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Rozhledna Rovečné
Domanínský rybník

Uranové doly / Dolní Rožínka

Skalský rybník

Zřícenina hradu Zubštejn

Přírodní památka Švařec

Integrovaný dopravní systém
Město již několik let jedná s Krajem Vysočina a Jihomoravským
krajem o možnosti připojení našeho území k integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského Kraje (dále jen „IDS“). Dříve
jsme naráželi na nepochopení vedení Kraje Vysočina, což se nyní
změnilo. Abychom mohli kvaliﬁkovaně rozhodnout, je třeba znát
ﬁnanční náročnost a klady a zápory plynoucí z celého projektu.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo
města rozhodlo o vypracování studie železničního a autobusového
připojení našeho území včetně ﬁ-
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nancování, která bude podkladem
pro další rozhodnutí.
Co je to IDS? IDS znamená sjednocení všech druhů dopravy, tedy
vlakové, autobusové a městských
hromadných doprav, do jednoho
funkčního systému včetně vytvoření zónových tarifů a jízdenkového systému. Takový princip už
několik let, a nutno podotknout,
že úspěšně a zejména ke spokojenosti občanů, funguje v Jihomoravském kraji. Město Bystřice nad
Pernštejnem mělo velký zájem na
vzniku integrovaného dopravního
systému v Kraji Vysočina, který

musí samozřejmě navazovat na
dopravní systémy sousedních krajů. Bohužel, krajské zastupitelstvo
odmítlo přípravu vlastního IDS na
území Kraje Vysočina, a proto se
město pokouší řešit náš regionální
problém vyjednáním možnosti napojení na IDS JmK. Zjednodušeně
řečeno, umožnit na jednu jízdenku
cestovat bystřickou městskou hromadnou dopravou z Domanína,
následně vlakem do Brna a zde
využít služeb brněnské MHD nebo
pokračovat třeba do Břeclavi.
Josef Vojta
místostarosta

Bystřice nad Pernštejnem společně
s dalšími pěti městy Kraje Vysočina
(Velké Meziříčí, Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Jihlava a Náměšť)
bude mít „svůj“ vlak. Jedná se o vlak,
který bude graﬁcky ozdoben motivy
Bystřicka. Rada města vybírala ze
dvou návrhů, přičemž přednost dostal
návrh kreslených motivů před fotograﬁemi. Na jedné straně bude kreslené
bystřické náměstí s kostelem svatého
Vavřince, hrad Pernštejn, westernové městečko nebo strašidelný zámek
Draxmoor. Na druhé straně soupravy mohou lidé vidět zříceninu hradu
Zubštejna, Vírskou přehradu, Domanínský rybník, rozhlednu v Karasíně či vítochovský kostelík. Vlaková
soupravu bude mít premiéru v sobotu
8. června, kdy půl hodiny po poledni
přijede na bystřické vlakové nádraží.
Poté se bude pravidelně pohybovat po
trase Tišnovky ze Žďáru nad Sázavou
do Tišnova.
Josef Vojta, místostarosta

Informovanost občanů
je úkolem číslo jedna
V měsíci dubnu tohoto roku
byla při Mikroregionu Bystřicko
ustavena Občanská bezpečnostní komise při DIAMO, státní
podnik, odštěpný závod GEAM
Dolní Rožínka (OBK). Musím
poctivě napsat, že těžba, zpracování a chod dolu při dobývání uranu bývalo opředeno tajemstvím
a mnohými nepravdivými povídačkami. Možná tato situace přežívala z minulých dob, kdy vše co
se týkalo strategické energetické
suroviny, bylo známo jen hrstce
vyvolených. V našem regionu je
snad každá rodina v posledních
padesáti letech nějak spjatá s dolem, a proto informovanost je naší
základní potřebou. Jsem vděčný
vedení dolů, že je ochotno diskutovat a podělit se o problémy,
které nás zajímají. Vždyť doly dávají práci cca tisíci pracovníkům
a jsou největším zaměstnavatelem v regionu. OBK si bere za

cíl informovat širokou veřejnost
o problematice těžby, chemické
úpravě, nehornické činnosti, průzkumných pracech a dopadech na
životní prostředí. Nejprve bude
vše projednáno v odborné komisi,
po té se všemi starosty mikroregionu a ve sdělovacích prostředcích
bude informovaná široká veřejnost. Protože chceme diskutovat
otevřeně, jsme vděčni za každý
podnět, který by mohl odstranit
pochybnosti v dalších krocích.
Společně s MPO a SURAO připravujeme otevření Informačního centra jaderné energetiky
v Bystřici nad Pernštejnem. Jsme
připraveni jednat se zákonodárci,
ministerstvem a pomoc přislíbila
i paní Dana Drábová – předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost. V širším kontextu jsme
i členy společnosti „ Jaderné regiony ČR“, která pracuje při Jaderné
elektrárně Dukovany. Tato společ-

nost nás zastupuje při jednáních
s orgány státní správy a při odborných diskusích v EU. Starostové
našeho regionu mají mandát od
občanů zastupovat jejich zájmy.
Získali jej v demokratických vol-

bách, a proto má velikou váhu.
Obracejte se prosím na ně a požadujte pravdivé vysvětlení. Informace určitě budou mít.
(Pokračování na str. 4)

INZERCE, RŮZNÉ

AUTODOPRAVA - ZEMNÍ PRÁCE
TULIS ZVOLE

Nabízíme:
¾
Písky, štĢrky, oblázky
¾
Zemní práce - skrývky, výkopy
základu domƽ
¾
Nákladní sklápĢēková doprava
¾
PƎeprava sypkých hmot
¾
Odvoz stavební sutĢ
¾
Uložení zeminy na skládce

Adresa:
Zvole 98
okr. Žěár n. S.
Telefon:

774 309 568
606 132 260

!! PƎi celkovém odbĢru nad 3.000,- Kē SLEVA 7% !!

ČD Regiony

Svezte se RegioSpiderem
v novém kabátu Vysočinou
Užijte si den plný zábavy v moderních soupravách RegioSpider,
které se vám představí ve zbrusu nových polepech.

|
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Bystřice nad Pernštejnem
Chotěboř
Jaroměřice nad Rokytnou
Náměšť nad Oslavou
Velké Meziříčí

• Vymazal Jaroslav | Jihlava

Jízdné
dospělí 20 Kč
děti do 15 let zdarma
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Rozhledna Rovečné
Domanínský rybník
Zřícenina hradu Zubštejn

Stanice

Příjezd

Odjezd

10:12

11:00

Havlíčkův Brod
Chotěboř

Uranové doly / Dolní Rožínka

Skalský rybník

Přírodní památka Švařec

Čas ve stanici

9:54

Havlíčkův Brod

11:19

11:20

Žďár n. Sáz.

11:45

11:47

Bystřice n. Pern.

12:29

13:30

Žďár n. Sáz.

14:13

14:26

Křižanov

14:43

14:47

Velké Meziříčí

14:57

15:52

Křižanov

16:02

16:03

Žďár n. Sáz.

16:21

16:25

Havlíčkův Brod

16:50

48 min.

sobota 8.6.2013
61 min.

12.20 dětský dechový orchestr ZUŠ BnP pod vedením
dirigenta Štěpána Husáka
12.29 příjezd vlaku
12.35 starosta města – uvítání účastníků
12.40 mažoretky DDM BnP pod vedením Lucie Zivčákové
12.50 módní přehlídka dě výtvarného oboru ZUŠ BnP
s modely vlastní tvorby pod vedením Libuše Zítkové
13.10 koncert dětského dechového orchestru ZUŠ BnP
pod vedením dirigenta Štěpána Husáka
13.30 odjezd vlaku

55 min.

2. konvoj
Stanice

Příjezd

Odjezd

Havlíčkův Brod
Šlapanov

Čas ve stanici

9:34
9:43

9:44

Jihlava

10:00

10:52

Luka n. Jihl.

11:04

11:08

11:31

52 min.

11:35

Třebíč

11:42

11:43

Náměšť n. Osl.

12:05

13:27

Studenec

13:35

13:39

Třebíč

13:56

13:57

Okříšky

14:10

14:18

Jaroměřice n. Rok.

14:45

15:58

Okříšky

16:25

16:28

Luka n. Jihl.

Doporučujeme rezervaci míst ve vlaku do 5. 6. 2013
na e-mailu JHLsek@kcod.cd.cz

Rozhledna Karasín

1. konvoj

Krahulov

a primátor města:

Ledová skála / Vír

Vírská přehrada

Kostel sv. Michaela ve Vítochově

st

Na prezentační jízdu Vysočinou vás spolu
s Českými dráhami zvou starostové měst:
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Jízdní řád

By

Slavnostní zahájení se koná před prezentační jízdou
v 9:15 hod. ve st. Havlíčkův Brod. O zábavu se během
jízdy postarají animátoři, hudebníci, kteří vás budou
doprovázet. V modře označených zastávkách se
uskuteční slavnostní křest s kulturním programem.
Těšte se na dechové orchestry, mažoretky, kejklíře
a slona Elfíka, který s hosteskami bude rozdávat
sladkosti nejmenším divákům.

ej

8. 6. 2013

• Pačiska Karel
• Pavlíková Eliška
• Soukup Jaroslav
• Měrka Vladimír
• Necid Radovan

Slavnostní křest vlaku Bystřičan

16:46

16:51

Jihlava

17:03

17:04

Havlíčkův Brod

17:27

82 min.

Volná zábava, představení města ve stánku TIC – rozdávání balónků…
bonbónů
Po celou dobu zastávky vlaku se o zábavu postarají animátoři a hudebníci, kteří budou doprovázet vlak, rozdávání sladkos a balónků

73 min.

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113

Partneři akce:

Velké
Meziříčí

2. strana
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Jaroměřice
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Bystřice
nad Pernštejnem

Chotěboř

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN ČERVEN 2013
Datum

Název akce

1. 5. - 31. 10.

S Vodomilem ZubĜí zemí

10. 5. - 26. 6.

Výstava: Josef Jambor – okouzlení krajinou

Místo

Organizátor

Mikroregion BystĜicko

MČsto BystĜice n.P.

Výstavní síĖ mČstského muzea

MČstské muzeum BystĜice n.P.

26. 5.

Divadelní pĜedstavení ZAHRADA; 16.00 hod.

Velký sál KD

BystĜické národní divadlo

29. 5.

Divadelní pĜedstavení ZAHRADA; 10.00 hod.

Velký sál KD

BystĜické národní divadlo

Malý sál KD

ZUŠ a KD

29. 5.
30. 5.

Absolventský koncert žákĤ hud. oboru a výstava absolventĤ
výtvarného oboru ZUŠ; 18.00 hod.
Absolventský koncert žákĤ hud. oboru a výstava absolventĤ
výtvarného oboru ZUŠ; 18.00 hod.

30. 5. - 1. 6.

SoustĜedČní reprezentace šermíĜĤ pĜed ME - muži

6.5. - 30.6.

Výstava: Reklama a dČti

1. 6.

TK BystĜice n. P. – Sokol Letovice – dospČlí

1. 6.

Den dČtí; sraz v 10.00 hod. u KD

1. 6.

DČtský den; 14.00 hod.

1. 6.

Hasiþské závody; 16.00 hod.

1. 6.

TK BystĜice n.P.–Sokol Letovice - starší žactvo

1. 6. - 30. 9.
2. - 26. 6.

III. roþník fotografické soutČže Zrcadlení
Výstava obrazĤ: MIXTUM COMPOSITUM; vernisáž 2. 6. 2013 v
15.00 hod.

Malý sál KD

ZUŠ a KD

Sportovní hala

Vl. Kurfürst

PĤdní galerie muzea

MČstské muzeum BystĜice n. P. a
Múzeum obchodu Bratislava

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

VČžná

Obec VČžná

Fotbalové hĜištČ
v Rozsochách
Fotbalové hĜištČ v
Rozsochách
Tenisové kurty

MŠ Rozsochy
SDH Rozsochy
Tenisový klub BystĜice n.P.

www.fotosoutez-bystricko.cz

KUMŠT o.s.

Galerie Na Bahnech ve Víru

Galerie Na Bahnech

2. 6.

Narozeninový bowlingový turnaj pro dospČlé; 10.00 hod.

VagoĔ bowling ve Víru

Vagón bowling

2. 6.

Zápas v házené - muži

Sportovní hala

TJ Sokol BystĜice

2. 6.

TK BystĜice n.P.–ASK Blansko - dorost

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

2. 6.

Den dČtí v BystĜici n.P.

Masarykovo námČstí

MČsto BystĜice n.P., KD, DDM

2. 6.

Den dČtí s HARIBO 2013

ŠiklĤv mlýn

ŠiklĤv mlýn

4. 6.

Koncert žákĤ hudební školy Yamaha; 17.00 hod.

Velký sál KD

Hudební škola Yamaha

Sál ZUŠ

ZUŠ

4. 6.

NČmá groteska – koncert akordeonové tĜídy M. Krásenské

6. 6.

Concentus Moraviae – Varhanní koncert LUCA SCANDALI;19.30 hod.

8. 6.

8. roþník Veselského poháru hasiþĤ; 16.00 hod.

8. 6.

DČtská hasiþská liga; 16.00 hod.

8. 6.

Taneþní zábava; hraje Zuberská šestka; 20.00 hod.

8. 6.

Country bál, k poslechu a tanci hraje skupina PUNC; 19.00 hod.

8. 6.

Slavnostní kĜest vlaku; 12.20 hod.

Kostel sv. VavĜince

KD

Veselí

SDH Veselí

HĜištČ TJ Rozsochy

SDH Rozsochy

VýletištČ Veselí

SDH Veselí

KD Bratrušín

SK Bratrušín

Vlakové nádraží

MČsto BystĜice n.P.

9. 6.

Procházka Pohádkovým lesem; 13.00 hod.

Domanín

Obec Domanín

11. 6.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.

Budova Jednoty Orla

Jednota Orel

14. 6.

PouĢová zábava se skupinou Pikardi

VýletištČ VČchnov

TJ VČchnov

14. 6.

Školní koncert; 15.00 hod.

14. 6.

Oslava 10. výroþí založení dČtského pČveckého sboru Labyrint; 16.00 hod.

14. 6.

Tradiþní recitál mladých bystĜických umČlcĤ; 18.00 hod.

15. 6.

MýR v šermu - mladší žactvo

15. 6.

Oslava 30. let národopisných souborĤ založených VČrou Palatickou;
15.00 hod.

15. 6.

Tolenstein fest – XIII. století

16. 6.

PouĢové odpoledne pro dČti; 13.30 hod.

16. 6.

TK BystĜice n.P.–Nové Sady „A“ – muži „B“

16. 6.

SONK L. Macháþková a NezmaĜi

16. - 22. 6.
20. 6.
21. - 23. 6.
21. 6.
21. - 22. 6.

Týdenní pobyt STOB
Concentus Moraviae – koncert ARPARLA; 19.30 hod.

Sál ZUŠ

ZUŠ

ŠtČpánov n. S.

ZŠ ŠtČpánov n. S.

PĤdní galerii muzea

ZUŠ BystĜice n.P.

Sportovní hala

TJ Sokol BystĜice

Zámecký park Dol. Rožínka

Groš Dolní Rožínka

ZĜícenina hradu Daleþín

SK Drak

VýletištČ VČchnov

MŠ VČchnov

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

Amfiteatr BystĜice n.P.

Zapnuto

Sportovní hala

Dr. Málková

MČstské muzeum

KD

Bývalá MŠ

KK OU ŠtČpánov n. S.

U kašny na Masaryk. nám.

MČsto BystĜice n.P. a muzeum

Areál zĜíceniny hradu
v DaleþínČ

Obec Daleþín, Bodaj,o.s.

ŠtČpánovské kulturní léto
Evropský svátek hudby: Alter Ego;
Zastávka Daleþín III – hudební minifestival pod hradem

22. 6.

Oslava 60 let fotbalu v Rozsochách; 13.00 hod.

HĜištČ TJ Rozsochy

TJ Rozsochy

22. 6.

Kolem Doubravníku pČšky i s kolem

Okolí Doubravníku

KýT Doubravník

22. 6.

Oslava 50 let vírské kopané

HĜištČ TJ Jiskra Vír

TJ Jiskra Vír

22. 6.

TK BystĜice n.P.-ýLTK Jihlava - dospČlí

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

22. 6.

Táta dneska frþí aneb s tátou kolem svČta

VýletištČ Pod Horou

Kopretina

Fotbalové hĜištČ VČchnov

TJ VČchnov

22. - 23. 6.

Oslavy 30 let fotbalu ve VČchnovČ

23. - 29. 6.

Týdenní pobyt STOB

Sportovní hala

Dr. Málková

23. 6.

TK BystĜice n.P.–Jundrov - dorost

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

23. 6.

Divadlo Lotrando a Zubejda

Velký sál KD

ZUŠ BystĜice n.P.

26. 6.

Pohádkové rozlouþení se školním rokem; 16.00 hod.

Kopretina

Kopretina

KD Vír

Obec Vír

28. - 29. 6.

Vírský vánek (divadelní a hudební festival)

29. 6.

Pelíšek fest

29. 6.

Slavnostní zahájení sezóny 2013

29. 6.

