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Dana Drábová odpovídala velmi profesionálně

Dne 14. května proběhla v prostorách bystřického muzea beseda s Ing.
Danou Drábovou PhD, d.h.c., předsedkyní Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost. Byla to významná událost.
Zájem o besedu byl skutečně veliký,
navštívilo ji více než dvě stě občanů.
Téma besedy „Uran – příležitost nebo

ohrožení“ je v regionu nepochybně aktuální a je současně i velkým nadčasovým apelem. Ostatně kolik je takových
témat, která osloví svou naléhavostí
starší i mladší generaci.
Je to téma z rodu : mír – válka, dobro
– zlo, svoboda – poroba, rozvoj – úpadek.
Paní Dana Drábová v úvodu besedy připomněla srozumitelnou formou
historii objevení, dobývání a využití
tohoto významného prvku. Uran nám
byl dán do vínku a je všude kolem nás.
Největší porce záření (asi 80 % ) působí na člověka během jeho života zcela
nekontrolovatelně z přírody, atmosféry
apod. Asi 19 % záření působí na člověka zdravotnickými vyšetřovacími metodami a pouze 1 % představuje průmyslová činnost, kterou může člověk
ovlivnit. Protože naše lokalita je známá
tím, že se zde nachází poslední činný
hlubinný důl ve střední Evropě, je tato
otázka velmi aktuální. Mnoho rodin je
po desetiletí s uranem spojeno v něko-

lika generacích. V úvodních slovech
paní Drábové bylo z tichého podtextu
možné vyrozumět, že „uran je dobrý
sluha, ale zlý pán“, přičemž to zlé, co
by uran mohl přinést, je nutné udržet na
uzdě znalostí, pečlivostí práce a pokorou před moudrou přírodou.

JAK JSME OTEVŘELI ZUBŘÍ STEZKY
Jaro je dávno v plném proudu,
vášniví cyklisté zahájili sezónu už
v zimních měsících, a tak konečně
došlo i na avizované otevření našich
nových tras v okolí Bystřice. Slavnostní otevření a pokřtění „Zubřích
stezek“ se konalo 17. května a ačkoliv počasí nebylo dle předpovědi
nejpříznivější, přesto se v dopoledních hodinách vítr utišil, déšť ustal, a
nic nebránilo cyklistům z Bystřicka
výlety zahájit.
Před desátou hodinou se u budo-

vy městského muzea sešlo na třicet
cyklistů, cyklistek a menších cyklíšťat, které přivítal sportovně vyladěný
i naladěný místostarosta Josef Vojta. Za autorský tým promluvil pan
Vladimír Vecheta, jenž celý projekt
představil a uvedl hlavní myšlenku
tvůrců, tedy ukázat při výletech na
kolech známé i neznámé po cestách
i necestách, na nichž si každý najde
to své. Po představení „Zubřích stezek“ proběhl křest cyklistické mapy
a letáčků jednotlivých tras, prapor

města symbolicky odstartoval první
vyjížďku.
Cesta nás na 30 kilometrech zavedla přes malé vesničky údolím Nedvědičky k pivovarské cestě na hrad
Pernštejn. Dále do Dolního Čepí ke
kostelu sv. Václava, jednomu z nejstarších na Bystřicku. Cesta z Ujčova prověřila kondici všech účastníků. Po ﬁnálovém sjezdu z Bratrušína jsme se znovu potkali u muzea
a zakončili tak první cyklojízdu.
(Pokračování na str. 5)

Podtextem celé besedy bylo nevyhlášené téma UJP Praha a dnes již odmítnutá příprava jejich investice v našem
regionu. Pražský investor měl zájem o
postavení závodu pro 250 zaměstnanců v poloprázdné průmyslové zóně.
(Pokračování na str. 3)

Budova bývalé pekárny
na ulici Zahradní

Objekt bývalé pekárny na ulici
Zahradní je už léta v katastrofálním technickém stavu, který začal
ohrožovat i přilehlé okolí. Majitel
neměl ﬁnanční prostředky na opravu budovy a navíc byl na objekt
vydán exekuční příkaz k prodeji.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo města schválilo účast města na dražbě
bývalé pekárny na ulici Zahradní.
Dne 24. 4. 2014 proběhla dražba,
kdy město za vyvolávací cenu 400
tis. Kč objekt získalo, přičemž město bylo jediným účastníkem dražby.
(Pokračování na str.3)

ZPRÁVY Z MĚSTA
Centrum Eden zahajuje nábor budoucích spolupracovníků. Jedná se jak o
stálá, tak sezónní pracovní místa, prostor
nabízíme i živnostníkům. Koho hledáme? Lidi iniciativní a motivované. Nejde
nám o zaměstnance, ale o kolegy, nenabízíme pouhá pracovní místa, ale prostor
pro seberealizaci, práci v unikátním
centru, které je strategickým projektem
Kraje Vysočina – hledáme „srdcaře“
všech věkových skupin a mnoha talentů. Naším společným cílem a úkolem je
dosáhnout vysoké návštěvnosti spokojených turistů z celé Evropy, maximálně
využít potenciál, který centrum Eden
na Vysočinu přináší. Hledáme kolegy
v následujících oborech:
- asistent/ka vedení (plný úvazek) od uchazečů/uchazeček očekáváme
příjemné vystupování, komunikativnost, organizační, ba i diplomatický
talent, jazykovou vybavenost, schopnost práce na počítači;
- animátor turistických programů
(plný úvazek) - bude mít na starosti
přípravu a zajištění programů pro

Eden hledá budoucí kolegy
návštěvníky ve spolupráci se svým
týmem; hledáme kolegu/kolegyni s
pozitivním vztahem k zákazníkům,
schopností vyhovět jejich požadavkům, s organizačními dovednostmi
a vůdčími schopnostmi, jazykově
vybavené (aktivní znalost nejméně
jednoho jazyka); výhodou, nikoliv
podmínkou, budou předchozí zkušenosti v cestovním ruchu;
- pokladní/průvodce (plný i sezónní
úvazek) – „bojová fronta“ při styku
s návštěvníky; bude zajišťovat prodej
vstupenek, suvenýrů, podávat kvalifikované informace, provázet areálem;
očekáváme kolegy, kteří rádi pracují
s lidmi, mají empatii a obchodní schopnosti; podmínkou je aktivní znalost práce s PC, spolehlivost a preciznost (bude
třeba vyúčtovávat hotovost); přednost
dostanou kolegové s aktivní znalostí
alespoň jednoho světového jazyka;
- údržba (částečný úvazek nebo OSVČ)
– hledáme mistra všech řemesel, tisíce

návštěvníků se nepochybně podepíší na
funkčnosti exponátů i vybavení;
- úklid (plný i částečný sezónní úvazek)
– vše bude třeba udržovat neustále připravené a čisté, aby byl návštěvník spokojen; bezchybný úklid je základ;
- řemesla (sezónní úvazek nebo OSVČ)
– vhodné zejména pro ženy na mateřské dovolené a aktivní seniory; hledáme
kolegy, kteří nabídnou schopnost tvořit
i provázet zákazníky těmito řemesly:
kovářství, truhlářství a soustružení dřeva, zpracování vlny a lnu a tkalcovství,
hrnčířství, mlynářství a pečení chleba,
perníkářství a medařství, ševcovství,
řemenářství (sedlářství) a hřebenářství,
výroba rostlinné kosmetiky, tinktur,
mýdel a čajů; tato řemesla budou provozována v selských chalupách a na
statku; k dispozici budou i otevřené sezónní prostory (přístřešky) pro další řemesla – například výrobu ručního papíru, svíček, šperků, drátkování apod.; zde
je prostor především pro živnostníky;

- kuchař/číšník/barman/barista (plný i
částečný sezónní úvazek) – naše farma
produkuje kvalitní regionální produkty, které chceme našim návštěvníkům
nabídnout v letní restauraci, bistru
i kavárně; každý měsíc připravíme
speciální gastronomickou akci založenou na sezónních surovinách.
Své životopisy a nabídky, prosím,
zasílejte do konce letních prázdnin (31.
8. 2014) nejlépe mailem na adresu michal@edenfarma.cz, případně poštou na
adresu Eden centre, s.r.o., Příční 405, 593
01 Bystřice n.P.. Můžete je také přinést
osobně na podatelnu úřadu města Bystřice nad Pernštejnem. Prosíme vás, abyste
své životopisy nenosili přímo na farmu,
jsme často v terénu a nemůžeme se vám
věnovat. Všichni, kteří dodají své životopisy, budou pozváni k osobnímu pohovoru v průběhu října 2014, abychom vše
dokázali společně připravit na otevření
centra 21. března 2015. V každém případě doporučujeme sledovat naše webové stránky www.edencentre.cz, www.
edenfarma.cz. Těšíme se na Vás.
Michal Burian, ředitel centra Eden

OZNÁMENÍ PODNIKATELŮM
Městský úřad odbor financí a obecního živnostenského úřadu upozorňuje
podnikatele, že od 16. 6. 2014 do 16.
7. 2014 se přijímají registrační žádosti z
programu Rozvoj - 3 ..výzva z OPPI
- III. prodloužení pro podnikatele v
obcích nad 2000 obyvatel, kteří mají
od jednoho / včetně majitele/ do 250
zaměstnanců, případně podnikatele od 10 do 250 zaměstnanců v
obcích do 2000 obyvatel. Na základě

této výzvy mohou podniky a podnikatelé rozšířit výrobní kapacity nákupem nových strojů a technologií.
Nejedná se o příležitost jen větších ﬁrem, ale tuto dotaci mohou
využít např. drobní živnostníci a rodinné ﬁrmy, které působí ve zpracovatelském průmyslu.
Bližší informace získáte u pana
Františka Wintera, tel. 608/885145,
e-mail: dotace@lit.cz

621.RVSĝL=8ã%\VWĝLFHQ3YHVSROXSUiFL
V.'%\VWĝLFHQ3DPčVWHP%\VWĝLFHQ3YiV]YRX

v3É7(.þ(591$
YH.'%\VWĝLFHQ3QDY\VWRXSHQtVRXERUĥ

,>dKWK/E<j>sh
ŽĚƐǀǉĐŚƐƚĂƌŽƐơĂďŽůĞƐơ͍ŽƉƎĞũƚĞ
ƐŝŵĂƐĄǎ͙͘͘ŬůĂƐŝĐŬĄ͕ƌĞŐĞŶĞƌĂēŶş͙͘
WƌŽǀŽǌŶşĚŽďĂ͗WŽ͕jƚ͕WĄĚůĞ
ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠĚŽŵůƵǀǇŶĂēşƐůĞ

731 524 937
ďƵĚŽǀĂ^ĂƵŶǇŶĂŽůŶşZŽǎşŶĐĞ͘
2. strana

9VWXSQpGRVSčOt.ÿGčWLVWXGHQWL.ÿ
5H]HUYDFHDSĝHGSURGHMYVWXSHQHN.'WHOHPDLOLQIR#NGE\VWULFHQSF]
7XULVWLFNpLQIRUPDÿQtFHQWUXP%\VWĝLFHQ3WHO
Hlavní sponzor:

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN ČERVEN 2014
Datum
28. 5.
29. 5.

Název akce
Absolventský koncert žákĤ hudebního oboru a výstava absolventĤ
výtvarného oboru ZUŠ; 18.00 hod.
Absolventský koncert žákĤ hudebního oboru ZUŠ; 18.00 hod.

Místo

Organizátor

Velký sál KD

ZUŠ a KD

Malý sál KD

ZUŠ a KD

29. 5.

Kino – animované pohádky; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BnP

31. 5. – 1. 6.

Westernové závody; 10.00 – 16.00 hod.

Aréna Mitrovský dvĤr

Mitrovský dvĤr a Statek Mitrov

31. 5.

FarmáĜské trhy; 9.00 – 12.00 hod.

31. 5.

Putování se ŠtČpánovským þtyĜlístkem; 9.00 hod.

31. 5.

31. 5.

Den dČtí: zájezd do ZOO Zlín; odjezd v 8.00 hod.
10. roþník horského bČhu „BystĜickem kolem Vírské pĜehrady“;
start 14.30 hod.
TK BystĜice – Jemnice, KS dospČlí

31. 5.

Akademie DDM; 15.00 hod.

1. 6.

Pohádkový den dČtí; 10.00 hod.

1. 6.

Den dČtí s HARIBO 2014; 10.00 hod.

31. 5.

Areál Mitrovského dvora

Mitrovský dvĤr a Statek Mitrov

ŠtČpánov n. S. – trasa nauþné
stezky Šý
VČzná – autobusová zastávka

ÚM ŠtČpánov n. S. a ýSŽ

Okolí Víru

TJ Jiskra Vír

Tenisové kurty

TK BnP.

Amfiteátr na námČstí BnP

DDM

Obec VČžná

Masarykovo nám.

KD

Zvole – WM ŠiklĤv mlýn

ŠiklĤv mlýn

1. 6.
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Mikroregion BystĜicko

KUMŠT o.s.

1. 6.

Slavnostní otevĜení školní zahrady; 13.30 hod.

Zvole – školní zahrada

ZŠ Zvole

1. 6.

TK BystĜice - Ivanþice

Tenisové kurty

TK BnP

1. 6.

TK BystĜice n.P. – Brno-ŽabovĜesky - KS dorost

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

VS KD

Zvole n. P. – polyfunkþní dĤm

Hudební škola Yamaha
KonzervatoĜ Pardubice, ZUŠ a
mČstské muzeum
Centrum BĜežánek

MČstské muzeum

ZUŠ BystĜice n. P.

Píseþné – hasiþská zbrojnice

SDH Píseþné

3. 6.

Koncert Hudební školy Yamaha; 17.00 hod.

5. 6.

Akordeonový koncert studentĤ KonzervatoĜe Pardubice, 18.00 hod.

6. 6.

Divadýlko v pytlíþku; 17.00 hod.

6. 6.

S akordeonem kolem svČta;18.00 hod

7. 6.

Den otevĜených dveĜí – hasiþská zbrojnice

7. 6.

Concentus Moraviae – Mezinárodní hudební festival; 19.30 hod.

10.6.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ v orlovnČ BystĜice; 13.00 hod.

11. 6.

Výstava obrazĤ Elišky Matoušové - Nostalgie

12. 6.
13. 6.
14. 6.

Módní pĜehlídka prací malých výtvarníkĤ BystĜicka za doprovodu
pČveckého sboru a reprodukované hudby
BystĜické léto - Koncert SONK a HradišĢan; 20.00 hod.
7. roþník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pČšky a
na kole;8.00 hod

14. 6.

FarmáĜské trhy; 9.00 – 12.00 hod.

14. 6.

Výlet pro rodiny s dČtmi do parku Mirakulum

14.6.

TK BystĜice n.P. – Tišnov „B“ – KS dospČlí

14. 6.

MýR v šermu - mladší žactvo

14. 6.

MČstské muzeum

KD BystĜice n. P.

MČsto BnP

Budova Jednoty Orel
PĤdní galerie MČst. muzea
BnP

Jednota Orel

Amfiteátr námČstí
Velký sál KD
Doubravník
Areál Mitrovského dvora

Plaviáda 2014; 13.30 hod.

MČstské muzeum
Libuše Zítková ve spolupráci se
ZUŠ
ZUŠ, KD BystĜice, MČsto BystĜice n.P.
MČstys Doubravník a doubravnický
odbor Klubu þeských turistĤ
Mitrovský dvĤr a Statek Mitrov

Milovice

Kopretina

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

Sportovní hala
ŠtČpánov n. S. – od mostu v
Borovci

TJ Sokol BystĜice
Kulturní komise pĜi ÚM ve
ŠtČpánovČ n. S.
Mitrovský dvĤr a Statek Mitrov

14. – 15. 6.

Westernové závody; 10.00 – 16.00 hod.

Aréna Mitrovský dvĤr

15. 6.

Domanínský Pohádkový les; 13.00 hod.

Les u Borovinky

Obec Domanín

15. 6.

TK BystĜice n.P. – BedĜichov – KS mladší žactvo

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

15. 6.

TK BystĜice n.P. - Sp.Jihlava „B“ – KS Baby Tenis

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

15. 6.

TK BystĜice n.P. – Radostín - OP mužĤ

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

18. 6.

Kino Animované pohádky; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD

20. 6.

Koncert žákĤ ZUŠ,

Velký sál ZUŠ

ZUŠ

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

VČžná – hĜištČ u KD

Obec VČžná

21. 6.

TK BystĜice n.P.–Sokol Letovice – KS dorost

21. 6.

IV. roþník VČžná OPEN; 8.30 hod.

21. 6.

Tolenstein fest – XIII. století plus nČco navíc; 17.00 hod.

