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AUTO MOTO VETERÁNI KONEČNĚ V BYSTŘICI NASTÁLO
9. 8. 2013 představili v prostorách
bývalého lihovaru svoje exponáty
členové VETERÁN TATRA KLUBU Bystřice nad Pernštejnem. Je tu
vystaveno na třicet osobních automobilů, několik nákladních, včetně
návěsu a přívěsu, šlapacích autíček,
motocyklů a spousty dobových relikvií, i hraček a dobové dílny s rozdělanou Tatrou 57 z roku 1933.
Tento nápad vznikl již dávno
v hlavě bystřického rodáka Fr. Proseckého, živnostníka v oboru zcela
odlišném, autoopravárenství. Živí
se jako malíř-natěrač.
Již v 18 letech začal jezdit s tátovou Tatrou 75 z roku 1936 a společně
s tátou začali v roce 1978 jezdit i po
srazech veteránů. Postupně od táty získával rady co a jak opravovat a v roce
1999 již otevřel auto moto Muzeum
na Bítově. Se svým kamarádem z Velké Bíteše a později dalším z Prahy toto
Muzeum provozují 10let. Již v tuto
dobu vznikla myšlenka přestěhovat
Muzeum do Bystřice nebo okolí. Nastaly marné snahy o získání vhodných
prostor na radnici. Na chvíli svítá,
když se prostory na Nových Dvorech
objevily. Bohužel městská rada inves-
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neschválila, a tak se již tehdy bystřický klub chytil nabídky L. Šikla a stěhuje se do Dolní Rožínky. Již po roce
provozu začíná být jasno, že tady to
dlouho nepůjde, tak se tento sběratel
rozhodl zakoupit část bývalého lihovaru a postupně ho přestavovat na výstavní prostory. K členům klubu z celé
republiky (i ze Slovenska) se začínají
přidávat přiznivci veteránů z Bytřice
a okolí a tito začínají pomáhat s rekonstrukcí budovy a sami se poohlížet po
nějaké té tatřičce pro sebe.
V průběhu třetího roku života

Muzea na Dolní Rožínce raději spolupráci rychle ukončil a veterány
stěhoval do staveniště na lihovaře.
V tuto dobu se radní z bystřice rozhodli podat pomocnou ruku a s ní
také nějaké ﬁnance a ještě pomohli
vyřídit dodaci z kraje (i když nebyla tak vysoká jako pomoc městská).
Městské peníze byly k dizpozici
hned, a tak práce začínají naplno.
Nyní, po necelém roce a půl, je výsledek práce vidět. Místo vytrhaných
podlah tu jsou podlahy nové, místo
zbytků hliníkových káblů tu je nová
el. instalace, omítky opravené, do-

bová dílna přestavěna. Hlavně je vše
již nachystané k prohlídce prvním
návštěvníkům.
Mezitím si ještě noví členové stačili nějakou tu tatřičku opravit, a tak
obohatit expozici na lihovaře.
Když se tedy nyní půjdete do depozitu VETERÁN TATRA KLUBU
Bystřice nad Pernšterjnem podívat,
jistě uznáte, že vynaložené síly členů
klubu a peníze Města Bystřice a Kraje Vysočina nebyly zbytečné a budete držet pěsti v získání další dodace
na rožšíření tohoto kulturního stánku
s kouskem historie.
-FP-

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Po loňské úspěšné premiéře proběhne i letos loučení s prázdninami u
pavilonu v lokalitě Rácová.
Účastníky uvítá starosta města
Ing. Karel Pačiska a následovat bude
procházka lokalitou Rácová s výkla-

dem. V následné drakiádě se vyřádí
hlavně děti, ale určitě i rodiče a bude
vyhodnocen nejhezčí drak. Na opékání párků v režii města se mohou
těšit všichni labužníci. O zábavu se
opět postarají hudebníci s kytarami

a zaznít by měly veselé historky
z Bystřicka. Hynek Jurman by především rád představil něco z materiálů lidového vypravěče Petra Jokla.
Začátek akce na Rácové je v neděli 1. září 2013 v 15.00 hodin.
-HJ-

Poslední prázdninové zastavení
na Rácové s „opékačkou“a drakiádou
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Město Bystřice n. P. vydalo na
konci července brožuru Bystřice
nad Pernštejnem Průvodce městem
v anglickém jazyce. K dispozici je
na Turistickém informačním centru.

Neděle 1. září 2013
(poslední den prázdnin)

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

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN ZÁŘÍ 2013
Datum

Název akce

1. 5. – 31. 10.

S Vodomilem ZubĜí zemí

Místo

Organizátor

Mikroregion BystĜicko

MČsto BystĜice n. P.

1. 6. – 30. 9.

III. roþník fotografické soutČže Zrcadlení

www.fotosoutez-bystricko.cz

KUMŠT o.s.

25.8. – 17.9.

Výstava: PĜíroda a spiritualita; vernisáž 25.8. v 15.00 hod.

Galerie Na Bahnech ve Víru

Galerie Na Bahnech

24. 8. – 1. 9.

SoustĜedČní volejbalistek VKKP Brno

Sportovní hala

VKKP Brno

30. 8.

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

Amfiteátr BystĜice n. P.

Zapnuto BystĜice o. s.

31. 8.

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

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

1. 9.

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

1. 9.

Derniéra 2013 - poslední akce v sezónČ

Rácová

MČsto BystĜice n. P.

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn s.r.o.

Výstava: Návrat k tradicím se soubory Rožínka a Groš;
vernisáž ve 14.30 hod.

Muzeum

Obþanské sdružení Groš

7. 9.

9. roþník Ve Víru harmonik; 14.00 hod.

KD Vír

Obec Vír

7. 9.

FarmáĜské trhy

Masarykovo nám.

MČsto BystĜice n. P.

9. 9.

KPH – zahajovací koncert, Jakub Pustina a jeho hosté; 19.30 hod.

MS KD

KD a KPH

Budova Jednoty Orla

Jednota Orel

VS KD

KD

5. 9. – 6. 10.

10. 9.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.

12. 9.

Screamers „SCREAM SHOW“; 19.30 hod.

13. – 15. 9
13. 9.

Tradiþní podzimní výstava drobného zvíĜectva
Setkání u sochy T. G. Masaryka

Areál VOŠ a SOŠ

ZO ýSCH

Socha T. G. Masaryka

MČsto BynP, KPV, ýSBS,
PTP,Sokol, Orel, Junák

Hrad Pernštejn

NPÚ – hrad Pernštejn

MS KD

KD

14. – 29. 9.

Podzim na PernštejnČ – tradiþní výstava aranžmá podzimních kvČtĤ
a plodĤ v interiérech hradního paláce

17. – 27. 9.

Výstava naruby

18. 9. – 20. 10.

MalíĜské sympozium HORIZONTY - HRANICE

PĤdní galerie

Muzeum

19. 9.

Kurz taneþní a spoleþenské výchovy pro mládež

VS KD

KD

19. 9.

Evropský den bez aut

Masarykovo nám.

MČsto BystĜice n. P.

KD Smrþek

Obec Býšovec, Smrþek

Amfiteátr v BystĜici n. P.

MČsto BystĜice n. P.

Slavnosti brambor BystĜice n. P.

FARMA EDEN

FARMA EDEN

21. 9.

Galaveþer s módní pĜehlídkou; 18.00 hod.

KD BystĜice n. P.

IN-SPIRACE a Ennie models

21. 9.

Turistický pochod JitĜenka 2013; 8.00-11.00 hod. od KD Vír

Okolí Víru

Spolek pĜátel JitĜenky

20. – 22. 9.
20. 9.
21. – 22. 9.

Oslava výroþí 660 let první písemné zmínky o obci Smrþek; zaþátek
20. 9. 2013 v 14.00 hod.
EKOMPILACE

21. 9.

FarmáĜské trhy; 8.00 – 11.00 hod.

Mitrov – Mitrovský dvĤr

Mitrovský dvĤr, a.s.

24. 9.

Dovadlo – Dámská šatna;19.30 hod.

VS KD

BystĜické národní divadlo

26. 9.

Divadlo O chytré kmotĜe lišce;10.00 hod.

VS KD

KD

27. 9.

Prezentace služeb Nadosah;17.00 hod.

VS KD

Nadosah

2. 10.

KPH Carl Petersson – klavír;19.30 hod.

MS KD

KD

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

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Malé prázdninové dobrodružství
zažilo 26 dětí z Domanína. Mnohé
poprvé ve svém životě mohly strávit
noc pod stanem bez mámy a táty.
Prožily odpoledne a teplou jasnou
noc ve stanovém táboru u Borovinky. Celý pobyt se nesl v duchu
indiánů, děti se rozdělily do dvou
kmenů, které mezi sebou soupeřily
v různých soutěžích a dovednostech. Opečený párek nad ohněm
byl dobrou večeří a tečkou za celým
večerem. S přicházející tmou šly
děti od nejmenších na kutě do stanů. Staší děti se střídaly v hlídkách
našeho stanového tábora po celou
noc, střežily nejen naši vlajku, ale
i klidné spaní ostatních dětí.
Samospráva Domanína oznamuje,

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
20.7. Jana Lipovská
Marek Moncman
20.7. Lenka Hanzlíková
Martin Pantíček
10.8. Zuzana Černá
Miloš Pečinka
Narození
ČERVEN 2013
4.6. Tibor Hostyák
10.6. David Brnický
16.6. Jan Bílek
22.6. David Kašuba
29.6. Tereza Čelechovská
Jubilanti
SRPEN 2013
Marie Dvořáková
ZÁŘÍ 2013
Josef Dvořák
Libuše Marková
Václav Syrový
Radoslava Zmrzlíková
Marie Krbůšková
Božena Kincová
Věra Menoušková
Růžena Vobrová
Jaromír Kubík
Jaroslav Boucník
Úmrtí
ČERVENEC 2013
Josef Křenek
Ladislav Jurnečka
Vilém Pilát

86 let
87 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

92 let
25 let
77 let

PODĚKOVÁNÍ
Dne 29. 7. 2013 náš
dlouholetý člen, Jaroslav
Matyáš, neváhal a u hráze
Domanínského rybníka zachránil tonoucího desetiletého chlapce.
Jardo, jsi frajer. Jsme
rádi, že jsi naším členem.
SDH Domanín

Hravý program pro rodiče s dětmi

TRDLOHRÁTKY
Ukázková hodina ZDARMA dne

3. září v 9.00 v Orlovně
Ukázkové hodiny proběhnou od 9 hod. - dě od
4 do 18 měs. a od 10,30 - dě od 18 do 36 měs.

Info: 605 876 601
trdlohratky-mar na@seznam.cz

ODDÍL JUDA
a sebeobrany

DDM Bystřice n.P. pořádá
že letošní ročník tradičního domanínského fotbalového turnaje se bude konat v neděli 15. září.
Samospráva děkuje spoluobčanům za příkladnou reprezentaci naší

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

obce v roli divácké kulisy během
letošních mezinárodních cyklistických závodů Vysočina 2013, které
poprvé a věřme, že ne naposledy
zavítaly, i do Domanína.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Středa 18. září 2013 v 17.00
tělocvična juda v kulturním domě
Vedoucí: K. Pročka a M. Beneš
3. strana
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POHÁDKOVÁ ALEJ
Městská rada na své poslední schůzi schválila vytvoření pěti
dřevěných soch v „životní velikosti“ s pohádkovou tématikou. Bude
osloveno pět řezbářů z blízkého
okolí, kteří tyto postavy vytvoří.
Jednou z lokalit, kde by mohly být
sochy umístěny, je alej v Lužánkách, což by vytvořilo základnu
„Pohádkové aleje“. Cesta v Lužánkách s alejí bude v blízké době důležitým komunikačním koridorem
spojujícím Centrum zelených vědomostí se sportovním areálem a městem jako takovým. Již nyní je alej
velmi dobře ošetřena a upravována.
A proto je pro její zatraktivnění

navrhováno vytvořit po pravé ruce
směrem od fotbalového hřiště „Pohádkou alej“, která bude tvořena
dřevěnými sochami pohádkových
bytostí umístěných mezi stromy.
Po levé ruce je navrhováno vybudování dětského lanového parku,
který by sloužil zejména dětem pro
radostnější a hravější slezení kopce
Lužánky. V letošním roce vznikne
studie, která navrhne jeho možnosti
a umístění. Pro příští rok by došlo
k vytvoření dalších pohádkových
dřevěných soch a také dřevěného
betlému.
Josef Vojta
místostarosta

INFORMACE PRO OBČANY
Obecní živnostenský úřad Bystřice n.P. informuje tímto všechny naše
občany, že od září 2013 bude v kanceláři obecního živnostenského úřadu zřízena nová poradenská služba občanského sdružení, jejímž cílem je
vytvoření zázemí pro spotřebitele při obraně proti uzavřeným spotřebitelským smlouvám s podvodnými prodejci a pomoc při řešení všech spotřebitelských problémů, včetně reklamačního řízení.

VÝZVA PODNIKATELŮM A FIRMÁM
Pro aktualizaci databází podnikatelů a ﬁrem Bystřice a mikroregionu Bystřicko žádáme všechny o předání kontaktů, otvíracích dob a
dalších důležitých údajů. Ve vlastním zájmu je posílejte mailem na
info@bystricenp.cz nebo je sdělte osobně v Turistickém informačním
centru v Bystřici, Masarykovo nám. 1.
TIC Bystřice n. P.

Bystřice se stane hlavním
městem brambor
Bramborové pochoutky, bramborová burza, bramborové soutěžení
a bramborové přednášky. To všechno nabídnou historicky první Slavnosti brambor na farmě EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. O víkendu
21. a 22. září se tu budou prezentovat nejlepší bramboráři z celé Vysočiny, jejichž čerstvě sklizené brambory si budete moci přímo na slavnostech nakoupit. Ochutnat můžete množství bramborových pokrmů
z dlouhé řady odrůd brambor a s využitím místních surovin.
slané. Na pódiu se bude střídat
s odborníky, kteří vám poradí, jak
brambory správně kupovat a řeč
bude i o tom, jak se k nám brambory dostaly a jaké místo mají v naší
kuchyni.
O program nebudou mít nouzi
ani rodiny s dětmi. Uprostřed areálu budou mít k dispozici dětský
koutek s bramborovými atrakcemi
a Panem Bramborou, který našim
nejmenším nachystá zábavné soutěže. A pokud máte rádi adrenalin,
pak je pro vás jako stvořená projížďka traktorem nebo kombajnem.
Tu si objednejte předem na webových stránkách slavností www.
slavnostibrambor.cz. Na těchto
stránkách bude možnost koupit
zvýhodněnou vstupenku v předprodeji nebo zamluvit vyjížďku na
koni. Ti, kteří na slavnosti přijdou,
získají také bezplatné vstup nebo
snížené vstupné na kulturní akce
a do památek Bystřicka.
Akci pořádá farma EDEN ve
spolupráci se sdružením ECEAT
a VOŠ a SOŠ zemědělsko-technickou z Bystřice nad Pernštejnem,
záštitu převzal starosta města Ing.
Karel Pačiska.

