letošním roce přihlásili do soutěže družstvo „Babytenisu“ tj. dětí do 9 let. Jedná se
o děti, které loni absolvovaly tenisovou školičku a přes zimu chodily jednou týdně do haly. Přestože všechny
své zápasy prohrály, je to pro ně
velká zkušenost a možnost srovnání
výkonnosti. V tomto týmu nastupovali Míša Illeková, Daniela Špačková, Štěpán Bárta, Nikola Bartošová
a Linda Ševčíková.
V soutěžích jednotlivců je třeba
ocenit zejména výsledky Zdendy
Koláře. Velkého úspěchu dosáhl
v Třebíči, kde zvítězil ve dvouhře
i ve čtyřhře a stal se přeborníkem
JmTS dorostenců s právem účasti
na Pardubické juniorce, což je mistrovství ČR v této věkové kategorii.
Velmi pozitivně se projevuje možnost tréninku v Přerově, kde Zdenda
za dorost hostuje. Je to jeden z největších úspěchů bystřického tenisu
v celé jeho historii.
Dalšího úspěchu dosáhla Ivanka
Koktavá, která zvítězila v mladších
žákyních na OP jednotlivců ve Žďáru nad Sázavou, Terezka Mifková
skončila třetí. I toto jsou pěkné úspěchy mladých děvčat.
zm

Ultramaraton v Bystřici
Sportovní podnik pro opravdu zdatné je „Moravský Ultra Maraton“. Závodníky totiž čeká během týdne 7 etap a každá je 43 km dlouhá. Tu letošní,
předposlední, startoval starosta Bystřice Ing. Karel Pačiska 5. července 2013
na náměstí u muzea. Závodníci zamířili v dusném počasí od nás do Lomnice
u Tišnova a lídrem byl mezi nimi úspěšný běžec Orálek.
-HJ-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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CYKLISTÉ OPĚT...

(Pokračování ze str. 1)

Letošní ročník je plný změn co se týká etapových měst, a tím
také i nové trasy. Po 16ti ročnících se cyklisté nepostaví na
startovní čáru ve Žďáře nad Sázavou, ale naopak nově peloton
navštíví Poličku v Pardubickém kraji a poslední etapu absolvuje
v Přibyslavi. Loňské vítězství bude obhajovat již dvojnásobný
vítěz Vysočiny Stanislav Kozubek. Nové tratě bylo nutno vyhledat
i pro bystřické etapy z důvodu oprav mostů ve Štěpánově n. Svr.
a v Bystřici n. Pern. a následných objízdných tras.

V neděli 23. 6. se ve Věchnově
uskutečnila oslava 30 let fotbalu

Čtvrtek 1. srpna * Bystřice nad Pernštejnem – Masaryk. nám.
1. etapa – 81,8 km *** Start: 13:30 hod. ** Cíl: 15:30 hod.
Bystřice n. P. – Domanín – Bohuňov – Lísek – Skalský Dvůr –
Bystřice n. P. – Lesoňovice – Štěpánov n.Svr. - Švařec (5 okruhů
přes Čtyři Dvory – Brťoví – Švařec), zpět přes Štěpánov n. Svr.
a Lesoňovice do Bystřice n. P.
Pátek 2. srpna * Bystřice n. P. – Masarykovo náměstí
2. etapa – 122,8 km *** Start: 12:00 hod. ** Cíl: 15:15 hod.
Bystřice n. P. – Domanín – Bohuňov – Lísek – Míchov – Jim.
Pavlovice – Jimramov – Strachujov – Unčín - Dalečín - Písečné –
Bystřice n. P. (4 okruhy)
Dopravní omezení: na Masarykově náměstí bude ve dnech
závodu omezeno parkování a v době dojezdu závodníků do cíle
i zákaz jízdy z náměstí ulicí Kostelní a Pod Kaštany.
Pro příznivce cyklistiky i zbývající etapy.
Sobota 3. srpna * Polička – Palacké náměstí
3. etapa – 134,4 km *** Start: 12:00 hod. ** Cíl: 15:20 hod.
Polička – Kamenec – Sádek (6 okruhů přes Lačnov – Telecí –
Borová – Oldříš – Sádek) a zpět do Poličky
Neděle 4. srpna * Přibyslav – Bechyňovo náměstí
4. etapa – 127,- km *** Start: 9:30 hod. ** Cíl: 12:35 hod.
Přibyslav – Malá Losenice – Velké Losenice – Sázava – Nížkov
– Buková – Olešenka – Poříčí – Přibyslav (5 okruhů)
V průběhu etap budou policisté krátkodobě zastavovat protisměrný provoz jen v místě průjezdu účastníků závodu.

