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Vážení spoluobčané,
pokud nám současné nepříznivé zimní počasí umožní provedení stavebních 

úprav pro parkovací automaty a instalaci dopravních značek, bude od 1. 4. 
2016 zpoplatněné stání na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.

ZMĚNA V PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ

Tato změna v parkování na náměstí 
bude novým prvkem v zavedeném 
systému parkování v našem městě. 
Co tato změna přinese vám, občanům, 
kteří budete chtít parkovat na náměstí? 
Především povinnost uhradit popla-
tek dle ceníku a doby stání (1. hodina 
5 Kč, každá další hodina 10 Kč; doba 
zpoplatnění v zónách parkovacího 
stání je pondělí – pátek 08.00 – 18.00 
hod., sobota 08.00 – 12.00 hod.).

Dozajista se ptáte, kdo bude parko-
vání hlídat; samozřejmě Policie ČR.

Policie ČR sice nemůže být stále na 
náměstí, ale vše bude probíhat v soula-
du s platnými smlouvami. Společnost 
LARN, s.r.o. bude provádět preventiv-
ní prohlídky náměstí. Tyto prohlídky 
budou probíhat v nepravidelném čase 
a nepravidelných dnech v týdnu. Po-
kud pracovníci společnosti LARN 
zjistí porušení povinnosti uhradit 
poplatek, oznámí tuto skutečnost na 
Obvodní oddělení Policie ČR Bystřici 
nad Pernštejnem. Pokud policisté ne-

zastihnou řidiče vozidla, který nemá 
uhrazen poplatek za parkování, na 
místě, zajistí fotodokumentaci před-
mětného vozidla na parkovacím stání 
a oznámí celou věc jako správní delikt 
provozovatele vozidla k projednání na 
odbor dopravy a silničního hospodář-
ství městského úřadu. Pokud policie 
zjistí na místě řidiče předmětného 
vozidla, může tento přestupek vyřešit 
uložením blokové pokuty na místě. 
Pokud řidič vozidla nebude ochoten 
zaplatit blokovou pokutu na místě, 
předá policie věc k projednání měst-
skému úřadu. 

Po oznámení správního deliktu 
Policií ČR vyzve odbor dopravy 
provozovatele vozidla k uhrazení 
určené částky, která činí i 500 Kč. 
Tato částka bude splatná do 15 dnů 
ode dne oznámení této výzvy. V této 
výzvě bude provozovatel vozidla vy-
rozuměn, že pokud neuhradí určenou 
částka dobrovolně a neuzná tak svůj 
přestupek, má možnost do stejné lhů-

ty podat vysvětlení, kdo byl řidičem 
jeho vozidla, který zastavil na místě 
zpoplatněného stání. Pokud podání 
vysvětlení nebude věrohodné nebo 
provozovatel uvede osobu, která ne-
bude do 60 dnů zjištěna nebo uznána 
vinnou, odbor dopravy přestupkové 

jednání odloží nebo zastaví a opětov-
ně bude pokračovat v řízení o správ-
ním deliktu s provozovatelem vozi-
dla. Po rozhodnutí správního orgánu 
může být pokuta uložena v rozmezí 
od 1.500 do 2.500 Kč.

Odbor dopravy a SH

Zdeněk Kolář získal v Poreči první titul 
na ITF futures v kariéře

Svého prvního titulu na okruhu 
ITF mužů v kariéře se v chorvat-
ském Poreči na turnaji s dotací 
$10,000 dočkal Zdeněk Kolář 
(1996, ATP 554). Devatenáctile-
tý Kolář vyhrál během turnaje tři 
třísetové zápasy, ve fi nále potom 
zdolal Yannicka Madena z Ně-
mecka (ATP 596) 4:6 6:4 6:2. 

Český tenisový svaz, 
Štvanice 38, 170 00 Praha 7

Vyhodnocení amnestie na poplatky 
z prodlení za pronájem bytů

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 
30. 9. 2015 vyhlásilo amnestii na po-
platky z prodlení za pronájem bytů na 
období od 1. 10. 2015 do 29. 2. 2016. 

Tato akce byla úspěšná. Využi-
lo ji celkem 71 občanů, z nichž již 
6 v městských bytech nebydlí a zůsta-
ly po nich dluhy na nájemném, případ-
ně jen neuhrazené poplatky z prodlení. 
Na dlužném nájemném a nákladech 
soudního řízení se podařilo od nájem-
níků nebo bývalých nájemníků měst-
ských bytů vybrat celkem 608 617 Kč.   

Na základě této amnestie bylo pro-
minuto 737 937 Kč na poplatcích z pro-
dlení (proti 5 174 802 Kč při amnestii 
v roce 2012). Dle nového občanského 
zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 
2014, se změnila výše poplatků z pro-
dlení. Poplatky z prodlení nejsou již tak 
vysoké jako u dluhů vzniklých před 
1. 1. 2014, proto je celková částka po-
platků z prodlení podstatně nižší než v 
období platnosti starého občanského 
zákoníku, která skončila 31. 12. 2013. 

-eš-

Přeje Město Bystřice nad Pernštejnem

Vodojem Lesoňovice
V letošním roce bude v místní 

části Lesoňovice vybudován nový 
vodojem s odkyselovací stanicí. 
V minulých letech byly v Lesoňovi-
cích rekonstruovány vodovodní řady 
od prameniště a po obci. V letošním 
roce se bude opravovat poslední část. 
Nový vodojem již nebude umístěn 

u silnice I/19, nýbrž v blízkosti pra-
meniště. Starý vodojem byl vybudo-
ván ze dvou ocelových nádrží, které 
jsou za hranicí životnosti a částečně 
zkorodované. Budování vypukne 
na začátku jara s celkovou investicí 
1,2 miliónu korun.

Josef Vojta, místostarosta
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Wera Werk s.r.o.

Milujeme inovace. Milujeme design. Milujeme rock.

Skladník

a

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní středisko sociální po-
moci Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. 

Sbírka se uskuteční ve dnech 6., 8., 13. a 15. dubna 2016. Sběr věcí 
pro potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15,00 do 17,00 
hodin v zadní budově ve dvoře Městského úřadu Bystřice nad Pern-
štejnem, ulice Příční čp. 405. 

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spacích 
pytlů, polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické 
a toaletní potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic.

Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek na dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodá-
vali matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, lednice a další 
objemné předměty!!!

Svoz biodpadu ze zahrádkářských 
kolonií velkoobjemovými kontejnery

Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií pro rok 2016 bude probíhat takto:
Kontejnery budou přistavovány na těchto místech - lokalita Pod Horou 

3x (spolková budova, spodní pravá část, vrchní trafostanice) a Domanínek 
(u hl. brány při silnici č.19) v období duben až říjen vždy v pátek v těchto 
termínech - 15. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 19. 8., 16. 9., 21. 10. 2016 (vždy 
3. víkend v měsíci). Následující pondělí bude kontejner odvezen na kom-
postárnu v areálu technických služeb. Mimo tyto termíny lze samozřejmě 
bezplatně uložit bioodpad na sběrném dvoře.

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou  určeny pouze pro odpad rost-
linného původu (listí, tráva, plevel, odpady z ovoce a zeleniny, drobné větve 
ze stromů a keřů do průměru 5 mm a další). Nejsou  určeny pro zbytky jídel 
a další odpady živočišného původu, komunální odpad, separovatelné složky 
komunálního odpadu a nebezpečný odpad. Odpad nesmí obsahovat kamení. 
V případě znečištění kontejneru nepovoleným druhem odpadu bude 
poskytování služby ukončeno !

V Bystřici n.P. dne 23. 2. 2016
Za TS města a.s. ing. Roman Kekrt, ředitel
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN  DUBEN 2016

Narození

Datum Název akce  Místo Organizátor 

22. – 25. 3. Soust ed ní volejbalist  Sokola Víde  Sportovní hala - BnP Sokol Víde  

23. 3. Zápis d tí do MŠ Strážek MŠ Strážek ZŠ a MŠ Strážek 

26. 3. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 17.30 hod. Sokolovna Prosetín Ochotnický soubor Ví ina 

26. 3. Turnaj ve fotbalu Sportovní hala - BnP OFS Josef Mach 

26. 3. Setkání senior ; 14.00 hod. Vír - KD Obecní ú ad Vír 

26. – 28. 3. Velikonoce na Edenu Centrum Eden Centrum Eden Byst ice n. P. 

27. 3. Velikono ní tane ní zábava Uj ov - KD SK Uj ov 

27. 3. Pohádka O Kohoutkovi a slepi ce (hraje divadlo Netratrdlo); 10.30 hod.  Franqueza Café Franqueza Café 

30. 3. P ednáška – Obecní kronika; 16.00 hod. Aula Gynmnázia BnP Gymnázium Byst ice n. P. 

31. 3. Tan írna; 19.00 – 22.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

1. 4. Ro níkový koncert ZUŠ; 17.00 hod. Malý sál KD ZUŠ Byst ice n. P. 

1. – 3.4. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala - BnP Blanka Žá ková 

2. 4. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 17.00 hod. Št pánov n. S. - KD  Ochotnický soubor Ví ina 

2. 4. Liga Vyso iny ve florbalu – muži „B“ Sportovní hala - BnP ASK Byst ice n. P. 

3. 4. Liga Vyso ina ve florbalu – starší žáci Sportovní hala - BnP ASK Byst ice n. P. 

3. 4. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala - BnP Areál sportu Byst ice n. P. 

7. 4. Výchovný koncert ZUŠ – Poj te s námi do ZOO; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

8. – 10. 4. Soust ed ní hokejist  Sportovní hala - BnP Základna hokejových mistr  

9. 4. Beseda „Slovensko – Tatry“ Smr ek - KD 
Smr kovský klub d íve 

narozených 

9. 4. Tane ní sout ž Byst ický Kostit as; 8.30 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

10. 4. Turnaj ve volejbalu – mix Sportovní hala - BnP M. Felcman 

11. 4. Den otev ených dve í v ZUŠ Byst ice n. P.; 14.00 – 17.00 hod. ZUŠ Byst ice n. P. ZUŠ Byst ice n. P. 

11. – 15. 4. Zápis do ZUŠ v Byst ici n. P.; vždy od 14.00 – 17.00 hod. ZUŠ Byst ice n. P. ZUŠ Byst ice n. P. 

12. 4. Divadlo – Do ložnice vstupujte jednotliv ; 19.30 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

12. 4. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Orlovna Byst ice n.P. Jednota Orel 

13. 4. Výchovný po ad - Trapas nep ežiju; 10.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

13. 4. 
Koncert ZUŠ – Ten kdo struny smy cem hladí, ho ký život lidem 
sladí; 17.00 hod. 

Malý sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

13. – 17. 4. Soust ed ní hokejist  Sportovní hala - BnP Základna hokejových mistr  

15. 4. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 19.00 hod. Jimramov Ochotnický soubor Ví ina 

15. 4. Koncert – Jásalka Band slaví 20 let; 19.30 hod. Velký sál KD - BnP Jásalka Band 

16. 4. Byst icko te d tem 2016; 17.00 hod. Sulkovec Sulkovec 

16. 4. 
Výstup Svrateckou hornatinou k rozhledn  Horní les; 10.00 – 17.00 
hod. 

Svratecká hornatina 
K T Ji ího Guta – Jarkovského 

Poli ka 

16. 4. Sportování s ASPV Sportovní hala - BnP ASPV - Imramovská 

18. 4. Koncert ZUŠ - dechovka Velký sál KD - BnP 
KD Byst ice n. P.,  
ZUŠ Byst ice n. P. 

21. 4. Kino - animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

21. 4. Humoreska – koncert KPH; 19.30 hod. Malý sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

21. 4. Zápis do MŠ pro šk. Rok 2016/2017; 8.00 – 15.00 hod. 
MŠ Pohádka, MŠ 

ty lístek a MŠ Korálky 
editelství MŠ Byst ice n. P. 

21. – 24. 4. 
Záv re né soust ed ní reprezentace R ve florbalu p ed MS - 
juniorky 

Sportovní hala - BnP FbU 

22. 4. Ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD - BnP KD Byst ice n. P. 

23. 4. Turnaj ve florbalu Sportovní hala - BnP Orel Nové M sto na Morav  

23. 4. Za krásami okolí Nedv dice; sraz v sokolovn  7.00 – 8.15 hod. Okolí Nedv dice K T Nedv dice 

23. – 25. 4. Celostátní turnaj muž  v tenisu Tenisové kurty - BnP TK Byst ice n.P. 

24. – 30. 4. Týdenní pobyt zdravotn  postižených Sportovní hala - BnP SONS 

26. 4. ZUŠ – Jarní concert p vecké, smy cové a klavírní t ídy; 17.00 hod. Malý sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

28. 4. Tan írna; 19.00 hod. Velký sál KD - BnP Vojt ch Žák 

29. 4. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 19.00 hod. Bukov Ochotnický soubor Ví ina 

29. 4. P edmájový koncert s dechovým orchestrem ZUŠ; 18.00 hod. Velký sál KD - BnP ZUŠ Byst ice n. P. 

30. 4. arod jnice - sraz na nám stí; 20.00 hod. Byst ice n. P. -  Lužánky  KD Byst ice n. P. 

30. 4. TK Byst ice – TJ Nové M sto na Morav , KS dosp lí Tenisové kurty - BnP TK Byst ice n.P. 

1. 5. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala - BnP Areál sportu 

Jubilanti

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

Dne 8. 4. 2016 uplyne rok od 
náhlého úmrtí paní 

Mgr. BOŽENY SUCHÉ
- ROVNEROVÉ, 

       roz. BLAŽÍČKOVÉ. 
Byla učitelkou na 
1. ZŠ v Bystřici 
n. P. a v Dolní 
Rožínce. V letech 
1976 – 1991 vedla 
Sbor dobrovolných 
hasičů v Bystřici 
n. P. oddíl mládeže.

Kdo jste Boženku znali, věnujte 
jí tichou vzpomínku.

Manžel a dcera s dětmi a vnoučaty.

15.12. Jakub Gregor
30.12. Tomáš Buchta
31.12. Richard Černý
  4.1. Kristýna Pavlínková
  8.1. Adam Uhlíř
12.1. Magda Holánková
13.1. Sabina Císařová
23.1. Jasmína Melniková

 
Duben 2016
Helena Sýkorová 90 let
Marie Tesařová 85 let
Adolf Hamřík   80 let
František Karásek   80 let
Anastazie Karásková   80 let
Alena Matušková   75 let
Blažena Malinová   75 let
Josef Šejnoha   75 let
Jaroslav Zítka   75 let
Břetislav Kolařík   70 let
Olga Horáková   70 let
Bohumil Zelený Ing.  70 let
Karel Golemba   70 let
Antonín Liška   70 let
Marie Michalcová   70 let
Václav Kukačka   70 let
Jan Málek  70 let
Jaroslav Šubrt   70 let
Jaroslav Landsmann  70 let
Jaroslav Londin   70 let

ÚNOR 2016
 2. 2.  Tomáš Holovič   69 let

MUDr. MILUŠE SÁBLÍKOVÁ 

OZNAMUJE:
z provozních důvodů od 1. 
dubna 2016 na dobu určitou 
dochází ke zkrácení pracovní 
doby v úterý. V úterý tedy bu-
deme ordinovat v Bystřici nad 
Pernštejnem od 7.00 do 10.30 
hodin. Dále bude v ordinaci 
přítomna sestra do 14.30 hodin. 
Ostatní pracovní dny se ordi-
nační doba nemění. Více infor-
mací na: www.drsablikova.cz
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Rok 2015 v centru Eden

Centrum EDEN v Bystřici nad 
Pernštejnem se návštěvníkům popr-
vé otevřelo v březnu roku 2015 při 
příležitosti Slavností jara. Činnost 
centra slavnostně zahájil premiér 
vlády České republiky Bohuslav 
Sobotka. Během prvního roku fun-
gování zavítalo do centra více než 
25 tisíc návštěvníků a připraven pro 
ně byl bohatý program. 

Hlavní myšlenkou centra Eden 
je tematická linka od minulosti k 
budoucnosti. Minulost představuje 
Horácká vesnička s ukázkou tradič-
ních řemesel Vysočiny, budoucnost 
futuristická stavba Ekopavilonu. 
Návštěvníci se zde mohou seznámit 
se svými kořeny a také s budouc-
ností v otázce ekologie a šetrného 
přístupu k přírodě. Cílem centra 
Eden je vtáhnout návštěvníky do 
děje interaktivní a zábavnou for-
mou. Veškeré exponáty si tak ná-
vštěvník může ohmatat, vyzkoušet, 
či vyfotit.

Jaké významné akce se v centru 
Eden odehrály v loňském roce?

Historicky první akcí centra 
Eden byly Slavnosti jara spojené se 
slavnostním otevřením. Návštěvní-
ci si mohli prohlédnout celý areál 
centra, ochutnat první várku piva 
značky Mitrowsky a rozloučit se se 
zimou v tradičním duchu – vynese-
ním Morany. Jaro bylo ve znamení 
Zeleného máje zaměřeného na by-
linky a očistu těla a duše. Návštěv-
níci ochutnali zelené pivo a speciál-
ní májové menu uvařené z regionál-
ních surovin. Červencové Slavnosti 
slunovratu vtáhly návštěvníka do 
magické atmosféry Svatojánské 

noci. Zažít jste mohli spaní na seně 
nebo tradiční přeskakování ohně. 
Léto na Edenu se neslo v duchu 
workshopů, které ocenili hlavně 
návštěvníci zajímající se o výrobu 
piva, marmelád, mýdel či pečení 
chleba. Poslední víkend v srpnu se 
na Edenu obnovila tradice Dožínek. 
Návštěvníci si vyzkoušeli vymlátit, 
vyfoukat a umlít obilí, k vidění byla 
také rozsáhlá expozice historické 
zemědělské techniky. Podzimní 
velkou akcí byly Slavnosti bram-
bor, na kterých se snědlo 400 litrů 
bramborové horácké polévky a 
vypilo na 300 litrů bramborového 
piva. Návštěvníci ocenili i přednáš-
ky odborníků z Výzkumného ústa-
vu bramborářského. Konec hlavní 
sezóny pak završila gastronomická 
akce Roh hojnosti, na kterou se sje-
li farmáři s širokého okolí.  Profe-
sionální kuchaři si pro návštěvníky 
nachystali různá degustační jídla 
připravená z regionálních surovin 
a místní sládek uvařil speciální dý-
ňové pivo. Ale ani poté nezůstalo 
centrum uzavřeno. V prosinci sem 
zavítal Mikuláš a týden před Váno-
ci se na Edenu usídlily pohádkové 
bytosti, které dětem přiblížily nej-
známější pohádky a navodily tu 
pravou vánoční atmosféru.

  
Centrum na rok 2016 chystá řadu 

novinek pro návštěvníky i školy - 
vice na www.centrumeden.cz

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

V neděli 28. února 2016 se konal v Domaníně dětský karneval ve Sněho-
vém království. Karnevalem děti provázela sněhová královna, během progra-
mu si děti zahrály na koulovanou, musely projít sněhovou bouří i překonat 
překážky po ledových krách. Nechybělo vystoupení domanínských dětí s ta-
nečkem „Tučňáčci“. Na závěr se vylosovala tombola, která byla díky mnoha 
sponzorům opravdu bohatá, za což pořadatelé všem děkují.

