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Výstavba nového podniku Cooper Standard byla zahájena 
poklepáním základního kamene

V úterý 26. července 2016 byl 
v průmyslové zóně v Bystřici nad 
Pernštejnem poklepán základní ká-
men nového podniku Cooper Stan-
dard Automotive.

Významnost této události je zřej-
má z účasti předsedy vlády České 
republiky Bohuslava Sobotky. Mezi 
dalšími byli generální ředitel Czech
Investu Karel Kučera, hejtman kra-

je Vysočina Jiří Běhounek, starosta 
města Bystřice nad Pernštejnem 
Karel Pačiska, zástupci dodavatel-
ské fi rmy společnosti PKS holding, 
a.s. Jaroslav Kladiva, ředitel Cooper 
Standard Česká republika Jan Ba-
rák a Fernando de Miguel, Presi-
dent Cooper Standard Europe.

Nová montážní hala společnosti 
by měla vytvořit téměř pět set nových 

pracovních míst a významně se tak 
podílet na snížení nezaměstnanosti 
regionu po útlumu uranové těžby.

„Společnost v první fázi staví na 
třech hektarech pozemků, ale cel-
kem má zájem o osm, aby se měla 
kam rozšiřovat. Pět zbývajících 
hektarů ještě musí být vybaveno 
inženýrskými sítěmi,“ řekl starosta 
Bystřice Karel Pačiska. V průběhu 

několika let by v bystřickém pod-
niku mělo najít práci až pět set lidí, 
první z nich nastoupí příští rok.
Zasíťování další části průmyslové 
zóny podpoří sedmnáct milionů ko-
run státní dotace, celkem bude po-
třeba třiadvacet. „Rádi bychom, aby 
po prázdninách začaly zemní práce, 
na jaře se pak dokončí zbytek infra-
struktury,“ uvedl Pačiska.

(Více na str. 12)

Letní přemítáníPrázdniny jsou téměř za námi. Žáci 
a studenti se chystají do školních lavic. 
Učitelé přemýšlejí o novém školním 
roce. My ostatní jsme užili nějakou tu 
dovolenou, jsme o rok starší a měli by-
chom se podívat do šatníku či botníku, 
zda není třeba něco doplnit. 

Z hlediska počasí nebylo léto nijak 
parné. Několik dnů tropických jistě 
teplomilné lidi neuspokojilo. Naopak 
bylo docela dost vláhy, která byla 
vzhledem k defi citu velmi potřeba. 
Snad si každý užil dle chuti nebo mož-
ností. V našem městě proběhlo něko-
lik velmi zdařilých akcí, které stojí za 
připomenutí. Probíhá Bystřické léto 
s obnoveným Pelíšek festem. Náměstí 
ožilo folkem, dechovkou, divadlem, 
fi lmem a mnohými dalšími atrakce-
mi. Bystřická pouť přinesla tradiční 
a velmi vydařené akce – veterány pana 
Proseckého, kterého se zúčastnila Tat-
ra Karla Lopraise i se svým majitelem 
a závodníkem. Cyklistický závod Vy-
sočina 2016 s olympionikem Jarosla-
vem Kulhavým. V areálu zemědělské 

školy bylo vidět po dlouhou dobu tři 
sochaře, kteří z pískovce vykouzlili  
velmi pěkná díla. Tato obohatí bez-
prostřední výzdobu Centra Eden na 
Nových dvorech. V poměrně komor-
ním prostředí proběhl první ročník 
fi lmového festivalu Start fest fi lm, 
který navštívily významné osobnosti 
kultury a fi lmu – mezi jinými Mi-
chal Viewegh nebo Vladimír Körner. 
Doufám, že tento festival začínají-
cích scenáristů, režisérů nebo produ-
centů bude v Bystřici pokračovat dal-
šími ročníky. Možná sledujeme bu-
doucí Hřebejky, Svěráky, Formany 
nebo již zmíněného Viewegha. O co
byl komornější, o to povedenější. 

Mohli jsme sledovat nové fi lmy 
v Kinematografu bratří Čadíků. Jest-
liže vzpomenu ještě na festival Con-
centus Moraviae a návštěvu pana pre-
zidenta Miloše Zemana, zbývá jediná 
a to nejvýznamnější událost – polo-
žení základního kamene budoucího 

provozu fi rmy Cooper Standard Auto-
motive ČR, který v průběhu dalších let 
zaměstná na cca 500 pracovníků. Této 
události se zúčastnil předseda vlády 
Bohuslav Sobotka, zástupci Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR a mnoho 
dalších vzácných hostí. Myslím, že 
tímto významně řešíme nezaměstna-

nost v našem regionu a startujeme no-
vou etapu rozvoje Bystřice nad Pern-
štejnem. Již nebudeme označováni za 
chudé zemědělské a hornické území, 
ale jako rozvíjející se průmyslová ob-
last s množstvím turistických cílů, kte-
rou pro její poezii a krásu budou rádi 
navštěvovat hosté z celé Evropy. 

Všem přeje krásný zbytek léta                                     
Karel Pačiska
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Wera Werk s.r.o.

Milujeme inovace. Milujeme design. Milujeme rock.

SKUPINA WERA WERK MĚNÍ VLASTNÍKA
Wera Werk je německá rodinná 

společnost, která již 80 let, z toho 
20 let v Bystřici nad Pernštejnem, 
úspěšně vyrábí ruční utahova-
cí nářadí špičkové kvality pro 
profesionální uživatele. Protože 
současný německý vlastník nemá 
v rodinné tradici následovníka, 
rozhodl se z důvodů pokročilého 
věku už nyní, bez jakéhokoliv 
časového tlaku, hledat pokračova-
tele, který by i nadále poskytoval 
klid a dlouhodobou perspektivu 
fi rmě a jejím zaměstnancům. 

Z těchto důvodů (s výhradou 
souhlasu německého protikarte-
lového úřadu) dojde k převodu 

vlastnictví obchodního podílu ze 
současného majitele celé skupiny 
Wera na nového německého spo-
lečníka Bitburger Holding. Jedná 
se o společnost se silnou rodinnou 
tradicí, která se nadchla naší od-
bornou kompetencí, vysokou mí-
rou inovací a tržní strategií spoje-
nou s naší Tool Rebel image a roz-
hodla se investovat do společnosti 
Wera a jejich zaměstnanců.

Vlastní produkcí je Bitburger 
Holding již 200 let zaměřen na 
zcela jinou oblast než je utahovací 
nářadí, a to na nápoje - vlastní ně-
kolik pivovarů, prodává zejména 
na německém trhu několik piv-

ních značek a minerální vodu. Ve-
dle toho Bitburger Holding proka-
zuje, že je schopen jako vlastník 
dlouhodobě ve svém portfoliu 
spravovat i úspěšné fi rmy z jiných 
průmyslových oblastí (Sterntaler, 
Dürr Dental). Produktové, tržní 
i výrobní know-how fi rmy Wera 
je tedy zcela odlišné a nový vlast-
ník spoléhá i nadále na odbornost 
zaměstnanců Wery v Německu, 
v České Republice a obchodní 
sítě Wery po celém světě. Jaké-
koliv obavy o snižování počtu 
zaměstnanců jsou tedy zbytečné. 
Nový vlastník počítá s dalším růs-
tem a k tomu budou naopak za-

potřebí další zaměstnanci a nové 
investice, které i nadále pokračují 
ve vysokém objemu.

Při jednáních jsme měli mož-
nost osobně poznat zástupce rodi-
ny nového vlastníka a jsme velmi 
rádi, že Wera bude opět v rukou 
německé rodinné fi rmy, která plá-
nuje dlouhodobě a je postavena na 
obdobných hodnotách jako Wera.

Jednatelé Wera Werk s.r.o. 
 Martin Broich a David Zeman
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN  ZÁŘÍ 2016

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

Úmrtí

Jubilanti

Otevřeno:
pátek    12 - 18 hod.
sobota    8 - 18 hod.
neděle    8 - 14 hod.

Na výstavě si návštěvníci i chovatelé mohou prohlédnout případně 
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro 
návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení.

Těšíme se na návštěvu. Výstavní výbor

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ve dnech 9. - 11. září 2016 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Tuto akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem z grantového programu - Kultura a společenský život.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. se sídlem ve Stříteži 
pořádá

 5.8.   Lenka Šejnohová
          Jiří Mareš
 6.8.   Jana Vrtěnová
          Daniel Fronc
          

ZÁŘÍ  2016
Josef Dvořák   90 let
Marie Dvořáková   89 let
Marie Šauerová   85 let
Ludmila Bayerová   80 let
Božena Müllerová   80 let
Antonín Vévoda   75 let
Radomír Linhart Ing.   75 let
Jaroslav Svítek   70 let
Marie Škorpíková   70 let
Marie Musilová   70 let
Karel Dryml   70 let

 1.7. Miroslav Jaňour   74 let

26. 8. 2016 uplyne 10 let 
od tragické smr   

Mgr. ANDREI BOUČKOVÉ.
Nikdy nezapomeneme!

Město Bystřice nad Pernštejnem  
vyhlašuje záměr:  

Prodej pozemků p.č. 636 (zahra-
da) o výměře 240 m2, p.č. 635 (za-
hrada) o výměře 217 m2 a p.č. 633 
(zastavěná plocha) o výměře 267 m2, 
jejichž součástí je stavba nemovitos-
ti číslo popisné 142 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem. Cena 1500 Kč/m2 
+ DPH (1 086 000 Kč + DPH).

Uzávěrka žádostí do 30. 9. 2016  
bližší info:  
Ing. Ivan Buchta tel. 566 590 333

PRODEJ POZEMKŮ
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ZÁJEZD NA JIH BYSTŘICKA
Tradiční zájezd Města Bystřice a TIC proběhne 22. září 2016, odjezd na 

jih Bystřicka je od městského muzea v 8.30 hodin. 
Přibližný program:
 ZVOLE – kostel sv. Václava
 DOLNÍ ROŽÍNKA – zámek, lesopark Templ
 BOBROVÁ – kostel sv. Petra a Pavla, hřbitov, Kalvárie – 14 empírových  
   kapliček z r. 1820
 RADEŠÍN – zámek - obhlídka, pivovar – degustace, oběd
 BOBRŮVKA – kostel sv. Bartoloměje, kamenný portál, dřevěné patro     
   věže
 MORAVEC – hřbitov, park, smírčí kámen
 BLAŽKOV – evangelický kostel

Hlásit se můžete v TIC Bystřice n. P., 566 590 387, 388 
nebo info@bystricenp.cz                                                                                                            -HJ-

 

Informační beseda  
čtvrtek 25.8.2016 v 10 hodin   
městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,  

Příční 405, zasedací místnost 

 www.ligavozic.cz 

těší se na Vás Bc. Martin Rác 
+420 702 023 071,  

martin.rac@ligavozic.cz 

Zaměstnanost 

Samostatnost 

Praxe 
Rekvalifikace  

Kurzy 
Zaměstnání  

Bariery 
Příspěvky a výhody  

Kompenzační pomůcky 
Kde najít potřebné  

informace 
Sociální služby 

Odstranění překážek ve  
vlastním bytě/domě,  
nejbližším okolí. 

Prostor pro Vaše dotazy i řešení konkrétních záležitostí. 

Život ve vlastních 
rukou  

 i se zdravotním 
postižením 

Mezinárodní noc pro netopýry je 
tradiční akce určená široké veřejnosti, 
kterou každoročně vyhlašuje na pře-
lomu srpna a září sekretariát dohody 
o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka 
EUROBATS). Původní Evropská noc 
pro netopýry se již rozšířila i na další 
kontinenty a stala se tak akcí celosvě-
tovou. Lidé se mohou díky programu 
připraveném odborníky seznámit s tě-
mito zajímavými nočními tvory, jejich 
výzkumem, ochranou a dosavadními 
poznatky o jejich životě. Pod hlavič-
kou akce probíhají veřejné přednášky 
o netopýrech, zájemci se zde dozví, 
jak a čím jsou netopýři ohrožení a kde 
oni sami mohou být při jejich ochra-
ně nápomocní. Mají možnost získat 
reklamní materiály, prohlédnout si ne-
topýra z bezprostřední blízkosti a tak 
možná změnit své dosavadní nahlížení 

na tyto skrytě žijící savce. Více infor-
mací, včetně seznamu všech míst, 
na kterých akce probíhá, naleznete 
na stránkách České společnosti pro 
ochranu netopýrů: www.ceson.org.

Této akce se budete moci zúčast-
nit v pátek 16. 9. 2016 od 18 hodin 
v amfi teátru na Masarykově náměstí 
v Bystřici nad Pernštejnem, na kte-
rou jste srdečně zváni. Seznámíte se 
se zajímavým životem těchto tajupl-
ných nočních savců, můžete se těšit 
na výkladové představení netopýrů, 
dozvíte se zajímavosti o jejich vý-
znamu, ohrožení, ochraně a o životě 
v přírodě. Součástí programu budou 
také soutěže pro děti, ukázka práce 
s ultrazvukovým detektorem a pre-
zentace živých netopýrů. 

V případě nepříznivého počasí bude 
akce přesunuta do kulturního domu.

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY

Vážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje ob-

jem fi nančních prostředků do obnovy a posílení 
distribučního zařízení elektrické energie, čímž 
aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí 
požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způ-
sobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vašem městě zrealizujeme v období srpen - říjen 2016 rozsáhlou 
investiční akci v hodnotě 7,29 mil. Kč. Jedná se o stavbu obnovy – vý-
měnu stožárů VN.

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvali-
tou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstruk-
ci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie 
do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického 
zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst 
ve vaší obci.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení 
dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto 
zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční 
akci nezbytné.

O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle plat-
né legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obec-
ním úřadem např. vyvěšením na úřední desce. 

Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přeru-
šení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou lin-
ku naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném 
vypnutí na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.
S pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Inforočenku na léta 2015 - 2016 dostanete 
v Turistickém informačním centru ZDARMA! 

Nová na roky 2017 - 2018 se připraví na sklonku roku.
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Zveme všechny obyvatele města Bystřice nad Pernštejnem a okolí na tra-
diční Dožínky, které se konají o víkendu 27. – 28. srpna 2016. Těšit se může-
te na dožínkové tradice, krojovaný průvod i ovesné pivo.

Hlavní Dožínkový rej proběhne v sobotu v Horácké vesnici bystřického 
centra Eden. Areál otevře své brány o půl desáté a hned při vstupu návštěv-
níky uvítá krojované děvče chlebem a solí. Dopoledne bude čas na zdobení 
dožínkového vozu, vystoupí folklorní soubor Šafrán z Brna a dětský folklor-
ní soubor ze Štěpánova. Tu správnou atmosféru doplní i cimbálová muzika 
Aleše Smutného. Po poledni přijede slavností krojovaný průvod s chasou ke 
statku v Horácké vesnici, kde předá dožínkový věnec hospodáři a propukne 
dožínkové veselí. Hospodář pozve návštěvníky k dožínkovému stolu a zahájí 
rodinnou dožínkovou olympiádu.