JÍZDÁRNA EDEN
Přemýšlíte, jak zabavit své děti nebo
vnoučata v době letních prázdnin? Doporučujeme Vám zkusit
nevšední zážitek z koňského hřbetu. Kontaktujte nás a domluvte
sobě i svým dětem vyjížďku na koni.
Telefon: 603444598
Internetová adresa:
www.eden-farma.cz

60. ročník Malého svrateckého
maratonu je před námi
V sobotu 24. srpna 2013 uspořádá o.s. Jiskra Vír
za podpory Fondu Vysočiny jubilejní 60. ročník Malého svrateckého maratonu.
Poběží se jako Mistrovství ČR veteránů v malém maratonu
na trati z Víru do Nedvědice a zpět. Start hlavního závodu
je ve 14.30 h., doběh prvního závodníka v cca 16.15 h. Již
od 9.30 h. začínají doprovodné závody pro děti a mládež, 35.
ročník Běhu Vírem mládeže (prezentace od 8.00 h.). Závod
dorostu, 47. ročník Běhu Vírem odstartuje v 15.00 h. na 3 km
dlouhé trati.
Pořadatelé pro vás připravili po celý den bohaté občerstvení, tradiční tombolu s hlavní cenou, vyhlídkovým letem pro
3 osoby a pro děti skákací atrakce zdarma.
Celý sportovní den bude zakončen tradiční Maratónskou
zábavou. Na vaši účast se těší pořadatelé. Informace najdete
na webových stránkách: www.virvudolisvratky.cz.

Za krásného slunečného dne vyběhli na vyhrát 4:3 ??? Vrcholem dne bylo utkátradičně dobře připravené hřiště jako první ní starých pánů Věchnova proti výběru
ke svému zápasu místní žáci. Soupeřem hvězd. Do prvního poločasu nastoupili zajim byli žáci ze sousední Bystřice n. P. zá- kládající hráči z roku 1983 a prohráli svůj
pas skončil remízou 1:1. Potom následoval souboj 1:6. V druhém poločase nastoupilo
zápas dorostu s ženami SFK Vrchovina. mužstvo nad 35 let. I když se hra trochu
Dorostenci k tomuto zápasu přistoupili zlepšila, na soupeře z All Stars to nestačilo,
jako správní gentlemani a nechali ženy a prohráli 2:3. Takže Věchnov prohrál 3:9.
Mužstvo All Stars reprezentovali:
1. Daniel Zítka (Anderlecht Brusel, AC Sparta Praha)
2. Karol Dobiáš (Mistr Evropy 1976, Bohemians Praha)
3. Jiří Jeslínek (Slavia Praha)
4. Petr Herda (Slavia Praha člen ligových kanonýrů)
16. Luděk Stracený (AC Sparta Praha)
6. Přemysl Bičovský (Bohemians Praha)
7. Petr Vrabec (5x mistr s AC Sparta Praha)
8. Jiří Novotný (14x mistr ligy s AC Sparta Praha)
9. Vratislav Lokvenc (6x mistr ligy s AC Sparta Praha, 73x reprezentoval ČR,
1. FC Kaiserlaiten)
10. Radek Divecký (FK Teplice)
11. Marek Vít (sportovní manager marketingu - FC BARCELONA)
12. Roman Skamene (HEREC, přezdívka: Běhající trenky)
Pro každého hráče Věchnova to byl tor Libor Ostrýž, který se zřejmě minul
obrovský zážitek zahrát si proti legen- povoláním. Byl to hezký den a krásná
dám z ligy a reprezentace. Všechny zápa- oslava fotbalu. Doufám, že i spousta zúsy odřídili zkušení rozhodčí Josef Bayer, častněných diváků si tuto oslavu 30 let
Josef Mach a Radek Harvánek. Celým fotbalu ve Věchnově užila.
-FSprogramem provázel místní moderá-

Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Ale když se dílo podaří...Přípravy na oslavu 30 let fotbalu ve Věchnově trvaly několik
měsíců. Zapojila se do nich většina fotbalových nadšenců, kterých máme naštěstí mezi
Věchnováky dost.
Díky nim vše fungovalo na jedničku. Nápomocné jim bylo i „objednané“ počasí.
Poděkování za kvalitně odvedenou práci patří všem, kteří se na akci organizátorsky
jakkoliv podíleli. A těm, kteří nepřišli, vzkazuji, že zaváhali a mohou litovat. A nebo
se těšit, že se podobná akce bude třeba už za pět let opakovat. Věchnovským to ale
nezávidím – laťku si nasadili vysoko!
Iveta Ostrýžová, Věchnov