Naše švestka opět na scéně
Dva titulky na webu – Architekto-

nické zoufalství a Vítejte v Burano-
vě se mě, jako patriota města, velmi 
dotkly. Švestka opět vystoupila ze 
svého stínu a zaútočila. Když neu-
spěla na kraji s podnětem na zasta-
vení rozšíření bystřické průmyslové 
zóny, vrhla se na architekturu.  Jako 
velký znalec odsoudila nový záměr 
rekonstrukce sokolovny, která, až 
na výjimku, byla zastupiteli odsou-
hlasena a myslím, že přijata jako 
skvělé řešení. Konec konců je mož-
né na webových stránkách města 
posoudit zdařilost, či hloupost na-
vrhovaného řešení ing. arch. Jiřího 
Váchy. Tento bystřický rodák bere 
možnost vrátit do sokolovny život 
jako velmi významný počin města, 
kterého se velmi rád ujal a celý zá-
měr rozpracoval. Sokolovna bude 
sloužit k jinému účelu, ale bereme 
ji jako součást historie města, které 
se nechceme za žádnou cenu zbavit. 
Horší to bude s realizací, protože 
Evropské fondy končí a další peníze 
budou uvolňovány na jiné účely, než 
je investiční výstavba. Musíme hle-
dat možnosti fi nancování z jiných 
zdrojů, protože v sokolovně  řešíme 
několik palčivých problémů měs-
ta. Umístění domu dětí a mládeže, 
přestěhování džudistické žíněnky, 
klubovny pro skauty a také musí-
me splnit naše závazky ve prospěch 
Československé obce sokolské, kte-
rá nám objekt bezúplatně převedla. 

Nicméně v architektonickém návrhu 
stále vidím naši sokolovnu.

Vítejte v Buranově – to zname-
ná na bystřickém rekonstruovaném 
náměstí, které nám všichni závidí a 
které bylo loni doplněno o informač-
ní ledkovou stěnu. Slovo Buranov 
asociuje odsouzení nekulturnosti a 
slabomyslnosti těch, kteří se pro stě-
nu rozhodli a v zastupitelstvu zvedli 
ruku pro. Mne jako starostu toto 
uráží i za ostatní zastupitele. Pouze 
nabubřelá švestka všechno ví, všude 
byla  (někde i dvakrát) a rozhodla se 
škodit společně se svými nohsledy, 
kudy chodí. Znovu připomínám, že 
máme zastupitelskou demokracii. 
Není to tedy anarchie, v níž každý 
uplatňuje svůj názor bez ohledu na 
volby a mandát z nich. Naši zastu-
pitelé vyšli vítězně z komunálních 
voleb v roce 2014. Na rozdíl od 
švestky mají odpovědnost za chod 
města a já jim jejich postavení nezá-
vidím. Jsem jedním z nich.  Není nic 
příjemného poslouchat od švestek, 
které nenesou za nic odpovědnost, 
jen udávají a kalí vodu, jaký jsem ve 
svém rozhodování hlupák. Doporu-
čuji všem nespokojeným, aby zváži-
li svoje další bydlení v našem, podle 
nich, Buranově. Možná by se lépe 
cítili v jiném osvíceném městě, kde 
o využití nových technologií  teprve 
uvažují. Hodně úspěchů.

Váš starosta Karel Pačiska

Pojďme se společně ohlédnout za prvním rokem fungování nového 
turistického lákadla v Bystřici nad Pernštejnem – centra Eden.



 1. kategorie KULTURNÍ AKTIVITA 

    

HLASOVÁNÍ 
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INZERCE, RŮZNÉRŮZNÉ, ŠKOLSTVÍ

ZNÁTE PRAVIDLA PRO 
ÚDRŽBU A OPRAVY BYTŮ?

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BYSTŘICE N. P.

POŘÁDÁ LETNÍ TÁBOR JEDOV
(U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU)

1.TURNUS : 23. - 30.7.2016
2.TURNUS : 30.7. - 6.8.2016

CENA: 2800 Kč Ubytování je v šestilůžkových pokojích ve zděné budově. Stravování
probíhá 5x denně a je zajištěn pitný režim. Přímo v areálu je
zastřešená terasa, ohniště, trampolína, zahradní bazén, venkovní
posezení, hřiště, prolézačky a malý kolotoč. Děti čeká bohatý
program - táborová hra, soutěže, výlety, koupání a hlavně dobrá
zábava. O vaše děti se postarají zkušení pedagogové. Pojištění je v
ceně. Doprava vlastní.

Maximální naplněnost tábora je 24 dětí. Závazné přihlášky přijímáme
do 31.5.2016 spolu s nevratnou zálohou 1000 Kč. Zbytek je nutno
doplatit do 15.7.2016. Bližší informace obdržíte v kanceláři DDM
(tel. 566 552 700) a na webových stránkách:
www.ddmbystrice.webnode.cz

VEDOUCÍ ODDÍLŮ

ZDRAVOTNICE

KUCHAŘKA PRAKTIKANTKA

: KAREL, ZDENĚK, VLÁĎA
: SVAŤKA

: IRČA : JANA

editelství Mate ské školy Byst ice nad Pernštejnem, p ísp vková organizace

Pro školní rok 2016/2017

MŠ POHÁDKA, Nádražní 421

MŠ TY LÍSTEK, Okružní 753

MŠ KORÁLKY, Zahradní 622

tvrtek 21. 4. 2016 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Rodi e p i zápisu p edloží ob anský pr kaz a rodný list dít te. Budou mít možnost prohlédnout
si MŠ, obdrží informa ní leták, ve kterém se dozv dí další d ležité údaje o MŠ.

Mnozí bydlíme v nájemním bytě, 
potřebujeme vymalovat, vyměnit žá-
rovku či nový plynový kotel, ale čas-
to vůbec netušíme, co vše si hradíme 
sami a co pronajímatel. Na konci října 
loňského roku však vláda schválila 
nařízení, které vymezuje pojmy běž-
ná údržba a drobné opravy související 
s užíváním bytu. Toto nařízení, které 
nabylo účinnosti od ledna 2016, navíc 
stanovuje i maximální roční částku, 
kterou nesmí náklady nájemce na 
drobné opravy přesáhnout.

Běžná údržba bytu:
Běžnou údržbou bytu se rozumí 

udržování a čištění bytu, které se pro-
vádí obvykle při delším užívání bytu. 
Především jde o malování, opravu 
omítek, tapetování, čištění podlah, 
obkladů stěn a také čištění zanesených 
vodovodních odpadů (až ke svislým 
rozvodům). Dále i udržování zařízení 
bytu ve funkčním stavu, ale i kontro-

la funkčnosti termostatických hlavic 
u topení, hlásiče kouře či kontrola a 
údržba vodovodních baterií.

Drobné opravy bytu:
K posouzení, zda se jedná o drob-

nou opravu bytu a jeho vnitřního 
vybavení, které je součástí bytu a ve 
vlastnictví pronajímatele, pomůže 
rozdělení na: 
1) drobné opravy podle věcného vy-
mezení 
2) drobné opravy podle výše nákladů

Podle věcného vymezení se za 
drobné opravy považují tyto opravy a 
výměny:
  opravy jednotlivých vrchních 

částí podlah, opravy podlahových 
krytin a výměny prahů a  lišt, 
  opravy jednotlivých částí dve-

ří a oken a jejich součástí, kování a 
klik, výměny zámků včetně elek-
tronického otevírání vstupních dve-
ří bytu a opravy kování, klik, rolet 
a žaluzií u  oken zasahujících do 
vnitřního prostoru bytu, 
  opravy a výměny elektrických 

koncových zařízení a rozvodných 
zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, 
jističů, zvonků, domácích telefonů, 
zásuvek rozvodů datových sítí, signá-
lů analogového i digitálního televiz-
ního vysílání a výměny zdrojů světla 
v osvětlovacích tělesech, opravy zaří-
zení pro příjem satelitního televizního 
vysílání, opravy audiovizuálních za-
řízení sloužících k otevírání vchodo-
vých dveří do domu, opravy řídících 
jednotek a  spínačů ventilace, klima-

tizace a centrálního vysavače, opravy 
elektronických systémů zabezpečení 
a automatických hlásičů pohybu,
  výměny uzavíracích ventilů u 

rozvodu plynu s výjimkou hlavního 
uzávěru pro byt, 
  opravy a výměny uzavíracích ar-

matur na rozvodech vody s výjimkou 
hlavního uzávěru pro byt, výměny si-
fonů a lapačů tuku, 
  opravy a certifi kace bytových 

měřidel podle zákona o metrologii 
nebo zařízení pro rozdělování nákla-
dů na vytápění a opravy a certifi kace 
bytových vodoměrů teplé a studené 
vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů 
kouře, opravy regulátorů prostorové 
teploty u systémů vytápění umožňují-
cích individuální regulaci teploty,  
  opravy vodovodních výtoků, zá-

pachových uzávěrek, odsavačů par, di-
gestoří, mísicích baterií, sprch, ohříva-
čů vody, bidetů, umyvadel, van, výle-
vek, dřezů, splachovačů, kuchyňských 
sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazá-
řičů, kuchyňských linek, vestavěných 
a  přistavěných skříní; u zařízení pro 
vytápění se za drobné opravy považují 
opravy kamen na pevná paliva, plyn 
a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů 
etážového topení na elektřinu, kapal-
ná a plynná paliva včetně kouřovodů 
a uzavíracích a regulačních armatur a 
ovládacích termostatů etážového to-
pení; nepovažují se však za ně opravy 
radiátorů a rozvodů ústředního topení,
  výměny drobných součástí před-

mětů uvedených v předchozím od-
stavci.

Dle výše nákladů za drobné opravy 
považujeme ty opravy bytu a výměny, 
které nejsou uvedeny ve výčtu drob-
ných oprav podle věcného vymezení, 
pokud cena opravy nepřesáhne 1000 
Kč. Při více souvisejících opravách je 
rozhodující součet nákladů za jednotli-
vé činnosti, avšak náklady na dopravu 
(a jiné spojené náklady s opravou) se 
nezapočítávají.

Roční limit nákladů:
Výše již bylo zmíněno, že nařízení 

stanovuje i roční limit nákladů ná-
jemce na drobné opravy. Tedy není 
možné, aby součet nákladů za výše 
zmíněné drobné opravy ročně přesáhl 
částku 100 Kč/m2. Do podlahové plo-
chy se započítávají všechny prostory, 
které jsou využívány výhradně nájem-
cem, avšak plocha sklepů, které ne-
jsou místnostmi a  podlahová plocha 
balkonů, lodžií a teras se započítává 
pouze jednou polovinou.

Co z toho tedy vyplývá? Od roku 
2016 právní předpis stanovil rozsah ná-
kladů na drobné opravy v bytě hrazené 
nájemcem. Tento rozsah pronajímatel 
nesmí dále rozšiřovat v neprospěch 
nájemce. Pokud si však smluvní stra-
ny sjednají užší výčet běžné údržby 
a drobných oprav v nájemní smlouvě, 
tedy naopak rozšíří povinnosti prona-
jímatele o povinnost hradit i údržbu a 
opravy, které by podle nařízení vlády 
hradit nemusel, bude to možné.

Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů – 

Asociace
www.asociace-sos.cz
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INZERCERŮZNÉ, ŠKOLSTVÍ

Maškarní karneval 
ve „speciální“ škole

V pátek 4. března se v družině 
naší školy sešlo několik koček a pi-
rátů, potkat jste tu mohli i Popelku 
s macechou, indiánku a čarodějni-
ci, ale i mnoho dalších postaviček. 
Konal se tu tradiční maškarní kar-
neval s přehlídkou masek, soutěže-
mi a sladkým občerstvením. Vybrat 
nejkrásnější masku byl velmi těžký 
úkol, proto byli odměněni všichni 
zúčastnění. Zábavné odpoledne 
zorganizovala paní vychovatelka 
Markéta Jílková, která pro tento 
den na sebe vzala podobu klauna. 
Společně se svým manželem, dce-
rou a rodiči žáků akci zajistila a 
sponzorovala. Děkujeme!     

      Iveta Ostrýžová, 
ZŠ Tyršova 106

BESEDA S POLICISTOU
Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se žáci naší 

školy zúčastnili besedy s policistou. 
Navštívil nás praporčík pan Miro-
slav Růžička, zaměstnanec Policie 
ČR v Bystřici nad Pernštejnem, kte-
rý se věnuje preventivním bezpeč-
nostním programům.

Nejprve s dětmi zopakoval různé 
modelové situace, se kterými se mo-
hou setkat jako účastníci silničního 
provozu, probral s nimi povinnou 
výbavu jízdního kola a význam bez-
pečnosti na komunikacích. Upozor-

bude v budoucnu nebezpečné a neú-
nosně nákladné tento materiál znovu 
dostat na povrch.

Vybudování hlubinného úložiště 
na nedaleké Kraví hoře je nevhodné, 
nevyřešilo by zaměstnanost stávají-
cích horníků a naopak by prohloubilo 
dosavadní problémy regionu. Už tak 
nás nyní čekají desetiletí sanací po 
těžbě uranu a likvidace chemických 
odkališť. Jeho výstavba by nám a dal-
ším generacím zajistila sto let problé-
mů od přepravy vydolované horniny, 
manévrů při zavážení deseti tisíc tun 
extrémně jedovatých odpadů… a pak 
staletí nejistot, jak tento, ve světě ne-
vyzkoušený, pokus dopadne. 

Kraj Vysočina, jako jediný z krajů, 
vznik úložiště na svém území podpo-
ruje, a proto chce ještě letos prosadit 
do územního plánu plochu pro hlubin-
né úložiště jako chráněné území. To by 
region okamžitě poškodilo, odradilo 
investory, zemědělce, ale i občany od 
investic do nemovitostí. Kraj přitom 
stále dluží Bystřici napojení na D1, 
místo toho nás chce potrestat vyhlá-
šením chráněného území pro hlubinné 
úložiště vysoce radioaktivních odpadů. 

V ostatních vytipovaných lokali-
tách jsou starostové obcí zásadně proti 
vybudování úložiště na svém území, 

na Bystřicku nachází tento záměr na-
opak podporu. I proto se u Bukova 
začíná stavět podzemní laboratoř pro 
úložiště za 1,8 miliardy korun. Pasivita 
starostů a zastupitelů přispívá k tomu, 
že se Kraví hora stává i přes nejméně 
vhodné geologické podmínky favori-
tem pro jeho umístění.

Koncem loňského roku jsme proto 
za spolek poslali na Ministerstvo ži-
votního prostředí argumenty proti ulo-
žení vysoce radioaktivních odpadů na 
Bystřicku a počátkem března požádali 
krajský úřad, aby neblokoval území 
kolem Kraví hory pro úložiště.

V Bystřici jsme už poznali, že 
některým politikům a státním úřed-
níkům se zkrátka věřit nedá, když se 
nám do města pokusili umístit jaderný 
závod, který by, jak se později ukáza-
lo, ohrozil život nejen v Bystřici, ale 
podle vlády i energetickou bezpečnost 
České republiky. Díky referendu, kte-
ré jsme iniciovali a především díky 
vám, kteří jste s výstavbou nesouhlasi-
li, město pozemky neprodalo, a proto 
nyní může přijít jiný investor, který na 
menší ploše průmyslové zóny zajistí 
dvojnásobek pracovních míst.

Vít Novotný
zastupitel Hnutí za otevřenou radnici,

předseda spolku Bystřičáci z.s.

Bezpečné místo pro jaderné úložiště – fi lm a beseda s odborníky
Zastupitelé Hnutí za Otevřenou 

radnici (HORA) a SNK ED zor-
ganizovali pro svoje kolegy i zastu-
pitele okolních obcí a občany dne 
24. února promítání švýcarského 
dokumentárního fi lmu o celosvěto-
vém hledání bezpečného místa pro 
hlubinné uložení vysoce radioaktiv-
ních odpadů, po kterém následova-
la beseda s odborníky Daliborem 
Stráským a Eduardem Sequensem. 

Jak fi lm ukázal, místa pro uložení 
radioaktivních odpadů se 35 let neú-

spěšně hledají po celém světě. Bez-
pečná lokalita by měla být neobydle-
ná, na téměř absolutní rovině a žulo-
vý masiv neporušený. Česká republi-
ka se bude potřebovat zbavit cca 10 
tisíc tun použitého paliva a neexistuje 
efektivní způsob, jak se s ním v sou-
časnosti vypořádat. Jeho přepracová-
ní je zatím hodně drahé a neefektivní. 

Očekává se ale, že se do několika 
desítek let najde způsob, jak tento vy-
soce radioaktivní odpad dále využít. 
Pokud jej nyní zakopeme natrvalo, 

nil na riziko užívání psychotropních 
látek. Varoval před šikanou a kráde-
žemi. Poučil přítomné o následcích 
porušení zákona.

Největší radost měli žáci z ukázky 
policejní výbavy a jejího praktické-
ho vyzkoušení a z prohlídky policej-
ního vozu. Žáky beseda velmi zauja-
la a donutila je zamyslet se nejen nad 
sebou, ale i nad vlastním bezpečím.

Olga Jindrová, 
výchovná poradkyně

Základní škola Tyršova 106
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ŠKOLSTVÍ

PROJEKTOVÝ DEN NA ZŠ NÁDRAŽNÍ

Tradice pokračuje

Hejného matematika se u nás osvědčila…
Od loňského školního roku se na 

naší škole začala vyučovat matema-
tika podle metody profesora Milana 
Hejného. Letos se touto metodou 
učí děti v prvních a druhých třídách.

Do světa matematiky vstupují ji-
nak než dříve, a to prostřednictvím 
různých matematických prostředí, 
která vycházejí z jejich vlastních 
zkušeností. Sčítají a odčítají pomo-
cí KROKOVÁNÍ, SOUČTOVÝCH 
TROJÚHELNÍKŮ, HADŮ, PA-
VUČIN a SOUSEDŮ. Druháci již 
nyní počítají do devadesáti. Ve hře 
AUTOBUS projíždějí jednotlivé 
autobusové zastávky a zjišťují, ko-
lik cestujících nastoupilo, vystoupi-
lo a dojelo na konečnou. To vše se 
učí evidovat do tabulky. V KRYCH-
LOVÝCH STAVBÁCH staví podle 
plánů, nebo naopak stavby do plánů 
zaznamenávají. V prostředí DĚDY 
LESONĚ, kde každé zvířátko má 
svoji hodnotu (sílu), vytvářejí stej-
ně silná družstva, nebo jejich sílu 
porovnávají. 2D a 3D geometrii 
rozvíjejí v prostředích SKLÁDA-
ČEK ORIGAMI, DŘÍVKOVÝCH 
STAVEB, BLUDIŠTĚ a OBLÉ-
KÁNÍ KRYCHLE. Násobilku pro-
cvičují prostřednictvím NÁSOBIL-
KOVÝCH OBDÉLNÍKŮ.