Pohár Vysoþina MX CUP

30. 6.

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

Louka Na Lužánkách

Zapnuto

ŠiklĤv mlýn

ŠiklĤv mlýn

Daleþín - Píseþská Zmole

Motocross sport Miroslav Vašek

Vítochov

Ochotnický divadelní soubor
VíĜina z Víru

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
LEDEN 2013
3.1. Tara Balážová
25.1. Ondřej Prokůpek
28.1. Agáta Kozáková
ÚNOR 2013
7.2. Jakub Pečinka
12.2. Žoﬁe Dobšíková
13.2. Lukáš Kupský
20.2. Nikola Holečková
26.2. Matyáš Karásek
28.2. Michaela Stárková
BŘEZEN 2013
1.3. Jan Cacek
4.3. Nela Fajmonová
18.3. Jan Štěpánek
22.3. Nicol Poláková
24.3. Adéla Hájková
Jubilanti
ČERVEN 2013
Anna Fagulová
Marie Škorpíková
Jan Legát
Marie Šikulová
Josef Bárta Ing.
Marie Podolská
Miroslav Marek
Jaroslav Smolík
Eva Lacmanová
Václav Veselý

89 let
87 let
86 let
85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
BŘEZEN 2013
21.3. Libor Doležal
26.3. Bohuslava Sedláková
27.3. Jaroslav Štěrba
DUBEN 2013
2.4. Pavel Pinkava
12.4. Anna Prokopová
13.4. Luboš Buček
22.4. Marta Chomčová
27.4. Karel Indruch

47 let
82 let
72 let
53 let
76 let
59 let
70 let
82 let

Opravte si
v inforočence
Kulturní dům:
E-mail: info@kdbystricenp.cz
Web: www.kdbystricenp.cz
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR
Základní organizace Bystřice n. P.
Předsedkyně: Alena Kozlová
Telefon: 731 520 678
Domanínský rybník
otevírací doba: květen a začátek
června - víkendy a všední dny za
příznivého počasí odpoledne
od 15.června od 9:00 do 21:00;
červenec a srpen od 9:00 do 21:00
rezervace na tel.: 608 494 040
e-mail:
domaninskyrybnik@gmail.com

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Informovanost občanů...
(Pokračování ze str. 1)
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Na každou problematiku je přidělen odborník při GEAM a s ním
spolupracuje zástupce samosprávy.
Komise je otevřená pro další aktivity, které by přišly do našeho regionu
a týkaly se jaderné činnosti. Vztahy
jsou nastaveny velmi otevřeně a zástupce samosprávy může navštívit
všechny prostory a klást jakékoli odborné i laické otázky, které jsou společně vyjasňovány. Minimálně jedenkrát do roka se uskuteční plenární zasedání všech členů mikroregionu, kde
budou prezentovány výsledky kontrol.

Zájem o informovanost projevili také
zástupci samosprávy z Nedvědicka
a přilehlých obcí v Jihomoravském
kraji. Pro informovanost všech obyvatel budou zveřejňovány prezentace
ve sdělovacích prostředcích. V našem
měsíčníku bude postupně vycházet
představení jednotlivých problematik.
Vážení spoluobčané, život je velmi
pestrý a nic není ani bílé, ani černé.
Jsem připraven hledat na vaše dotazy
odpovědi společně s kolegy starosty
i odborníky s o.z. GEAM.
Za OBK Karel Pačiska

Vážení podnikatelé,
Od 5.6. do 11.6.2013 proběhne pravděpodobně další kolo žádostí o
dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktům. Podpora bude zaměřena
na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se
týkají výroby potravin nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Bude se jednat o poslední možnou dotaci v programovacím období do 2013.
O co můžete žádat i Vy:
50% až z 30 000 000,- uznatelných nákladů
Základní podmínky:
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které
deﬁnuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve zněnípozdějších
předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné
organizaci trhu s chmelem.
Zemědělský podnikatel musí mít předmět činnosti v souladu s § 2 e,
odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská
výroba“.
Výrobce krmiv, kterého deﬁnuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
– technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracovaní zemědělských
a potravinářských produktů
– nákup zařízení přímo souvisejících s ﬁnální úpravou, balením a značením
výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících
s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny
– investice do zařízení na čištění odpadních vod vznikajících ve zpracovatelském provozu
– investice ke zlepšování a monitorovaní kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně
provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do
výše 1 mil. Kč
– investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
– investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů
– investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin
a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele
Příklady možností čerpání dotace:
technologie pro zpracování hroznů a výroby vína, výroby sýra,
čaje, zpracování masa, medu, zeleniny, třídění a balení ovoce, čištění
zrnin, sušárna hub, šrotovací linka, výroba krmiv
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
Kontakt: František Winter; mobilní tel.: 608 / 885 145; e-mail: dotace@lit.cz
Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách: www.wintereuropeconsulting.cz
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Jízdárna Eden
Ve Sportovní stáji Jízdárna Eden
se můžete vypravit na projížďku na
koni krajinou v okolí našeho města, absolvovat výcvik začátečníků
i pokročilých jezdců nebo přípravu
jezdců na ZZVJ (základní zkouška
výcviku jezdce), vše pod odborným
vedením, ustájit svého koně, svézt
děti nebo vnoučata na koních a nechat obsednout koně včetně remontního výcviku. Děti od 12 let mohou

navštěvovat jezdecký oddíl.
Dále pravidelně jednou za rok
pořádáme jezdecké odpoledne pro
všechny milovníky koní.
Letošní sezónu jsme zahájili účastí na drezurních soutěžích v Moravanech dne 20. dubna s koněm Cynthia
Z (na fotograﬁi).
Kontaktní tel.: 603 444 598. Internetová adresa: www.farma-eden.cz.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Dva týmy složené z domanínských dětí se zúčastnily taneční soutěže Kostitřas pořádaný v Bystřici.
Tým Tic-Tak, složený z menších

děti, se umístil na 1. místě ve své
kategorii a druhé taneční skupině
Relax, složené z větších děvčat, náleželo 4. místo.

Tak jako na mnoha místech v okolí se i v Domaníně na Horce o Filipojakubské noci rozzářil velký oheň, který zahnal všechny zlé duchy. Malé čarodějnice
a čarodějové cestou k tomuto ohni viděli na vlastní oči kouzlo s létajícím koštětem, ochutnali posilňující pokrm i lektvar a plnili různé čarodějnické soutěže
a úkoly. Nakonec jako každý rok přišel na řadu opečený buřtík na ohni.

V pátek 26. dubna proběhl úklid
společných prostor naší obce, jako je
dětské hřiště, autobusové zastávky či
okolí odpadových kontejnerů. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu
a kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme.
Všechny děti a rodiče srdečně zveme na procházku Pohádkovým
lesem, která se uskuteční v neděli
9. 6. 2013 od 13 hod. v přilehlém lese
areálu Borovinka.
Dne 26. 4. se ve velkém sále
Kulturního domu v Bystřici n. P.
konala, jako každý rok, výroční
členská schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR,
základní organizace Bystřice n. P.
(ZO SPCCH). Účast byla opět velmi vysoká. Schůzi uváděla p. M.
Fafílková, p. Odehnalová přečetla
výroční zprávu a p. Sadecká zprávu
revizní komise.
Z pozvaných hostů přednesli
svůj příspěvek: Ing. Karel Pačiska –
starosta města Bystřice n. P., PhDr.
Drahomíra Lukšová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zástupci okr. výboru SPCCH
Žďár n. S. p. Krejčí a p. Blažek.
Kulturní vložkou bylo bravurní
vystoupení dětí z MŠ Korálky, které bylo odměněno velkým aplausem. Děti si pro všechny přítomné
nachystaly malé pozornosti a popřály všem krásné jaro a léto. Na

Výroční schůze Základní organizace svazu
postižených civilizačními chorobami

závěr schůze byla představena nová
předsedkyně p. Alena Kozlová.
Touto cestou bychom vám také
chtěli náš klub představit. Svaz po-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

stižených civilizačními chorobami
slučuje lidi s diabetologickými,
kardiologickými a respiračními
chorobami. V současné době máme

Těší se na vás spousta pohádkových
postaviček a jsou pro vás připraveny
zajímavé úkoly i sladká odměna. Pro
zkrácení doby čekání na startu předvede své dravé ptáky sokolník.
Samospráva Domanína opětovně
a opakovaně žádá spoluobčany, aby
o nedělích a o svátcích nerušili klid
v obci hlučnými stroji, zejména motorovými sekačkami a cirkulárkami.
Děkujeme jménem svým i jménem
ostatních spoluobčanů.
cca 90 členů, pro které se snažíme
pořádat zájezdy, návštěvy KD, besedy a pro radost všech se snažíme
každý rok členům předat mikulášské balíčky. Pravidelně také chodíme jednotlivým členů přát k výročí
a spolupracujeme s okolními organizacemi. Scházíme se každý lichý
týden v Po – Út od 13.00 do 16.00
v klubovně na DPS. Byli bychom
rádi, kdyby mezi nás také zavítaly
mladší ročníky, a tak pokud máte
čas a chuť, zastavte se u nás. Další podrobné informace či případné
dotazy ohledně ZO SPCCCH vám
ráda zodpoví p. Marie Fafílková na
tel.: 739 231 039
Na závěr bychom chtěli poděkovat odstupující předsedkyni p. Marii Odehnalové za vše, co pro klub
vykonala a jak jej obětavě a s láskou přes 20 let vedla.
za výbor ZO SPCCH
p. Alena Kozlová a Marie Fafílková
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Letos jsme poprvé v rámci celoevropského projektu Noc s Andersenem
nocovali ve škole. Je to akce, kterou
knihovny, knihkupectví a školy svádí
v konkurenci populárnějších médií boj
o zájem dětí o četbu a knihy. Koná se
každým rokem kolem druhého dubna, který je vyhlášen mezinárodním
dnem dětské knihy, právě na počest
narození dánského pohádkáře.
Začali jsme společnou četbou
pohádky o Sněhové královně v naší
školní knihovně. Každá třída si připravila několik kapitol a příběh o lásce
a přátelství Gerdy a Kaje mohl začít. Po četbě jsme povečeřeli pizzu
a posilněni jsme mohli zimní příběh
rozvíjet dál.
Rozhodli jsme se věnovat všem

Noc s Andersenem na ZŠ T. G. Masaryka

ročním obdobím a ztvárnit vládce či
vládkyně jara, léta, podzimu a zimy.

Tři nejlepší „šplhouni“ v okrese jsou ze ZŠ TGM
Ve čtvrtek 11. dubna jsem se vypravila s osmi úspěšnými reprezentanty naší školy ve šplhu o tyči na
okresní kolo do Žďáru nad Sázavou.
Soutěže se účastnilo 18 škol z celého okresu a konkurence byla veliká.
Přesto se tři naši žáci díky svým vynikajícím výkonům umístili ve svých
kategoriích na prvních místech. Jsou
to Pavel Krejčí, Kristin Dvořáková
a Marek Hloušek.
I ostatní děti šplhaly s velkým na-

sazením, ale při umístění na jednotlivých místech mnohdy rozhodovaly
setiny sekundy. Pro 4. místo si došplhal Tomáš Bureš, 5. místo vybojovala Kateřina Rubínková, 6. místo
obsadil Michal Schneider, na 8. místě
se umístila Jolana Janoušková a na
9. místě skončilaVeronika Dvořáková.
Všem dětem děkuji za úspěšnou
reprezentaci naší školy i města a přeji
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Jana Zítková, ZŠ TGM

Každá třída ale dostala trochu jiný
úkol. Páťáci kreslili a malovali na vel-

ké plachty balícího papíru a psali poezii – básně věnované jednotlivým ročním obdobím. Šesťáci pak přetvářeli
vlastní obličej a ve skupinách stvořili
pomocí speciálních barev i bláznivých
účesů vládce ročních období a jejich
družiny.
Nechybělo ani půlnoční překvapení. Setmělou školou se děti po dvojicích vydaly za modrým světlem a na
konci, za zvuků hudby a v mrazivém
vzduchu, je čekala na svém trůnu Zimní královna. Poctila nás svou vzácnou
přítomností a odpovídala na mnoho
zvědavých otázek.
A přestože „spinkání“ bylo v programu od dvou hodin po půlnoci, někteří nespinkali až do rána.
Jana Koscielniaková
ZŠ TGM

Jazykové pobyty na ZŠ TGM
Další školní rok se chýlí ke konci a jarní měsíce jsou na naší škole neodmyslitelně spjaty nejen se školními výlety, ale i s jazykovými pobyty. I letos se jich
uskutečnilo hned několik. Žáci sedmého, osmého a devátého ročníku se vydali na
dva dvoudenní a jeden třídenní pobyt. Jako již tradičně je čekal program nabitý
aktivitami zaměřenými na jazykové dovednosti a reálie anglicky mluvících zemí,
které měly děti motivovat k dalšímu zájmu o angličtinu. Velkou část ale také tvořily činnosti a hry, které měly ještě více utužit jejich kolektiv. Každý ročník měl
svoje vlastní téma. Sedmáci se proměnili v rytířskou družinu krále Artuše, osmáci
v papparazzi sledující vnuka Alžběty II. Williama a jeho ženu Kate a deváťáci se
pokoušeli přežít na opuštěném ostrově. Podařilo se. A nejenom jim. Přežili jsme ve
zdraví všichni a odnášíme si celou řadu nezapomenutelných vědomostí a zážitků,
protože těch výjimečných chvil byla opravdu spousta.
R. Hanychová, E.Poláchová,
K. Dvořáková vyučující angličtiny na ZŠ TGM

Na ZŠ TGM proběhl kurz Ochrana člověka
za mimořádných událostí
Již třetím rokem proběhl na ZŠ TGM kurz zaměřený na ochranu člověka za
mimořádných událostí. V pondělí 29. dubna téměř všechny ročníky pod vedením
svých třídních učitelů a učitelek strávily 6 hodin v přírodě. Žáci prověřovali
své vědomosti a dovednosti ze zdravovědy, dopravních pravidel i chování za
mimořádných událostí. Vyplňovali přichystané testy z teorie i plnili praktické
úkoly, např. obvázání zraněného, transport do bezpečí, zrychlený přesun atd.
I v teorii narazili žáci na ošemetné úkoly. Co vše má obsahovat evakuační
balíček, kam se ukryješ v případě úniku nebezpečných látek do ovzduší, jak
zareagovat při útoku psa nebo jak se zachovat při zasypání lavinou apod.
Radoslav Vencálek, ZŠ TGM

ZŠ TGM a „Čistá Vysočina 2013“
Exkurze k Světovému dni vody a ke Dni Země
U příležitosti oslav Světového
dne vody nabízí Vodárenská akciová
společnost, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a nepřetržitá dodávka pitné vody, odvádění
a čištění odpadních vod a likvidace
kalů, exkurze do svých vodárenských objektů. Tuto možnost využili
žáci 9. ročníku ZŠ T. G. Masaryka.
Poznali, jak funguje moderní čistička odpadních vod v Bystřici nad
Pernštejnem, která byla rekonstruována v roce 2007. Navštívili úpravnu
vody ve Víru, nahlédli do vnitřních
prostor Vírské přehrady a prohlédli
si provoz elektrárny. Exkurze byla
přínosem pro environmentální výchovu žáků. Zdůraznila závislost
člověka na přírodních zdrojích
a nezbytnost ochrany životního pro6. strana

středí.
Krásné slunné počasí zpříjemnilo
pobyt na hrázi, nádherný pohled do
údolí řeky Svratky potěšil duši.
Zdeňka Krejčíčková, ZŠ TGM

V pondělí 29. dubna 2013 vyšli žáci
ZŠ TGM se svými třídními učiteli do
ulic a blízkého okolí našeho města za
účelem jarního úklidu. Zapojili jsme
se už popáté do celokrajské aktivivy
„Čistá Vysočina“. Vybaveni rukavicemi, igelitovými taškami a pytli jsme

sbírali především odhozený odpad
z chodníků, cestiček, břehů Bystřičky
i lesních porostů. Jsme rádi, že můžeme přírodě i městu ulehčit po zimě
od odpadů a také motivovat žáky ke
správnému chování a neodhazování
odpadků, kam nepatří.
Věra Šiborová, ZŠ TGM
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GLOBE Games 2013 - Litvínov
GLOBE Games jsou každoroční
celorepubliková setkání žáků, studentů a učitelů GLOBE škol, které se
uskutečnily ve dnech 25. - 28. dubna
2013 v Litvínově.
Letošní ročník pro nás připravilo
Sdružení TEREZA ve spolupráci
se Scholou Humanitas Litvínov.
Hlavním tématem bylo „Krajina
a její proměny“. Podívali jsme se
na příčiny proměn a jejich důsledky
i na to, jak krajinu ovlivňuje člověk
a krajina člověka, ve které žije.
Motto letošních Globe Games bylo
"Dívej se na svět s nadhledem!"
První večer jsme se zúčastnily
slavnostního zahájení, které se neslo
v duchu mimozemských hostů planety Lak. Druhý den následovala terénní hra, která probíhala na Dlouhé
Louce v Krušných horách. Tvořily
jsme šestičlenné týmy namíchané
z různých škol a řešily úkoly, zkoumaly a bádaly nad nejrůznějšími
otázkami přímo v přírodě. Byly jsme
sice hodně unaveny, ale naše zážitky
a nové zkušenosti předčily všechnu
únavu. I učitelé se podívali do terénu
a měli svůj zvláštní program. Další

den následovala studentská konference. Náš tým Tracy Balievová, Nika
Filipová, Andrea Danielová, Adéla
Dospíšilová vytvořil prezentaci na
téma „Platí pranostika Medardova
kápě?“ S tématem jsme předstoupily před odbornou porotu i veřejnost.
V prezentaci jsme použily dlouhodobá měření, která jsme prováděly. A co
jsme zjistily? Že pranostika neplatí.
I když jsme měly všechny trému, prezentace dopadla dobře a porota nás
hodnotila na úrovni „Mistra“. Odpoledne následovalo tradiční koulení
nafukovací zeměkoule městem, kde
se konal festival v Zámeckém parku,
na který si některé GLOBE školy
připravily zajímavé aktivity. Na festivalu proběhlo i společné slavnostní
zakončení GLOBE Games. Po celou
dobu jsme měly zajištěné doprovodné programy, které jsme si velmi užily. Především bychom chtěly poděkovat paní učitelce Dagmar Pivkové
za vzornou přípravu, úžasnou atmosféru, která probíhala po celé GLOBE Games a za báječně strávené dny
v Litvínově. Těšíme se na rok 2014
do Třebíče.