Z důvodu špatného stavebního stavu konstrukce mostu ev.č. 357-026 na
silnici II/357 v sousedství služebny Policie ČR v Bystřici nad Pernštejnem
přistoupila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem v Jihlavě, k provedení dopravního omezení spočívajícího ve vytvoření jednoho jízdního pruhu na středové části mostního tělesa. Provoz na
dotčeném úseku je nadále obousměrný, organizace dopravy je zabezpečena
svislým dopravním značením. V současné době probíhají projektové práce
spojené s rekonstrukcí mostu. Samotná rekonstrukce by měla proběhnout
v příštím roce.
MěÚ Bystřice n.P., odbor dopravy a silničního hospodářství

Slavnosti navazují na úspěšné gastronomické akce Slavnosti
chřestu a Slavnosti moravského
uzeného, jichž se farma Eden zúčastnila. Na nádvoří farmy vyroste
festivalová restaurace, čtyři velké
stany s bramborovým občerstvením, řemeslný jarmark, pódium
s kuchyní a po celou dobu bude
hrát cimbálka. Ochutnat budete
moci třeba bramborový tatarák,
pečenou krkovici s rozmarýnem
a gratinovanými bramborami,
vejce v bramborovém hnízdečku
nebo bramborové sladkosti. To je
jen malá ochutnávka z menu, které
připravují organizátoři. Každý dostane ke vstupence bramborovou
polévku na uvítání. Chybět nebudou ani soutěže. Přinést můžete
svého kandidáta na Největší bramboru roku 2013 nebo svůj vzorek
do soutěže o nejlepší bramborový
salát.
Pro milovníky vaření připravují organizátoři gastronomickou
show šéfkuchaře luxusní brněnské
restaurace Sunset Petra Vramby.
V ní vás naučí různé druhy brambor profesionálně vařit, zapékat,
zpracovávat na těsto sladké nebo
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Název sdružení:
„Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace „
Adresa poradny:
Příční 405, 593 01 Bystřice n.P.
Kancelář obecního živnostenského úřadu – 2.NP
tel. 566590337
Úřední hodiny:
Každé sudé pondělí od 15.00 – 17.00 hodin
Poprvé bude poradna otevřena 2. 9. 2013.
Marie Hanáková, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Dopravní omezení v Bystřici n. P.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Hlídejte si svého psa bedlivěji
Mít psa je v současné době velká móda. Někteří mají velkého psa,
jiným stačí menší plemeno. Někdo jej má rád, někdo miluje a jiný
jej kvůli partnerovi poněkud nerad toleruje. Všichni mají ale jedno
společné. Za pejska odpovídají. Ručí za jeho chování, přestupky,
lotroviny, ale za to dostávají od pejska velikou porci lásky. Psi jsou
také někdy pro zlost, ale stále nás to nezbavuje odpovědnosti.
Naše město má vybudovanou 1000,- Kč. Bez zaplacení nebude
záchrannou síť pro ztracené i ne- možné s pejskem odejít. Možná
chtěné pejsky. Tato služba funguje se vám to zdá přísné, ale chcejiž několik roků za dozoru vete- me tímto opatřením nejen ušetřit
rinářů, ale také město něco stojí. peníze, ale i zvýšit bezpečnost
V loňském roce jsme na odchyt, našich obyvatel. Volně pobíhajíci
ubytování, za stravu a další čin- zvíře je nebezpečné svému okolí.
nosti utratili z rozpočtu 72 tisíc Může někoho pokousat – a to se
Kč. V prvním pololetí je to zatím v Bystřici již několikrát stalo. Může
cca 15,5 tis. Kč. Ztracený pes je vběhnout pod kola cyklistů, zvlášbezpečnostní agenturou odchycen tě dětí, nebo malé děti ohrožovat.
a převezen do areálu Technických V nedávné době volně pobíhající
služeb. Zde ve speciálně vybudo- pes způsobil zranění dvěma cyklisvaném kotci pobývá nezbytnou tům na cyklostezce v Lužánkách.
dobu a potom je převezen do útul- Chlapec skončil s oběma rukama
ku v Polné, kde máme smluvně zlomenýma! Chci upozornit, že na
zajištěn odběr. Celá tato procedu- cyklostezkách nemají zvířata co
ra stojí ﬁnanční prostředky. Pej- dělat. Majitel je plně odpovědný za
sek musí být ošetřen, musí dostat veškeré následky, které mohou být
stravu a pití. Musí mít čistý kotec. vyčísleny i v tisícových částkách.
Častokrát se nám stává, že pejsek Je lepší být ostražitý, psa nenechat
je zde objeven svým pánem a to bez dozoru, uklidit po něm exkreje potom lásky! Bohužel peníze menty (ale to je na jiný článek)
za odchyt se zaplatit musí. Pokud a užívat si radost se svým pejskem.
si bude chtít páníček odvést svého
Vždyť pes je nejlepší přítel člomiláčka, musí nejprve zaplatit pří- věka!
slušnou částku za odchyt. Ta činí
Karel Pačiska

Jízdárna Eden
Letošní léto si s počasím velmi zahrávalo, vytrvalé deště střídala tropická
horka. Nám však nic nebránilo v tom, abychom na jízdárně nebo v kryté hale
splnili přání mnoha začínajícím jezdcům nebo těm, kteří si chtěli zpestřit
dovolenou novým zážitkem.
Přijďte si i vy spnit svůj velký sen a domluvte si jízdu na koni, kontaktujte
nás na telefonu: 603 444 598. Více informací najdete na našich internetových
stránkách: www.eden-farma.cz.
Náš jezdecký oddíl se v neděli 11. 8. zúčastnil parkurových závodů ve
Velké Losenici. Nergaro a Mitril (viz. fotka) soutěžili na překážkách ve
výšce 60 a 90 cm. Oba byli dobře připraveni, a díky tomu podali i v neznámém prostředí velice pěkný výkon. Již nyní se těšíme na další závody.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

EVROPSKÝ DEN
BEZ AUT
19.9.2013

Masarykovo námĢsơ v 9.00 hod.

STOP

Program:

Simulátor nárazu v akci
Skákací hrad a jiné atrakce
Celý den mĢstská doprava ZDARMA

DEN BEZ AUT
Pomalu se blíží Evropský týden mobility
(od 16. 9. 2013 – do 22. 9. 2013) a Evropský
den bez aut (EDBA) - 22. 9. 2013. K tomuto
tématu jsme požádali o vyjádření vedoucího
odboru dopravy a silničního hospodářství Bc.
Jiřího Daniela.
„Město Bystřice nad Pernštejnem se připojuje k Evropskému dni bez aut, cílem připojení je
deklarovat snahu o zlepšení životního prostředí
v rámci integrace dopravy na místo individuální dopravy,“ řekl nám Jiří Daniel.
„Město Bystřice nad Pernštejnem se připojuje ke dni EDBA. Vzhledem k tomu, že tento den vychází na neděli, přesunuli jsme jej z provozních důvodů na čtvrtek 19. 9. 2013. Tento den bude městská hromadná
doprava jezdit zdarma.“
Vedoucí pan Jiří Daniel prozradil i další akce, které se k tomuto dni
chystají: „19. září dopoledne bude na náměstí kolem deváté hodiny k vidění simulátor nárazu (Crash test). Je vybaven reálným automobilem. Po
nárazu se tento vůz otočí na střechu a pak je na vás, jak se z této nepříjemné situace dostanete. Jste obráceni hlavou dolů a jediné co vás drží,
jsou bezpečnostní pásy, kterými jste povinni se před jízdou připoutat.
Kdo to ještě nezažil, jistě netuší, jak je obtížné vyprostit se z auta ven.
Vyzkoušet si toto vyproštění z havarovaného
vozidla může každý. Pro děti bude na náměstí
skákací hrad. Také si můžete nechat od společnosti Generali pojišťovny přehodnotit „zákonné pojištění“ vašeho vozidla. A simulátoru
se nebojte! Znáte to, těžce na cvičišti, lehce
na bojišti!“
-red5. strana

ZPRÁVY Z MĚSTA

Turné s kapelou Wohnout zavítá
do Bystřice - vstupné zdarma
Hudební portál samosebou.
cz vás zve na koncert kapely Wohnout, který se odehraje
20. září na Masarykově náměstí
v Bystřici. Jedná se o jeden ze
6 koncertů podzimního turné s
názvem Ekompilace.
Toto celorepublikové společné
turné Wohnoutů a šesti mladých
kapel je jedinečné tím, že vstup
na všechny koncerty je zcela
zdarma.
Všichni zúčastnění dali hlavy
a talenty dohromady a vytvořili kompilační CD s názvem
Ekompilace 2013, které se bude
na koncertech rozdávat divákům také zcela zdarma. Každá
z mladých kapel přispěla dvěma

písněmi. Wohnout "zrecyklovali"
svou starší píseň Gastrosexuál.
Na CD ji uslyšíte ve zcela nové
podobě.
Vše důležité o mladých nadějných kapelách, které byly do
projektu vybrány, se dozvíte na
facebooku Ekompilace, kde kapely poskytují rozhovory, posílají pozdravy z nahrávacího studia a z letních festivalů po celé
České Republice. Přidávají se
k nim i již úspěšní účastníci
loňské Ekompilace, zlatí slavíci
Koblížci, stále populárnější Kyanid a mladí metalisté The Snuff.
Program koncertu v Bystřici
začíná již odpoledne od 14:00
a končí ve 22:00.

Úspěch DPS Pramen v Uničově
Prázdniny utekly jako voda
a dětem se blíží nejenom škola,
ale také různé kroužky, ﬂétničky a klavíry a v neposlední řadě
sbor. Bystřická Studánka, Pramen
a Pramínek pod vedením Inky
Pospíšilové už šestnáct let vychovává z těch nejmenších zpěváčků
malé i větší muzikanty. S přihláškou do sboru rodiče rozhodně
neupisují své dítko pouze ke každotýdennímu docházení na zušku,
ale také k zajímavým koncertům,
nevšedním zážitkům, veselé práci
v kolektivu ostatních dětí nebo
výletům po celé republice.
Jednou z takových nezapomenutelných příležitostí byl i postup
Pramene na Celostátní přehlídku
dětských pěveckých sborů v Uničově ve dnech 24. a 25. května.
Přestože věková skupina dětí
v Pramenu je pro mnohé učitele
a pedagogický dozor postrach,
malí zpěváčci příjemně překvapili
a chovali se takřka vzorně. Cestu
do Uničova, která se neobešla bez
několikerého bloudění, zvládli
možná lépe než dospělí.
Kvůli zdržení v autobuse připomínala příprava na akustickou
zkoušku v sále spíš bojovou hru,
která by se mohla jmenovat „kdo
dřív najde naši třídu, bude včas
nastoupený před pódiem a zvládne se ve spletitých chodbách místní školy neztratit“. Několik maminek, které jely nezištně pomoci
s hlídáním dětí, se v takových situacích docela zapotilo.
Po akustické zkoušce nastal čas
samotného vystoupení. Děti se po
náročném cestování a lehce splašeném přemísťování mezi ubytovnou a školou, kde se přehlídka
v bývalém klášteře konala, zvládly obdivuhodně zklidnit a přednesly svůj repertoár na výbornou.
Nadšený potlesk od jejich malých
kolegů z celé republiky byl zcela
jistě zasloužený. Pramen zase na
oplátku trpělivě poslouchal až do

pozdních večerních hodin výkony
ostatních zpěváčků.
Druhý den čekal děti a jejich
dospělý doprovod neméně náročný program. Dopoledne si děti
prohlédly Uničov a hlavně byly
nadšené z návštěvy kina. Odpoledne je čekal výjimečně krásný
koncert dětského sboru Motýli
ze Šumperka. Troufnu si říct, že
všichni v sále byli nádherným
provedením lidových i moderních
skladeb, které byly okořeněné
hudebními nástroji i mistrovskou dramatizací, přinejmenším
okouzleni a i přes předešlé několikahodinové poslouchání si koncert s chutí užili.
A to děti zlatý hřeb večera teprve čekal. Na závěrečném koncertu zazpíval každý sbor jednu
vybranou píseň. Pramen vsadil na
svou zvířátkovou skladbu J. Kšicy
o tom, jak potkal sysel lišku a získal od odborné poroty ocenění za
kultivovaný hudební projev. Pravý
vrchol celé přehlídky byl společný zpěv všech sborů najednou,
které předvedly pod vedením tří
různých dirigentů tři lidové písně. Chvíle, kdy se koncertní síň
rozezněla mnoha desítkami hlasů,
byla přinejmenším magická.
Po takovém krásném, ale náročném zakončení už se však přece
jenom každý těšil domů. Správnou zpáteční cestu už naštěstí
pan řidič treﬁl napoprvé, takže se
zpěváčci z Vysočiny mohli svým
úspěchem brzy pochlubit svým
nejbližším doma.
Věřím, že si děti z dvoudenního
výletu na sever Moravy nenesou
v paměti jenom dlouhé cestování, nervozitu před vystoupením
a možná o něco méně pohodlné
spaní, ale také bouřlivý potlesk
po svém skvělém výkonu, zážitek z vystoupení ostatních sborů
i příjemné poznání nového místa. Mnoho takových zážitků je se
sborem ještě určitě čeká.
Markéta Černá

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Bystřice n. Pernštejnem pořádá
ve dnech 13. – 15. ZÁŘÍ tradiční podzimní

pátek
20.9. ve 14.00 hodin
amﬁteátr na Masarykově náměstí v Bystřici n.P.

PRODEJ ŠTÍPANÉHO D\EVA
délka 25 - 50 cm

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

Tel.: 777 616 858 www.palivovedrevovysocina.cz
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VÝSTAVU DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
v areálu Střední zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem
OTEVŘENO:
pátek 12 – 18 hodin
sobota 8 – 18 hodin
neděle 8 – 14 hodin
Na výstavě si návštěvníci a chovatelé mohou prohlédnout
případně zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou
ihned vydána. Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách
výstaviště občerstvení.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Výstavní výbor

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

Studium cizích jazyků na gymnáziu
otevírá dveře do světa
V sobotu 26. října oslaví bystřické gymnázium 60 let své existence.
Do svých bývalých školních lavic se přijdou posadit absolventi, kteří
dnes žijí a působí po celé České republice, možná se dostaví i ti, jejichž
novým domovem a pracovní příležitostí se staly okolní evropské státy,
případně je osud zavál až za oceán.
Mnohým z nich ony pomyslné
dveře do světa otevřelo právě studium cizích jazyků. Bystřické gymnázium v rámci svých možností vytvářelo pro tuto oblast vždy co nejlepší
podmínky. Starším generacím možná někdy chyběla ta správná motivace, ovšem dnes je situace zcela jiná.
Všichni studenti dobře vědí, jak se
s kvalitou jazykových znalostí mění
jejich cena na trhu práce.
V současné době navštěvuje každý student povinně hodiny dvou
cizích jazyků, které si může na závěr
zvolit jako maturitní předměty. Pokud jej však tato možnost neuspokojuje, nabízí se další, formou jazykových kroužků. Nabídka předmětů
odpovídá ﬁnančním a organizačním
možnostem školy. Takže všichni se
učí anglicky a jako další jazyk si
volí němčinu, francouzštinu nebo
ruštinu. V hodinách konverzace je
snahou, aby přišli co nejčastěji do
kontaktu s rodilým mluvčím. Stranou nezůstává ani latina, kterou si
volí především budoucí lékaři, lékárníci, ﬁlozofové nebo učitelé . Občas si můžeme přečíst reklamu typu:
„Anglicky za 3 měsíce“ – tak takové
zázraky opravdu neumíme. Vsadili
jsme spíše na každodenní soustavnou práci, jejíž výsledek však má
mnohem pevnější základ. Stalo se
už běžnou praxí, že naši studenti
v průběhu svých školních let skládají státní zkoušky z anglického jazyka, získávají certiﬁkáty ECL nebo
mezinárodně uznávaný „Zertiﬁkat
Deutsch“, které jim rozšíří jejich
možnosti při následném uplatnění.
V tomto smyslu hledáme stále nové
varianty, které půjdou ruku v ruce

s měnícími se požadavky doby .
Možná by se zdálo, že školní zájezdy, mezinárodní projekty, společné akce se zahraničními partnery,
studenty pouze odvádějí od pravidelné výuky. Pokud se toto ovšem
uskutečňuje na bázi jazykové praxe,
nelze připojit jiné, než vysoce kladné ocenění. Periodicky pořádáme
poznávací zájezdy do Velké Británie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, odkud se účastníci vracejí obohaceni o reálie zmíněných
států a s pocitem, že jazyková znalost je pro poznávání okolního světa
nezbytná. Nelze opomenout, že tuto
možnost nabízíme všem studentům,
to znamená i těm takzvaně sociálně
slabším, kterým vypomůže SRPŠ ze
svých fondů. Velký kus práce vyučujících se skrývá za dlouhodobou
spoluprací na společných projektech
s partnerskými školami v Německu,
Finsku nebo Polsku. Tyto pravidelně
se opakující a neustále zdokonalované akce občas doplní tematické
expedice, jako bylo Norsko, Finsko,
Maďarsko, Ukrajina, Pyreneje.
Cílem tohoto malého zamyšlení
nad významem studia cizích jazyků nebyl výčet všech aktivit tohoto
zaměření. Možná stačilo jen zmínit
staré přísloví – „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Proto se budeme
i nadále snažit vytvářet motivační
prostředí pro všechny studenty, kteří
pochopí, že naše škola jim dává příležitost. Svůj potenciál nabízíme k využití také širší veřejnosti v tradičních
jazykových kurzech, které rovněž na
základě poptávky zahájí svoji
Milan Hanák,
ředitel školy