Letos nově využíváme při vý-
uce interaktivní tabule i interak-

tivní učebnice. Děti mnohem lépe 
mezi sebou komunikují, diskutují, 
mnoho z nich dokáže obhájit svůj 
vlastní názor. Někteří vysvětlují své 
myšlenkové pochody ostatním spo-
lužákům. Velkou radost mají v oka-
mžiku, kdy řešení úlohy objeví bez 
pomoci ostatních. I samotné učeb-
nice jsou koncipovány tak, aby se 
vyučovací hodiny nestávaly stere-
otypními. Matematická prostředí se 
střídají a žáci v nich hledají různé 
způsoby řešení. Mohou si vzájem-
ně radit, pracují v týmu. Nebojí se 
chyby, naopak při práci s chybou 
se učí, jak různými cestami dojít 
k řešení.

Co je to projektový den? Jak vůbec 
probíhá? Co přinese žákům? Na toto 
téma se dá hovořit velice dlouho. Jak je 
to tedy na naší škole?

Snažíme se do výuky aplikovat 
různá témata, jejichž pomocí naučí-
me žáky znalosti i dovednosti i jinou 
formou než klasickou výukou. Projek-
tový den je pro tyto účely jako stvoře-
ný. Celá škola je rozdělena do dílčích 
skupin o velikosti třídy. Skupiny jsou 
poskládány napříč ročníky, kdy si žáci 
vybírají témata, na kterých chtějí pra-
covat. Samotný projektový den je pak 
spojený se skupinovou prací. Koneč-
ným výsledkem je výstup, který infor-

muje ostatní žáky o výsledku práce na 
zvoleném tématu.

Tématem našeho projektového dne 
byl zdravý životní styl. Jednotlivé sku-
piny pracovaly na tématech jako: Pohyb 
a zdraví, Prevence závislosti, Režim 
dne, Osobní bezpečí, Obezita, Zdravé 
stravovací návyky… Výstupem pak 
byly plakáty, výsledky měření, brožury, 
návody… Vše bude vyvěšeno v budo-
vě školy, aby se i ostatní žáci měli mož-
nost seznámit s prací ostatních. Učitelé 
pak vytvoří metodiku, která může být 
návodem pro ostatní školy. 

Stejný projektový den pořádala i 
naše partnerská škola ze ZŠ Juh z Vra-

Naše škola, ŽŠ Bystřice n. P., Ná-
dražní 615 se opět zapojila do projektu 
,,Bystřicko čte dětem 2016”. Nejdůle-
žitějším úkolem bylo oslovit osobnos-
ti, které by byly ochotny dětem číst, a 
prožít tak s nimi netradiční vyučování. 
V dnešní době plné techniky a mobilů 
nesmíme zapomínat na klasickou čet-
bu a knihu. Čtení proběhlo ve dnech 
29. 2. až 3. 3. 2016. Naše pozvání 
přijal herec Horáckého divadla Jihlava 
František Mitáš, náš bývalý žák, který 
dvakrát vystoupil pro žáky 7. a 8. roč-
níků s sci-fi  ,,Povídkami” od Philipa 
Kindreda Dicka. Tyto povídky inspi-
rovaly spoustu fi lmů s touto témati-
kou. Z dramatické četby byli všichni 
nadšeni. Žákům 4. až 6. ročníků četla 
mjr. JUDr. Dana Čírtková, mluvčí 
KŘP Kraje Vysočina, „Policejní po-
hádky“. Celé vystoupení doplnila po-
vídáním o bezpečnosti, testem a živou 

host“ od Jaromíry Kolárové a také čet-
la z knihy Astrid Lingrenové „Ronja, 
dcera loupežníka“. Toto vystoupení 
doplnila o dobový kostým a žákům 
přinesla ukázat meč, který měl velký 
úspěch. Poslední dramatické vystou-
pení pro žáky 9. ročníků si připravila 
Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková na 
téma ,,Láska a sex v literatuře“. Četla 
z knihy Marka Twaina ,,Dopisy z pla-
nety Země” a evropskou poezii napříč 
věky. Žáci pak zábavnou formou zpra-
covali tento literární text ve skupin-
kách, diskutovali na toto téma a moc si 
to užili. Doufáme, že se žákům setkání 
se zajímavými osobnostmi a jejich vy-
stoupení líbilo a snad jsme je nadchli 
pro další četbu. Děkujeme všem účin-
kujícím, Mikroregionu Bystřicko za 
tento projekt a sponzorům akce  E-ON 
a Kraji Vysočina. 

Hana Kopecká ZŘŠ

diskuzí se žáky. Žákům 3. ročníků 
poutavě četl vlastní hasičskou pohád-
ku ,,Příběh o hasičském autě, kterému 
říkali Anička”, předseda bezpečnostní 
komise Rady Kraje Vysočina, Jan 

Slámečka. Závěrem si mohly děti vy-
plnit křížovku s hasičskou tématikou. 
Velmi poutavě vystoupila pro žáky 1. 
a 2. třid Alena Vavříčková, DiS v dra-
matickém zpracování knihy „Záhadný 

nova nad Toplou ze Slo-
venska. Společné zážit-
ky z práce si žáci předají 
přes internet v podobě 
telemostu a učitelé poté 
dotvoří metodiku.

Hlavním přínosem je 
propojení teorie a praxe 
s aktivním zapojením 
žáka, spojování informa-
cí z různých předmětů a 
práce v týmu. Žáci jsou 
tak zapojeni, aniž by vní-
mali, že se učí a výuka je baví.

Tradiční jsou na naší škole také 
projektové dny jazykové, ekolo-

gické, sportovní …
Martin Horák 

ředitel ZŠ Nádražní  

Výročí narození T. G. Masaryka

Pro žáky i nás učitele je tato me-
toda velkou motivací. Vidíme v ní 
přínos a všichni se na každodenní 

hodinu matematiky moc těšíme.
Vyučující druhých tříd 

ZŠ T. G. Masaryka                                                                                                                       

7. března před 166 lety se narodil tvůrce naší novodobé státnosti, první československý prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk.

Ve výročních dnech narození a úmrtí tohoto státníka si žáci i učitelé naší 
školy pravidelně připomínají jeho odkaz. Také letos jsme se sešli na místě 
tradičním - před Masarykovou sochou. Je to pro nás ctí stejně, jako nést 
v názvu toto jméno. Bohatství Masarykova života a jeho myšlenek po-
skytuje vždy dostatek námětů k zamyšlení pro dospělé i pro dnešní žáky.

Po přivítání a úvodním slovu ředitele školy položili žáci 9. ročníku 
kytici k pomníku. Eliška Zobačová zarecitovala báseň Jana Skácela 
Uspávanka se starými domy a paní učitelka Marie Horáková připo-
mněla význam prvního prezidenta naší republiky. Na závěr shromáž-
dění zazněla v podání pěveckého sboru 1. stupně a všech zúčastně-
ných oblíbená Masarykova píseň Ach synku, synku.
 Jaroslav Sláma, ZŠ TGM



ŠKOLSTVÍ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  9. strana

Cestování na gymnáziu podpořené 
programem EU OPVK

V uplynulém roce 2015 byla naše 
škola podpořena, podobně jako dalších 
více než 1300 českých základních a 
středních škol, z programu EU OPVK. 
V jeho rámci bylo na bystřickém gym-
náziu umožněno 20 studentům navštívit 
jihozápadní Anglii a 10 studentům Ba-
vorsko. Navíc se 4 vyučující odborných 
předmětů zúčastnili stáže na zahraniční 
škole v Chorvatsku, resp. dva vyučující 
v severní Itálii, dále 3 učitelé cizích jazy-
ků absolvovali jazykový pobyt na Maltě 
a dva učitelé cizích jazyků pobyt v Irsku. 

Obsah vzdělávacích akcí byl bohatý 
na zážitky. Především pedagogům po-
skytl cenné profesní poznatky a kontak-
ty pro další spolupráci se zahraničím. 
Jako výstup celého souboru vzděláva-
cích aktivit se v den pololetních prázd-
nin uskutečnilo ve škole vyhodnocení 
projektu a sdílení zkušeností mezi kole-
gy ve formě prezentací a bloku diskuze.

Protože není možné všechny aktivity 
v této platformě medializovat, dovoluji 
si uvést alespoň krátkou studentskou 
reakci na jednu z akcí, konkrétně do 

Bavorska, která se nesla v duchu hesla 
„Bavorsko všemi smysly“.

Náš poznávací zájezd zahrnoval 
dvoudenní kurz německého jazyka 
na prestižní jazykové škole Berlitz 
v Regensburgu, které se stalo naším 
druhým domovem. Ubytování v mlá-
dežnické ubytovně bylo prvotřídní, 
volný čas jsme trávili naučnými pro-
cházkami kulturními památkami na-
bitého historického centra.  Plnými 
doušky jsme ochutnávali bavorskou 
kuchyni. Slovy zúčastněné Sáry S. 
„Na těch jejich “wurstech“ já přímo 
ulítávám!“ Na závěr jsme navštívili 
bavorskou metropoli Mnichov, kde 
jsme si užili kolosální atmosféru Alli-
anz Areny, velkolepého stadionu fot-
balového klubu FC Bayern Mnichov. 
Pětidenní zájezd uletěl jako vlaštovky na 
podzim.  Ale my nesmutníme a snad již 
o prázdninách spatříme bavorské kopce 
znovu.  Slovy Františka Halase: „Já se 
tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím.“ 

Libor Veselý a nadšení účastníci 
výjezdu Bavorsko
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Ohlédnutí nejen za maturitním plesem
20. 2. 2016 proběhl maturitní ples 

gymnázia, který sliboval příjemně 
strávený večer.

Těší nás, že o ples roste zájem, 
o čemž jsme se přesvědčili díky 
enormnímu zájmu o lístky v před-
prodeji. Programem večera jsme 
se snažili uspokojit všechny hosty 
z řad příbuzných, známých a pro-
fesorů. Zahájení proběhlo již tra-
dičně slovem ředitele a následným 
slavnostním nástupem maturantů 
a šerpováním. Po předtančení niž-
ších ročníků začala hrát Bystřická 
kapela, která doprovázela naše 
hosty hudbou po celý večer. Bě-
hem akce měli přítomní možnost 
zhlédnout kouzelnickou show, 
poslechnout brněnskou skupinu 
Japka v malém sále nebo využít 
služeb fotokoutku. Do pozdních 
hodin se v celém sále a přilehlých 
prostorách držela sympatická at-
mosféra, maturanti plně využili 
posledního víkendu plného zába-
vy a akci celkově hodnotíme jako 
vydařenou. Rádi bychom v tomto 
duchu navštěvovali ples gymnázia 

rozvíjení myšlení, svět by vypadal 
úplně jinak.

Neměříme vzdělání podle počtu 
dosaženého vzdělání a množství 
diplomů. Každá profese je pro lid-
stvo důležitá, ale ruku v ruce s ní 
vždy musí jít znalost a hlavně chuť 
se vzdělávat.

Každý z nás by měl mít mini-
mální přehled o aktuálních spo-
lečenských či politických problé-
mech, o kultuře i dějinách, v nepo-
slední řadě i technice. Jenom tak 
jsme schopni vytvořit si vlastní 
názor a následně si ho obhájit. Je 
to jediný způsob, jak čelit největší-
mu problému lidstva – manipulaci. 
Vzděláním člověk nepozná pouze 
svět kolem nás, ale i sebe samot-
ného.

Proto by se vzdělání ve škole 
mělo stát naší prioritou, ale není 
to vždy jen o vzdělávacím ústavu. 
Je to i o nás, o lidech. My si jeho 
funkci ve společnosti uvědomuje-
me, a co vy?

Gabriela Pišínová
za letošní maturanty

ještě řadu let, a to i po našem, dou-
fejme úspěšném, absolvování této 
školy.

S maturitním večírkem za námi, 
a o něco méně příjemnější maturit-
ní zkouškou před námi se neubrá-
níme vzpomínkám na minulá léta 
na gymnáziu, neustále se střídající 
s myšlenkami na budoucnost. Na-

bízí se tedy otázka: „Jsme již plně 
připravení opustit školu a čelit pro-
blémům dospělého člověka? Co 
nám gymnázium vlastně dalo?“ 
Odpověď je jednoduchá – vzdělání.

Vzdělání lidi sbližuje, přináší 
sebepoznání a umožňuje pokrok. 
Kdyby nebylo tohoto procesu 
osvojování si nových znalostí a 
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Repertoár ochotní-
ků byl pozoruhodný. 
Výběr prováděl, a de 

facto tak plnil roli osvíceného drama-
turga, Miroslav Lorenc. Na tom, co se 
hrálo, můžeme také dobře doložit spo-

Bystřické ochotnické divadlo II.

Duda Kristiánová a Jaromír Špaček v Mirandolíně

lečenské změny, které v těchto letech 
proběhly. Koncem 50. let nastal odklon 
od vážného socialistického realismu 
budovatelského střihu k prosté zábavě, 
humoru a ironii, posléze k důrazu na in-
dividualitu a osobní prožitek.

Základem reperto-
áru byly samozřejmě 
hry kostýmní a konver-
zační komedie. Mezi ty 
první rozhodně patřila 
Goldoniho Mirandolí-
na líčící příběhy krás-
né hostinské a jejích 
šlechtických ctitelů 
nebo Moliérův Zdravý 
nemocný v hlavní roli 
s nepřekonatelným 
Františkem Skorkov-
ským. Oblíbené kon-
verzačky zastupuje 
také např. hra Brando-
na Thomase Charleyo-
va teta, která se v Če-
chách hrála už v roce 
1894 a hraje se dosud. 
Hlavní roli spolužá-
ka Babberlyho, jenž 
chce pomoci svým 

kamarádům a převleče se za dlouho 
očekávanou bohatou tetu, hrál s velkým 
úspěchem Stanislav Vrbík. Nejvíce se 
pravděpodobně ze všech her tohoto typu 
vzpomíná na Jiráskovu Lucernu v režii 
M. Lorence. Výborné obsazení rolí se 
stalo zárukou úspěchu; paní kněžnu hrá-
la s noblesou Marie Čumplová, starého 
vodníka Michala Stanislav Vrbík, jeho 
mladého kolegu lákajícího na pentlič-
ky Haničku ze mlýna Jaromír Špaček, 
otce Kláska Alois Klejzar, jeho ženu 
Marie Valentíková, mlynáře M. Lorenc 
a Haničku Marie Koktavá- Pavelková. 
Na toto představení si jistě vzpomenou 
mnozí pamětníci i dnes.

Moderní konverzační komedii si 
ochotníci střihli v případě sovětského 
autora Alexandra Galiče. Hra Volá vás 
Tajmyr se odehrává ve 13. patře ho-
telu Moskva, kde se sejde nesourodá 
společnost, jež je základem pro vznik 
komických situací. Typické je, že A. 
Galič za svou hru nebyl v tehdejší době 
ve své domovině nijak chválen, spíše 
naopak, protože nelze se přece smát 
sovětské realitě; možná právě proto se 
hra v Rusku hraje doposud.

Soudobé společenské změny doklá-

dá uvedení hry J.K. Tyla Kutnohorští 
havíři aneb Krvavý soud. Zdálo by se, 
že se dílo osvědčeného klasika nemůže 
nikoho dotknout, ale opak je pravdou. 
Publikum tenkrát dobře umělo číst 
mezi řádky a vyprávění o tom, že zvůli 
mocných je třeba se někdy postavit, že 
je třeba se vzbouřit i za cenu obětí, dob-
ře rozumělo.

Zvláštní kapitolou je uvádění her 
španělských autorů, se kterými se dnes 
už nesetkáváme. Důvody byly politic-
ké. Československo samozřejmě patři-
lo mezi kritiky přetrvávajícího Franko-
va režimu ve Španělsku a také stálo na 
té „správné straně“ v otázce Karibské 
krize, a tak byla podporována tvorba 
španělsky píšících levicových autorů. 
Mezi takové patřil Alejandro Casona, 
jehož hra Stromy umírají vstoje patří 
dodnes k nejúspěšnějším. Podobně 
byla uvedena hra Francesca Mestreho 
i Noé Dnes večer přijde přítel, která se 
odehrává v psychiatrické léčebně v ho-
rách, kde se mezi pacienty skrývá něko-
lik pronásledovaných odbojářů.

Podle vzpomínek F. Šenkýře při-
pravila J. Michálková.

Foto – archiv F. Šenkýře

František Šenkýř – Lucerna Jaromír Špaček v roli pacienta psychiatrické 
léčebny ve hře Dnes večer přijde přítel

Stanislav Vrbík ve hře Stanice Gordian

Ještě k ochotníkům
Chtěl bych navázat svým příspěv-

kem na článek Bystřické ochotnické 
divadlo z minulého čísla.

Protože nečerpám z historických 
pramenů, uvádím jen to, co jsem 
doma slýchal a čeho jsem byl svěd-
kem. Článek mě inspiroval a při 
probírání rodinných fotografi í jsem 
si znovu osvěžil tu éru nadšeného 
ochotničení a znovu si připomněl 
všechny ty známé protagonisty, kte-
ří se nebáli jít se svou kůží na trh. 
Kulturní, duchovní i hodnotový vliv 
silné střední třídy se stal hybnou si-
lou nejenom divadla, ale též i jiných 
občanských činností. Jak bylo uve-
deno, u zrodu stál doyen dramatic-
kého odboru bratr Josef Sedmera. 

Rodina Sedmerova s paní učitelkou Kožíškovou (druhá zprava)

Na jejich zahradě se scházeli přátelé 
jeho rodiny. Syn František s rodi-
nou, dcera Růžena, paní učitelka 
Marie Kožíšková, manželé Vrbíkovi 
a další. Zde se rodily plány, vybíral 
se repertoár, obsazení a dlouho do 
noci se diskutovalo. Bylo třeba vy-
hovět složité době, ale zvládnout i 
jiné věci, takže například můj otec 
absolvoval režisérské i maskérské 
kursy. Na hladkém běhu divadla se 
podílelo kromě herců (ve třicátých 
letech až 30 osob) mnoho dalších, 
neméně důležitých dobrovolníků.  
V 50. - 60. letech to byl inscipient 
Jiří Kristián, elektrickou síť zajišťo-
val Jirka Procházka a zcela nepo-
stradatelnou roli nápovědy zastávala 

paní učitelka Marie Kožíšková.
Skutečně při prohlížení fotogra-

fi í žasnu, kolik bystřických občanů 
bylo nadšeně angažováno v divadle. 
Když pročítám minulý článek, chybí 
mně tam jedna výrazná postava: Mi-

loš Šťastný. On a František Šenkýř 
jsou prakticky poslední žijící muži 
ze staré gardy. A ještě něco mi chybí. 
Vůně mastixu, šminek, kávy a ciga-
retového dýmu herecké šatny.