I letos si návštěvníci budou moci vyzkoušet sečení obilí kosou a tzv. pa-
voukem, vázání povřísel a snopů a následně i mlácení obilí cepy na mlatě. 
Takto získané zrno se pročistí historickým strojem značky K. & R. Ježek 
z přelomu 19. a 20. století, umele ve mlýně a z mouky poté zájemci mohou 
upéct kváskový chléb v chlebové peci. Sklizeň zkrátka poputuje z pole rov-
nou na talíř.

Po celý víkend bude pro návštěvníky připravena výstava tradičních krojů 
z Vysočiny a okolí, šifrovací hra dětem přiblíží dožínkové tradice a trhy ve 
vesnici navodí atmosféru vesnických jarmarků. „Na mlatě také vznikne ori-
ginální fotokoutek, kde zapůjčíme návštěvníkům dobové vesnické oblečení 
a oni se pak mohou vyfotit při mlácení obilí a odnést si tak od nás milou 
vzpomínku,“ uvádí Jana Večeřová z Centra Eden. Rodinná dožínková olym-
piáda otevře cestu k netradičním disciplínám, mezi které patří hod daleký 
vidlemi či překážkový běh v holínkách. Mezi novinky těchto dožínek bude 
patřit i unikátní slaměný bazén.

Od rána až do večera bude pro návštěvníky připraveno i občerstvení. 
V Horácké vesnici bude pečené jehně a krůta na rožni, oboje z domácího 
chovu. Café Ohrada poté nabídne tradiční dožínkové menu. V areálu cent-
ra se bude točit speciál značky Mittrowsky, tentokráte to bude pivo ovesné. 
„I ve výběru jídel se snažíme držet tradičních receptur a chybět tak nebu-
dou ani dožínkové koláče,“ uvádí Jana Večeřová z Centra Eden. Ve mlýně se 
bude péct domácí kváskový chléb v peci a chlebové placky přímo na kam-
nech s tvarohem a solí, medem a skořicí. „Pro rodiny s dětmi připravujeme 
piknikové koše, takže kdo bude chtít, může se naobědvat třeba u rybníku 
za mlýnem,“ dodává Jana Večeřová z Centra Eden.

Více informací k nadcházející akci naleznete na www.centrumeden.cz.

Dožínky aneb z pole až na talíř 
Oslavte konec žní v bystřickém Centru Eden

v Byst ici 
nad Pernštejnem

Centrum Eden – Byst ice nad Pernštejnem

27. – 28. srpna 2016
ekají Vás dožínkové tradice  •  se ení obilí kosou  • 

 speciální dožínkové menu a pivo  •  cimbálová muzika  •  
mletí obilí  •  folklorní soubor Šafrán  •  dožínková olympiáda  •  

ukázky tradi ních kroj  z Vyso iny a okolí  •  dožínkové trhy 
v Horácké vesnici  •  domácí chléb a placky p ímo z pece.

Více informací na www.centrumeden.cz

Orelské prapory
O loňské červencové vítochovské pouti byl veřejnosti představen prapor bys-

třické Katolické Omladiny (více viz. Bystřicko 7/2015). Tento prapor je nyní 
ve vlastnictví místní Jednoty Orla, která zakoupila k této cenné historické zástavě 
dřevěnou žerď a vybudovala pro ni v Orlovně odpovídající vhodný skladova-
cí prostor a zajistila jeho obnovu. Díky peněžnímu příspěvku Města Bystři-
ce n. P. byl prapor odborně vyčištěn a provedeny drobné opravy textilie. 

Svou historii již má také současný 
župní orelský prapor, který byl po-
řízen po posledním obnovení Orla 
v r. 1990, když se nenašel prapor 
původní. První podnět k jeho vzni-
ku dal tehdejší orelský duchovní 
vzdělavatel a dlouholetý bystřický 
farář P. Bohumil Černý (*3. 9. 1921 - 
† 6. 11. 1994) v srpnu r. 1991 během 
zpáteční cesty ze sv. Hostýna, kde se 
tehdy konala celorepubliková orelská 
pouť s přehlídkou dochovaných histo-
rických orelských praporů. Nějakou 
dobu byla tato jeho myšlenka zapome-
nuta. Na výroční schůzi bystřické orel-

ské Jednoty 21. ledna 1993 ji však opět 
připomněla paní Marie Šírová, která 
se společně s paní Sylvou Procház-
kovou a panem Antonínem Havelkou 
nabídla zajistit jeho výrobu. Vlastní 
šití a výšivky nového praporu zhotovi-
ly řádové sestry z Javorníka. Dřevěnou 
žerď vyrobil některý z místních sto-
lařů (nepodařilo se však zjistit který), 
ozdobné kování a okrasnou špici na 
ni zhotovil tehdejší starosta Jedno-
ty Orla pan Josef Jindra. Slavnostní 
svěcení tohoto praporu se konalo 
5. 7. 1994 na Vítochově.

Jitka Čechová
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Výstavba Rezidence Antonínka začala

Zastupitelstvo města Město Byst-
řice nad Pernštejnem na tento poze-
mek vyhlásilo záměr s tím, že vítěz 
řízení uhradí kupní cenu pozemku, 
provede demolici stávající budovy 
a vybuduje developersky na stejném 
místě 12 řadových rodinných domů.

V našem městě se tak jedná 
o první developerský projekt1 sou-
kromého investora. Ze dvou zájem-
ců nakonec vyšší nabídku předložila 

místní fi rma STAVOFLOS s.r.o.
Vzhledem k tomu, že práce byly 

již zahájeny, mnoho občanů je zvě-
davá, jak celá stavba bude probíhat 
a co na místě bývalé školky vznik-
ne. Zeptali jsme se tedy nejpovola-
nějších, jednatelů společnosti STA-
VOFLOS s.r.o., Františka a Pavla 
Flosových.

Přestože rozhodnutí města, že 
projekt bude realizovat vaše fi r-
ma, je datována ke konci jara, 
bagry začaly bourat původní stav-
bu až nyní. Není škoda promarně-
ného léta a vše se stihne v termí-
nech?

Bohužel tato skutečnost se námi 
nedala nikterak ovlivnit. Převod 
pozemků města musí projít legis-

lativním procesem a následně jej 
musí schválit zastupitelstvo města. 
Z tohoto důvodu začínáme až nyní. 
Nicméně naši klienti se nemusí niče-
ho obávat, vše bude hotovo tak, jak 
je dohodnuto.

Jak a proč vás vůbec zaujalo se 
tohoto projektu účastnit?

Určité zkušenosti z developer-
ským projektem má naše fi rma již za 
sebou v podobě rekonstrukcí pod-
kroví v bytových domech v Brně. 
Takže už jsme věděli, že jedna věc 
je postavit dům pro klienta, zde se 
však snoubí další aktivity jako nákup 
pozemku, zafi nancování projektu 
a zajištění potencionálních zájem-
ců a stále probíhající diskuse nad 
klientskými změnami. Už to není 
jen stavařina, ale je nutné zvládnout 
marketing a další právní věci souvi-
sející s tímto druhem akce. Naštěstí 
jsme obklopeni šikovnými lidmi 
a počáteční nápor jsme zvládli.

Je pravdou, že se mnoho lidí di-

vilo, že domy byly prodány prak-
ticky okamžitě. Čekali jste takový 
zájem?

Samozřejmě jsme věřili, že se 
nám těch 12 domů podaří prodat. 
A to jak před stavbou, tak některé 
i v průběhu stavby nebo po jejím 
ukončení. Musíme přiznat, že i ná
s samotné překvapilo, jaký byl o do-
my zájem. Veškeré domy byly zare-
zervované prakticky do 3 týdnů od 
zveřejnění inzerce.

To je dobrá zpráva. Takže teď 
už je třeba jen to postavit.

No postavit (smích). To by bylo 
velmi pěkné, kdyby to bylo tak jed-
noduché, jak se to řekne. Stavba je 
samozřejmě to nejdůležitější, nic-
méně je nutné dobře zkoordinovat 
i předfi nancování stavby a co si bu-
deme povídat, 12 řadových domů je 
12 rodin, které mají své představy 
a přání. A my jsme tu pro to, aby-
chom jim vyšli co nejvíce vstříc 
a pomohli jim nejenom s těmi přá-
ními, ale byli v součinnosti třeba 
i s realizací jejich úvěrů.

Kdy je tedy předpoklad ode-
vzdání klíčů od domu svým ma-
jitelům?

Tak jako deklarujeme v rezervač-
ních smlouvách, tak to i bude. Naši 
klienti se budou stěhovat nejpozději 
v prosinci roku 2017. Samozřejmě 
pokud město nepostihne nějaká ži-
velná katastrofa nebo jiný vliv, který 
nebudeme moci ovlivnit. Ale to se 
tady snad zatím nestalo.

Nemohu se poslední otázkou ne-
zeptat na název celého projektu? 

Proč Rezidence Antonínka?
Chtěli jsme lidem zde trochu při-

blížit, že se jedná o trochu jiný typ 
investiční stavby. I když rezidence 
v Praze obsahují i desítky bytových 
domů, myslím, že i takovýto pro-
jekt je takovou malou rezidenční 
čtvrtí, v tomto případě i ulicí. No 
a Antonínka snad proto, že lokalita 
přímo navazuje na ulici Antonína 
Štourače a každý Antonín by měl 
mít svoji Antonínku. Věříme, že lidé 
si toto pojmenování vezmou za své 
a tato ulice bude tímto názvem do-
statečně identifi kovatelná.

                    Děkuji za rozhovor.
r.v.

1) Developer je investor (fyzická nebo právnická osoba), která investuje do výstavby nemovitostí (obytné domy, kance-
lářské či průmyslové budovy) určených k jejich dalšímu prodeji nebo pronájmu. Developer obvykle koupí nemovitost, 
dohlíží na celý investiční proces od fáze projektování do ukončení výstavby (resp. renovace) až po její prodej nebo 
pronájem.

Jen málokterý občan Bystřice, který chodí kolem polikliniky, si 
nemohl nevšimnout, že byly zahájeny práce na demolici zadní části 
bývalé mateřské školy Korálky. Na tom by možná nebylo nic zajíma-
vého, přesto je tato stavba pro Bystřici z určitého pohledu novinkou.

Současný stav: probíhající demolice bývalé MŠ Korálky

Datum Dopolední nabídka Odpolední nabídka 

tvrtek 25. 8.  
8.30-9.00 hod.
Posilovací cvi ení 
s hudbou 

9.00-11.30 hod.
Terapeutická dílna  
Šití, pletení, tvo ení 
z papíru, kreslení, 
slané t sto, keramika 

13.00-15.00 hod.
Hudební vystoupení 
trampských písní 
s kytarou pana Königa

Pátek 26. 8.  
8.30-9.00 hod.
Posilovací cvi ení 
s hudbou 

9.00-12.00 hod.
Výroba „Koulí lásky“ 

Pond lí 29. 8. 8.30-9.00 hod.
Posilovací cvi ení 
s hudbou 

9.00-12.00 hod.
Procvi ování jemné motoriky  
Dekorace 

Úterý 30. 8. 8.30-15.00 hod. Výlet Škrdlovice „Sklá ská hu “

Ú ast na programu je ZDARMA.

Program na období: 25. 8. – 30. 8. 2016 

"Jsem rád, že jsem mohl 
projektantům (M. Tichý a P. 
Krejčiřík) předat dokumentační 
materiál z rodinného archivu.

Můj prapradědeček Vincenc 
Pustina byl totiž na hradě za-
hradníkem,",  připomenul  Zde-
něk Musil.

Foto: Zdeněk Musil

Státní hrad Pernštejn se dočká 
obnovy zahrad ze zdrojů EU!
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 Vážení rodiče, 
 ředitelství Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615 
 

oznamuje, že začátek školního roku 2016-2017 bude zahájen 
ve čtvrtek 1.9. 2016 v 8:00 hodin pro žáky 2.-9. ročníků 

 ( přezůvky a psací potřeby )  
a slavnostní uvítání žáků  1. tříd v 9:00 hodin v projektové 
místnosti ( vchod družiny).  

Zájemci z řad prvňáčků o školní družinu se dostaví v 8:30 hodin do projektové 
místnosti. 

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

Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použití audiovizuální   
techniky 

 Angličtina pro začátečníky
 Angličtina pro  mírně pokročilé i pokročilé
 Němčina pro začátečníky 
 Němčina  pro pokročilé (možnost přípravy na Zertifi kat Deutsch)
 Ruština pro začátečníky   

Podmínky:
Zahájení výuky – říjen 2016, ukončení – květen 2017     
Cena za pololetí: 1.500 Kč 
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy
Informační schůzka se koná 22. 9. 2016 v 15.30 hodin 
v aule gymnázia

KVALITNÍ 

JAZYKOVÉ KURZY 

Kontakt: tel. 566 552 920 (7:00 – 15:30); sekretarka@gybnp.cz

20 let programu GLOBE na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

GLOBE je celosvětový projekt, 
ve kterém žáci bádají o přírodě a po-
máhají zlepšovat životní prostředí ve 
svém okolí. V roli mladých vědců 
provádějí základní odborná měření 
a pozorování různých ukazatelů a jevů 
v přírodě. Učí se rozumět přírodním 

A jak hodnotí naši práci vedoucí 
programu GLOBE z Terezy Praha 
Radka Vašíčková:

„Vážený pane řediteli,
velmi Vám děkujeme za podpo-

ru, kterou poskytujete programu 
GLOBE na vaší škole. Velmi si vá-
žíme práce pedagogů i žáků, kteří se 
programu GLOBE věnují, a doufá-
me, že s nimi budeme spolupracovat 
i v příštím školním roce.

 Vaše škola letos vyslala tým učitelů 
a žáků na GLOBE Games v Karviné. 
Vaši žáci zde prezentovali badatelský 
projekt „Expedice Rumunsko 2015“, 
na kterém pracovali značnou část škol-
ního roku. Svou činností tak mohli in-
spirovat nejen dalších 27 týmů českých 
škol, ale i zahraniční týmy z Norska, 
Chorvatska, Lotyšska, Polska, a Slo-
venska. Děkujeme, že jste jim umož-
nili se této akce zúčastnit a posílit tak 
mezinárodní GLOBE komunitu.“

A co říci na závěr?
I naše škola byla oslovená pro zpra-

cování analýzy možné spolupráce pro-
gramu GLOBE a Ekoškoly. Průzkum 
byl uskutečněn na 27 českých školách, 
ve kterých probíhají oba programy 
zároveň, a výsledky byly odeslány 
do centrály GLOBE v USA.

lektor GLOBE Dagmar Pivková

zákonitostem a procesům. Rozvíjejí 
své dovednosti, kladou si vědecké 
otázky a samostatným bádáním do-
spějí k jejich zodpovězení. Díky svým 
měřením a pozorováním odhalují 
problémy životního prostředí ve svém 
okolí a usilují o jejich řešení.