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pro širokou veřejnost i ﬁrmy

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY
Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použití
audiovizuální techniky
 Angličtina pro začátečníky
 Angličtina pro pokročilé
 Němčina pro začátečníky
 Němčina pro pokročilé
(možnost přípravy na Zertiﬁkat Deutsch)
 Ruština pro začátečníky
Podmínky:
Zahájení výuky – říjen 2013, ukončení – květen 2014
Cena za pololetí: 1.500 Kč
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy
Přihlášky přijímáme do 20. září 2013
Kontakt: tel: 566 55 29 20 ( 7:00 – 15:30)
sekretarka@gybnp.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ
V DDM BYSTŘICE N.P. NA ŠKOLNÍ
ROK 2013/2014
STEPMANIE - hudba, počítač, pohyb, nejen na taneční podložce
MODELÁŘSKÝ - výroba plastikových a papírových modelů letadel,
lodí…
HRY NA PC - seznámení s PC pomocí her, X-BOX 360 KINECT
UŽIVATELÉ PC - základy praktického využití PC (texty, obrázky,
zvuk, video, internet) (ZAČÁTEČNÍCI-POKROČILÍ)
UŽIVATELÉ PC DOSPĚLÍ - základy praktického využití PC (texty,
obrázky, zvuk, video,internet) (ZAČÁTEČNÍCI-POKROČILÍ)
ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na soutěžích
VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení
STOLNÍ TENIS - základy hry, turnaje, pro začátečníky i pokročilé
DESKOVÉ HRY - cvičení paměti a taktiky při známých hrách (dáma,
aktivity, Česko, atd..)
PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro
neplavce
AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, gumové expandery, pedalo, bosu...
ÚŽASŇÁKOVI - pohybové hry, cvičení a soutěže pro kluky a holky
již od 3 let
FITBALL - cvičení na velkém míči, při kterém s nadšením posílíte a
protáhnete celé tělo
KRUHOVÝ TRÉNINK - intenzivní trénink fyzické kondice, skvělá
zábava při energické hudbě
MAŽORETKY - pro dívky-taneční průprava, vystoupení na akcích,
zapůjčení kostýmů
JUDO - pro děti i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilosti
SEBEOBRANA - základy sebeobrany pro mládež od 15-ti let a dospělé
STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, duben-květen na střelnici z
malorážky, účast na soutěžích
BASKETBAL - základy hry, pro začátečníky i pokročilé (od 12-ti let)
ŠACHY - základy šachové hry, cvičení paměti, postřehu, taktiky atd..
KICK BOX - kombinované bojové umění,pro začátečníky i pokročilé
FLÉTNA I. - sopránová zobcová ﬂétna pro začátečníky i pokročilé, individuální přístup
FLÉTNA II. - altová zobcová ﬂétna pro začátečníky, individuální přístup
KYTARA - akordy + doprovody(ZAČÁTEČNÍCI-MÍRNĚ POKROČILÍ)
KERAMIKA PRO MŠ - první seznámení s keramikou, drobné výrobky
KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - 10 lekcí, základy i pokročilá keramika
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro děti od 4.
tříd a pro dospělé
VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro děti od 3.třídy
VÝTVARNÝ - užití různých výtvarných technik pro děti (MATEŘSKÁ ŠKOLA-ZÁKLADNÍ ŠKOLA)
RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-ti let, účast na soutěžích, získání rybář. lístku
KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků, výrobky z polymerové hmoty FIMO, vhodné pro děti ZŠ i dospělé

NOVINKY:
VAŘENÍ – základy kuchařského umění pro děti i dospělé
BOSSU – cvičení na balanční podložce
PILATES – protahovací a posilovací cvičení v pomalém tempu
MALÁ KOPANÁ – základy malé kopané pro děti ve věku 10 – 14 let
AIRSOFT – moderní druh vojenského sportu, kde municí jsou plastové
kuličky
BADMINTON – základy jednoho z nejrychlejších sportů
ANGLIČTINA PRO TEENAGERY – konverzační kurz angličtiny
pro děti ve věku 13-15 let
ZÁKLADY KRESBY A MALBY – kresba uhlem, grafitem, tuší, pastelem. Malba – akvarel, tempera, olejomalba.

Více informací najdete na:

www.ddmbystrice.webnode.cz
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Vlastivědně – přírodovědná
exkurze třídy 4.A, 5.A

Měsíc červen máme my žáci nejraději. Venku svítí sluníčko, na dveře
klepou prázdniny a společně s paní učitelkou vyrážíme na školní výlety
či exkurze. A na takovou vlastivědně – přírodovědnou exkurzi jsme se
vypravili i my společně se spolužáky ze 4. třídy.
A kam směřovala naše cesta? kách doby ledové. Při prohlídce této
V přírodovědě jsme se učili o neži- expozice jsme si tedy zopakovali
vé přírodě, o horninách a nerostech. i vlastivědně - dějepisné učivo o
Víme, že horniny vznikají z nerostů, době pravěké.
také už víme, že mezi horninu vzniU vlastivědy jsme zůstali i v dalkající usazováním patří vápenec. ší části naší exkurze, a to při druhé
Naše první zastávka směřovala tedy zastávce. Druhým zastavením byla
do Moravského krasu. Zde jsme na- návštěva zámku Rájec – Jestřebí. Už
vštívili jeskyni Balcarku. Tato jes- při vstupu do zámeckého areálu nás
kyně svojí krápníkovou výzdobou okouzlilo krásné prostředí tohoto
patří mezi nejkrásnější a nejbohatší rokokově klasicistního zámku. Před
jeskyně v Moravském krasu. Viděli vstupem do zámku stojí socha císajsme zde krápníkovou výzdobu růz- ře Josefa II. A pokud i vy navštívíte
ných barev. Kdo měl velkou fantazii, tento zámek rodu Salmů, dozvíte se,
mohl spatřit zasněženou chaloupku, proč u vstupních zámeckých dveří
vodopád, trpaslíky, madonu a jiné stojí tato socha. A právě při návštěvě
krápníkové útvary. Prohlídka jes- tohoto umělecky nejhodnotnějšího
kyně končila v prostorách zvaných aristokratického sídla na Moravě
Popeluška, kde je vystavena expo- jsme si zopakovali prvky architekzice představující jeskyni jako jes- tonického slohu rokoko, klasicismus
kyni lovců koní a sobů. Zde jsme a empír.
se dozvěděli, že Balcarka zaujímá
Jaké by to bylo cestování bez
významné místo v nejstarší historii možnosti dát si něco dobrého….?
Moravského krasu, protože zhruba A tak jsme se při cestě domů zastavili
před 15 000 lety v ní sídlila počet- v cukrárně v Kunštátě. Zde jsme se
ná skupina lovců. Lovci zde po sobě osvěžili zmrzlinou, koupili si něco
zanechali několik ohnišť, větší počet dobrého a odjeli domů. Při exkurzi
pazourkových nástrojů a kopí vyře- jsme poznali, jaké krásné dílo vytvozaných ze sobích parohů. Toto vše řila sama matka příroda a jaké honossvědčí o tom, že pravěcí lidé doká- né stavby umí vytvořit lidské ruce.
zali přežít v dosti drsných podmínžáci třídy 5.A, ZŠ Nádražní 615

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

2.9. 2013
2.-9. TěÍDY v 8.00 hod.
(pĜezĤvky a psací potĜeby)

1. TěÍDY – v projektové místnosti
v 9.00 hod.
( vchod školní družiny)

Zájemci z Ĝad prvĖáþkĤ o školní družinu se dostaví
v 8.30 hodin do projektové místnosti školy.
ZŠ BystĜice n. P., Nádražní 615
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Školní výlet čtvrté a páté třídy do Sulkovce
Nebývá zvykem, že by děti z prvního stupně odjely na dvoudenní
školní výlet. Nám se to podařilo
a společně se spolužáky ze čtvrté třídy jsme se na takový turistický výlet
vypravili.
A kam? Na rozhraní Čech a Moravy - do Sulkovce.
Ve čtvrtek ráno nám rodiče do
školy přivezli naše objemné batohy,
které byly auty dopraveny právě do
Sulkovce. My jsme se vydali na autobusové nádraží a odtud autobusem
odjeli za našimi batohy. V Sulkovci
jsme se ubytovali v prostorách školy, vybalili si věci, připravili své
přízemní postýlky a vypravili jsme
se na pěší túru do městečka Bystré.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo,
všude kolem krásně vonělo seno
a my jsme si procházku lesem vychutnávali plnými doušky.
S několika málo kilometry v nohách a hladovými bříšky jsme uvítali teplý oběd právě v Bystrém.
Osvěženi nápoji a nasyceni výborným obědem jsme vpluli do historie
městečka, kterou nás provedl pan
Unčovský. Nejprve jsme si prohlédli
bysterský kostel.
Prohlídka bysterského kostela
byla naprosto úžasná s vyčerpávajícím výkladem a vyhlídkou na celé
město a okolí. Dokonce někteří z nás
tvrdili, že byla hezčí než prohlídka
nějakého zámku. Naplněni krásným

výhledem jsme pokračovali v historické prohlídce města a to prohlídkou Brtounovy chaloupky, kde jsme
si prohlédli původní obydlí z roku
1723.
Plni krásných zážitků jsme se vydali pěšky zpět do Sulkovce. Jelikož
jsme byli po cestě velmi unaveni,
lehli jsme si chvilku do postýlek
a nabírali síly pro další program.
V Sulkovci totiž mají nejenom krásnou budovu školy s pěknou kuchyní,
ale také velké a pěkné sportovní hřiště s pergolou. Zde jsme hráli různé
hry, opékali párky, hráli na kytaru
a zpívali písničky. Druhý den na nás
čekala procházka krajinou okolo
Sulkovce spojená se „šipkovanou“.
Protože veškeré úkoly byly splněny
dobře, čekala na nás v cíli sladká
odměna. Po dlouhé vycházce jsme
se vrátili zpět do školy, sbalili si svá
zavazadla, uklidili školu a vypravili
jsme se na autobus, který nás zavezl
zpět do Bystřice. Celý školní výlet
jsme si moc užili. Bylo to krásné
rozloučení se školním rokem, na
které budeme dlouho vzpomínat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
ﬁrmě Cormen, která nám celý výlet ﬁnancovala, dále děkujeme obci
Sulkovec za poskytnutí krásného
zázemí v jejich školní budově a také
moc děkujeme našim paním učitelkám za přípravu a organizaci celého
výletu.

TANEÈNÍ
A SPOLEÈENSKÁ
VÝCHOVA

Kulturní dùm v Bystøici nad Pernštejnem
poøádá ve školním roce 2013-2014 kurz

pro mládež pod vedením

lektorù taneèní školy STARLET BRNO

Zahájení kurzu ÈTVRTEK

19. ZÁØÍ 2013

18.30 hodin * velký sál kulturního domu /další hodiny vždy ve ètvrtek od 18.30 do 20.30 hodin/
Kurzovné (zahrnuje 10 lekcí, Prodlouženou, Vìneèek):
1100 Kè
500 Kè (absolventi z roku 2011, 2012)

Vstup pro diváky na jednotlivé lekce:
30 Kè (rodièe, prarodièe)
50 Kè (ostatní)

Pøihlašovat se mohou školy i jednotlivci.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2013
Pondělí 9. září – malý sál KD – 19.30 h.
Zahajovací koncert 32. ročníku
Kruhu přátel hudby
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
JENNIFER YOON (Jižní Korea) soprán
RICHARD POHL – klavír
Jakub Pustina je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů Petra
Dvorského, dále pěveckých kurzů A.
Barové (ČR), Ch. Mihailesca (Rumunsko), A. Nonata (Kanada). V roce
2004 a 2005 se stal absolutním vítězem
mezinárodní pěvecké soutěže „Pražský
pěvec“. V roce 2005 získal první cenu
v prestižní Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech.
Dále získal první cenu na mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina ve
Slovenských Vráblích a druhou cenu
na mezinárodní soutěži M. S. Trnavského na Slovensku.
Jennifer Yoon, studovala zpěv
a skladbu na soukromé vídeňské
konzervatoři a Univerzitě hudby rovněž ve Vídni. V Soulu absolvovala
Univerzitu EWHA a získala titul
bakalář. Richard Pohl, absolvent brněnské konzervatoře a JAMU v Brně.
V současnosti působí jako doktorand
na hudební fakultě JAMU a profesor
uměleckého Gymnázia Pavla Křižkovského v Brně. Generální partner
koncertů KPH – Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům

s novým programem – SCREAM
SHOW. Podle ohlasů se jedná opět
o výborný pořad, který vás v žádném případě nezklame.
Slavná šestice mužů pobaví spoustou hudby starší i nové produkce
a ukáže, že i z muže se dá udělat
krásná žena, které nejedna dáma závidí nejenom ladné pohyby ...
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: KD

Čtvrtek 12. září – velký sál – 19.30 h.
ZÁBAVNÝ POŘAD
SCREAMERS „SCREAM SHOW“
Nejúspěšnější a nejoblíbenější česká travesti skupina SCREAMERS
se představí bystřickým divákům

Čtvrtek 19. září – velký sál KD – 18.30 h.
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET
Brno. Přihlášky mohou podávat ško-