Přemysl Vrbík
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STRAŠNÉ NÁSLEDKY LEHKOMYSLNOSTI
Karel Orel    (1825 Bystřice nad Pernštejnem – 1887 Strážek)

INZERCEČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ, RŮZNÉ

Dokončení
 „Pohleď tedy a uvaž, Alfonse, kte-

raká jest nepravost tato. Jestli by ses 
znovu na tento proud odvážil, kdož ti 
může ručiti za to, že právě tak jako 
já vírem jeho znenadání uchvácen a 
v hlubinách jeho ponořen nebudeš a 
jako ondy já jiným nevýslovné úz-
kosti a strasti, ba zoufání nepřipravíš?

Já činil, co mnoho jiných přede 
mnou a po mně činilo a co ty sám 
minulé noci jsi provozoval – já jsem 
si, jak se obyčejně říkává, společen-
ské hry popřál – a ty nyní víš, kteraký 
byl výsledek její. Tam seděla stará 
matka, lomila rukama zármutkem a 
bolestí, neboť jí byl odňat nejskvělejší 
poklad, vlastní, jediný syn; její útě-
cha, její radost, její podpora u vyso-
kém stáří. Tu stála nebohá, nemocná 
sestra, jejížto bolest a zármutek nad 
ztrátou mileného bratra hůře uvnitř 
zuřily nežli bolesti její nemoci. A 
zde přede mnou, před očima mýma, 
v hrůzoděsném bytu smrti na stude-
ném loži mramorovém s přehroznou 
tváří, zaťatými pěstmi – jako by mi 
pomstu přísahal – leželo všecko, což 
od milujícího syna, od milovaného 
bratra ještě zbývalo – ležela podpora 
a útěcha celé rodiny a ach – má oběť!

Napolo bez smyslu vyrazil jsem ze 
dveří; stařena seděla ještě u schodů. 
Chytla mne za ruku a dívala se mi do 
očí. Smutné poselství mohla lehko 
a velmi dobře z bledého obličeje mého 
čísti. ,Ha!‘ zvolala, ,tak tedy pravda 
pravdivá jest, co jsem předzvídala! 
Dobře, dobře,‘ doložila, zrak k nebi 
pozdvihnouc, ,těžká a nevyzpytatelná 
zkouška, avšak staniž se vůle Páně!‘

Doprovodil jsem ztrápenou dob-
rou stařenu domů. Nechci ti zde, 
Alfonse, hlubokou bolest popisova-
ti, jakou pocítila sestra nebožtíkova, 
když smutnou tuto novinu uslyše-
la. Taková smrt takového bratra by 
rozbolestnila i nejtvrdší srdce. Uvaž 
tedy, co útlocitá, milující a od bratra 
milovaná Blanka cítila, a pomysli si, 
kterak každá její slza co hořící jiskra 
na mé srdce padati musela! Dobrá 
stařena viděla mou úzkost a děkovala 
mi za tak přátelský soucit – nebo kte-
rak mohlo jí na mysl přijíti, že já jsem 
příčinou tak velikého zármutku? 
Přičinil jsem se, jak možno mi bylo, 
matku i dceru těšiti; pravil jsem jim, 
že velice jsem povděčen tomu, že as-
poň poněkud jim budu moci Eugena 
nahraditi, a ujistil jsem, že seč budu, 
se přičiním i v každém jiném ohledu 
ho následovati. Opětně děkovaly mi 
za můj soucit a pravily, že o jednu 
věc mne hned žádati musejí. Já prosil, 
aby se vyjádřily a na mne uspolehly. 
,Milost,‘ pravila stará matka, ,kterou 
si od vás vyprositi chceme, jest tato: 
jediný tvor, kterého jsme v tomto 
nekonečném městě našem přítelem 
nazývati mohly, odpočívá, jak víte, 
v Morgue a musel by tam zůstati, pro-
tože ani já, ani ubohá Blanka v stavu 
nejsme předrahé ono tělo z hrůzného 

toho místa vynésti. Snad, můj pane, 
důvěřovati se můžeme v laskavost 
vaši, že našeho ubohého Eugena od-
tud vysvobodíte?‘

Můžeš si lehko pomysliti, že to ne-
bylo pro mne malou úlohou jim přislí-
biti tuto strašnou jeskyni mrtvých ještě 
jedenkráte zhlédnouti; avšak nemohl 
jsem dobré stařeně odepříti – svolil 
jsem. Opět překročil jsem práh toho-
to hrůzoděsného místa. Bych do bytu 
dozorcova přišel, musel jsem celou 
délku sálu přejíti, kde pozůstatky ne-
šťastných mladých obětí smrti sem a 
tam různo ležely; že k nohám připnul 
jsem křídla, netřeba ti povídati. Když 
jsem k dozorci přišel, naznačil jsem 
tělo, jaké požaduji. On se mne tázal na 
křestné jméno mladíka. ,Jmenoval se 
Eugen,‘ odpovídám já, ,avšak prosím, 
proč, pane, ptáte se na jeho jméno?‘

,Nalezen jest,‘ byla odpověď, 
,u něho list s podpisem křestného 
jména a jen proto se tázal, bych ujiš-
těn byl, že pravého požadujete.‘

Já mu podal důstatečného vysvět-
lení a obdržel jsem hnedle dovolení, 
abych tělo si vzal. Úzkostně chvátal 
jsem z domu, v ruce drže psané lou-
čení mladého nešťastníka.

Především, milený Alfonse, toužil 
jsem po osamotnělém místě, abych 
ono psaní smutné nepozorován čísti 
mohl. Přišel jsem konečně do Tui-
lerijského parku, uschoval se uvnitř 
lesíka a četl jsem onen osudný dopis, 
kterýž mi, co živ budu, z paměti ne-
vyjde. Zněl takto: ,Sbohem, na dlou-
hý čas sbohem, má nejdražší matko a 
ty, milovaná Blanko! Píšu vám toto, 
an již stojím u brány věčnosti. Zajisté 
nepochopíte, kterak já, an nepravost 
povždy celým srdcem v ošklivosti 
jsem měl, minulé noci jí přemožen 
jsem byl – kterak já, an ušpiněnou 
neplechu tohoto světa, totiž peníze, 
jen proto jsem miloval, bych s vámi 
jich dělil, v drápy lakomstva upad-
nouti jsem mohl. Poslyšte tedy, kte-
rak se to stalo. Znáte mladého Adolfa 
Sebrona, mého spolupísaře, a víte, že 
často jsem se tomu divil, kterak to za-
počíná, že při tak malé službě, jako i 
já ji měl, přece tak skvostně žil. Při 
posledním sejití jsem naň dorážel, 
aby se mi svěřil. Vyznal, že velké 
sumy vyhrává, a vyndal těžký měš-
ec, řka: »Vše toto vyhrál jsem minulé 
noci.« Mohlo tam asi tři tisíce franků 
býti. Pohled tento pronikl útroby srd-
ce mého; myšlenka, jak blaženě byste 
živy býti mohly, kdybych i já takové-
ho ve hře měl štěstí, hluboce utkvěla 
v mysli mé. Včera dostal jsem svou 
službu. Sotvaže peníze byly v mých 
rukou, uzavřel jsem tuto v potu tvá-
ří získanou sumu na klín bohyni 
štěstí – do hry vsaditi. Ó, kýž bych 
vám, milá matko, mohl popsati zář 
nesčíslných světel, krásu a bohatství 
sálu, do kterého jsem vkročil. Zde 
bylo množství zlata, jež jest světlem 
tohoto slepého světa! Byl-liž tedy, 
matko, jaký div, že takými krásnými 

věcmi, jichžto jsem ještě jakživ ne-
viděl, ba o nich ani nesnil, okouzlen 
ku hře jsem zasedl? Zpočátku byl 
jsem arciť bojácným a pozorným, 
když však jsem několikráte vyhrál, 
stal jsem se opovážlivějším a hrál 
jsem výš a výše. Najedenkráte však 
odvrátilo štěstí tvář svou ode mne. 
Já ztratil – prohrál – ztratil opět, až 
pak jsem zoufanlivě se sedadla vy-
skočil, obloupen z toho, co nás pro 
budoucnost živiti mohlo a mělo. 
Sám jediný byl bych nouzi bez rep-
tání přetrpěl, avšak vás, drahá mat-
ko, a tebe, milá Blanko, viděti nouzi 
trpěti, to by převyšovalo sílu mou. 
Pln takových myšlenek uháněl jsem 
na druhou stranu sálu, kdež dva drzí 
hráči neřest svou tropili, a když jsem 
viděl, kterak jeden velikou sumu vy-
hrav peníze shraboval, napadlo mi, 
že jediná toliko šťastná hra postačí 
ztracené peníze opět vyhráti. Byl 
jsem velice slabým, než abych byl 
myšlenku tuto udusil, a co mi nyní 
na mysl přišlo, nemohu vám, milená 
máti, ani říci. Já byl bez smyslu; já 
byl v zoufání; já podobal se tonou-
címu, který i stébla se chápe, aby 
uchráněn byl! Já měl při sobě ještě 
2 tisíce franků, ježto mému pánu 
přináležely. Nevěděl jsem již ani, co 
činím. Já si přivlastnil peníze, abych 
účelu svého podosáhl, a navrátil se 
opět ku hře k prvnějšímu stolu. Na-
jednou hodil jsem 5 set franků na 
stůl, hra počala – já prohrál. Dru-
hých, třetích, posledních pět set – 
ach, všecko to tam, naděje byla zni-
čena a zoufalství otvíralo mi bránu!

Bez smyslu utíkal jsem ze sálu. Ale 
kam se mám utéci? Domů? Nikdy! 
Nemohl bych takovou obtížen vinou 
před vás se postaviti. Do ciziny? Ach, 
byť bych i do nejzadnějšího kouta 
země uprchl, dalekosáhlá pověst by 
mne tam přece nalezla. Nikoliv! Jed-
no toliko útočiště zbývá mně – hrob! 
Půl hodiny ještě – a váš Eugen vyma-

zán jest z knihy života. Avšak s jakou 
srdce rozdrcující bolestí loučím se 
s vámi, drahocenná matko, a s tebou, 
přemilá sestro!

Musí však tak býti – musí! Sbo-
hem, na věky sbohem! Eugen.‘“

Starý hrabě nemohl dále mluviti; 
vzdycháním byla jeho slova přetrho-
vána a slzy ronily se po vráskovitých 
jeho lících. Konečně sebral se opět 
a pokračoval u smutném vypravová-
ní: „Co po přečtení listu tohoto jsem 
cítil, nelze žádnému lidskému jazyku 
vysloviti; dost však na tom; bolest 
a lítost, jaká se mě ještě nyní zmoc-
ňuje, budiž ti svědkem, co tedy jsem 
trpěl. Napřed myslil jsem, že musím 
za nešťastnou obětí svou do hrobu; 
avšak rozumné předložení nařizova-
lo mně lítostí pravou, úplnou lítostí 
za zločin ten zadostiučiniti. A to byl 
od onoho okamžení můj ustavičný, 
nepřetržený účel a cíl. Nikdo, Alfon-
se, aniž matka jeho vlastní, neslyše-
la toto smutné vypravování o smrti 
onoho mladíka. Mnoho hořkých slzí 
proléval jsem u hrobu jeho. O jeho 
matku, která vždy mínění toho byla, 
že její syn umřel rukou vražednickou, 
staral jsem se dokud žila, a když umí-
rala, udělila mi svého požehnání. Já 
zaopatřil též její dceru Blanku vším 
potřebným a později stala se společ-
nicí mé důstojnosti a mého bohatství. 
Můj celý dosavadní život věnován 
jest byl skutkům lásky; několik ještě 
let, kterých mi zbývá, obětuji tuhému 
pokání, a tak důvěřuji se v Boha, že 
před svou smrtí za vše zadostučiním.

A nyní,“ podotkl ještě bolestí zni-
čený starý hrabě důstojným slavným 
hlasem, „a nyní prosím tě, synu můj, 
ať slova ta jsou tobě výstrahou, zlatý-
mi písmenami zapiš si do srdce své-
ho tento smutný příběh, a kdykoliv 
by tě myšlenka ku podobným hrám 
pokoušela – ó, pak upomeň se na – 
Morgue!“

Připravil -jp-

POVĚSTI A BROŽURKY O HRADECH
V Turistickém informačním centru v Bystřici, zakoupíte reedici obsaž-

ných brožur o zříceninách našich hradů Aueršperku, Pyšolce a Zubštejnu 
z pera Rostislava Vojkovského (z původního vydání je ještě na pultu Pern-
štejn) a také nové sešitové vydání Pověstí ze Zubří země od H. Jurmana. 
Publikace vydalo severomoravské nakladatelství PUTUJME.

-HJ-
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Zubní pohotovost Zubní pohotovost BŘEZENBŘEZEN -  - DUBEN DUBEN 20162016

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

BŘEZEN
25.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
26.3. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
27.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
28.3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
24. a 25.3. 2016 velikonoční prázdniny
DUBEN
  2.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
  3.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
  9.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
10.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
16.4. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
17.4. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
23.4. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928
24.4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303, 566 536 712
30.4. MDDr. Sylvie Konečná, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645

Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z 
knih, zaevidovaných v průběhu měsíce února.

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan   Karel IV., císař a král
Blinka Lukáš  Online závislosti
Buess-Kovács Heike  Krční páteř
Däniken Erich von  Kacířská kniha
Dugas Dionýz  500 nejlepších receptů lidové medicíny
Geislerová Anna  P.S.
Hajšman Jan  Brdy opět otevřené
Hartl Patrik  Malý pražský erotikon
Kessler Leo  Turecká hra
Kuras Benjamin  Jak zabít civilizaci
McIntyre Anne  Ájurvéda od A do Z
Phelps Isela  Ponožky pletené na kroužku
Pikálková Simona  Ženy jako oběti partnerského násilí
Ryantová Marie  Českoslovenští prezidenti
Sklenička Zderazský Jiří Maroko na vlastní kůži, 
   aneb, Co v cestopisech většinou nenajdete
Sojková Kateřina  Francouzský buldoček
Trampota Tomáš  Metody výzkumu médií
Veber Václav  Rudý car

Knihy pro mládež:
Bently Peter  Zajíček se rád učí
Dřišťanová Krista  Panovníci českých zemí
Johnson Pete  Jak si vycvičit rodiče
Klimek Hynek  Strašidlář. Mezi námi ohnivými strašidly
Krolupperová Daniela Draka je lepší pozdravit, aneb, O etiketě
Pospíšilová Zuzana  Prázdniny v talíři
Quis Josef  Detektiv Koumes. Podzimní případ
Sanytrová Michaela  My name is Karamel a bydlím v Londýně
Urban Jiří   Deník malé blondýnky. Tajemství staré hrobky
Woods Freya  Barbie. Ošetřovatelka zvířat

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZVE 
NA TÝDEN S UMĚNÍM

V úvodu měsíce dubna připravila 
ZUŠ týden věnovaný veřejnosti, ro-
dičům a hlavně dětem, které mají zá-
jem dozvědět se více o hudbě nebo 
výtvarném umění a zdokonalovat 
své nadání a tvořivost. 

VÝCHOVNÝ KONCERT – 
POJĎTE S NÁMI DO ZOO 

čtvrtek 7. 4. 2016, koncert pro 
MŠ a ZŠ, ve kterém se nejmladším 
posluchačům představí nejrůznější 
hudební nástroje a zvířátka, začátky 
představení  jsou  v 8.30 a v 10.00 
hod., velký sál Kulturního domu 
Bystřice n. P.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V ZUŠ

pondělí 11. 4. 2016 - odpoled-
ní procházka školou se soutěžemi, 
hádankami a sladkou odměnou na 
konci. Pro děti i dospělé je připrave-
ná prohlídka školy, ukázky  výuky  
hry na hudební  nástroje,  možnosti 
tvorby ve výtvarné učebně,  prohlíd-
ky výstavy výtvarných prací žáků. 
Škola bude pro návštěvníky otevře-
ná od 14.00 do 17.00 hodin.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚ-
LECKÉ ŠKOLY (děti od 5 let výše)

v týdnu od 11. 4. do 15. 4. 2016. 
Zdá se vám, že vaše dítě je hudebně 
nadané, rádo zpívá, hezky kreslí, je 
zvídavé a tvořivé? Nabízíme pora-
denství ohledně nadání a talentu dětí,  
zápis do přípravných a prvních roč-
níků hudebního i výtvarného oboru 
pro nový školní rok 2016/2017, 
možnost podání přihlášky ke studiu.  
Zápis bude probíhat v uvedených 
dnech vždy od 14.00 – 17.00 hodin 
v budově Základní umělecké školy, 
Nádražní 1300, Bystřice nad Pern-
štejnem. 

Co vyučujeme? 
V hudebním oboru: sólový 

zpěv, sborový zpěv, hru na klavír, 
digitální piano, akordeon (harmo-
niku), housle, violu, violoncello, 
kontrabas, kytaru, fl étnu zobcovou 
i příčnou, klarinet, hoboj, fagot, 
fagottino, saxofon, trubku, baskříd-
lovku, pozoun, lesní roh, tubu, bicí 
nástroje. 

Ve výtvarném oboru: kresbu, 
malbu, grafi ku, keramiku, textilní 
tvorbu a oděvní návrhářství a další 
výtvarné techniky.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376    Mobil: 723 521 892         

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz     
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INZERCEKULTURA

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU DUBEN 2016DUBEN 2016
Pátek 1. dubna – malý sál KD – 
17.00 Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ 
ROČNÍKOVÝ KONCERT 
Koncert dechové třídy Martiny Oli-
vové. Představí se žáci od nejmen-
ších po absolventy, pestrou škálu 
nástrojů předvedou sólisté i komor-
ní uskupení jako jsou dua, dechová 
tria, kvarteta i dechový soubor.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 7. dubna – velký sál KD – 
8.30 a 10.00  Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ
POJĎTE S NÁMI DO ZOO
Účinkují žáci hudebního a výtvarné-
ho oddělení ZUŠ a členové Divadla 
Beze Jména při ZUŠ. Žáci se hravou 
a veselou formou seznámí s různými 
hudebními nástroji a mohou si pro-
hlédnout výtvarné práce žáků ZUŠ.