Výlet do Slatiňan
V úterý 7. 5. se děti ze 4. B a 5. B vypravily za koníky do Národního hřebčína ve Slatiňanech. Nejprve jsme si prohlédli hippologickou sbírku v nedalekém zámeckém muzeu, kde jsou uloženy předměty s koňskou tematikou.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o vývoji koně, historii chovu koní,
jejich výcviku a koňských závodech. Ale nemohli jsme se už dočkat, až uvidíme koníky ve své skutečné kráse. Následovala prohlídka stájí a přilehlých
výběhů, hlazení hříbátek a dalších přítulných zvířat. Setkali jsme se s koněm
Převalským i s nádhernými starokladrubskými vraníky, prozkoumali jejich
ocenění, postroje a kočáry. Naše kroky pokračovaly dál koňskými stezkami
kolem ohradníků k miniatuře hrádku zvaného Kočičí, postaveného na lesní
skalce koncem 19. století pro knížecí děti. Zde jsme si nerušeně protáhli svá
unavená tělíčka a vyzkoušeli dobývání hradu jako opravdoví rytíři. Nezbývá,
než poděkovat sluníčku za krásný polojasný den, přesně takový, jaký jsme
si přáli.
L. Chudobová a H. Fučíková

Exkurze Vír
Jako každý rok využíváme v rámci Světového dne vody (22.3.) a Dne
Země (22.4.) možnost zúčastnit se dnů
otevřených dveří ve vybraných vodárenských objektech. Naše putování
začalo v Bystřici n. P. exkurzí v čistírně
odpadních vod, kde se žáci seznámili
s problematikou odpadních vod, postupem jejich čištění a měli také možnost
porovnat rozdíl mezi vodou odpadní
a vyčištěnou, která odchází zpět do
řeky Bystřice. Dalším našim cílem byla
přehrada Vír, kde jsme se dozvěděli
základní technické údaje, historii jejího
vzniku a využití. Nevšedním zážitkem pro žáky byla cesta nitrem hráze,
kde jsme překonali spoustu schodů,
lezli po žebříku, abychom se dostali
do objektu elektrárny. Pracovníci nás
zde seznámili s technickým zařízením
a výrobou elektrické energie. Měli jsme
štěstí, že obě Francoisovy turbíny právě

běžely na plný výkon. Poslední zajímavou částí exkurze byla úpravna pitné
vody Vír. Je důležité si uvědomit, jakou
vodu pijeme, jak se čistí a kam všude
se tato voda dopravuje. Děkujeme Vodárenské akciové společnosti, Povodí
Moravy a společnosti E.ON Trend
s.r.o. za umožnění vstupu do objektů
a těšíme se na další exkurze.
Hana Kopecká, ZŠ Nádražní 615

Vlastivědná exkurze 5. B za krásami pražských památek
Na vlastivědnou exkurzi jsme se
opravdu moc těšili. Sešli jsme se celá
třída 5. B ve čtvrtek 21. března brzy
ráno na vlakovém nádraží v Bystřici
nad Pernštejnem. Naše cesta za poznáním pražských historických památek mohla začít. Cestovali jsme za
zvláštní zlevněné jízdné nabízené ČD
pro školní výlety. Z Hlavního nádraží v Praze jsme pokračovali metrem
a tramvají až na Pražský hrad, kde se
právě střídala stráž. Navštívili jsme
gotický chrám sv. Víta, prošli starý
královský palác s Vladislavským sálem, stáli na místě 2. pražské defenestrace, viděli místnost, kde vynesli
ortel nad 27 českými pány a mohli si
prohlédnout věrné kopie královských
klenotů. Jako na dlani se nám ukázala
Praha z balkonu paláce Lobkowitzů
a chvíli jsme strávili i v uličce zvané
Zlatá. Naše kroky pokračovaly přes
Malou Stranu kolem domu U Dvou
slunců až ke Karlovu mostu. Prošli jsme kolem budovy Klementina,
vstoupili také do Národní knihovny
ČR a prohlédli si vysoké sousoší sestavné z opravdových knih. Během
krátké chvilky jsme se posléze ocitli

na Staroměstském náměstí, ozdobeném velikonočními trhy a jarní břízou.
Na pár minut si odpočinuli v Muzeu
čokolády. Zde jsme se dozvěděli, jak
a z čeho se získává čokoláda a na
vlastní oči viděli výrobu pralinek.
Ochutnávka nechyběla! Posilněni
čokoládovými výrobky jsme došli na
místo popravy českých pánů u Staroměstské radnice, prohlédli si věže
Týnského chrámu a společně s dalšími, většinou italskými turisty, čekali,
až odbije celá hodina a my si prohlédli
12 apoštolů na Orloji. Na dolní části
Václavského náměstí následoval rozchod, chvíle, kterou děti využily pro
nákup suvenýrů. Nezapomněli jsme
se ani poklonit sv. Václavu na koni
na horním konci náměstí. Během jednoho dne děti ušly několik kilometrů
a vstřebaly nesčetně zážitků. Kdo si
ale myslí, že cestu zpátky využily
k odpočinku, je na omylu. Hrály hry,
povídaly si a smály se, což je moc
dobře. Ráda bych touto cestou poděkovala paní Marii Příhodové, která nás
matičkou Prahou provedla, a maminkám, které mi pomáhaly děti hlídat.
Ludmila Chudobová

Okresní kolo celorepublikové soutěže
Preventan Cup ve vybíjené
Dne 24. 4. 2013 jsme se my, žáci 4. a 5. ročníků, zúčastnili okresního kola
celorepublikové soutěže Preventan Cup ve vybíjené. Utkání to byla velmi
napínavá a vyrovnaná. Po obtížných soubojích čtrnácti družstev jsme nakonec získali krásné čtvrté místo.
žáci ZŠ Nádražní 615

Úspěchy v basketbale na ZŠ Nádražní
Začátek kalendářního roku byl
ve znamení basketbalu. Naše škola
pravidelně postupuje do okresních
ﬁnálových kol. Letošní rok však byl
nadmíru úspěšný. Družstva starších
i mladších děvčat se probojovala do

krajských ﬁnálových kol. Dívky vzorně a úspěšně reprezentovaly a odvezly si cenné zkušenosti, které mohou
uplatnit dále. Více informací naleznete
na stránkách: www.zsbystrice.cz.
učitelé Tv
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10 let spolupráce bystřického gymnázia s ﬁnskou partnerskou školou v Halli
V roce 2003 Gymnázium Bystřice
nad Pernštejnem začalo svůj první
projekt, který byl podpořen Národní agenturou evropských programů
(tehdy Sokrates). V průběhu zmíněných 10 let se uskutečnily celkem
4 studentské výměny, kterých se zúčastnilo více než 70 studentů naší školy.
Během realizovaných návštěv
jsme nasbírali spoustu zážitků a zkušeností, máme ve Finsku mnoho
dobrých přátel. Myslím, že můžeme směle konstatovat, že naše škola
nabízí velmi kvalitní vzdělání i ve
srovnání s ﬁnskou vzdělávací soustavou, která patří dlouhodobě k nejlepším na světě. Dále se domnívám,
že podobné jazykové výměny a koncepční jazyková příprava našich studentů jsou velmi důležité aspekty,
proč jít studovat na naši školu.
Možná jste si všimli, že se po
našem městě od 3. do 11. dubna
procházely skupinky českých a ﬁnských studentů, kteří spolu trávili celé dny nejen ve škole, ale i na
poznávacích exkurzích a v hostitelských rodinách. Dvacet ﬁnských
studentů bydlelo u našich studentů,
kteří v loňském roce podobně navštívili partnerskou školu ve Finsku.
Tím nejcennějším na takové akci
jsou dvě věci, a to že spolu studenti
museli po celou dobu komunikovat

anglicky (mnohdy i rodiče českých
studentů) a dále byla navázána četná
přátelství. Pokud budou obě strany
chtít, mohou v kontaktech pokračovat i po skončení výměnného pobytu.
Fotograﬁe a další informace o naší
spolupráci se školou v Halli naleznete na školním webu Gymnázia Bystřice n. P. http://gybnp.webnode.cz/
duhova-skola/projekty/
Martin Bárta, učitel AJ
koordinátor projektu
V rámci naší studentské výměny
jsme pracovali na projektu ‚‚Killing
two birds with one stroke‘‘, což
v překladu znamená ‚‚Zabít dvě
mouchy jednou ranou‘‘. Sepisovali
jsme česká přísloví vždy na dané
téma a hledali k nim podobná v angličtině. To samé vytvořili i naši ﬁnští
spolupracovníci a na konec jsme dali
všechna přísloví dohromady.
Náš projekt ovšem nebyl neustále jen o práci, také jsme společně
podnikli i spousty výletů. Navštívili
jsme hrad Pernštejn, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené
hoře, měli jsme možnost vyzkoušet
si vyfouknutí skleněných výrobků
ve sklárně Karlov, prohlédnout si
Vysočina arénu, ve které se konalo
mistrovství světa v biatlonu a mnoho
dalšího.

O víkendu jsme připravovali program pro ﬁnské přátele. Poslední
den jsme společnými silami přichystali rozlučkový večírek, na kterém se
každý skvěle bavil a poslední hodiny dohromady si užíval. Při odjezdu
slzelo nejedno oko. Každému bylo
smutno, když si uvědomil, že naše
spolupráce v rámci školního projektu končí.
Finové strávili ještě jeden den
v Praze prohlídkou památek našeho
hlavního města, posílali nám pozdravy a už tam se jim po nás stýskalo.
I když domluva byla občas těžká
a nějaké problémy nastaly, všichni
jsme si tuto poslední výměnu naplno užili a doufáme, že se ještě někdy
znovu setkáme, tentokrát už ale každý sám za sebe.
Natálie Dřínovská, tercie
Finové k nám přijeli 3. 4. 2013
a Bystřici nad Pernštejnem opustili
11. 4. 2013. Celý týden, který u nás
strávili, jsme měli celkem nabitý
program, protože jsme chtěli, aby
u nás prožili pěkné chvíle. Navštívili
jsme s nimi například kostel svatého
Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
hrad Pernštejn, zříceninu Zubštejn,
Vírskou přehradu a mnoho dalších
památek.
Jménem všech studentů, kteří se

Černobílé klávesy promluvily

Hudba, prostředník mezi lidským
stvořením a emocemi. Ale také univer8. strana

zální jazyk, řeč, jež nepotřebuje slov,
aby ji někdo pochopil. Na vlastní oči,
rozumějte uši, se o tomto přesvědčil
plný sál bystřického Kulturního domu
v podvečer pátého dubna. Příchozímu
diváctvu byl nabídnut takřka půldruhé
hodiny trvající absolventský koncert
přízračně nazvaný Klavír v proměnách času a barev.
Pomyslné jeviště ukázalo na dvě
desítky klavíristů ze třídy Mgr. Michaely Uhlířové, jimž bravurně sekundovala osmička hostů. Své zastoupení
tu měly housle, kytara, trubka, ﬂétna
i zpěv. Aby příchozím nezahálely ani

jiné smysly, byla připravena výstava výtvarných prací Viléma Michny
vytvořená pod pedagogickým vedením Mgr. Libuše Zítkové. Obrazy
s hudebními motivy byly doplněny
o fotokoláž z dílny již zmiňované Mgr.
Michaely Uhlířové.
Na své si přišli milovníci hudby
barokní, klasicistní, romantické, impresionistické a mnohé další. Melodie
plynule přecházely z domácích skladatelských vod do světových a zase
zpět, aby se mohly v úplném závěru
pozastavit u výběru ze Smetanovy
symfonické básně Má vlast. Nebyl

na projektu podíleli, děkuji našim
profesorům, že nám dali možnost na
tomto projektu pracovat a zúčastnit
se výměnného pobytu.
Ilona Molíková, tercie
Projekt Comenius hodnotím velice pozitivně, jelikož jsem díky
němu měl příležitost poznat další
z překrásných zemí naší planety, naučil jsem se i něco málo z jejich mravů
a dokonce i něco málo z jejich řeči.
A hlavně se nesmírně zlepšila moje
angličtina a teď už věřím, že se
v cizině domluvím. Bylo také krásné poznat nové lidi, kteří jsou velmi
milí, vlídní a vstřícní. Doufám, že se
s Arttuem Aholou ještě někdy setkám.
Minulý rok jsem měl příležitost
setkat se s Finy v jejich domovině.
Rád vzpomínám na tyto časy, i když
mi chvíli trvalo, než jsem si zvyknul
na tamější podmínky. Je zde totiž
několik odlišností: především mě
překvapily jejich nekonečné březové lesy – to je něco úplně jiného než
česká lipová alej. Poprvé v životě
jsem se saunoval vícekrát než dvakrát za týden.
A pro mě samotného největší rozdíl, že mládež může bez nejmenšího
studu tykat dospělým včetně učitelů – to je u nás zhola nemožné. Ale
i přes rčení ,,Jiný kraj, jiný mrav“
naše země až tak odlišné nejsou.
Máme hodně společného a je toho
mnohem víc než odlišností. Doufám,
že se vztahy mezi našimi zeměmi budou vyvíjet i nadále a že partnerství
našich škol bude dále pokračovat.
L. Kunovský, tercie

by to koncert absolventský, kdyby
v průběhu večera nevystoupila čtveřice
slečen, které mohou v letošním roce
hrdě nosit označení „absolventky“.
První cyklus byl reprezentován následujícími: Kristýna Ševčíková, Natálie Dřínovská a Eva Chalupníková.
A jedinou absolventkou cyklu druhého
je v letošním roce Andrea Loukotová.
Jelikož se koncert konal právě
v době partnerské výměny místního
gymnázia s ﬁnskou školou, zasedlo do
řad posluchačů i několik našich přátel
ze země tisíců jezer. Potvrdilo se tak
ještě více, jak skvělým prostředkem
dorozumění může hudba být.
V. Synková
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Název partnerského města v Německu občané Bystřicka jistě dobře
znají. Od roku 1975 máme dochovanou dokumentaci o partnerských
výměnách, kterých se mnozí aktivně
zúčastnili. Přátelství probíhá nejenom
mezi městy, ale i mezi místními gymnázii. S Julius-Motteller-Gymnáziem
udržuje naše škola v posledních letech
pravidelné výměny, během kterých
spolupracujeme na předem domluvených tématech.
V letošním roce jsme navázali na
téma z roku 2011, kdy jsme u nás
v Bystřici hostili žáky a učitele z Crimmitschau. Porovnávali jsme zvyky
a tradice v zimním období. Tentokrát
přišly na řadu jarní svátky, převážně
Velikonoce, které se u nás a v Německu slaví odlišným způsobem.
Po velkých přípravách projektu a
prezentačního materiálu se skupina 25
studentů a dvou učitelů vyššího gymnázia vypravila do Crimmitschau. Pro
většinu studentů se jednalo o první zkušenost. Představa, že se týden ocitnou
v cizí zemi, v cizím prostředí, budou
se muset dorozumívat cizím jazykem,
je naplňovala obavami a nejistotou.
Studenti své pocity komentovali slovy:
„Před akcí jsem byl nervózní a měl
jsem strach, jak to zvládnu. Jak mě přijme německá rodina? Dorozumím se?
Mé obavy však byly zcela zbytečné.“
Dostalo se nám velmi příjemného
přivítání s občerstvením a po prezentaci našich regionů jsme se rozcházeli do
přidělených rodin. „Byli ke mně velmi
přátelští a komunikativní. Brali mě jako
součást rodiny. Cítila jsem se zde dobře
a nic mi nechybělo.“
Převážnou část dne jsme trávili
společným programem. Zavítali jsme
do měst Zwickau, Lipsko, Drážďany.
Prohlédli jsme si město Crimmitschau.
Navštívili jsme celou řadu zajímavých
muzeí a historických památek. V Crimmitschau nás vřele přivítal i pan

Přátelství v Crimmitschau pokračuje
starosta, pohostil nás zmrzlinou a měli
jsme jedinečnou možnost prohlédnout
si radnici města. Představili nám místa
a kouty, která mnohým místním občanům zůstala zatím skryta. Nezapomenutelným zážitkem byla vyhlídka
z ochozu radnice.
„Velmi se mi líbila univerzita v Lipsku, impozantní kampus. Nevěřil
jsem, že zde mohou studovat i Češi.
Na pohled na celé město z vyhlídky
univerzity nikdy nezapomenu. Škoda,
že jsme neměli více času na prohlídku
Drážďan.“
Čtvrteční program se odvíjel v jiném
duchu. Částečně jsme jej strávili ve
škole, na zdi chodby zanechali otisky
listů se svými podpisy. S německými
žáky jsme vypracovali úkoly na téma
shody a rozdíly našich národů. Zahráli jsme si volejbal. „Prohráli jsme, ale
ani nás to moc nemrzelo. Byla to také

dobrá zkušenost.“ Odpoledne jsme si
prohlédli zámek Blankenhein a formou
velikonoční dílny jsme našim německým přátelům, jejich rodičům a hostům
z řady veřejnosti předvedli naše zvyky
a tradice. Učili jsme je plést pomlázku,
zdobit vajíčka různými technikami, vyrábět velikonoční dekorace. Zájem byl i
o naše občerstvení připravené v zámecké kuchyni. Velký potlesk sklidila přehlídka krojů našeho regionu, ve kterých
naši studenti na nádvoří tancovali polku
a valčík.
K vzájemnému přátelství přispěly
večery v rodinách. Žáci se scházeli u
různých her, povídali si. Jezdili hrát
minigolf, bowling. „Zažili jsme hodně
zábavy. Příjemné byly večery s grilováním. Rozhodně jsme se nenudili.“
Týden 15. 4. – 19. 4. 2013 uběhl
rychle a než jsme se nadáli, museli jsme
se rozloučit.