V programu Globe ve školním roce 
2015/2016 pracovalo 29 396 škol ze 
117 zemí světa. Jednou z těchto zemí 
je i Česká republika a českých GLO-
BE škol je celkem 128. I naše škola 
patří k nim a v tomto roce dosáhla 
20. výročí.

Výjimečný host prázdninového festivalu
Adelheid a Údolí včel, dva fi lmy 

scénáristy Vladimíra Körnera, si 
mimo jiné zvolili do svého programu 
dramaturgové 1. ročníku festivalu 
studentského fi lmu Start fi lm, jehož 
zahajovací ročník hostila Bystřice n. P. 
od 22. do 26. července letošního roku. 
Při té příležitosti v sobotu 23. července 
na jejich pozvání zavítal pan V. Kör-
ner s manželkou na vlastní promí-
tání fi lmu Adelheid v místním kul-
turním domě. Zasvěcený komentář 
ředitele festivalu pana Jaroslava Kravky 
posléze otevřel besedu s přítomným au-
torem, který mimo jiné prozradil, že se 
ke konci 2. světové války jeho tatínek, 
významně činný v protifašistickém 
odboji, v našem městě skrýval, takže 
jej vlastně poutá k Vysočině osobní 
vztah. V. Körner s příznačnou lehce 
kousavou ironií a skromností glosoval 
vzpomínky na natáčení svých fi lmů, 
otevřeně vyslovoval svoje soudy o sou-

časné kinematografi i, působil bezpro-
středně a velmi mile, když přišla řeč 
na jeho prozaickou tvorbu. Je stejně 
pozoruhodná jako jeho scénáře, často 
se vzájemně prolínají. Körnerova tvůrčí 
metoda staví vždy na silném příběhu 
jedince, jehož drtí dějinné okolnosti. 
Vychází z dokonalé historické znalosti 
konkrétní doby či události, naplňuje je 
lidskými osudy, které čtenáře či diváky 
doslova přikovají k příběhu. Navíc zů-
stává spousta místa pro vlastní otázky, 
konfrontaci, srovnání, hledání para-
lel, zkrátka prostor pro každého, kdo 
je ochoten číst a hledat mezi řádky to 
nevyřčené, a proto tak vzrušující… 
Návštěva Vladimíra Körnera je 
pro Bystřici n. P. opravdu velkou 
poctou. Zažili jsme výjimečné setkání 
s jedním z našich nejlepších součas-
ných prozaiků – scénáristů. Děkuje-
me.  

L. a M. Císařovi, Nedvědice
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PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ 
V DDM BYSTŘICE N.P. 

NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
ŠIKULKY - první seznámení s keramikou a výtvarnými technikami, 
 pro děti MŠ
KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování, pro děti od 1. třídy
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - 10 lekcí modelování a glazování 
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro děti a pro dospělé
VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro děti od 3. třídy
VÝTVARNÝ - užití různých výtvarných technik pro děti od 1. třídy 
KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků a polymerové 
 hmoty FIMO 
FLÉTNA - sopránová a altová zobcová fl étna pro začátečníky i pokročilé
KYTARA - akordy + doprovody (začátečníci, mírně pokročilí), 
 vhodné pro děti od 3. třídy
RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-ti let, účast na soutěžích, 
 získání rybářského lístku (cena není zahrnuta ve školném) 
PÉČE O KONĚ - základní péče o koně a jezdectví
KREATIVNÍ ŠPERK - výroba šperků a doplňků z různých materiálů 
 pro děti od 4. třídy
STOLNÍ TENIS - základy hry, soutěže, turnaje, pro začátečníky i pokročilé
DESKOVÉ HRY - cvičení paměti a taktiky při známých hrách 
 (dáma, Aktivity, Česko atd.)
STEPMANIE - hudba, počítač, pohyb, nejen na taneční podložce, 
 vhodné pro děti od 1. třídy
MODELÁŘSKÝ - výroba plastikových a papírových modelů letadel, lodí atd.
HRY NA PC - seznámení s počítačem prostřednictvím hry, základy obsluhy
UŽIVATELÉ PC - základy praktického využití PC 
 (texty, obrázky, zvuk, video, složení PC), začátečníci i pokročilí
ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na soutěžích, vhodné 
 pro děti od 1. třídy 
VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení
VAŘENÍ - základy kuchařského umění pro děti i dospělé. Hotová jídla děti 
 přímo sní nebo si odnesou domů  
BADMINTON - základy jednoho z nejrychlejších sportů, který se hraje 

přes síť
ORIENTÁLNÍ TANCE - radost z pohybu při orientální hudbě
AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, 
 gumové expandery, pedalo, bosu...  
MAŽORETKY - pro dívky od 1. třídy - taneční průprava, vystoupení na 

akcích, zapůjčení kostýmů     
STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, duben-květen na střelnici 

z malorážky, účast na soutěžích, vhodné pro děti od 1. třídy 
ŠACHY - základy šachové hry, cvičení paměti, postřehu, taktiky atd.
JUDO - pro děti i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilosti
JUDO SEBEOBRANA - základní techniky založené na systému Aiki 

a Džúdžucu. Vhodné i pro ženy. Pro vážné zájemce i boj s nožem 
a krátkou tyčí. Možná i profesní sebeobrana (Policie, Armáda, CBS). 
Od 17-ti let. 1,5 hodiny týdně

TURISTICKÝ - vycházky se zajímavým výkladem, poznávání a fotografo-
vání zajímavých míst v Bystřici a okolí

PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍ - vyrobte si krásné dárky a doplňky oblečení

CVIČENÍ PRO ŽENY:     
FITBALL - cvičení na velkém míči, při kterém s nadšením posílíte 

a protáhnete celé tělo (maximálně 10 osob) 
KRUHOVÝ TRÉNINK - intenzivní trénink fyzické kondice, skvělá zábava 
 při energické hudbě (maximálně 10 osob) 
BOSSU - cvičení na balanční podložce (maximálně 10 osob)
PILATES - protahovací a posilovací cvičení v pomalém tempu 
 (maximálně 6 osob)
BODYBALANCE - kombinace cviků z Jógy, Pilates a Chi-tonningu 
 při relaxační hudbě
PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce 

(začíná už v polovině září – sledujte náš web)
 

Více informací najdete na www.ddmbystrice.webnode.cz

HUDEBNÍ HODINKY UKONČILY 
DRUHOU SEZÓNU

V úterý 14. června 2016 uzavřel 
hudebně - vzdělávací kurz pro malé 
děti s názvem Hudební hodinky 
pro děti a maminky druhý rok 
svého působení v rámci umělecké-
ho spolku Art při ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem. Tradiční "bonus" v po-
době zvláštní závěrečné hodiny pro-
běhl v odpoledních hodinách v areá-
lu Pod Horou a děti si zde zábavnou 
soutěžní formou zopakovaly doved-
nosti získané během celého roku. 
A protože sítem úkolů prošli všichni 
účastníci úspěšně, čekal je na konci 
sladký poklad a společné opékání 
špekáčků. Počasí se vydařilo stej-

ně jako loni a celá akce příjemnou 
a neformální atmosférou připomně-
la blížící se prázdniny. Další výuka 
Hudebních hodinek začne po letní 
přestávce od října. Pokud máte zá-
jem rozvíjet ve svých dětech nená-
silným způsobem hudební sluch, 
smysl pro rytmus, cit pro rozlišování 
zvukových barev, zdokonalování 
jemné motoriky a další dovednos-
ti, neváhejte a kontaktujte nás na 
e-mailové adrese ditamarie@se-
znam.cz. Těšíme se na vás a na spo-
lečné zážitky během cesty za pozná-
ním hudebního světa. 

Dita a Josef Havlovi

Pozvánka

V pátek 23. a v sobotu 24. září 2016 
srdečně zveme všechny absolventy, vážené rodiče, bývalé zaměst-

nance, přátele školy na oslavy 80. výročí založení naší školy.

PÁTEK 23. 9. 2016
8:00 – 12:30 Den otevřených dveří
prohlídka školy s možností sledovat práci dětí ve třídách
ukázky kronik, historických dokumentů, fotografi í, videoprojekce
výstava žákovských prací
program žáků
14:00 Setkání současných a bývalých pracovníků školy, pozvaných  
 hostů ve školní jídelně

SOBOTA 24. 9. 2016
8:00 – 14:00 Den otevřených dveří
komentované i volné prohlídky školy
ukázky kronik, historických dokumentů, fotografi í, videoprojekce
výstava žákovských prací
Přijďte zavzpomínat na školní léta.
Na Vaši návštěvu se těší pedagogové, žáci a ostatní zaměstnanci 
školy.

 na 80. výročí otevření 
Základní školy T. G. Masaryka
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr 

z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce července.

Knihy pro dospělé:
Bieleszová Štěpánka  Jindřich Štreit
Bílková Jana  Kognitivní trénink pro třetí věk
Evják Jan   Svět skončil, tak jsem jel
Janošová Pavlína  Psychologie školní šikany
Kalina Miroslav  Hnojení půdy a kompostování v zahradě
Kessler Leo  Dvojí hra
Kondo Marie  Zázračný úklid
Kuras Benjamin  Poslední naděje civilizace
Přádová Hana  Labyrint strachu
Rudolfová Věra  Kraj návratů i setrvání

Knihy pro mládež:
Hanlon Abby  Dorka a opravdu opravdická kamarádka
Klimek Hynek  Strašidlář. Mezi námi z hlubin tajemna
Štiplová Ljuba  Čtyřlístek a záhadná karta
Wilson Jacqueline  Katy

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

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8,00 – 12,00
Út zavřeno
St 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00
Čt 8,00 – 12,00
Pá 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00

Oddělení pro děti
Po, St, Čt  12,30 – 16,00

Internetová studovna
Po 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Út 9,00 – 12,00
St 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Čt 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Pá 9,00 – 12,00

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

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

STRAŠNÁ POLÉVKA V KOBYLNICÍCH
Před sto lety, od února až do prosin-

ce 1916, se tvrdě válčilo u Verdunu, kde 
padlo téměř 800 000 vojáků. Pokud si 
seženete noviny z konce června 1916, 
třeba i Národní politiku, dočtete se na 
jejich titulní straně právě o těchto „jat-
kách na lidské maso“ u Verdunu. Strana 
číslo dvě pak přináší příběh o Lahod-
ného polévce, hrůzostrašnou historku 
z Kobylnic u Bystřice nad Pernštejnem!

Šílenec tehdy zabil hajného a uvařil 
si z něj polévku! Pachateli se sice jinak 
neřeklo než Lahodný, jmenoval se však 
ve skutečnosti Dospíšil a byl obuvní-
kem. Narodil se v Kobylnicích čp. 7 
dne 8. března 1884, na začátku světové 
války měl tedy třicet let. S jeho jménem 
to bylo vždycky složité. Ve štěpánov-
ském kostele ho den po narození pokřtil 
farář Linkenheld jako Aloise. Otec ne-
byl uveden, matka Františka Dospíšilo-
vá byla vdovou po Josefu Lahodném, 
čtvrtláníku v Kobylnicích. A dcerou 
Josefa Dospíšila, čtvrtláníka v Kobyl-
nicích a Františky, rozené Štouračové. 
Proč si vdova vzala opět dívčí jméno, 
není známo. Hoch byl tedy Aloisem 
Dospíšilem, ale sousedé a známí mu 
říkali jedině Lahodný a místo Alois 
pak nejčastěji Leonek. Asi i jinak, 
snad Honza, protože dobový tisk uvá-
dí zkratku jeho křestního jména jako J. 

Každopádně byl podivínem, dvakrát 
byl označen za choromyslného, ale 
na vojnu byl odveden a také potomky 
zplodil. Až do incidentu vykonával 
obuvnické řemeslo. Doma měl vždy 
velikou kupu bot na správku, nikdy 
si nepsal cedulky, ale boty vždycky 
správně roznesl. Do Kobylnic se vrátil z 
Víru, kde bydlel u Šauerů, ale nepohodl 
se tam s panem domácím. Na noc totiž 
nezavíral ani přes upozornění dveře, a 
tak dostal výpověď. To ho rozčílilo na-
tolik, že Šauera několikrát bodl ševcov-
ským knejpem do hlavy. Už tehdy platil 
za případ pro psychiatry, vlastní děti se 
ho stranily, ale ani přes upozornění se 
mu nic nestalo. Sám se ale uživit nesve-
dl. Kobylnický kronikář Dvořák zapsal, 
že obec přispívala na jeho zaopatření 
10 % nákladů. Dospíšil prý býval vždy 
veselým, ale spory s příbuznými ho po-
znamenaly.

Jednou dostal Dospíšil-Lahodný v 
kobylnické hospodě nabídku, ať jde 
dělat na zubštejnskou zříceninu čerta. 

Švec se okamžitě načernil, ustrojil a šel. 
Nejdříve potkal babku sbírající klestí 
a tak ji vystrašil, že nebohá klopýtala 
z hradu a zastavila se až na rozcestí 
u křížku, kde se horoucně modlila. 
Zrovna šel kolem hajný Kolář, a tak 
ji začal uklidňovat a přesvědčovat, že 
čerti nejsou. Jakmile se babička vzpa-
matovala, pustil se sám k Zubštejnu, 
že si na toho pekelníka posvítí. Příšeru 
skutečně spatřil a vystřelil po ní. Teď se 
polekal Lahodný a úprkem se hnal dolů 
do Kobylnic. Na cestě potkal spřežení 
sedláka Štourače a splašil mu voly. Za-
stavil se až v hospodě, z obličeje si stíral 
kolomaz a dušoval se, že už nikdy čerta 
dělat nebude.

Kolářovi však ten incident měl přijít 
draho. Ještě jednou se dostal s Dospí-
šilem do sporu, když mu zakázal sta-
vět v lese údajný výměnek a lámat si 
tam na něj kámen. Dokonce ho praštil 
holí! Pomatenec se rozhodl, že si to s 
hajným konečně vyřídí...

Hajný odešel z hájenky 24. června 
1916 a nevrátil se ani do příštího dne. 
Rodina s pěti dětmi se ho vydala hle-
dat a nakonec našla pod chvojím u 
Zubštejna jeho tělo bez hlavy. Jen co 
se probrali z leknutí, vydali se i s dal-
šími lidmi najisto do chaloupky ševce 
Dospíšila. Ten jim dlouho neodpovídal 
na otázku, zda zabil hajného. Nakonec 
však ukázal bradou na hrnec na plotně. 
Děti sundaly pokličku a ve vroucí vodě 
spatřily otcovu hlavu! Plavaly tam jeho 
tváře! Lahodný-Dospíšil se pak přiznal, 
že si na Koláře počkal v hustém smrčí, 
utloukl ho motykou a oddělenou hlavu 
umyl ve studánce u Kobylnic, kde také 
pohodil vylouplé oči. A pak si uvařil 
polévku… Upečený kus hajného měl 
navíc v troubě a vyjmutý mozek měl 
nachystaný na talířku. Lebku s částmi 
masa hodil do obecní studny s pitnou 
vodou!