Sobota 9. dubna – velký sál KD – 8.30
Pořádá: Dance Style Bystřice n. P.
TANEČNÍ SOUTĚŽ
BYSTŘICKÝ KOSTITŘAS
VI. ročník nepostupové taneční sou-
těže amatérských tanečních skupin, 
studií, týmů škol, DDM, atd.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

Úterý 12. dubna – velký sál KD 
– 19.30                  Pořádá: KD
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DO LOŽNICE VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ!
Uvádí: DIVADLO HÁTA Praha
Anglická komedie, která náleží k vr-
cholům společné tvorby autorů R. Coo-
neye a J. Chapmana. 
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou 
kruhovou postelí může být náhle těsná. 
Přesně takové „převýšení poptávky nad 
kapacitou“ nastane v bláznivé komedii. 
Hrají: 
Joana Markhamová: Mahulena Bo-
čanová/Kamila Špráchalová
Philip Markham: Lukáš Vaculík
Henry Lodge: Pavel Nečas/Martin 
Zounar
Linda Lodgová: Monika Absolo-
nová/Adéla Gondíková/Kateřina 
Lojdová
Silke Hauserová: Jana Birgusová/
Sandra Černodrinská
Alistair Spenlow: Filip Tomsa
Walter Pangbourne: Zbyšek Pantů-
ček/Martin Sobotka
Olivie Harriet Smithová: Ivana An-
drlová/ Olga Želenská
Slečna Wilkinsová: Jana Zenáhlíko-
vá/Vlasta Žehrová
Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 280 Kč, předprodej: KD

Středa 13. dubna – velký sál KD 
– 10.00                   Pořádá: KD
VÝCHOVNÝ POŘAD
TRAPAS NEPŘEŽIJU! 
Základy slušného chování s nadhle-
dem a nementorsky. 
Hrají, zpívají a tančí: MICHAELA 
DOLINOVÁ, LADISLAV ONDŘEJ
Karel Louda je žák 8. B. Přichází do 
nové školy v novém městě. Bojí se no-

vého kolektivu, nových učitelů, souse-
dů a holek. Na pomoc mu přijde paní 
RY-PO-SLUCH – Rychlá pomoc sluš-
ného chování. 
Představení je určeno pro žáky 2. 
stupně ZŠ a I. roč. SŠ.
Vstupné: ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč

Středa 13. dubna. – malý sál KD – 
17.00        Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ
TEN KDO STRUNY SMYČCEM 
HLADÍ, HOŘKÝ ŽIVOT 
LIDEM SLADÍ     
Máte pocit, že housle jsou dobré nanej-
výš k vyhánění myší ze sklepa? Nebo 
je to nástroj, který si rádi ve volných 
chvílích poslechnete? Ať již patříte 
k příznivcům či zapřisáhlým odpůr-
cům tohoto geniálního vynálezu, jste 
srdečně zváni na jarní houslový kon-
cert. Přijďte se přesvědčit, že poslech 
houslové hry nemusí nutně spadat do 
rejstříku středověkého útrpného práva. 
Těší se na Vás, kromě malých i větších 
houslistů, také hráči na keyboard, kla-
vír, komorní trio a netradiční houslovo 
- akordeonové sourozenecké duo. 
Vstupné dobrovolné.

Pátek 15. dubna – velký sál KD – 
19.30                Pořádá: Jásalka Band
KONCERT
JÁSALKA BAND SLAVÍ 20 LET!
Koncert populární JÁSALKY, hud-
by pro všechny generace. Jako hosty 
si přizvali slavnou MISTŘÍŇANKU
a PEPINO BAND známé především 
z TV Šlágr.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji, na 
místě 220 Kč, předprodej: KD

Čtvrtek 21. dubna – velký sál KD – 
10.00                              Pořádá: KD
KINO  
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Čtvrtek 21. dubna – malý sál KD – 
19.30                             Pořádá: KD
KONCERT KPH
HUMORESKA
KRISTINA A MARTIN KASÍKOVI 
– čtyřruční klavír
JAN ŠŤASTNÝ – mluvené slovo
Pokračování úspěšných Slovan-
ských tanců s četbou z Dvořákovy a 
Sukovy korespondence.
Martin a Kristina Kasíkovi se vě-
nují hře na klavír už od dětství. Oba 
dva vystudovali konzervatoř v Ost-
ravě a Akademii múzických umění 
v Praze. Kristina Kasíková pravidel-
ně natáčí pro Český rozhlas a vy-
stupuje jako sólistka v různých ko-
morních souborech. Martin Kasík je 
nositelem několika ocenění. V roce 
2002 získal cenu Davidoff  Prix za 
nejlepšího českého interpreta do 28 
let. Uspěl i v zahraničí, když v roce 
1999 vyhrál prestižní
soutěž Young Concert Artist Com-
petition v New Yorku. Společně 
s Kristinou vydal v roce 2004 kom-

pletní nahrávku Dvořákových Slo-
vanských tanců, se kterou sklidili 
úspěch doma i v zahraničí.
Jan Šťastný se narodil ve Zlíně. 
Studoval DAMU a od roku 1988 
do roku 1992 působil v Národním 
divadle.
Po odchodu z ND se stal členem Di-
vadla na Vinohradech, kde se před-
stavil mj. jako Marlow ve hře Král 
Krysa nebo jako Cassio v Othelovi 
a v roce 2005 vytvořil postavu Fe-
lixe, který bývá nazýván Hamletem 
XXI. století ve stejnojmenné hře 
Charlotty Jonesové. Věnuje se rov-
něž dabingu, kde převážně dabuje 
amerického herce Antonia Bande-
rase. Hrál rovněž v populárních se-
riálech Pojišťovna štěstí a Ordinace 
v růžové zahradě.
Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k. s.
Vstupné: 120 a 70 Kč – platí perma-
nentky KPH, předprodej: KD

Pátek 22. dubna – malý sál KD – 19.30                                   
Pořádá: KD
56. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace vinařství VOJTĚCH JE-
STŘÁB – rodinné vinařství, Dubňa-
ny Vinařská oblast Morava, podob-
last Slovácko
Výklad k vínům – Vojtěch Jestřáb
Otec se synem navázali na tradice 
vinaření stařečků, kteří víno vyrá-
běli pro své potěšení až po práci. 
V těch dávných dobách bylo zvy-
kem, že sklep patřil několika lidem 
dohromady a nikdy se nestalo, že 
by někomu chybělo víno v jeho 
sudu. Část vinohradu po stařečkovi 
vlastní dodnes. Najdeme tam révu 
z roku 1900 i 1930. Je vedena na 
hlavu. Z této révy vinifi kují víno 
zvlášť. Všechna vína zrají v sudech, 
výroba probíhá klasicky, s využitím 
moderních prvků. Rodinné vinařství 
vzniklo v roce 1999. Rodina hos-
podaří na viniční trati Dubňanská 
hora. Vinařství se soustřeďuje na 
výrobu přívlastkových a moravsko-
-zemských vín vysoké kvality. Nej-
oblíbenějšími odrůdami bílých vín 
je Neuburské a Hibernal, které kaž-
doročně dozrávají do výběru hroznů. 
Z červených hroznů je to Cabernet 
Moravia.Účinkují: Hudci z Kyjova 
Hlavní reklamní partner – MEGA-
-TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč – omezená kapaci-
ta sálu, předprodej: KD 

Úterý 26. dubna – malý sál KD – 
17.00       Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P. 
KONCERT ZUŠ
JARNÍ KONCERT PĚVECKÉ, 
SMYČCOVÉ A KLAVÍRNÍ 
TŘÍDY
Tak jak je pestrá jarní zahrada, ta-
kový je pestrý a barevný program. 
Uslyšíte sólová pěvecká, klavírní a 
houslová vystoupení, ale i různé ko-
morní soubory.
Vstupné: dobrovolné 

Čtvrtek 28. dubna – velký sál KD – 
19.00 – 22.00  Pořádá: Vojtěch Žák
TANČÍRNA
„Prvorepubliková tančírna v ka-
bátě 21. století!“ 
Zatančit si, naučit se něco nového 
a užít si večer jinak, to vše můžete v 
Tančírně v Bystřici n. P. Hodinová lek-
ce pro začátečníky i pokročilé přinese 
opět 2 tance – 2 nové choreografi e a 
v následujících 2 hodinách můžete 
tančit vše, co se vám zlíbí. Tančírnu 
vede Vojtěch Žák, účastník mistrovství 
světa v latinskoamerických formacích 
v letech 2014 a 2015.
Vstupné: 160 Kč, předprodej: KD

Pátek 29. dubna – velký sál KD – 
18.00      Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT ZUŠ
PŘEDMÁJOVÝ KONCERT 
S DECHOVÝM ORCHESTREM 
ZUŠ
Podvečer plný dobré dechovky. Pod 
taktovkou dirigenta Štěpána Husáka 
uslyšíte klasickou dechovku, fi lmo-
vou hudbu i skladby moderní.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 30. dubna – sraz na náměstí, 
hlavní program v Lužánkách  
Pořádá: KD
ČARODĚJNICE
Každý rok, za každého počasí přilé-
tají k ohni za koupalištěm čarodějni-
ce a jiné nestvůrky, aby zde provádě-
ly svoje rejdy.
Jejich sraz se koná na náměstí před 
bývalým městským úřadem ve 
20.00 hodin. Zde dostanou všichni, 
kteří patří mezi čarodějnice a budou 
tak vypadat, sladkou odměnu a budou 
zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Odchod bude za doprovodu dechové 
hudby p. Slezáka ke konečné všech 
čarodějnic – k ohni v Lužánkách.  Za-
pálení ohně cca ve 20.30 hodin. Pro děti 
malý oheň na opékání, špekáčky s se-
bou. Pro dobrou náladu hraje populární 
brněnská country skupina JANE, vítěz 
mezinárodní autorské PORTY 2009, 
občerstvení zajištěno a OHŇOSTROJ 
… samozřejmě bude!!!
Poděkování za spolupráci: DDM, 
SDH

V KVĚTNU PŘIPRAVUJEME:

  3. 5. Honza Nedvěd – koncert
13. 5. Zpívám, zpíváš, zpíváme …    
22. 5. Malované na cimbál 
           – koncert SONK
29. 5. Dětský den
  
Prodej vstupenek 
/pokud není uvedeno jinak/:
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, 
e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.
kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 
8.00 – 11.00 hod. /kancelář/, 15.00 – 
17.00 hod. /pokladna/
Pátek: 8.00 – 11.00 hod. /kancelář/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!



1)      Borač 
Borač je spjata 

se spisovatelem 
Josefem Uhrem, 
který se narodil 
za řekou v Podolí. 
Na škole v Borači 
je umístěna i jeho 
busta. Na rodném 
domě v Podo-
lí má pamětní 
desku. Hned 
v sousedství stojí 
dřevěná zvonič-
ka a nedaleko se 
narodil historik 
Josef Válka (1929). V Podolí bývaly 
hamry, mlýn, pila, valcha i hospoda. 
V Borači můžete spatřit kapličku 
Panny Marie Růžencové. Z Podolí 
a Borače vede od r. 2013 cyklotrasa 
Krajem Josefa Uhra. Ta nás přivede 
kolem řeky Svratky až do Prudké.

Josef Uher: Kapitoly o lidech ko-
čovných a jiná próza (1906)

Kniha rodáka z Podolí u Borače, 
ve své době „nejnadanějšího morav-
ského spisovatele“, zachycuje osudy 
chudých lidí v povodí Svratky. Jedná 
se o tuláky, pijany, mrzáky, opuštěné 
starce, nemanželské děti. Osudy vět-
šinou smutné, ale mistrně podané, 
se odehrávají na pomezí Bystřicka a 
Tišnovska. Obálku 1. vydání namalo-
val Alois Kalivoda.
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 8

VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH   

Každé z míst je spjato s nějakým 
spisovatelem a současně s jeho literár-
ním dílem. Proto nebudeme poznávat 
jen hezká místa na Vysočině, ale při-
pomeneme si i 10 autorů a dokonce 
hned 11 jejich knížek. Třeba někdo 
z účastníků o knížky projeví zájem a 
začte se do nich. V Turistickém infor-
mačním centru v Bystřici uspořádáme 
výstavku těchto knih, v některých 
případech půjde o cenná 1. vydání.

A co nás tedy na putování Bys-
třickem a přilehlými oblastmi čeká? 

V okolí Borače a Podolí vyrazíme 
po stopách Josefa Uhra, ve své době 
výjimečného literárního talentu. Údolí 
Svratky nás přivede do Koroužného, 
kam jezdil na ryby Jiří Jobánek. Jeho 
román Havárie se odehrává právě 
tady. A na sousedním Zubštejně vr-
cholí děj povídky Františka Bednáře, 
rodáka z Víru. Jen maličko odbočíme 
do Prosetína, kde žil a zemřel fi lozof 
Vítězslav Gardavský. Právě tomuto 
kraji věnoval sbírku veršů Vrchovatě. 
Budeme pokračovat severovýchodně 

až do Svojanova, kam umístil Franti-
šek Neužil část románu Ohnivá jeseň. 
Příběh o zradě a vášnivé lásce králov-
ny Kunhuty a Záviše z Falkenštejna.

Druhou část putování můžeme 
zahájit v Jimramově. Jan Karafi át 
se zde narodil a vyrostl, později zde 
dokončil svoji nejslavnější knihu a 
těmto Broučkům chodí v patách jejich 
čtenáři. Přes Sněžné můžeme dojet až 
na Tři Studně, kam umístil Jiří Mucha 
z valné části svůj román Podivné lásky. 
Na Studnicích najdeme statek, kde se 

odehrává Karníkův román Soumrak 
rodu Jamborova a na Maršovské rych-
tě vzpomeneme básníka Petra Křičku. 
Z jeho vzpomínek na dětství vznikly 
názvy dvou básnických sbírek, Šíp-
kový keř a Bílý štít. Cestu zakončíme 
v Bystřici nad Pernštejnem, kde se 
odehrávají mnohé pasáže románu 
Hynka Jurmana Daleko do sametu.

Dnes vás seznámíme s prvními 
dvěma místy našeho putování, před-
stavíme vám knihy, které jsou s tímto 
místem spojeny a také jejich autory. 

Začne 10. ročník poznávací soutěže
V letošním roce 2016 proběhne už 10. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí. Podmínky jsou zase v jádru 

stejné – účastník procestuje kus našeho regionu, nakoukne i do sousedních, a přitom mnoho hezkého uvidí. Cestou nasbírá razítka (letos 
může některá nahradit selfi e fotografi e), odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legitimace se bude těšit na výhru. Abychom ale bez 
ladu a skladu necestovali za atraktivitami, které už většinou v předešlých ročnících stejně fi gurovaly, pojali jsme letošní ročník tematicky.

JOSEF UHER
* 14. 12. 1880 Podolí u Borače 
† 5. 12. 1908 Brno

Autor realistických povídek a črt o 
lidech z okraje společnosti.

Uher vychodil měšťanku v Tiš-
nově (1893-1896) a v Brně absol-
voval učitelský ústav (1896-1900). 
Jako učitel působil v Židenicích, 
Babicích u Rosic, Ostrovačicích. 
V Padochově už pro nemoc ani ne-
nastoupil a učitelskou štaci ukončil 
ve Vranově. Marně se třikrát léčil 
v Dubrovníku a Opatii.

Dílo: Kapitoly o lidech kočov-
ných a jiná próza (1906), Má cesta 
(1907), Dětství a jiné povídky (1909) 
a četné výbory. 

2) Koroužné 
V okolí obce se tě-

žilo stříbro, rodákem 
je sochař Josef Čech 
a zdejší tůň Hastr-
manka učarovala spi-
sovatelům Mahenovi, 
Pluhařovi a Jobánko-
vi. Ke Koroužnému 
patří i sousední Šva-
řec s dřevěnou krytou 
lávkou (1873) a li-
dovou stavbou kaple 
Nejsvětější Trojice 
s vížkou krytou šin-
delem. Ve Švařci vyrůstal malíř Jiří 
Štourač a tvoří zde historik Libor Jan.

Jiří Jobánek: Havárie (1964)
Brněnský pedagog a spisovatel Jiří 

Jobánek poznal povodí Svratky nej-
více v okolí rodných Dolních Louček 
a pak u Štěpánova a Koroužného. To-
muto kraji věnoval epos Povodí, ale 
odehrávají se zde i jiné Jobánkovy kni-
hy. Třeba román Havárie, v níž končí 
havárií motocyklu střet dvou hlavních 
hrdinů. Usilují nejen o jednu dívku, 
ale mají nevyřízené účty ještě z války. 
Jeden se přidal k partyzánům, druhý 
nezabránil udání a likvidaci skupiny. 
Ilustrovala Ludmila Klimešová.

PhDr. JIŘÍ JOBÁNEK
* 19. 8. 1923 Dolní Loučky 
† 9. 7. 2002 Brno

Vyrůstal v Brně, kde v r. 1942 ma-

turoval na klasickém gymnáziu a po 
válce absolvoval fi lozofi ckou fakul-
tu (1945-1948, doktorát 1949). Učil 
na venkovských školách (Kunštát 
1950-1956, Tvarožná 1956-1960) a 
od r. 1960 byl středoškolským pro-
fesorem v Brně. 

Autor autobiografi cky laděných 
povídek a románů (prvotinou je Lo-
dička, 1959, následovala Havárie, 
1964). Píše i detektivku (Kapitán 
a kráska, 1981) a sci-fi  (Stříbrné 
ostrovy, 1965, Tvář bohyně Tanit, 
1987, Nefritová brána, 1996, Krá-
lovští hadi, 1997), ale nejhodnot-
nější jsou knihy ze současnosti: 
Šalamounův pás (1972), Cínové 
poháry (1980), Návraty tažných 
ptáků (1982), Hledání uzlů (1985). 

Hynek Jurman

Socha Matky s dítětem 
V roce 1972 byla před budovu Zá-

kladní školy Nádražní 615 umístěna 
vápencová socha Matky s dítětem od 
významné brněnské sochařky Sylvy 
Lacinové.

Socha zobrazuje staticky sedící 
matku s dítětem. Dítě sedí na klíně a 
matka je oběma rukama objímá. Tvář 
matky i dítěte je silně zjednodušena, 
podobně jsou stylizovány i jejich se-
dící objemné postavy. Matka sedí na 
obdélníkovém podstavci, přes klín 
jí leží silně zalamovaná drapérie, 
nohy jsou od kotníků dolů odhalené.

 Hynek Jurman
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DVACET LET JÁSALKY
Kapela Jásalka vznikla téměř před 

dvaceti lety. Stavebním kamenem celé 
kapely byl harmonikář Oldřich Henzel 
st. V té době hrával na heligonku spolu 
s Mírou Mošnerem (bicí) na soukro-
mých akcích. Po vážných zdravotních 
problémech musel Míra Mošner s hra-
ním skončit. Oldřich Henzel st. (har-
monika, klávesy) začal hrát s Jirkou 
Ježem (bicí). Následně se do party při-
dal syn Oldřicha Henzela st. Olda ml. a 
začala se tvořit budoucí kapela.

Olda Henzel ml. (křídlovka 
dříve a nyní tenor, zpěv) v té době 
dojížděl do ZUŠ Bystřice nad Pern-
štejnem, kde hrál na trubku v dětské 
dechovce pod vedením pana učitele 
Josefa Pavlíčka.    Právě v ZUŠ Bys-
třice nad Pernštejnem se Olda ml. 
seznámil s budoucími členy kapely.

Jako první do kapely nastou-
pil Karel Humplík (tuba, baskyta-
ra). V té době vznikl název Jásalka 
(Jásalka=jásat). Následně Jásalku 
opustil Jirka Jež a začal se věnovat 
vlastní tvorbě. Na jeho místo nastou-
pil Blahoš Šiška (bicí). Další člen, 
který posílil řady Jásalky byl Kamil 
Herník (trubka, kytara). Další 
hráč se k Jásalce přidal po rozpadu 
Koroužanky - dlouholetý kamarád 
Petr Ondráček (tenor, kytara), kte-
rý v Jásalce hrál téměř deset let a 
svoje působení ukončil v roce 2013.
Na jeho místo nastoupil Jan Ca-
cek (trubka) a hraje dodnes.