Základní umělecká škola v Bystřici n. P. vyhlašuje
termíny talentových přijímacích zkoušek
Talentové zkoušky pro
zájemce o studium hudebního nebo výtvarného oboru pro školní rok 2013/4
se budou letos konat
v prvním červnovém týdnu
od 3. do 7. 6. 2013, vždy
odpoledne mezi 13.00 a
15.30 hod., případně i kdykoliv jindy v měsíci květnu
a červnu po telefonické
domluvě termínu na tel.
č. 777 122 105 nebo 566
552 210.
Výtvarníci, vezměte si
s sebou svoje domácí výtvarné práce, malí hudebníci, připravte si na ukázku jednu lidovou
písničku.
V hudebním oboru vyučujeme
hru na všechny hudební nástroje
dechové (pikola, ﬂétna, klarinet,
hoboj, fagot, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh, křídlovka, baskřídlovka, tuba), smyčcové (housle,

viola, violoncello, kontrabas), strunné
(kytara), klávesové (klavír, akordeon,
keyboard) a bicí.
Ve škole pracují dechový orchestr, smyčcový soubor Cvrčci
a smyčcový soubor Něhoslava Kyjovského, pěvecké sbory Pramínek,
Pramen a Studánka, akordeonový
soubor mladších a starších žáků

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

a další komorní seskupení.
Ve výtvarném oboru
vyučujeme kresbu, malbu,
graﬁku, dekorativní činnosti, prostorovou tvorbu,
modelování, keramiku,
práci s textilem, teorii
umění, objektovou a akční
tvorbu.
Při škole pracuje také literárně dramatický
kroužek, do něhož se můžete rovněž přihlásit.
Veškeré informace o
studiu se dozvíte při těchto talentových zkouškách.
Studium na ZUŠ je prvním stupněm základního školství uměleckého typu. Kromě běžné hudební
a výtvarné výuky připravuje rovněž zájemce ke studiu na umělecky
a pedagogicky zaměřených středních a vysokých školách.
Eva Bagarová, ZUŠ BNP

„Vydržel bych zde i déle. Přišlo mi
líto, že odjíždíme. Určitě se brzy navštívíme.“ Naši studenti zde našli nové kamarády, zdokonalili se v cizím jazyce,
poznali kulturu, zvyky, školní i každodenní život německých přátel. Potvrdili si, že umějí být samostatní, když se
musí spolehnout sami na sebe. Utužili i
svůj vlastní kolektiv.
Město Crimmitschau navštívila
skvělá a aktivní parta mladých lidí,
která úspěšně reprezentovala nejenom
region Bystřicko, ale i celou Českou
republiku.
Na závěr vyslovujeme poděkování
ﬁrmě Wera Werk, sponzorům a grantovým programům, díky nimž se tato
akce uskutečnila a my mohli v paměti
a srdcích zúčastněných studentů obou
gymnázií zanechat příjemnou vzpomínku a příslib další spolupráce.
(učitelé a studenti Gymnázia
Bystřice n. P.)

ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ
BYSTŘICKÉ ZUŠ
Ve dnech 10. až 12. května 2013
proběhlo celostátní kolo soutěže Základních uměleckých škol ve hře na
akordeon. Bystřickou ZUŠ reprezentovala na tomto velkém soutěžním setkání v Pardubicích žákyně Michaela
Sedlářová.
(Pokračování na str. 10)
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ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ...
Devítiletá žákyně 3. ročníku oboru Hra
na akordeon pod vedením paní učitelky
Mgr. Milady Krásenské připravila a nastudovala soutěžní program, se kterým
se umístila na překrásném 3. místě ve
své věkové kategorii. Celostátní kolo
soutěže se koná pouze jednou za tři
roky, je velkou událostí všech mladých
talentovaných akordeonistů a umě-

(Pokračování ze str. 9)
leckých škol a v letošním roce se jej
zúčastnilo 99 soutěžících jednotlivců
a 25 komorních těles.
Chtěli bychom poděkovat Michaele
i p. učitelce za reprezentaci školy.
Srdečně blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů a radosti
z hudby…
vedení ZUŠ

Adélka v akci – canisterapie
V naší malé škole pořádáme mnoho akcí, ale když se řekne canisterapie,
všichni křičí jooo a hlasitě se dohadují, která třída se jí zúčastní. Tentokrát
to byli žáci ZŠ speciální. Tu navštěvují děti s různými druhy postižení.
Canisterapii vedla velice milá paní Bc. Petra Königová z občanského sdružení Cantes Vysočina. Hlavní hrdinkou dne ale byla fenka Adéla, kříženec
dogy a vlkodava. Některé děti ji znají z „Úsměváčku,“ a tak se s ní bez
ostychu začaly mazlit k překvapení paní učitelek, které zřejmě zaskočila
její velikost. Již po pár minutách si je ale Adélka dokázala získat také. Dověděli jsme se, jaké to je mít doma pejska a jak o něj pečovat. Paní nám
vyprávěla i o výcviku canisterapeutických psů, o tom, jak se vhodní pejsci
vybírají a jakými zkouškami musí projít. Adéle se u nás očividně líbilo,
neboť spokojeně ležela na zádech a nechala se hladit na bříšku. Děti ji zkoušely česat, ovazovaly jí uši a packy, poslouchaly srdíčko – zkrátka si hrály
na psího doktora – pana veterináře. Procvičovaly si také jemnou motoriku,
to když musely fence sundat a připnout obojek a vestičku s logem. Adéla
byla nesmírně trpělivá, ale čas rychle běžel, a tak si děti všechno vyzkoušet
nestihly. Paní Königová nám ale slíbila, že za námi zase s jedním ze svých
tří psů ráda přijde. Doufáme, že to bude brzy a my ji u nás rádi přivítáme.
P.S. Fotograﬁi tentokrát nepřikládáme, neboť se nám maxi Adélka na malý
fotopapír prostě nevešla! :-)
Za ZŠ Tyršova 106 J. Sluková a B. Čapková

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

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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DVĚ OTÁZKY PRO VÁHAVÉ RODIČE
1. Chodí vaše dítě ze školy zamlklé, nerado se učí, nechce odpovídat na
otázky“co bylo ve škole?“, do školy se
netěší a obvykle v ní nemá ani kamarády?
2. Byli jste již s dítětem u psychologa a ten vám doporučil změnit školu
a vy stále váháte nebo se přímo bráníte
přeřazení do základní školy praktické?
Pak věřte, že dosud všechny děti,
které byly do naší školy přeřazeny po
doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, se během několika
dní zklidnily, učení je začalo bavit,
nosí lepší známky, dokonce si našly
kamarády? Věřte nevěřte, ale mluví ze
mne mnohaletá zkušenost. Ke zvýšení
sebevědomí a zažití úspěchu při vzdělávání v naší škole napomáhá i malý
počet žáků ve třídách, který umožňuje
individuální přístup pedagogů k žákům a samozřejmě nižší nároky na
učení na 1. stupni. Ale nebojte se, že
by vaše dítě bylo o něco ochuzeno –
na 2. stupni na něj čeká angličtina, fyzika i chemie! Záměrně máme navýšený počet hodin pracovního vyučování. Předpokládá se totiž, že se naši
absolventi uplatní jako řemeslníci,

a o ty začíná být v naší společnosti velká poptávka! I když se o naší škole různí lidé vyjadřují různě, jsme Základní
škola a naši žáci po ukončení docházky obdrží na vysvědčení doložku
o získání základního vzdělání, stejně
jako žáci z velkých základek. Na doplnění ještě můžeme nabídnout zdarma
pobyt ve školní družině i návštěvu zájmových útvarů, výuku náboženství.
Pokud si stále nejste jisti tím, zda by
přeřazení do naší školy bylo pro vaše
dítě opravdu vhodné, máte možnost
využít takzvaný diagnostický pobyt,
kdy je dítě většinou na 2 měsíce zkušebně zařazeno do „speciální“ školy
a poté se rozhodne, kde se bude žáček
nadále vzdělávat. Rozumným rodičům, kterým záleží na zdraví a štěstí
jejich dětí, diagnostický pobyt nebo
jen návštěva školy napoví, jak pomoci
jejich dítěti k radosti a úspěchu. Nebojte se nás kontaktovat i zcela nezávazně osobně nebo na telefonním čísle
566 552 032 nebo e-mailem na adrese:
iozstbynp@seznam.cz . Těšíme se na
vás i vaše děti!
Iveta Ostrýžová, Základní škola
Bystřice n. P., Tyršova 106

Tradiční Recitál mladých bystřických umělců
Již pátým rokem pro vás připravujeme koncert, na kterém se představí nejúspěšnější absolventi ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kteří se hudbě věnují
profesionálně. Ani letos tomu nebude jinak. V podání dechového noneta
uslyšíte výběr písní z muzikálu West side story, dále se vám představí Dechové kvarteto BnP, které v letošním roce oslaví 10. výročí založení. Uslyšíte také sólisty a
další komorní
seskupení. Ke
spolupráci jsme
si přizvali naše
dlouhodobé
spoluhráče
a
kamarády. Na
klavír s námi
bude hrát prof.
Jarmila Šranková z brněnské konzervatoře a některé komorní skladby doprovodí smyčcové kvarteto Cordial. Věříme, že koncert bude opravdu pestrý. Všechny vás srdečně
zveme na tento Recitál, který se uskuteční 14. června 2013 v 18.00 hodin, v půdních prostorách Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.
Těšíme se na vás.
MOL

Zubní pohotovost ČERVEN 2013
ČERVEN
1.6. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
2.6. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
8.6. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
9.6. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
15.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
16.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
22.6. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
23.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
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
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)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA

Rozbor listiny č. 108
Z druhého dílu CODEX DIPLOMATICUS ET EPISTOLARIS MORAVIAE
(úryvek)
Za nejstarší zmínku o
Bystřici nad
Pernštejnem
byla dlouho
považována listina hlásící se do roku 1220,
jejíž opis ze 14. století údajně nalezl
v bystřickém městském archivu Antonín Boček a v roce 1839 ji vydal
v druhém díle svého Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Teprve
v roce 1936 její pravost zpochybnil
Jindřich Šebánek [...].
Srovnejme nyní Bočkův rukopis
s čistopisem a tištěnou verzí listiny.
[...] Tou nejzásadnější změnou, která
zcela unikla Šebánkově pozornosti, je
nahrazení původního Ueueri z Bočkova rukopisu slovem Deuici. Jako mávnutím kouzelného proutku se tak ze

Štěpána z Medlova, kastelána, respektive purkrabího na Veveří, stal Štěpán
z Medlova, správce hradu Děviček!
V dobových pramenech máme několikrát doloženého jak Štěpána, purkrabího na Veveří (v roce 1213), tak
Štěpána, purkrabího na Děvičkách (v
letech 1222–1223), ovšem vždy bez
predikátu. Štěpán z Medlova je pouze
jednou zmíněn jako majitel Medlova a současně purkrabí na Mikulově
v listině hlásící se do roku 1218, ve
skutečnosti středověkém falzu z 13.
století.
Štěpána z Medlova ztotožnil se
Štěpánem, purkrabím na Děvičkách,
teprve Vincenc Brandl. Pavel Sedláček k listině z roku 1218 poznamenává: „V zájmu padělatelů rozhodně nebylo vymýšlet Štěpánovi z Medlova
nepodložené úřední hodnosti, avšak

určitá aktualizace údaje, aby odpovídal soudobé situaci v okolí Mikulova,
který ještě před polovinou třináctého
století převzal správní funkci Děviček, není nepravděpodobná. Proto
souhlasím se ztotožněním Štěpána
z Medlova s prvním děvičským purkrabím [...].“ Dodnes však nepanuje
mezi badateli shoda, zda není Štěpán
z Medlova totožný rovněž se Štěpánem, purkrabím na Veveří, případně
nezastával-li v určitém časovém odstupu obě funkce.
Poznámka Ladislava Klicmana
k naší listině, že „právě z ní, a pouze
z ní, vysvítá, že byl Štěpán z Medlova
táž osoba co Štěpán, purkrabí na Děvicích“, a v ní obsažená, třebaže nevyslovená pochybnost o její pravosti se
ve světle výše uvedených skutečností
každopádně jeví oprávněnou.

Bočka k tak zásadní změně místa
Štěpánova působení nejspíše vedlo
zjištění, že je krajně nepravděpodobné,
aby Štěpán z Medlova zastával funkci
purkrabího na Veveří v roce 1213, poté
na Mikulově, respektive na Děvicích
v roce 1218, opět na Veveří v roce 1220
a konečně znovu na Děvicích v letech
1222–1223. Upravil proto znění listiny tak, aby nebylo v rozporu s jinými,
nesporně pravými dokumenty. [...]
Na základě dosud zjištěných skutečností se odvažuji tvrdit, že listina č.
108 z druhého dílu Codex diplomaticus et epistolaris Moravie, hlásící se
do roku 1220 a obsahující údajně nejstarší zmínku o Bystřici nad Pernštejnem, je s nejvyšší pravděpodobností
hraničící s jistotou padělkem Antonína
Bočka.
Jan Pulkrábek