Pachatel byl okamžitě odveden čet-
níky do bystřické šatlavy a ráno 26. 
června 1916 putoval dále do Jihlavy. 
Byl odsouzen jako nepříčetný a později 
v ústavu zemřel. Vdova Kolářová pobí-
rala od velkostatku 100 korun výsluhy.

Je samozřejmé, že si v té době případ 
vyžádal velkou pozornost veřejnos-
ti. Dostal se i na druhou stranu novin, 
hned za podrobnosti z bitvy u Verdunu. 

Hynek Jurman

Stalo se před sto lety…

 ŘÁDKOVÁ  INZERCE
 Koupím byt v této oblasti. T: 737 309 875
 Koupím RD. Stav dobrý, menší opravy nevadí. T: 606 158 288

 Nabízím vyhledávání povrchových vod a pramenů virgulí, popř. 
realizaci projektu a stavebního díla. Kontakt: 608 283 305

 Hudebníci ze skupiny BENN hledají sólového kytaristu. Hraje-
me rockovou a populární taneční hudbu na rodinných i fi remních 
oslavách, zahradních párty a svatbách, kde se snažíme rozdávat 
radost a pohodu. Tel.: 739 82 62 82



INZERCEKULTURA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  11. strana



INZERCE, RŮZNÉCooper Standard

12. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
Na jiném místě Novin Bystřicka jste se mohli dočíst, že výstavba nového podniku společnosti Cooper Standard Automotive byla již zahájena poklepá-
ním základního kamene za účasti mnoha významných hostí v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. V této chvíli je tedy vhodné seznámit naše 
čtenáře s touto společností a s vizí, s kterou do Bystřice přicházejí.

O společnosti 

Vedení města společně se zájemci 
z řad zastupitelů města Bystřice nad 
Pernštejnem využili nabídky pana 
ředitele na prohlídku žďárského zá-
vodu. Zúčastnění byli detailně se-
známeni s chodem celého subjektu 
a byly jim zodpovězeny veškeré do-
tazy, které se týkají jak provozu, tak 
i výstavby a plánů v Bystřici.

Abychom zprostředkovali infor-
mace i našim občanům a předešli tak 
možným „šuškandám“, požádal jsem 
pana ředitele Ing. Jana Baráka o roz-
hovor pro noviny Bystřicko:

Sami jsme viděli, že výroba ve 
Žďáře je opravdu velmi „čistá“. 
Žádné oleje, kyseliny atp.... Bude to 
podobně vypadat i v Bystřici, nebo 
se máme připravit na špinavější 

Cooper Standard v Bystřici ...

Prosím, pojďme si společně zre-
kapitulovat i Váš předpoklad v po-
čtu zaměstnanců v Bystřici nad 
Pernštejnem v časové ose.

V první fázi, tj. po vybudování 
první výrobní haly očekáváme 150 
nových pracovníků v Bystřickém 
závodu. To znamená, že nabereme 
každý půlrok 50 nových lidí. První 
padesátku již máme a školí se. Dal-
ších 50 v prvním pololetí a 50 v dru-
hém pololetí příštího roku. S další 
fází pak každého půl roku dalších 
50 lidí, až dosáhneme cílového sta-
vu 450 v roce 2020 nejpozději, jak 
doufáme. Je to vlastně jednoduché, 
50 lidí každého půlroku. A těšíme 
se na nové kolegy z Bystřice a oko-
lí. V tomto okamžiku již evidujeme 
mnoho žádostí o práci z Bystřice 
a překvapilo by Vás zřejmě, že jich 
je hodně přes 150. 

Bude se od května jednat pouze 
o dělnické profese, nebo i o admi-
nistrativu. Případně kdy se budou 
přijímat i pracovníci administrati-
vy a v jakém počtu?

V „čistě“ administrativních pozi-
cíh z počátku nebude moc lidí, ko-
lem 20-ti. Zato potřebujeme hodně 

a těžší práci?
Určitě ne, práce bude hodně po-

dobná, v některých případech zcela 
shodná. Naším heslem „Work smart, 
not hard!“, volně přeloženo: „Pra-
cujte chytře, ne těžce!“. To vyjadřuje 
vše, myslím. Cílem je, aby práce byla 
efektivní, konkurenceschopná a při-
nášející nejvyšší možnou přidanou 
hodnotu, ne těžká a vysilující.

Mezi lidmi se hovoří o tom, že 
se do Bystřice dovezou staré pou-
žité stroje jak ze Žďáru, tak z Ně-
mecka, aby si tam mohli nakoupit 
nové. Bude to tak?

Opravdu to tak není, v Bystřici 
budou převážně nejnovější stroje 
a technologie zakoupené od předních 
světových i českých dodavatelů. Je 
ale také pravdou, že v rámci plánu 
učinit Bystřici budoucím centrem 
výroby kovových palivových a brz-
dových vedení a Žďár specializovat 
na plastová vedení, se budou některá 
zařízení spojená s výrobou kovových 
brzdových systémů stěhovat ze Žďá-
ru do Bystřice. Myslím si nicméně, že 
to bude spíše většině kolegů ve Žďáru 
líto, protože většina našich strojů i ve 
Žďáru jsou relativně nové stroje.

technických odborných profesí (ať 
už technicko-hospodářských pracov-
níků, tak seřizovačů, údržbárů atp.) 
a samozřejmě budou převažovat ope-
rátorské pozice ve výrobě.

Všichni si museli všimnout vaší 
již zahájené reklamní kampaně na 
nábor nových zaměstnanců. Výše 
mzdy zde uváděná je opravdu re-
álná?

Ano a není konečná. Vše záleží na 
lidech, jak rychle se zaškolí, jak rych-
le se budou schopni učit nové věci, 
jak budou ochotní se vědomostně 
a zkušenostně posouvat. Myslíme 
si, že umíme naše lidi zaplatit dobře 
a věříme, že nejlepších výsledků do-
sáhneme jedině s těmi nejlepšími lid-
mi v týmu. Nejlepší lidi musíte platit 
nadprůměrně, za průměrné peníze 
získáte jedině podprůměrné lidi. Ve 
fi rmě máme program růstu zaměst-
nanců, každý kdo chce profesně 
i pozičně růst a pracuje na sobě, tak má 
plnou podporu fi rmy. Dnes ve všech 
úrovních řízení závodu ve Žďáru jsou 
převážně lidé, kteří vyrostli ve fi rmě 
tzv. „od podlahy“. To je součástí naše-
ho plánu na úspěch.

Společnost zaměstnává celo-
světově přes 30.000 zaměstnanců 
s více než 90 pobočkami ve více 
než 20 zemích světa. Centrála 
v Novi – předměstí Detroitu, Mi-
chigan v USA. Výrobní program 
se zaměřuje především na těsnění 
do automobilů, brzdová a palivová 
vedení, kapalinová chladící vedení 
a antivibrační systémy. Vizí naší 
společnosti je stát se jedním z 30ti 
největších celosvětových doda-

vatelů automobilového průmyslu 
a patřit mezi 5% nejziskovějších 
dodavatelů v automobilovém prů-
myslu. Společnost patří k nejvý-
znamnějším inovátorům v oblasti 
svojí působnosti. Podílí se na práci 
v komunitách, kde působí. Ať už 
počínaje programem zaměstnávání 
vojenských veteránů v USA, až po 
podporu sportovní výchovy mláde-
že na Vysočině. 

Přicházíme do Bystřice. Nejsme 
noví na Vysočině, vybudovali jsme 
tady velký úspěch pro naši mateřskou 
fi rmu ve Spojených státech. S 1000 
zaměstnanci a 3.5 miliardami obratu 
jsme jeden z největších závodů naší 
společnosti na světě, dnes obratově 
největší fi rma ve Žďáru nad Sázavou. 
Lidem na Vysočině věříme a víme, že 
jsme schopni na modelu toho jak pra-
cujeme vybudovat úspěch i v Bystřici 
nad Pernštejnem. Stávající Žďárský 
závod se nachází v průmyslové zóně 
na rozloze 20.000 m2 s velikostí závo-
du 18.000 m2. Bystřický závod bude 
v první fázi na 30.000 m2 mít velikost 
9.000 m2 a ve druhé fázi dosáhne roz-

měrů 26.000 m2 s tím, že bude stále 
prostor pro další rozvoj. Našimi hlav-
ními zákazníky jsou prakticky všech-
ny významné světové automobilky, 
ze Žďáru konkrétně jdou dodávky do 
Daimler, BWM, Ford, Volvo, Opel, 
Jaguar LandRover, Volkswagen, 
Audi, Porsche, Škoda Auto. Žďár 
vyváží 95% produkce do zahraničí 
a v tuzemsku dodává zejména brzdo-
vá vedení pro Fabii a Superb. Nový 
Bystřický závod bude zaměřen ze-
jména na dodávky kovových brzdo-
vých a palivových vedení do Jaguar 
LandRover, Opel, Ford, PeugeotCit-
roen a dalších.

„Pokud chceme ty nejkvalitnější zaměstnance, musíme se o ně umět postarat“ 
Rozhovor s ředitelem Cooper Standard Česká republika Ing. Janem Barákem
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Říkal jste, že si velmi zakládáte 
na kvalitě vašich zaměstnanců, do 
jakých řad tedy směřují vaše oči?

Rádi bychom měli mix kolegů od-
borně i lidsky zkušených, mladších 
i starších, žen a mužů. Lidí, kteří 
se nebojí dělat nové věci a chtějí se 
posouvat dopředu. Lidí, kteří si vzá-
jemně budou pomáhat a budou chtít 
vytvořit skvělý nový tým. Chceme 
lidi, kteří vědí, že jsou a přijdou 
obtížné chvíle pracovně i lidsky, 
a nebudou se bát se s nimi důstojně 
vypořádat. 

Chceme lidi, kteří se nebojí po-
učit ze svých chyb a nebojí se ptát 
a otevřeně mluvit. Chceme, aby 
se naši lidé nebáli úspěchu a usi-
lovali o něj. Pokud budou naši 
lidé úspěšní, pak bude úspěšná 
i naše fi rma. Úspěch naší společ-
nosti v České republice se skládá 
z úspěchů každého jednoho naše-
ho kolegy ve Žďáru. To je něco co 
chceme zopakovat v Bystřici.

Společně jsme se zasmáli nad 
tím, že vaše reklamní materiály 
jsou genderově nevyvážené pouze 
v mužském rodě, tedy „přijmeme 
operátory, seřizovače, směnného 
mistra...“. Ovšem já viděl v hale 
možná více žen než mužů. Jaký je 
tedy poměr zastoupení? Mohou se 
hlásit i ženy?

Ano máte pravdu, opravdu u nás 
pracuje více žen než mužů, a souhla-
sím, že to působí skutečně genderově 
nevyváženě. Na reklamní kampani 

ještě zapracujeme, slibuji.
Máme zájem o každého, kdo chce 

pracovat a nebojí se učit nové věci. 
Každého věku a pohlaví….

Pokud víme, že se závod v Bys-
třici rozjede až v květnu, není ná-
bor předčasný? Kdy se začne vybí-
rat, kdy bude předpokládaný ná-
stup a jak bude probíhat zaučení?

Předčasný určitě není, potřebu-
jeme naše budoucí zaměstnance 
kvalitně zaškolit na náročnou práci, 
která je čeká. Náročnost je právě 
předurčena požadavky na nejvyš-
ší kvalitu brzdových a palivových 
vedení. Náročnost je v bezvadnosti 
výrobků, nikdo by přeci nechtěl jez-
dit v automobilu, který nemá stopro-
centní brzdové vedení nebo palivový 
systém. Naše výrobky jsou především 
o bezpečnosti, jakékoliv selhání našich 
produktů znamená přímé ohrožení ži-
votů a zdraví našich zákazníků v au-
tech. Zaškolení trvá relativně dlouho 
a zahrnuje zaškolení alespoň půl roku 
v našem závodu ve Žďáru nad Sáza-
vou. První vlny zaměstnanců, které 
nabereme letos, v roce 2017 a v první 
polovině 2018 budou muset toto in-
tenzivní školení absolvovat ve Žďáru 
právě proto, že nemáme žádnou ji-
nou továrnu v České republice. Další 
vlny náborů budou již moci absolvo-
vat školení v Bystřici, kde tou dobou 
bude továrna dva roky v provozu 
a stávající zaměstnanci již budou mít 
zkušenosti, aby mohli školit nové ko-
legy.

                    Děkuji za rozhovor.
Radek Vojta

Nadšení pro lidi a výkon

NOVÝ PROVOZ
Bystřice nad Pernštejnem

Přijímáme
zaměstnance

Info na tel.:
+420 566 339 121

Olga.Jandova@cooperstandard.com
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VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 6   
Od 1. května probíhá 10. ročník poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí

Účastník soutěže 
procestuje kus naše-

ho regionu, nakoukne i do soused-
ních, 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. 

Každé z míst je spjato s nějakým 

spisovatelem a současně s jeho lite-
rárním dílem. Tím pádem nepozná-
váme jen hezká místa na Vysočině, 
ale připomeneme si i 10 autorů a do-
konce hned 11 jejich knížek. Třeba 
někdo z účastníků o knížky projeví 
zájem a začte se do nich. V Turistic-
kém informačním centru v Bystřici 
probíhá stále výstavka těchto knih, 
v některých případech jde o cenná 
1. vydání.

Do 31. října 2016 můžeme cesto-
vat a sbírat razítka a do 25. listopa-
du musíme vyplněné legitimace, na 
nichž jsou pravidla soutěže uvedeny, 
odevzdat v TIC v Bystřici n. P. Kdo 
bude mít v pořádku 8 rubrik, získá 
volnou vstupenku do Městského 
muzea v Bystřici, za 9 rubrik pak 
volnou vstupenku do Centra Eden, 
v obou případech na sezónu 2017. 

Kdo bude mít v pořádku všech 10 
razítek i odpovědí, postoupí do lo-
sování o hlavní ceny, které proběhne 
26. listopadu 2016.

Hynek Jurman

FOTOSOUTĚŽ ZRCADLENÍ JE JIŽ ZA POLOVINOU
Fotosoutěž Zrcadlení 2016 v le-

tošním ročníku přinesla své první 
zajímavé záběry. Prohlédnout si je 
můžete v soutěžní galerii na webu 
www.fotosoutez-bystricko.cz.

Podívejte se a chcete-li, vyjádřete 

svůj názor na soutěžní snímky tím, 
že jim udělíte body.

Zároveň se můžete sami zapojit, 
nahrát své fotografi e a stát se účast-
níkem VI. ročníku fotosoutěže Zr-
cadlení. Pro vítěze jsou již tradičně 

připraveny velmi hodnotné ceny, 
1. místo je honorováno fi nanční od-
měnou 10.000 Kč. V juniorské části 
soutěže (do 15. let) čeká na autora 
nejlepšího snímku kvalitní tablet. 

Ukončení soutěžní části bude 
30. září 2016, vyhodnocení v říjnu 
a vyhlášení výsledků na Dnu s fo-
tografi í 19. 11. 2016. Podmínky 
najdete na webu www.fotosoutez-
-bystricko.cz

Soutěžní témata: 
bystřické: SÍLA POROZUMĚNÍ
juniorské: CO SE DĚJE NA 
 BYSTŘICKU
celostátní: PO STOPÁCH KRÁLŮ

Těšíme se s vámi z krásných foto-
grafi í a z vaší schopnosti vidět skrze 
hledáček to, co jiní nevidí.