V roce 2012 nastoupila jako prv-
ní slečna k Jásalce Majka Sáblíková 
(zpěv) a mimo jiné se podílela na na-
točení našeho prvního CD a DVD s 
názvem HOSPŮDKO HOSPŮDKO 
MALÁ, za což jí děkujeme. V roce 
2013 musela svoje působení ukončit.

Ve stejném roce přichází v pořadí 
již druhá slečna Lenka Ostrčilo-
vá (zpěv) a s ní se nám podařilo natoče-
ní druhého CD a DVD pod názvem Pe-
trovičtí hasiči. Jí také děkujeme.

Díky natočení dvou desek nás mů-
žete zahlédnou též v televizi Šlágr, 
nebo slyšet v regionálních rádiích.

V začátcích hrála kapela pouze 
dechovky. Následně vzrostla poptáv-
ka po moderních skladbách a kapela 
Jásalka se přizpůsobila. V současné 
době hrajeme tzv. 3 na 3.

Během dvaceti let zahrála Jásalka 
na nejrůznějších místech ČESKÉ RE-
PUBLIKY, ale i v NĚMECKU, ITÁ-
LII, BELGII  a na SLOVENSKU.

20. výročí založení kapely slaví-
me letos v dubnu, a to koncertem, 
kde jinde než v Bystřici nad Pern-
štejnem. Jako hosté nám zahrají 
skvěla dechová hudba MISTŘÍ-
ŇANKA a kapela PEPÍNO BAND.

Těšíme se na setkání s příznivci naší 
hudby na vystoupení nejenom v mikro-
regionu BYSTŘICKO, který nás velice 
podporuje a díky kterému vznikla dru-
há deska, ale i třeba někde jinde.

Oldřich Henzel ml.

Hledáte zajímavou práci? Sháníte nové uplatnění? 

Chcete zkusit něco nového? 

TE Connec  vity Kuřim je součás   nadnárodní společnos   TE Connec  vity, která je jedničkou na trhu v oblas   propojení. 
A kuřimský závod s více jak 2500 zaměstnanci hraje prim ve výrobě konektorů, kabeláží či pojistkových skříní pro automobilky 
světových značek. Najdete zde špičkové technologie, moderní automaty i jedinečné výrobní procesy od lisování plastů, 
lisování kovů, pokovování až po ručních montáže. Pracovní uplatnění tu získají manuálně zdatní lidé i vysokoškolsky vzdělaní 
odborníci. Svých zaměstnanců si ceníme a mimo základní plat nabízíme celou řadu benefi tů: příspěvek na stravování 
a dopravu, týden dovolené navíc, 13. plat, wellness program, lékařskou péči, právní služby zdarma a další. Celoročně 
pořádáme zajímavé soutěže, podporujeme (nejen) sportovní ak  vity zaměstnanců a zapojujeme se do dobročinných 
ak  vit. Snažíme se vytvářet podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.

Jak to u nás chodí, se můžete přesvědčit každý tře   čtvrtek v měsíci, kdy pro zájemce o práci pořádáme Den otevřených 
dveří s komentovanou prohlídkou. Na vlastní oči budete mít možnost nezávazně si prohlédnout nejenom výrobní provoz, 
ale rovněž bohaté zázemí – počínaje jídelnou s minimarketem, ordinací závodního lékaře či autobusovým nádražím před 
areálem fi rmy konče. 

VĚŘÍME, ŽE JSME FIRMA, KTERÁ VÁS MŮŽE ZAUJMOUT.

Nejbližší termín je 21. 4. 2016, v 16 hod. 
(Další termíny DOD jsou: 19. 5., 16. 6.) 
Účast je vhodné potvrdit e-mailem dod@te.com 
nebo telefonicky 541 165 541. 
Jste srdečně zváni. 

TE Connec  vity, K AMP 1293, 664 35 Kuřim, www.te.jobs.cz
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OSMDESÁT  LET  BYSTŘICKÉHO  FOTBALU
V lednovém čísle Bystřicka byly 

zveřejněny letopočty z historie naše-
ho města, které končí šestkou; tedy 
v letošním roce to jsou výročí kulatá. 
Je ale jedno výročí, které bylo opo-
menuto, výročí nanejvýš pro mno-
ho Bystřičáků aktuální a současné. 
Opomenutí bylo zcela neúmyslné, 
v duchu známého „pod svícnem 
bývá největší tma“.

Když před deseti lety bystřičtí 
fotbalisté připravovali almanach 
k 70. výročí zahájení své činnosti ve 
městě, snažil jsem se spolu se svým 
spolužákem Bohoušem Císařem 
alias Bicanem skromně přispět ale-
spoň několika fotografi emi, případ-
ně identifi kací zachycených hráčů. 
Tehdy se nesnadného úkolu spiso-
vatele ujal náš vrstevník Laďa Be-
ran a přes katastrofální nedostatek 
relevantních, zejména písemných 
pramenů k počátkům bystřickému 
fotbalu, odvedl skvělou a nanejvýš 
potřebnou práci. Zejména v popisu 
úspěchů ale i nezdarů v průběhu 
sedmdesáti let a vzpomínkou na 
všechny, ať už hráče. trenéry, funk-
cionáře i fanoušky, kteří se na vý-
sledcích podíleli. Snad už ani nejde 
víc dodat. V závěru své práce však 
autor píše: „Mohlo se tak stát, že 
někde byl zveřejněn chybný leto-
počet nebo jiný údaj. Za tyto chyby 
se předem omlouvám………. Naši 
následovníci budou muset některé 
kapitoly přepracovat nebo doplnit.“  
Podívejme se tedy nyní na začátky 
fotbalu v Bystřici.

Od zveřejnění těchto slov uply-
nulo neuvěřitelných deset let. A tak 
tady máme na krku osmdesátku – 
nebo snad je zase všechno jinak? 
Podařilo se sehnat několik zajíma-
vých pramenů, zejména k počátkům 
bystřického fotbalu, objevilo se pár 
neznámých fotografi í. 

Dosud nejstarší fotografi e bystřic-
kých fotbalistů z roku 1934 a 1935 
byly zhotoveny v Novém Městě na 
Moravě a v Poličce, kde se zápasy 
hrály pod hlavičkou Sportovního 
klubu Bystřice nad Pernštejnem. 
Před dvěma lety donesl pan Jan Sva-
čina foto ještě starší, pravděpodobně 
z let 1933 nebo 1934, na kterých je 
devět fotbalistů Sportovního klubu. 
Tento Sportovní klub si dal na své 
ustavující schůzi 13. prosince 1927 
za úkol pěstovat letní a zimní spor-
ty. Ve městě sice už tehdy existovaly 
dvě tělovýchovné jednoty: Sokol a 
Orel, jejich zaměření však bylo více 
kulturně – společenské (divadla, pě-
vecké soubory, besídky), v oblasti 
sportovní se věnovaly především 
hromadným cvičením (slety) a cvi-

SK BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
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čení na tělovýchovném nářadí (hraz-
da, bradla, kruhy). Individuální spor-
ty (atletika, lyžování) a kolektivní 
sporty (fotbal, hokej) téměř nepěsto-
valy. A právě to si dal za úkol nově 
ustavený Sportovní klub1. V zimách 
let 1929, 1930, 1931, 1933 a 1935 
uspořádal zdařilé lyžařské závody 
v různých kategoriích; v červnu 
1932 první cyklistické a běžecké zá-
vody a u nádraží letecký den. Stra-
nou určitě nezůstal ani fotbal, pro 
nedostatek vhodné plochy dojížděli 
fotbalisté Sportovního klubu, jak už 
uvedeno, do okolí. Předsedou Spor-
tovního klubu byl JUDr. Fuksík; 
tento byl zároveň členem výboru 
Sokola a celý rok 1935 vedl jednání 
o pronájem sokolského cvičiště ve 
Forotě2 pro trénink a zápasy bystřic-
kých fotbalistů. Plocha cvičiště byla 
pro fotbal příliš malá, bylo ji potře-
ba rozšířit o zemědělsky využívaný 
pozemek. Jak vyplývá z Kroniky 
Tělocvičné jednoty Sokol3 výbor se 
jednomyslně usnesl pro propůjčení 
za následujících podmínek: Trénink 
bude povolen 2 dny v týdnu po dvou 
hodinách, doba a dny budou ozna-
movány po dohodě našeho cvičitel-
ského sboru. V každém případě musí 
se dáti jak tréninky tak zápasy pod 
dohledem vedoucích S.K. Každý 
hráč musí míti legitimaci vystave-
nou S.K., kterou se musí na požá-
dání prokázat bratru Čechovi nebo 
kterémukoliv z povolaných bratrů. 
Bratr Čech má též právo kterého-
koliv z hráčů v případě neslušného 
chování z Foroty vykázat. Hřiště je 
propůjčeno zatímně do odvolání; 
za veškeré škody vzniklé tréninkem 
nebo zápasem ručí S.K.; co se týká 
odměny ponecháno na vůli S.K. 
V naléhavých případech zabezpeču-
je si Sokol přednostní právo i přes 
stanovené hodiny.4  

Později se vedla vzájemná jedná-
ní o dalších úpravách hřiště ve Forotě 
tak, aby se zlepšily podmínky hráčů 
a diváků. Byl dokonce vypracován 
projekt úprav včetně atletické dráhy, 
šaten pro hráče, tribuny a oplocení. 
Zřejmě pro vysoké náklady bylo na 
jaře 1936 od úprav upuštěno a hrálo 
se dál na stávajícím rozšířeném so-
kolském cvičišti – Forotě. 

Z uvedeného je zřejmé, že rok 
1936 lze brát za rok zahájení soutěž-
ních zápasů bystřických fotbalistů 
na hřišti regulérních rozměrů. Do 
dohody Sokola se Sportovním klu-
bem, pod jehož jménem se fotbal 
hrál v Bystřici i dříve, se hrály jen 
přátelská utkání doma nebo venku. 

 Petr Dvořáček

1 Viz Ivan Štarha a kol., Bystřice nad Pernštejnem, 1980, str. 188; 
2 Forota – pozemky zhruba pod starší částí dnešního sídliště 2 (za dnešní lékárnou  
 U kapličky). Dříve zde byla myslivna patřící k velkostatku hraběte Mitrovského.  
 Po 1. světové válce byly pozemky vyvlastněny. 
3 Kroniky bystřického Sokola od jeho založení 1. prosince 1898 se podařilo  
 zachránit před několika lety panu Josefu Samkovi a loni je předal do muzea. 
4 Kronika bystřického Sokola, protokol výborové schůze z 23. března 1935 

Vstup do sokolského cvičiště – Foroty ze silnice k Domanínku 

Do roku 1935 se hrálo pouze v devíti – foto z archivu pana Jana Svačiny
(František Plánička v Bystřici v roce 1965)
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Klub českých turistů, odbor Nedvědice

pořádá v sobotu 23. dubna 2016
43. ročník pochodu 

KČT Nedvědice
1921-1971-2016

ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDICE
V průběhu pochodu vzpomeňme na všechny účastníky 

i pořadatele, kteří tu s námi už být nemohou.

Prezence účastníků v sokolovně v Nedvědici: 
pěší 50 km: 6 – 7 h, 30 km: 7 – 8.15 h, 

ostatní: 8 – 12 h. Konec pochodu do 18.50 h. 
Zápisné 20 Kč.

 Trasy:
50 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Kasany – Ujčov – Štěpánov – Pi-
vonice – Zubštejn – Kobylnice – Vír – Horní les – Rovečné – Olešnice 
– Prosetín – Sklapsko – Štěpánov – Ujčov – Kasany – Nedvědice

36 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Kasany – Ujčov – Štěpánov – 
k Pivonicím – ke Kobylnicím – Koroužné – Bolešín – Lhota – Prosetín 
– Sklapsko – Štěpánov – Ujčov – Kasany – Nedvědice

23 km: Nedvědice – Kovářová – Babylon – Věchnov – Bratrušín – Koz-
lov – Štěpánov – Ujčov – Kasany – Nedvědice

10 km: Nedvědice – Kovářová – Babylon – Lískovec – Heršinka – Ne-
dvědice

8 km/5 km: Nedvědice – Skalní vyhlídka – Krytý most – Korejtko – 
zadní Pernštejn – Výří skála – Smrček – Mariino loubí (Maria Laube) 
– hrad Pernštejn – Nedvědice (možno vynechat Výří skálu, Smrček a 
Maria Laube)

Cyklo 50 km: Nedvědice – Chlébské – Dolní Čepí – Ujčov – Štěpánov 
– Švařec – Čtyři Dvory – Prosetín – Louka – Křtěnov – Olešnice – Křtě-
nov – Lhota – Bolešín – Věstínek – Vír – Koroužné – Švařec – Štěpánov 
– Ujčov – Bořinov – Nedvědice

Cyklo 32 km: Nedvědice – Chlébské – Starý Kvartýr – Černovice – Bru-
mov – Osiky – Sýkoř rozcestí – Křeptov – Běleč – Doubravník – Rakové 
– Sejřek – Nedvědice

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a 
svých schopností a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají 
za své děti. Trasy 50 km jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li 
se z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.
 
Účast v roce 2015: 951 turistů, průměrná účast za všechny ročníky 
je 590.

Propozice můžeme na požádání zaslat elektronickou poštou. S předsti-
hem je lze najít i na www.nedvedice.cz , kde se v průběhu března a dubna 
objeví také popisy některých tras.

Karolína Špinarová jde za biatlonovým snem
Zatímco před pár lety byl českému fandovi biatlon takřka lhostejný, v po-

sledních letech se situace změnila. Máme Šlezingera, Moravce, Soukupa, 
Vítkovou a především Soukalovou! Vozí medaile ze světových pohárů, mist-
rovství světa i olympiády. Nemůžeme se odtrhnout od obrazovek, najednou 
celá republika fandí biatlonu! Palce drží i budoucí závodníci, kteří v těch 
dnešních reprezentantech vidí své vzory. Pokud se ptáte, kdo bude jednou 
novou Gabrielou Soukalovou, dám vám horký tip! Je jí třináct, vyrůstá na 
samotě v katastru obce Zvole a jmenuje se Karolína Špinarová.

Karolína běhá na lyžích od 5 let a od 7 roků se věnuje biatlonu. Nejdříve 
hlavně tomu letnímu, ale po splnění věkového limitu běhá už dvě zimy s puš-
kou na zádech. Je členkou Školního sportovního klubu při ZŠ Leandra Čecha 
v Novém Městě na Moravě, kde pedagogicky působí i její máma Ilona Špi-
narová. Její dcera posbírala první úspěchy na Zimní olympiádě dětí a mláde-
že 2014, kdy byla 3. v běhu na lyžích a 2. ve štafetě. Jednorázový běžecký 
závod „Hledáme nové talenty, nástupkyně Kateřiny Neumannové“ vyhrála 
v letech 2014 i 2015. Letos se zúčastnila ve dvou disciplínách a skončila na 
1. a 3. místě.

Její další úspěchy už jsou převážně biatlonové. V minulé sezóně 2014-
2015 vyhrála mezi žákyněmi Mistrovství republiky v biatlonu a v Českém 
poháru skončila na 3. místě. A v této sezoně vyhrála Zimní olympiádu dětí 
a mládeže v individuálním klasickém závodě na 3 km a 2. byla ve štafetě. 
Na Mistrovství republiky v běžeckém lyžování pak vyhrála sprint a z Mis-
trovství republiky v biatlonu přivezla hned tři zlata! Vyhrála 2 individuální 
závody a štafetu společně s Veronikou Tomáškovou, což je další biatlonový 
talent, tentokrát z Blažkova. I její bratr Jiří Tomášek má medaili z mistrovství 
republiky, stříbrnou ze štafety. 

Káju Špinarovou biatlon nesmírně baví a je ráda za velkou partu ve třídě, 
protože jich tam pro biatlon zahořelo mnoho. Trénují je Michaela a Miloš 
Buchtovi. Kája ovšem pěstuje i jiné sporty, třeba atletiku v RH Pardubice. 
Kriketovým míčkem hází 54 metry, všechny tak poráží.

Karolína Špinarová letos suverénně vyhrála Český pohár v biatlonu mezi 
staršími žákyněmi, vede všechny možné žebříčky a sní o biatlonové olym-
piádě. Takhle na OH 2022 už by mohla závodit a prohánět třeba i Gabrielu 
Soukalovou, pokud ta ještě vydrží závodit. Sny jsou od toho, aby se za nimi 

šlo! A slečna 
Špinarová ze 
samoty na ro-
mantické říčce 
Bobrůvce má 
za snem pa-
rádně našláp-
nuto. Bobrův-
ka bývá často 
řekou ošid-
nou, vím, o 
čem mluvím! 
I biatlon je 
sportem často 
ošidným. Ale 
krásným! Tak 
ať se daří, Ka-
rolíno!

  
   
Hynek Jurman

BUDOUCÍ SOUKALOVOU HLEDEJTE 
NA BOBRŮVCE

Klub českých turistů Jiřího Gutha – Jarkovského Polička

vás zve na 10. ročník hvězdicového výstupu

„Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“,
který se koná v sobotu 16.4.2016

v době od 10.00 do 17.00 hodin
Každý, kdo v tento den mezi 10. a 17. hodinou zavítá k rozhledně na Horním lese, obdrží Pamětní list, 

upomínkové razítko s motivem rozhledny a malý dárek. Malé občerstvení bude zajištěno. V prodeji bude u 
této příležitosti také turistická vizitka č. 3128 „Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“.

Těšíme se s vámi na viděnou.

Bližší info na www.kct-jgj.banda.cz, nebo e-mailem na kct-jgj-policka@seznam.cz, případně na tel. č. 735 833 472
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Reakce na článek „VODA PITNÁ A NEPITNÁ“ 

V lednovém čísle Zpravodaje 
Města Bystřice nad Pernštejnem a 
Mikroregionu Bystřicko byl zveřej-
něn článek „VODA PITNÁ A NE-
PITNÁ“ autora Martina Prokopce.  
Článek je úvahou o vodě a její čis-
totě, v závěru pak hodnotí různé 
druhy vod. V článku však nejsou 
uvedena žádná fakta ani objektivní 
skutečnosti, jedná se především o 
autorovy subjektivní úvahy a po-
city. 

Pokud jde o vodu, vnímavý čte-
nář je jistě schopen posoudit ob-
jektivitu uvedených informací sám.  
Daný článek však může být svým 
dopadem na veřejnost, a případně 
dokonce na veřejné zdraví, veli-
ce závažný až nebezpečný. Proto 
je třeba reagovat na tvrzení, která 
znevažují kvalitu tzv. kohoutkové 
vody a snižují důvěru spotřebitelů 
v její  jakost. 