Divadelní představení

LOTRANDO A ZUBEJDA
Po velmi úspěšném představení
pohádky Mrazík
pro vás Divadlo
beze jména při
ZUŠ BnP připravuje další, tentokrát ryze českou
pohádku,
LOTRANDO A
ZUBEJDA. Děj
je založen na motivu pocházejícím
ze dvou pohádek,
Druhé
loupežnické a Velké pohádky doktorské,
z knihy Devatero
pohádek od Karla Čapka. Scénář
napsal
Zdeněk
Svěrák.
Opět se můžete těšit na veselé a vtipné ztvárnění této pohádky plné písniček a moudrých rčení. Krásný hudební doprovod v provedení Dechového okteta. Samozřejmě nebudou chybět ani věrné kostýmy a ručně malované kulisy. Přijďte se pobavit a potěšit
výkony „herců“, kteří jsou ve věku 6 – 19 let. Věříme, že se vám naše představení bude
líbit. Zveme vás na jeho premiéru, která se koná v neděli 23. června 2013 v 17.00,
ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. Další představení pak
jsou 24. 6. v 8.30 a v 10.00 a 25. 6. v 8.30 a v 10.00. Udělejte si čas a určitě přijďte.
Za DBJ MOL
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ČERVEN 2013
Neděle 2. června – Masarykovo náměstí
DĚTSKÝ DEN
Pod patronací Města Bystřice n. P.
10.00 - 12.00 hodin
Dovádění s Milanem (Milan Řezníček – moderátor Hitrádia Vysočina)
Projížďky na koních
12.00 – 15.00 hodin
Motorkáři dětem – 5. ročník
Soutěže, prohlídky motocyklů, projížďky
13.00 – 16.00 hodin
Ostrůvek pohádek – soutěže
Řemeslné dílničky – vyrábění
Malování na asfalt – křídy s sebou
16.00 – 17.00 hodin
Hrajeme si s pohádkou
Písničky z pohádek uvádí Divadlo
Slunečnice Brno
08.00 – 16.00 hodin
Městské muzeum
Děti vstup zdarma, dospělí 50% sleva
10.00 – 16.00 hodin
Muzeum malých motocyklů
Děti vstup zdarma, dospělí 50%
sleva; …dále prohlídka hasičského
zásahového vozidla, dětské atrakce,
občerstvení
Spolupořadatelé: Dům dětí a mládeže,
Chopper team, Jízdárna EDEN, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi,
Městské muzeum, Sbor dobrovolných
hasičů, Veterán TATRA Club
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Úterý 4. června – velký sál KD –
17.00 hodin
Pořádá: Hudební škola Yamaha
KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
V hravém a hudebně propracovaném
oboru První krůčky k hudbě vystoupí předškolní děti. V individuální a
skupinové hře se představí žáci ve
hře na keyboard, zobcové ﬂétny a
ve zpěvu. Skladby jsou zpracovány
z oblasti lidové hudby, vážné hudby,
jazzu a populární hudby.
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 6. června – kostel sv. Vavřince – 19.30 hodin
VARHANNÍ KONCERT
LUCA SCANDALI
XVIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
Girolamo Frescobaldi, Bernardo
Storace, Domenico Scarlatti, Johann
Sebastian Bach
Luca Scandali, který patří k současné
absolutní varhanní špičce, vybral pro
svůj bystřický recitál proslulé italské
velikány renesanční a barokní éry.
Skladatelský trojlístek z jihu Evropy
doplní lipský kantor Johann Sebastian Bach a jeho „italská díla“. Jde o
úpravu houslového dvojkoncertu be-

nátského rusovlasého kněze Antonia
Vivaldiho a Fugu na téma skladatele,
který sedí na nejvyšším stupni Parnasu a jehož dvojnásobné výročí si letos
připomínáme: Arcangela Corelliho.
Vstupné: 200 Kč (snížené do 31.5. 150
Kč), zlevněné 100 Kč Předprodej: KD
Čtvrtek 20. června – městské muzeum (podkrovní sál) – 19.30 hodin
KONCERT
ARPARLA
DAVIDE MONTI – housle
MARIA CHRISTINA CLEARY –
arpa doppia
XVIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
Heinrich Döbel, Antonio Bertali,
Gregorio Strozzi, Georg Muffat,
Giovanni Antonio Pandolﬁ Mealli,
Heinrich Ignaz Franz von Biber, Arcangelo Corelli
Slovní hříčka, díky které se z italských slov „parlére“(mluvit) a „arpa“
(harfa) stal název dua ArParla, poukazuje na přesvědčení houslisty
Davida Montiho a harﬁstky Marie
Christiny Cleary, že skrze hudbu lze
promlouvat a snadno tak překračovat kulturní i jazykové hranice.
Vstupné: 200 Kč (snížené do 31.5. 150
Kč), zlevněné 100 Kč Předprodej: KD

Neděle 23. června – velký sál
KD – 17.00 hodin – Pořádá: ZUŠ
DIVADLO
LOTRANDO A ZUBEJDA
Hraje: Divadlo beze jména při ZUŠ
v Bystřici n.P.
Po velmi úspěšném představení pohádky Mrazík, připravilo „Divadlo
beze jména“ další, tentokrát ryze
českou pohádku, Lotrando a Zubejda. Děj vychází z pohádek Karla
Čapka – Druhá loupežnická a Velká
doktorská pohádka.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Prodej vstupenek hodinu před začátkem představení v pokladně kulturního domu.
Připravujeme:
Neděle 11. srpna - Vavřinecká pouť
7. ročník Přehlídky dechových hudeb
Změna programu vyhrazena!
PRODEJ VSTUPENEK:
Kulturní dům, Luční 764,
tel. i fax 566 552 626,
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00 hod. (kancelář)
Po, St: 15.00 – 17.00 hod. (pokladna)
Út, Čt: 16.00 – 18.00 hod. (pokladna)
Pokladna v KD je otevřena hodinu
před každým představením.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA

Kope za Bystřici
Talent, píle, vytrvalost jsou atributy úspěchu. Ve dnech 19.-21.
dubna 2013 proběho ústřední kolo
Celostátní soutěže ZUŠ ČR v komorní hře s převahou dechových
nástrojů v Liberci.
Matouš Vrbík, student sexty bystřického gymnázia a bývalý žák
p.uč M. Olivové (ZUŠ Bystřice
n. P.), dnes pod vedením prof. B.

Winklera ZUŠ Brno se jako hráč
klarinetového kvarteta podílel
v těžké konkurenci 13ti nejlepších
souborů konečného ﬁnále na absolutním vítězství ve své kategorii.
Co, kromě gratulace, dodat. Je
to prosté. Život s hudbou je bohatší, nebo staré latinské "MUSICA
CURA CORPUS ET ANIMAM".

ŠTĚPÁNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
14. 6. 2013 - 10. výročí založení pěveckého sboru Labyrint
16:00 slavnostní koncert Labyrintu
17:00 Zahájení výstavy Štěpánov a okolí na obrazech
(mistři i amatéři malují a kreslí naše Městečko, zapojení
ZŠ a občanů obce)
17:20 slavnostní koncert Labyrintu
HLAVNÍ PROGRAM
Pátek 21. 6. 2013
16:30 Plaviáda po řece Svratce – od Borovského mostu
přes Špačkovu hlubinu k jezu u Maryši – spolupráce
s ČSŽ – neformální zábavné zahájení ŠtěKULE
18:45 Recitál Jitky Benové – pódium v zahradě bývalé
MŠ čp. 9
20:00 Divadelní soubory se představují
(žďárský divadelní soubor s hrou „Hymna)
Sobota 22. 6. 2013

Chcete na zájezd?
TIC v Bystřici připravuje zájezd „Ve stopách Vodomila 2012“. Zájemci
by navštívili hroby Vincence Makovského, J. V. Plevy, Petra Křičky a dalších umělců v Novém Městě na Moravě, dále Maršovskou rychtu, Studnice
(Jamborův statek a pamětní desky Cyrila Musila a J. Ev. Nečase), Kuklík,
Vříšť, Sněžné (socha TGM, hrob Jana Balabána i Bohdana Laciny…),
Buchtův kopec, Jimramov (malá procházka po stopách umělců), Karasín
(rodná myslivna G. P. Moravského) a Bystřici. Bohatý výklad přiblíží krásnou krajinu i osudy zdejších osobností.
Termín bude stanoven na srpen či září až podle počtu přihlášených. Hlásit
se můžete v Turistickém informačním centru v Bystřici.
-HJ-

10:00 Oﬁciální zahájení ŠtěKULE – pódium v zahradě
bývalé MŠ – hosté, organizátoři akce, starostka, diváci
10:15 Otevření expozice litinových soch
(zahrada bývalé MŠ čp. 9)
10:45 Zase doma (talkshow) – pozvání neodmítli režisér
Vojtěch Jasný, ak. malíř Štourač, malíř Jan Kletečka,
zpěvák Robert Jícha, sbormistryně Inka Pospíšilová,
básník a reportér Michal Jurman.
14:00 Odpoledne s dechovou hudbou
16:30 Koncert národopisného souboru Borověnka
20:00 Divadelní soubory se představují
(štěpánovský soubor s pohádkou „Čert na Sýkoři“)
21.30 Zpívající fontána (hra světel a hudby)
Neděle 23. 6. 2013
14:00 Dětská scéna L. Cackové
15:30 Koncert dětského pěveckého sboru Studánka
16.30 Minikoncert Roberta Jíchy, zakončení ŠtěKULE.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Součástí budou trhy s masnými, pekárenskými a mlékárenskými výrobky, občerstvením.
Prodej knih o Štěpánově a okolí.

S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ 2013 - 3
I v letošním roce byla 1. května zahájena soutěž S Vodomilem Zubří zemí 2013, kdy můžeme poznávat zajímavá místa
na Bystřicku. Sedmý ročník výherní a poznávací akce trvá od
1. 5. do 31. 10. 2013 a provádí Vás po půvabných řekách,
říčkách, potocích a vodách Bystřicka, kterých u nás máme
požehnaně. Vždy na Vás bude čekat kontrolní otázka a také příslušné razítko.
Dnes Vám představujeme poslední čtyři toky i kontaktní místa na nich.
7. Olešná je větší potok porostlý
vskutku olšemi. Pramení východně od
Pohledce, kříží Posázavskou cyklostezku č. 19, protéká Olešnou, lemuje
les Zvolák, těsně míjí Branišov a spěchá ke Zvoli. Do Bobrůvky se vlévá
u Olešínek. Měří asi 14 km.
V Pohledci můžete spatřit pamětní
desku na rodném domě malíře Josefa Jambora. Zachovalo se zde ještě
několik roubených staveb. Kostel sv.
Máří Magdaleny v Olešné je původu
gotického a sahá do 14. stol. Kamenný
most z r.1861 přes Olešnou je osazen
sochami sv. Jana Nepomuckého a Josefa. Ve Zvoli si splníte úkol, dostanete

tu razítko na benzinové pumpě a určitě
bez zájmu neminete kostel sv. Václava, překrásnou to stavbu Santiniho
(vysvěcen 1722). Z Olešínek, kdysi to
byl klášterní dvůr, pocházel nesmírně
pracovitý vlastivědný badatel Jan Kos.
8. Nyklovický potok je označení
pro horní tok Hodonínky. Pramení jižně od Hartmanic a Bystrého
a severovýchodně od Nyklovic. Teče
přibližně na jihovýchod a protéká přírodní památkou „Nyklovický potok“
(vyhlášena roku 1990, ev. č. 1280).
Jde o mokřinovou údolní nivu se zbytkem lužního lesa, meandrující potok
s břehovými porosty a bohatý výskyt
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bledule jarní. V Olešnici se mění na
Hodonínku díky přítoku Veselského
potoka. Na něm je několik rybníků,
nejstarší Obecní rybník byl založen
v 16. století. V povodí Veselského
potoka byla po povodni roku 2002
vybudována soustava pěti retenčních
nádrží. Délka Nyklovického potoka je
asi 8 km.
Razítko dostanete v Hotelu Bystré.
V hlavním městě „dobrých rodáků“
snadno splníte i úkol a spatříte tu leccos zajímavého. Zrovna tak i v nedaleké Olešnici. A Veselský potok Vás
může částečně nasměrovat k překrásné boží muce.
9. Bukovský potok pramení východně od Bukova nedaleko bývalé
těžní věže, tedy pod dnešní skládkou,
kde vytéká ze dvou malých rybníčků.
Teče pak nedaleko hradu Lísku – Bukovce, kde přijímá malý levostranný
přítok. Pod Nivami přijímá ještě Střítežský potok a pod Habřím se vlévá do

Loučky. Délka Bukovského potoka je
cca 5,5, km. Nejhezčími památkami
jsou zde zříceniny Lísku, původem
gotický kostel v Bukově a zámek
v Mitrově (dnes slouží k sociálním
účelům).
10. Věchnovský potok pramení
jednak jihovýchodně od obce (mezi
silnicemi k Býšovci a Kovářové,
tok je dnes většinou ukryt pod zemí)
a v polích jihozápadně od Věchnova.
Prameny protékají několika malými
rybníčky, z nichž největší je na návsi
u kapličky. Z Věchnova teče potok do
Bystřice, kde se vlévá do stejnojmenné říčky. Věchnovský potok měří asi
5 km. Zajímavostí je u Věchnova dnes
nepřípustná Železinka, kde se těžila
železná ruda pro štěpánovské železárny. Kousek před soutokem teče v Bystřici kolem bývalé katovny.
Neváhejte a vyrazte s námi na novou poznávací soutěž s Vodomilem!
Hynek Jurman
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných
v průběhu měsíce dubna.

Zajímavé setkání s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou nás zavedlo
v městské knihovně 23. dubna
2013 do středověkého světa.

Knihy pro dospělé:

Kluk a pes
Zamilovaní andělé
Cirkus Pepi
Školní detektiv
Školní strašidlo
Dobrodružství Darinky a kamarádů

„PSI JSOU NAŠI KAMARÁDI, ALE I POMOCNÍCI“
V měsíci dubnu zavítala známá autorka knih pro děti a mládež - Ivona Březinová, na naše pozvání do městské knihovny a potěšila svojí přítomností nejen
děti 1. a 2. tříd místních ZŠ, ale i pedagogy a nás – knihovníky. Beseda se
uskutečnila na téma její knihy „Kluk a pes“, přičemž byla dětem vysvětlena
problematika nevidomých a neslyšících ve spojitosti s jejich neocenitelnými
pomocníky – asistenčními psy. Děti si
tedy odnesly nejen nové poznatky, ale
i spoustu knih, které jim paní Březinová přivezla a podepsala. Pevně doufám
a věřím, že i ve školním roce
2013-2014 bude mít naše knihovna
možnost nabízet dětem další z úžasných pořadů. Krásné jarní dny....
Dagmar Navrátilová
Městská knihovna - Oddělení pro
děti a mládež

Beseda k nové
knize paní profesorky Vlasty Urbánkové „Utonulý mlýn“
se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2013
v 17 hodin v oddělení pro mládež
Městské knihovny
v Bystřici nad Pernštejnem.
Uvádíme ukázku z poslední kapitoly nové knihy „Utonulý mlýn“.
„Nikdy mi však z paměti nevymizí výjev podobný ilustraci z Babičky. I v této knize knih
vystupuje sympatický pan otec, který neustále
UTONULÝ MLÝN
„točil pikslou“. V mé vzpomínce sedí dědeček, tehdy téměř osmdesátiletý, na lavičce mezi
mleči a dlouze s nimi rozpráví. Obrací se k nim,
oni odpovídají, potom se oni ptají a hovor plyne
jako voda přes vantroky na mlýnské kolo. Teprve mnohem, mnohem později jsem si uvědomila, jak výjimečné chvíle jsem byla svědkem.
Dědeček byl naprosto hluchý, otázkám nemohl
rozumět a odpovídal bez návaznosti. To jeho
spolubesedníci věděli. Ani mrknutím oka, ani
ironickou grimasou nedali najevo, že by jim dědečkova hluchota vadila. Takovým neokázalým, ale nanejvýš lidským způsobem ho ujišťovali, že si ho
váží za jeho poctivost, za jeho oddanost řemeslu, za věrnost domu, v němž
se narodily jeho děti.
Tato zvláštní chvíle mne neopouští jako celoživotní talisman. I já jsem
byla součástí toho společenství prostých, obyčejných lidí, kteří si dokázali
vážit práce a charakteru svých bližních. Důvěřovali si a měli v úctě stáří,
vždyť vyrůstali ze stejné půdy jako jejich otcové, a proto je nenechali osamělé a strádající, když se jejich čas naplnil.”
Vlasta Urbánková

UTONULÝ MLÝN

Knihy pro mládež:
Březinová Ivona
Kate Lauren
Němeček Jaroslav
Pospíšilová Zuzana
Pospíšilová Zuzana
Vondrová Petra

Kniha ﬁlozoﬁe
Bílá místa našich dějin
Andělské poselství naděje
Dobrovolným vězněm v Osvětimi
Léta pod psa
Navždy tvůj
Sociální péče o seniory
Svědomí hrdinů
Putování s knihou
Orchideje
Jak přežít padouchy
Záhady Bible
Strašná nádhera
Bratři ze Soluně
Rodokmen
Převlečené krabičky od zápalek
Děti, které se rodí v srdci
Bajkal
Útěky a návraty Bohumila Laušmana
Tvoříme s dětmi originální dárky

Jak se žilo v Drásově
v minulých stoletích

Vlasta Urbánková

Bauer Jan
Byrne Lorna
Cyra Adam
Dvořák Stanislav
Glattauer Daniel
Hrozenská Martina
Kačor Miroslav
Kovařík Petr
Kullmann Folko
Kuras Benjamin
Novák Jan A.
Pawlowská Halina
Polách Antonín
Řičař Kristoslav
Schmill-Van den
Striová Miloslava
Šimíček Marek
Šolc Jiří
Vítková Markéta

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

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
JITKY BENOVÉ
Příjemným zážitekem byl v úterý 7. května májový odpolední
koncert v bystřickém kulturním domě. Rodiče, prarodiče i hosté
již po prvních písních totiž mohli potvrdit, že rčení „co Čech, to
muzikant“ platí stále a v tradici pokračuje i dnešní mladá generace.
Absolventský koncert Jitky Benové a dalších žáků pěvecké třídy paní učitelky Evy Čepičkové (fungující při ZUŠ v Bystřici nad
Pernštejnem), Radmily Špačkové, Martiny Praislerové a Pavla Lukáška, byl toho důkazem.
Slyšeli jsme populární i muzikálovou hudbu, kterou si s vystupujícími mnozí zanotovali a jejich zpěv ocenili oprávněným potleskem. Byli totiž výborní! Více takových setkání s výše uvedenými zpěváky i pěveckým sborem Labyrint, který paní učitelka vede
při ZŠ Štěpánov nad Svratkou.
Děkuji všem, kteří je podporují psychicky, fyzicky i ﬁnančně
a věřím, že je někdy opět rádi uslyšíte.
Eva Čepičková starší
14. strana
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RŮZNÉ

Hledáme dalších 56 lidí, kteří chtějí
snížit váhu o 5 - 30 kg.
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.