Podělte se o tuto mimořádnou 
schopnost a nahrajte své fotografi e 
do Zrcadlení!

Dobré světlo přejí organizátoři 
Zrcadlení KUMŠT z. s.

60. výročí založení ZUŠ Bystřice n. P. aneb „Umění je nejkrásnější průvodce životem člověka.“

V roce 1956 byla založena tehdy 
ještě Lidová škola umění, mnohý-
mi dodnes důvěrně nazývaná „Li-
duška“. Změnila se místa výuky 
i název školy, střídali se ředitelé i 
učitelé, ale něco přetrvalo a zůsta-
lo až do dnešních dnů. Touha dětí 
setkávat se s hudbou a výtvarným 
uměním, získávat znalosti a doved-
nosti k ovládnutí hudebního ná-
stroje a pak mít radost z možnosti 
produkovat hudbu, nebo provést 
výtvarné dílo. Napříč desetiletími 
přetrvala i láskyplná snaha učite-
lů vzdělávat talentované a nadané 

děti a postupnými krůčky je dovést 
k tomu nádhernému pocitu, že umě-
ní dokáže bořit hranice a spojovat 
národy. Ne vždy se z malého žáčka 
stal uznávaný umělec, i když mno-
ho známých jmen kulturního života 
se vzdělávalo na naší škole. Stali se 
výkonnými umělci, působili a stále 
působí ve významných orchestrech, 
kapelách, sborech, jejich výtvarná 
díla jsou vystavována u nás i v za-
hraničí. 

Ale víc možná znamená dlouhá 
řada lidí, kteří získali lásku k hudbě 
a umění obecně a dodnes pro ně má 

Jiří Hudec: Večer nad LískemKlaus Muller: Průzkum divočiny - plaviáda

hudební vzdělání získané na ZUŠ 
velký význam. Proto je na místě 
oslavit 60 let stálého působení umě-
leckého školství na děti a mládež 
v našem městě. Pokud jste někdy 
byli žáky naší školy, nebo znáte 
někoho, kdo jím byl, vezměte ho 
s sebou a přijďte s námi oslavit toto 
výročí. Oslavy proběhnou v sobo-
tu 1. října 2016. Dopoledne bude 
škola otevřena všem zájemcům o 
prohlídku školy, tříd a setkání s pe-
dagogy. Odpoledne se představí 
současní žáci a větší tělesa školy 
na bystřickém amfi teátru (v přípa-

dě nepříznivého počasí bude vše 
v KD) a den bude zakončen slav-
nostním koncertem učitelů a hos-
tů ve velkém sále KD v Bystřici. 
Podrobný program bude zveřejněn 
na webu města www.bystricenp.cz, 
školy www.zusbnp.cz a plakátech. 
Kromě koncertu bude připravena 
výstava mapující historii školy. Pro 
zájemce bude připraven pamětní 
list akademické malířky Karolíny 
Rossí a nový informační bulletin 
naší školy. 

Těšíme se na setkání s Vámi, 
vedení ZUŠ.
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OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
František Dědek   (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)

Kde láska, tam žárlivost, obzvláště 
když milovník nebývá dle přání své-
ho vyslyšen a když mysliti musí, že 
druhému se dává přednost. Nadzmí-
něná poběhlice nadchnula i našeho 
Blažeje největší žárlivostí, protože 
jej měla jen za blázna. Větší částka 
uhospodařeného spropitného již byla 
promar něna, a ona přece větší přátel-
ství jevila Halamovic Karlovi nežli 
Blažejovi. Halamovic Karel byl synek 
zámožného sedláka a byl již sem tam 
u podezřelých hájků a lesíků s tou 
kočující umělkyní viděn. To naděla-
lo Blažejovi mnoho vrtochů a prací. 
Když pak konečně jim na stopu přišel 
a o nevěrnosti kejklířky se přesvědčil, 
napil si notnou opici a počkal si na Ha-
lamovic Karla na místě soukromém, 
kde nikdo mu nemohl přijíti na po-
moc. Karel se blížil, ostrý hoch se na 
něho vyřítil a nechal svou hůl po jeho 
zádech tancovati. Šlak ví ale, jak se to 
stalo, čeho se Blažej nej méně nadál. 
Karel se nejen bránil, nýbrž i přemohl 
svého protivníka, vymlel mu, co se do 
něho vešlo, přerazil mu nohu a ne chal 
ho opuštěného ležeti. Štěstí, že Bla žeje 
ještě známí při živobytí našli a domů 
odnesli. Když starý Blažej se dozvě-
děl, co a jak, řekl synovi: „Jednals 
dobře i ne dobře. Dobře, neb nemáme 
od druhů ni čeho trpěti, nedobře, proto-
že máme míti vždy dobrého přítele při 
ruce, když na někoho čekáme. Kdy-
bys se mi byl o čem zmínil, byl bych 
šel s tebou a byli bychom Karlovi not-
ně vyprášili, místo co ty tu nyní ležeti 
a bídně trápiti se musíš!“

Po takovémto otcovském napome-
nutí a pokárání zanechal otec ostrého 
hocha vlastnímu osudu a matce na 

Pokračování z minulého čísla                                                  Od šestnáctého až do devatenáctého roku
opatrování, která pořád jen na nevěr-
nou umělkyni hubovala a křičela: „Ať 
mi jen ještě jednou přijde do domu... 
já jí oči vyškrábu!“ Potom ale mluvi-
la i synovi do svědomí, že se ne drží 
Rosalky, která přec má peníze; naproti 
tomu poběhlice má jen roztrhané stře-
více, děravé punčochy a plnou tabulu 
zazname naných dluhů. „Nyní hleď, 
jak vše napravíš,“ pravila konečně, 
„my nemáme již peněz a lazebník a 
lékárník chtí býti za placeni.“

Ach, to zpropadené placení, to více 
Blažeje bolelo nežli přeražená noha. 
Ale co dělat? Musil svou spořitelnu 
otevříti a vše až do posledního krejcaru 
na lazebníka a ostatní útraty vyprázd-
niti. „To Karlovi ne odpustím nikdy,“ 
pravil u sebe, „pomsta musí se státi!“

Kdo ale ničeho na sobě nedal znáti 
a jako naschvál vždy Halamovic Kar-
la vyhle dával – to byl Blažej, když se 
zase vzcho pil. Ranhojič vyvedl svou 
věc dobře, ostrému hochu ani poskvr-
ny nezůstalo na noze, cho dil rovný 
jako předtím. A právě to vy padalo 
tak, jako by Karel jakousi tajnou ná-
klonnost byl vtloukl do těla Blažejova. 
Po přátelsku žili mezi sebou, seděli 
a pili po spolu zase po všech hospo-
dách a všechna nenávist byla zapome-
nuta s podloudnicí, na kterou žádný 
z nich ani více nemyslil a kteréž také 
není již více viděti – navzdor zlosti 
matky Veroniky, která mrzutost svou 
vždy více vodkou zhlazuje, a tak v 
jistém způsobu vždy vodnatelnější se 
stává. 

Otci Blažejovi nechutná již více 
žádné víno, a proč? Protože již ve skle-
pě žádného nemá a vypité ještě není 
zaplacené a procesů pořád se množí 

a množí. K čemu ale všechno to pro-
následování? Majitel hospody musí 
býti rád, že mu zbyde hospoda, prázd-
né bečky vezme si vinař opět nazpátek 
a vě řitelé, již mají od Blažeje dlužní 
úpisy, nedostanou na prvním místě nic 
a na druhém jak by smetl, to vše dle 
práva a úřadního uznání. Zato ale udě-
lal otec Blažej štěstí, stal se totiž obec-
ním pastuchou a poručníkem obecní-
ho býka Tak má zase obydlí, kousek 
chleba a nějaké topení na zimu; pak 
jej nemine sem tam nějaká partička, 
jakou prý nese každá službička. 

I pro ostrého hocha jest v paláci 
obecního býka místa dosti a Jakoubka 
vezme Anna k sobě, která ve městě 
již na pátém místě co kojná mnoho 
zásluh pro potomstvo si vyzískala 
a kromě toho i naději má, že její ny-
nější milovník konečně ji pojme za 
manželku. Jakoubek pak se u něj vyu-
čí umění krejčovskému – neboť vyvo-
lenec její jest šikovným krejčov ským 
mistrem – pak stane se co nevidět i on 
mistrem a bude statečným mužem, 
jako jest jeho otec.

Blažej toho času zase navštěvoval 
město vždy se svým vyvoleným pří-
telem Karlem – a navlékal tu znovu 
na Rosalku, do které, poněvadž pře-
dešlá známost s podloudnicí již se mu 
z hlavy vykouřila, zase jest zbouchnu-
tý. Mezi tím ale slyšelo děvče o druhé 
známosti Blažejově, a ačkoliv byla 
hloupá, přece si vzala z toho naučení, 
které nikterak k prospěchu nevěrníka 
nevypadlo. Proto střeží se Blažeje jako 
moru a on od sestry své Anny dozvě-
děl se k svému zá rmutku, že Rosalka 
o něm ani slyšeti nechce. Tolik neštěstí 
míti v lásce! A to jej nejvíce hnětlo, že 

jeho přítel na společných poutích do 
města jen ruku natáhnouti po třeboval 
a již visela na každém prstě ně jaká 
chůva, sklepnice, ba i kuchařka, které 
to přece již dávají zvysoka. To dělají 
ty zpropadené peníze, kterých Karel 
skutečně má, Blažej pak toliko si míti 
žádá. Hledí tudíž tím více pomstíti se 
nad osudem a skutečně poštěstilo se 
mu to. Jednou cestovali nerozdvoji-
telní přátelé tito při mě síčku z města 
k domovu, a když přišli v takzvané 
rozkošné údolí, kde několik hezkých 
domků vystaveno bylo, v nichžto ně-
kolik ještě hezčích děvčat zůstávalo, 
pra vil Karel k Blažejovi: „Vlezl bych 
oknem do komůrky Kačenčiny, kdyby 
nebylo tak jasno.“ Z osvětlení mozku 
svého byl by si nic nedělal, ale cudný 
měsíc mu překážel. Blažej radil mu 
řka: „Jdi jen bez pečně, a dáš-li mi svou 
hůl, postavím se u cesty na stráž, aby 
tě nikdo nezastihl.“ 

To Karlovi bylo jasnější nad měsíc 
– odevzdal Blažejovi svou hůl a kradl 
se tiše k okénku své známé. Ještě ani 
na deset kroků se nevzdálil – haló, tu 
jej Blažej od zadku přepadl a tepal 
mu do hlavy tak, že beranice, kterou 
tamější chasníci i v létě nosívají, mu 
byla dobrá. Teprv až i Kar lovi nohu 
rozmlátil, popřál si Blažej pokoje 
a loučil se s ním volaje: „Tak, nyní plať 
i ty útraty lékařovi a měj se na vždy 
dobře, darebáku!“

Takovýmto způsobem ukončilo 
se přá telství deset měsíců a pět dní 
trvavši, které o důsledné vytrvalosti 
Blažejových podniků nejlepším jest 
svědectvím.

Pokračování příště
Jan Pulkrábek

ZPRÁVY Z MUZEA

Dne 30. 7. 2016 proběhla v Městském muzeu Bystřice 
nad Pernštejnem vernisáž k příležitosti otevření Výstavy studentských pra-
cí Střední umělecko-manažerské školy v Brně. Na vernisáži se představili 
nejen výtvarné práce studentů, ale také práce fi lmové. Ukázky prací můžete 
vidět v půdní galerii městského muzea  a fi lmové ukázky uvidíte na faceboo-
kových stránkách muzea (www.facebook.com/Městské-muzeum-Bystřice-
-nad-Pernštejnem). Zároveň Vás zveme na putovní výstavu o Egyptě, která 
bude zahájena dne 9. 9. 2016.

-es-
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 13

Socha Diskobola  
V areálu atletického stadionu To-

máše Dvořáka u Základní školy Ná-
dražní byla u příležitosti slavnostního 
otevření zmodernizovaného atletic-
kého stadionu Tomáše Dvořáka od-
halena 8. září 2009 socha Diskobola 
od bystřického uměleckého kováře 
Milana Beneše.

Socha z nerezové oceli ztvárňuje 
diskobola v okamžiku, kdy hází dis-
kem. Je osazena na kruhovém pod-
stavci, pod nímž se nachází deset růz-
ně velikých stupňů, představujících 
deset disciplín desetiboje, v němž 
byl Tomáš Dvořák třikrát mistrem 
světa a držitelem světového rekordu.
 Hynek Jurman

Ohlédnutí za START FIM FESTem
V průběhu posledních červnových 

dnů Bystřice hostila dosud nevída-
nou akci: START FILM FEST, fi l-
mový projekt zaměřený na studenty 
vyšších a středních škol autiovizuál-
ní tvorby, fi lmové nadšence a v ne-
poslední řadě i veřejnost. V areálu 
Vyšší odborné školy a Střední od-
borné školy zemědělskotechnické se 
akreditovaní účastníci zdokonalovali 
ve svých dovednostech na worksho-
pech, které se zaměřovali na ploško-
vou animaci, tvůrčí psaní, fi lmovou 
tvorbu, reklamu, speciální efekty 
a zákulisní televizní praxi. Lektory 
a hosty festivalu byli známé osob-
nosti, například spisovael Michal 
Vieweg, režisér Radim Špaček, ředi-

tel brněnského studia České televize 
Jan Souček a další.

Program byl doslova nabitý – po 
skončení dílen navíc pravidelně 
probíhaly projekce pod širým ne-
bem na bystřickém Masarykově 
náměstí a v bystřickém Kulturním 
domě, kde se i pro veřejnost promí-
taly mimo jiné i fi lmy festivalových 
hostů. Mezi ty nejvzácnější beze-
sporu patřil spisovatel a scenárista 
Vladimír Körner, jenž uvedl dva 
slavné historické snímky Adelheid 
a Údolí včel. Odpromítány byly 
dále například dva bloky student-
ských fi lmů, které soutěžily o cenu 
festivalu START FILM. Z celkem 
70 zaslaných fi lmů bylo do sou-

Účastníci workshopu TV Nova natáčí rozhovor s reklamním dramaturgem 
Martinem Bezouškou

těžního výběru zařazeno přibližně 
30 snímků ze středních a vysokých 
škol. Odborná porota složená z lek-
torů workshopů z nich vybrala vítě-
ze v kategoriích animace, dokument 
a hraný fi lm. Výsledky byly vyhlá-
šeny poslední festivalový den při 
slavnostním zakončení.

Festival navštívila také TV Nova, 
která byla hlavním mediálním part-
nerem prvního ročníku.

Štáb přichystal na pondělí spe-
ciální workshop věnovaný televiz-
ní reportáži. Jeho účastníci natočili 
několik živých vstupů do poledních, 
odpoledních i večerních Televizních 
novin.