Úterý 17. září – velký sál KD – 10.00 h.
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Úterý 17. září – pátek 27. září – malý
sál KD h.
VÝSTAVA NARUBY 3
Modely aut z tvrdého papíru s neuvěřitelnými detaily, kresby, obrazy,
fotograﬁe, panenky. Ukázka dovednosti a umu bystřických spoluobčanů. Výstava svým pojetím zdánlivě
nesourodá a netypická, určená pro
všechny generace.
Stanislav Horký – modely aut z tvrdého papíru
Bořivoj Moučka – obrazy, kresby
Věra Formánková – obrazy
Jiří Formánek – fotograﬁe
Eva Jurková – háčkované panenky
Otevřeno: pondělí – pátek: 8-11 hodin, 15-17 hodin
sobota, neděle 14-17 hodin
Vstupné: dobrovolné

ly i jednotlivci
Sobota 21. září – velký sál KD – 18.00
Pořádá IN-SPIRACE a agentura
Ennie models
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
GALAVEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
k 10. výročí ﬁrmy IN-SPIRACE
„Nevšední krása glamour, aneb mládí, šarm, půvab, noblesa ……. tedy
dokonalá harmonie“
Módní přehlídka zaměřená na originální modelové šaty k významným
společenským událostem, jako jsou
plesy, svatby, promoce, taneční …
Baletní vystoupení – Zrození motýla
Uvádí: Lukáš Hejlík
Předprodej vstupenek: BoutiQue IN-SPIRACE, Masarykovo nám. 15,
Bystřice nad Pernšt., tel.: 774 820 095
Vstupné: 200 Kč
Úterý 24. září – velký sál KD – 19.30 h.
DIVADLO
DÁMSKÁ ŠATNA
Uvádí: BYSTŘICKÉ NÁRODNÍ
DIVADLO
Repríza současné konverzační komedie známého dramatika, herce
a režiséra Arnošta Goldﬂama. Vypráví o životě čtyř hereček, odhaluje
radosti, ale i těžkosti jejich každodenního profesního i soukromého života
a zachycuje odlišné postoje vycházející z jejich generačního rozdílu.
Vstupné: v předprodeji 60 Kč, před
představením 70 Kč
Předprodej: BoutiQue IN-SPIRACE
Čtvrtek 26. září – velký sál KD – 10.00 h.
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Uvádí: Divadlo Andromeda z Prahy
„Miniteatro Havířov“ – Ocenění

za nejlepší ženský herecký výkon
a nejlepší původní a scénickou hudbu. Kmotra Liška svou chytrostí a
sympatickou lstivostí napálí lidi,
kteří si myslí, že jsou pány tvorstva.
Situace řeší s důvtipem, humorem a
trochou zlomyslnosti. Doba trvání:
cca 50 min.
Určeno: dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Pátek 27. září – velký sál KD – 17.00 - 21.00
Pořádá: Nadosah-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
PREZENTAČNÍ AKCE
PREZENTACE SLUŽEB NADOSAH – NZDM
Vystoupení hudební skupin – The
Moribundus, The Silvers, Spark aj
Doprovodný program
Vstupné: dobrovolné
Připravujeme v říjnu:
2.10. Carl Petersson
/koncert KPH/
4.10. Dívčí válka – nová éra
/divadelní představení/
12.10. - 13.10. Bystřické hody
15.10. Pohřbívání
/divadelní představení
– Bystřické národní divadlo/
31.10. Prodloužená účastníků
kurzu taneční a společenské
výchovy
Změna programu vyhrazena!
Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626,
e-mail: info@kdbystricenp.cz,
www.kdbystricenp.cz
Po-Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
15.00 – 17.00 /pokladna/

32. ročník KPH v Bystřici nad Pernštejnem 2013 – 2014
Pondělí 9. září – malý sál KD – 19.30 h.
Zahajovací koncert
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Jakub Pustina – baryton, Jennifer
Yoon (Jižní Korea) – soprán, Richard Pohl – klavír

KONCERT
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
a operní hosté
Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello, Jana Ryšánková
– klavír, Roman Hoza - baryton

Středa 2. října – malý sál KD – 19.30 h.
CARL PETERSSON (Švédsko) - klavír

Čtvrtek 13. února – malý sál KD –
19.30 h.
ARTEMISS TRIO a VALÉRIE
ZAWADSKÁ „PROČ BYCHOM
SE NETĚŠILI“
Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – violoncello, Jana Holmanová – klavír,
Valérie Zawadská – mluvené slovo

Úterý 5. listopadu – malý sál KD –
19.30 h.
BELFIATO QUINTET
Otto Reiprich – ﬂétna, Jan Souček
– hoboj, Jiří Javůrek – klarinet,
Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina
Javůrková – lesní roh
Sobota 7. prosince – velký sál KD –
19.30 h.
SMYČCOVÝ ORCHESTR N.
KYJOVSKÉHO
Středa 15. ledna – malý sál KD – 19.30 h.
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ

Středa 26. března – malý sál KD –
19.30 h.
SHADOW QUARTET
Štěpán Švestka – violoncello, Ondřej Plhal – housle, Marek Švestka
– akordeon
Michal Franta – kontrabas

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Úterý 6. května – kostel sv, Vavřince
– 19.30 h.
LEE ANDREW DAVISON
Radim Linhart – klávesy, Vít Fiala –
kontrabas, Jaroslav Šindler - kytara

Permanentka na celou koncertní
sezónu (k zakoupení v kulturním
domě):
Děti, studenti, důchodci, ZTP 350 Kč
Ostatní 550 Kč.

Kulturní dùm v Bystøici nad Pernštejnem poøádá

TANEÈNÍ
KURZ PRO DOSPÌLÉ

ZAÈÁTEÈNÍCI

POKROÈILÍ

zahájení 7.11. 2013 * 20.30 hod.
zahájení 3.10. 2013 * 20.30 hod.
4 lekce + Vìneèek
4 lekce + Prodloužená
V pøípadì pøihlášení do zaèáteèníkù
cena 950 Kè / pár
cena 950 Kè / pár
i pokroèilých cena 1700 Kè / pár

Bližší informace v kanceláøi kulturního domu, tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Kurzy budou zahájeny jen pøi dostateèném poètu zájemcù. Uvedené ceny jsou vè. 21% DPH.
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Městská knihovna informuje
Pro letní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových knih,
zaevidovaných v průběhu měsíce července.
Knihy pro dospělé:
Bauer Jan
Braunová Petra
Ciprová Oldřiška
Dostálová Iva
Fialová Dana
Garibal Gilber
Kessler Leo
Körnerová Hana
Králíková Monika
Křivohlavý Jaro
Marek Pavel
Mičanová Daniela
Novák Tomáš
Robb J.D.
Solovská Vendula
Urbánková Vlasta
Whitton Hana

Ženy z rodu Lucemburků
Nina
Hříšná královna
Angličtina pro aktivní seniory
Hubnutí hlavou
Tréma a jak ji překonávat
Děla u Cassina
Kočár do neznáma
Pletení košíků z papírových pramenů
Psychologie pocitů štěstí
Ivan Sekanina ( 1900 – 1940 )
Ve službách třináctého prince
Střídavá péče o dítě
Každý má motiv
Rozvoj dovednosti dospělých lidí
s mentálním postižením
Utonulý mlýn
Zimní princezna

Knihy pro mládež:
Klimek Hynek
Klimek Hynek
Urban Jiří

Strašidlář. Mezi námi lesními strašidly
Strašidlář. Mezi námi vílami
Deník malé blondýnky. Znova ve škole

Město Bystřice nad Pernštejnem, Mikroregion Bystřicko, Městské
muzeum v Bystřici nad Pernštejnem a Občanské sdružení Groš
Vás zvou na

na výstavu do Městského muzea
v Bystřici nad Pernštejnem

NÁVRAT K TRADICÍM
SE SOUBORY
ROŽÍNKA A GROŠ
ͣEŽƐŝƚĞůŝƚƌĂĚŝĐǇƐƚƎŝĐŬĂϮϬϭϯ͘͞

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY SE KONÁ

VE ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ 2013 od 14:30 hod.
PROGRAM:
• Podpora tradic Bystřicka ze strany obcí mikroregionu Bystřicko
;ƉƎĞĚƐĞĚĂDŝŬƌŽƌĞŐŝŽŶƵǇƐƚƎŝĐŬŽƵŐƵƐƟŶ,ŽůǉͿ͘
• Taneční a pěvecké vystoupení členů souborů Rožínka a Groš
na téma podzimních polních prací.
• Shrnutí dosavadní činnosti národopisných souborů a jejího
významu pro Bystřicko ;ǀĞĚŽƵĐşƐŽƵďŽƌƵZŽǎşŶŬĂ^ŝŵŽŶĂaƉĂēŬŽǀĄͿ͘
• Tradice Bystřicka a jejich odraz v národopisných sbírkách
muzea ;ǀĞĚŽƵĐşŵƵǌĞĂsůĂĚŝŵşƌŝƐĄƌͿ͘
• Slavnostní zahájení výstavy s prohlídkou.
• Tradiční občerstvení.

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená půjčovní
doba. Od začátku září platí opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši
čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po
Út
St
Čt
Pá

8,00 – 12,00
zavřeno
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

12,30 – 18,00

Výstava potrvá do 6. 10. 2013.

sƓŝĐŚŶŝũƐƚĞƐƌĚĞēŶĢǌǀĄŶŝ͊

12,30 – 18,00

Oddělení pro děti
Po, St, Čt

12,30 – 16,00

Internetová studovna
Po
Út
St
Čt
Pá

9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

POZVÁNKA
/āUVQ$[UVđKEGPCF2GTPzVGLPGO
-28î5$52625QMQN1TGN,WPÁM

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

Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2013
SRPEN
31.8. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
ZÁŘÍ
1.9. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
7.9. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997
8.9. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
14.9. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
15.9. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
21.9. MUDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
22.9. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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III. ročník fotosoutěže ZRCADLENÍ propojuje Bystřicko s památkami UNESCO
Zrcadlení 2013 - bystřická prestižní fotograﬁcká soutěž je opět v plném proudu. Její III. ročník nabízí zájemcům o uměleckou fotograﬁi dva tematické soutěžní
okruhy. První je už tradičně věnovaný regionu Bystřicko – Evropské turistické destinaci EDEN. Druhý je nově
otevřený pro fotografy z celé naší vlasti, pro návštěvníky
a obdivovatele památek UNESCO.

,,,52ý1Ë.)272*5$),&.e6287ċä(

=5&$'/(1Ë
6RXWČåNWHUiRGPČQtQHMHQYtWČ]QpDOHYãHFKQ\IRWRJUD¿H
7\NWHUpVSOQtVRXWČåQtSRGPtQN\EXGRX]DĜD]HQ\GRYHONp
REUD]RYpIRWRNURQLN\%\VWĜLFND.
/HWRãQtWpPDWDMVRX

2KOpGQLVH±WRMHWYĤMNUDM('(1UiM
1HWUDGLþQtSRKOHG\QDSDPiWN\81(6&2
Proti proudu/autor: Kateřina Šrámková / Zrcadlení 2013
6RXWČåEXGHSUREtKDW
RGGR
3ĜLKOiVLWVRXWČåQtIRWRJUD¿H
KODVRYDWYGLYiFNpDQNHWČ
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UHJLRQX%\VWĜLFNRPĤåHWH
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generální partner
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Témata pro fotografy:
1. Ohlédni se – to je Bystřicko, tvůj kraj, EDEN, ráj
2. Netradiční pohledy na české památky UNESCO
Pokud jste vyfotili na Bystřicku nebo při prázdninových toulkách po českých památkách zajímavý snímek nebo akci, pošlete fotograﬁi do soutěže a my vás odměníme. V letošním
ročníku opět čekají na autory velmi hodnotné ceny, které věnovali partneři a sponzoři soutěže. Generálním partnerem je
společnost Canon:
Výherní poukazy v hodnotě 20 000 Kč na zboží CANON
Digitální fotoaparát
Předplatné Foto Video, knihy a další věcné ceny
Více informací se dozvíte na webových stránkách
www.fotosoutez-bystricko.cz
Zde zároveň můžete fotograﬁe vkládat, prohlížet a také je
divácky hodnotit udělením preferenčních bodů. Právě vy, diváci, udělujete svými hlasy Cenu veřejnosti, kterou je Digitální
fotoaparát Canon. Vaše hlasy rozhodnou, kdo je nejlepší, rozhodnou o vítězi!
Na soutěžní část bude navazovat festivalový DEN S FOTOGRAFIÍ v Bystřici nad Pernštejnem. Právě zde se bude již
potřetí konat slavnostní vyhlášení výsledků spolu s předáváním
cen a vernisáží výstavy nejlepších soutěžních fotograﬁí tohoto
ročníku. Přítomni budou členové poroty, významné osobnosti
společenského i kulturního života regionu a kraje, přední fotografové ČR. Den s fotograﬁí a vyhlášení výsledků fotosoutěže Zrcadlení se bude konat v listopadu 2013.
Soutěž a hlasování naleznete zde:
www.fotosoutez-bystricko.cz
KUMŠT o.s.
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Miloslav Ištvan
2. 10. 1928, Olomouc - 26. 1 1990, Brno

Hudební pedagog a skladatel evropského významu, Miloslav Ištvan, by se
2. září 2013 dožil 85 let. Jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé
poloviny 20. století je svými kořeny
a mládím spojen s Bystřicí nad Pernštejnem. Otec Gabriel Ištvan přišel do
Bystřice v listopadu 1920 a začal vyučovat na Zimní rolnické škole. Pedagogické činnosti se pak v našem městě věnoval přes třicet let. V roce 1948,
tedy čtyři roky před odchodem do důchodu, byl jmenován ředitelem školy.
Rodina Ištvanových žila ve vlastní
vilce číslo popisné 366, kterou nechal
postavit Gabriel Ištvan hned naproti
tehdejší Zimní rolnické škole, dnes
Vyšší odborné škole a Střední odborné
škole zemědělsko-technické. Miloslav
Ištvan má však v rodném listu uvedeno místo narození Olomouc. Tohle
město si pro narození prvorozeného
dítěte zvolila Marie Ištvanová kvůli
lepšímu lékařskému zázemí, než jaké
by našla na Bystřicku.
Matka Miloslava Ištvana, za svobodna Marie Vilhemina Svobodová,
se narodila 28. května 1902 v Bystřici
Starobylý rod Kosů je na Bystřicku doložen už 475 let. Jeho
kolébkou jsou Žďánice, rozvíjel
se i v Dvořištích, Olešínkách, Pivonicích a dalších obcích. Pochází
z něj stovky vzdělaných a pracovitých lidí, například i vlastivědný
badatel Jan Kos (1908–1985), au-
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VÝROČÍ HUDEBNÍKA Z BYSTŘICE
nad Pernštejnem. Právě tady poznala Gabriela Ištvana, s nímž v roce 1927
uzavřela manželství. Zřejmě právě po
ní zdědil syn Miloslav muzikálnost.
Matka hrála na housle a v Bystřici
založila a řídila ženský sokolský pěvecký sbor.
Ištvanovi žili v Bystřici bohatým
společenským životem, který byl
značně provázaný se sokolskou organizací. Po zastavení činnosti Sokola v roce 1941 začalo i v Bystřici
perzekuování sokolských činovníků.
Dne 25. listopadu 1941 byli zatčeni
starosta zdejšího Sokola Vladimír
Kříž, jednatel Stanislav Vrbík a právě
i pokladník Gabriel Ištvan. Všichni
byli odvezeni do Jihlavy a vyslýcháni. První dva jmenovaní byli propuštěni v lednu 1942, Gabriel Ištvan až
24. března 1942.
Miloslav Ištvan strávil v Bystřici dětství a mládí až do svých 17 let.
V roce 1939 zde také absolvoval první
ročník měšťanské školy. Od první třídy zahájil lekce hry na housle u sbormistra bystřického Sokola Františka
Kadlece, který platil za výborného
hudebníka. V deseti letech už hrál
a improvizoval na klavír. Ve studiu
pak mladý Ištvan pokračoval na Spolkovém reálném gymnáziu v Praze
(v této době se soukromě vzdělával
ve hře na klavír u Františka Maxiána
a začal komponovat), Reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě
a na gymnáziu v Brně – Žabovřeskách. Maturoval v roce 1947.
Další studium, hudební a umělecká
praxe Miloslava Ištvana byla spojena
s Brnem, kde působil celý život především na JAMU. Rodiče Miloslava
Ištvana se roku 1955 odstěhovali do
Prahy – Hodkoviček a tím se uzavřela
pětatřicetiletá etapa působení Ištvanových v Bystřici nad Pernštejnem.
Již v období středoškolských studií
začal Ištvan komponovat, byl však
také praktickým muzikantem. V době

studia na JAMU v Brně působil především jako umělecký vedoucí a aranžér,
ale také jako akordeonista, kytarista
a kontrabasista. Na JAMU vystudoval
kompozici (1948–1952). Na stejné
škole pak pracoval od roku 1956 jako
asistent, od 1965 jako docent a krátce
(1970–1971) byl i prorektorem. Poté
byl režimem perzekvován.
Kompletní soupis tvorby Miloslava Ištvana obsahuje téměř dvě stovky
skladeb a bezmála padesát teoretických statí. Jako autor zásadním způsobem obohatil kompoziční myšlení
druhé poloviny 20. století a jeho rozvoj novými směry. Tvůrčím způsobem navázal na odkaz největších našich i světových skladatelů, především
Leoše Janáčka a Igora Stravinského.
V našem městě byl Miloslav Ištvan
několikrát na návštěvě. V roce 1964
tak při koncertu Státní ﬁlharmonie
Brno vyslechl provedení své skladby
Koncert pro lesní roh, smyčce a klavír.
V roce 1980 převzal v Bystřici pamětní medaili během oslav 400. výročí
povýšení na město.
Ištvan je autorem např. orchestrálního díla Balada o Jihu, vokálních skladeb Zaklínání času, Kráska a zvíře či