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
DOLNÍ ROŽÍNKA SE ROZEZNĚLA PÍSNĚMI...
Je sobota odpoledne 15. 6. 2013, pod svěže zelenými stromy zámeckého parku se rozzářily kouzelné barvy lidových krojů z Horácka. Probíhá zde oslava 30 let trvání národopisných souborů Rožínka a Groš
- založených tehdy učitelkou školy paní Věrou Palatickou.
Program je bohatý a jako host ho
ještě doplňuje spřátelený soubor Borověnka ze Štěpánova. Už zahájení
je pro diváky překvapivé: do parku a
na podium přijíždí symbolický „historický národopisný vláček“, jehož vagonky představují jednotlivé soubory
z Rožínky a Štěpánova.
Všichni jeho „cestující“ jsou přítomni slavnostnímu bodu programu
– udělení titulu „Nositel tradic Bystřicka“ z rukou pana starosty Bystřice
nad Pernštejnem Ing. Karla Pačisky
a zástupkyň Mikroregionu Bystřicko
- manažerky paní Ing. Jarmily Zemanové a paní Ing. Evy Zamazalové. Za
obec Dolní Rožínka je přítomen pan
místostarosta Karel Andrejs. Správnou volbu nositele titulu ještě stvrzují
za Horácké folklorní sdružení pan
Jaroslav Novák a pan Bohuslav Voda.
Upřímně děkují vedoucím i členům
souborů za obětavost a vytrvalost. Je
třeba připomenout, že je nutno ocenit
i spolupracovníky a přátele souborů,
ředitelství základní školy, mnoho dobrovolných příznivců z řad rodičů, prarodičů, pracovníků místních podniků
a dalších obětavých lidí.
Potom už začíná bohatá přehlídka

nově nacvičených, starších i nejstarších tanců, pásem a her z Horácka.
Překrásně vyškrobené a nažehlené
kroje se rozvijí před očima diváků jako
pestrobarevný kaleidoskop. Jednotlivá
čísla – Kola z Pivonic, Pole, Studánky,
Senoseč, V lese, Zelí, Dotrhávání lnu,
chlapecké hry, štěpánovská Řehořská
koleda a panenky, mateníky nejstarších, proložené výstupy Zpěváčků
malých i větších svou milou bezpro-

Oslavy MDD v Býšovci
Tradiční oslava Mezinárodního
dne dětí v naší obci proběhla letos
z důvodu výstavby nového altánu
opožděně. Místní Sbor dobrovolných hasičů za ﬁnanční a materiální
podpory obecního úřadu zorganizoval oslavu na 6. července 2013 odpoledne. Děti pod vedením zástupců z řad rodičů soutěžily v různých
sportovních a dovednostních hrách
a vědomostních kvizech, kterých se
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zúčastnili i dospělí. Vyvrcholením
programu byla návštěva hasičského
sboru z Bystřice, kdy hasiči dovolili dětem vyzkoušet různé technické
pomůcky. Vzhledem k příznivému
počasí, dobré organizaci a zajištění
oslav se akce líbila. Touto cestou
děkuji všem, kteří se jakkoliv přičinili o zdárný průběh oslavy.
Starosta obce Josef Lukas

středností vyvolávají v očích diváků
slzy a hrdost, že máme překrásnou
mládež.
Program pomalu končí. Tři kruhy
tanečníků se spojí v jedno obrovské
horácké kolo - malí, velcí, mladí, staří,
krojovaní i ti v „civilu“ tančí a zpívají,
že „Teče voda shora, čistá je jako já...“
Nekonečný potlesk patří všem a v duších přítomných zůstává příjemný pocit, že díky obětavosti nadšených lidí
horácké tradice žijí.
Návštěvníci mají ještě příležitost
navštívit prostory základní školy na
zámku, kde se mohou přesvědčit, jak