Nezávazné informace na tel.: 777 177 672
nebo www.vybornytip.na-hubnuti.cz

ZŠ ŠtČpánov nad Svratkou vás zve na

OSLAVU 10. VÝROýÍ ZALOŽENÍ
DċTSKÉHO PċVECKÉHO SBORU

LABYRINT
Program – lidové, populární a muzikálové písnČ,
muzikálová pĜedstavení

______________
Pátek 14. þervna 2013 v 16:00 hodin
ve ŠtČpánovČ nad Svratkou,
místo konání bude upĜesnČno
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STARTUJE III. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE ZRCADLENÍ!
Zahájen bude 1. června 2013 a bude probíhat do 30. září 2013. Po
celé čtyři měsíce můžete opět zasílat své fotograﬁe do soutěžní galerie
na webových stránkách. Tematické
soutěžní okruhy jsou dva, první je
věnovaný opět regionu Bystřicko,
druhý je nově otevřený pro široký
okruh návštěvníků a obdivovatelů
českých památek UNESCO.
1. Ohlédni se – to je tvůj kraj,
EDEN, ráj /Bystřicko/
2. Netradiční pohledy na české
památky UNESCO
Soutěžní fotograﬁe se zároveň stanou součástí webové galerie a snímky prvního tématu také součástí velké
fotokroniky Bystřicka, otevřeného

souboru fotograﬁí dokumentujícího
tradice, krásy a děni našeho regionu.

Umělecká výstava fotograﬁe
v Novém Jimramově
Umělecká výstava fotograﬁe, která dokumentuje začátek osobní cesty
ke štěstí. Cesta, která zabloudila od
těch nejdražších a od společenské
deﬁnice štěstí, ve snaze o deﬁnování
štěstí a zvládnutí schopnosti zůstat
věrný sobě samému.
Můj osobní příběh je osobní úvaha
uměleckého fotografa vyprávěná prostřednictvím černobílých uměleckých
fotograﬁí. Úvaha o tom, jak těžké to
může být najít štěstí, dokonce i v zemi
vyhlášené jako nejšťastnější na zemi.
Pokud někdo žije život se všemi
prvky, které jeho okolí a společnost
deﬁnuje jako nezbytné pro dosažení
štěstí, je vůbec schopen odmítnout
tyto prvky s cílem sledovat svoje
vlastní hodnoty a dosáhnout individuální štěstí? Riskoval by někdo stabilitu za chaos a nedostatek peněz? Já
jsem řekl ano a zde budete mít možnost vidět mé zážitky a zkušenosti.
To je asi nejlepší způsob, jak pochopit některé z těchto zážitků protože nemohou být snadno koupeny!

Tato fotograﬁcká výstava je o
osobních zkušenostech s nespokojeností, strachem, odcizením a
protivenstvím. Ale výstava je také
o radosti z dostatečné odvahy čelit
pravdě a změnit to, z čeho je člověk
nespokojen. Můj osobní příběh je o
budování sebe sama z pevnějších
základů, dospění k síle a pohodě z
radosti materialistického odmítnutí.
Člověk musí být pravdivý k radosti ze života (pocit radosti v mysli a
těle), spíše než být pravdivý k sobě
samému (to, co si člověk myslí, že
je to pravé). Protože pokud má být
pravdivý k sobě samému, vyžaduje
to neustále analyzovat a zvažovat a
mít nepřekonatelné množství náhledu do sebe sama a na život obecně.
Není to vždy možné a já to vidím
jako zkratku ke štěstí. Jakmile má
jednou člověk štěstí na své straně,
má také přebytek sebereﬂexe a to má
posilující účinek na již dosažený stav
štěstí.
Torben Rejnholdt Petersen

Ohnivec šarlatový ostudu svému názvu nedělá
Příznačný název - lepší příklad šarlatově červené snad neexistuje. Ohnivec
šarlatový (Sarcoscypha coccinea), tak
se ta vzácnost česky a latinsky jmenuje,
je houba velice podivného tvaru. Tvoří jakési misky nebo pohárky, které se
v dospělosti plošně rozevřou, což je pro
houby terčoplodé, kam ohnivec patří,
charakteristické. Málokdo by věřil, že
tento vzácný druh roste už od poloviny
února, i když je venku velmi chladno.
Plodničky se
dají najít
do konce
dubna.
Ohnivec
šarlaKrásně zbarvené ohnivce šarlatové našla autorka článku začátkem
dubna roztroušeně se vyskytující
v lesích kolem říčky Bystřičky.
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tový roste na ležících a tlejících větvích listnáčů. Plodničky jsou 2 – 3
cm široké a velmi křehké. V kuchyni
nemá žádné použití. Není sice jedovatý, ale k přípravě pokrmů ho nelze
v žádném případě doporučit. Literatura
uvádí, že severoameričtí indiáni kdysi
používali prášek z usušených plodniček jako prostředek k desinfekci ran.
Ale ještě k jeho vzácnosti…v okolí
Prahy téměř vymizel už ve třicátých
letech minulého století z prapodivného
důvodu. Krásné „ohnivé pohárky“ se
staly oblíbeným drobným módním doplňkem. Pánové si jej připínali do klop
a dámy jím zdobily nejen své róby, ale
i účesy.
A jak je tomu dnes? Jde o vzácný
druh rostoucí pouze roztroušeně a místy zcela chybí.
Pokud se s ním v jarní přírodě setkáte, bude nejlepší nechat jej na místě.
Třeba se tam za rok objeví znovu.
Text a foto: Milada Veselská

Ve třetím ročníku opět čekají na autory velmi hodnotné ceny, které věnují

partneři a sponzoři soutěže. Všechny,
kdo mají chuť tvořit, dělit se o krásu
a o své pohledy na svět, zveme a těšíme se na vaše fotograﬁe!
Na soutěžní část bude navazovat
festivalový DEN S FOTOGRAFIÍ
v Bystřici nad Pernštejnem, na kterém
se kromě slavnostního vyhlášení výsledků s předáváním cen můžete těšit
i na vernisáž výstavy nejlepších soutěžních fotograﬁí tohoto ročníku, setkání s předními fotografy ČR, přednášky, workshop a besedu s porotci
nad soutěžními snímky. Den s fotograﬁí proběhne v listopadu 2013.
Více informací:
www.fotosoutez-bystricko.cz
KUMŠT o. s.

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
Pátek 21. června 2013 Bystřice nad Pernštejnem
Komorní sbor Alter ego – umělecká vedoucí Lenka Macháčková
Již šestnáctý rok 21. června, v den
letního slunovratu, má svůj svátek i
hudba. Myšlenka Evropského svátku
hudby vznikla ve Francii, kdy byl tento svátek poprvé vyhlášen v roce 1982
ministrem kultury francouzské republiky Jacquem Langem. Tato akce se
postupně rozšířila i v dalších zemích
Evropy, které se k oslavě aktivně připojovaly.
Pod širým nebem – veřejně a bez
nároků na honorář – vedle sebe v tento
den muzicírují jak profesionálové, tak
i amatéři, děti i dospělí, jednotlivci,
skupiny, celé rodiny i velké hudební
celky. Jedním z cílů – vedle podpory
zdravého a aktivního využívání volného času všech zúčastněných – je
i demonstrace kulturnosti a hudebnosti národa a podporování aktivního
provozování hudby. Podle zakladatelů
by svátek hudby měl hlavně přinášet
radost a tišit beznaděj. Náš sbor se
rozhodl v letošním roce rozšířit počty

zúčastněných měst a vystoupí se svým
programem na bystřickém náměstí u
kašny. Toto místo bylo vybráno záměrně pro svoji poetiku a krásu. Sbor
totiž připravuje pásmo lidových písní,
se kterým se chce vrátit ke kořenům
a připomenout poklady lidového hudebnictví. Mezi napevno zabudované
lavičky připravíme židličky a potůček,
stromy nad hlavou a doufáme i krásné
počasí, dokreslí atmosféru a připraví
posluchačům nevšední zážitek. V programu zazní samozřejmě i písně bystřického rodáka Josefa Kšici, který se
úpravám lidových písní rád věnoval.
V případě nepříznivého počasí se koncert přesune na půdu bystřického muzea. Těšilo by nás, kdyby se podařilo
založit novou tradici a v dalších letech
přizvat ke spolupráci i další bystřická
uskupení. Koncert se koná za podpory
Města Bystřice n. P. Děkujeme a těšíme se na Vás.
Komorní sbor Alter ego

Kolo nedaleko Domanínského rybníka
Od nepaměti lidé sledovali nebeskou klenbu a občas viděli jevy, které je
svojí zvláštností zaujaly. Kolo kolem
Slunce zaujalo také univerzální hlavu
starověku Aristotela, který si podobných jevů všímal zvlášť důkladně a
vymyslel pro ně souborný název halo.
Halový jev, v tomto případě malé
sluneční halo, se objevil ve čtvrtek
11. dubna tohoto roku krátce před
polednem vysoko nad obzorem poblíž Domanínského rybníku. Žádná
fotograﬁe nedokáže zcela zachytit
mdle perleťovou barvu kruhu se slabě načervenalým zbarvením uvnitř.
Malé halo je optický úkaz v atmosféře vznikající v důsledku odrazu
a lomu slunečního světla na ledových
krystalcích, rozptýlených ve vzduchu.
Podobných a mnohdy efektnějších
a také vzácnějších halových jevů je
celá řada. Pozorovateli se jeví jako
světlé, bělavé, slabě duhově či perleťově zbarvené pruhy, oblouky,

kříže apod. Vyfotografované malé
(22 - stupňové) není až tak vzácné,
ale v tomto případě jde o úplný kruh,
který se objevuje výjimečně. Je třeba
dodat, že nutnou podmínkou vzniku
halových jevů je vysoká a řídká oblačnost zvaná cirrus a cirrostratus.

Malé sluneční halo je krásný optický úkaz. Tentokrát se objevil u Domanínského rybníku.
Text a foto: Milada Veselská
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Přestane-li uživatel naši službu potřebovat, byl smysl naší práce splněn
Bc. Ivana Ptáčková pracuje ve žďárské Charitě deset let. Bývalá řadová
pracovnice zařízení, které se věnuje lidem s duševním onemocněním a je ve
žďárském regionu jediné svého typu,
převzala v roce 2012 zodpovědnou
funkci vedoucí. Odpovědi na otázky
týkající se duševního onemocnění a
službách, které Charita poskytuje v této
oblasti, naleznete v našem rozhovoru.
Ivano, dalším zařízením, které
vzniklo mezi prvními v rámci Oblastní charity Žďár n. S., je Klub
v 9. Můžete nám jako jeho vedoucí
představit, jakou službu poskytuje?
Klub v 9 vznikl v srpnu 2001. Jedná
se o zařízení pro dospělé osoby s duševním onemocněním, popřípadě v kombinaci s lehkým mentálním postižením.
Poskytujeme službu sociální rehabilitace, a to ambulantní i terénní formou.
Důležitá je i informace, že službu poskytujeme zadarmo. Během těch dvanácti let, kdy působíme v rámci bývalého okresu Žďár nad Sázavou, se Klub
vyvíjel a reagoval na potřeby uživatelů
regionu. V prvních letech působení
byl - tehdy ještě s názvem Klub pro
duševně nemocné - otevřen pouze dva
dny v týdnu. V zařízení pracovali dva
zaměstnanci. V současné době službu
poskytujeme na pobočce ve Žďáře nad
Sázavou, a to každý pracovní den a na
pobočce v Bystřici nad Pernštejnem od
roku 2010 dvakrát týdně. V zařízení
pracuje celkem pět pracovníků. Často
také dostávám otázku, jak vznikl název zařízení. Důvod pro volbu číslovky
v názvu byl prostý: uživatelé se tehdy
každodenně scházeli v 9 hodin. Dnes
pro ně otvíráme už o půl deváté.
Hovořila jste o duševní nemoci.
Můžete ji blíže charakterizovat?
Jedná se o vrozenou vadu nebo získanou nemoc?
Duševní onemocnění mění myšlení,
prožívání a chování člověka a znesnadňuje tak jeho fungování ve společnosti.
Pokud jde o onemocnění, se kterým se
potýká část našich uživatelů - schizofrenii, tak dosud bohužel není zjištěna
hlavní příčina vzniku tohoto závažného
onemocnění. Nemoc jako taková se
přímo nedědí, ale dědí se určitá dispozice k této nemoci. Další vliv má i to,
v jakém prostředí osoba žije a s jakými životními událostmi se potká. Jinak

by se dala schizofrenie charakterizovat
jako ztráta kontaktu s realitou. Typickým příznakem je vnímání podnětů,
které ve skutečnosti neexistují, nejčastěji je to slyšení hlasů. Člověk se schizofrenií jinak vnímá, přemýšlí, je také
snížena jeho vůle i pozornost. Ještě
bych ráda zmínila, že schizofrenie není
vázána na inteligenci člověka. S touto
mylnou představou veřejnosti se často
setkáváme. Našimi uživateli jsou i lidé
s vysokoškolskými tituly, které získali
v době, kdy už se se schizofrenií léčili.
Ke zmírnění a léčbě příznaků se
používá farmakologická léčba a v klidových stavech se jako velmi účinný
podpůrný prostředek jeví psychosociální terapie. Tam řadíme i naši službu
sociální rehabilitace.
Dokážete posoudit, jak společnost
vnímá člověka s duševní nemocí?
Myslím si, že v dnešní době panuje
v naší společnosti mnoho předsudků.
Především to, že jsou lidé s duševním
onemocněním nebezpeční, že ohrožují sebe nebo své okolí. Určitě k tomuto
názoru přispívá i medializace případů,
kdy neléčený schizofrenik pod vlivem
svých halucinací a bludů spáchá nějaký trestný čin. Dále se naši uživatelé
potkávají s názory, bohužel i jejich
blízkých, proč nejsou schopni chodit
do práce nebo řešit běžné činnosti
v domácnosti, když mají zdravé ruce,
nohy a v klidové fázi nemoci působí
jako normální lidé. Pasivita až apatie,
snížená vůle, porucha pozornosti a paměti – patří mezi projevy, které schizofrenii doprovází. Pokud má někdo
zlomenou nohu, víme téměř všichni,
v čem ho zlomenina limituje. U duševních onemocnění chybí dostatečná
informovanost.
Je nějaké téma, které cílová skupina, se kterou pracujete, v tuto chvíli
řeší?
Velkým otazníkem je nejen pro
nás, uživatele, ale zejména pro jejich
rodinné příslušníky budoucnost. Kdo
a jakým způsobem se o lidi s duševním onemocněním, kteří nebudou mít
nikoho blízkého, a zároveň potřebují
pro běžný život určitou míru podpory,
postará. Z běžného využívání sítě pobytových sociálních služeb naše uživatele duševní onemocnění obvykle
vylučuje. V našem regionu chybí chrá-

něné bydlení. Ale je to pro nás výzva,
abychom se v této oblasti snažili najít
spolu s kompetentními úřady odpovídající řešení.
V úvodu jste zmínila, že poskytujete sociální rehabilitaci. Co si pod
tímto názvem můžeme představit?
Volně řečeno sociální rehabilitace
je soubor speciﬁckých činností, které
směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Jedná se
o rozvoj a posilování schopností a dovedností a nácvik běžných činností pro
samostatný život. Přesně tento pojem
deﬁnuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základní činnosti probíhají v pravidelných programech zařízení
např. aktivizace uživatele a upevňování
pracovních návyků v tvůrčích dílnách,
dovednosti spojené se soběstačností trénujeme v nácviku vedení domácnosti
a kontakt se společenským prostředím
upevňujeme v rámci klubových aktivit.
Poskytujeme také doprovod uživatelům např. k lékaři, na úřady a při obstarávání dalších osobních záležitostí.
Kde vás mohou případní zájemci
o službu kontaktovat? Je možné navštívit i rodinu uživatele?
Zájemci nás mohou kontaktovat
osobně ve Žďáře nad Sázavou na ulici
Okružní 1, na pobočce v Bystřici nad
Pernštejnem ul. Hornická 643 (v budově DPS) nebo telefonicky na 566
629 319 či emailem na klubv9.zdar@
charita.cz. V případě osobní návštěvy
je určitě lepší si schůzku domluvit
předem, abychom se zájemcům mohli
plně věnovat. Pokud k nám do zařízení
přijde zájemce o službu i s rodinným
příslušníkem, jsme rádi. Aby naše
práce, ale především práce uživatele
v rámci sociální rehabilitace byla efektivní, je velmi důležité, aby měl uživatel velkou podporu i u svých blízkých.
Uživatelům, kteří z nějakého důvodu
nemohou využívat ambulantní službu,
je možné poskytovat terénní sociální
rehabilitaci v jejich přirozeném prostředí, tedy v místě jejich bydliště.
Může vás oslovit i příbuzný, který
si už s člověkem s duševní nemocí
neví rady?
Jistě. Pokud někdo takový přijde,
poskytneme mu informace jednak
o kompetencích naší služby nebo ho
dle potřeby nasměrujeme na další od-

Prodejna barev Vás zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
na téma
www.v-color.cz

FASÁDY - NÁT RY - ZATEPLENÍ
V-COLOR s.r.o.
Prodejna barev a lakƽ – 1. patro
Masarykovo nám. 63
593 01 BystƎice nad Pernštejnem Tel: +420 725 144 320
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Poradí Vám odborníci Įrmy JUB a.s.