Sraz rodu Kosů a Svobodů
tor mnoha zajímavých rukopisů.
Jeho bratrem byl Josef Kos z Pivonic. Jedna jejich sestra se provdala
za člena jiného zajímavého rodu,
Svobodů ze Zubří. Jejich synem
je Pavel Svoboda (1945), známý

publicista, autor několika zajímavých knih (Novoměstsko, Krajem
kamení a jeřabin, Zubří…) a pozoruhodných prací, které na vydání
ještě čekají.
Právě Pavel Svoboda zorganizo-

Vokální symfonie, symfonie Tempus
irae a také Znělky ke 400. výročí povýšení Bystřice na město. Složil tři desítky scénických hudeb. V roce 1980
inicioval a zorganizoval volné sdružení hudebních skladatelů a muzikologů (pozdější Camerata Brno), které
k sobě vázalo obdobné politické smýšlení a tendence svobodně tvořit. Tiskem vyšly Ištvanovy teoretické práce
a také monograﬁe. Jeho nejkomplikovanější partiturou je oratorium Já,
Jákob (1968), kterému předcházela
scénická hudba ke stejnojmennému
představení Vítězslava Gardavského,
jenž je znám na Bystřicku ze svého
pobytu v Prosetíně.
Milada Krásenská
a Hynek Jurman
Zdroje:
Krásenská, M.: Analýza a reﬂexe vývoje
kulturního života v Bystřici nad Pernštejnem
Jurman, H.: Na bystré vodě
Odkazy:
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=6858
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_I%C5%A1tvan

val s několika dalšími příbuznými
sraz rodů Kosů a Svobodů. Přes 70
zájemců se sešlo v sobotu 20. července 2013 v Zubří a o povedené
akci informoval i celostátní rozhlas. Je určitě pěkné, když příbuzní
drží při sobě a mají se rádi!
-red-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, RŮZNÉ

VODOMIL ŠLAPE
Už 7. ročník výherní a poznávací akce S Vodomilem Zubří zemí
2013 se rozběhl docela dobře a už
od půlky července se nám vracejí
první vyplněné legitimace. Většinou
je donesli pravidelní účastníci! Při
kontrolních návštěvách razítkovacích míst vše šlapalo na jedničku.
A skoro všude jsem narazil na soutěžící. V Bystrém trošku bloudila
dvojice na kolech a hledala hotel
Bystré. V Jimramově našli snadno
hotel Jimram, ve Štěpánově Penzion
Hodůnka, snadným cílem je i Hotel Skalský Dvůr. Ve Westernovém
městečku Šiklův mlýn byli zájemci
odbaveni hned u vstupu. Infocentrum v Nedvědici také není problém
najít, sídlí v budově radnici. A na

TIC v Bystřici nám soutěžící pochválila celé putování. Díky soutěži
musela zajet do Věchnova, odtud
si vyšlápla k Vrtěžíři a výhledy po
celém okolí byla uchvácena. Změna
k lepšímu se stala na Mitrovském
dvoře. Majitel otevřel novou restauraci a razítko Vodomila tam dostanete bez problému každý den.
Soutěž zahájila 1. května a potrvá
do 31. října 2013. Na deseti půvabných místech na vás čeká kontrolní
otázka a také příslušné razítko. Vyhrát můžete jízdní kolo, romantické
večeře a spoustu dalších cen.
Bližší informace hledejte na kontaktních místech, v TIC Bystřice
n. P. nebo na www.info.bystricenp.cz
Hynek Jurman

„Po stopách Vodomila 2012 v roce 2013“

Zájezd - 14. 9. 2013
8.00 – odjezd od TIC Bystřice n. P.
Nové Město na Moravě – náhrobky slavných osobností, galerie soch kolem
náměstí, kostel sv. Kunhuty ad.
Maršovice – Maršovská rychta, příběh sourozenců Křičků
Studnice – po stopách Cyrila Musila, J. Ev. Nečase, Jana Karníka a dalších
umělců.
Sněžné – procházka centrem městečka, hrob Jana Balabána, ale i Bohdana
Laciny či Emila Smetánky
Jimramov – domy slavných rodáků: Mrštíci, Jan Karaﬁát, Karel Slavíček,
fara J. M. Sychry, socha Broučka… Možná návštěva Síně rodáků.
Dalečín – zastávka u hradní zříceniny
Karasín – rodná myslivna G. P. Moravského
Bystřice – návrat cca 15.00, na závěr návštěva muzea – přilba z Dalečína
Po celou cestu výklad Hynka Jurmana o zajímavostech kraje a občerstvení v restauracích, cukrárnách a bufetem po celé trase. Symbolická
cena 100.- Kč.

ZLATÝ NÁŠ REGION
Při svém letošním cyklovandru
jsem čtyři dny projížděl Lounskem
a Žateckem. Je to kraj opravdu moc
smutný. Tu a tam najdete nějakou
stavební perlu či jinou pozoruhodnost, ale mezitím je převážně pusto.
Na Moravě jsem nikde neviděl zanedbaný kostel, zato tady se téměř v každé dědině krčil bývalý svatostánek
s propadenou střechou a vytlučenými okny. Bolek Polívka by si mohl
vybírat, kde tu natočí Zapomenuté
světlo. Dnešní Konstantinové a Metodějové zde mají velký prostor
pro misijní a pastorační činnost…
Památky jsou tam často zanedbané, z četných křížů zůstaly jen odrané podstavce. Německé hroby jsou

vesměs poničené, i mrtví někomu
vadili… Převážně zde chybějí silniční ukazatele i do větších míst, to není
jako u nás, kde se chlubíme vyznačenou odbočkou do Kozlova, Vrtěžíře,
Kobylnic nebo Huslí. Mapy a tabule
pro turisty máme k dispozici skoro
v každé vesničce, v Sudetech nic takového nepotkáte. Cyklostezky tam
nemají, cyklotrasy jen vzácně, zato
se tam rojí hordy nepřizpůsobivých
občanů.
Buďme rádi za turistický mobiliář
v našem regionu a za všechny výhody, podmínky a krásy, které lze na
Bystřicku i v sousedních krajích najít.
Opravdu se tu máme z čeho těšit…
Hynek Jurman

Jsme dceĜinou spoleþností nČmecké skupiny Wera a ve
strojírenském oboru patĜíme ke svČtové špiþce. V ýeské
republice pĤsobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího náĜadí pro profesionální použití. Jsme certi¿kováni dle norem Ĝady ISO
9000. V souþasné dobČ zamČstnáváme 500 pracovníkĤ.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamČstnance na tuto pozici:

DISPONENT / PLÁNOVA
NáplĖ práce:
9plánování výroby
9zajištČní operativního nákupu
9práce s programem pro Ĝízení výroby a skladĤ
9komunikace s nČmeckou mateĜskou spoleþností
9komunikace s tuzemskými i zahraniþními dodavateli
Požadujeme:
9min. SŠ vzdČlání (technické zamČĜení výhodou)
9uživatelská znalost práce s poþítaþem (Excel, Word, MS Outlook,..)
9aktivní znalost nČmeckého jazyka
9znalost anglického jazyka výhodou
9velmi dobré komunikativní a organizaþní schopnosti
9samostatnost
9schopnost týmové práce, þasová Àexibilita
9praxe v oboru výhodou
Nabízíme:
9zajímavou práci, možnost osobního rĤstu, bene¿ty (školení,
výuka cizích jazykĤ, pĜíspČvek na životní nebo penzijní
pĜipojištČní)
9zázemí mezinárodní spoleþnosti
9mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s
životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 BystĜice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823.

www.werawerk.cz
Jsme dceĜinou spoleþností nČmecké skupiny Wera a ve
strojírenském oboru patĜíme ke svČtové špiþce. V ýeské
republice pĤsobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího náĜadí pro profesionální použití. Jsme certi¿kováni dle norem Ĝady ISO
9000. V souþasné dobČ zamČstnáváme 500 pracovníkĤ.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamČstnance na tuto pozici:

NÁKUPÍ
Náplň práce:
9
obchodní zajištění nákupu technických zařízení a strojů
9
zajištění operativního nákupu výrobního a režijního materiálu
9
korespondence se zahraničními a tuzemskými dodavateli
9
správa nákupních ceníků a objednávek
9
vyhledávání a výběr nových dodavatelů
9
hodnocení stávajících dodavatelů
9
reporting a ostatní administrativní činnosti spojené s nákupem
Požadujeme:
9
vzdělání technického zaměření VŠ nebo SŠ s praxí
9
uživatelskou znalost práce s počítačem
9
aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
9
navíc znalost druhého z výše uvedených jazyků výhodou
9
komunikativní a organizační schopnosti
9
schopnost týmové práce
9
časovou ﬂexibilitu
9
praxi v oboru (výhodou)
Nabízíme:
9po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
9zajímavou práci, možnost osobního růstu, beneﬁty (týden dovolené
navíc, školení, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění)
9zázemí mezinárodní společnosti
9mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s
životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 BystĜice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823.

www.werawerk.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURA, RŮZNÉ

HORIZONTY - HRANICE
MALÍŘSKÉ SYMPOZUM / Nový Jimramov GALETRIE TŘI

2CH, o.s. a Galerie Tři zvou na:

PŘIJĎTE S NÁMI PŘEKONÁVAT HORIZONTY VNÍMÁNÍ, HRANICE VIDĚNÉHO...
nejasnost / zastření / hledání / vzduch / nebe / dojem / obzor / horizont / vstup
obklopení / prožití / tady a teď...

Partněři:
Vernisáž: 18 / 9 / 2013 od 18 hod., Muzeum Bystřice n. P. / 1ǾEOÓHalerie 
Celé sympozium je veřejnosti „otevřeno“...

GALERIE TŘI NOVÝ JIMRAMOV
MUZEUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

info: 2CHobcanskesdruzeni@gmail.com

2CH o.s., ve spolupráci s Galerií Tři
Vás zve k návštěvě II. ročníku mezinárodního malířského sympozia v Novém Jimramově ve dnech 12. 9. - 19. 9.
2013. Zároveň zveme i na vernisáž
obrazů vzniklých v jeho průběhu a to
dne 18. 9. 2013 od 18.00 hod. - Muzeum Bystřice n. P. – Půdní galerie.
Pojďte s námi překonávat hori-
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zonty vnímání, hranice viděného...
Jedním z prostorů se může stát plátno
- prostor obrazu, hranicí pak prostor,
kam autor "dohlédne, dojde" a to jak
ve smyslu fyzickém - procházení krajinou, tak ve smyslu tvořivého procesu a subjektivního pohledu. Moment
pohledu na krajinu, či na momentální "stav" krajiny, je ve svém trvání

pouze krátký, proměnlivý. Zdánlivě
neměnné se stále mění, dojem však
může přetrvat, jeho intenzita může
předurčovat i jeho zachycení. Zveme
i Vás ke sledování procesu, sdílení
dojmů, pozorování přeměny, hledání intenzivních dojmů, objevování
nových hranic a horizontů...
2CH, o.s.

ZUBŠTEJNEM ZNĚL
TŘESK MEČŮ
V sobotu 20. 7. 2013 proběhl
na zřícenině hradu Zubštejn druhý
ročník Festivalu historického šermu hudby a tance, celkově však již
šlo o 9. ročník zábavy na Zubštejně. Ta je připravována každoročně
v druhé polovině července ve spolupráci s městským muzeem a za
ﬁnančního přispění Města Bystřice
nad Pernštejnem. V letošním roce
se na hradě ukázala např. místní
stálice, Rytíři země Zubra, se svým
strhujícím vystoupením, dále SHŠ
Fortis z Hradce Králové a divadelně-šermířská skupina Taurus
z Brna. K poslechu a tanci zahrála
středověkou hudbu kapela Subulcus a celým programem diváky
provázel kejklíř na chůdách Vítek
Procházka z Českých Budějovic.
Vzhledem k tomu, že příští rok
se uskuteční již desátý ročník zábavy na Zubštejně, tak je na čase
opět zvednout laťku. Již nyní se
pracuje na tom, aby další ročník
byl již třídenní akcí s mezinárodní
účastí účinkujících, kdy v sobotu
i neděli bude probíhat festival šermu, hudby a tance, sobotní večer
bude zakončen koncertem a ohňovou show a v neděli se kromě cca
desítky vystoupení vrátí na scénu
i Bitva a hrad. Zubštejn tak bude
opět po letech dobyt.
Ondřej Fuchs

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, RŮZNÉ
Procházeli našim krajem věrozvěstové?

PO KAMENI POTOPA…
Mezi Crhovem a Olešnicí jsem
už před léty našel v silničním příkopu malý obílený placák s vyrytým
řeckým křížem. Zrovna jel kolem
pantáta s koníkem a malým hříbátkem a ochotně mi poskytl chybějící legendu. Zrak mu plál, když
se rozhlédl po zvlněných lánech
a spustil historku o kázání svatých
věrozvěstů.
„Tady stáli, tady u toho kamene! Na Moravě jim lidé říkali Crha
a Strachota. Deset tisíc věřících tu
stálo a nábožně naslouchalo!“ Nechtěl jsem sedláčkovi kazit den,
proto jsem upustil od přednášky,
jež se mi už drala do úst. Chtěl jsem
mu říct, že krátce po roce 863 by
zde takové shromáždění nikdo dohromady nedal, tolik lidí tu široko
daleko nežilo, pouze uhlíř či lovec
zabloudil do hustého pralesa. A že
svatí bratři měli důležitější úkoly
než tesat kameny. Ale co, jen ať si
dál myslí, že ten jeho Crhov založil svatý Cyril alias Crha. Den
jsem mu tedy nezkazil a on mi za
to přidal vzpomínku na bohoslužby,
které se u tohoto kamene konaly na
přímluvu za bohatou úrodu ještě
před druhou světovou válkou.
V Crhově si svého kamene někteří lidé považovali jako velmi
vzácné památky a počátkem prázdnin 2002 jej přemístili ke kapličce
na návsi. Aby jim ho někdo neukradl. Snad je inspirovala sousední Olešnice, která Čermáčkův
kámen z rohu koupaliště posunula
na pěknější místo blíže k mlékárně
a umístila k němu text s legendou.
Na den obou patronů, 5. července
2002, proběhla pak v Crhově první cyrilometodějská pouť a byla při
ní vysvěcena kaplička i s křížovým
kamenem, jenž byl zazděn právě
k patě kapličky. Některým lidem
tato změna ale vadila a prorokovali
obci velké neštěstí! Kdo myslíte, že
měl pravdu?
Za pouhých 10 dní, 15. července
2002, se přihnala strašná povodeň,
která napáchala nedozírné škody
v Crhově, Olešnici, Hodoníně a Štěpánově. Dvě ženy utonuly, jedna

přímo v Crhově. Ta hrozná voda
zde zatopila celou náves, samozřejmě pod ní zmizela i kamenná deska
u kapličky!
Dokonce mi pak někdo tvrdil,
že měla být divokou vodou odnesena. Nebyla to pravda, jak jsem
se brzy přesvědčil. Nejdříve jsem
dorazil na staré místo u silnice, ale
po původním kameni ani stopy.
Ani se to původní místo už nedalo rozeznat. Kámen si nerušeně
trůnil skutečně dole u kapličky.
Na zájezdu s Vlastivědným
kroužkem z Olešnice mi jedna
účastnice sdělila verzi, jež kolem
Olešnice koluje. Crhov prý byl vytopen proto, že s posvátným kamenem hnuli! A protože krátce předtím, snad zhruba před rokem?, pohnuli i s tím v Olešnici, začala povodeň právě tam a postihla i mlékárnu v těsném sousedství kamene.
Při své další cestě cípem Blanenska jsem své bádání zakončil právě v Crhově u kapličky.
V Crhově už vládl klid a náves
byla pěkně upravena. Do Crhova jsem si na kole vyšlápl toho
roku ještě počátkem října. Šlapu
nejdříve do Olešnice a pak stoupám k Crhovu a hledím, zda snad
přece jen nenajdu místo na mezi,
kde původně kámen odpočíval.
A ejhle! On je tu kámen nový!
Je na něm vyveden černou barvou obdélník, v něm křížek a uvnitř
září čerstvý letopočet 865, nechybějí ani počáteční písmena jmen
svatých bratří „M“ a „C“.
Legendu o soluňských kazatelích
v Crhově prostě nikdo nevyvrátí!
A v červenci 2005 dostávám razítko i v crhovské hospodě a přitom
mi vypráví hostinský Vrbas, že
přenesený kámen zřejmě ochránil
kapličku a oplocení kolem před
následky povodně. Vše dále poničily klády, ale plot u kapličky a vše
uvnitř zůstalo netknuté.
A pak si z něčeho dělejte legraci.
A tak jen uvažuji, co zas ten nový
kámen Crhovu přinese…
Hynek Jurman
(z knihy Smírčí kameny na Vysočině)
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Podzim na Pernštejně
Tradiční výstava
aranžmá
podzimních květů
a plodů v interiérech
hradního paláce
se letos bude konat
ve dnech