(Pokračování ze str. 2)
se škola během let proměnila. Připravena je výstavka o historii národopisných souborů a také promítání videí
z mnohých vystoupení souborů.
V parku pokračuje doprovodný
program pro pobavení diváků – vystoupení harmonikářů a zábava, kterou pořádá SDH Rožínka.
Oslavy 30 let souborů se vydařily.
Vedoucí, malí i velcí příslušníci souborů odcházeli se šťastnými úsměvy
ve tvářích, což dává naději do budoucna, že se chtějí i nadále národopisu
věnovat, a tím dokázat, že jim byl titul
udělen právem. Těšíme se !!!
Eva Rosická

Výlet dětí z Janovic do Bystrého
V neděli 16. června 2013 vyrazili
naši malí divadelníci do Bystrého.
Cílem jejich návštěvy byl Domov na
zámku v Bystrém, který se nachází
v krásném přírodním prostředí velkých parků. Po srdečném přivítání
si děti měly možnost prohlédnout
terapeutické místnosti a seznámit se
s životem a klienty domova, kterými
jsou osoby s mentálním postižením.
První nedůvěřivé okukování a velkou
trému zvládly naše děti na jedničku.
Předvedly své pásmo, které zakončily
divadelním představením O perníkové chaloupce. Potlesk provázel celé
představení a bylo
úžasné, jak se obě
skupiny navzájem
sblížily. I ježibaba,
která z počátku
vnesla mezi diváky trochu strachu,
nakonec sklidila
velký potlesk. Po
vystoupení děti
rozdaly klientům
domova perníková sluníčka, a tak
došlo i k bližšímu
kontaktu. Děti po-

znaly, že tito lidé mají své smutky i radosti. Asi nejvíce je potěšil jeden z klientů, který osobně obešel všechny zúčastněné a s podáním ruky poděkoval
za krásný zážitek. I následné loučení
bylo velmi přátelské. Klienti čekali
na děti v parku a srdečně se s nimi
rozloučili. Současně jsme obdrželi pozvání na další návštěvu. Dík patří paní
Zítkové, paní Kubovčíkové, manželům Šťastným a našim slečnám Katce
a Marcelce, kteří s realizací výletu
pomohli. Dětem děkujeme za skvělou
spolupráci a přejeme pěkný zbytek
prázdnin.
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DOKONČENÍ STAVBY "ČOV a kanalizace Zvole a Olešínky"
Dne 10. 5. 2013 byla dokončena
a 15. 5. 2013 uvedena do zkušebního
provozu stavba "ČOV a kanalizace
Zvole a Olešínky". Investorem této
stavby byla obec Zvole s objemem investičních nákladů 52 630 000,00Kč,
na nichž se významně podílelo svým
ﬁnancováním formou dotace Ministerstvo zemědělství. Formou úvěru od
České spořitelny, a.s. bylo provedeno
doﬁnancování zbylé části.
Projekt celé stavby odborně zpracovala společnost EC enviconsult, s.r.o.,
Brno. Dodavatelem stavební části bylo
Sdružení – Zvole, Olešínky – vedoucí
účastník sdružení ZVÁNOVEC, a.s.
České Budějovice a druhý účastník
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Technický dozor investora dozoroval
Ing. Štandl. Stavba ČOV a kanalizace

byla zahájena 1. 10. 2010 a ukončena
10. 5. 2013.
Kanalizace je vybudována jako od-

dílná splašková, gravitační bez přečerpávání. Splašková kanalizace odvádí
splaškové vody z obou obcí Zvole

a Olešínky na novou ČOV, která je
postavena pod obcí Olešínky. Celková délka kanalizace v obou obcích je
5.611 m. Projektovaná kapacita ČOV
je na 600 EO. Zkušební provoz čistírny odpadních vod je průběžně vyhodnocován na společných kontrolních
dnech s cílem dosažení všech projektových parametrů.
Firma 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. odvedla velmi profesionálně svoji práci a patří jí velké poděkování. Děkujeme i p. Štandlovi za
technický dozor při provádění stavby.
Poděkování náleží i všem občanům
v obou obcích za toleranci a pochopení při provádění výstavby kanalizace
a následných opravách komunikací
a ploch.
Mojmír Starý, starosta obce