20. 6. 2013
od 9:00 hod. do 17:00 hod.

borné služby, ať už lékařské či sociální.
Nejvíce se k nám ale rodinní příslušníci
chodí prostě jen vypovídat. Trápí je jednak praktické problémy, které soužití
s člověkem s duševním onemocněním
přináší. Za mnohé mohu jmenovat
obrácený denní režim uživatelů. Často
dlouho ve dne spí a v noci jsou vzhůru,
jsou pasivní, okolí vynakládá mnoho
energie na jejich motivaci k jakékoli
činnosti. Dalším bolavým tématem je
také často jejich dlouholetá a vyčerpávající role pečujících o své blízké
nemocné. Jak už jsem zmiňovala, je
podpora blízkých osob pro člověka
s duševním onemocněním nesmírně
důležitá. Zároveň bych každého člověka, který se o takto nemocného stará
a pomáhá mu zvládnout starosti každodenního života, chtěla velmi ocenit.
Jakým způsobem může probíhat
právě zmíněná podpora rodinných
příslušníků přímo v praxi?
Z těch několika osudů mě napadá
člověk s duševním onemocněním, který je od mládí v invalidním důchodu,
dosud žije s rodiči ve společné domácnosti, na běžném chodu domácnosti se
nepodílí. S pomocí naší služby tento
muž po určité době zvládne nějaké základní dovednosti, třeba uvaří jednoduchý oběd. A nyní je důležité, aby si tuto
svoji dovednost přenesl ven ze zařízení
do svého běžného života, tedy domů.
To, že uživatel zvládne něco nového,
převezme odpovědnost za péči o svoje
věci nebo zvládne uvařit oběd pro svoji rodinu, mu určitě posílí sebevědomí
a motivuje ho učit se něco dalšího. Je
důležité neubírat uživatelům z jejich
celkové odpovědnosti. Občas ale uživatelé narazí právě na pečující blízké,
kteří mu v tom z určitých důvodů brání. Ty důvody jsou různé. Dlouho mu
to trvá, nebo je jeho práce chaotická,
není tak důsledný či pořádný, nebo je
to pro všechny zúčastněné tak velká
vnitřní změna, že si ji nechtějí připustit. S rodinnými příslušníky se proto
snažíme budovat spolupracující vztahy mimo jiné i na pravidelných podpůrných setkáních, kde mohou sdílet
své obavy a zkušenosti.
V Klubu pracujete již deset let,
z toho na pozici vedoucí rok. Z čeho
máte největší radost?
Možná to bude znít zvláštně, ale
nejvíce mě těší, když naše služby uživatel přestane potřebovat, protože jsme
pomohli k tomu, že je schopen samostatného běžného života. Znamená to,
že smysl naší práce byl splněn.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

Chybí Vám hotovost?
… my Vám půjčíme!

Tel.: 777 479 982
www.solidni-ﬁnance.cz
Přijímáme nové
obchodní zástupce.
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OBČANSKÁ PORADNA INFORMUJE:

výhodné

JAK PŘEDEJÍT EXEKUCI
Občanská poradna Nové Město
na Moravě, kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem při Sdružení
Nové Město na Moravě, poskytuje
bezplatné poradenství v osmnácti
oblastech. V posledních letech se
velmi výrazně zvýšil počet dotazů
s dluhovou problematikou. Bohužel
se na nás uživatelé služby většinou
obracejí ve stádiu exekucí, kdy jediným možným řešením je dohodnutí
splátkového kalendáře, na to ovšem
exekutor nemusí přistoupit.
V některých případech je však
možné exekuci předejít. Může nastat situace, že si vezmete úvěr v
určité výši a je Vám stanovena výše
splátky například 2.000,-Kč měsíčně. Přijdete o práci a vzhledem k
tomu, že podpora v nezaměstnanosti
je nižší než Váš předchozí příjem
ze zaměstnání, je pro Vás placení
splátky ve výši 2.000,-Kč nepřijatelné. V této fázi doporučujeme
písemně, doporučeným dopisem,
požádat poskytovatele úvěru (banka nebo jiný subjekt, od něhož jste
si půjčili) o možnost snížení splátek
například na 500,-Kč měsíčně. Jestliže Vám není vyhověno a banka
trvá na původní výši splátky, ale to
není opravdu ve Vašich ﬁnančních
možnostech, plaťte alespoň těch
500,-Kč měsíčně. Banka Vás vyzve,
že vzhledem k tomu, že jste porušili
podmínky úvěrové smlouvy, máte
zaplatit celou zbývající část úvěru
najednou, banka stanoví i přesné
datum, do kdy tak máte učinit. Opět
bance napíšete, že toto není ve Vašich možnostech. Aby banka mohla
peníze vymáhat exekučně, musí k
soudu podat návrh na vydání platebního rozkazu a soud tento návrh

musí schválit. Jestliže soud platební rozkaz vydá, zašle Vám jej a Vy
můžete proti němu podat do 14ti dnů
odpor. V odporu je třeba uvést: že
jste si svého dluhu vědomi, ale nastala situace, že jste přišel/a o práci
a Vaše příjmy jsou nedostačující. I
přesto ale splácíte nadále svůj dluh,
ale ve snížené míře. Je třeba také v
odporu napsat, že jste se na tomto
s bankou pokoušeli dohodnout, ale
banka na to nebyla ochotna přistoupit. K odporu je třeba přiložit kopie
těchto dokumentů:
- žádost o snížení splátek
- výpověď ze zaměstnání nebo jiný
dokument prokazující snížení příjmu (přiznání invalidního důchodu, dlouhodobá pracovní neschopnost aj.)
- potvrzení o evidenci úřadu práce
Soud celou věc zváží a může
nastat situace, že platební rozkaz
nebude vydán a tudíž nedojde k exekuci, Vy budete splácet takovou výši
splátky, kterou jste žádali u poskytovatele úvěru a byla Vám zamítnuta.
Nastane-li situace, že se Vám podaří
najít zaměstnání, či Vaše příjmy budou opět stabilizovány, máte povinnost hradit dluh v plné výši.
Zájemci o služby poradny se na
nás mohou obrátit dle provozní
doby:
Občanská poradna, kontaktní
místo Bystřice n. P.

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

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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Zahradní 580 (poliklinika)
tel.: 566 688 227
út 8.30 – 12.00 *12.30 – 17.00*
čt 8.30 – 12.00
12.30 – 16.00
* pouze pro objednané uživatele
služby

Další akce v malé vísce
Na začátku měsíce března jsme si s místními dětmi obce Malé Tresné dali
sraz v místním kulturáčku. Toto setkání s dětmi bylo za účelem jejich volnočasové aktivity, která by aspoň trošku pomohla od sedění u počítače nebo od
unuděného poﬂakování. Debata začala s návrhem o založení kroužku s různými zájmy. Od tvoření věcí nebo výrobků po hraní her včetně ping pongu. Děti
na návrh reagovaly velmi pozitivně a tak jsme se začali jednou týdně scházet
v prostorách místního kulturáčku.V dnešní době je bohužel vše o penězích
a tak za přispění rodičů může náš Tresenský kroužek zatím fungovat. Tímto
všem ﬁnančně zůčastněným rodičům děkuji a doufám, že mají a budou mít
radost, že se jejich děti nějak realizují a nesedí doma.
Konec dubna je většinou dobou jarního úklidu a pálení čarodějnic. Touto
dobou je i zahájena akce ,,čistá Vysočina“ a i Malotresenské děti nezaháleli.
Pustili do sběru odpadků, hrabání a úpravy povrchu trávníků. I když je žádná
sladká nebo jakákoliv odměna nečekala, poprali se s jarním úklidem statečně.
I když možná malá odměna byla a to v podobě pálení čarodějnic. Je to až
neuvěřitelné, že po několikaleté odmlce se opět v Malém Tresném čarodějnice
pálily. A to za přispění SDH Malé Tresné, které zajistilo organizaci a samozřejmě i dětí, které si vyrobily čarodějnici.
Marcela Šudomová

HB Body-Barvy
Malá 192, Nové Māsto na Moravā, 59231

- Domíchávání a míchání autolakĚ
- NátĂry dĒevo, kov
- Fasádní a interiérové barvy
731/163913-jancachylda@seznam.cz

731/103301-obrychta@seznam.cz
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BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Realizace protipovodňové ochrany v Unčíně
Mnozí lidé, projíždějící v uplynulých měsících Unčínem, se často ptali, co
se to zde děje. Zde je krátké vysvětlení.
Unčín se po 14 letech čekání a jednání konečně dočkal a v říjnu minulého
roku byly zahájeny práce na protipovodňové ochraně na řece Svratce. Protože jde zejména o ochranu před ledovými zimními záplavami, je na louce
za Unčínem budován tzv. “průleh“, který má umožnit volný odchod ledových
ker, které se v dřívější době hromadily uprostřed zástavby, tvořily tam bariéry
a způsobovaly zaplavení domů.
Před úpravou

Po úpravě

ZAJÍMAVÉ AKCE V DOLNÍ ROŽÍNCE
V pátek 26. března proběhla v ZŠ
Dolní Rožínka zajímavá akce, která
připomněla starou tradici oslavy příchodu jara – pálení čarodějnic.
Projekt připravili pro své mladší spolužáky naši čtvrťáci a páťáci. Po velkých
přípravách a nemalém úsilí s vymýšlením a výrobou masek a pomůcek byla
rozdělena stanoviště a čarodějní učedníci z 1. – 3. třídy mohli vyrazit plnit
kouzelné úkoly. A úkoly to nebyly ledajaké. Často vyžadovaly pořádný kus
odvahy. Malí kouzelníci na své cestě za
dobrodružstvím ochutnali „kouzelný
lektvar“ nevalné vůně a ostré barvy,
mnozí překonali sami sebe, když sáhli
na kožíšek roztomilé myšky. Navíc na
ně ze všech stran číhaly nadpřirozené
bytosti a nouze nebyla ani o hady, pavouky, netopýry. Naši učedníci ale byli
nebojácní a moc šikovní, takže všechny zapeklité úkoly plnili s úsměvem
a nadšením. Na závěr si všichni, včetně
čerstvých čtenářů – prvňáčků, přečetli
nebo zpaměti přeříkali magické zaříkadlo, které je bude chránit před zlými
silami po zbytek roku a obdrželi pravý
čarodějnický výuční list.
Nezasvěcenému pozorovateli by se
mohlo zdát, že to bylo jen užívání si
krásného dne a že učení se ten den nekonalo. Tak tomu však není.

Úprava stávajícího koryta řeky má odstranit chyby vzniklé při stavbě mostu
v roce 1982, kdy byla vytvořena uprostřed toku široká mělčina, která zamrzala
a znemožňovala plynulý odchod ledových ker.
Stavba se pomalu chýlí ke konci a všichni doufáme, že splní očekávání
a obyvatelé Unčína si budou moci po letech obav ze zimy konečně oddechnout. Díky patří Povodí Moravy, investorovi celé akce a také dodavatelskému
sdružení ﬁrem Wastech a.s. a Kavyl, spol. s r.o., na jejichž šikovné pracovníky byla radost se dívat.
Vlasta Grohová, starostka obce Unčín
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I když děti opustily školní lavice
a učebnice a sešity nechaly ve škole,
přesto mělo toto dopoledne pro jejich
osobnostní rozvoj nesmírný význam.
Děti se učily pracovat v týmu, rozdělit si v něm role, komunikovat, řešit problémy. Ale to není vše. To dopoledne se
musely hodně hýbat, sportovat, projevit
odvahu, důvtip.
Tento den nebyl pro žáky nějakou
oddychovou akcí. Naopak, bylo to náročnější, než sedět v lavici, učit se třeba
násobilku nebo číst a psát. Oni totiž i
venku museli číst zadané úkoly, naučit
se básničku, zapsat výsledky, něco spočítat a při tom všem přemýšlet. A každý
z nás ví, že když se něco učí při nějaké
zajímavé činnosti, jde mu to učení lépe,
a to, co se naučí, mu v hlavě zůstane
celý život, ne jen do konce vyučování.
To je totiž ta „škola hrou“, kterou prosazoval Jan Amos Komenský. Slýcháváme o ní často v médiích a přejeme
si, aby se s ní děti ve škole setkávaly
co nejčastěji. A děti naší školy se s ní
v uplynulých dnech setkaly několikrát
– čistily studánku, pokusily se vytvořit nejdelší leporelo z dětských prací,
s pracovníky ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a SDH Dolní
Rožínka se učily poskytovat 1. pomoc,
v rámci akce Za Vysočinu krásnější
uklidily
po
zimě okolí budov školy…
Snad tedy
všechny tyto
aktivity přispěly k tomu, aby
děti měly školu rády a aby
se pro ně učení
nestalo mučením, ale cestou
k celoživotnímu vzdělávání,
cestou
k úspěšnému
životu.
ZŠ Dolní Rožínka

PŘIJDETE NA ŠtěKULE?
Vojtěch Jasný ano!
Na předposlední červnový víkend
připravuje kulturní komise ve Štěpánově třídenní program Štěpánovské
kulturní léto. Na své si přijdou milovníci hudby (od dechovky až po recitál
Jitky Benové a vystoupení Roberta
Jíchy), vystoupí soubory a sbory Labyrint, Studánka a Borověnka, milovníci divadla uvítají soubor ze Žďáru,
dětskou scénu L. Cackové i štěpánovské ochotníky s představením z vlastních zdrojů „Čert na Sýkoři“. Ale na
programu bude i plaviáda, vernisáž

litinových soch a výstava obrazů
s tématikou Štěpánova.
Zajímavá bude určitě talkshow
„Zase doma“ – pozvání neodmítli ak.
malíř Jiří Štourač, malíř Jan Kletečka,
zpěvák Robert Jícha, sbormistryně
Inka Pospíšilová, básník a reportér
Michal Jurman a vrcholem bude určitě účast našeho „dobrého rodáka“,
režiséra Vojtěcha Jasného.
Podrobný program přinášíme na
jiném místě. Pořadatelé Vás srdečně
zvou na ŠtěKULE do Štěpánova.
-HJ-
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Irsko v Prosetíně
Co má společného Irsko a Prosetín?
Že nic? No to se tedy mýlíte! Zkusíme Vám napovědět. Irská vlajka: Zelená jako symbol katolické víry, oranžová jako symbol protestantské víry a
bílá, která je barvou míru a klidného
propojení těchto dvou náboženských
směrů. I my, v Prosetíně, máme dva
kostely určené pro věřící – katolíky a
evangelíky. Tak jsme se vypravili do
Irska na návštěvu! Tedy ne tak úplně.
Ale oslavili jsme si spolu s Iry svátek
Svatého Patrika. V Irsku se slaví 17.
3., ale protože byla neděle, tak my
jsme slavili až 18. 3., v pondělí. A to
rovnou projektovým dnem. Naučili
jsme se něco málo o irské historii,
zeměpisu, pohádkách a irské hudbě.
Připravili jsme si tradiční irské jídlo
a našli poklad skřítka Leprechauna.
Happy St. Patric´s Day!
A když už jsme byli u těch anglic-

ky mluvících zemí, tak jsme s nimi
oslavili hned i velikonoční svátky.
V úterý 26. 3. jsme si osladili život
palačinkami, protože na tento den
spadá v Angliii a Irsku tzv. Pancake
Day, kdy se tělo snaží dohnat to, co
v období půstu zanedbalo.
Ve středu 27. 3. nám králíček Bunny připravil Egg hunting – neboli hledání vajíček. Schoval nám je všude
po škole a každé papírové vajíčko,
které jsme objevili, jsme si mohli vyměnit za čokoládové. Mňam!
Poslední připomínkou anglických
velikonočních tradic byl Egg rolling
– závod v koulení vajíček. Čí vajíčko se dokutálelo nejdál, aniž by se
rozbilo? Víte co? Přijďte se příští rok
sami do Prosetína podívat! Bude to
stát za to!
Ilona Lukášková, ředitelka ZŠ
Prosetín a MŠ Prosetín

Rej čarodějnic v Boru
Poslední dubnový podvečer se
sešly všechny děti a rodiče v Boru u
tradiční hranice. Ovšem průběh oblíbeného pálení čarodějnic byl pro naši
obec netradiční. Děti i maminky dorazily v kostýmech čarodějnic v plné

výbavě. Nechyběla kniha kouzel,
vysokorychlostní košťata ani pavoučí
dort. Kdo se chtěl vyhnout upálení,
musel splnit 10 nelehkých úkolů,
např.: zodpovědět čarodějné hádanky,
přivolat si černého kocoura, umíchat
lektvar, zvládnout slalom na koštěti, přeletět
smrdutý močál i projít
stezku odvahy. Některé
otrlé čarodějky si zkusily upéct nad ohněm
jedovatého hada (těsto
namotané na prutu).
Všichni nástrahy úspěšně překonali, získali
řidičské oprávnění na
koště a na hranici shořela jen vycpaná ﬁgurína. Těšíme se na příští
slet.
Vlasta Rousová

Obec VČžná , 593 01 BystĜice n. P., tel.: 566567318, 723217746

Obec VČžná
zve všechny dČti i dospČlé na

Den dČtí
sobota 1. þervna 2013 v 10,00 hod.
Sraz: u kulturního domu

Práce pedagoga trochu jinak
Mnozí lidé se domnívají, že učitel
může náplň svého poslání uskutečňovat pouze tím, že vzdělává a vychovává děti. Zapomíná se na to, že aby
mohl učitel své povolání vykonávat
zodpovědně a kreativně, je občas
nutné, aby se také on (ona)něčemu
novému naučil/a.
A proto jsem se se svými pedagogickými kolegyněmi vypravila 8. 4. a
9. 4. na dva semináře, jež se bezprostředně týkají témat, která se snažíme

rozvíjet v rámci projektu Inovace
výuky (CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1496)Přírodovědná gramotnost. Nápady,
které jsme si odnesly, se pokusíme
v co největší míře uplatnit nejen při
výuce samotné, ale i v rámci plánování nové podoby našeho školního
pozemku, který bychom chtěli upravit do stylu přírodní zahrady.
Ilona Lukášková, ředitelka ZŠ
Prosetín a MŠ Prosetín

S sebou: sportovní odČv a obuv a hlavnČ dobrou náladu.
Maminky prosíme o nČco dobrého na zub.
Sponzor: ýEZ, a.s.