21. 6.

Concentus Moraviae – Mezinárodní hudební festival; 19.30 hod.

22. - 28.6.

Týdenní pobyt STOB

ZĜícenina hradu Daleþín

SK Drak

KD BystĜice n. P.

MČsto BnP

Sportovní hala

Dr. Málková

ŠtČpánov n. S. - KD

MČstys ŠtČpánov n. S., Kumšt, o. s.

22. 6.

Vernisáž výstavy fotografií BystĜická zrcadlení – J. HĜebíþek

22. 6.

Výstava obrazĤ Ing. arch. Libora Bauera

22. 6.

DČtský pohádkový muzikál- AĢ žijí duchové; 17.00 hod.

22. 6.

TK BystĜice n.P. – Sokol BedĜichov – KS starší žactvo

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

22. 6.

Tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

Stadion SK BystĜice

SK BystĜice

28. 6.

TK BystĜice n.P – Nové Sady „B“ – OP mužĤ
Svátek fotbalu v BystĜici, utkají se celky FC Vysoþina Jihlava a AS
Trenþín; 18.00 hod.
BystĜické léto - Pelíšek fest; 15.45 hod.

Louka na Lužánkách

Zapnuto

28. 6.

Oslavy 50. výroþí založení fotbalového oddílu v UjþovČ; 10.00 hod.

Ujþov – sportovní areál

SK Ujþov

28. 6.

Westernový motosraz IV; 10.00 hod.

Zvole – WM ŠiklĤv mlýn

WM ŠiklĤv mlýn

28. 6.

Oslavy 90. výroþí založení hasiþského sboru ve VČstínČ; 14.00 hod.

25. 6.

28. - 29. 6.

ŠtČpánovská pouĢ

ŠtČpánov n. S. – pĜísálí KD

MČstys ŠtČpánov n. S.

Velký sál KD

Divadlo Beze Jména pĥi ZUŠ

VČstín – výletištČ u KD

SDH VČstín

ŠtČpánov n. S.

MČstys ŠtČpánov n. S.

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

(Pokračování ze str. 1)

Budova bývalé ...

Informace z předváděcích akcí a nákupu zboží mimo
řádné provozovny (Sdružení na obranu spotřebitelů - Asociace)

Jak již bylo v úvodu napsáno, objekt je v katastrofálním stavu, a proto bude nutná jeho demolice. Další
postup bude takový, že město podá
na stavební úřad žádost o odstranění
stavby s doložením dokumentace.
Poté by bylo vypsáno výběrové řízení
na ﬁrmu, která by demolici provedla.
Zároveň bude vypracována územní
studie daného prostoru tak, aby odpovídala územnímu plánu a prostorovým podmínkám.
Josef Vojta
místostarosta

V minulém čísle jsem upozorňovala
na problémy s doručením zboží, které
bylo zakoupeno na předváděcí akci
a spotřebitel se rozhodl odstoupit od
smlouvy a zboží vrátit. Spotřebitelé,
kteří zakoupí zboží na takovéto akci a
následně chtějí v řádném termínu od
kupní smlouvy odstoupit a zakoupené
zboží vrátit, nemají možnost takto učinit. Zaslaná zásilka se jim často vrátí
s uvedením, že adresát je na uvedené
adrese neznámý nebo že se odstěhoval.
Zaznamenali jsme další ﬁrmu,
která zásilky nepřebírá. Je to ﬁr-
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ma: Luxborough Analytics s.r.o.,
se sídlem Pstružná 821/2, 104 00
Praha 10 a provozovna Blatecká
3344, 276 01 Mělník. Pokud máte
sepsánu smlouvu o koupi zboží a případně podepsaný spotřebitelský úvěr,
je zapotřebí co nejdříve zrušit úvěrovou
smlouvu a vrátit zboží, které se vám
s největší pravděpodobností vrátí zpět.
Potom nezbývá nic jiného, než uschovat doklady od zaslání zboží a čekat.
Marie Hanáková
Sdružení na obranu spotřebitelů
poradna Bystřice nad Pernštejnem

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
BŘEZEN 2014
8.3. Michaela Vokurková
Veronika Vokurková
12.3. Mark Szenczi
31.3. Gabriela Sedláčková
Jubilanti
KVĚTEN 2014
Antonie Smolíková
80 let
ČERVEN 2014
Anna Fagulová
90 let
Jan Legát
87 let
Květuše Matušková
85 let
Jaroslav Košťál
80 let
Josef Slavíček
80 let
Jan Cink
80 let
Pavel Šutera
80 let
Růžena Mittelbachová
70 let
Jarmila Vokurková
70 let
Štěpán Ondráček Ing.
70 let
Anna Samková
70 let
Úmrtí
DUBEN 2014
3.4. Tomáš Šubrt
39 let
9.4. Josef Bárta Ing.
80 let
15.4. Karel Kalina
93 let
18.4. Jaroslav Kubík
88 let

Dana Drábová
odpovídala ...
(Pokračování ze str. 1)
Zastupitelstvo města však v březnu
odmítlo pokračovat v tomto záměru.
Z hlediska ohrožení radiací zaujala paní
Drábová k tomuto tématu jednoznačné
a jasné stanovisko. Při elementárním
dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce nemůže být personál UJP
a tím méně obyvatelé města ohroženi
radiací. Toto její stanovisko však, bohužel, není možné konfrontovat v procesu
posouzení vlivu této zamítnuté investice na životní prostředí.
Otázky padaly fundované i tendenční, ale tak již to chodí. Zájem o besedu
je věc jedna, ale udržet besedu ve věcném a poučném duchu je věc druhá.
Dana Drábová vystupovala nejen s noblesou, plným pochopením a s nadhledem sobě vlastním, ale tichým hlasem
přinášela i naději světla vědění do tmy
strachu. Z reakcí některých účastníků
besedy však bylo zřejmé, že ne všichni ji slyšeli, nebo lépe řečeno ji chtěli
slyšet. Je patrné, že zájem o energetiku,
záření, uran a podobné věci nekončí.
Bude možná žhavým tématem letošních komunálních voleb, protože jak se
zdá, předvolební kampaň již začala na
této besedě. Je třeba vnímat problémy
našeho území, končící těžbu na uranovém ložisku a další možnostmi lokality.
Bez nových ﬁrem to do budoucna nepůjde. Ukázalo se, že nejen zastupitelé
města, ale i občané našeho města nejsou v otázkách rozvoje našeho regionu
názorově jednotní a že někteří pro pravděpodobně privátní zájmy podporují
nikoli světlo vědění, ale tmu strachu
ve svých méně informovaných a méně
poučených spoluobčanech. Řekněme
si tedy, co vlastně chceme. To bude
nejlepší.
Redakce
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ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Kluci a holky z Domanína se jako taneční skupina
TIC-TAC v kategorii předškoláků zúčastnili taneční soutěže Kostitřas pořádané v Bystřici n. P.
Svou skladbou Hasiči zaujala porotu natolik, že jim
udělila 1. místo v této kategorii.

Les u Borovinky

Tak jako na spoustě míst, tak i v Domaníně o Filipojakubské noci vzplál velký oheň nad vesnicí, to aby ochránil
naše stavení před zlými duchy. Tento podvečer si užily i
děti, které se rády převlékly za čarodějnice a čaroděje a
spolu s čarodějnicemi I. kategorie z Domanína plnily
spoustu čarovných úkolů a her, které byly součástí jejich
společného letu na Horku k velkému ohni. Pohled na tento velký
oheň je fascinující, a to jak pro děti,
tak i pro dospělé. A proto není divu,
že se u ohně za letošního pěkného
počasí sešlo kolem 120 lidí.
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Vstupné dČti

30,-

hodnota odmČny v cenČ vstupného pro dČti

dospČlí 20,TČší se na Vás v lese
Od Velikonoc je do letních prázdnin
už jen skok. Neplatí to sice při pohledu
do kalendáře, ale učitelská praxe ví o
schopnostech žáků a studentů absorbovat učivo a koncentrovat pozornost
během jara svoje. Však už se během
května a června dveře na Borovince netrhnou, jak si je podávají školní výlety
a školy v přírodě. Vhodný to únik kan-
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Všechny děti a jejich dospělý doprovod, které mají rády pohádky,
srdečně zveme na procházku po Pohádkovém lese. Různé pohádkové
postavičky se na Vás těší 15. června
2014 od 13 hodin. Přijďte prožít pohádkové odpoledne s námi do Domanína.

Borovinka v čase školních výletů
torů s partou těžko zkrotitelných dětí ze
zažité šablony školní výchovy. Tak do
našeho kraje zavítávají stále nové skupiny dětí a Bystřicku se dostává známosti mezi stále větší skupinou hostí.
Květnová Borovinka hostila v neděli 11. 5. 11. ročník Jarní slavnosti. I

když počasí opětovně nepřálo větší návštěvnosti, děkujeme všem, kteří přišli
strávit odpoledne při cimbálu, vystoupení domanínských dětí nebo soutěži.
Budeme věřit, že se lépe vydaří neděle
15. 6., kdy se v lese i areálu Borovinky
odehraje populární domanínský Pohádkový les.
Gurmánské tematické víkendy evropských kuchyní pokračují v červnu
v pátek 20. a v neděli 22. 6. výletem do
Španělské kuchyně. Tato typicky dovolenková země má mnoho tváří a regionů a rozhodně nežije jen jmény slavných fotbalových klubů nebo proslulou
a diskutovanou corridou. Španělská
kuchyně je ovlivněna stravováním
Arabů a Židů, kteří žili na Pyrenejském
poloostrově ve středověku, stejně jako
kulinářským uměním „nového světa“
jako památkou na mnohasetleté španělské koloniální panství v Americe. Velmi hojně se tu užívá olivový olej, jehož
je Španělsko největším producentem i
konzumentem na světě, neodmyslitelně sem patří zeleninové saláty či používání koření jako šafrán a římský kmín,
a přidávání ovoce a mandlí do nejrůznějších jídel. Španělská kuchyně není
jen o tortille. Tak neváhejte a zastavte
se ochutnat speciality, které si doma
nepřipravíte!
Zatím ve skrytu budovy budujeme
pro naše hosty i pro region další překvapení a lákadlo v podobě domácího
minipivovaru. Po vyřízení nutných
provozních povolení a úspěšné instalaci technologie budeme vařit vlastní
Domanínské pivo, jednak pro provoz
restaurace na Borovince, jednak pro
další zájemce a smluvní restaurace.
Plánované spuštění provozu se odehraje v horizontu 2 měsíců. A při vhodné
příležitosti vás neopomeneme včas
pozvat na slavnostní pivovarský křest,

ochutnávku prvních vzorků i prohlídku
instalované technologie. Věříme, že se
mají všichni na co těšit.
Od května má Borovinka otevřeno
nepřetržitě, tedy všechny dny v týdnu,
restauraci zpravidla od 11 do 20 h, další
služby kdykoliv. Zároveň je zejména
červen na Borovince časem svatebních
oslav, což pro provoz restaurace znamená omezení týkající se zejména sobot. Během červnových sobot vás tedy
obsloužíme pouze v míře omezené a
raději doporučujeme vydat se na Borovinku během víkendů spíše o nedělích,
kdy jsme vám v rámci svých možností
k dispozici na 100 %.
Zároveň pro všechny hosty otevíráme nové služby Borovinkového mini-wellness! K službám je o víkendech
na objednání masérka s relaxačními,
sportovními a bylinkovými masážemi. Zapojujeme do provozu vnitřní
saunovací kabinu. A na objednání
můžeme na akci, víkend či přání nechat
přistavit venkovní termální, tedy vytápěný koupací sud, což je atrakce pro
zpestření jakékoliv příležitosti a znásobení pohody pobytu na Borovince.
Hlavně proto, že se jedná o velký dřevěný sud pro společné posezení v horké
vodě až pro 5 osob. Sud si zapůjčujeme,
tedy potřebujeme vědět dopředu, že o
něj budete mít zájem.
Tak jsou u nás vítáni kdykoliv všichni. Rádi vás u nás uvidíme.
Všichni z Borovinky
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JAK JSME OTEVŘELI...

V Bystřici nad Pernštejnem i důvěřiví senioři mají naději!
Slovo důvěřivý si můžete deﬁnovat různě: nedostatečně informovaný,
manipulovatelný, naivní…až zkrátka přiměřeně věku.
Jako jedna z této kategorie jsem v nedávné době naletěla mladému, agresivnímu a především nezodpovědnému uchvatiteli – zaměstnanci (s užitím slova pracovník, bych měla problém) společnosti Air Telecom, poskytující telefonní služby. Podlehla jsem nátlaku z rejstříku praktik šmejdů a
podepsala smlouvu, která se vzápětí ukázala jako fakticky neplatná.
Můj aparát je nekompatibilní s dotyčným terminálem.
Jednala jsem okamžitě – ještě v zákonné odvolací lhůtě, leč odpovědí
byla jen následující faktura na poměrně značnou částku za neexistující
službu. Déle než měsíc zatěžovaly můj rozpočet marné telefonáty, doporučené dopisy, regulérní kroky nevedoucí k žádnému výsledku.
S pocitem naprosté bezmoci jsem se na radu obeznámenější přítelkyně
octla v budově Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, před dveřmi
poradny Sdružení na obranu spotřebitele. Aniž bych chtěla dramatizovat,
nikdy nezapomenu na laskavé přijetí Ing. Hanákovou, která se s nevšední
ochotou ujala mé záležitosti a během krátké doby ji vyřídila. I když vydání
potvrzení řádného zrušení sepsané smlouvy musela u uvedené společnosti opět urgovat.
Zachránila mě. Možná dokonce před infarktem. Rozhodně před ztrátou
důvěry v dobrého člověka. Jsem šťastná, že nějaký ještě žije a je dokonce
veřejně přístupný každému spotřebiteli, který se octne v podobné nouzi.
Ing. Marie Hanáková sídlí ve 2. poschodí našeho městského úřadu
v poradně Sdružení na obranu spotřebitele každé sudé pondělí.
Mgr. Noemi Robotková

(Pokračování ze str. 1)
Hrstka statečných odolala odpolednímu deštivému počasí a svodům
hokejového zápasu a přišla na velice
poutavou a inspirativní besedu nezničitelného horolezce, cyklotrempa
a spisovatele Jana Vlasáka, který
vtipným způsobem vyprávěl zážitky
z neuvěřitelného českého závodu na
1 625 km s názvem "1 000 mil".
Slavnostní den byl tak završen v

příjemném duchu a my už se nyní
těšíme na podzimní symbolické zavírání „Zubřích stezek“. Do té doby
však bude dost času zavítat na další
společnou vyjížďku a zpestřit si tak
letní dny. Inspirací po celou sezónu
vám může být některá z deseti tras
„Zubřích stezek“, na kterých se určitě budeme potkávat.
Lenka Víchová

EDEN – zpráva o průběhu prací v měsíci květnu
Na stavebním objektu Panský
dvůr pokračuje výměna střešní krytiny, laťování a výměna hnilobou napadených částí vazby. Dále pokračují práce na vnitřních omítkách, které
jsou z 50 % hotovy, pokračují práce
na vnitřních rozvodech elektriky,
slaboproudých zařízeních a topení.
Dokončeny jsou práce na hydroizolacích, očištění kamenných prvků
oken, dveří a nosné části balkónu,
dokončené jsou také veškeré bourací
práce. Probíhá příprava na výkopové
práce nových přípojek pro Centrum
a bude se pokračovat v omítacích
pracích, výměně střešní krytiny a
laťování.
Na Ekopavilonu (pyramidě) po-

kračují práce na monolitických konstrukcích stavby. Podzemní stavba
je hotová a nyní již stavba roste nad
povrchem. Provádí se také práce na
drenážích a probíhají přípravné práce na zásypech.
Ve skanzenu jsou kompletně provedeny zdící práce na všech domcích s řemesly včetně vyzdívek komínů. Domečky se v dohledné době
zastřeší a osadí se okna.
Pomalu končí práce na vybudování nové hippostezky, která je dlouhá
cca 2,7 kilometru a pokud půjdete
nedělní procházkou z nádraží polní
cestou k Lužánkám, tak se po ní můžete projít.
Zemědělský objekt má z 90 %

novou střechu a
dokončují se práce
na kompletizaci a
předání zázemí pro
obsluhu objektu.
Pokud se nestane
něco nepředvídaného tak v půlce
měsíce června budou koně z jízdárny EDEN přestěhováni do nových
prostor. Od úterý
13. května začali
dodavatelé opravovat prostory, které
slouží pro chov zvířat farmy EDEN.
Nyní se provádí očištění a osekání staré omítky na zdech, sanace a