Jeden ze zásadních omylů je, že 
destilovaná voda je tou nejvhod-
nější k pití. Pravý opak je pravdou. 
Destilovaná voda (podobně i demi-
neralizovaná voda, jež má obdob-
né složení, ale je připravena jinou 
metodou) je bez obsahu rozpuště-
ných (minerálních) látek, které jsou 
důležité pro náš organismus a mají 
biologickou (biogenní) hodnotu. 
Konzumace destilované (případně 
demineralizované) vody může do-
konce vyvolat řadu kardiovasku-

lárních nemocí, nemocí trávicího 
traktu i dalších onemocnění. Ná-
zor, že pitná voda musí obsahovat 
určité rozpuštěné (minerální) látky, 
aby nebyla zdraví škodlivá, je mezi 
českými hygieniky i vodohospodáři 
rozšířen již 80 let. Bližší informace 
na toto téma lze najít např. na www 
stránkách Státního zdravotního 
ústavu v Praze, které je národním
referenčním centrem pro pitnou 
vodu http://www.szu.cz/uploads/
documents/chzp/voda/pdf/biolo-
gicka_hodnota_vody.pdf). 

Dalším ze zásadních omylů je 
popis negativních vlastností pitné 
vody dodávané z veřejného vodo-
vodu, tedy vody „z kohoutku“. Pit-
ná voda je totiž základní poživati-
nou a pro její bezpečnost platí přís-
né požadavky, které jsou defi nova-
né především v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví (č.258/2000 Sb. 
v platném znění) a v zákoně o vo-
dovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu (č.274/2001 Sb. 
v platném znění) a v prováděcích 
vyhláškách k těmto zákonům (vyhl. 
č. 252/2004 Sb. a č.428/2001 Sb. 
v aktuálním znění).

Kvalita pitné vody ve veřejných 
vodovodech je pravidelně kontro-
lována, a to nejen při výrobě, ale i 
na konci vodovodní sítě čili na ko-

houtku u spotřebitele. V dodávané 
pitné vodě je sledováno více než 60 
ukazatelů její jakosti. Výsledky roz-
borů pitné vody ze vzorků odebra-
ných na kohoutu u spotřebitele jsou 
podle zákona vkládány do centrální 
databáze kvality pitné vody. Infor-
mace o aktuální kvalitě dodávané 
pitné vody jsou zveřejňovány na 
www.vodarenska.cz. Jakost dodá-
vané pitné vody je též dozorována 
Krajskou hygienickou stanicí kraje 
Vysočina. Ta mimo jiné kontrolu-
je jakost vody i vlastními odběry 
vzorků vody u spotřebitelů a prová-
děním analýz.

Je nutné říci, že jakost dodávané 
pitné vody trvale splňuje přísné le-
gislativní požadavky. Není tedy dů-
vod mít pochybnosti o její zdravot-
ní nezávadnosti. Ve výjimečných 
případech, kdy dojde k havárii na 
vodovodu, má provozovatel vodo-
vodu povinnost informovat spotře-
bitele. Spotřebitel se tak dozví o 
přerušení dodávky vody, případně 
o zhoršení jakosti vody hlášením 
v místním rozhlase, informací na 
úředních deskách obcí, na www 
stránkách provozovatele vodovodu, 
případně jsou roznášeny lístky s in-
formací do schránek jednotlivých 
nemovitostí a bytů. 

Pro zvýšení všeobecné informo-
vanosti o problematice dodávky pit-
né vody je vhodné uvést ještě něko-
lik informací. Vlastníky vodovodů a 
kanalizací jsou až na výjimky vždy 
města a obce. Vzhledem k tomu, že 
v našem regionu byla vybudována 
společná infrastruktura, především 
v případě vodovodů, která slouží ke 
společnému zásobování měst a obcí, 
sdružily města a obce svůj majetek 
do Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko (SVK Žďársko). Ten vznikl 
v roce 1993 jako dobrovolný svazek 
obcí. Město Bystřice nad Pernštej-
nem je členem SVK Žďársko a má 
zastoupení v předsednictvu SVK 
Žďársko. SVK Žďársko provozuje 
svůj vodohospodářský majetek pro-
střednictvím „Smlouvy o provozu, 
nájmu, správě a rozvoji vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu“, 
kterou uzavřel s VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., 
divizí Žďár nad Sázavou (VAS). 
V současné době je jediným akci-
onářem VAS, tedy jejím výhrad-
ním vlastníkem Svaz VKMO s.r.o. 
Společníky Svazu VKMO jsou 
výhradně svazky měst a obcí. SVK 
Žďársko je členem Svazu VKMO 
s.r.o. a má zde podíl 19,2%. Rovněž 
v orgánech společnosti VAS má náš 
region zastoupení. Zástupci měst a 
obcí se tak aktivně podílí na rozvoji 
a fungování vodohospodářské in-
frastruktury a rovněž na řízení celé 

provozní společnosti. 

SVK Žďársko systematicky in-
vestuje do zavádění, rozšiřování 
a zdokonalování sítí vodovodů a 
kanalizací, řešení kvality dodávané 
pitné vody, zabezpečování ochra-
ny životního prostředí formou vý-
stavby nebo rekonstrukcí čistíren 
odpadních vod a zajišťuje zdroje 
fi nancování pro výstavbu a rekon-
strukce vodohospodářské infra-
struktury.

Z pohledu zlepšení jakosti pitné 
vody je největší investicí za po-
slední období doplnění technolo-
gie a rekonstrukce úpravny vody 
Mostiště. Dále se systematicky 
rekonstruuje především nevyho-
vující litinové a ocelové potrubí 
přiváděcích i rozvodných řadů, 
aby při dopravě vody nebyla jakost 
vody zhoršena především vyšším 
obsahem železa. Od letošního roku 
bude zahájena postupná rekon-
strukce vodovodního přivaděče 
z úpravny vody Vír do vodojemu 
Drahonín. Tímto přívodním řadem 
je zásobený i vodovod Bystřice n. P. 

Rovněž na úpravně vody Vír, 
která je zdrojem vody pro vodovod 
v Bystřici nad Pernštejnem, se rea-
lizovalo opatření na doplnění tech-
nologické linky. Od začátku roku 
2015 je doplněna úprava vody na 
této úpravně o fi ltraci přes granulo-
vané aktivní uhlí a dezinfekci UV 
zářením. Granulované aktivní uhlí 
je sorpční materiál, který má póro-
vitou strukturu a do svého velkého 
vnitřního povrchu adsorbuje široké 
spektrum látek, především rozpuš-
těné organické znečištění, mimo 
jiné tím například zlepšuje i chuť 
a pach vyrobené vody. Dezinfekce 
vody UV (ultrafi alovým) zářením 
zvyšuje zabezpečenost mikrobio-
logické kvality vody a má vysokou 
účinnost na některé druhy patogen-
ních mikroorganismů (například 
parazitičtí prvoci).

Je tedy zřejmé, že jak zástupci 
vlastníka infrastrukturního vodo-
hospodářského majetku, tak provo-
zovatel vodovodů věnují v našem 
regionu značnou pozornost jakosti 
dodávané pitné vody. Provádí mno-
hé systematické kroky, aby jakost 
vody byla zabezpečena a vždy 
vyhovující přísným požadavkům 
na její jakost. Spotřebitelé vody se 
tedy na její kvalitu mohou spoleh-
nout.

Luboš Mazel, Karel Fuchs
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a. s.
divize Žďár nad Sázavou

Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotními 
problémy: 

Objevte svůj potenciál! 

“Pracujeme s lidmi, kteří mají 
jakýkoliv zdravotní problém, 
nemusí sedět na vozíku. Kromě 
zmíněných stěžejních oblastí je 
dokážeme naučit práci s počíta-
čem, vaření či péči o domácnost, 
zkrátka to, co potřebují k samo-
statnému životu,” vyjmenovala 
Michaela Beranová z Ligy vozíč-
kářů. Služba sociální rehabilitace 
však umí mnohem víc. Neváhejte 
konzultovat právě váš konkrétní 
problém. Takto našlo loni pomoc 
23 klientů, kteří například prošli 
rekvalifi kačním kurzem Základy 
obsluhy osobního počítače. 

Pobočka ve Velkém Meziříčí 
sídlí na adrese Novosady 109 (nad 
Dárky Nedoma) a otevírá svou 
nabídku vždy v úterý a čtvrtek 
od 8:00 do 15:00 hodin. V Bys-
třici nad Pernštejnem je služba 

poskytována 1x za 14 dní, a to 
v pátek od 8:30 do 14:00 hodin na 
Městském úřadě, Příční 405 v za-
sedací místnosti ve 3. patře (zde 
jsou vyvěšeny i přesné termíny 
konzultačních hodin). 

Před schůzkou prosím vždy 
kontaktujte sociální pracovni-
ci poboček Mgr. Bc. Michaelu 
Beranovou (tel.: 725 104 848, 
e-mail: michaela.beranova@
ligavozic.cz), která se s vámi 
domluví na konkrétním termínu 
a čase schůzky. Předejdete tak 
možnosti, že ji nezastihnete kvůli 
práci v terénu. 

“Věříme, že každý má svůj 
potenciál. Objevte ho s Ligou 
vozíčkářů a změňte svůj život k 
lepšímu,” zve na závěr Michaela 
Beranová. 

Hledání nebo změna zaměstnání, pomoc při řešení vhodné-
ho bydlení nebo problémů s fi nancemi, podpora v jednání s 
úřady? Starosti každodenního života, který navíc komplikuje 
zdravotní hendikep, pomáhá řešit služba sociální rehabilitace. 
Lidem z Velkomeziříčska a Bystřicka ji nabízí Liga vozíčkářů. 

autora Martina Prokopce uveřejněného ve Zpravodaji Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko, 
číslo Leden 2016/Ročník XI., str. 18 
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INZERCERŮZNÉ, INZERCE

„Ve Včele se cítím dobře, protože dělám práci, která mě baví“
„Když jsem se 

přistěhovala do 
Domu s pečova-
telskou službou 
v Bystřici nad 
Pernštejnem, byla 
to pro mě zpočát-

ku velká změna. Chyběla mi práce, 
na kterou jsem byla při péči o rodinný 
dům a zahrádku zvyklá. Pak jsem se 
dozvěděla, že mohu vyplnit svůj volný 
čas při ručních pracích v centru akti-
vizačních služeb pro seniory Včela,“ 
začíná své vyprávění paní Jaroslava 
Večeřová, jedna z aktivních uživa-
telek centra Včela, které provozuje 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

„Začala jsem s korálky, postupně 
jsem se učila vyrábět keramiku, malo-
vat na sklo a hedvábí, tvořit věnečky 
a přáníčka k příležitostným svátkům. 
Ráda jezdím na výlety, účastním se 
masopustu, posedím při grilování. Cí-
tím se tu dobře, protože dělám práci, 
která mě baví a dává mi zapomenout na 
moje nemoci,“ dodává paní Večeřová.

Centrum Včela vzniklo pod zášti-
tou žďárské Charity v roce 2004. Ná-
zev Včela si vybrali na svém počátku 
přímo sami uživatelé, protože se svou 
pílí snažili následovat své včelí vzory. 
Zařízení, které sídlí v přízemí domu 

s pečovatelskou službou, mohou na-
vštívit lidé seniorského věku z Bystři-
ce nad Pernštejnem a okolí, kteří chtějí 
aktivně využít svůj volný čas. Na pro-
voz zařízení přispívá město Bystřice 
nad Pernštejnem. 

„Včela není jen službou určenou 
obyvatelům Domu s pečovatelskou 
službou v Bystřici nad Pernštejnem. 
Programy jsou otevřené všem seni-
orům z Bystřice a okolí, kteří hledají 
náplň svého volného času a rádi se za-
pojí do společné činnosti,“ vysvětluje 
Miroslav Prudký, vedoucí centra 
Včela.  

Zařízení je v provozu každý všed-
ní den mimo středy. „Ráno od osmi 
hodin máme otevřeno pro ty, kteří se 
chtějí s novým dnem rozhýbat. Roto-
pedy, kterými ve Včele disponujeme, 
jsou často obsazené. O půl deváté 
následuje společné cvičení, od devíti 
do dvanácti jsou na programu ruční 
práce. Odpolední provoz je v úterý a 
ve čtvrtek. V tyto časy většinou zpí-
váme, vaříme, besedujeme, trénujeme 
paměť, nebo chodíme na procházky,“ 
doplňuje Miroslav Prudký.

Mezi oblíbené aktivity patří i díl-
ny. V rámci nich tvoří uživatelé za 
pomoci pracovnice Jany Pospíšilové 

keramiku, malují na sklo, na hedvábí, 
šijí hračky, zdobí svíčky, savují trička 
apod. Jejich tvorba je sezónní, tzn., 
že je podřízena stávajícímu ročnímu 
období. 

„Své výrobky prodáváme na pod-
zim na tradiční prodejní výstavě. 
V průběhu roku jezdíme na výlety, na 
jaře tradičně na bledule, navštěvujeme 
i krásná a dostupná místa na přání na-
šich uživatelů. Letos jsme již posedmé 

uspořádali masopust, v létě grilujeme, 
zúčastňujeme se tradičních setkání 
seniorů,“ zakončuje svůj výčet aktivit 
centra Včela Miroslav Prudký.

Provozní doba:
Pondělí a pátek 8.00-12.00 hod.
Úterý a čtvrtek 8.00-11.30 hod., 
12.30-15.00 hod.

Autorka zprávy: Lenka Šustrová

Zákazníci DM drogerie podpořili Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Na konci roku 2015 spustila DM 
drogerie projekt občanské odpověd-
nosti, ve kterém měli zákazníci ob-
chodního řetězce možnost darovat bo-
nusové body za své nákupy na pleny 
pro děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin. Projekt se setkal s nebývalým 
ohlasem. Mnoho rodičů v celé České 
republice žijících zejména v azylo-
vých domech Charity České repub-
liky nebo v sociálně nevýhodných 
podmínkách může tak ulevit svému 
napnutému rozpočtu. 

A jak vše funguje? 
„Uživatelé našich služeb mají mož-

nost zažádat o zaregistrování poukazů 
na plenky, a to maximálně čtyři bale-
ní na každé dítě do dvou let za měsíc. 
Dbáme na to, aby plenky byly rodině 
darovány v případě, že za uspořené 
peníze budou využité například na 
uhrazení obědů ve škole pro další děti 
v rodině nebo na nákupy potravin 

či školních potřeb,“ sdělila Marie 
Uttendrofská, DiS., vedoucí Soci-
álně aktivizační služby (SAS), která 
spadá pod žďárskou Charitu.

V Oblastní charitě Žďár nad Sá-
zavou vyzvedávají pleny přímo pra-
covnice sociálně aktivizačních slu-
žeb a uživatelům je předají. Tím se 
zamezí případnému zneužívání darů 
DM drogerie ze strany nepoctivých 
zákazníků.

Sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi jsou zařízením Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou. Posláním 
zařízení je pomoc a podpora rodinám 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v dů-
sledku dlouhodobě nepříznivé situace, 
kterou rodiny nedokáží samy překo-
nat. Žďárská SASka, jak je služba 
zkráceně nazývána, funguje ve žďár-
ské Charitě od roku 2011. Pracovnice 
poskytují rodinám péči zdarma.  

pracovníci SAS

Požadujeme:
• vyučení v oboru kuchař podmínkou
• 2 roky praxe podmínkou
•  přístup k práci
• spolehlivost, samostatnost

Nabízíme:
• práci na HPP v Hotelu  Skalský dvůr
• nerovnoměrné  rozvržení  pracovní doby
• 5 týdnů  dovolené
• příspěvky na životní  pojištění  aj.

Očekávaný nástup dohodou.

zednickova@pks.cz
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Maškarády na Dolní Rozsíčce

Dobrý den, vítáme vás na maškar-
ním karnevalu u nás na Dolní Rozsíč-
ce. Přejeme příjemnou veselou zábavu 
a skvělou pohodu... Tato slova zněla 
v sobotu 27. února 2016 u vstupu do 
sálu KD v malé obci Dolní Rozsíčka.

Obec je to sice malá, ale karneval 
bývá a byl i letošní rok velkolepý. 
Atmosféra úžasná, hudba parádní, 
tombola bohatá, občerstvení výbor-
né, soutěží moc a masky perfektní. 
Všichni, od těch nejmenších až po ty 
věkově bohatší, si užívali radosti, ve-
selí a různorodých soutěží. Převáželi 
plyšáky na korbičkách, v pláštěnce, 
potápěčských brýlích a obrovských 
pantofl ích překonávali v sále KD své 
skryté možnosti, zdolávali překážko-
vou dráhu, připomněli si též, jak se 

Karneval ve Zvoli
Již po několikáté uspořádala Mateřská škola 

Olešínky společně se Základní školou Zvole dětský 
karneval. V sobotu 27. 2. 2016 se v kulturním domě 
ve Zvoli sešly děti v nejrůznějších karnevalových 
maskách od princezen až po kostlivce. V průběhu 
odpoledne se mnohdy i se svými rodiči zúčastnily 
několika soutěží a her, při kterých si užily spous-
tu zábavy a legrace. Navíc je vždy čekala drobná 
odměna či sladkost a ve velké tombole výhry jako 
koloběžka nebo dětský dort. 

Příprava karnevalu je záležitostí časově nároč-
nou, ale uznání od rodičů, radost dětí a náš pocit 
z dobře odvedené práce za to opravdu stojí. 

MŠ Olešínky a ZŠ Zvole

ČTENÍ DĚTEM V ROŽNÉ

Stalo se již tradicí, že se v únoru  
připojujeme k projektu Bystřicko čte 
dětem. Čeká na nás příjemné pozd-
ní odpoledne se zajímavými lidmi, 
s občerstvením a čtivou atmosférou. 
V pondělí přijel pan Jan Hrubec. Nej-
dříve četl z knihy J. Žáčka Z pohádko-
vé postýlky a potom zahrál loutkové 
divadélko Princezna na hrášku. Bouř-
livý potlesk a spokojené výrazy téměř 
šedesáti dětí a třiceti dospělých byly 
odměnou nejen jemu, ale i nám ve 
škole. V úterý 23. 2. přijela reportérka 
televize Prima paní Veronika Klapa-
čová. Čas si na nás tato sympatická 
a velmi zaneprázdněná reportérka 
udělala proto, že je v současné době 
na mateřské dovolené a plně se věnuje 
své malé dceři. Paní Veronika zvolila 
knihu Miloše Macourka – Pohádky. 
To, co předvedla, si málokdo z nás 
pamatuje. Četla čtyři pohádky a po ce-
lou tu dlouhou dobu byli všichni úplně 
potichu. Tolik je její četba zaujala! A 
pak ještě odpovídala na mnoho dota-
zů ohledně práce v televizi, natáčení 
Krimi zpráv, práce v terénu, v blíz-
kém okolí apod. Milé setkání s paní 
Veronikou Klapačovou bude dlouho 
zaplňovat vzpomínky na tento čtecí 

jezdí trakařem. Zkrátka, celé odpoled-
ne až do večerních hodin se princezny, 
rytíři, piráti, berušky, všemocní bojov-
níci, šašci,  rozrostlý zvěřinec a všich-
ni ostatní vlnili v rytmu hudby, užívali 
pohody a skvělé atmosféry. Škoda, 
že se neodvážíme chodit v maskách, 
krásných kostýmech a zvířecích pře-
vlecích každodenně po ulicích, možná 
by byl ten svět barevnější, pohodo-
vější, každý by byl sám za sebe... Ale 
i tak stojí ten jeden den za to. Vždyť 
vidět zářící oči, společnou komunika-
ci a bezstarostnost, je pro nás velkou 
odměnou.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem sponzorům a organizátorům 
akce za skvěle odvedenou práci.