14. 9. - 29. 9. 2013
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Nový vzhled webu Mikroregionu Bystřicko
Od srpna 2013 mají webové stránky Mikroregionu Bystřicko
www.bystricko.cz nový a moderní vzhled. Posuďte sami.
Původní
Nový

Novinkou je funkční kalendář akcí Bystřicka, kde můžete akce vyhledat podle zaměření, data a sami vkládat nové akce. Dále tam nově najdete
k prolistování aktualizovanou verzi Inforočenky 2013 – 2014 Bystřice nad
Pernštejnem, která byla vydána koncem roku 2012.
Jarmila Zemanová, MB

Písečné je „na dně“
Písečné je „na dně“…. řečeno
ironicky. Nemyslí se tím ﬁnanční
krize, i když ﬁnančních prostředků
nemá obec nazbyt, ale dno místního „Obecního rybníku“. Jednou
z významných akcí, které si zastupitelstvo obce Písečné naplánovalo
na rok 2013, bylo odbahnění rybníka na návsi. Stalo se tak téměř po
30ti letech, neboť poslední „čištění“
bylo provedeno v roce 1984. Vlast-
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nímu bagrování a odvozu předcházelo provedení rozboru sedimentu
v akreditované laboratoři LABTECH, s.r.o. Brno, který potvrdil
nezávadnost ve více než šedesáti
parametrech provedených laboratorních rozborů a tím možnost jeho použití na zemědělské půdě. Sediment
byl využit na zpevnění motokrosové
tratě „ Písečská zmole“, jehož povrch si následně pochvalovali organizátoři i závodníci
nedávno pořádaného mistrovství ČR.
Poděkování patří
především bagristovi Petru Lukasovi,
který spolu s tatrami
p. Pivoňky a p. Štěpánka dokázali více
než 3000 m3 bahna
naložit a odvézt na
místo ukládky za
přijatelné náklady.
Nyní čeká obec úkol
Dříve osadit výpusť „požerákem“ umožňujícím regulaci hladiny
vody, úprava okolí
a výběrové řízení na rekonstrukci
hráze. Tato byla dle
pamětníků postavena před sedmdesáti
lety. Hlavním cílem
je dokončit revitalizaci v co nejkratším
termínu, aby bylo
možné rybník opět
napustit.
Nyní
DR

Divadelní spolek Bobrová v Dolní Rožínce
Divadelní spolek Bobrová navázal
na dlouholetou tradici divadla, které
v Bobrové před lety působilo a těšilo
se velké oblibě. Hru, kterou si vybrali jako první, se jmenuje „Krásná
cizoložnice“ a v Bobrové se hrála již
v roce 1926. Tato hra popisuje dění
ve francouzské rodině, která má svá
tajemství.
Původně se mělo hrát pouze jed-

nou, a to v Bobrové, ale po odehrání
prvního představení jsme se rozhodli,
že by byla škoda, když už se herci tak
dlouho připravovali, aby se nehrálo dál. Dvě vystoupení se odehrála
v Bobrové a to třetí na Dolní Rožínce, které bylo rozhodující, protože se
zde hrálo v naprosto cizím prostředí,
kde herce nikdo neznal. Vystoupení
bylo v neděli 4. 8. 2013 od 15 hodin.
K našemu velkému překvapení přišlo přes dvacet diváků,
kteří se po dobu vystoupení
dobře bavili a po vystoupení
nadšeně tleskali. Byl to balzám na duši, že se to povedlo
a byť bylo nesmírné horko,
tak diváci do KD Dolní Rožínka přišli. Co dodat. Byl to
prostě úspěch, diváci i herci
byli spokojení, takže lze předpokládat, že taková akce zde
nebyla poslední.
Za divadelní spolek Bobrová
Zdeňka Zemanová

LÁVKA V BLAŽKOVĚ OPĚT
NEZKLAMALA
Byla to opět paráda předposlední červencovou neděli v Blažkově! Nádherné počasí, skvělá atmosféra, stovky diváků, výborné občerstvení a řada
doprovodných disciplín. Podívat se přijel dokonce i Bohuš Stejskal s tetou,
Irenkou a dalšími druhy z Dědictví aneb… Ale především dorazil rekordní
počet 55 účastníků boje s úzkou lávkou na hladině nádrže.
Každý jel dvakrát a každý tam žbluňkl, takže bylo na co koukat. I na řádku
šikovných jezdců, většinou drobných a lehkých. Podle pravidel vítězí ten, který
se nejdéle udrží na lávce. Už téměř tradičně to dokázal domácí Jiří Tomášek,
ale tentokrát o pouhou sekundu.
Konečné pořadí:
1. místo: Tomášek Jiří 79 s (z Blažkova)
2. místo: Houdek Leoš 78 s (z Blažkova)
3. místo: Hublová Kateřina 51 s (z Dlouhého)
Gratulovat můžeme nejen vítězům, ale především pořadatelům a všem
občanům Blažkova, kteří už druhé půlstoletí tuto akci připravují. Ať se akce
vydaří i v dalších létech!
Hynek Jurman

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Obec Rožná zveřejňuje záměr:
pronajmout provozovnu kadeřnictví v Rožné čp. 103
(přízemí budovy KD)
Podmínkou poskytnutí pronájmu je využívání prostor
k provozování kadeřnictví.
Žádosti podávejte písemně v kanceláři OÚ Rožná
do 10. 09. 2013 do 12,00 hodin.
Bližší informace získáte v kanceláři OÚ Rožná (tel. 566 567 227)
nebo u pana Libora Pokorného (mob. 606 703 406).

Prosetín plave
Prosetín plave a rád. Nejde o zprávu z černé kroniky či podivný důsledek letošního léta. Žáci základní
školy a děti z mateřské školy v Prosetíně se pravidelně účastní plaveckých kurzů v Poličce. Navazujeme
na dobrou tradici školy a v rámci
výuky tělesné výchovy zařazujeme
pravidelné kurzy plavání. V minulém školním roce – od dubna do
června – jsme zkusili přizvat ke kurzům i všechny děti z mateřské školy.
V plavecké škole je vybavili bezpečnými a pro děti zábavnými pomůckami a už se všichni lehce nadnášeli
na hladině bazénu a trénovali plavec-

ké dovednosti. Starší žáci zdokonalovali plavecké styly a trénovali vytrvalost a nám pedagogům nezbylo,
než s úžasem sledovat, jaké pokroky
všichni lekci od lekce dělají.
Velmi děkujeme obci Prosetín
za příspěvek 10 000 Kč na dopravu z Prosetína do Poličky. Tímto příspěvkem se snížily náklady
na dopravu pro rodiče dětí a žáků
o třetinu.
Kurz se nám velmi osvědčil
a pravidelný pohyb dětí chceme
podporovat. Proto od září do listopadu Prosetín opět plave!
Kateřina Fučíková

Pozvánka
Obec Býšovec – část obce Smrček zve rodáky,
zájemce o historii a všechny občany

NA OSLAVU VÝROČÍ

660 LET
PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI SMRČEK.
Oslava bude probíhat ve dnech 20. 9. až 22. 9. 2013.
Začátek je v pátek od 14.00 hod. v KD Smrček
a ukončení v neděli mší v místní kapličce.
Celou akci podporuje Kraj Vysočina.
Srdečně zvou pořadatelé.

Jindra
Vohánková
obrazy

PŘÍRODA A SPIRITUALITA
Malá víska a prázdninové akce pro děti
Čím v dnešní době potěšit děti?
V Malém Tresném jsme spojili příjemné s užitečným. Zahájili
jsme prázdniny se Dnem dětí dohromady. Hledání pokladu podle
šifry, kterou musely děti rozluštit
a najít sladký poklad jako odměnu. Pak byl pro děti a samozřejmě
i pro dospělé připravený program

v podobě předvedení modelů letadel za ochoty p. Hladíka a jeho
modelářských kolegů. Tímto jim
ještě jednou děkujeme. Po dolétání letadélek se děti vrhly do plnění
soutěží, kde je na konci opět čekaly odměny v podobě perníkových
i dřevěných medailí a malého balíčku.
M. T.

Ludmila
Kristová
řezby
grafika

25. 8. 2013 v 15.00 h
Galerie Na Bahnech
ve Víru v údolí Svratky
Otevřeno do 10 (17). 9. 2013
QPQÈtTPOF
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SPORT

Paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice

Jiří Ježek
Líbí se mi zdejší terény
Rozhovor s Jiřím Ježkem

Někdo se hroutí pod sebemenším
problémem, jiného neštěstí posílí!
I k zdravotním problémům lze přistupovat rozličně. Rezignovat, vzít důchod, o nic aktivního se nepokoušet.
Jednou provždy… Nebo se naopak
zakousnout, zabejčit a bojovat. Adibal už zase kope na nejvyšší úrovni
po transplantaci jater, Ivan Hašek ml.
hraje navzdory roztroušené skleróze a Jiří Ježek (16. 10. 1974 Praha)
závodí jako cyklista silničář i dráhař

na vynikající úrovni, ač přišel při
nehodě jako jedenáctiletý o pravou
nohu pod kolenem. Mnozí by mohli
skály lámat, ale nějakým způsobem
si vyběhají invalidní důchod nebo
sociální dávky. Jiří Ježek má viditelný
hendikep, přesto se živí jako profesionální cyklista!
Letos jako předjezdec zaujal při
časovce slavné Tour de France. Často vypálí rybník zcela zdravým závodníkům. Mnozí zdraví cyklisté by mu
nestačili ani sto metrů.
Jiří Ježek je šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa. Letos se zase rád vrátil do Bystřice
nad Pernštejnem na závod Vysočina
2013. Ač stále občas dojíždím do práce na kole, které na mne čeká vždy do
konce směny hned za zdí, ještě nikdy
mé pracoviště nevidělo tak drahé
kolo jako 2. srpna 2013. Jiří Ježek
totiž krátce před startem 2. etapy za-

vítal do TIC a spontánně odpověděl
na pár otázek.
Jak se Vám líbí tradiční závod Vysočina?
Líbí se mi hodně, také se účastním
asi po sedmé. Líbí se mi práce pořadatelů, zdejší terény i konkurence, kde
jsou nejlepší naši jezdci a k tomu i zahraniční cyklisté. Vyhovuje mi tato úroveň, neboť tu mám šanci si zazávodit.
I termín počátkem srpna mi vyhovuje,
protože jde o přípravu na následné vrcholy sezóny.
A co samotná Bystřice a Bystřicko?
Líbí se mi moc a občas sem jezdím i
mimo závod. Když tu mám nějaké povinnosti, třeba reklamní, beru si s sebou
kolo a zůstávám tu a zatrénuji si. Bydlím v tom případě ve Žďáře, kde mám
dobré zázemí a mají tam i dobré pivo…
Co říkáte na včerejší úvodní etapu
Vysočiny 2013?

No těžká! Byla poměrně krátká, ale
velmi těžká tím opakovaným stoupáním ke Čtyřem Dvorům. Tam hned
nastala první selekce. Osobně se mi
nejelo dobře. Ale skončil jsem 57., tedy
v polovině závodního pole a s tím jsem
spokojený.
Co chystáte na dnešní druhou
etapu?
Aby se mi nohy rozjely, etapu chci
přežít. Abych si pak ty poslední dvě
etapy mohl více zazávodit. Vzhledem
k vyrovnanému pořadí se bude závodit
ještě hodně.
Co je pro Vás vrcholem letošní
sezóny?
Za 14 dní se jede ﬁnále světového
poháru a pak hned mistrovství světa.
Obojí v Kanadě, odjíždím s manželkou v půli srpna a budeme tam do
začátku září. Světový pohár vedu,
a tak bych chtěl udržet žlutý trikot.
Velké ambice mám i na mistrovství
světa, na pódium chci minimálně!
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů!
PS: Jiří Ježek nakonec obsadil u nás
v konečné klasiﬁkaci pěkné 35. místo a
může se v klidu připravovat na vrchol
sezóny.
Hynek Jurman

ZVÍTĚZIL AUSTRALAN SPOKES - Výsledky závodu VYSOČINA 2013
Nejprestižnější domácí závod byl i letos zahájen
1. srpnový den v Bystřici nad Pernštejnem a jako
už tradičně rozhodly dvě bystřické etapy i o celkovém pořadí. První den kroužili jezdci kolem Čtyř
Dvorů a v Bystřici na cílové pásce bylo pořadí následující: 1. Samuel Spokes (Austrálie), 2. Marek
Čanecký (Slovensko), 3. Martin Hunal (Sparta).
Druhého dne zápolili jezdci na okruhu přes Lísek
do Jimramova a zpět přes Dalečín do Bystřice. Zvítězil Tomáš Bucháček (ČR - Author) před Hunalem
a Spokesem.
Třetí etapu vyhrál v Poličce Josef Maňousek (ČR
- Author), a závěrečnou v Přibyslavi pak Francouz
Florian Senechal.
Celkově stanuli nejvýše ti, kteří uspěli v Bystřici:
1. Spokes, 2. Čanecký (+ 20 sec), 3. Bucháček,

4. Hunal (oba + 32 sec), 35. Jiří Ježek
(+4:41).
Klasiﬁkováno bylo 90 jezdců, když
do 1. etapy jich odstartovalo 124.
Australan Spokes získal kromě žlutého i ﬁalový trikot v bodovací soutěži.
Sparťan Hunal byl nejlepším vrchařem
a získal trikot zelený. V soutěži družstev byl nejlepší tým Etixx – Ihned.
Pan Milan Plocek s širokým týmem
spolupracovníků zase uspořádal zajímavý a hodnotný závod a my už se
můžeme těšit na jeho další ročník.
-HJFoto: H. Jurman

Po 1. etapě se na pódiu v Bystřici sešli Australan,
Slovák a Sparťan

Jitka Císařová mistryní Evropy
Hráčka místního šipkového týmu
DC Bystřice nad Pernštejnem se ve
dnech 29. 6. - 5. 7. 2013 zúčastnila
ME v elektronických šipkách v Německu v Geiselwindu. Jela tam jako
členka národního reprezentačního
týmu žen. Už to je velký úspěch,
jelikož samotná nominace do národního týmu se tvoří na základě jednoho kvaliﬁkačního turnaje, na kterém
mají právo účasti pouze vítězové republikových turnajů a nejlepší hráči
z republikových žebříčků. První čtyři z tohoto turnaje se stávají reprezentanty ČR (Jitka byla na 3.místě)
a pátého člena týmu donominuje
výkonný výbor Unie šipkových organizací.
Mistrovství Evropy se skládá
z hlavních turnajů (Eurocupy, národní družstva, mixy, dvojice, jednotlivci, junioři) a různých doplňkových
turnajů. Turnaj Eurocupů je sou18. strana

těž družstev, která mají na soupisce
maximálně 2 členy reprezentačních
týmů. V tomto turnaji se Jitka a její
družstvo umístilo na krásném druhém místě.
Hlavní úspěch ovšem přišel v soutěži národních týmů, kde muži
a posléze i ženy vybojovali zlaté medaile, takže jsme domů vezli tituly
dva. Turnaj byl napínavý od začátku do konce – ženy po volném losu
v prvním kole porazily Italky až
v prodloužení, pak vyhrály nad Rakušankami a domácími favorizovanými Němkami. Tímto se družstvo
dostalo do ﬁnále turnaje, kde se opět
utkalo s Němkami. První vzájemný
zápas české ženy prohrály a čekal
je rozhodující zápas o vše. V něm
už si Češky vítěžství nenechaly vzít
– poslední vítězný bod uhrála Jitka
a spustila se lavina oslav. Ženy i
muži jsou mistři a mistryně Evropy.