Konzervatoř Pardubice, Základní umělecká škola
a Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
srdečně zvou na

oprava nosných konstrukcí a výměna oken.
Josef Vojta
místostarosta

POZVÁNKA
na křest knihy
13. 6. 2014 v 18.00 hod.
v KD Věžná

studentů konzervatoře Pardubice
ze třídy prof. Antonína Dvořáka,
Mgr. Jakuba Jedlinského a MgA. Silvie Mechové
Účinkují:
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motto: „Hudební vzdělávání, klíč ke kulturnosti národa“
Půdní sál Městského
M
muzea
Bystřice n. P.
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DAL JSEM VŠECHEN KAPITÁL
František PROSECKÝ, malíř,
natěrač, sběratel a majitel Veterán
TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem. Stránky nejen o malování a natírání www.malirstvi.jihlavsko.com
Jak jsi se dostal k veteránům,
autům, motorům a vůbec do motobranže?
První Tatru v rodině Proseckých
měl můj táta, a to už v roce 1961.
Tehdy to byl vůz do normálního provozu. Byl to typ 75, ale kabriolet, což
se do té doby moc nehodilo - na střeše se nedalo nic převážet, a tak když
rodiče zakoupili pozemek na Voldáně
ke stavbě RD, táta ze šrotu v Brně na
Jugoslávské dovezl střechu železnou,
udělal zahrádku a Tatra mohla plnit, co
se od Tatrovek očekává. V tomto stavu
byla až do roku 1978, kdy jsme na popud předsedy brněnského Tatra klubu
(pan Řezníček Tatru objevil náhodou
při jedné její návštěvě Brna) s tátou
vyrazili na první sraz. Ten jsme hned
vyhráli a bylo rozhodnuto. Já ke konci
tohoto roku odešel sloužit vlasti a táta
se pustil do kompletní generálky.
Když jsem se vrátil z vojny domů,
Tatra již byla zase kabriolet, měla
opravenou výdřevu, plechy, motor

po GO, nové čalounění, a tak jsem ji
coby malíř-natěrač nalakoval a začalo
naše veteránství. Na srazech jsem ale
uviděl i typy které se mi také moc líbily, a tak jsem si také jednu pořídil.
To se psal rok 1981. O dva roky později jsem se oženil, s manželkou jsme
koupili na Starém Městě chaloupku se
stodolou a začalo její plnění.
A co Tvoje profese malíře – natěrače? Stíháš práci a košatého koníčka?
Do roku 1989 to bylo vcelku jednoduché. Pevná pracovní doba jasně
určovala, kdy se čemu budu věnovat.
Pravda, některé víkendy jsem také
musel na tak zvaný melouch, abych
nemusel moc ﬁnančně omezovat rodinu, ale nebylo to zase tak často. Tehdy
byly díly na veterány všude a za hubičku nebo pro nás již ženaté, za pakatel.
Ono vlastně pokud se člověk nevěnoval nějakému koníčku, nebylo ani za
co vydělané peníze utrácet.
Já měl veliké štěstí a oporu v tátovi.
Ten mě učil veškeré opravy provádět
sám. Coby malíř-natěrač jsem zase
dokázal tátou opravené věci zkrášlit,
a tak jsme byli samostatní, tedy krom
chromování. Ovšem tady zase byla

Rozhovor s Františkem Proseckým

výhoda bydlení na Vysočině. Kromě brambor se tu daří i kadlátkám
- švestkám, které když se přepálily,
byly to nejlepší platidlo v brněnské
chromovně.
Tvoje nejvzácnější kousky?
Nejvzácnější kousek, tedy nej a
nej, je samozřejmě výše zmiňovaná
Tatra 75 po tátovi, i když ve sbírce
mám i kousky, které byly vyrobeny
jenom v jednom kuse, speciálně na
zakázku. Jeden takový je i Tatra 30
vyrobená v roce 1928 coby sportovní kabriolet pro mladého pána z
Klatov. Když se z tohoto mladíka
stal usedlejší majitel pohřební služby, nechal Tatru přestavět na pohřební vůz. Jelikož v tu dobu byla
v Kopřivnici vyrobena již Tatra 97 s
proudnicovou karoserií, byla velkou
inspirací k přestavbě. Tak vznikl určitě první proudnicový pohřebák na
světě.
Na co se mohou těšit Bystřičané?
Kdy bude trvale otevřeno muzeum
veteránů?
Letošní rok ponecháváme exponáty stejné jak loni, protože loni bylo
otevřené vlastně jenom tři týdny, a

tak by výměna byla asi předčasná. Tu
chystáme až na příští rok. Oproti loňské sezóně jsou již vystaveny hračky,
a to převážně modely autíček. Letos
je Depozit - Muzeum otevřeno už od
prvního května, a to zatím jenom o
víkendech. Každodenní provoz bude
až o hlavních prázdninách od 10.00 17.00 hod.
Jaké překážky jsi musel překonávat, co bylo nejhorší?
Překážek bylo a je stále plno. Kdybych sbíral známky, asi by odpadly ty
s místem. Na motorky a zvláště auta a
ještě k tomu, když vás zajímají i nákladní, je potřeba místa trochu více. O
tom, že ﬁnancí je taky asi všude málo,
se snad rozepisovat nemusím. Že by
stát nějak pomohl? Omyl! Naopak,
napařil nám desetitisícový poplatek za
převod staršího auta!
Kolik kapitálu jsi už investoval
do vozidel?
Tak tady je odpověď zcela jednoduchá - všechen a pokud se zeptáte manželky, tak řekne, že i více a bude mít
pravdu. Na výstavní prostory přispěly
i Město Bystřice a Kraj Vysočina.
Ptal se Hynek Jurman

Důležité upozornění
z mateřské školy
Oznamujeme rodičům, že
z důvodu volných míst v mateřských školách v Bystřici nad
Pernštejnem od 1. 9. 2014, budeme do mateřských škol přijímat i děti mladší věku 3 let.
V případě Vašeho zájmu
kontaktujte prosím vedoucí
učitelky na jednotlivých mateřských školách a nebo ředitelku
školy (739 093 010).
Mgr. Vlasta Moncmanová
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Miroslav Novák

Hovory s radními - 3

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Co se týká mých naplněných
představ? V radě pracuji třetí volební
období, každá rada byla jiná, jak složením, tak podmínkami, ve kterých pracovala. Podle mého názoru tam vždy
byli radní, kteří měli zájem vykonávat
činnost pro město Bystřice n. P., prodiskutovat danou problematiku a dojít
ke společnému závěru bez rozdílu na
politickou angažovanost. A toho si velice vážím.

S jakými představami jste do
rady města nastupoval a jak se Vaše
představy naplnily?
Když jsem byl osloven s nabídkou
pracovat v radě města (v dubnu roku
2005), byl jsem lehce nervózní, protože jsem neměl představu, co uvedená
pozice vůbec obnáší. Poznal jsem
spoustu nových lidí a odborníků, kteří byli v uvedené profesi již „kovaní“.
Nerad dělám činnosti, kterým nerozumím, ale během několika zasedání
jsem se rychle do problematiky radního města dostal a práci pro město
Bystřice nad Pernštejnem vykonávám

Co se Vám podařilo prosadit,
z čeho jste měl největší radost?
Nedá se konkrétně speciﬁkovat
jedna věc, která se mi podařila. Každé
zasedání má mnoho bodů, na které je
nutno se zodpovědně připravit. Když
se vše sečte za devět let, tak se nedá
vyﬁltrovat to nejlepší. Vždycky mám
radost, když se povede kvalitní práce
s kladným výsledkem, a nemusí to být
zrovna můj nápad.
Narážel jste často na rozdílné názory kolegů?
Tak jak to v životě bývá, ne vždy
se při daném problému shodneme na
společném řešení. Jsem vděčný za to,

že jsme všichni ochotni v radě o dané
situaci komunikovat a jednat. Opravdu
se stalo pouze výjimečně, že po prodiskutování všech pro a proti jsme se
neshodli na společném řešení. Musím
ale přiznat, že jsem i já po získání nových informací dokázal změnit názor.
Co se Vám v Bystřici líbí, co byste
pochválil?
Město se mi líbí jako celek, jsem
takový bystřický patriot. Měl jsem
v minulosti spoustu nabídek změnit
zaměstnání, tím i změnit místo bydliště. Neakceptoval jsem je, i když se
mnohdy jednalo o lukrativní nabídky. Vím, že se říká: “Nikdy neříkej
nikdy!“ Jsem ale s naším městem
svázán pupeční šňůrou a nedokážu si
představit, co by se muselo stát, aby
byla přestřižena. Co se mi líbí na bystřické politické scéně je to, že se zde
alespoň po dobu mého mandátu nepolitikařilo. Myslím si, že není důležité,
kdo návrh přednese, jestli pravice,
levice či nezávislý, ale co to přinese
městu a jeho občanům jako celku, ne
jednotlivci či úzké skupině.
Jaké největší problémy podle Vás

v nejbližší době na Bystřici čekají?
Největším problémem našeho města je, že se vylidňuje. Každý rok přichází město přibližně o sto obyvatel,
a to není dobře. Předpokládané ukončení pracovních příležitostí na uranových dolech v Dolní Rožínce městu
také nepomůže a nový investor do
průmyslové zóny je v současné době
v nedohlednu.
Budete v podzimních volbách
opět kandidovat? Pokud ano
a uspějete, na co se zaměříte ve
Vaší práci?
Ano, byl jsem opět osloven kamarády, abych již počtvrté podpořil
skupinu nezávislých kandidátů ve
Sdružení za rozvoj bystřického regionu. Ať uspěju já, případně někdo jiný
z našich kandidátů, považujeme za cíl
pokračovat v probíhajícím procesu
rozvoje města a všech jeho součástí.
Nemyslím si, že bych nyní měl citovat
volební program, ale předpokládám,
že kdo bude mít z občanů zájem, tak
bude mít možnost se s programem
seznámit. Věřím, že i pro následující
období zůstane Bystřice n. P. převážně
městem občanů !!!

Výchova náročného divadelního diváka
DĤm dČtí a mládeže v BystĜici nad Pernštejnem

LÉTO 2014
MċSTSKÉ TÁBORY
I. turnus

30. 6. – 4. 7. 2014 – všeobecný

600 Kþ (650 Kþ)
7. 7. – 11. 7. 2014 – výtvarný (max. 15 dČtí)
800 Kþ
7. 7. – 11. 7. 2014 – všeobecný
600 Kþ (650 Kþ)
III. turnus
14. 7. – 18. 7. 2014 - aerobik
600 Kþ (650 Kþ)
14. 7. – 18. 7. 2014 – všeobecný
600 Kþ (650 Kþ)
IV. turnus
21. 7. – 25. 7. 2014 – poþítaþový
600 Kþ (650 Kþ)
21. 7. – 25. 7. 2014 – všeobecný
600 Kþ (650 Kþ)
V. turnus
28. 7. – 1. 8. 2014 – všeobecný
600 Kþ (650 Kþ)
VI. turnus
4. 8. – 8. 8. 2014 – všeobecný
600 Kþ (650 Kþ)
VII. turnus
11.8. – 15.8. 2014 – u koní (farma Eden)
900 Kþ (950 Kþ)
V závorkách jsou ceny pro dČti, které nenavštČvují žádný kroužek
v DDM. V cenČ je zahrnut obČd, pitný režim a drobné výdaje
(u výtvarného tábora je zapoþtena spotĜeba materiálu).
II. turnus

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zamČĜení tábora – hry,
soutČže, vycházky, návštČva koupalištČ ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude pĜihlášeno min. 8 dČtí.
PĜihlášky a bližší informace získáte v kanceláĜi DDM
nebo na telefonu: 566552700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz .
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Má „to„ smysl? Otázka, jež zvláště v oblasti výchovy patří k těm nejfrekventovanějším. Vodítkem mohou
být nabývané zkušenosti. Jsou pestré
a různorodé…
Návštěvy divadelních představení
s sebou nesou určitá, dá se říci, tradiční
rizika. Pominu-li slušné vystupování
během cesty autobusem a v samotném divadle, největší otázkou zůstává
očekávání, zda zvolené představení
nebude zklamáním. Naplní naše představy? Koneckonců i ﬁnanční náklady, byť jsou studentské slevy stále
výhodné? Samozřejmě nikdy nelze
zaručit stoprocentní úspěšnost. Přesto
se domníváme, že jedině takto můžeme přispět k výchově náročného a
vnímavého diváka. Naši studenti jsou
schopni sledovat představení jako tvůrčí proces celého uměleckého kolektivu,
výkony herců, pojetí režiséra, kreativitu scénografa, návrháře kostýmů,
poslouchat hudební stránku, atd. atd.
A hlavně si umějí klást otázky, o nichž
diskutují bezprostředně po představení
nebo později ve škole o přestávkách
či ve vyučovacích hodinách. Hledáme cestu k autorovi předlohy, žánru,
případné aktualizaci. Když sdílíme

společné nadšení, panuje shoda. Daleko užitečnější jsou polemiky, při nichž
posloucháme argumenty
druhých
a obhajujeme svoje postoje. Volíme tolik populární muzikály, ale neuhýbáme
ani před náročnějšími kusy, které prvoplánovou zábavu nenabízejí. Připomněla bych např. Probuzení jara, ruskou klasiku – Strýček Váňa, či Zlatá šedesátá /oceněna prestižní cenou Alfréda
Radoka/. Odsoudit je jednoduché, dobrat se pochopení, třeba i v negativním
slova smyslu, obtížné. Ne vždy člověk,
zvláště náctiletý, musí hned všemu zcela rozumět. Mnohdy to ani vzhledem
k věku není dost dobře možné. Podstatné je vidět, slyšet, sledovat naznačenou
cestu…Pouze při setkávání se s něčím,
co nás přesahuje, můžeme postupovat
kupředu. Za předpokladu, že se budeme ptát, že svoje prožitky přetavíme
v otázky, sebepoznání…A takto si lze
vybírat ﬁlmy, výstavy, koncerty.
Doby, kdy nás jezdívalo do divadla
třemi autobusy pětkrát ročně i sto padesát, se už asi nezopakují. Důležité a motivující je, že zájemci o divadelní svět navzdory všem jiným lákadlům zůstávají.
za předm. komisi č. j. a literatury L.
Císařová, Gymnázium Bystřice n.P.