V pĜípadČ nepĜíznivého poþasí se akce uskuteþní v kulturním domČ.

Děti z Písečného navštívily hasiče
V pondělí 6. května 2013 měly
děti z naší školy a školky možnost
nahlédnout do nelehké a rozmanité
práce hasičů v Bystřici nad Pernštejnem. Pod vedením vstřícných profesionálních hasičů jsme se dozvěděli,
kde všude a při čem zasahují a pomáhají. Mohli jsme se podívat do
hasicího vozu, obdivovat jeho velikost a prozkoumat všechna jeho zákoutí. Také už víme, jak správně má
být hasič oblečený a co všechno potřebuje k tomu, aby mohl pomáhat
a zachraňovat. Děti si mohly vyzkou-

šet helmy a zaujal je i profesionální
skluz po požární tyči. Samozřejmě
nechyběl zvuk sirén a houkaček.
Dobře víme, jak hasiče v případě
potřeby zavolat a co dělat, když na
ulici vidíme spěchající hasičský vůz.
Z exkurze odcházeli všichni nadšeni
a s přesvědčením, že být hasičem je
úžasná věc. Děkujeme za opravdový zážitek vlídným pánům hasičům,
kteří nám vše ukázali a poradili si i
s našimi otázkami.
Jaroslava Švarcová,
ZŠ a MŠ Písečné
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SPORT, INZERCE

KOSTITŘAS PO TŘETÍ
Dne 13. 4. 2013 se již po třetí naplnil bystřický kulturní dům hudbou,
tancem a radostí. Proběhl zde třetí
ročník nepostupové taneční soutěže
Bystřický kostitřas 2013. Pořádalo ji
za pomoci města Bystřice nad Pernštejnem občanské sdružení Dance
Style Bystřice n. P. Závodů se zúčastnilo se 60 choreograﬁemi 30 týmů
z České republiky. Na tanečním
parketu se vystřídalo cca 800 tanečníků. Bojovalo se v pěti kategoriích:
Aerobic, Street dance, Show dance,
Modreni a disco dance a Free dance.
Velice dobře se umístily týmy
z Bystřice a okolí. Z Bystřického
DDM závodila děvčata říkající si
Pralinky pod vedením paní Pavly Jakubcové a vybojovala 2. místo v kategorii Aerobic junioři. Děvčata z Pink
Girlls se umístila na pěkném 5. místě
v kategorii Aerobic děti. Mažoretky
pod vedením Lucie Zivčákové dosáhly na 2. místo v kategorii Free Dance
děti . Tanečnice a tanečníci s Dance
Stylu Bystřice n.P. vybojovali 1. místo
v kategorii Street Dance junioři a krásné 4. místo v kategorii Street dance
děti. I letos bojovaly na závodech děti
z Domanína pod vedením paní Ladislavy Sitařové a paní Lenky Pečínkové. Odvezly si domů pohár za 1. místo
v kategorii Free Dance děti a 4. místo
v kategorii Free Dance junioři. Le-

tošními nováčky byla děvčata ze ZŠ
a MŠ z Dolní Rožínky, která vybojovala krásné 3. místo v kategorii Free
dance junioři. Na soutěž je připravila
paní Mgr. Hana Punčochářová. Všem
ještě jednou mnohokrát gratuluji.
Velký dík patří porotě: panu Milanu Müllerovi, panu Michalu Antlovi,
paní Mgr. Vlastě Moncmanové, slečně Bc. Lence Víchové a slečně Lucii
Kotoučkové za nelehké rozhodování
o vítězích. Na žádném „Kostitřasu“
nechyběl zkušený a výborný zvukař
pan Miroslav Koudelka, který se celou soutěž staral o bezvadné ozvučení
a efektní osvětlení jednotlivých vystoupení . Za to mu patří mé veliké poděkování. Slečně Jitce Benové děkuji
za profesionální moderování celé soutěže, panu Radimu Zemanovi za velmi
důležitý a bezproblémový chod výpočetního centra soutěže a samozřejmě
diky patří i paní Petře Dufkové, která
se svědomitě starala o občerstvení poroty, pořadatelů, soutěžících i diváků.
Chci poděkovat i celému realizačnímu týmu, do kterého patří mnoho
ochotných lidí, kteří věnovali svůj
volný čas dětem a této soutěži. Nesmím zapomenout na vedení kulturního domu za ochotu a vstřícnost při
realizaci soutěže. Ještě jednou mnohokrát děkuji.
Za DS Bystřice n.P., Petra Nováková

Vyhráli jsme!!!
Dne 13. 4. 2013 proběhly v Bystřici nad
Pernštejnem taneční závody „Bystřický kostitřas
2013“. Děvčata s chlapci
z o.s. Dance styl Bystřice
n. P. zde vyhráli 1. místo
v kategorii Sreet Dance
junioři.
Gratuluji tedy Marku
Hlouškovi, Bohdanu Jandovi, Michalu Kekrtovi,
Marku Zitovi, Michaele
a Martině Dvořákovým,
Simoně Fabiánové, Haně
Juklové, Barboře Kadlecové, Aleně Koktavé, Ivetě
Kudrnové, Žanetě Kulkové, Karle Navrátilové,
Petře Novákové, Michaele
a Lucii Palečkovým, Adéle Veselé a Michaele Zbořilové za vynikající výkon
a přeji ještě mnoho úspěchů.
Petra Nováková
DS Bystřice n. P.

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

Zapojte se …! do práce i do života
To je výzva, se kterou přišel do Žďáru nad Sázavou stejnojmenný projekt
Ligy vozíčkářů. Na pobočce v ulici
Komenského už rok nacházejí lidé se
zdravotním postižením podporu v hledání či udržení vhodného zaměstnání.
Nabídka je určená nejen vozíčkářům,
ale i lidem s tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními
nemocemi, případně jejich kombinací.
Stěžejní aktivitou projektu Zapojte
se…! jsou individuální konzultace.
„S klienty se setkávám v samostatných schůzkách jednou týdně. Máme
dostatek času k tomu, abychom mohli
společně sestavit reprezentativní životopis, průvodní dopis pro oslovení
zaměstnavatele, abychom hledali
nabídky práce na internetu, procvičili si různé formy komunikace,“
popsala náplň individuálních konzultací pracovní konzultantka Veronika
Březková. Kromě těchto setkání se
ve Žďáru koná i řada společných aktivit – workshopy, PC kurzy, semináře
a besedy.
V dubnu například odstartoval rekvaliﬁkační počítačový kurz Základy
obsluhy osobního počítače, ve kterém
se účastníci naučí používat programy
Word, Excel, vyhledávat informace
na internetu, obsluhovat e-mailovou
poštu atd. Nový běh kurzu začne opět
v září 2013.
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Ve dnech 20. – 21. 5. 2013 v čase
15:00 – 17:30 se na pobočce uskutečnil kurz „Znám pracovněprávní minimum“, jehož název vystihuje obsah
obou setkání.
Projekt Zapojte se…! nezapomíná
i na zaměstnavatele, jimž nabízí informační servis i mzdové dotace. Veškeré
služby jsou pro zájemce o práci i pro
zaměstnavatele bezplatné, projekt je
ﬁnancován z evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
„Za dobu působení pobočky ve
Žďáru nad Sázavou s námi spolupracovalo už 80 klientů, zejména v individuálních konzultacích. Rekvaliﬁkační
počítačový kurz Základy obsluhy
osobního počítače již absolvovalo
24 účastníků,“ uvedla Březková. Pro
některé uchazeče byly dle jejích slov
znalosti práce na počítači získané na
kurzu hlavním důvodem přijetí do
nového zaměstnání. Pro 18 klientů se
podařilo vytvořit pracovní místo s dotací a další místa jsou v současné době
v jednání.
Bc. Veronika Březková
Komenského 25, Žďár n. S.
Telefon: 702 023 071
E-mail: veronika.brezkova@
ligavozic.cz, www.ligavozic.cz

Volejte ZDARMA

800 808 809

www.potrebuji-penize.cz

HO LEZCI Z VYSOČINY
pořádá autobusový zájezd

VYSOKÉ TATRY – CHATA PRI ZELENOM PLESE

19. 6. – 23. 6. 2013
Chata pri Zelenom plese se nachází v západní čás Tater v nadmořské výšce
1551 m n. m. a je výchozím místem pro mnoho túr. Účastníci mají zajištěnou
autobusovou dopravu i ubytování. Na chatě možnost dokoupení snídaní i večeří.

cena: 2500,- Kč

pro členy ČHS, OEAV: 1900,- Kč

www.lezcizvysociny.net

+420777940430

info@lezcizvysociny.net

POZVÁNKA NA ČESKO-SLOVENSKÝ
FOTBALOVÝ SUPER – POHÁR 2013
SK Bystřice zve všechny příznivce kopané na ČESKOSLOVENSKÝ FOTBALOVÝ SUPER POHÁR, který se
koná v úterý 25. 6. 2013 v 18.00 hod. na fotbalovém
stadionu SK Bystřice. Utkají se FC Vysočina Jihlava – ŠK
Slovan Bra slava.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, INZERCE

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.
2. 3. 2013 Zlín Valašský ﬂeret mlž.
motiva Liberec
1. Matyáš Zeman SBI, 2. Radek On- ž. 1. Radovan Jelínek SK Zlín, 2. Kadrušek SK Zlín., 3. Marek Totušek rel Ponížil SK Zlín, 3 Robert König
TJ Sokol Bystřice n. P. a Šímon Rei- Sokol Bystřice n. P. a Martin Florýk
chenbach Český Těšín
Slezan Opava, 11. Radek Šibor Sokol
9. 3. 2013 Ostrava Tuláčkův memoriál Bystřice n. P.
senioři
mlž. 1. Štěpánka Němcová Lokomo1. Jan Krejčík USK Prha 2. Jan Kur- tiva Liberec, 2. Eliška Malíčková
fürst TJ Sokol Bystřice n. P. 3. Mi- Sokol Bystřice n . P. 3. Isabela Sedroslav Přichystal a Jan Srna TJ SBI, 9 láková Sokol Bystřice n. P. a Anna
Michal Kurfürst TJ Sokol Bystřice n. P. Haková Lokomotiva Liberec
17. 3. 2013 Opava Bílá Opava
ž. 1. 1. Štěpánka Němcová Lokomotimnž. 1. Marek Totušek TJ Sokol va Liberec, 2. Andrea Moncmanová
Bystřice n. P. 2. Kristian Konečný Sokol Bystřice n. P. 3. Alžběta FilípSBI, 3. David Kvapil S. Šternberk a ková Slezan Opava a Anna HavlíčMartin Ondrušek SK Zlín, 11. Vojtěch ková Lokomotiva Liberec, 8. Eliška
Holemý Sokol Bystřice n. P.
Malíčková Sokol Bystřice n. P.
mlž. 1. Eliška Malíčková Sokol BysVlastimil Kurfűrst
třice n. P. 2. Sára Hasílová Slezan Opava, 3. Isabela Sedláková Sokol Bystřice n. P. a Adéla
Kocourová SBI
mnž. 1. Eliška Malíčková Sokol
Bystřice n. P. 2. Isabela Sedláková Sokol Bystřice n. P. 3 Eliška Obšolová S. Šternberk a Adéla Kocourová SBI, 7. Michaela
ILLEKOVÁ Sokol Bystřice n. P.
24. 3. 2013 Bonn SP družstev
1. Russa, 2. Germany, 3. Italy,
8. Czech Republic, celkem 22
družstev, tým CZE Jan Kurfurst,
Jiří Kurfűrst, Jan Krejčík a Alexander Chopenitch
6. 4. 2013 Praha Jarní pohár senioři
1. Václav Kundera SBI, 2. Jan
Krejčík USK Prha, 3. Jiří a Michal Kurfűrst Sokol Bystřice
n.P. 5. Jan Kurfűrst
13. 4. 2013 Most Mostecký ﬂeret
mlž. 1. Robert König Sokol Marek Totušek, Eliška Malíčková, Isabel
Bystřice n. P. 2. Viktor Porgina
Sedláková, Michaela Illeková, Vojtěch
STU Bratislava, 3. Karel Ponížil
Holemý, foto Dušan Sedlák
SK Zlín a Pavel Šimon Loko-

POZVÁNKA DO DOUBRAVNÍKU
V sobotu 22.
června 2013 pořádá
zastupitelstvo městyse Doubravník
spolu s doubravnickým odborem Klubu českých turistů již 6. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem
Doubravníku pěšky i s kolem.
Pro zájemce bude připraveno pět
tras pro pěší turisty a dvě trasy pro
cyklisty. Start i cíl všech tras je v budově staré radnice na náměstí v Doubravníku.
Nejdelší letošní trasa pro pěší bude
dlouhá 50 km a vede přes Borač, Veselí, Lomnici, Skorotice, Křížovice,
Nedvědici, Sejřek, Maňovou, Kaly
a Štěpánovice. Stejná trasa je i pro
pětatřicítku, ale jen do Maňové, odtud
se jde přímo do cíle. Na trase 24 km
se jde do cíle už z Křížovic. Patnáctka prochází Boračí, Veselím, Bělčí
a Křížovicemi, trasa osmikilometrová
povede přes Prudkou a Křížovice.
Pro cyklisty budou připraveny trasy 32 a 61 km. Kratší trasa zavede
účastníky do Štěpánova, Hodonína
a Nedvědice, delší pak do Rožné,

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM RD, možno i starší, alespoň malá zahrada podmínkou. Bystřice a okolí do 10 km. Spěchá. Tel.: 775667214
• HLEDÁME brigádníky, brigádnice na rozvoz knih s vlastním autem.
Vhodné i pro důchodce. Možno i dlouhodobě. Tel. 739 067 695
• LÉČENÍ na dálkupomocí fotograﬁe. Vlastní unikátní systém nepřetržitého působení. Více na www.leceninadalku.cz. Telefon 776 340 763.

PRODÁM RD 2+1+1

se dvorkem, garáží a dvougaráží v Bystřici n. P. „pod kostelem“. Rekonstrukce nutná, plyn
zaveden. Odhadní cena cca
690 000,- Kč. Tel. 732 265 785

Tenisová školička 2013
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve dnech 24. - 29. června
2013 pořádat v novém areálu u koupaliště tenisovou školičku pro děti ve
věku od 6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci seznámí se základy této krásné hry a na závěr si budou moci zahrát svůj první turnaj. Tenisová školička bude probíhat denně a začne v pondělí dne 24. 6. 2013 v 16.00
hod. Cena je 500,- Kč/dítě. Děti, které nemají vlastní tenisové rakety, si je
budou moci na školičku zapůjčit. Zájemci se přihlásí na recepci sportovní
haly buď osobně, nebo telefonicky na čísle 566 551 098.

Bystřice n. P., Dalečína a Víru.
Na dvě nejdelší pěší trasy mohou
účastníci vycházet od 6,00 do 8,30
hod., na pěší trasy 15 a 24 km a na cyklotrasy mohou zájemci startovat od
8,00 do 10,15 hod. Pořadatelé chtějí
nabídnout účast co největšímu počtu
zájemců, proto pro zbývající trasy
bude start otevřen od 8,00 do 14,15
hod.
Startovné je 20 Kč, pro děti do
15 roků a členy Klubu českých turistů
10 Kč.
V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 18 hod. a úspěšně absolvuje
celou zvolenou trasu (na trasách budou kontroly), obdrží diplom, jehož
autorem je Stanislav Bělík, čestný
člen doubravnického odboru Klubu
českých turistů.
Je třeba ještě uvést, že akce byla
i pro letošní rok zařazena do seriálu
akcí mezinárodního sdružení Internacionaler Volkssportverband (IVV),
Deset pochodů IVV v ČR a do Dvoustovky významných akcí Klubu českých turistů.
-ok-

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

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA

OSLAVU

30

LET

národopisných souborů založených paní Věrou Palatickou,
která se koná 15. června 2013 v 15 hodin
v zámeckém parku v Dolní Rožínce.
Občerstvení zajištěno.

V případě nepříznivého počasí bude program v kulturním domě.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

23. strana

INZERCE

Bystrice n. p.

29. 6.

od 16.00

vstupné = predprodej 130 KC tic bnp + na míste 170 + deti do 100 cm 50 Kc
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