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH V SEJŘKU
V sobotu 11. května 2013 proběhla v obci Sejřek Okrsková soutěž sborů
dobrovolných hasičů okrsku Nedvědice. Počasí nám tentokrát nepřálo a podepsalo se na menší účasti diváků. Hasiči a hasičky však nezklamali. Soutěže
se zúčastnilo 12 družstev mužů a 4 družstva žen. Na závěr předvedly svůj
pěkný útok i děti z Pernštejna a sklidily za to náležitý potlesk.
Soutěžilo se ve štafetě a požárním útoku. Oba časy se sčítaly a nejrychlejší
byla tato družstva:
v kategorii muži: 1. Sejřek B
v kategorii ženy:
1. Lískovec
2. Pernštejn
2. Sejřek
3. Ujčov A
3. Ujčov
Gratuluji nejen vítězům, ale i těm, kteří se v dešti vrhali do soutěžních disciplín. Děkuji všem hasičům i nehasičům ze Sejřku a ostatních sborů, kteří
pomáhali s přípravou a hladkým průběhem této soutěže.
Příští rok se opět utkáme, tentokrát v Ujčově.
J. Matuška, starosta SDH Sejřek

1. místo muži - Sejřek B
Když jsme minule psali, že se
v Prosetíně pořád něco děje, byla
to pravda! Hned si budete moci přečíst, proč si to myslíme
V pondělí 24. 6. 2013 se tu konaly akce svým významem mimořádné. Vše začalo na obecním úřadě. Starosta obce Ing. Jiří Drbušek
se zde spolu s paní učitelkou MŠ
rozloučil s budoucími školáčky,
kteří nastoupí v září do první třídy.
Jako vzpomínku na školku jim předali krásné knížky, šerpu a pamětní
list, to aby nezapomněli na místo,
kde prožili mnoho krásných chvil
s kamarády i paní učitelkou Jitkou
Štarhovou a kde se připravili na
svůj další školní život.
Hned po malých se loučili i ti

Krásný den v Prosetíně
větší, žáci 5. ročníku ZŠ Prosetín,
kteří po prázdninách nastoupí do
nové školy ve Štěpánově nad Svratkou. Čekalo na ně nejdříve malé
překvapení v podobě prezentace,
kterou připravily učitelky ZŠ Prosetín a kde měli možnost vidět, jak
se změnili od první do páté třídy.
Jo, jo, někdo si i poplakal… Potom dostali spoustu dobrých rad
do života od paní učitelky Fučíkové i pana starosty a také knihu,
jako vzpomínku na tento slavnostní den. Nezapomněli jsme jim na
cestu k dalšímu vzdělávání přibalit
i přehledy učiva českého jazyka a
matematiky, aby věděli, co by měli

umět a neudělali nám ve Štěpánově
ostudu Se základní školou v Prosetíně se rozloučili:
Kuba Jahoda, Terezka Kaldová,
Ondra Konečný, Toník Kinc, Martin Pikart, Tomáš Petr.
Nakonec jsme se přesunuli do
budovy základní školy, kde proběhlo za účasti pana starosty a paní Slané, referentky obce, vítání občánků.
Pro děti narozené v Prosetíně a Brťoví a pro jejich rodiče nachystali
odcházející páťáci hezký program.
Pan starosta řekl pár milých slov,
především rodičům připomněl, jak
důležitým krokem narození dítěte
je a jak krásným a smysluplným se

život touto událostí stane. Uvítáni
byli: Anna a Magdaléna Coufalovy,
Vendula Horská, Adam Chalupník,
Soﬁe Jakešová a Michaela Chovancová.
Děti dostaly drobné dárečky
a pamětní listy od pana starosty a dětí
ze ZŠ, rodiče se zapsali do pamětní
knihy. Setkání probíhalo v přátelské a rodinné atmosféře a nebojím
se napsat, že se všem moc líbilo.
Jen více takovýchto pěkných
dnů!
Ilona Lukášková, ředitelka

Úspěch v pěvecké
soutěži
Soubor Rožínka – Nositel tradic
Bystřicka – dosáhl velkého úspěchu v soutěži Zpěváček 2013. Jeho
členka Bára Krejčová, žákyně
8. třídy ZŠ v Dolní Rožínce, si svým
skvělým výkonem v regionálním
kole soutěže v Jihlavě v konkurenci 45 soutěžících vybojovala skvělé
3. místo a postoupila do celostátního kola ve Velkých Losinách. To se
konalo ve dnech 10. - 12. května.
Báře se zpěv s doprovodem muziky Gaudeamus z Prahy i sólový
přednes opravdu vydařil a za svoje vystoupení byla členkou poroty
velmi kladně hodnocena.
Ivana Janoušová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Poradíme a poskytneme Vám tyto služby:

Odborné sociální poradenství
Jsme poradna pro zdravotnČ
postižené obþany, jejich pĜíbuzné,
osoby bez ohledu na vČk,
druh a rozsah zdravotního postižení
Posláním Centra je prostĜednictvím
poskytovaných služeb zvyšovat informovanost
osob se zdravotním postižením, podporovat jejich
nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke
zvýšení þi udržení kvality života.