SDH Dolní Rožínka zve všechny malé i velké
spoluobčany na akci s názvem

"DEN DĚTÍ",

která se koná
v sobotu 7. června 2014 ve 14.00
na fotbalovém hřiš v Dolní Rožínce.
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Anglie, aneb Cesta tam a zase zpátky

Vřesoviště, bouřlivý Atlantik a ovce
líně se povalující v nekončící záplavě
zeleně. Život plynoucí tu pomalým
tempem nenaruší projíždějící autobus
s třiačtyřicítkou studentů a tří profesorů, natož pak poníci prohánějící se po
širých pláních. Úzké cestičky lemované
nevelikými cihlovými domky, jež střídají příbytky s šindelovými střechami,
jako vystřiženými ze světa Froda a Bilba Pytlíka. Není se čemu divit, vždyť
J. R. R. Tolkien z Británie pocházel.
Ale hezky zpátky k autobusu svištícímu po křivolakých silničkách
jihovýchodní Anglie. Když jej vidíme projíždět mezi běloučkými stády
a nádhernými keltskými mosty, má už
za sebou předlouhou cestu. Cestu přes
celé Německo, kousek Belgie i Francie. Přenocoval v Coquelles, aby se
brzy ráno 23. dubna mohl přeplavit na
trajektu přes Doverskou úžinu, kanál
La Manche, chcete-li.
O nevlídném britském počasí se toho
už navyprávělo mnoho. Sychravo, přeháňky a chlad vkrádající se pod kabáty.
Deštníky raději nepouštět z rukou. Nechce se tomu ani věřit, že kapky z anglického nebe padaly pouze jedenkrát
za celých šest dní, které jsme na půdě
Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska strávili. Ocelová
mračna nás dostihla právě, když jsme
se chystali na šibenici. Žádné strachy,
poprava se nekonala, to jsme jen zavítali do blízkostí Salisburské pláně, kde po
čtyři a půl tisíce let vyčnívají z rovinaté
krajiny kamenné monolity – Stonehenge. Energii prýštící z tohoto magického místa nelze slovy ani popsat. Kdo
nezažije, neuvěří.
Kilometry, vlastně míle, zbývající
do další zastávky rychle ubývaly, až
GPS navigace začala ukazovat vzdálenost cíle rovnou nule. Konečně jsme
dorazili do Plymouth, bezmála dvousetpadesátitisícového rybářského městečka. A jelikož naši šikovní páni řidiči
Tomáš a Mirek přijeli o hodinu dříve,
zbyla ještě chvíle na první prohlídku
zálivu. Vzduch nasáklý solí, racci a labutě soupeřící o poslední zbytky pečiva, které nám zbyly a běžci všude okolo. S podivem jsme sledovali desítky
sportovců, to jsme ještě netušili, kolik
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jich potkáme v srdci země, v Londýně. Anglie zkrátka během žije. Místní
nebyli jediní, kdo utíkal, ručičky hodinek přetočených o hodinu zpět také
nebyly k zastavení. A tréma vzrůstala.
Oproti nocování ve francouzském hotelu F1 jsme měli následující tři noci
prožít v náhradních rodinách. Jaká asi
bude nová rodině? Co když se nedomluvím? Jaké bude typicky anglické
jídlo?… poletovalo nám v hlavách.
Nebudu říkat, že jsme se ani trošku
neobávali. Obávali. A jak.
Ale jako vždy měl strach velké
oči, a když jsme se následné ráno
scházeli na parkovišti, nikdo si nemohl příliš stěžovat. Jistě, k úsměvným nedorozuměním tu a tam došlo,
není se čemu divit, první den s cizími
lidmi, kteří navíc česky nevládnou.
Důkladně jsme vše s přáteli probrali
a pokračovali v prohlídce přístavu
tam, kde jsme předchozího dne skončili. Od paní průvodkyně Vlaďky Indrové jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o námořní historii Plymouth,
kdo by to byl tušil, že právě odtud odplula loď Mayﬂower piráta Francise
Drakea. Udělali jsme spoustu fotograﬁí červenobíle pruhovaného majáku
a utíkali do vodního ráje – místního
akvária. Mořští koníci pohupující se
mezi rostlinkami, barevné medúzy
a nespočet druhů ryb velkých i malých. Hledali jsme Nema. Co myslíte,
našli? Ale ano, byl mezi svými, desítkami klaunů očkatých.
Od fauny je to už jenom krůček
k ﬂóře, tak proč ten krok neudělat? Zanechme řečnických otázek a vydejme
se společně zhlédnout Eden Project.
Jedinečné místo, kde je k vidění několik biomů, k nimž se člověk jen tak
běžně nedostane. Určitě ne ke všem
během jedné dvouhodinové procházky. Tu kousek středomoří, támhle zase
tropický deštný prales se vším všudy.
Srdce všech zahradníků a biologů plesá. Ani se nám nechtělo odjíždět. Jako
bychom tušili, co se na nás chystá. To,
co bylo našemu zájezdu dopřáno na
počasí, bylo vzato na dopravě. Čtrnáct
kilometrů od Plymouth se autobusu
porouchala spojka. A bylo na dvě
hodiny vystaráno – obvolávání opra-

vářů, dopravce v Česku i Anglii. Tragikomedie jako vyšitá. Naštěstí přijela
záchrana v podobě místního autobusu
vyslaného z Plymouth. Uznejte, kdy
jindy bychom si mohli vyzkoušet jízdu
v pravém anglickém vozidle s dveřmi
na levé straně?
Artušovské legendy ožily v Tintagel
Castle a přilehlém okolí. Rozbouřený
Atlantik, kouzelná atmosféra mezi zbytky hradu i uvnitř jeskyně. Jen zavřít oči
a zaposlouchat se do vln narážejících
na útesy, ale hned je otevřít, aby vám
neunikl ani kousek té nádhery… Když
se něco kazí, kazí se to pořádně. Celý
den s námi jezdil řidič-záchranář z minulého dne. A co se nestane. Uzoučké
silnice s živými ploty okolo jsou sice
romantické, avšak také nepraktické.
Sejdou-li se autobus a větší zemědělské
vozidlo, nekončí to mnohdy šťastně. Až
do Polperra, vesnice v italském stylu,
nám povlávalo přední pravé zrcátko.
Ulomené.
Exeter a Durdle Door, náplň posledního dne, kdy jsme se viděli s náhradními rodinami. Ráno jsme narovnali kufry do zavazadlového prostoru
a vydali se vstříc gotické katedrále. Nenašel se mezi námi dostatek historických nadšenců, a proto zůstal vnitřek
katedrály neprobádán. O to více času
nám zbylo na vápencový oblouk Durdle Door, k němuž nás dovedlo nekončící stoupání po útesech Atlantského
oceánu. Sic ošleháni prudkým větrem
a znaveni výstupem, nelitovali jsme.
Scenérie, která se před námi otevřela,
opravdu stála za tu námahu. Zážitky
jsme si sdělovali snad celou cestu do

Londýna.
Rozloučeni s jihovýchodní Anglií
jsme se ubytovali v hotelu F1 poblíž
Londýna. Nemohli jsme ani dospat,
jak jsme se těšili na Big Bena, London Eye, Tower Bridge a všechny ty
věhlasné památky hlavního města.
A také na nový autobus, který se za
námi vydal až z Česka. Těžko říci, co
nás uchvátilo nejvíce. Jestli ony slavné červené symboly města – telefonní
budky, červené autobusy doubledeckers, anebo střídání stráží v rudých
uniformách. Mnoho obdivovatelů si
našlo muzeum voskových ﬁgurín Madame Tussauds. Kde jinde byste potkali na jediném místě královnu Alžbětu II., Madonu, Leonarda DiCapria
či Tigera Woodse? Milovníci historie
a gotického stavitelství zase nemohli
odtrhnout oči od budovy parlamentu,
Westminsterského opatství a budov
rozesetých okolo. Jestli máme správně
nastavený greenwichský čas, jsme se
přesvědčili na místě nejpovolanějším.
Na nultém poledníku. A odtud jsme už
směřovali ke svému novému autobusu
a rovnou domů.
Poslední zamávání křídovým útesům a zelené Anglii, nastoupit na
trajekt a počítat hodiny zbývající do
příjezdu domů. Fotoaparáty plné
vzpomínek. Vzpomínek, které nic nenahradí. Poděkovat paní průvodkyni,
pánům řidičům a v neposlední řadě
i našim profesorům a rychle za rodiči.
Povyprávět jim, jak báječně jsme se
Veronika Synková – Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

…a opět Listování
I letos došlo na Gymnáziu Bystřice n.
P. na úspěšné a hlavně kvalitní Listování,
projekt pomáhající hledat cestu knihám
ke čtenářům. Ve středu 23. dubna 2014
přivezl Lukáš Hejlík a Alan Novotný
scénické čtení dvou knih, které předvedli
studentům v aule školy.
Jejich pojetí životního příběhu fenomenálního sprintéra Usaina Bolta Můj
příběh …9,58 zaujalo studenty nižších
ročníků víceletého gymnázia. Oba aktéři
se pochlubili, že adaptaci před časem viděl i sám Bolt. Prý byl spokojen.

Pro vyšší ročníky vybrali herci dnes
velmi populární titul Timura Vermese
Už je tady zas. …fikce o tom, kdyby se
Adolf Hitler objevil v naší současnosti… humor, při němž člověka mrazí a
nutně si klade docela závažné otázky o
lidstvu, sobě, o společnosti…Publikum
se nejen bavilo, ale i chápalo. Několik
výtisků knihy už vlastní první čtenáři.
Divácké ohlasy potvrzují, že v tradici
Listování můžeme a budeme pokračovat!
za PK čjl L. Císařová
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Čtvrťáci a lesní pedagogika
V letošním školním roce nás v hodinách přírodovědy provází učivo
o rostlinách a živočiších různých
společenstev. Na konci měsíce dubna
jsme ukončili učivo o lesním společenstvu, a proto jsme se 7. května
vypravili na dopolední výuku do lesa
Ochoz, kde pro naše čtvrťáky pracovníci Lesů ČR připravili zážitkovou
besedu o rostlinách a obyvatelích lesa.

Na praktických ukázkách si žáci zábavnou formou pomocí her ověřili ve
škole nabyté vědomosti nebo naopak
byli motivováni k tomu, aby se o tom,
co viděli prakticky, více dověděli.
Za přípravu celé dopolední výuky
v lese moc děkujeme pracovníkům
Lesy ČR a těšíme se na další spolupráci.
vyučující 4. ročníku ZŠ Nádražní 615

17. GLOBE GAMES v Třebíči

Pořadatelem 17. ročníku GLOBE
Games byla Základní škola Třebíč, ul.
Kpt. Jaroše 836 a Sdružení TEREZA.
Akce proběhla od 24. do 27. dubna.
Zúčastnilo se jí kolem 250 dětí a učitelů ze 30 škol a jedna škola přijela ze
Slovenska.
A jaký je důvod každoročních setkání GLOBE týmů? Studenti za pomoci svých učitelů realizují v průběhu
roku projekty zaměřené na poznávání
a zlepšování životního prostředí a na
GLOBE Games je prezentují.
Letošní GLOBE Games se odehrávaly v duchu mezinárodní kampaně „I
DO GLOBE“, která si klade za úkol
posílit mezinárodní GLOBE komunitu
složenou ze žáků, učitelů, absolventů,
vědeckých pracovníků, dobrovolníků
a dalších lidí, kteří se o program GLOBE zajímají a svou činností se podílí na
jeho chodu. Ti všichni „dělají GLOBE“
tím, čím je – unikátním programem,
který přitahuje mládež k zájmu o přírodní vědy, podporuje jejich zvídavost,
učí je bádat a překonávat různé fyzické

i intelektuální výzvy.
Slavnostní zahájení proběhlo ve
čtvrtek 24. dubna od 20 hodin v Divadle Pasáž. V rámci programu se
představila hostitelská škola a město, Sdružení TEREZA i ,,gloubáci“
z různých míst České republiky. Další den byla pro účastníky z řad žáků
připravena terénní hra v přírodě mezi
lesy, poli, loukami a rybníky nedaleko vodní nádrže Lubí, kde žáci řešili
aplikované environmentální úlohy.
V sobotu 26. dubna se v učebnách
uskutečnila Studentská konference,
která je vyvrcholením celoročního
snažení v programu. Žáci pod vedením
odborníků ze Sdružení TEREZA zde
představili své nejlepší projekty. Děvčata Nika Filipová, Andrea Danielová
a Adéla Dospíšilová prezentovala projekt „Norsko očima Středoevropana“
na výbornou. Souběžně probíhal specializovaný program pro učitele a ředitele
škol zaměřený na sdílení zkušeností z
praxe s aplikací programu GLOBE na
školách. V sobotu se konal Festival od
14 do 17 hodin na třebíčském Karlově
náměstí. Součástí bylo oblíbené koulení obří nafukovací zeměkoule a průvod
účastníků GLOBE Games městem. Na
Karlově náměstí u stánků se mohla veřejnost seznámit s aktivitami GLOBE
škol. Festival a celý 17. ročník GLOBE
Games uzavřela ZŠ Třebíč předáním
štafety – putovního dřevěného obrazu
– zástupcům školy z Prahy. Od čtvrtka
do neděle jsme se zúčastnily doprovodných programů – např. prohlídka významných míst ve městě, exkurze v informačním centru obnovitelných zdrojů energie EKOBIOENERGO a večerní prohlídka jaroměřického zámku.
Koordinátorka GLOBE D. Pivková,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Žáci naší školy se dne 6. května
2014 zúčastnili dopravní soutěže
mladých cyklistů, kterou organizoval
BESIP a MěÚ Bystřice n. P. S - nad
dodržováním pravidel silničního provozu bděla Policie ČR a praktické
znalosti první pomoci ověřovaly studentky VOŠZ Žďár n. S.
V kategorii mladších žáků závodili Josef Stejskal, Eliška Mechová,
Lucie Svobodová a Veronika Turová, za starší žáky se zúčastnili Nika
Havlíková, Martina Dvořáková,
Patrik Ferenc a David Koktavý.
Oba týmy nás vzorně reprezento-

valy a vybojovaly krásná umístění,
mladší žáci - 4. místo a starší žáci
- 2. místo.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Prevence ve vztazích
Naše škola se letos rozhodla zapojit
do projektu „Vím, jak se mám chovat!“,
který se týká prevence kriminality žáků
2. stupně. V 6. ročnících jsme se zaměřili na pravidla bezpečného užívání
internetu, povídali jsme si o nástrahách
virtuálního světa, o trestním počínání
v souvislosti s kyberšikanou. V 7. třídě
se při skupinové práci žáci zamýšleli
nad problematikou kouření a alkoholu,
sami odhalovali všechny klady a zápory tohoto počínání. V 8. ročnících si
stanovili svůj vlastní žebříček hodnot
a uvědomovali si, jak snadné je
o všechny tyto hodnoty přijít, co může
následovat, pokud porušuji zákon. To,
jak na vztazích a komunikaci pracovat,
si vyzkoušeli žáci 9. ročníků, kteří se
pokusili říct kritiku druhému
do očí, vzápětí však zjistili,
že mnohem těžší je naučit se
kritiku přijmout. S růží v ruce
a počátečními obavami přistupovali ke spolužákům a pokoušeli se jim sdělit své pocity.
Pozitivní zpětnou vazbu si pak
každý z nich odnášel domů v
podobě krásných vzkazů napsaných do své vlastní květiny.
Celý program byl zakončený
videem a následnou diskuzí o

problémech sexuálních vztahů a trestně
právní odpovědnosti.
Navíc i nadále spolupracujeme
s Centrem prevence Oblastní charity
Žďár nad Sázavou a ve dnech 5., 6.
a 7. 5. 2014 proběhly programy „Nechci, díky“ v 6. ročnících, „Dvě strany
mince“ v 7. třídě a „Můj život, můj
svět“ v 8. ročnících. Děti se velmi
dobře zapojovaly do všech aktivit,
měly spoustu všetečných otázek, v závěru kladně hodnotily zájem ze strany
učitelů i lektorů o jejich názor. Chtěla
bych tímto poděkovat všem, kteří se
do programů zapojili a odvedli kus
dobré a z hlediska prevence rizikového chování přínosné práce.
Dita Kabelková, metodik prevence

První pomoc do škol
Naše škola se každoročně účastní projektu určeného pro žáky 8. ročníků, jehož cílem je poskytnout jim praktickou výuku laické zdravotnické
první pomoci. Projekt považujeme za velmi přínosný, protože o záchraně
lidského života rozhodují mnohdy minuty a nedostatek znalostí či dovedností může mít fatální důsledky.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podílí a věříme, že se v
příštím roce opět setkáme.
Věra Slámová, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Sportovní úspěchy žáků 1. stupně ZŠ Nádražní 615
Okrskové kolo ve šplhu
Na konci měsíce března se naši žáci
zúčastnili okrskového kola ve šplhu a
byli velice úspěšní.
V kategorii 1. ročníků se na 2. místě
umístila Karolína Halvová a Marek
Bukal, 4. místo obsadila Zlatka Stojkovičová a pátá příčka patřila Františku
Königovi. V kategorii 2. ročníků se na
4. místě umístila Eva Hammerová, na
3. místě Richard Pročka a na 4. místě
Kryštof Humpolík. V kategorii 3. ročníků se na 4. místě umístila Zuzana
Adamovská a Jiří Svoboda, 6. místo
obsadila Natálie Došlíková. V kategorii 4. ročníků se na 2. místě umístila

Sabina Fendrychová a na 5. místě Šárka Halvová, z chlapců se na 1. místě
umístil Šimon Honeš a 6. místo obsadil
Patrik Stárek. V kategorii 5. ročníků se
na 3. místě umístila Nikola Šejnohová,
1. místo obsadil Petr Kubík a na 4. místě se umístil Jakub Žilka
Do okresního kola ve Žďáře n. S.
poustoupili tito žáci: František König,Marek Bukal, Karolína Halvová, Zlata
Stojkovičová, Richard Pročka, Šimon
Honeš, Sabina Fendrychová, Nikola
Šejnohová, Petr Kubík a Jakub Žilka.
A jaké pozice obsadili? Velmi úspěšný byl Richard Pročka, který s časem
4,70 obsadil nejvyšší příčku. Krásné
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třetí místo s časem 5,01 získal Šimon
Honeš.
Okresní kolo ve vybíjené ml. žáků
Dne 16. dubna 2014 se ve Žďáře
n. S. konalo okresní kolo ve vybíjené mladších žáků. Po velmi těžkých
soubojích ve skupině nás jedna jediná
prohra ve všech utkáních posunula na
krásné čtvrté místo. Našim malým
reprezentantům patří velká gratulace,
jelikož obhájili loňské čtvrté místo ze
14 zúčastněných družstev. Naši školu
reprezentovali: Filip Pečinka, Petr Kubík, Sebastian Žličař, Josef Stejskal,
Andrea Svobodová, Jiří Tomášek, Milan Vrbas, Marek Dostál, Jakub Žilka,

Šimon Honeš, Radim Chudoba a Rostislav Ludvík
Okrskové kolo v kopané McDonald's Cup
Dne 24. 4. 2014 se na naší škole konalo okrskové kolo v kopané McDonald's Cup – 17. ročník. Zde naši žáci
po těžkém souboji vybojovali krásné 2.
místo. V kopané naši školu reprezentovali: Filip Pečinka, Petr Kubík, Petr
Smolík, Štěpán Dudek, Tomáš Kolbábek, Jiří Tomášek, Dominik Kupský,
Radim Chudoba, Šimon Honeš, Rostislav Ludvík a Ivo Osovský
Vyučující 1. Stupně ZŠ Nádražní 615
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Světový den vody – exkurze žáků 3. B
Světový den vody jsme oslavili
návštěvou Čistírny odpadních vod
Bystřice nad Pernštejnem. Na cestu
nám svítilo slunce a my si povídali
o stromech, bylinách, potkali pár šneků a dokonce i hadů, kteří potvrdili
lidovou pranostiku sv. Jiří a opravdu
vylezli. No a co zajímavého jsme se
dozvěděli v místní čistírně vod?
Když kdekoliv v Bystřici spláchneme toaletu, vypustíme vodu po mytí
nádobí či ranním sprchování, vydají
se tyto odpadní tekutiny kanalizačním systémem právě sem. Úprava
trvá více než 24 hod, poté vyčištěná
voda odtéká do řeky Bystřice. Princip
čistění odpadních vod je dokonalý.