Ivana Křenková

týden. Ve středu přijal naše pozvání 
doc. Mgr. Jan Kolegar. Výběr jeho 
knížky byl velmi zajímavý – zvolil 
nádhernou knihu od Václava Čtvrtka 
– Jak ševci zvedli vojnu pro červenou 
sukni. Svým zvučným hlasem zaujal 
malé i velké posluchače, kteří si pak 
rádi poslechli i jeho vyprávění o prá-
ci v divadle v Brně. Program však ten 
den pokračoval dál. Všechny děti měly 
možnost pod odborným vedením paní 
Jeřábkové a vyučujících vyrábět vlast-
ní výrobky z keramiky. Paní Jeřábko-
vá si pak všech 40 výrobků odvezla, 
vypálí je v peci a děti tak budou mít 
na čtení památku v podobě ptáčka aj. 
zvířátek, která vyrobily. Čtvrteční čte-
ní již tradičně patřilo žákům páté třídy. 
Ti četli našim prvňáčkům. Odměnou 
všem byl krásný dort, který si rozděli-
li. Těšíme se na pokračování v červnu, 
kdy budou prvňáčci číst páťákům.

Čtení je opět za námi. Příprava je 
vždy náročná, ale když přijde hodně 
dospělých s dětmi, je to ta největší 
odměna, jakou si ve škole můžeme 
přát. A té odměny se nám dostalo. Dě-
kujeme vám, kteří chodíte, poslouchá-
te. Děkujeme i sponzorům. Bez nich 
by se nám akce pořádala mnohem, 
mnohem  hůře. Našimi sponzory byly 
Mikroregion Bystřicko, Obec Rožná, 
Kraj Vysočina a E.on. 

Děkujeme.
Obec Rožná

v sobotu 26. 3. 2016
v kulturním domě ve Víru ve 14.00 hodin

 Vystoupí dětí  ze ZŠ a MŠ Vír, hudba a občerstvení je zajištěno.
Požadavek na dopravu na setkání na tel. čísle 

778 402 270 nebo 736 174 667.

Setkání seniorůSetkání seniorůSetkání seniorůSetkání seniorů
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Toulky českou minulostí 
s Českým rozhlasem Brno

Dne 3. března 2016 proběhla ve 
Smrčku beseda s Mgr. Jaromírem 
Ostrým a Mgr. Josefem Veselým, 
moderovaná panem Jiřím Kokmo-
tosem. Zúčastnilo se jí více než sto 
posluchačů a příznivců oblíbené 
brněnské rozhlasové stanice, kteří 
zcela zaplnili sál kulturního domu. 
Využili možnost setkat se s nimi 
osobně, vyslechnout si historky 
ze zákulisí rozhlasového vysílání 
i vzpomínky hostů na spolupráci 
s řadou zajímavých osobností.

Všichni se bavili také při humor-
ném povídání o tom, jak vznikal 
dnes již legendární rozhlasový po-
řad Toulky českou minulostí, který 
překročil počet více než tisíce od-
vysílaných dílů. Celý podvečer se 
nesl ve velice příjemné a pohodové 
atmosféře.  

Za krásné a zajímavé  setkání a 
hojnou účast všem děkuje pořádající 
Smrčkovský klub dříve narozených.

František Bednář - SKDN

  
  SPOLEK SMR KOVSKÝ KLUB D ÍVE NAROZENÝCH       

  Vás zve do Smr ku na  p ednášku - besedu 

 „ SLOVENSKO  -  TATRY “

Do tohoto krásného poho í Vás zavede slovem i obrazem   Mgr. Petr Vejrosta

 Sobota  9. dubna 2016  v 18,00 hod.

  Kulturní d m ve SMR KU  
   

V letošním roce se Obec Prosetín 
opět zapojila, tentokrát vlastními 
silami, do mikroregionálního pro-
jektu, který se stává pěknou tradicí, 
s názvem "Bystřicko čte dětem".  
Začátkem března proběhla dvě čte-
ní, která se uskutečnila v budově bý-
valé školy v Brťoví. Při prvním paní 
Lenka Cacková se svým kouzelnic-
kým kolegou přečetla kouzelnickou 
pohádku, pan kouzelník předvedl 
pár kouzel a společně s malými ná-
vštěvníky si vyrobili kouzelnickou 
hůlku. Při druhém čtení se děti do-

Prosetín četl dětem
zvěděly různé zajímavosti z pověs-
tí, které přečetl pan Hynek Jurman 
ze svých knížek o zdejším okolí, a 
samozřejmě nesměla chybět beseda 
s naším hostem. Na konci akce pro-
běhlo losování o krásné knížky, jenž 
nyní zdobí knihovničky polovině 
dětí, které se čtení zúčastnily. 

Poděkování patří všem, kteří se 
na pořádání akce podíleli a také za 
fi nanční podporu Kraji Vysočina, 
společnosti E.ON., Mikroregionu 
Bystřicko a Obci Prosetín.

Obec Prosetín

Může škola vyprodukovat dobré 
pracovníky? Pohled z druhé strany.

Zamýšlím se, spolu s panem starostou, nad touto otázkou. Ovšem už 
nadpis článku ve mně vyvolává vzpomínku na svět Aldouse Huxleyho, 
který vyobrazil v románu Konec civilizace. Zde se také produkují lidé po-
dle potřeby společnosti. A zde je tento proces přiveden k dokonalosti. Pro 
někoho je to jistě vytoužený cíl, pro mě však hrůza, přestože v této doko-
nalosti vlastně nikoho nic nebolí...

Fejeton pana starosty mi vyznívá pesimisticky. Je pravda, že se školství 
dá leccos vytknout. Často vidím, jak snadné je kritizovat, obzvláště právě 
školství. Všichni jsme jím v pozici žáka a studenta nějakým způsobem pro-
šli, což nám dává pocit, že tomuto oboru dobře rozumíme. A často vzpo-
mínáme, jak perfektní bylo za dob našeho dětství a mládí... Opravdu bylo? 
Korupce a další neduhy, které se objevily v 90. letech, nebyly produktem 
školství v dobách svobody, ale právě v těch minulých. Můžeme totiž na-
fukovat bublinu jakékoli ideologie a v ní všechno a všechny držet. Pokud 
však není pravdivá, tak při stoupání ke Slunci dříve nebo později praskne 
a z ní přirozeně unikne všechno, co v sobě držela. Ať to voní, nebo ne. A 
vzhledem k omezenému přístupu vzduchu do ní to spíše vonět nebude.

I já umím škole něco vytknout: Ve škole vidím jako problematickou 
především oddělenost znalostí studovaných v učebnicích od schopnosti 
(a často vůbec možnosti) uvést takové poznatky do praxe, tedy do života. 
Pracovat ve škole pouze s knihami a pracovními sešity je možná jednodu-
ché, tradiční a z hlediska možnosti získat velké množství informací možná 
efektivní, ale to je asi tak všechno.

Z pohledu pedagoga se však současná situace nejeví tak černě. Pedagog má 
lepší přístup k informacím (lepší vlastně ne, k těm informacím má přístup ka-
ždý, ale pedagog má zájem si takové informace vyhledat) o tom, jak svobodné 
ty školní osnovy dnes jsou, jak moc se učivo změnilo od zavedení rámcových 
a školních vzdělávacích programů, jestli opravdu maturitu udělá každý (ne, ne-
bojte se, určitě neudělá, alespoň ne hned na první pokus), a že kromě již překo-
naného fi aska v Plzni se bohatým nestuduje o nic snáz než chudým. A nejeden 
student si sám ověří, že k úspěšnému studiu na vysoké škole je třeba víc než jen 
trochu chuti, přičemž náročnost se neodvíjí od jeho peněženky, nýbrž obor od 
oboru. Například silnoproudá elektrotechnika je mnohem snazší, nikoli však 
úplně snadná, než nově se vyvíjející slaboproudé obory. Před rokem 1989 se 
možná vysokoškolský titul nekupoval, ale věřím, že stačil zevrubný pohled 
na rodinu studenta a bylo jasné, jak úspěšný student bude. Věřím však, že ani 
toto nebylo vždy pravidlem, protože snad i v té době tu byli lidi, kteří se drželi 
jiných hodnot než většinová společnost a hlavně svého svědomí.

Zajímavým bodem je pro mě zmíněná inkluze. Zdá se, že vadí – ale jen 
v případě, že do škol přijdou nějak znevýhodnění žáci. V případě nada-
ných žáků bychom si však měli inkluzi snad dokonce vynutit: Nedovolit 
jim, aby od průměrně nadaných, praktičtěji zaměřených a dosud neroz-
hodnutých žáků odcházeli pryč na víceletá gymnázia. Ideálně snad ví-
celetá gymnázia zrušit? Nejsem si jist, je-li tedy z pohledu pana starosty 
pobývání různě nadaných žáků v jedné třídě žádoucí, nebo ne.

Ačkoli by se dalo polemizovat s mnoha detaily fejetonu, který otvíral led-
nové vydání Bystřicka, to hlavní, co mi v něm chybělo, je význam osobní 
úlohy žáka a studenta. Škola není továrna, která by se mohla rozhodnout 
ze vstupního materiálu vytvořit jakýkoli produkt, který by si zaměstnava-
telé přáli. Do školy především přichází člověk, i když ještě malý. Ale i ten 
už má nějaké své schopnosti, vlohy a nadání a před sebou nějakou svoji 
cestu. Podtrhuji slovo svoji. A jako ideál vidím, když mu škola umožní 
své schopnosti objevit a rozvinout a dá mu k tomu nástroje, tedy znalosti a 
dovednosti, které na své cestě pozemským životem bude potřebovat.

Petr Okurka
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zakázková výroba kuchyní, nábytku, eurooken a dveří

přijme pracovníky na pozici:

TRUHLÁŘ STAVEBNÍ 
A NÁBYTKOVÉ VÝROBY

Požadujeme: 
• vyučení v oboru
• praxe ve výrobě nábytku
• řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:  
• dlouhodobé a perspektivní zaměstnání
• odpovídající fi nanční ohodnocení 
• možnost profesního růstu
• závodní stravování

zakázková výroba kuchyní, nábytku, eurooken a dve í 

Vaše strukturované životopisy prosím zasílejte 
na e-mail: drevovyroba@mez.cz nebo 

na adresu: MEZ, a.s., 592 62 Nedvědice 20 

Telefon: 737 007 308

Poděkování a přání všeho dobrého centru Eden

Rád bych touto cestou poděkoval všem, se kterými jsem měl tu čest a potěšení pracovat na projek-
tu centra Eden a farmy Eden. Zvláštní dík patří řediteli VOŚ a SOŠ Mirkovi Novákovi a jeho kolegům, 
neboť z iniciativy jejich předchůdců byl projekt započat a s nimi se spolupráce obou partnerů, cen-
tra Eden i školy, úspěšně rozvíjí. Poděkování a obdiv si nepochybně zaslouží vedení města, neboť 
mělo odvahu do projektu centra Eden jít. Projekt jsme společně plánovali více než 10 let, podařilo 
se nám sehnat prostředky a namísto buldozerů nastoupili stavbaři. Dnes má za sebou centrum 
Eden rok provozu a návštěvnost 27 000 lidí. To rozhodně není špatné. Vytvořili jsme 12 stálých a 
60 sezónních pracovních míst. A farmu se mi podařilo pro město za 3 roky existence rozšířit z 90 
hektarů na dvojnásobek a začala pro město vydělávat.  

Proč o tom píšu? Protože jsem požádal o uvolnění z funkce manažera v obou firmách a bylo mi 
vyhověno. Důvody jsou dva. Intenzívní až hektická práce zejména posledních dvou let se začala 
projevovat na mém zdraví. A současně jsem nebyl jako externí manažer vybaven takovými kom-
petencemi, abych mohl centrum řádně připravit na náročnou nadcházející sezónu – totiž přimět 
dodavatelské firmy k odstranění vad. Jejich rozsah mě přinutil v hlavní letní sezóně nechat část 
areálu centra Eden, tzv. ekopavilon, pro veřejnost uzavřít. Odborné útvary města tvrdí, že je vše 
podle projektu a tudíž v pořádku. Pak ale má projekt chyby a úředníci musí konat. A jelikož turis-
tická sezóna začíná a náprava se přes veškeré mé úsiií a mnohaměsíční schůzování úředníků stále 
nekoná, nemohu nést dále odpovědnost za výsledky centra Eden. 

V roce 2016 by mělo centrum dosáhnout návštěvnosti 30 – 35 000 návštěvníků a do dvou let přes 
50 000 lidí. V té době by mělo být centrum výdělečné, podobně jako se to podařilo u farmy. Není 
to maličkost, ale není to nemožné. Považuji proto za správné, že se úkolu nápravy ujímá starosta 
města osobně a nahradí mě v roli manažera centra. Bude-li si to přát, budu mu i nadále k dispozici. 
Přeji mu, aby nechyběla odvaha a vytrvalost dotáhnout věci do vítězného konce. Jak ho znám, má 
k tomu kromě potřebných kompetencí všechny předpoklady a já držím palce jemu, centru Eden, 
Bystřici i kraji Vysočina.   

Michal Burian, autor projektu a bývalý ředitel centra a farmy Eden

 PŘIJMEME ŘIDIČE 
zájezdové autobusové dopravy

CK Ko-tour  
POLIČKA

pobytové, 
poznávací zájezdy

 www.kotour.cz

603 524 224

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Masarykovo nám. 11, 

Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt: InRent, spol. s r.o.
info@inrent.cz, tel: 728 073 361

 

ŘÁDKOVÁ  
INZERCE

• KOUPÍM STARÉ peřiny a 
nedrané peří. 

 Tel.: 721 469 234
•  PRODÁM vykrmené prase   
 živé, v půlkách, popřípadě   
 jenom půlku, váha 120-140   
 kg. Tel.: 731 163 505
•  PRODÁM palivové dřevo.   
 Olše – 950 Kč /m3. 
 Tel.: 605 230 543
•  PRODÁM udržovanou za-

hradu o výměře 222 m2 v 
lokalitě pod Horou v Bystřici 
n. P. Nově postavená chata se 
zařízením, venkovní poseze-
ní, zděný gril, oplocení, el. 
proud, užitková voda, nově 
vysázené ovocné keře. Cena 
280.000 Kč. 

 Tel.: 739 719 013
•   KOUPÍM byt v Bystřici nebo 

blízkém okolí. Děkuji. 
 Tel.: 606 158 288
 KOUPÍM  - RD/CHALUPA 

k celor. bydlení. 
 Tel.: 737 309 875

Řidiče kamionu
na trasy v EU (Německo, Rakousko, Itálie..)

·  3–4 týdenní turnusy dle dohody, týden volno
·  ŘP C, E

·  digitální karta
·  praxe nutná

·  mzda od 39 000–50 000

Autotransport Matuštík
Slavkov u Brna

Mezinárodní 
a vnitrostátní doprava

Přijmeme do 
hlavního pracovního poměru:

Nabízíme dobré platové podmínky, zázemí rodinné firmy 
s přátelskou atmosférou. V případě zájmu nás prosím kontaktujte 

zasláním životopisu na e-mail: jarek@autotransport.cz nebo 
volejte na tel.: 777 915 877, Jaroslav Malý 8–17 hod.

Sídlo firmy: U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna
www.autotransport.cz
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MEZ, a.s. Nedv dice 

VEDOUCÍ VÝROBY

OBRÁBĚČ KOVŮ (frézař, karuselář, soustružník) ELEKTRIKÁŘ

Pracovní náplň:
 * Zodpovědnost za nové projekty, dohled a kontrolu

* Rozpracování, příprava, plánování
* Koordinace a eliminace problémů
* Dodržování termínů, op  malizace a úspory
* Analýzy a reporty pro vedení společnos  
* Zodpovědnost a dohled nad denními ak  vitami
* Koordinace s výrobou vedoucí k vyšší efek  vitě 

  nastavování norem 

Požadavky:
 * VŠ/SŠ nejlépe technického popř. ekonomického směru, 
  praxe v řízení výroby velmi dobrá komunikace, 
  stresu-odolnost, kri  cký nadhled

* 5 let praxe z výrobní společnos   - podmínkou
* Praxi s vedením lidí, manažerské schopnos   
* MS Offi  ce - pokročilá znalost
* Zkušenost s vedením projektů 

Pracovní náplň:
 * Obsluha a údržba obráběcího centra 
  (horizontální vyvrtávačka, karusel, soustruh)
 * Seřizování stroje dle požadavků
Požadavky:
 * Vyučení nebo SŠ v oboru podmínkou
 * Znalost čtení výkresové dokumentace

Požadavky:
 * Vyučení v oboru
 * Platná vyhláška 50/1978 Sb.
 * Znalost čtení výkresové  

 dokumentace

Nabízíme:
 * Dlouhodobé a perspek  vní 
  zaměstnání

* Závodní stravování
* Finanční ohodnocení 

  odpovídající praxi, 
  dosaženému vzdělání 
  a odvedené práci

Vaše strukturované životopisy prosím zasílejte na

info@mez.cz nebo na adresu: 

MEZ, a.s. Nedvědice, 592 62 Nedvědice 

tel.: 566 592 114

zabývající se výrobou  čerpadel, míchadel, elektromotorů, generátorů 
a odvozených zařízení přijme pracovníky na tuto pozici:

www.ploty-brany.cz

Kompletní realizace oplocení

Pro Váš dùm, zahradu, firmu

nabízíme k pronájmu

VOLNÉ KANCELÁ E A

SKLADOVÉ PROSTORY
bližší informace na tel. 602 759 601 (ing. Kekrt)
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

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.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 520 855
mobil: 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz
Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Na počkání namícháme až 15 000 odstínů

Tapety stříháme od jednoho metru

Poradenská služba

Široký sortiment pro 
malíře a kutily

TĚŠÍME SE 

NA VAŠI 

NÁVŠTĚVU

- ZAVÁDĚCÍ CENY

- ZA KAŽDÝ NÁKUP 5% SLEVA       
NA VEŠKERÝ SORTIMENT

AKCE BŘEZEN

1. BŘEZNA OTEVÍRÁME 
NOVOU PRODEJNU
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 49 (naproti FÚ)

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ  8 - 17, SO  8 - 11
TEL.  +420 724 766 011, E-MAIL: barvickybystrice@seznam.cz

 sazenice zeleniny a kvě  n, 
 sazenice bylinek,
 balkónové kvě  ny,
 smuteční vazbu a jiné.

nabízí

KVETINÁRSTVÍ 
A ZAHRADNICTVÍ ROŽNÁ

Tel.: 566 567 147