V další hlavní soutěži ME, v turnaji dvojic žen, Jitka se spoluhráč-

kou Marcelou Rajmanovou obsadila
vynikající 3. místo v konkurenci

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, RŮZNÉ

JIMRAMOVSKÝ KAPR 2013
Dne 20.7.2013 proběhly na rybníku Nový v Jimramově tradiční rybářské závody „Jimramovský kapr
2013“. Celkovým vítězem a držitelem zlatého poháru se stal Jaroslav
Beran z Rožné, na druhém místě
skončil Jakub Olšán z Poličky a na
třetím Roman Morávek z Jimramova. Cenu starosty města Bystřice

nad Pernštejnem Ing. Karla Pačísky
o největšího kapra získal Miroslav
Hlásenský z Poličky. V mládežnické
kategorii zvítězil Jan Votava z Jimramova a juniorskou cenu starosty
města Bystřice nad Pernštejnem získala Zuzana Adamovská z Bystřice
nad Pernštejnem.
-JN-

Dlouhodobé soutěže 2012/13
ve sportovní hale
Také v roce 2012/13 pořádal Areál sportu a kultury ve sportovní hale
dlouhodobé soutěže v bowlingu a v kuželkách. Byl to již 9. ročník dlouhodobé soutěže v bowlingu, 8. ročník soutěže v kuželkách a 2. ročník dlouhodobého turnaje jednotlivců v kuželkách „BYSTŘICE KUŽELKY TOUR
2012/13“. Soutěže probíhaly od září do května. Všech soutěží se zúčastnilo
celkem 199 hráčů a hráček nejenom z podniků bystřického regionu, ale
rovněž nejrůznějších skupin kamarádů a sportovců.
Bowling se hrál tradičně tříkolově, který dosáhl také nejvyššího náhozu
zúčastnilo se ho 17 týmů a celkem 113 286 bodů. Mezi ženami měla nejlepší
hráčů a hráček. První kolo i tentokrát průměr Kateřina Benešová (Renegade)
odehrála družstva bez ohledu na loňské s výkonem 231,8 bodu.
výsledky, poté byla rozdělena podle
Dlouhodobé soutěže „BYSTŘICE
výkonnosti do I. a II. ligy. I.ligu vyhrálo KUŽELKY TOUR 2012/13“, která se
poprvé v historii družstvo firmy Rathge- skládala z osmi samostatných turnajů,
ber, nejlepším hráčem byl Jan Martínek se zúčastnilo 20 soutěžících a zvítězil
(Colas) s průměrným náhozem 172,6 Tomáš Bukal.
bodu. Ve II. lize zvítězil Božkov Boys
Závěrečného „HCP turnaje v kua nejlepším hráčem se stala Andrea Duf- želkách“ se zúčastnilo 24 soutěžících
ková z vítězného týmu s výkonem 169,3 a tentokrát zvítězil Jaroslav Čízek (Areál
bodu. Nejvyššího náhozu obou soutěží sportu a kultury), který dosáhl výkonu
dosáhla výkonem 233 bodů rovněž An- 298,8 bodu.
drea Dufková.
Také v sezoně 2013/2014 budeme
Také kuželky se hrály tříkolově, zú- dlouhodobé soutěže pořádat a zveme
častnilo se 7 družstev a celkem 42 sou- tím mezi nás další zájemce. Pokud byste
těžících. Loňské vítězství obhájila Wera se některé soutěže chtěli zúčastnit, přiWerk, hráčem s nejlepším průměrem hlásit se můžete na sportovní hale nej256,2 bodu se stal Jiří Švanda (Wera), později do konce srpna 2013.
Celkové výsledky všech soutěží:
BOWLING (113 účastníků)
Bowling I. liga (57 účastníků)
Nejlepší průměr
1. Rathgeber
80 bodů
I. liga
2. Areál sportu
74 bodů
1. Jan Martínek (Colas)
172,6 bodu
3. Colas I.
70 bodů
2. Jan Dufek (Dukos)
166,7 bodu
4. Železárny Štěpánov 68 bodů
3. Zdeněk Novotný (BWC Zubří)
5. Dukos
64 bodů
174,8 bodu
6. GEAM
64 bodů
Nejlepší žena Lída Kotoučková
7. Relax
62 bodů
(Areál sportu)
167,4 bodu
8. Lesoňky
54 bodů
9. BWC Zubří
44 bodů
II. liga
1. Andrea Dufková (Božkov Boys)
Bowling II. liga (56 účastníků)
169,3 bodu
1. Božkov Boys
84 bodů
2. Dana Pecinová (TEAM) 167,4 bodu
2. Team Býšovec
74 bodů
3. Michal Navrátil (Božkov Boys)
3. Dallas
70 bodů
157,0 bodu
4. IWA
60 bodů
Nejlepší žena Andrea Dufková
5. Mega-Tec
46 bodů
(Božkov Boys)
169,3 bodu
6. SPH stavby
44 bodů
7. Colas II.
42 bodů
Nejvyšší nához obou soutěží Andrea
8. Elcom
28 bodů
Dufková (Božkov Boys)
233 bodů
1. Wera Werk
2. Areál sportu
3. Renegade
4. GEAM
5. BVK
6. MÚ
7. Starostové

Kuželky (45 soutěžících)
32 bodů
Nejlepší průměr
24 bodů
1. Švanda Jiří (Wera)
256,2 bodu
22 bodů
2. Čížek Jaroslav (AS)
250,4 bodu
20 bodů
3. Bukal Tomáš (Wera)
249,1 bodu
16 bodů
Nejlepší žena Benešová Kateřina
12 bodů
(Renegade)
231,8 bodu
0 body
Nejvyšší nához Švanda Jiří (Wera) 286 bodů

Turnaje jednotlivců
KUŽELKY TOUR 2012/13 (8 turnajů, 20 účastníků)

Jitka Císařová ...
(Pokračování ze str. 18)
65 párů, čímž zkompletovala sbírku
medailí. V turnaji jednotlivců obsadila Jitka 33. místo ze 121 hráček.
ME juniorů se zúčastnili dva
bystřičtí hráči - na 5. místě se umístil Jaroslav Novotný a na 9. místě

Václav Stárek.
Velké poděkování patří městu
Bystřice nad Pernštejnem za ﬁnanční
příspěvek na krytí nákladů na přípravu a účast na mistrovství.
-MV-
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1. Bukal Tomáš (Wera)
86 bodů
2. Švanda Jiří (Wera)
76 bodů (vyšší dosažený průměr)
3. Čížek Jaroslav (AS)
76 bodů
4. Gregor Bohdan (Renegade)
75 bodů
5. Beneš Jaromír (GEAM)
70 bodů
6. Benešová Kateřina (Renegade) 64 bodů
HCP turnaj v kuželkách (24 soutěžících)
Čížek Jaroslav (AS)
298,8 bodů
Pučan Jiří (GEAM)
285,1 bodů
Ondráček Jiří (Renegade)
281,6 bodů
19. strana

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Miroslav Prudký: Naše srdce na dlani se změnit nemůže
P a n e
Prudký, začněme
od
začátku.
Kdy vůbec
Charitní
p e č ova t e l ská služba
vznikla?
Charitní pečovatelská služba
vznikla v roce 1994 a připojila se
k již existující Charitní ošetřovatelské službě ve Žďáře nad Sázavou.
Začala fungovat na základě potřeby
z terénu poskytovat kromě zdravotních služeb i službu sociální. Je to
tedy druhá nejdéle fungující služba
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
V roce 2004 se služby oddělily
a hlavním zázemím pečovatelek se
stala Bystřice nad Pernštejnem. Ve
Žďáře nad Sázavou má ale Charitní
pečovatelská služba svoji pobočku
a místní tým pečovatelek. Od letošního roku máme pobočku pečovatelské služby také ve Svratce.
Jaký byl důvod tohoto přesunu
služby o skoro 30 kilometrů dále,
do dalšího města po deseti letech?
Jedním z důvodů bylo ukončení
činnosti tehdejšího poskytovatele sociálních služeb Okresní správy ústavů
sociálních služeb se sídlem ve Žďáře
nad Sázavou, která zajišťovala pečovatelskou službu v Bystřici nad Pernštejnem a jejím okolí. Tehdejší vedení
města požádalo Oblastní charitu ve
Žďáře nad Sázavou o provozování této
služby. Oblastní charita službu převzala od 1. 1. 2004. Tím v Bystřici nad

Pernštejnem vzniklo nové středisko.
Popsal byste nám cílovou skupinu těch, kteří vaše služby nejčastěji využívají? Máte v řadách Vašich
uživatelů i nějaká rekordní čísla?
Myslím tím například věk.
Naší cílovou skupinou jsou lidé,
kteří z důvodu věku, onemocnění
nebo úrazu nezvládají péči o sebe
a svoji domácnost. Vzato statisticky,
převládají ženy, z našich uživatelů
jsou jich dvě třetiny. Rekordmana
opravdu máme, dožil se v duševní
svěžesti 102 let.
Cílovou skupinu vaší služby už
tedy známe. Nabízí se otázka, jaké
služby můžete zájemcům nabídnout?
Naším cílem je pomáhat uživatelům s péčí o ně samotné, o jejich
hygienu. Zajišťujeme také stravu, pomáháme s chodem domácnosti, nakupujeme, uklízíme, pereme, v případě
potřeby doprovázíme k lékaři. Mimo
tyto základní služby provádíme pedikúru, dopravu k lékaři a případě zájmu zprostředkujeme i duchovní péči.
Jaký je dosah pečovatelské
služby? Ve kterých městech vás
mohou zájemci o službu vyhledat?
Naše služba má v současné době,
jak už jsem uvedl, hlavní středisko
v Bystřici nad Pernštejnem a velkou
pobočku ve Žďáře nad Sázavou.
Služby poskytujeme v obou městech
a jejich okolí do dojezdové vzdálenosti 15 km. Nedávno vzniklá pobočka ve Svratce má svoje působiště v nově zrekonstruovaném Domě
s pečovatelskou službou.

Pečovatelky Charity působí nejen v Bystřici
a ve Žďáře, ale i v okolních obcích
Charitní pečovatelská služba je
jednou z nejstarších služeb Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. Její působnost je v Bystřici nad Pernštejnem
a ve Žďáře nad Sázavou a okolí, do
vzdálenosti 15 km od těchto měst.
Pracovnice tohoto zařízení jsou uživatelům nápomocny při zvládání běžných
úkonů, jako např. pomoc a podpora při
podání jídla, pomoc s oblékáním nebo
podpora při pohybu. Dále je poskytována pomoc při osobní hygieně. Mezi
tuto pomoc patří např. koupel, ranní
a večerní toaleta. Pečovatelky pomáhají
také se zajištěním chodu domácnosti.
Ten zahrnuje např. úklid, nákup, praní
a žehlení prádla.
„V případě potřeby zajišťujeme dopravu či doprovod uživatelů ve Žďáře
nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem
a v jejich okolních obcích např. k lékaři, na úřad apod., dovážíme uživatelům
obědy či nabízíme možnost pedikúry
buď ve středisku osobní hygieny, nebo
přímo v domácím prostředí,“ sdělil
Miroslav Prudký, vedoucí Charitní
pečovatelské služby.
Pečovatelská služba je určena lidem,
kteří z důvodu snížené soběstačnosti,
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhých při péči o sebe, o svoji domácnost
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tak, aby co nejdéle zůstali ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelské úkony
tedy nejvíce využívají senioři a lidé po
úrazech.
„Naši uživatelé jsou často za tuto
službu vděční, sami nechtějí obtěžovat
rodinu, nebo rodina nemá dost času,
aby se o svého člena mohla dostatečně
postarat. V tomto případě jsme tady
my,“ vysvětlil Prudký.
Pečovatelky se snaží podporovat uživatelovu soběstačnost, respektují jeho
jedinečnost i jeho životní styl.
Přímo z terénu...
Manželé žijí v bystřickém Domě s pečovatelskou službou již nějakou dobu.
Dříve bydleli na venkově, ale protože
poznali, že sami péči o sebe a svůj dům
už nezvládají, rozhodli se přestěhovat.
Oba mají určité zdravotní problémy,
které jim znemožňují plnou soběstačnost. Z toho důvodu jim pečovatelky
pomáhají dopravit se na potřebná místa, doprovází je, nakupují, perou i uklízí.
Oba jsou za jejich práci velmi vděční.
Sami říkají, že bez pečovatelské služby
by péči o sebe nezvládli.
Případní zájemci o Charitní pečovatelskou službu se mohou obrátit
na telefon 739 389 289.
Dana Pospíšilová,
sociální pracovnice CHPS

V Bystřici poskytujete již pět let
péči i o víkendu. Jak je tato nabídka využívána?
O víkendech zajišťujeme z větší části stravu. Uživatelům, jejichž
stav to vyžaduje, poskytujeme péči
kompletní, stejně jako ve všední den.
První víkendové služby v říjnu 2008
využilo devět uživatelů, v současné
době se jejich počet pohybuje mezi
dvacetipěti až třiceti.
Máte i půjčovnu kompenzačních pomůcek. Mohou si pomůcky zapůjčit i lidé, kteří vaši službu
nevyužívají? Pokud ano, co všechno mohou požadovat?
Kompenzační pomůcky půjčujeme všem. Pouze cena je pro uživatele našich služeb nižší. Sortiment je
široký, například různá chodítka, nástavce na WC, sedačky na vanu, klozetová křesla, elektrická polohovací
lůžka, invalidní vozíky a schodolez.
Dvě vaše pečovatelky získaly
v minulých letech krásná ocenění,
jedna z nich čestné uznání a druhá
přímo cenu „Pečovatelka roku“.
Při jaké příležitosti se tyto ceny
udělují?