Dá se rozdělit do tří fází. Nejprve dochází k mechanickému čištění, následuje biologické a v závěru, těsně před
vypuštěním vody, probíhá dočištění.
Nosánky se nám během návštěvy krčily a ne všem nám znečištěná voda
voněla. Mnozí z nás si tak uvědomili, že právě díky kanalizaci nám nepáchnou splašky pod okny a nehrozí
nakažení nemocemi. Pokud chceme
žít v čistém a zdravém prostředí a pít
kvalitní vodu, neměli bychom ji zbytečně znečišťovat. Je prima, že lidé
v našem městě o vodu pečují a zpět
do přírody ji vrací čistou.
L. Chudobová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Čas proměn – beseda pro dívky 6. r. ZŠ TGM
Výchovně-vzdělávací program se
uskutečnil 6. května. Dívkám byly
poutavou formou předány informace
o fyzických a psychických změnách,
kterými některé již procházejí a jiné
v brzké době budou procházet. Cílem
bylo seznámit je vhodnou formou
přiměřenou jejich věku s anatomií

ženského těla, jeho změnami v období dospívání a vhodnými hygienickými návyky. Program byl velmi pěkně
připraven lektorkou Mgr. Alenou
Blažkovou ze společnosti MP Education, s.r.o. Její výklad vhodně doplňoval obrazový materiál na interaktivní
tabuli a mnoho praktických ukázek.

Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ – program
pro dívky 8. a 9. r. ZŠ TGM
Všechny dívky 8. a 9. r. se 6. května zúčastnily besedy s lektorkou
Mgr. Alenou Blažkovou ze společnosti MP Eduacation, s.r.o. Dívky
diskutovaly o tom, proč je důležité
stravovat se zdravě, jakých chyb se
často v zásadách zdravé výživy do-

pouštějí, jaká rizika přinášejí nejrůznější diety, které mladé dívky často
drží. Část besedy byla věnována
i nejzávažnějším poruchám příjmu
potravy – mentální anorexii a bulimii.
R. Klusáková, ZŠ TGM

Jarní ekologické aktivity na ZŠ TGM
Jaro ve škole je vždy spjato s ekologickými aktivitami, připomínajícími významné ekologické dny - Světový den vody (22. 3.) a Den Země
(22. 4.). Různé činnosti probíhají ve třídách i ve školní družině. Nejdříve
se ve dnech 17. – 19. 3. uskutečnil sběr starého papíru, 21.
3. jsme oslavili příchod jara
„Sluníčkovým dnem“, 14. 4.
navštívili žáci 2. ročníku ekologické středisko v Krátké
a 16.4. mnoho žáků tvořilo
a vyrábělo během školního
Velikonočního jarmarku. Další akce proběhly 22. – 23. 4.
v rámci dní otevřených dveřích ve vodárenských objektech a akce „Čistá Vysočina“. Některé třídy se
zúčastnily exkurzí v čističce odpadních vod v Bystřici n. P., úpravně vody
a elektrárně Vír, jiné šly pomáhat jarní přírodě a sbírat odpadky. Na ochranu
přírody bychom neměli myslet pouze v těchto dnech, ale měla by se stát
naší celoživotní náplní.
Věra Šiborová, ZŠ TGM

„Veselé zoubky“

Už můžu na kole sám …
Pro dnešní děti je samozřejmé zvládnout jízdu na kole. Aby to bylo opravdu dokonalé a bezpečné – tedy se správným vybavením cyklisty i kola,
technikou jízdy a znalostmi dopravních předpisů – absolvovali žáci 4. tříd
ZŠ TGM v Bystřici n. P. vzdělávací program s touto tématikou. Bylo to
29. dubna 2014 na dopravním hřišti ve Žďáře n. S. Žáci zde museli prokázat teoretické i praktické
dovednosti jízdy na kole.
A byli opravdu šikovní!
Převážná většina z nich
totiž získala „řidičský
průkaz cyklisty.“ A protože mají už víc než
10 let, mohou sami na
kole na silnici. Přejeme
všem našim mladým
cyklistům bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů.
I. Uhlířová, J. Humpolíčková, ZŠ TGM

Povedený jarmark v ZŠ TGM
Ve středu 16. dubna na pátém školním velikonočním jarmarku by si
koledníci přišli na své. Děvčat všeho
věku tu bylo plno, kdo neměl pomlázku, mohl si ji vyrobit, ze zdobených
vajíček přecházel zrak. Ale…
Na pomlázku bylo ještě brzy, a tak
se malí i velcí vypravili na obchůzku
vyzdobených celých dvou podlaží
naší školy. A nelitovali. Tolik šikovných lidí na tak malém prostoru, to se
hned tak nevidí. A ti nejenom že ukazovali a vyráběli, ale hlavně zasvěcovali děti do tajů svých dovedností.
Zručnost, šikovnost i trpělivost byly
zapotřebí při různých technikách zdobení vajíček, velikonočního pečiva,
pletení pomlázek, vázání košťat, tvorbě velikonočních dekorací z různých
materiálů, drátkování, zhotovování
ﬁgurek z marcipánu, výrobě píšťalek

z vrbových proutků, atd. Moderněji
pojaté odlévání voňavých mýdel či
výroba originálních přívěsků kontrastovaly s produkty klasického kovářského řemesla nebo včelařských
výrobků.
Vyjmenování všech téměř 40 činností by trvalo dlouho, a tak snad jen
přijměte naše pozvání zase za rok do
ZŠ TGM s vůní květin, pečiva, proutí
a jara.
Jaroslav Sláma, ZŠ TGM

Dne 14. dubna 2014 se žáci 1. ročníku zúčastnili preventivního programu
„Veselé zoubky“, který pro ně připravila společnost DM drogerie markt s. r. o.
Pro výuku byly použity školící materiály prevence zubního kazu.
Nejprve se děti seznámily s tím, jak zoubky fungují, jak rostou a mění se
a co je zubní kaz. Dále zhlédly DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“.
Hovořili jsme o zásadách správné péče o zuby, jak si je čistit, aby byly bez
kazu a proč navštěvovat zubního lékaře. Společně jsme vyplnili pracovní listy. V závěru děti obdržely samolepku do koupelny a DM preventivní balíček,
ze kterého měly velkou radost.
V programu „Veselé zoubky“ žáci získali mnoho cenných informací o prevenci zubního kazu, ale i o správné výživě.
učitelky 1. ročníku ZŠ TGM

Každým rokem se v dubnu koná
ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo
ve vybíjené. Ze 4. a 5. ročníku bylo
vybráno dvanáct nejlepších „bojovníků“ a ti se vydali reprezentovat
naši školu v této oblíbené dětské
hře. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 družstev, ze kterých se vylosováním vytvořily tři skupiny.
Všechna utkání v naší skupině jsme
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Úspěch malých sportovců ZŠ TGM
vyhráli a postoupili do boje o 1. – 3.
místo. Ve ﬁnále nás čekala družstva
4. ZŠ ze Žďáru n. S. a ZŠ Oslavická z Velkého Meziříčí. Po vysilujících bojích jsme si nakonec odvezli
bronzové medaile. Všem sportovcům děkuji za krásnou hru a přeji
mnoho dalších úspěchů.
Iveta Čuhelová, ZŠ TGM

BYSTŘICKÉ LÉTO

BYSTŘICKÉ LÉTO
Na Pelíšek dorazí Blue Effect, na
folk Bokomara a Miki Ryvola, s bystřickým orchestrem zahraje Hradišťan
Bystřické léto bude letos zahájeno
s malým předstihem, ale o to ve větším
stylu. V pátek 13. června se ve velkém
sále Kulturního domu v Bystřici n.P.
představí jedinečná formace orchestru
Něhoslava Kyjovského pod vedením
umělecké vedoucí Lenky Macháčkové se skupinou Hradišťan. Kdo zná a
navštívil některý z projektů Lenky, jedním z nichž jsou i Balady a romance,ví,
že půjde o jedinečný zážitek.
Prázdniny pak tradičně otevřeme
festivalem Pelíšek fest, tedy v sobotu
28. června. V letošním roce zahrají
z místních kapel Moribundus, Rabies,
Ecce Homo, Kroky a na pelíškovské scéně se poprvé objeví i bystřičtí
matadoři - skupina Metaxa. Pro tento

ročník navíc pořadatelé zabrousili i do
republikových vod a nabídnou kapelu
Inﬁnity z Kunštátu, Dolls in the Factory
z Frýdku Místku a Decadenth z Černé
Hory. Hvězdou večera pak bude kapela Blue Effect zakladatele a jednoho
z nejlepších českých kytaristů Radima
Hladíka. Tak jako v loňském roce pořadatelé myslí i na doprovodný program,
a to jak pro dospělé, tak pro děti. V jednání je např. tetování henou, lukostřelba, žonglování, skákací boty, výroba a
prodej reklamních placek, malování
na trika, čajovna s vodními dýmkami,
prodej šátků a ostatního „festivalového“ zboží jako jsou korálky, náušnice,
náramky… Pro nejmenší zde bude skákací hrad. Již tradičně festival navštíví i

motorkáři zdejšího Chopperteamu.
V sobotu 12. července k nám v rámci
pořadu Divadlo na náměstí opět zavítá populární vírské ochotnické divadlo
s komedií Světáci. Asi nikomu není nutné
připomínat skvělý film Zdeňka Podskalského o třech venkovských fasádnících,
kteří chtějí okusit pražský noční život,
nyní ve ztvárnění vírských ochotníků.
Nedělní dopoledne 20. července pak
zpříjemníme Dopolednem s dechovkou. K poslechu zahraje Zuberská šestka a Dechový soubor ZUŠ Bystřice n. P.
V sobotu 2. srpna proběhne sedmý
ročník festivalu Folk-country náměstíčko. Z bystřických formací si můžete poslechnout Laďu Zítku a kapelu
Poslední Štace. V letošním roce však

pořadatelé rozšířili formát a můžete
se tedy těšit i na výborné kapely jako
Stranící s Miki Ryvolou, skupinu Bokomara a slovenskou formaci Klenoty
s frontmanem Edou Klenou.
Novinkou letošního Bystřického léta
pak bude Revival náměstíčko. V pátek
15. srpna přijďte poslechnout nejlepší
české revivalové skupiny jako AC/DC
revival, Nirvana revival a Pink revival.
Všechny jmenované skupiny dokáží
vytvořit prakticky stejnou show jako
jejich originál.
Konec léta opět uzavřou v pátek 29.
srpna v rámci akce Divadlo na náměstí divadelní soubor Vofuk ze Štěpánova, a to s hrou Kartářka. Hra H.
Jurmana pojednává o lidské přetvářce
a hledání spokojeného života.
Bližší informace a případné změny programu se dozvíte na webových
stránkách www.bystrickeleto.cz, nebo
na facebooku.

Kapela Rabies uz má na kontě více jak 100 koncertů....
RABIES
Kapela se dá obecně charakterizovat jako California Venice Vysočina
beach band hrající muzejní melodický
punkrock. Rabies je banda hudebně
nevyřáděných hotentotů z rodné Bystřice poslouchající a inspirující se kapelami z 90. let z Californie, jenž na nich
zanechaly určité stopy, které se muzikou snaží doposud vyléčit. Kapela za
svou existenci zatím odehrála více jak
120 koncertů po celé naší republice a
stihla vystoupit se spoustou zajímavých českých či zahraničních kapel.
Za zmínku stojí například: La Plebe
(USA), Argies (ARG), The Sensitives
(SWE), Pipes and Pints (CZE/USA),
Slobodná Európa (SK), Vypsaná ﬁxa
(CZE) a mnoho dalších…
Diskograﬁe:
2014 - 2. album: NEVEGREEN &
ALWAYS RAD!
2012 - Singl: I NEED YOU BABE!
2012 - 1. album: I HAVE GOT RABIES!
2011 - demo: JUST JUMP!
Kapelu vyzpovídal: Šimon Blaschko
z hudebního serveru i-klik
Rozhovor proběhl: 12/3/2014
„Choďte na koncerty, živá muzika bude vždycky to nej!“
Když tahle čtyřčlenná parta vezme
do rukou nástroje a praští do nich, vybaví se vám spíš slunná Kalifornie než
jejich rodná Vysočina. A právě v těchto prvních jarních a slunečných dnech
vydali Rabies první část (tzv. A Side)
své nové desky Nevergreen & Always
rad. A právě o jejím nahrávání, plánech do budoucna nebo třeba názoru na
stahování hudby z internetu nám kluci
povyprávěli v tomto rozhovoru!
Pocházíte z Bystřice nad Pernštejnem, která rozhodně není rockovou baštou. Jak jste se vlastně
dali dohromady?
To je příběh, kterej by vydal na 5
stran! Když to vezmeme ve zkratce,
všichni členové naší smečky, ať už mi-

nulí nebo současní, jsou kámoši a ve
většině případů se znali už před vytvořením uskupení. Zárodek kapely
vznikl někdy v roce 2009, kdy Tup, náš
tehdejší bubeník a Mára, kytarista, se
rozhodli, že spolu zkusí pár ﬂáků. Od
tý doby však uplynulo bezmála 5 let a
po několika změnách se kapela ustálila
na aktuálních čtyřech členech. Koncertování ve větším měřítku započalo rokem 2011 a s každým nastávajícím se
snažíme hrnout čím dál víc akcí. S klukama jsme stihli doposud zahrát víc jak
sto koncertů a projezdit víceméně celou
republiku … a budeme pokračovat!
V minulosti jsem měl tu čest vidět
vás ve tříčlenné i čtyřčlenné sestavě.
Jaká je nyní aktuální?
Když porovnáme naše demo a naše
poslední album, tak je na něm slyšet,
že jsme začali dělat muziku trošku jinak a dvě kytary jsou pro nás základ.
Proto jsme taky vzali do party dalšího
kytaristu Matouše a rozšířili se na čtyřčlennou bandu. Sem tam nám zaskakuje ďábel Pavel, protože ne všichni
mají vždycky čas. Aktuálně je nás teda
celkem 5, všichni real Vysochina kámo
a max 15 km od sebe, což je super.
Po demu Just Jump a CD I Have
Got Rabies nyní přicházíte s první
polovinou (A SIDE) nové desky,
která se jmenuje Nevergreen &
Always rad. V čem je odlišná od
předchozích počinů?
Od prvního počinu Just Jump se náš
zvuk neustále vyvíjí. Každá kapela od
svýho počátku hledá zvukovou image,
která ji bude charakterizovat. V tomhle
nám určitě hodně pomohl náš producent
Zdeněk Ondráček ze studia Sonidos, ve
kterým jsme zatím nahrávali veškerej
hudební materiál. S každou vydanou
plackou se člověk naučí spoustu novýho a my věříme, že na zvuku poslední
placky je to znát. Největší změna oproti
předešlým CD je fakt, že bychom rádi
dotočili stranu B a celý to praskli na vinyl. Mělo by totak být někdy v srpnu a
fanoušci budou určitě dopředu informo-
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váni o přesným datu vydání.
Vaše CD bylo vůbec poprvé k poslechu při internetové online premiéře. Bude následně k dostání i fyzicky?
Jasně! Vozíme s sebou super
merch – trika, mikiny a hlavně těch 5
pecek v náramným digipacku za pár
peněz, tak se určitě stavte!
Zůstaňme ještě chvíli u tohoto tématu – jak se jako kapela díváte na
stahování hudby z internetu zdarma?
Jste spíš zastánci nebo odpůrci
této možnosti?
Jdeme s dobou. Spíš musíme. Dneska co nedáš na internet a doslova to
nenaservíruješ lidem na talíř, jako by
nebylo, ale to je pochopitelný. Kapel je
mraky a lidi mají z čeho vybírat. Proto
jsme zatím všechen doposud vytvořenej materiál uvolnili na Bandzone a
kromě novýho céda je zbytek ke stažení, abychom si získali fanoušky. Avšak
na druhou stranu máme taky jednoduše
rádi ten pocit, když si svůj výtvor můžeš osahat a přitulit se k němu. A ten
nejlepší materiální pocit bude určitě
z vinylu. Máme natočenou první půlku, která je k poslechu na Bandzone
a Soundcloudu Kids and Heroes, tak
hurá do studia dotočit tu stranu B!
Plánujete k nové desce také nějakou tour?
Záleží, jak si kdo představuje tour.