Veškeré studentské práce, které 

vznikaly na praktických worksho-
pech, byly veřejně odprezentovány 
v úterý 26. července v dopoledních 
hodinách, tedy na úplný závěr festi-
valu. 

Diváci zhlédli hrané či animované 
fi lmy a vyslechli si také neformál-
ní zhodnocení průběhu úvodního 
ročníku festivalu ze strany jeho ná-
vštěvníků a hostů. Pak už jen zbýva-
lo, aby se účastníci prvního ročníku 
START FILMu, kterých bylo kolem 
padesáti, rozjeli do svých domovů. 

Účastníci i celý štáb se již těší na 
nadcházející druhý ročník, který se 
uskuteční ve dnech 5. až 10. srpna 
2017.

Marie Dvořáková

Workshop tvůrčího psaní s Michalem Vieweghem

INZERCE, RŮZNÉKULTURA

Základní škola v Rovečném
60 let od otevření nové budovy základní školy.

Program:
14:00 Přivítání účastníků /ředitel školy Mgr. Josef Dvořák/
14:10  Od historie k současnosti
14:00 – 16:00 Prohlídka interiéru školy s doprovodnou výstavkou   
 žákovských prací a dobových fotografi í
Srdečně zveme všechny bývalé a současné pracovníky, absolventy, rodiče 

a širokou veřejnost. Přijďte si zavzpomínat!

 SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2016

 SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2016Program:
14:00 – 15:00  60. výročí otevření nové školy /areál ZŠ a MŠ Rovečné/
16:00   Náměstí
16:00 – 16:15 Slavnostní zahájení setkání /starosta obce Ing. M. Prudký/
16:15 – 24:00 K tanci a poslechu zahraje Melodie Rock Trpín

Doprovodné akce:
10:00 – 16:00 Výstava fotografi í z historie i současnosti obce /přísálí KD/ 
10:00 – 16:00  Možnost návštěvy kostelů a prohlídka hasičské zbrojnice 
 s výstavou

NA SETKÁNÍ OBČANŮ, RODÁKŮ 
A PŘÁTEL OBCE ROVEČNÉ

Dětský domov v Rovečném
Vás zve u příležitosti 55. výročí založení na

DEN  OT EVŘENÝCH  DVEŘ Í

1956 - 2016

 SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2016 v 10.00 - 15.00 hod.
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INZERCEKULTURA

Kdo je Vilém Prečan

Prof. VILÉM PREČAN, nar. 
9. 1. 1933 v Olomouci, je naším před-
ním historikem, zaměřuje se přede-
vším na dějiny 2. pol. 20. století u nás.

Vyrůstal v rodině lékaře Františka 
Prečana, jeho matka Elvíra byla za 
svobodna Fornůsková. Dětství proží-
val nejprve v Olomouci, po rozvodu 
rodičů a novém matčině sňatku od 
osmi let v Bystřici nad Pernštejnem. 
Od září 1943 navštěvoval reálné gy-
mnázium v Novém Městě na Mora-
vě, po přestěhování do Brna v září 
1945 pokračoval na reálném gym-
náziu v Brně – Husovicích. Po válce 
byl vyznamenán medailí Za zásluhy 
jako pomocník partyzánského oddí-
lu Prokop Holý v Bystřici n. P. 

V roce 1955 absolvoval na Filo-
zofi cko-historické fakultě UK, obor 
dějiny KSČ. Jako promovaný histo-
rik nastoupil na umístěnku na Vyso-
kou školu technickou do Bratislavy, 
později přešel na Lékařskou a far-
maceutickou fakultu Univerzity Ko-
menského. Zde potkal nejen svého 
celoživotního přítele M. Šimečku, 
ale také svou budoucí ženu Helenu; 
Prečanovi mají tři děti.

V roce 1957 nastoupil jako aspi-
rant v oddělení nejnovějších česko-

slovenských dějin Historického ústa-
vu ČSAV v Praze, kde se začal zabý-
vat československými dějinami ve 
40. letech 20. století a rovněž historii 
Slovenského národního povstání. Od 
této doby publikoval odborné články; 
nejpozoruhodnější z tohoto období 
je 1300stránková edice dokumentů 
Slovenské národné povstanie. Od 
druhé poloviny 60. let mohl vyjet na 
studijní cesty do německých archivů, 
zejména do Mohuče, Bonnu a Frei-
burgu. Jeho nejdůležitější počin z té 
doby je spojen s intervencí armád 
Varšavské smlouvy v srpnu 1968; 
pod redakčním vedením V. Preča-
na a M. Otáhala vznikla publikace 
Sedm pražských dnů 21. - 27. srpen 
1968, jež systematicky zachycuje re-
akce institucí a obyvatelstva za prv-
ní týden okupace v hlavním městě. 
Dokumentace, známá pod názvem 
Černá kniha (lze si přečíst na interne-
tu), vzbudila mimořádný ohlas doma 
i v zahraničí, ale vyvolala také pro-
testní nótu sovětského vedení. V dub-
nu 1969 dostali za ni autoři od ČSAV 
výroční cenu, ale v červenci 1970 
jim už vynesla trestní stíhání. Ná-
sledně zabavily úřady V. Prečanovi 
cestovní pas.

V dubnu 1970 byl V. Prečan pro-
puštěn z Historického ústavu, vy-
loučen z KSČ, kvůli Černé knize 
obviněn „z pobuřování“ a vyslýchán. 
V následujícím roce bylo obvinění 
překvalifi kováno na „podvracení 
republiky“; stíhání bylo zastaveno 
až v roce 1980. Od jara roku 1971 
nastoupil Prečan jako topič v mo-

tolské nemocnici, později pracoval 
jako uklízeč, pomocník ve skladu, 
vrátný a šatnář. Po domovní prohlíd-
ce v dubnu 1975 jen shodou náhod 
unikl zatčení; svou situaci se rozho-
dl řešit žádostí o vystěhování, které 
mu bylo povoleno v létě roku 1976. 
S rodinou žil nejprve v dolnosaské 
vesnici Eddsee, později v Hanno-
veru. V této době zpracovával téma 
Československo v evropské politice 
spojeneckých velmocí vpředvečer 
studené války (1943–1948) a pro-
váděl výzkum v Londýně a USA. 
Současně navázal spolupráci s J. Pe-
likánem a P. Tigridem a podílel se 
na zajišťování oběhu exilové a sami-
zdatové literatury mezi Českosloven-
skem a Západem. V srpnu 1977 ho 
zdejší úřady zbavily čs. občanství.

Od 70. do začátku 90. let publikoval 
V. Prečan řadu studií, článků a úvah 
(mj. Kultivační význam Charty, Spo-
lečenské vědy ve svěráku „konsolida-
ce“, O exilovém vydávání, Zpráva o 
Černé knize, Lid, veřejnost, občanská 
společnost 1968, Britové a Českoslo-
vensko 1944-45, Velké a malé dějiny 
Milana Šimečky, Židovské vlivy 
v českých zemích) - souborně vyšly 
pod názvem V kradeném čase v roce 
1994 v Praze. V roce 1986 poskytla 
americká nevládní organizace The 
National Endowment for Democracy 
dotaci na projekt Československého 
dokumentačního střediska nezávislé 
literatury (ČSDS), ve kterém se stal 
V. Prečan kustodem a sídlilo v bavor-
ském Scheinfeldu na zámku, který 
k tomu účelu poskytl Karel Schwar-

zenberg. Předsedou tohoto spolku 
byl J. Vladislav a místopředsedou 
J. Gruša; zachráněno a vydáno tak 
bylo mnoho knih, které u nás v této 
době vyjít nemohly.

Po 13 letech se vrátil V. Prečan do 
Prahy v roce 1990 a byl pověřen za-
ložením Ústavu pro soudobé dějiny 
ČSAV; sbírky ČSDS byly převede-
ny do Národního muzea. V 90. le-
tech vykonával Prečan i řadu dalších 
funkcí v oboru historických věd, 
působil ve Vídni a v Drážďanech. 
Mezi jeho publikacemi z posledních 
let vyniká třísvazková edice kom-
pletního souboru dokumentů Charta 
77. Dokumenty, připravená společně 
s B. Císařovskou. Za svůj vědecký 
a společenský přínos obdržel V. Pre-
čan řadu ocenění, zejména Řád T. G. 
Masaryka III. stupně za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva 
v roce 1998. Nejvíce Prečan vykonal 
svou činností organizační a edičně-
-badatelskou. V ní se soustředil na 
několik okruhů: SNP a jeho kontext, 
vztahy ČSR a velmocí a politiku 
KSČ na prahu studené války, působe-
ní Charty 77, demokratickou revoluci 
v Československu a čs. exil v letech 
1948–1989. Zasloužil se o podporu 
československé nezávislé kultury, 
o vytvoření a uchování řady samizda-
tových a exilových publikací a o vy-
budování základů oboru soudobých 
dějin u nás.

(Připraveno podle knihy Sto čes-
kých vědců v exilu, Praha, Academia 
2011)

J. Michálková

Vilém Prečan a Bystřice
Profesor Vilém Prečan pochází 

z Hané, narodil se 9. 1. 1933 v Olo-
mouci, ale už když mu bylo 3,5 roku, 
ocitl se na Vysočině, a to ve Strážku, 
kde jeho adoptivní otec provozoval 
lékařskou praxi. Pobyt ve Strážku měl 
pro malého Viléma význam v tom, že 
soused ho naučil v jeho 4 letech číst 
a ten se stal tak náruživým čtenářem, 
že už v sedmi přečetl Máchův Máj. 
Poté se doktor Prečan vrátil s rodinou 
na Hanou, jeho nové působiště bylo 
v Dubu na Moravě. Už v té době jezdil 
ale malý Vilém s bratrem Leopoldem 
na prázdniny do Bystřice, kde žili 
u spřátelené rodiny zahradníka Ladi-
slava Kožíška – na tu dobu vzpomíná 
pan profesor jako na krásné období.

V červnu 1941 zatklo gestapo oba 
manžele Prečanovy a pro chlapce si 
z Bystřice přijel v prosinci 1941 La-
dislav Kožíšek. Po rozchodu rodičů 
se sem odstěhovala i Prečanova mat-
ka, později se za zahradníka Kožíška 
provdala. V Bystřici bydleli na ulici 
Koželužské 154 (domek je v nezmě-
něném stavu), kde žil Kožíšek se svou 
matkou a dcerou v podnájmu u vdovy 
paní Novotné. Za zadním domkem 
se nacházely čtyři skleníky obrácené 
k Bystřičce, které ovšem na konci vál-
ky vyhořely. Rodina zde žila chudším 
životem než v Dubu, ale Kožíšek měl 

nějaké polnosti, chovali domácí zvířa-
ta, a tak vyžili. Ze sousedů si pama-
tuje prof. Prečan zejména Lorencovy, 
jejichž dcera Růžena byla učitelka, 
rovněž obuvníka pana Čejku, rodinu 
Koktavých, kam chodili pro mléko, 
řezníka Ptáčka, Vinklerovo uzenářství, 
jitrnice od Šperlingů, lahůdky pana 
Prostihovského a cukrárnu Zmrzlých. 
Hrát si děti chodily hlavně k Bystřičce, 
kde se na (dnes už neexistujícím) ná-
honu dalo krásně bruslit. Z náměstí si 
vybavuje honosný hotel Velen poblíž 
školy a vzpomíná i na některé výraz-
né osobnosti té doby – soudce Horá-
ka, jehož žena byla Němka (a kterou 
L. Kožíšek zachránil před odsunem), 
doktora Königa, pátera Antonína Ne-
domu, který se tak líbil mnoha ženám, 
na koňského řezníka Jakubce a jiné.

Vilém chodil v Bystřici do 3. a 4. 
třídy obecné školy, doteď vzpomíná 
na přísného učitele Žilku. V jedné 
lavici seděl s významým bystřickým 
rodákem Josefem Šikulou (Kokta-
vým), který se později stal děkanem 
Stavební fakulty VUT v Brně. Po 
4. třídě nastoupil společně se spolužá-
ky Špačkem (Bohumilem), Špičkou 
a Milošem Ptáčkem na reálné gymná-
zium do Nového Města, kam dojížděli 
každý den vlakem. Profesor Prečan 
vzpomíná, jak přijímací zkoušky na 

toto gymnázium trvaly tenkrát celých 
6 dní, z nichž jeden celý den byl i tě-
locvik. Intenzivně se učila němčina, 
některé předměty se i v tomto jazyce 
vyučovaly, naopak dějepis se neučil.

Už během války se Kožíškovi za-
pojili do odboje. V roce 1943 byl na 
Vysočině vysazen parašutista a agent 
NKVD Rudolf Procházka, který zde 
založil oddíl Prokop Holý. Po tragic-
kém útoku gestapa na statek Holeč-
kových v Albrechticích v roce 1944, 
se musel Procházka skrývat; bylo to 
právě v zadním domečku na Kože-
lužské. Sotva dvanáctiletý Vilém mu 
dělal spojku a po válce za to získal 

i státní ocenění. Ladislav Kožíšek se 
s Procházkou podílel na ustanovení 
nových pořádků ve městě; právě pod 
Procházkovým vlivem se rodina od-
stěhovala hned po válce do Brna. Te-
prve později si uvědomili, jak je ide-
ologicky ovlivnil svým vyprávěním o 
Sovětském svazu. V. Prečan dokončil 
gymnaziální studia v Brně.

V Bystřici se byl podívat pan 
profesor po mnoha a mnoha letech 
až v roce 1992.

(Připraveno podle vyprávění prof. 
Prečana v pořadu Osudy, pořad byl 
vysílán na stanici Vltava v lednu 2013.)

J. Michálková



cesta s policej-
ním vyjádřením 
pro povolení 
akce vede na 
odbory dopravy 
městských úřadů 
v Novém Městě 
na Mor., Žďáru 
n. Sáz., Bystřici n. P., Havl. Brodě, 
Poličce a krajském úřadě. Schvalují 
se zde tratě v jejich správě i dopravní 
značení městských komunikací. Když 
je vše v pořádku, obdrží konečně pořa-
datel povolení k závodu.

Už před Vánocemi se musí roze-
slat propozice a jednat s týmy o jejich 
účasti. Pro závodníky zajišťuje pořa-
datel ubytování a stravování, jedná se 
správou silnic o opravě vozovek před 
závodem, instaluje se dopravní znače-
ní, zajišťuje zdravotní služba, pořada-
telská služba na křižovatky, sbor roz-
hodčích, technická vozidla, startovní 
listina atd.

Když se to vše podaří, ubydou po-
řadateli nějaká kila i vlasy, závodníci 
si zazávodí a diváci zafandí! Opravdu 
je radost se na takové závody dívat! 
A tak díky, Milane Plocku s týmem 
obětavých lidí! Příští rok už po jeden-
advacáté...