Jedná se o Národní cenu sociálních služeb, kterou vyhlašuje Diakonie ČCE spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s..
Cílem je zviditelnit a ocenit práci
jednotlivců – pracovníků sociálních
služeb, zvýšit prestiž a uznání těchto pomáhajících profesí. Letos je
vyhlášen již třináctý ročník. Čestné
uznání získala v roce 2011 paní Danuše Machanová z pobočky v Bystřici nad Pernštejnem, v roce 2010
cenu „Pečovatelka roku“ paní Lenka
Pospíchalová z pobočky ve Žďáře
nad Sázavou.
Charitní pečovatelská služba
existuje již devatenáct let. Můžete
závěrem porovnat, co vše se během těch let změnilo?
Letos v květnu jsem zahájil sedmý
rok na pozici vedoucího služby, takže
devatenáct let těžko zhodnotím z vlastní zkušenosti. Změnilo se jistě mnoho
- uživatelé našich služeb, pracovníci,
podmínky, třeba i počet služebních
aut. Jedno se ale měnit nemůže, to
naše pomyslné srdce na dlani.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

PŘEDNÁŠKA O KOMPENZAČNÍCH
POMŮCKÁCH
Dne 4. 7. 2013 od 13:30 hod. proběhla přednáška na téma "Státní příspěvky" určené osobám se zdravotním postižením, zaměřeným na osoby
se sluchovým postižením, pořádaná Svazem neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, ZO Žďár nad Sázavou, klub Bystřice nad Pernštejnem, zastoupeným
předsedou panem Pavlem Jindrou, v bývalé Hotelovce - Sídliště 2, Bystřice
nad Pernštejnem, v prostorách klubu.
Přednáška vzbudila velký zájem
převážně z řad seniorů. Dotazy byly
směřované především k příspěvkům na
kompenzační pomůcky pro osoby se
sluchovým postižením, např. zařízení
pro poslech tv a rádia. Odpovídala na ně
pracovnice z Úřadu práce v Bystřici n. P.
Všem zúčastněným děkujeme.
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Zdenka Šrámková: Ročně nás navštíví přes dva tisíce rodin
Zdenko,
žďárská Charita slaví v letošním roce
svoje dvacetiny. Vy jste na
pozici vedoucí centra pro
rodiče s dětmi devět let. Jak se Kopretina objevila
„pod křídly“ Charity a jak vznikala?
Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi se stala součástí Oblastní charity
Žďár nad Sázavou od 1.9. 2004 pod
názvem Klub maminek Kopretina.
V tehdejší době měla za sebou již jednoleté působení, a to především díky
duchovní podpoře místního kněze P.
Pavla Habrovce a Římskokatolické farnosti Radešínská Svratka, která umožnila využívat prostory v právě dokončené budově, dále také díky ﬁnanční
pomoci Obecního úřadu v Radešínské
Svratce a sponzorů. Po roce působení
Kopretiny, jsem však zvažovala jak dál,
neměli jsme status žádné organizace
a nedosahovali tak na žádné grantové
programy a ﬁnanční zdroje. Přemýšlela jsem o tom, že Kopretina potřebuje
zázemí silné organizace, ale takové,
která ctí křesťanské zásady a podporuje
rodinu. Mému srdci nejblíže byla Charita a tak jsem oslovila paní ředitelku
Oblastní charity Žďár nad Sázavou Ing.
Janu Zelenou. Proběhla jednání, která
ukázala, že máme společné zájmy –
podporovat rodiny a pomáhat jim. Už
od začátku si Kopretina kladla stejné
cíle. Věnovala se zejména maminkám
na mateřské či rodičovské dovolené,
které celodenně pečují o své děti a cítí,
že se izolují od vnějšího sociálního
i kulturního světa a mají potřebu někam
patřit, něco se dozvědět, naučit novým
dovednostem a umět si vyrobit společně s dětmi něco pěkného. V roce 2004
jsme se přejmenovali na Mateřské
centrum Kopretina. O rok později se
nám podařilo získat finanční podporu
od Ministerstva práce a sociálních věcí.
V té době začal první znatelný rozvoj
na profesionální úrovni. Postupem času
se zjistilo, že maminkám – rodičům
můžeme pomoci i tím, že se pokusíme
nabídnout i jiný pohled společnosti na
mateřství, rodičovství, mezilidské vztahy a že je třeba všemožně podporovat
fungující rodinu. V roce 2006 jsme definitivně změnili svůj název. Stala se z nás
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi.
Mluvila jste především o Radešínské Svratce. Kopretina má i další
pobočky. V jakých městech či obcích
Vás mohou rodiče kontaktovat?
V současnosti má Kopretina pět
poboček. Od roku 2006 jsme se začali rozrůstat po celém bývalém okrese
Žďár nad Sázavou. Jako první vznikla
v roce 2006 pobočka Kopretiny v Bystřici nad Pernštejnem, kde díky Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem
získalo zařízení své prostory, ﬁnanční
i materiální podporu. Pobočka sídlí
v Domě s pečovatelskou službou. V témže roce vznikla další pobočka, tentokrát druhá v pořadí, a to ve Žďáře nad

Sázavou z iniciativy žďárských rodičů
z místní farnosti. O dva roky později, v
roce 2008, přibyla pobočka ve Velkém
Meziříčí díky ﬁnanční podpoře místního Městského úřadu v lokalitě Ostrůvek. Poslední Kopretinu naleznete od
roku 2010 v Radostíně nad Oslavou
v prostorách bývalé mateřské školy.
Kdo nejčastěji navštěvuje služby
Kopretiny? Mohou Vás navštívit
i prarodiče?
Nejčastěji nás navštěvují rodiče
pečující o děti a také rodiče, kteří jsou
na mateřské či rodičovské dovolené.
V roce 2012 nás navštívilo zhruba
2 300 klientů, to je asi 1 020 rodin. Naše
služby mohou samozřejmě využít
i prarodiče, protože nabízíme mimo
jiné i aktivity, které vedou ke zlepšení
mezigeneračních vztahů v rodinách a
podporují tradiční hodnoty rodiny. Babičky či dědečkové k nám mohou zavítat na besedy nebo společně se svými
vnoučaty na různé aktivity.
Ve vašich programech naleznou
klienti pestrou nabídku aktivit.
Dá se říci, která z nich je v tuto
chvíli tou nejžádanější?
Myslím, že aktuálně je největší zájem o oblast vzdělávání rodičů. Jde především o témata jako je výchova dětí
a komunikace v rodině nejen mezi
rodiči a dětmi, ale i mezi samotnými
partnery. Mezi takové patří například
besedy s psychology, speciálními pedagogy, lékaři a dalšími odborníky.
Ve Žďáře n. S. funguje ještě rodinné centrum Srdíčko, se kterým jste
se v letošním roce společně zapojili
do prorodinného projektu Kraje Vysočina ve spolupráci s Městem Žďár
n. S. V čem tento projekt spočívá?
V rámci projektu se uskuteční jedenáct aktivit, kterými podpoříme rodiny
při zkvalitňování rodinných vztahů
a komunikace s ohledem na rozvoj
rodičovských kompetencí, při mezigeneračním soužití a v neposlední řadě
chceme zvyšovat znalosti rodičů v oblasti zdravého životního stylu a ﬁnanční
gramotnosti.
Na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou jste v roce 2009 převzali tehdejší
Poradnu pro rodiny a dívky. Jaké
služby poradna poskytuje?
Pracovnice prorodinné poradny se

věnuje ženám a dívkám, které řeší
nepříjemné situace jako jsou problémy
v oblasti domácího násilí, nechtěného
těhotenství a rizikového chování partnera. Pomoc může být poskytnuta i rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné
životní situaci. Naším cílem je nalézt
východisko z těžké situace nebo zprostředkovat pomoc dalšího odborníka.
Díky vzájemné spolupráci terénních
pracovnic nového projektu žďárské
Charity s názvem Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a pracovnice poradny je tak možné pochopit širší
souvislosti problematické situace rodiny a identiﬁkovat tak přesněji její potřeby. Rodinná poradna zprostředkuje
dotyčné rodině individuální odbornou
pomoc a v případě potřeby kontaktuje
zasíťované navazující služby, se kterými spolupracujeme, např. sem patří
sociální služby pro rodiny, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
raná péče, občanské poradny, Pedagogicko-psychologická poradna, azylové
domy, krizové centrum Vysočina, sociálními odbory měst, úřady práce dle
působnosti a oblastní charity spadající
pod Kraj Vysočina, které jsou poskytovateli prorodinných, sociálních a navazujících služeb.
V rámci centra Kopretina nabízíte i kurzy laktačního poradenství. Ne
každému je z názvu jasné, jaký mají
kurzy obsah a komu jsou nabízeny...
Kurz laktačního poradenství je určený zejména budoucím maminkám,
které se na příchod miminka těší, ale
současně mají i starost, jak se vypořádají s kojením, prvními nemocemi, zda
nastaví správný režim dne atd. Těch
otazníků je u prvorodiček hned několik. Náš program ale nezapomíná ani
na maminky s dětmi po šestinedělí, kterým nabízí tréninkové a pohybové aktivity. Laktační poradkyně v centru má
již pětadvacetiletou zkušenost dětské
sestry, poskytuje tedy poradenství těhotným ženám a současně jednou týdně odpovídá na dotazy maminek ohledně výživy a vývoje dítěte především po
narození a v kojeneckém období.
V loňském roce jste se pod záštitou Tříkrálové sbírky rozjeli pilotní
projekt, který je dnes registrován dle
sociálního zákona jako Sociálně ak-

tivizační služby pro rodiny s dětmi.
Tuto službu jste již krátce zmínila
v předešlých otázkách. Můžete ji ještě trochu přiblížit?
Důvodem vzniku nového zařízení
bylo, že se v některých sociálně slabších
rodinách objevovaly problémy, které
bylo třeba řešit. Proto vznikla v minulém roce myšlenka ověřit potřebnost
nových služeb pilotním projektem. Ten
realizovalo, jak jste již zmínila, centrum
pro rodiče s dětmi Kopretina společně
s prorodinnou poradnou a díky podpoře
Tříkrálové sbírky. Projekt potvrdil potřebu pracovat na zvyšování ﬁnanční
gramotnosti rodičů, na zdokonalování
jejich dovedností při péči o domácnost
a děti. Ukázal, že v mnoha sociálně
slabších rodinách je nutné vést rodiče
ke správnému nastavení hygienických
a stravovacích návyků, prevenci rizikového chování v rodině, k nastavení
výchovného režimu dětí či budování
dovedností pro efektivní hospodaření
s rodinným rozpočtem. Od 1. 1. 2013
byla tedy zaregistrována nová terénní
služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou jsou Sociálně aktivizační
služby pro rodiče s dětmi. Terénní pracovnice poskytují poradenství, podporu
a doprovázení na cestě k řešení problémů přímo v ohrožených rodinách,
směřují k obnovení narušených funkcí
rodiny, rozvoji a nácviku rodičovských
kompetencí, sociálních dovedností a k
budování žádoucích životních postojů.
Hlavní ideou této práce je tzv. sanace
rodiny, neboli snaha o zmírnění příčin
ohrožení existence rodiny jako celku.
Napadá mě, že Kopretina je asi
jedna z nejrozšířenějších služeb
žďárské Charity. Má pět poboček,
svoji poradnu a ještě úzce spolupracuje s novým projektem Sociálně aktivizační služby. Co byste všem těmto
subjektům popřála na závěr našeho
setkání?
Kopretině bych popřála, aby se
i ona stejně jako Charita dožila svých
dvacetin a také, aby se společně se
„SASkou“, jak říkáme již zmíněným
Sociálně aktivizačním službám, i nadále snažila poskytovat svoje služby ve
prospěch všech rodin.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

Klienti DS Mitrov se vzdělávají
Tak tu máme prázdniny. Řeklo by
se. Informace důležitá a radostná pro
děti navštěvující školu. Není tomu
tak docela. Nejen děti mohou mít své
zasloužené prázdniny. Od roku 2011
mají senioři v Kraji Vysočina možnost
navštěvovat Univerzitu třetího věku,
která je otevřena pod záštitou Vysoké
školy polytechnické v Jihlavě.
Klienti našeho domova na U3V přijíždí do Velkého Meziříčí pravidelně již
3 roky. V akademickém roce 2012/2013
byl otevřen kurz „Zdravý životní styl“.
Pro posluchače byla připravena velmi
zajímavá témata, např. : Úloha vzpomínek v našem životě, Paměť a pozornost
v procesu čtení, Divy planety, techniky
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prověřené staletím, Pohyb a cvičení v seniorském věku, Život po životě, Rizika
domácího násilí, Reflexní terapie, Automasáže, Dvanáctero příčin odlišnosti
názorů a stanovisek, Spánek a bolest, Jak
rozpoznávat varovné příznaky závažných
chorob, Alternativní léčba našich babiček,
Porucha sebepéče, Civilizační choroby,
Využití logiky v běžném životě, Možnosti ošetřovatelské a sociální péče o seniory.
Koncem června proběhlo slavnostní ukončení, kde posluchači obdrželi
osvědčení o zdárném ukončení tohoto
kurzu. Bylo velmi příjemné sledovat , jakou slavnostní atmosféru si sami senioři
vytvořili, jak vážně tento akt proběhl a
jakou radost všem přítomným působil.

Také bylo cítit, to, že tito žáci dochází
za vzděláním proto, že chtějí slyšet,
vidět, vědět a umět.
V září začneme jezdit znova, otevírá se další kurz s tématem „Slovo
umění má základ ve slově uměti“.
Stáří je prý smutné, opuštěné, bolestivé. Ne vždy tomu tak musí být, záleží
na každém z nás, jaké dny sám sobě připraví. Ne vždy to musí být studium na
U3V. V Domově pro seniory Mitrov se
bavíme, učíme, cvičíme, zpíváme, hrajeme a tvoříme, každý podle své chuti
a podle svých schopností. Půjdete-li při
svých prázdninových toulkách okolo,
určitě se zastavte, rádi vás zde přivítáme.
Miroslava Špačková, DS Mitrov
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
● PRODÁM RD 4+1 se zahradou v lokalitě mezi BYnP a NMnM.
Tel. 776 162 218.
nabízí k pronájmu

kanceláře v administrativní budově
TS města a.s. nabízí k pronájmu několik kanceláří ve 2. patře administrativní budovy
na adrese K Ochozí 666, Bystřice n.P. (bývalý areál PKS). Kanceláře jsou vytápěné a
v udržovaném stavu. Pronájem včetně využívání sociálního zařízení, rozvod PC sítě a
telefonu dle dohody.
Bližší informace podá ing.Kekrt (tel. 566 551 500, případně v sídle firmy - K Ochozi
666, 593 01 Bystřice n. P).

Vratislavovo nám. 98, 592 31 Nové Město na Moravě
T: 773 172 575, 605 856 636
www.setronic.cz
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výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)

5

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

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

3
2
4

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

1

OK
BUDO NO
U
ZA PŘ CNOSTI
ÍZNIV
CENU OU

www.vpo.cz
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nabízí

tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

Zele

m
orá
p
s
ná ú

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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slavnosti
brambor

Bystřice nad Pernštejnem

21. a 22. září 2013, farma Eden
. NEJLEPŠÍ BRAMBORY OD PĚSTITELŮ Z CELÉ VYSOČINY .
. BRAMBOROVÉ DELIKATESY . BRAMBOROVÉ
PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY . BRAMBOROVÉ SOUTĚŽE .
. ČERSTVĚ SKLIZENÉ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY . JÍZDA
NA KONI, TRAKTOREM, KOMBAJNEM . PŘEHLÍDKA
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ . PO CELÝ DEN LIDOVÁ MUZIKA
. FARMIČKA PRO NEJMENŠÍ . PROGRAM PRO DĚTI .
Záštitu nad akcí převzal starosta města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska

foto: farma Eden

foto: hotel Vista Brno

foto: Agrall HavlíþkĤv Brod

předprodej vstupenek, info: www.slavnostibrambor.cz
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