Pro nás znamená tour sbalit se a vyrazit
třeba na 10 dní někam pryč z města a
hrát noc co noc, což momentálně časově nedáme. My budeme klasicky jezdit
většinou o víkendech jako doposud,
což dá asi 40 koncertů za rok. Můžeme
možná prozradit, že se nám podařilo
něco dojednat s jednou super českou
punkrockovou kapelou na podzim. To
už bychom měli jet s vinylem!
Máte za sebou už slušnou řádku
koncertů, loni jste si dokonce zahráli i na Mighty Sounds. Neláká
vás vyrazit i do zahraničí?
Láká, ale nejprve si chceme užít
Česko a hlavně dodělat Nevergreen
& Always rad!
Jaké máte plány do nejbližších
měsíců a let?
Chceme se hudebně vypracovat
tak, abychom si na koncertech zasloužili plnou ledničku chlastu a na
stole půlku prasete!
Co by jste na závěr vzkázali čtenářům?
Choďte na koncerty, protože se
tam dá zažít spoustu legrace. Živá
muzika bude vždycky to nej!
Odkazy na kapelu:
http://bandzone.cz/rabies
http://www.facebook.com/RabiesBand
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Městská knihovna informuje
Pro jarní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce dubna.

Dětský muzikál

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Knihy pro dospělé:
Armani Cendrine
Bartkowski Alli
Biľak Vasil
Dousková Irena
Hollahan Lee
Chopra Deepak
Kurial Antonín
Müller Oldřich
Naročnickaja Natalia
Rudolfová Věra
Růžička Miloslav
Taussig Pavel
Urban Miloš
Wagnerová Magdalena

Encyklopedie tanků a vozidel obrněných jednotek
od 1.světové války do současnosti
Háčkované botičky
Květiny z papíru
Až po mé smrti
Medvědí tanec
Oděvní střihy
Zeptejte se Deepaka na zdraví a životní styl
Katalog lidové architektury. Okres Žďár n. S.
Terapie ve speciální pedagogice
Rusko a jeho místo ve světě
Kraj návratů a vzpomínek
Vyhnanci akce „Kulak“
Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy
Přišla z moře
Příběhy zámků v Čechách a na Moravě

Knihy pro mládež:
Bešťáková Eva
Hoňková Iva
Kadlecová Zuzana
Luhanová Hanka
Pechová Ladislava
Russell Rachel
Trelová Bohunka
Zemanová Lenka

Ježeček Dupálek
Kreslení pro holky krok za krokem
Veselé říkanky o zvířátkách
Lali cvičí jógu
Nejkrásnější české hádanky
Deník Mimoňky. Příběhy nerozumný poradkyně
První čtení o zvířátkách
Madlenka a brejličky

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz
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Divadlo Beze Jména Vás srdečně zve na dětský pohádkový muzikál Ať žijí duchové. I tentokrát
jsme se drželi ﬁlmové předlohy
stejnojmenného ﬁlmu a scénář
upravili k divadelním potřebám.
Věříme, že vás opět nezklameme
a budete odcházet s veselou náladou. Můžete se těšit na příběh, ve
kterém se pobavíte a potěšíte sluchem i zrakem. Čekají na vás milé
herecké výkony, nespočet písniček
v doprovodu našeho divadelního
orchestru a také několik tanečních
vstupů.
V hlavních rolích: Jana Hron-

cová, Lukáš Kunovský, Ivo Solař, Alena Vorlová, Daniel Hrůza,
Ondřej Kunovský, Roman Proks,
Matyáš Exl, Michaela Palečková
a další…. Dále hrají: členové Divadla Beze Jména. Hudební doprovod: Orchestr Divadla Beze Jména.
Režie: Martina Olivová.
Premiéra je v neděli 22. června
2014 v 17.00 ve velkém sále kulturního domu, vstupné dobrovolné.
Reprízy divadelního představení
jsou v pondělí 23. 6. v 8.30 a 10.00
a v úterý 24. 6. v 8.30 a 10.00.
Těšíme se na Vás, za DBJ MOL
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Jak mnozí z vás vědí, náš Komorní sbor Alter ego slaví v tomto roce
5 let od svého založení. A protože
jsme slibovali více koncertů, tak po
výročním přicházíme s dalším, tentokrát úplně jiným. Koncert bude neobvyklý v mnoha ohledech. Místem
konání bude náměstí u kašny v pozdních večerních hodinách, osvětlené
svícemi a loučemi. Repertoár budou
tvořit africké tradicionály a americké spirituály, které právě z afrických
písní vycházejí. Posledním překvapením pro Vás budou naši hosté, jimiž je Soubor bicích nástrojů
Asaf. Vznikl při ZUŠ Jana Štursy v
Novém Městě na Moravě v r. 2008.
V průběhu let si soubor vytvořil
repertoár převážně z hudebních
motivů a nápadů učitele a vedoucího Asafu Libora Orla.Ten ale
12. strana

upravil pro bicí nástroje i skladby
jiných autorů. Posluchač tak může
zaslechnout různé etno prvky od
hudby australských domorodců přes
Afriku, Irsko, Karibik až na americký kontinent, ať už v podobě westernu či latinsko-amerického jihu.
Soubor slaví v tomto roce úspěchy
v soutěžích a pojede své město reprezentovat i do celostátního kola.
Asaf náš sbor nejenom doprovodí
a navodí tak atmosféru africké noci,
ale představí se Vám i v samostatném bloku. Na setkání s Vámi se
těšíme v pátek 30. května 2014 ve
21.00 hod. na bystřickém náměstí
u kašny a potůčku. Koncert je připravován ve spolupráci s Městským
muzeem v Bystřici n. P.
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L. Macháčková – umělecká vedoucí
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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VODOMIL 2014 UŽ ZAHÁJIL
Od 1. května 2014 je v plném proudu soutěž S Vodomilem Zubří zemí 2014, s níž můžeme poznávat zajímavá místa
na Bystřicku. Osmý ročník výherní a poznávací akce potrvá do 31. 10. 2014 a opět na nás vždy čeká kontrolní otázka
a také příslušné razítko. Navštívíme deset míst od Dalečína a Skalského dvora až po Nedvědici a Dolní Rožínku. Ke
každému místu se také bude vztahovat jeden zajímavý příběh či pověst.
Dnes vám představujeme další tři místa, kterými jsou Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce, rozhledna
Karasín a naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek (kontaktní místo Penzion Hodůnka).
PŘÍBĚHY SOUTĚŽE „S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ“ 2014
Dolní Rožínka
„Měli ho sťat hned za živa a mohl dolů. Viděl tam muzikanta, kolem
Důchodní Jeřábek
mít pokoj!“ říkali si mnozí poddaní.
něhož tančil vlk. Hned přiskočil dalV Zámecké Rožínce, tedy v dnešní
ší, spustili dolů silnou větev a milého
Karasín
Dolní Rožínce, býval důchodním Jesouseda vytáhli. Vlka potom utloukli.
řábek. Byl velmi zlý a krutý na robot- Vlčí jáma u Karasína
Dodnes po něm zůstala Vlčí jáma
Uprostřed lesů při cestě do Víru u Karasína.
ný lid. Báli se ho nejen poddaní, ale
je za Karasínem hluboká jáma, ktedokonce i drábi.
Štěpánov nad Svratkou
Když konečně zemřel, oddychlo ré se dodnes říká Vlčí. Dříve tu bylo Jegři v boroveckých výhních
si celé okolí. Ze zámku ho vezli na vlků jako máku, škody na dobytku
Střediskem železářského podnihřbitov do Zvole a až cestou si jeden vzrůstaly a také obyvatelé si mnohdy kání na pernštejnském panství byl
z úředníků vzpomněl, že na Rožínce nebyli jisti životem. Proto se v lesích Štěpánov a jeho přilehlé vsi, Borovec
nechal ležet důležitá lejstra. Vrátil se hloubily hluboké díry, zakrývaly se a Olešnička. V blízkém okolí byla
rychle zpátky a když vešel do kance- větvemi a klestem a nahoru se poklá- rozseta snad desítka hamrů a v Olešláře důchodního, div ho neranila mrt- dala návnada. Jakmile po ní vlk sko- ničce postavili vysokou pec. Surové
vice! Jeřábek tu seděl za svým stolem čil, propadl se do jámy, kde skučel do železo se pak zkujňovalo buď přímo
té doby, než ho dřevorubci ubili.
a cosi psal.
na místě, nebo se vozilo do Borovce.
Jednou se vracel z Víru od muziky
Úředník zděšeně vykřikl, vyběhl
Hamerníci pevně věřili v tajemné
ze zámku a hnal se do Zvole. Byl z rozjařený muzikant. Něco měl vy- a nadpřirozené bytosti. Borovečtí děltoho celý tumpachový, protože truhla pito, a tak si kurážně vykračoval ke níci se dušovali, že právě u nich takos nebožtíkem stála v kostele na má- Karasínu. Ve tmě však sešel z cesty, vé bytosti straší. Říkali jim jegři a ti se
rách a pan farář právě končil pohřeb- bloudil po lese, dovrávoral až k jámě prý objevovali vždy v noci neznámo
a propadl se do ní. Ještě se ani není obřad.
Pak byl důchodní spuštěn do hrobu vzpamatoval z pádu a už se vylekal
a zaházen hlínou. Pokoj však po smr- podruhé. V jámě proti němu svítila
ti nenašel a často se lidem zjevoval. dvě světýlka!
Muzikant rázem vystřízlivěl a krve
Nejčastěji ho táhl pár černých koní
v černém kočáře z Rožínky do Zvole. by se v něm nedořezal. Hned poznal
Jedním z chystaných projektů
A tryskem rovnou na hřbitov! Lidé vlka! Ten začal vrčet, protože ho
se pak báli chodit v noci přes les, ale nový návštěvník také vyděsil. Hu- Města Bystřice a TIC je i podrobmnozí se strachem třásli i na zámku. debník se roztřásl strachy a nevěděl, ný soupis výtvarných děl na úzeI tady se totiž důchodní Jeřábek v co počít. Ze zoufalství zafoukal na mí města. Jde především o sochy,
noci zjevoval. Plížil se po chodbách, klarinet. A jaký div, vlk hned zmlkl pamětní desky a další památníky.
bouchal dveřmi a v kancelářích roz- a vyděšen zalezl do protilehlého kou- V soupise by neměly chybět ani
ta! Nešťastník pookřál a z plných plic novější artefakty, ale ne o všech
hazoval papíry.
Zámečtí marně přemýšleli, co zadul do nástroje. Aby měl od šelmy máme dostatečné informace.
podniknout. Když však Jeřábkovo pokoj, musel hrát až do rána. Když se Například o moderní soše u prořádění nepřestávalo, zajeli do Brna však začalo rozednívat, byl se silami dejny na Sídlišti II., tedy v ulici
Spojovací, kterou vyfotil Miloš
pro kata, v noci vykopali truhlu s ne- u konce.
Zrovna tou dobou šli kolem lesní Šibor. Budeme vděčni za jakékobožtíkem a sňali víko. Kat se chopil
meče a Jeřábkovi uťal hlavu! Potom dělníci a ti uslyšeli divnou muziku. liv informace, které můžete sdětruhlu zavřeli, farář ji znovu vykropil Vydali se po zvuku a ten je přivedl lit v TIC Bystřice, Masarykovo
nám č. 1 (autor, název, materiál,
a důchodního podruhé pochoval. Od k jámě.
„Tak takový tanec jsem ještě nevi- rok instalace ap.).
té doby zavládl klid a Jeřábek se více-HJděl!“ zvolal odvážlivec, jenž nakoukl
krát nezjevil.

odkud. Rozdělali si oheň a hamerníkům pomáhali dokončit práci. Až do
rána se z výhní ozýval lomoz jako při
plném provozu! Mužíčci vždy dokončili dílo, nic nepoškodili, všechno
vrátili na své místo a v tichosti odešli.
Lidé si o nich hodně vyprávěli a
chtěli je vidět při práci. Jakmile se však
jen přiblížili k oknu, okamžitě zhaslo
v dílně světlo a všechno utichlo. Proč
tedy plašit vydatné pomocníky?
Jednou se však nějaký Matyášek
přece jen rozhodl, že jegry vypátrá.
Zůstal v dílně na noc a ukryl se pod
opálky na dřevěné uhlí. Maličcí pomocníci zrovna přicupitali ke kovadlině, když Matyáška začal škrábat
prach v nose. Kýchl a prozradil se!
Jegři se na něj vyřítili jako líté saně
a než se chudák nadál, vypálili mu
žhavým uhlem obě oči. Pak vše zhaslo a ztichlo, takže kamarádi venku
slyšeli jen strašný nářek oslepeného
přítele.
Od té doby se jegři neukázali a staří hamerníci na ně často vzpomínali:
„Jó, dokud jegři dělali, bývalo dobře!“
A slepý Matyášek byl ještě dlouho
živ.
Hynek Jurman

Víte něco
o soše?

Otevření výstavy dětských prací „Znám křišťálovou studánku“
Dne 14. 5. 2014 se v obchodní pasáži Mazourek konalo zahájení výstavy a předání cen vítězům 7. ročníku
dětské umělecké soutěže „Znám křišťálovou studánku“. Letošní ročník,
stejně jako ročníky minulé, vycházel tematicky z dění na Bystřicku
a zároveň se stal doprovodnou akcí
k projektu „Znám křišťálovou studánku….“, do kterého se zapojila řada
škol z Bystřicka a Novoměstska. Projekt je zaměřen na pasportizaci a obnovu studánek na území MAS Zubří
země (více informací na www.zubrizeme.cz). Pravidla soutěže rozdělila
účastníky do tří věkových kategorií.
Ve výtvarné části soutěže bylo úkolem první, nejmladší kategorie, výtvarně zpracovat návrh na hrníček ke
studánce. U dalších dvou věkových
kategorií byly výtvarné práce inspirovány básní Josefa Václava Sládka

„Lesní studánka“ a studánkami Bystřicka. V literární části soutěže se pracovalo na téma „Bez vody není života“. Celkem bylo předáno 142 prací
z 11 škol. Do výtvarné části soutěže
bylo z toho přihlášeno 140 prací.
Tento počet je historicky nejvyšší za
devítileté konání soutěže.
Vernisáž zahájila recitací básně
„Lesní studánka“ Josefa Václava Sládka žákyně ZŠ Bystřice n. P. (Nádražní
ul.), Tracy Balievová. Poté se slova
ujali pořadatelé Ing. Karel Pačiska
(starosta Města Bystřice n. P.) a Augustin Holý (předseda Mikroregionu
Bystřicko). Ke sváteční náladě akce
přispěli žáci ZUŠ Bystřice n. P. Ondřej Kunovský a Kateřina Čechová,
kteří pod vedením Martiny Olivové,
dipl. um., zahráli na klarinet a ﬂétnu
několik drobných skladeb. Slavnostním odpolednem provázela Ing. Eva
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Zamazalová, která je jednou z těch,
díky kterým se v našem regionu tradice těchto dětských soutěží ujala.
Vítězové dětské soutěže obdrželi diplomy, ﬁnanční odměny a drobné věcné dary. Kromě pořadatelů se na odměnách a darech autorům oceněných prací
vždy podílí řada sponzorů soutěže.
Tentokráte to byla Gama Group a.s.
člen skupiny KOH-I-NOOR HOLDING, MAS Zubří země
o.p.s. a Povodí Moravy
s.p. Moc jim děkujeme za
velkorysost.
Naše
poděkování
si zaslouží i pan Josef
Mazourek za ochotné
poskytnutí prostor pro
výstavu a členové údržby městského bytového
fondu za tvůrčí technickou přípravu. Zvláštní

poděkování patří SK Bystřice n. P.
a TJ Jiskra Vír za zapůjčení fotbalových sítí, díky kterým mohly být
výtvarné práce v obchodní pasáži
nainstalovány.
Děkujeme všem účastníkům
soutěže, blahopřejeme autorům vítězných prací a společně s Vámi se
již těšíme na další ročník.
Jarmila Zemanová, MB
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František Pillmayer