 Hynek Jurman
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INZERCE, RŮZNÉSPORT, RŮZNÉ

KONDI NÍ POSILOVÁNÍ PRO ŽENY

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO D TI OD 6 LET

BUCHÁČEK DRUHÝM DVOJNÁSOBNÝM VÍTĚZEM
Cyklistický závod Vysočina 2016

Jubilejní 20. ročník prestižního 
mezinárodního cyklistického závodu 
Vysočina 2016 proběhl za účasti 123 
startujících z devíti zemí opět první 
srpnový týden v Přibyslavi, Poličce 
a Bystřici nad Pernštejnem. Pokud 
jsem předloňský rozhovor s Marti-
nem Hunalem nazval „Kterak Martin 
Hunal ztratil žlutý trikot“, lze jej použít 
i letos. Martin totiž letos vyhrál první 
přibyslavskou etapu před Boubalem 
a Bucháčkem a ještě před poslední 
etapou byl lídrem s „neljubinovským“ 
náskokem dvou sekund. Poslední 
etapa vedla už tradičně kopci kolem 
Čtyř Dvorů, Hunal sice dojel ve ve-

doucí skupi-
ně a skončil 
pátý, jenže 
jeho kolega 
B u c h á č e k 
zaspurtoval 
jako třetí a 
díky bonifi -
kaci se po-
sunul o dvě 
sekundy do 
čela! A tak 
se stal Tomáš 
Bucháček te-
prve druhým 
j e z d c e m , 

který vyhrál VYSOČINU dvakrát 
(2011, 2016). Před ním to dokázal jen 
Stanislav Kozubek (2010 a 2012).

Celkové pořadí: 1. Bucháček, 2. 
Hunal (+ 00:02), 3. Boubal (+ 00:06).

Bodovací soutěž vyhrál Jaroslav 
Kulhavý před Bucháčkem a Huna-
lem, nejlepším vrchařem byl Němec 
Heider a družstvem Whirlpool 
Author cycling team.

Kromě dekorovaných jednotliv-
ců zaujal fanoušky i znalce Jaroslav 
Kulhavý. Druhou etapu vyhrál, ve 3. 
i 4. byl na pásce shodně druhý, cel-
kově skončil na 7. místě, vyhrál fi a-
lový trikot a především v kopcích nad 

Švařcem se pohyboval neskutečně 
lehce. A protože se prosazoval i v do-
jezdech, měl by být na olympiádu do 
Ria dobře připraven. Připomeňme, 
že v roce 2012 se v kopcích kolem 
Bystřice rozjezdil tak dobře, že z lon-
dýnské olympiády dovezl vzápětí 
zlatou medaili! Třeba to tak dopadne 
i letos...

Cyklistický závod, to nejsou jenom 
boje na okruzích i při dojezdech, ale 
je to také obrovská práce s přípravou. 
O přiblížení jsem požádal ředitele zá-
vodu Milana Plocka ze Žďáru. Z jeho 
dlouhého výčtu ve stručnosti připome-
nu alespoň to základní.

Nejdříve musí zajistit fi nanční 
prostředky, tedy jednat především 
s Krajem Vysočina, etapovými městy 
a reklamními partnery. Pak probere 
možnosti tratí vzhledem k plánova-
ným opravám a uzávěrkám. Protože 
závod vede dvěma kraji (Vysočina 
a Pardubický), musí jednat s Policej-
ním prezídiem v Praze. To si vyžádá 
k vyjádření na akci krajské doprav-
ní inspektoráty. V případě kladného 
vyjádření z Prahy jedná pořadatel 
s okresními dopravními inspektoráty o 
schválení dopravního značení (zákazy 
vjezdů, zjednosměrnění okruhů…) a 
pokud i zde vše dobře dopadne, další 

Cyklistický spolek Bystřice 
uspořádal letos již potřetí v rám-
ci sobotního programu mužského 
cyklistického závodu Vysočina 
2016 malé cyklistické závody pro 
malé děti. Jako již tradičně se závo-
dilo místě startu a cíle „velkých“ zá-
vodů na ulici Dr. Veselého a v při-
lehlém areálu zemědělské školy. 
Zazávodit si přišlo bezmála 50 dětí 
a jako obvykle byly početně nej-
silněji obsazené věkové kategorie 
předškoláků závodících na odráže-
dlech a malinkých kolech přímo na 
ulici Dr. Veselého a pak také ročník 
letošních prvňáčků, který se už vy-
dal na terénní okruh areálem školy. 
S přibývajícím věkem počet zá-
vodníků klesal, ale jako novinku si 
letos na závěr programu střihla dva 

okruhy i skupinka rodičů, jimž tak 
děti mohly oplatit jejich povzbuzo-
vání při svých vlastních závodech. 

Počasí bylo příjemné, nedošlo ani 
na žádné odřeninky a tak se mů-
žeme těšit na setkání s malými 

a nejmenšími cyklisty a jejich rodi-
či zase příští rok.

Aleš Sitař

Cyklistické závody pro děti - Vysočinka 2016

Zubní pohotovost Zubní pohotovost SRPEN  ZÁŘÍ SRPEN  ZÁŘÍ 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

SRPEN
27.8. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Beneš. nám. 123, Křižanov, 566 522 218 
28.8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
ZÁŘÍ 
  3.9. MUDr. Marie Chromá,  Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287    
  4.9. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
10.9. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123  
11.9. MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
17.9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092  
18.9. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
24.9. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303, 566 536 712
25.9. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275  
28.9. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
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Oslava 80 let kopané
V letošním roce si Sportovní klub 

Bystřice n. P. připomíná význam-
né výročí, a to 80 let organizované 
kopané ve městě. Regulérní soutěže 
hraje klub s největší pravděpodob-
ností od roku 1936. Ve vydávaném 
almanachu k tomuto výročí, se autor 
historické části Ing. Petr Dvořáček, 
pokusil zmapovat nejstarší obdo-
bí Sportovního klubu. Vzhledem 
k tomu, že nejsou k dispozici žádné 
ucelené písemné materiály (např. 
kronika klubu), čekal ho velmi ob-
tížný úkol. S pomocí vlastních vzpo-
mínek a vzpomínek žijících pamět-
níků (ale již pouze z poválečného 
období), svých i dodaných historic-
kých fotografi í a hledání v zázna-
mech okresního archívu, se mu po-
dařilo sestavit velice zajímavou část 
almanachu. Ukázalo se, že Sportov-
ní klub založený 13. prosince 1927, 

se v počátcích své činnosti věnoval 
činnostem jako cyklistika, atletika a 
lyžování. Teprve v pozdějších letech 
přišel na řadu i fotbal.

Hlavní část oslav proběhla na 
stadionu v Bystřici n. P. v sobotu 
18. června. Program zahájila v 8:00 
naše družstva přípravek, která se 
utkala v turnaji s Nedvědicí a Žďá-
rem n. S. V hlavním utkání dne, na-
stoupil od 12:00 proti domácímu 
týmu mužů „A“ tým Mercedes Pet-
ra Švancary. Kromě již zmíněného 
Petra Švancary, měli přítomní ná-
vštěvníci oslav možnost vidět další 
bývalé prvoligové fotbalisty: Jana 
Marošiho, Josefa Hrona, Patrika 
Holomka, Petra Křivánka, Lamber-
ta Šmída a herce Václava Svobodu. 
Výsledek utkání není důležitý, ale 
pro pořádek: SK Bystřice n. P. vs. 
Mercedes Team 6:7. Záznam utkání 

je umístěn na webových stránkách 
www.TVCOM.cz.

 Po tomto utkání proběhlo ofi ci-
ální zahájení oslav za osobní účasti 
starosty města Ing. Karla Pačisky, 
předsedy Sportovního klubu Jose-
fa Soukopa a předsedy Krajského 
fotbalového svazu pana Miroslava 
Vrzáčka. Výše jmenovaní, společně 
s hlavním autorem Ing. Petrem Dvo-
řáčkem, slavnostně pokřtili vydáva-
ný almanach.

Také v utkání starých gard Bystři-
ce n. P. a Žďáru n. S., které následo-
valo, byla možnost vidět na trávníku 
známá jména. Za domácí nastoupili 
např.: Oldřich Veselý st., František 
Martaus, Petr Šebek, Zdeněk Vičar, 
Zdeněk Hovorka, Ladislav Diviš a Pa-
trik Štecha. Za tým hostů pánové 
Machatka, Němeček, Krajčovič, Kan-
tor, Doležal, Bureš, Dočekal a další. 

Výsledek byl 2:1 pro domácí.
V dalším programu dne vystoupi-

la legenda bystřické bigbeatové his-
torie, skupina Kroky. Plánovaný čas 
koncertu se z 90 minut protáhnul na 
tři hodiny. V samém závěru oslav, již 
v pokročilé noční době, zahrála po-
sluchačům country skupina Poslední 
štace.

Během celého dne bylo pro pří-
tomné k dispozici bohaté občerst-
vení, pro děti tombola, skákací hrad 
a trampolína. Své umění představily 
také cvičenky aerobiku pod vedením 
paní Petry Novákové a taneční sku-
pina pod vedením paní Jitky Exlové. 
Návštěvníci oslav, mimochodem za 
ideálního letního počasí si na stadion 
našlo cestu pouhých 350 platících 
diváků, své přítomnosti určitě ne-
museli litovat.

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý      

den otevřených 
dveří

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE 
SPOLEČNOST MEDIN, a.s.

Vlachovická 619 
Nové Město na Moravě

www.medin.cz

3. září 2016
9–12 hodin

Návštěvníci se mohou těšit na:

– komentované prohlídky výroby 
(od 9:30, 10:00, 10:30, 11:00),

– showroom s ukázkou sortimentu,

– možnost zakoupení vybraných výrobků,

– občerstvení a mnoho dalšího …

Turnaj ve streetballu
V sobotu 30. července proběhl již 

24. ročník bystřického turnaje ve stre-
etballu. Tentokrát v nových prostorách, 
a to na fotbalovém stadionu za účasti 
osmi družstev. Staronovým vítězem 
turnaje se stal tým Bohemians 2007, 
jehož členy jsou jednak žijící legen-
dy bystřického basketbalu Jiří Šebek 
a Jiří Šenkýř se spoluhráči, bratry Ve-
lenskými. Hlasy Jirky Šebka a Kuby 
Velenského jsou fanouškům basketba-
lu známé, protože společně s Jakubem 
Bažantem komentují většinu zápasů 
v basketbalu na ČT sport.

Josef Vojta
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Strážek vzdává hold Mons. Josefu Valeriánovi

V neděli 14. 8. 2016 po slavnost-
ní poutní mši svaté byla odhalena 
a posvěcena místním knězem P. Mgr. 
Vítem Fatěnou v podloubí kostela 
pamětní deska Mons. Josefu Valeri-
ánovi.

Chceme si připomenout, podě-
kovat a pro další generace zachovat 
vzpomínku na vzácného člověka. 
Statečného a obětavého katolického 
kněze, vzácného charakteru a ryzích 
vlastností, tvrdě zkoušeného živo-
tem. A jak říkal: „Kříž jsem hlásal, 
kříž jsem snášel. Nezapomínám, ale 
odpustil jsem. Rád bych, aby vše to, 
co jsme prožili – a tedy tato minulost 
– bylo dobrým učitelem pro budouc-
nost našeho národa.“ 

Otec Josef posledních 40 roků 
plodně působil jako kněz na Morav-
ci a z toho 20 let i u nás ve Stráž-
ku. Vzdělaný a lidský kněz dokázal 
všem bez rozdílu pomoci po stránce 
duchovní, ale také svým příkladem, 

pracovitostí a neúnavnosti strhnout 
lidi k práci. A tak se mu podařilo 
v obou farnostech opravit všechny 
církevní objekty a ne jenom církev-
ní – viz. Moravecké Janovice a další. 
Postavil novou kapli – Radkov, atd. 
Všechny své fi nanční prostředky i ty 
získané po roce 1989 jako odškod-
né i prostředky své sestry, která byla 
perzekuována a vězněna stejně jako 
otec Valerián věnovali na tyto stav-
by. 

Téměř do 90 roků svého života 
byl plně činný. Poslední rok prožil 
v nemoci – 5 měsíců upoután na lůž-
ku. Zemřel 27. 3. 2016 v nemocnici 
v Novém Městě na Moravě a dle 
svědectví lékařů a sester se dosud 
nesetkali s člověkem, který své utr-
pení tak trpělivě a statečně nesl. 

V lásce není rozloučení.
Láska je to, co s námi půjde na 

věčnost.
R. I. P.  (Odpočívej v pokoji)

ZŠ a MŠ v Písečném má novou ředitelku

Do nového školního roku vstupu-
je Obec Písečné s novou ředitelkou 
Základní školy a Mateřské školy, 
příspěvkové organizace. Dne 7. čer-
vence 2016 proběhlo za účasti zá-
stupce Odboru školství, mládeže a 
sportu KÚ Kraje Vysočina, zástupce 
České školní inspekce Inspektorá-
tu Kraje Vysočina, pedagogických 
pracovníků školství a členů školní 
rady výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele/ky ZŠ a MŠ Písečné. 

Do funkce ředitelky byla jednomy-
slně navržena, komisí schválena a 
následně starostou obce jmenována 
paní Mgr. Jana Vojtová. Obec Pí-
sečné tímto děkuje odcházejícímu 
řediteli panu Mgr. Petru Okurkovi 
za vykonanou práci a nově nastupu-
jící paní ředitelce Mgr. Janě Vojtové 
přeje hodně úspěchů ve výchovně 
vzdělávacím procesu, dostatek žáků 
ve škole a bezproblémový a pohodo-
vý pracovní pobyt v Písečném. 

DR

Program sportovního klání:

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s Městem Bystřice nad Pernštejnem
Vás srdečně zvou na konání třetího ročníku

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice 
Dalečín  

Dolní Rožínka 
Rozsochy  

Rožná 
Strážek 

Štěpánov 
Věžná 

 
(akce proběhne za každého počasí)

13:00 – prezence soutěžních družstev
13:30 – zahájení Her bez hranic
13:45 – start turnaje
17:30 – vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 – společenské posezení 
  se skupinou Duo Sympatic

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne 
(skákací hrad, trampolína, malování na asfalt, malování na obličej)

Více na www.bystricko.cz
Sponzoři: 

Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Vír 
Zvole
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My z Dolní Rozsíčky i řeku sjíždíme...
Huráá, sbalíme stany, spacáky 

a jedeme. Takto jsme zahájili prázd-
niny, přivítali léto a otevřeli řeku. A 
jak to celé probíhalo?

První prázdninový víkend, 1. - 3. 
července, se zájemci z obce Dol-
ní Rozsíčka a blízkého okolí sešli 
u řeky Bobrůvky. Na louce provoně-
né květy a prosluněné sluncem jsme 
postavili stany. Do chaty, která je 
zázemím pro menší děti se nanosily 
zásoby. Ani ohniště nezůstala prázd-
ná, bylo potřeba nasekat dřevo, pro-
tože voňavé špekáčky chutnají všem 
a k ránu je přece jen trošku zima. 
I když při zpěvu s kytarou se spousta 
dušiček zahřála.