ZprostĜedkujeme pomoc obþanĤm pĜi
Ĝešení obtížné sociální situace a
zajišĢování životních potĜeb
Prosazujeme práva a zájmy ZP
Najdete nás: Žćár n/Sázavou
Komenského 1, PSý 591 01,
: 566 625 703
e – mail: czp.zdar@volny.cz
vedoucí : RĤžiþková KvČtoslava
PORADENSKÉ DNY
PONDċLÍ
ÚTERÝ
STěEDA
ýTVRTEK
PÁTEK

730 - 1200
730 - 1200
730 - 1200
730 - 1200
730 - 1100

1300 - 1700
1230 - 1400
1300 - 1700
1230 - 1400

objednaní klienti

¾ mimoĜádné výhody pro zdravotnČ postižené
obþany
¾ platnost prĤkazĤ TP, ZTP, ZTP/P
¾ výhody prĤkazĤ ZTP, ZTP/P
¾ parkovací prĤkaz (oznaþení vozíþkáĜe)
¾ pĜíspČvek na mobilitu (provoz auta)
¾ pĜíspČvek na poĜízení vozidla
¾ pĜíspČvek na zvláštní pomĤcku
¾ smlouva s asistenty sociální péþe
(osobou blízkou)
¾ pĜíspČvek na péþi, jeho využití, jak žádat a
kde žádat
¾ sociální služby v regionu, jejich výbČr
¾ hodnocení a posuzování úkonĤ péþe
¾ životní a existenþní minimum
¾ zmČna invalidních a starobních dĤchodĤ
¾ možnost podání námitky proti rozhodnutí
¾ pomoc pĜi výbČru vhodné kompenzaþní
pomĤcky a postupu k jejímu získání
¾ informace o slevách pro osoby se
zdravotním postižením – slevy na telefon,
plyn, pĜíspČvek na pojištČní
¾ individuální pomoc – napĜ. se sepisováním
rĤzných písemností (žádostí, odvolání,
smlouvy atd.
¾ terénní práce – kontaktování a pomoc

informace o kontaktu na Mgr. Novotného
dostanete na CZP.

V rámci spolupráce se spoleþností VOTUM
nabízíme novou službu pro klienty.

NaCZP lze na pĜechodnou dobu zapĤjþit
následující kompenzaþní pomĤcky.
PĤjþovné se pohybuje od 3 – 10 Kþ za 1 den.
9 Mechanické invalidní vozíky
9 Toaletní kĜesla
9 Toaletní kĜeslo koleþkové
9 Chodítka – pevné, skládací,
podpažní,
9 bytová i vycházková
9 Nástavce na WC
9 Schodolezy
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Poslední prázdniQʝvé zaVtʋvʑní
QɈ Rˇcʝvé ɡ „ʝȼϔkaϑkʝu“Ɉ drɪʘLˇGʝu
(procházka pro rodiče s dětmi a milovníky přírody zakončené opékáním špekáčků a drakiádou)

Neȫϕlɏ 1. z͈͵í 2013
(poslední ȫʑɚ ʠrázdniɚ)

PROGRAM:
15.00 – sraz účastníků v pavilonu Rácová
15.05 – Ing. Karel Pačiska - uvítání starosty města
15.10 – procházka lokalitou Rácová s výkladem
15.40 – drakiáda - pouštění draků a soutěž o nejhezčího draka
16.00 – vyhodnocení soutěže o nejhezčího draka
16.10 – opékání párků (zajistí město) při kytaře s vyprávěním
historek z Bystřicka Ing. Hynkem Jurmanem

výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRODÁM starou chalupu v obci Bratrušín s pozemkem 925
m2. Pozemek vhodný pro stavbu domu. Tel.: 724 937 715
• 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
• PENSION U LÍPY v Rovečném vás zve k návštěvě: stylová restaurace, ubytování, oslavy, svatby, atrakce pro
děti, vlastní park, pávi. Otevřeno: pátek: 17-21h, sobota:
12.30–21h, neděle: 11-16h. Kontakt: 608 434 165, www.
pension-u-lipy.cz.
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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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uvádí v rámci kulturního festivalu

Modrá

stopa
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www.bystrickeleto.cz

František
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