* 17. 5. 1960 v Brně
Maluji a tvořím od nepaměti, protože si nemůžu pomoci. Je to způsob, jak vyjádřit mé vnímání života. Věřím,
že když věci, které dělám, dělám poctivě, že to má smysl.
Vzhledem k tomu, že nechci podceňovat návštěvníky
výstavy, troufám si trochu obejít zavedené klišé a uvádím jen několik mých výstav, které pro mne byly stěžejní
a vryly se mi do paměti:
1979-85 výtvarné underground ha- 2001 - Stará radnice Brno
ppeningy Brno
2001 - hrad Křivoklát
1983 - Střelice
2002 - hrad Křivoklát
1990-91 společné výstavy se Sdru- 2004 - Litoměřice
žením výtvarníků Moravy a Slezska 2005 - Bystřice n. Pern.- společná
1995 - Bystřice nad Pernštejnem
2006 - Veselí nad Moravou
2001 - Jamborův dům v Tišnově
2009 - Veselí nad Moravou
Bystřice je pro mne v podstatě domácí půda, nevystavuji zde poprvé
a dlouhá léta jsem tu žil.
Cítím, že sem patřím a tak si dovoluji doufat, že i moje obrazy pro vás budou
srozumitelné bez sáhodlouhého průvodního slova a uměleckého rozboru.
Výstava je pro mne jakousi záminkou k setkání, které se odlišuje podstatným způsobem od běžného setkání na ulici. Jde tedy o jakési zastavení
v čase, který navzdory všem snahám neustále běží …..
K obsahu výstavy mohu říci jen tolik: cirkus, klaunové a vše co k manéži
Jmenuji se Eliška Matoušová. Pocházím s Havířova, kde jsem také do
svých dvaceti let žila.
Nyní jsem šťastně vdaná a bydlím
se svou rodinou na Vysočině, v městečku Krucemburk.
Zde se také věnuji své oblíbené činnosti, kterou je malování.
Mým výrazovým materiálem jsou
olejové barvy, které pomocí malířské
špachtle nanáším na plátno nebo dřevěný podklad. Soustředím se na výrazné
tahy a jasné přechody barev, přičemž se
snažím zachytit hru světla a stínu. Dávám přednost přírodním a městským
scenériím.
Výtvarná činnost dost zásadním
způsobem ovlivňuje můj život. Jsem
ráda, že pomocí štětců a barev mohu
vyjádřit své pocity a nálady a díky tomu
se cítit šťastná.

patří mne vždycky přitahovalo, nikdy jsem si však netrouﬂ uspořádat výstavu na toto téma. Manéž pro mne symbolizuje pohyb …. a pohyb je základním kamenem mé tvorby …..
A když se věci daly do pohybu a dostal jsem nabídku opět po létech vystavovat v Bystřici, řekl jsem si:
FRANTO BER TO!
F. Pillmayer

Eliška Matoušová - 1961*

Výstavy: 2014 – galerie Gustava Mahlera Jihlava
2013 – galerie Doubravka Ždírec nad Doubravou
2012 – galerie K-Trio Ostrava
2010 – galerie Střed Přerov
2010 – ﬁremní galerie Praha 1

Slavnostní otevření Galerie v průchodu
Město Bystřice nad Pernštejnem
a Mikroregion Bystřicko již od roku
2005 tradičně pořádají dětské výtvarné
a literární soutěže, ze kterých vzniká
řada zajímavých dětských prací zaměřených na historické, kulturní a přírodní
zajímavosti Bystřicka. Ani letos tomu
nebylo jinak. V souvislosti s dalším ročníkem soutěže byla po třech letech, ve
středu 14. 5. 2014, slavnostně otevřena
nová expozice Galerie v průchodu.
Galerie v průchodu nyní nabízí
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svým návštěvníkům zhlédnutí výtvarných prací VI. ročníku dětské výtvarné
soutěže s tématem „Tradice Bystřicka“
a VII. ročníku dětské soutěže s tématem
„Znám křišťálovou studánku“. Výtvarné práce jsou pozvánkou na Bystřicko, které je zachyceno s neotřelým
dětským pohledem a fantazií dětem
vlastní. Návštěvníci se mohou podívat
na umělecky zpracovaná témata obou
ročníků soutěže mnohdy se zajímavě
propracovanými detaily.
V Galerii v průchodu je umístěno
45 dětských prací z 13 škol (ZŠ
Bystřice n/P – Nádražní ul., ZŠ T. G.
M. Bystřice n/P,
Gymnázium Bystřice n/P, ZŠ Dolní
Rožínka, ZŠ Rozsochy, ZŠ Věcov,
ZŠ Štěpánov n/S,
ZŠ Prosetín, ZŠ
Zvole, ZŠ Jimramov, ZUŠ Bystřice
n/P, ZŠ Rožná, ZŠ

Bystřice n/P – Tyršova ul.).
Děkuji za organizátory všem
účastníkům výtvarných soutěží (samozřejmě i zúčastněným základním
školám), kterých bylo za 7 ročníků
téměř 500. Doufám, že i v následujících letech bude o výtvarné soutěže zájem jako doposud. Tímto Vás

všechny zveme k návštěvě nově otevřené Galerie v průchodu a prohlídce
dětských výtvarných prací.
Doufám, že dětské kresby, které
hlídá webová kamera, budou pro veřejnost stále krásné a nebudou předmětem
vandalismu.
Iva Gregorová, MB

Zubní pohotovost KVĚTEN - ČERVEN 2014
KVĚTEN
31.5.MUDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
ČERVEN
1.6. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
7.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
8.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
14.6. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
15.6. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
21.6. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
22.6. MUDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 130, 566 536 712
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

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ČERVEN 2014
Neděle 1. června – Masarykovo
náměstí
POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ
1Děti vstup zdarma, dospělí 50% sleva
DĚTSKÉ ATRAKCE, PROHLÍDKA
HASIČSKÉHO
ZÁSAHOVÉHO
VOZIDLA, OBČERSTVENÍ
Pořádá: Město Bystřice nad Pernštejnem
ANR ČR, o. s., Cantes o. s., Dům
dětí a mládeže, HO Lezci z Vysočiny, Chopper team, Jízdárna EDEN,
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, Kulturní dům, Městské muzeum,
NADOSAH – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, Sbor dobrovolných
hasičů, Usměváčci – PDRP, Veterán
TATRA klub
Podpořil: Kraj Vysočina
Úterý 3. června – velký sál KD –
17.00 hodin
Pořádá: Hudební škola Yamaha
KONCERT
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
V 7. závěrečném koncertu se představí
žáci Hudební školy Yamaha v individuální a skupinové hře na keyboard,
zobcové ﬂétny a ve zpěvu. Skladby
a jejich úpravy jsou nejen z oblasti populární hudby a jazzu, ale také lidové
a vážné hudby.
Vstupné: dobrovolné
Sobota 7. června – velký sál KD –
19.30 hodin

XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
PAVEL ŠPORCL – housle
GIPSY WAY ENSEMBLE
NIKOLA SLÉZ – housle
ZOLTÁN SÁNDOR – viola
TOMÁŠ VONTSZEMÜ – cimbál
JÁN RIGÓ – kontrabas
Nejúspěšnější a nejžádanější projekt
Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou kapelou navazuje na stejnojmenné nahrávky, které Pavel Šporcl
natočil s kapelou Romano Stilo. Po
úspěšném turné v roce 2009 uvedl
program o rok později na Mezinárodním hudebním festivalu Český
Krumlov a na Smetanově Litomyšli.
Vstupné: 300 Kč (do 31. 5. snížené
250 Kč), zlevněné 200 Kč
Předprodej: kulturní dům
Pátek 13. června – velký sál KD –
20.00 hodin
Pořádá: SONK, o. s. při ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT
HRADIŠŤAN A ORCHESTR
NĚHOSLAVA KYJOVSKÉHO
Koncert vynikajícího souboru Hradišťan s Orchestrem N. Kyjovského
a hosty.
Soubor Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým
hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle
širokým žánrovým záběrem a netra-

dičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z folklóru. Více informací na www.hradistan.cz a www.
sonk.cz.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 70 Kč
Předprodej: KD a TIC – 566 590 387,
566 690 388
Středa 18. června – velký sál KD –
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Sobota 21. června – malý sál KD –
19.30 hodin
XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS
MORAVIAE
DUO ARDAŠEV
RENATA ARDAŠEVOVÁ – klavír
IGOR ARDAŠEV - klavír
Edvard Hagerup Grieg: Norské tance
a lidové písně op. 17, výběr
Vít Zouhar: Drásnění
Maurice Ravel: Španělská rapsodie
pro čtyřruční klavír
Vstupné: 200 Kč (do 31.5. snížené
150 Kč), zlevněné 100 Kč
Předprodej: kulturní dům
Neděle 22. června – velký sál KD –
17.00 hodin
Pořádá: Divadlo Beze Jména při ZUŠ

DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ MUZIKÁL

AŤ ŽÍJÍ DUCHOVÉ
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem
Dětský muzikál Ať žijí duchové je příběh, který vás pobaví a potěší zrakem
i sluchem. Čekají na vás skvělé herecké výkony, nespočet písniček v doprovodu divadelního orchestru a také
několik tanečních vstupů.
V hlavních rolích: Jana Hroncová, Lukáš Kunovský, Ivo Solař, Alena Vorlová, Daniel Hrůza, Ondřej Kunovský,
Roman Proks, Matyáš Exl a další.
Hudební doprovod: Orchestr Divadla
Beze jména
Režie: Martina Olivová
Vstupné: dobrovolné
Reprízy muzikálu jsou v pondělí 23. 6.
v 8.30 a 10.00 hodin a v úterý 24. 6.
v 8.30 a 10.00 hodin
Připravujeme:
10. srpna - Vavřinecká pouť
8. ročník přehlídky dechových hudeb
PRODEJ VSTUPENEK
/pokud není uvedeno jinak/:
KD, Luční 764, Bystřice n. P.tel.
566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /
kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před
každým představením.
Změna programu vyhrazena!

POZVÁNKA DO TOPIČOVA SALÓNU
Pražská Národní třída č. 9 bývala
vždycky dobrá adresa. I za komunistů zde od roku 1949 sídlilo nakladatelství Československý spisovatel.
Před nimi Lidové noviny i nakladatelství Borový, protože budovu
v roce 1936 koupil politik a podnikatel Jaroslav Stránský. To je ten, co
naše nejlepší novináře zval do své
vily ve Víru.
Ale slávu uvedené adresy zahájil
už František Topič, což byl významný pražský nakladatel, který z malého knihkupectví na Národní třídě
vytvořil významný podnik. V něm
zbudoval i prosklenou výstavní
síň. Tento Topičův salón byl založen v roce 1894 a prezentuje od té
doby jenom samé významné tvůrce.
Vystavovali zde Marold, Ženíšek,
Mucha, Aleš, Zrzavý, Švabinský...
Z našeho regionu zde v roce 1910
vystavoval úspěšně 80 akvarelů
Václav Jícha, bystřický rodák.
Letošní výstava našeho krajana akademického malíře Jiřího
Štourače pod názvem „Ticho,
které mluví“ má slavnostní vernisáž 26. května 2014 a veřejnosti
bude přístupná od 27. května až do
27. června. Večerní setkání s tvůrcem je na programu 18. června od
18.00 hodin.
Malíř, kreslíř, ilustrátor a restaurátor Jiří Štourač, také tvůrce bystřické PF 2010 a kmotr naší poslední
knihy o Bystřici "Na bystré vodě",
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patří k umělcům, kteří se nenechají
strhnout módními trendy. Jde svojí cestou a dbá na svůj vnitřní hlas,
který ho nabádá, co je důležité. Jeho
tiché dílo opravdu hlasitě a uhrančivě promlouvá k vnímavým lidem.
Retrospektivní Štouračova výstava
představí jeho malířské, kreslířské
i ilustrátorské dílo. Spatříme tak zátiší, ﬁgury i architekturu. K vidění
budou třeba též ilustrace k románu
„Ve znamení zubří hlavy“, který se
odehrává v našem kraji.
Jiří Štourač se vždy hrdě hlásí ke
svým kořenům na Bystřicku (Švařec, Štěpánov, Písečné, Bystřice).
Nadcházející výstava je velkým oceněním tohoto skromného umělce.
Kdo se nedostane do Prahy, může
vidět Štouračovy obrazy v září letošního roku v Poličce. A příští léto ve
Štěpánově nad Svratkou.
Hynek Jurman
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Oslavy 50. výročí založení
fotbalového oddílu v Ujčově

SK Ujčov si Vás dovoluje pozvat v sobotu 28. června 2014 na oslavy
50 let fotbalu v Ujčově
Akce začne v 10.00 hodin na místním hřišti.
Program:
od 10:00 hod zahájení
10:30-12:00 hod fotbalové utkání Žáci Ujčov- Nedvědice
12:30-14:00 hod fotbalové utkání FC Povodí- Olešnice
14:00-16:00 hod fotbalové utkání Ujčov "A"- Štěpánov n/Svr.

16:00-18:00 hod fotbalové utkání
Ujčov staří páni - Veteráni reprezentace ČR
Za bývalé reprezentanty přislíbili účast:
Ladislav Vízek, Ivan Hašek, Horst Siegl, Milan Vízek, Josef Pešice, Vladimír Šmicer, Jiří Jeslínek, Petr Janečka, Karel Jarolím, Jan Koller, František Zlámal, Ivan Trojan, Zdeněk Peclinovský, Radek Bejbl.
Mezi zápasovými přestávkami proběhne fotbalový freestyle - Petr
Karásek - dvojnásobný mistr ČR, zazpívá nám pěvecký sbor Labyrint
a zpěvačka Jitka Benová. Po zápase reprezentantů proběhne autogramiáda. Program bude moderovat DJ Klíma, který nám večer zahraje na diskotéce.
Celý den můžete ochutnávat naše speciality z grilu a udírny.
Výhodné celodenní vstupné 100,- včetně vstupu na večerní disko!!
Srdečně zve výkonný výbor SK Ujčov.
P. P.

Mužstvo „starších pánů“ SK Ujčov sestavené v roce 1989 u příležitosti konání oslav 25. výročí založení oddílu kopané.
Zleva: K. Fafílek, E. Mitáš, J. Bednář, P. Kašparec, A. Knoﬂíček, E. Praisler,
M. Bednář, M. Hájek, J. Lajda, J. Bureš, v podřepu A. Čepička, M. Mikulica,
J. Pohanka, V. Zeman, F. Špička, V. Kytner, M. Kytner, J. Kříž (rozhodčí).

Turnaj v malé kopané
Sportovní klub Ujčov pořádá 4. ročník turnaje v malé kopané. Turnaj se
uskuteční v sobotu 5. července 2014. Přijímáme přihlášky týmů a zveme fanoušky kvalitního fotbalu. Bližší informace na tel. čísle 728 704 363.
P. P.

Den matek

Maminka jsou zářivé oči,
úsměv za každým slovem,
voňavé vlající vlasy,
pohlazení, když to nejvíce potřebujeme,
jsou to pohádky na dobrou noc,
když ještě malí zavíráme únavou oči.
Jsou to i výlety, dobré buchty,
ale hlavně dobrá rada při obtížích,
a to v každém věku.
V neděli 11. května všem maminkám zatancovali, zazpívali a zarecitovali
žáci Základní školy Zvole. S hudebním pásmem pak vystoupily i děti z MŠ
Olešinky pod vedením paní ředitelky Matouškové.
Za ZŠ Zvole H. Vítová a R. Jará
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ŠD ze Štěpánova na cvičáku Kynologického
klubu Bystřice n. P.
Ukázka výcviku psů, chování ke
psům, poslušnost, obrana a ještě
mnoho dalších zajímavostí ze života
psů, to vše jsme se dozvěděli na cvičáku Kynologického klubu Bystřice
nad Pernštejnem. Tomáš Makovský, Pavla Polnická a Jaroslav Barták nám se svými pejsky Cecilkou
a Orim předvedli, jak v praxi vypadá
výcvik a výchova psa. V rámci projektu školní družiny „Pes – nejlepší přítel člověka“ jsme na cvičáku

zakončili svoje týdenní poznávání
v oboru kynologie. Dlouho dopředu
plánovaná akce byla ohrožena nepřízní počasí, ale díky panu Miroslavu
Nečesánkovi a HZS Štěpánov nad
Svratkou se akce nemusela rušit,
protože nás do cíle dovezl hasičský
vůz, což byl pro děti také zážitek.
Došlo i na hledání pokladu pomocí
GPS a opékání špekáčků. Děkujeme
za ukázky z výcviku a budeme se těšit někdy zase na viděnou.