A aby nezůstalo jen u táboření, 
sportu a vaření dobrot, byly pro děti 
připraveny pracovně výtvarné aktivi-
ty. Děti byly nejen víly, ale i statečné 
bojovnice a bojovníci s ručně vyro-

benými meči. A nejen děti, zájem 
o čelenku s hebkým závojem byl 
i mezi rodiči. Proč se nezapojit a nera-
dovat všichni, že?

Ale přece jen nejzábavnější a vrcho-
lem celého táboření bylo pokoření řeky 
Bobrůvky. Na vše, co se udrží na hla-
dině jsme nasedli, nalehli a hurááá do 
vody. Nádhera, úžasné chvíle při zdolá-
vání řeky, tekoucí unikátním kaňonem 
lemovaným stromy, keři, kvetoucími 
rostlinami, které zdobili temně modří 
motýli.

Je dobře, že jsme se sešli, že si 
rodiče společně s dětmi užili prázdni-
nový čas. Je potřeba využít každého 
dne, vždyť ten život tak rychle letí. 
A úsměvů a radosti není nikdy do-
statek.

Poděkování patří všem kteří při-
šli a přispěli tak k prožití neopako-
vatelných chvil.                      Ivana

Opravdu zdařilý víkend
Každý, kdo si chtěl užít příjemný ví-

kend, zavítal ve dnech 23. a 24. červen-
ce do areálu výletiště v Písečném. Po 
šesti letech se v sobotu dne 22. července 
na nově zrekonstruovaném hřišti usku-
tečnil 6. ročník nohejbalového turnaje 
„SATAN CUP“. Turnaje se zúčastnilo 
celkem deset družstev, kromě zástupců 
domácích a okolních vesnic i nohejba-
listé z Jihomoravského a Pardubického 
kraje. Hrálo se systémem každý s ka-
ždým na dva sety. Vzhledem k tomu, 
že byli přítomni hráči, kteří nehrají 
nohejbal pouze rekreačně, byla úroveň 
turnaje vysoká a na výkony některých 
byla radost pohledět. Vítězem se stalo 
družstvo ze Sádku před Dalečínem 
a Karasínem. Ani domácí amatéři ne-
zklamali a obsadili krásné čtvrté místo. 
Všichni účastnici obdrželi věcné dary 
a diplomy, odměněn byl také nejmladší 
a nejstarší účastník turnaje.

Dvoudenní akce pokračovala v ne-
děli sportovním odpolednem pro 
děti. Po obědě se začali na výletišti 
shromažďovat první rodiče s dětmi 
a začala tak hlavní část programu. 
Díky vzorné propagaci se v areálu 
sešlo více než třicet dětí, pro které 
bylo připraveno devatenáct různých 
disciplín, jako jízda na kole, skákání 
v pytli, střelba ze vzduchovky, pře-
tahování lanem, soutěž v tvořivos-

ti a další. Každý účastník obdržel 
na příslušném stanovišti odměnu za 
vzorný výkon ve formě sladkostí, na 
závěr poté diplom, drobnou odměnu 
a balíček cukrovinek. Vítězem se staly 
všechny zúčastněné děti, odměnou pro 
pořadatele i přítomné byly usměvavé 
tvářičky a zářící oči dětí, které si jistě 
odpoledne užívaly. Zdárnému průběhu 
akcí po oba dva dny napomohlo i slu-
nečné počasí a bohaté občerstvení.

Poděkování patří všem, kteří se po-
díleli na přípravách a zajištění, zejmé-
na panu Zdeňku Vojtíškovi ml., který 
obě akce vzorně zorganizoval, fi rmám 
WERA, Feschu, Železárny Štěpánov 
a dalším, stejně jako fyzickým osobám, 
kteří na turnaj přispěli sponzorským 
darem včetně Obce Písečné s fi nanční 
podporou a Mikroregionu Bystřicko za 
poskytnutí atrakce. Nelze nepoděkovat 
místnímu SDH a Mysliveckému spolku 
Písečné, kteří připravili pro děti velice 
lákavou a atraktivní podívanou formou 
expozic trofejí, preparátů aj. Samozřej-
mě velký dík patří všem zúčastněným 
za přízeň. Zvláště chvályhodný je fakt, 
že celý výtěžek z akcí bude použit na 
sportovní zařízení pro děti, které bude 
umístěno v areálu zdejšího výletiště. 
Budeme se těšit na pokračování v příš-
tím roce a další společné akce.

DR

Nově zrekonstruované hřiště v Písečném

Obyvatelé Vrtěžíře se 
konečně dočkali. Po 45 le-
tech proběhla rekonstrukce 
jediné silniční spojnice Vr-
těžíře se světem – silnice 
na Štěpánov nad Svratkou. 
Komunikace se naposle-
dy rekonstruovala v roce 
1971, od té doby se pouze 
látalo a vyspravovalo, tak-
že silnice připomínala mís-
ty spíše tankodrom.

Rekonstrukce proběhla 
v posledním červnovém 
týdnu, dokončena byla v červenci 
letošního roku. Pocity z nové silni-
ce jsou však velmi smíšené. Co se 
týká jejího povrchu, zde je všechno 
v nejlepším pořádku a její kvalitu by 
mohla závidět i silnice I. třídy č. 19 
mezi Štěpánovem a Lesoňovicemi. 
Problém však je s šířkou komuni-
kace. Projektant, který rekonstrukci 
silnice projektoval, by měl v lepším 
případě vrátit vysokoškolský diplom. 
Za „odměnu“ by se měl několikrát 
denně po uvedené silnici projet, aby 
se tak vžil do pocitů místních řidičů. 
Možná až při srážce s protijedoucím 
autem v některé nepřehledné zatáčce 
by se mu rozsvítilo. Dříve totiž i v těch 
nejhorších zatáčkách mohl řidič vjet 
na krajnici, a tím se i protijedoucímu 

Vrtěžířští se dočkali, avšak nejásají

Pokud se během prázdninových 
toulek dostanete do Rovečného, máte 
možnost vystoupat směrem k rozhled-
ně Horní les. Rozhledna s 201 schodem 
je vysoká 59 m, 765 m n. m. Při cestě 
z Rovečného budete mít možnost projít 
osadou Dudkovice, kde byly v červen-
ci 2016 položeny památeční kameny 

DUDKOVICE
k založení osady tesařským mistrem 
Janem Dudkem. Kameny nesou in-
formace o historii rodu Dudků, kteří 
osadu dosud obývají.  Místo je vhodné 
pro pěší i cyklistické výlety. Nabízí 
bohatou paletu pro krajinkáře, milov-
níky přírody, klidu a relaxace. 

VD

vozidlu vyhnout. Nová silnice je však 
v některých místech velmi úzká a kraj-
nice je dosypána jakousi směsí hrubé-
ho štěrku, která po projetí několika 
vozidel bude rozježděna a mezi silnicí 
a krajnicí tak vznikne schodek. A přes 
ten se nikdo nebude chtít vyhýbat, aby 
svoje vozidlo nepoškodil.

Opravdu k tomu muselo takto dojít? 
Muselo dojít k tomu, aby práce jedno-
ho diletanta pokazila práci dalších lidí, 
kteří ji provedli naopak velmi svědomi-
tě? Opravdu by se nenašlo těch několik 
tisícovek k tomu, aby se silnice alespoň 
ve třech nejhorších nepřehledných za-
táčkách rozšířila tak, aby si tam dvě 
auta bez problémů vyhnula? Vrtěžířští 
na uvedené otázky odpovědi znají.

 Antonín Špaček
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Společnost Cormen s. r. o. 
hledá pracovníky na pozici

Vedoucí logistiky 
Náplň práce: vedení a řízení týmu s cílem maximalizace úrovně služeb, minimalizaci 
logistických nákladů a zásob a urychlení fyzických toků od dodavatelů k zákazníkům. 
Zajištění nejlepší úrovně služeb pro zákazníky (interní a externí zákazníky) na 
co nejnižší úrovni nákladů (logistika, aktuální zásoby a fyzické toky), řízení 
a schvalování obchodních podmínek nákupu, plnění platné legislativy, kontroling.
Požadujeme: min. SŠ vzdělání. Zkušenosti s řízením oddělení logistik min. 2 roky.
Dobrá znalost práce na PC, znalost programů MS Offi ce – Excel, Word, Outlook, 
logistického ERP systému. Komunikativnost, spolehlivost, aktivní přístup, schopnost 
týmové i samostatné práce, analytické myšlení, samostatnost, rozhodnost, fl exibilita, 
trestní bezúhonnost. Jazyková vybavenost a řidičský průkaz sk. B výhodou.
Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení. Možnost profesního a osobního 
růstu. Zvyšování kvalifi kace formou kurzů a odborných školení. Příjemné pracovní 
prostředí. Nástup možný ihned nebo dohodou.
Doplňující informace: místem výkonu práce je sídlo společnosti CORMEN. Tělesné 
postižení není překážkou.

Na pozici asistentky budete zodpovědný/-á za podporu obchodního týmu 
a komunikaci se zákazníkem.
Náplň práce: administrativní podpora pracovníků obchodního týmu. Komunikace 
se zákazníkem v případě potřeby. Tvorba smluv, statistik, hlášení a jejich evidence. 
Administrativní podpora dle potřeby pro řed. prodeje a marketingu.
Požadujeme: min. 2 roky praxe na podobné pozici. Velmi dobré komunikativní 
a organizační schopnosti. Min. SŠ vzdělání. Znalost anglického jazyka. Příjemné 
vystupování a fl exibilita. Velmi dobrá znalost práce s PC (MS Offi ce). Řidičský průkaz. 
Nabízíme: zajímavou práci ve stabilní české společnosti. Mzdové ohodnocení 
odpovídající náročnosti dané pozice. Možnost dalšího rozvoje a profesního růstu 
v rámci fi rmy.

Asistentka obchodního oddělení 

Písemnou žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: 
zamestnani@cormen.cz, nebo na adresu CORMEN s. r. o, Průmyslová 1420, 
Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 565 400 332, 565 400 300, www.cormen.cz

Děti a alkohol z pohledu pracovníků Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Naše Centrum prevence Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou se při svých 
preventivních programech zaměřu-
je na nejrůznější rizikové jevy, které 
dnešní mládež ohrožují. Jde například 
o zneužívání legálních a nelegálních 
návykových látek, závislostní chování 
na nelátkových drogách, šikana, van-
dalismus, rasismus atd. Prostřednic-
tvím zážitkové hry se účastníky sna-
žíme vtáhnout do dění a vést k tomu, 
aby si sami přicházeli na to, co je 
správné a co nikoliv. 

Programy věnované alkoholu smě-
řujeme do 5. a 7. ročníků, pokud si 
škola nezvolí jinak. Během setkání 
mapujeme situaci ve třídách a hovoří-
me s dětmi o jejich zkušenosti s těmito 
drogami. Důležitým momentem, ze-
jména u mladších dětí, je již samotné 
vymezení pojmu droga. Mnohdy děti 
nepovažují tyto látky za drogu. Z in-
formací, které se od žáků dozvídáme, 
vychází najevo, že méně rizikový 
vnímají děti alkohol než cigarety 
a zpravidla 90 % z dotazovaných 
v 5. a 7. ročníku již někdy alkohol 
okusila. V diskuzích se pak odráží 
také to, proč tomu tak je. Alkohol je 
v naší společnosti tolerovanou drogou, 
je přítomen téměř při každé příležitos-
ti, běžně je dostupný v každé domác-
nosti a děti ho vnímají jako přirozenou 
součást světa kolem nich. To, že se al-

kohol dostává v tak raném věku k dě-
tem, je skutečně nejčastěji způsobeno 
benevolencí nás dospělých. Není 
výjimkou ani to, že si dítě pod 18 
let věku může alkohol či cigarety za-
koupit v obchodě, případně restaura-
ci. Zajímavou informací v letošním 
školním roce bylo pro nás také to, že 
děti dostávají nealkoholické či ovoc-
né pivo a vnímají to jako v pořád-
ku, protože neobsahuje alkohol. Ve 
skutečnosti tomu tak není, což si lze 
ověřit na obalu nápoje, kde množství 

alkoholu, byť malé, uvedeno je.
A proč je vůbec nutné se touto 

věcí zabývat? I vzhledem k našemu 
pozorování ve školách se snižuje vě-
ková hranice, kdy děti poprvé alkohol 
ochutnávají. Pití alkoholu u dětí má za 
následek narušení nervového systému. 
Dětem přímo vysvětlujeme to, že se 
horší jejich schopnost učit se, soustře-
dit se, pamatovat si, může být narušen 
jejich růst. Kromě toho může alkohol 
vést k přechodu na další návykovou 
látku. Doprovodným jevem jsou pak 
rizika nejrůznějších zranění a nehod, 

otrav alkoholem apod., které dětem 
taktéž mohou hrozit. V čem spatřu-
jeme velké riziko, je fakt, že mnohé 
děti nezůstanou jen u ochutnávání. 
Užívání alkoholu se může prohloubit 
v závislost na této látce, která vzniká 
pozvolna a má degradační tendence. 
Pro ještě nedospělého člověka je pak 
ohrožující ve větší intenzitě. 

Pojďme dětem nechat jejich dět-
ský svět a chránit je před tím, co jim 
může uškodit, co nejdéle. 

Za Centrum prevence 
Stanislava Kubíková, vedoucí

Masarykovo náměstí 58 
Bystřice n. P. 

Kontakt: 776 627 666

PRONÁJEM NOVÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

(kanceláře, prodejna, služby apod.)



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  23. strana

INZERCEKULTURA, RŮZNÉ

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

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

·  digitální karta
·  praxe nutná

·  čistá mzda od 39 000–50 000
·  možnost firemní půjčky

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: tomas@autotransport.cz nebo volejte na 
tel.: 602 691 198, Tomáš Šafařík 8–17 hod.

Sídlo firmy: U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna
www.autotransport.cz

KDE?  Prostory Autoškoly Vetešník Masarykovo náměstí
KDY?  Jednou týdně 2 hodiny 
 (upřesníme na 1. schůzce dle Vašich požadavků) 

Skupinová výuka pro 6 - 10 studentů. 
Cena: 3.500 Kč / školní rok (září až červen)

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
A MÍRNĚ POKROČILÉ

Výuku zajišťuje Mgr. Martin Bárta, kontakt: 732 558 808, barta@redpine.cz

Je nás již téměř 40 a každý 
z nás víme, jak je naše pomoc 
onkologicky nemocným dětem 
záslužná a díky nadaci Dobrý 
anděl se tato dále rozvíjí. 

Tímto článkem vyzývám ši-
rokou veřejnost, aby naše řady 
rozšířila. Vše potřebné najdete 
na  DOBRÝ ANDĚL.cz a ne-
bylo by od věci, kdyby se stá-
vající Dobří andělé mohli kon-
taktovat a předávat si poznatky 
a zkušenosti. 

Kontakt na tel. 725 438 127. 
Kocián Miroslav

DOBŘÍ ANDĚLÉ 
v Bystřici n. P. 
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INZERCE

www.vpo.cz

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 
   LETNÍ 
 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