Obec Věžná pořádá

IV. ročník Věžná OPEN
turnaj ve volejbale smíšených družstev
(podmínkou jsou minimálně 2 ženy v každém družstvu)

o „Věženskou plácačku“
v sobotu 21. 6. 2014 v 8,30 hod.
na hřiš u kulturního domu
Sponzor: ČEZ, a.s.

Blahopřání
Dne 19. května 2014 se dožívá
krásného životního jubilea
paní Marie Dvořáková z Milasína.
Občané a zastupitelé obce jí i touto
cestou děkují za práci v roli starostky
a přejí i nadále stále krásnou atmosféru v obci, pevné zdraví a vše hezké
v osobním životě.
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ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ MŠ A ZŠ
ROVEČNÉ
Na 15. 5. 2014 žáci ZŠ a MŠ Rovečné chystali školní akademii. Začali se
učit básně, písně, kroky tanců a texty divadel. Vyráběli kulisy, masky, sháněli
kostýmy. Následovalo mnoho zkoušek a den D se blížil mílovými kroky.
Před samotným vystoupením v Kulturním domě Rovečné zavládla mírná
nervozita a vysoké očekávání – a zadařilo se!
Sešel se plný sál diváků a žáci zahájili akademii. Zahráli dvě divadla – Zlatovlásku a Začarovaný les, zazněla řada písní – jak českých tak anglických.
Děti natrénovaly lidové i moderní tance, které předvedly. Zapískaly na ﬂétny,
někteří zahrály na klavír, housle či kytaru, recitovaly básně.
Náročná práce, kde bylo potřeba zapojit veškeré schopnosti a dodržovat
disciplínu, ale nezůstala bez odměny. Tou největší byl potlesk a pochvaly
rodičů, příbuzných a známých. Rádi bychom ještě jednou poděkovali jak
žákům ZŠ, rodičům a obci Rovečné tak všem divákům, kteří si udělali čas
a zavítali na akademii. Děkujeme a v příštím školním roce při dalším vystoupení na shledanou.
Učitelé ZŠ Rovečné

ŠTĚKULE PODRUHÉ
Po loňské úspěšné premiéře i letos proběhne Štěpánovské kulturní léto. Tentokrát budou programy
rozloženy do více termínů, budou
se konat opravdu po celé léto. Vše
zahájí pětikilometrové „Putování
se Štěpánovským čtyřlístkem“ už
31. 5. 2014. Vyrazí se od základní
školy v 9 hodin, na trase bude čekat
na děti bohatý program a v cíli vyhodnocení a překvapení.
Už oblíbená „Plaviáda po řece
Svratce“ bude zahájena v sobotu
14. června ve 13.30 hodin prezentací účastníků a jejich originálních
plavidel u boroveckého mostu. Na
tuto nevšední akci zveme plavce

a námořníky z širokého okolí. I na
příchozí diváky čekají zábavné soutěže.
Příznivci výtvarného umění si
na své přijdou v neděli 22. června, kdy bude v přísálí kulturního
domu zahájena výstava obrazů
zdejšího rodáka ing. arch. Libora
Bauera. Hlavní program se uskuteční o dva týdny později, o pouti
28. a 29. června 2014. Na 31. srpna
se chystá výstava fotograﬁí Jiřího
Hřebíčka, vynikajícího fotografa
a cestovatele, mj. vítěze Ceny starosty Města Bystřice v rámci Zrcadlení 2013.
-HJ-

Obec Věžná , 593 01 Bystřice n.P.
Tel.: 566 567 318, 723 217 746

Den dětí
Obec Věžná zve všechny dě i dospělé na

Výlet do ZOO Zlín
v sobotu 31. května 2014 v 8.00 hod.
Sraz na autobusové zastávce.
S sebou: sportovní oděv a obuv a hlavně dobrou náladu.
Sponzor: ČEZ,a.s.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SOKOLŠTÍ ŠERMÍŘI VYHRÁVAJÍ
21.
Jarní
pohár
12.4.2014 Praha Vršovice muži. 1 Jan Kurfürst, 2x3. Místo Jiří
a Michal Kurfürstovi
Mostecký ﬂeret 26.
4. 2014 kategorie mlž.
děvčata 1. Eliška Malíčková, 3. Isabela Sedláková, v kategorii ž. 2 Eliška
Malíčková a 3. Isabela
Sedláková. Chlapci mlž.
1. Marek Totušek a v ž.
2. Robert König. Všichni
z TJ Sokol Bystřice n.P.
VK.

Tenisová školička 2014
Tenisový klub Bystřice nad
Pernštejnem bude ve dnech 23. 27. června 2014 pořádat v areálu
u koupaliště další ročník tenisové
školičky pro děti ve věku od 6-9
let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci seznámí se základy
této krásné hry a na závěr si budou
moci zahrát svůj první turnaj. Teni-

sová školička bude probíhat denně
a začne v pondělí dne 23. 6. 2014
v 16.00 hod. Cena je 500,- Kč/dítě.
Děti, které nemají vlastní tenisové
rakety, si je budou moci na školičku
zapůjčit. Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly buď
osobně, nebo telefonicky na čísle
566 551 098.

POZVÁNKA DO DOUBRAVNÍKU
V sobotu 14. června 2014
pořádá zastupitelstvo městyse
Doubravník a doubravnický odbor Klubu českých turistů již
7. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky
i s kolem.
Pro pěší turisty bude připraveno
5 tras o délce 9, 15, 27, 39 a 50 km.
Nejkratší trasa povede z Doubravníku
do Sejřku a přes Rakoví a Maňovou
zpět do Doubravníku. Patnáctka vede
přes Prudkou, Borač, Kaly a Maňovou, sedmadvacítka přes Borač,
Předklášteří, Dolní Loučky a Kaly,
devětřicítka do Dolních Louček jako
předcházející trasa, ale bude pokračovat na Šafránkův mlýn a přes Drahonín a Sejřek. Ti, kdo se vydají na
nejdelší trasu, půjdou přes Skorotice,
Křížovice do Štěpánovic a další cesta se jde společná s devětatřicítkou.
Pro cyklisty budou připraveny
dvě trasy - 36 a 65 km. Povedou
přes Tišnov, Drásov, Železné a Lomnici, na delší trase si přidají cestu
z Drásova přes Unín, Žernovník

a Všechovice do Železného.
Start na dvě nejdelší pěší
trasy je od 6.00 do 8.30
hod., na další pěší trasy
a na cyklotrasy mohou zájemci
vycházet nebo vyjíždět od 8.00 do
10.15 hod., na nejkratší trasu je
možno vyjít až do 14.15 hod.
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.
Jako každoročně i letos bude diplom
nový. A nebude chybět tradiční kalendářík s pozvánkou na příští ročník.
Je třeba ještě uvést, že pochod byl
i pro letošní rok zařazen do seriálu
akcí mezinárodního sdružení Internacionaler Volkssportverband /IVV/,
do desítky vybraných akcí IVV v ČR
a do Dvoustovky významných akcí
Klubu českých turistů.
-ok -

Rekapitulace další sezony TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem Basketbalový oddíl
Druhá sezona Bystřických basketbalistů je u konce, a tak je čas udělat si
trochu prostoru pro rekapitulaci uplynulých událostí.
Na podzim roku 2013 odstartovali
kadeti U 17 svoji druhou sezonu v konkurenci dalších deseti týmů z celé Jižní
Moravy. Soutěž se hrála čtyřkolově,
vždy každý s každým dvě utkání na
domácím hřišti, dvě utkání na soupeřových palubovkách. Všech jedenáct
týmů bylo rozděleno do dvou skupin
dle zeměpisného rozložení - tedy východ a západ. Po odehrání těchto skupin se dále odehrály na jaře roku 2014
zápasy o celkové umístění v tabulce,
kde kadeti z Bystřicka obsadili nakonec
konečné 10. místo. Bohužel, již na startu sezony jsme se potýkali s velmi malou účastí na trénincích, což se později
projevilo i na samotném herním projevu týmu v zápasech. Nejsme schopni
vytvořit konkurenční boj v týmu, celková základna dorostenců čítá něco
kolem sedmi až osmi stabilních hráčů,
kteří mají enormní zájem a hlavně
sportovního ducha prát se o příčky
nejvyšší. Vidíme to jako dlouhodobý
problém v tomto sportu. Informovanost
a frekventovanost basketbalu má spíše
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sestupnou tendenci oproti jiným míčovým sportům, na které doplácíme.
Brali jsme proto jako svou hlavní
povinnost založit v našem městě centrum tohoto sportu pro širokou veřejnost
zájemců o tuto hru. Dne 19. dubna se
tak konal vůbec první ročník Streetbalového mládí Vysočiny - tedy hry basketbalu velice příbuzné, kam se nám
podařilo nalákat čtrnáct týmů nejenom
z celé Vysočiny. V Bystřici se v prostorách Základní školy Nádražní prala
o vítězství družstva chlapců a dívek
z Hradce Králové, Pardubic, Litomyšle,
Znojma, Třebíče a jiných. Turnaj měl
silný ohlas, je nám tudíž jasné, že příští
rok ho musíme udělat znovu a pokud
možno i lépe a i na dále propagovat tuto
hru všemi dosažitelnými způsoby.
V roce 2013 se po dlouhé odmlce
podařilo dát dohromady i tým mužů,
kteří rovněž přihlásili soutěž organizovanou ČBFJM(česká basketbalová
federace jižní Morava). Cesty po celé
Moravě, kolikrát až k samotným hranicím našich jižních a východních sousedů, jsou velice náročné jak časově, tak
ﬁnančně. Přesto parta zhruba patnácti
mladých ale i zkušených veteránů ráda
obětuje svůj čas pro tuto skvělou hru.

V první sezoně se mužům dařilo dost
podobně jako kadetům. Doplácíme
na herní nevyspělost a zkušenosti
hráčů, chybí organizace hry spolu
s velkým vůdcem týmu. Potřebné
štěstí se k nám stavilo rovněž zády.
Do další sezony plánují hráči z Bystřicka obsadit v soutěžní tabulce lepší
umístění a bojovat o stupně nejvyšší.
Prvotní impuls znovuobnovit basketbal v Bystřici se zdá být jako vydařený, nicméně je potřeba spoustu
věcí posunout o úrovně výše, udržet
nastolený standard a dále propagovat

tento sport v našem městě. V neposlední řadě musíme poděkovat všem,
kdo se zasloužili o to, že se u nás
basketbal hraje. Hlavně potom Bystřickému TJ Sokol, Městu Bystřice
nad Pernštejnem, ﬁrmám WERA
WERK a spoustě dalších sponzorů,
bez kterých by nebyla funkčnost oddílu možná.
V následující sezoně hodláme i nadále přihlásit obě družstva do soutěžních utkání ČBFJM. Rádi přivítáme do
svých řad i právě Vás!!!

V bystřické hale se
cvičilo s Klokanem
V sobotu 10. května se v bystřickém Areálu sportu konal první ročník akce
„Buď ﬁt s Klokanem“. Pořádala jej instruktorka Jumpingu a Piloxingu Lucie
Kotoučková ze sportovního klubu Fit Klokan. Cvičení na trampolínách neboli
jumping a horká novinka z posiloven piloxing kombinující prvky boxu a pilates
tvořily hlavní náplň celé akce. Sobotní sportovní odpoledne zahájily malé holčičky z programu Jumping KIDS svým vystoupením na trampolínkách. Lekce
jumpingu vedly instruktorky Veronika Kobzová a Petra Dufková. Souběžně se
cvičením na trampolínách probíhaly pod vedením instruktorky Ivety Dvořákové
lekce Body shape a Břišní pekáč zaměřené především na posílení břišních svalů.
Hlavní hřeb akce byl piloxing s master trenérkou a školitelkou Evou Kortanovou. Na závěr se vytrvalci mohli protáhnout při Pilates Institut s Idou Krškovou.
S Klokanem si přišlo zacvičit celkem čtyřicet nadšených sportovkyň, které
v průběhu odpoledne chodili podporovat zvědaví diváci. Nechyběl ani maskot
Klokan a závěrečná tombola o ceny. „Chtěla bych poděkovat všem instruktorkám za pomoc při přípravě celé akce, Sportcentru Velké Meziříčí za zapůjčení
trampolín, Evě Kortanové za to, že si našla ve svém naplněném kalendáři čas,
aby nás poctila svou návštěvou a dala cvičenkám lekci špičkového piloxingu,
Idě Krškové za perfektně připravenou lekci pilates, dále pracovníkům sportovní
haly za vstřícnost a pomoc při přípravách a hlavně všem dámám, které se zúčastnily a vytvořily skvělou atmosféru,“ říká hlavní organizátorka akce a zakladatelka sportovního klubu Fit Klokan Lucie Kotoučková. Kdo klokaní odpoledne
nestihl, nemusí zoufat, mladá propagátorka Jumpingu a Piloxingu na Bystřicku
má v plánu akci zopakovat. „Kladné ohlasy jsou pro mě inspirací k vytvoření
dalších ročníků a podobných sportovních událostí. Budeme se snažit zapracovat
na svých chybách a být zase o něco lepší.“
Markéta Černá
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

ČESKO-SLOVENSKÉ
FOTBALOVÉ SRDCE
2014



v rámci kampanČ Dne bez tabáku
poĜádá výlet pro rodiny s dČtmi
do

ve středu 25. června

PARKU MIRAKULUM
Milovice okres Nymburk

se na stadionu v Bystřici n.P.
utkají celky

sobota 14. þervna 2014
http://www.mirakulum.cz/preview/

FC VYSOČINA
JIHLAVA

Odjezd od Kopretiny (DĤm s peþovatelskou službou) v BystĜici v 7.00 hod.
Cena za sedadlo 250 Kþ.
Zveme širokou veĜejnost.
Informace na tel. þísle 731 130 776.
Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/

a AS TRENČÍN

Akce je podpoĜena v rámci prorodinného projektu Kraje Vysoþina a MČsta BystĜice nad Pernštejnem.
DČkujeme!

Začátek utkání - v 18:00 hod.

NOVINKY V DOUBRAVNÍKU
Doubravník/Brno. V sobotu 24. května v 17 hodin se uskuteční varhanní
koncert v kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku, po němž bude představeno CD nahrané na nově zrestaurovaných doubravnických varhanách. Na
varhany bude hrát pan Martin Poruba - katedrální varhaník ve Frieisingu, který
nahrál i CD. Zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola z Brna.
Doubravnické varhany jsou řazeny mezi nejvzácnější barokní varhany
v Evropě. V loňském roce bylo ukončeno jejich restaurování. Varhanám hrozil úplný zánik vlivem zborcení dřevěných částí, které byly silně poškozeny
červotočem. Cínové píšťaly byly mechanicky poškozeny. Prohlášení varhan za
kulturní památku jako celek v roce 2006 umožnilo získat prostředky na záchra-

nu z národních zdrojů a zároveň zabránit ztrátě historické podstaty nástroje.
Nástroj zrestaurovala dílna varhanáře Dalibora Michka ze Studének
u Jihlavy. Skříň s dřevořezbami od Ondřeje Schweigela pak provedli restaurátoři Ladislav Moravec a Jiří Kučera ve spolupráci s akademickým
malířem Mário Králem. Celá akce byla velmi náročná, trvala od roku 2006.
 Martin Poruba vystudoval hru na pozoun na konzervatoři v Ostravě a hudební vědu v Praze, v emigraci ještě varhanní hru na Hochschule für Musik und
Theater v Mnichově, kde dnes přednáší řadu hudebně teoretických disciplin.
V 90. letech byl dómským varhaníkem v Praze, po opětovném návratu do Německa je varhaníkem ve Freisingu a věnuje se také koncertní činnosti.

výhodné

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)

5

Bystřice nad Pernštejnem

VIKTOR ŠAFAŘÍK

výhradní, autorizovaný servis a prodej STIHL, VIKING
679 74 Lhota u Olešnice č. 8
Tel.: 516 463 131, 605 551 562
viktor.safarik@seznam.cz
www.stihl.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

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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