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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Vážení čtenáři, každý rok se sna-
žím zachy  t prvního občánka našeho 
města, zapsat jej do Pamětní knihy 
a předat rodičům malý dárek na pa-
mátku. Nejinak tomu bylo i letos. Od-
bor matriky městského úřadu přinesl 
zprávu, že prvním občánkem města 
je Klára Černá, narozená 6. 1. 2018 
v Novém Městě na Moravě. Klár-
ka se má k světu a oboha  la rodinu 
jako druhé dítě. Přeji všechno dobré, 
zdraví a štěs  .

Společně s  mto sdělením jsem 
obdržel zprávu, že v daleké Francii, 

konkrétně ve Versailles, se narodila 
naše malá občanka. Julie Vlasta Si-
mon se narodila 2. 1. 2018. Pokud 
bychom informaci nedostali z druhé 
ruky, naše matrika by dítě registro-
vala až po půl roce. Malé Julii přeje-
me také pevné zdraví, štěs   a lásku 
k svému rodnému městu a České 
republice. Doufám, že budu mít také 
příležitost toto dítě přivítat někdy 
v budoucnu na radnici a zapsat jej do 
knihy narozených. Doufám, že bude 
slávu naší země šířit i v daleké zemi!

Karel Pačiska

Bystřice je raritou s prvním 
občánkem roku!

OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI SE 
V BYSTŘICI DAŘÍ

V dnešní zvláštní době, která je 
bouřlivá, a kdy se jedni profi lují pro   
druhým, vidím u nás vzácný jev. Ob-
čané stále ochotněji připravují hod-
notné programy pro ostatní. Chtějí 
žít společenským a spolkovým živo-
tem.

Již delší dobu se nebývale roz-
jíždí ochotnické divadlo. V našem 
okolí je několik velmi kvalitních 
spolků, které každý rok připravují 
nové premiéry. Hudební projekty 
dokáží vyprodat kulturní dům nebo 
zaujmout v amfi teátru na náměs  . 
Tradiční akce, jako např. hody, pouť, 
Otevírání adventu nebo Novoroční 
ohňostroj přitahují stovky lidí. Ná-
vštěvníci si, již doufám, zvykli na pes-
tré programy Centra Eden. Máme 
velmi hodnotné muzeum, které ka-
ždoročně nabízí tema  cké výstavy. 
V knihovně se můžeme setkávat s vý-
znamnými osobnostmi literárního 
i kulturního života. Jsme široko dale-
ko jediní, kteří udrželi Klub přátel váž-
né hudby. Toto všechno je doplněno 
velmi úspěšnou Univerzitou tře  ho 
věku, Bystřickým zrcadlením, Filmo-
vým fes  valem, Fes  valem outdo-
orových fi lmů, Kos  třasem, Majá-
lezem, Bystřickým létem a mnoha 
vystoupeními profesionálních i po-
loprofesionálních umělců. Neu  chla 
ani plesová sezóna, která v zimních 
měsících vyplňuje dlouhé večery. 

Svoje místo zde také má rozvíjení 
českých tradic. Není mnoho takových 
měst a regionů, kde to žije.

Z tohoto souhrnu, ve kterém jsem 
ještě na spoustu věcí zapomněl, 
jsem příjemně překvapen. Je tře-
ba si uvědomit, že za všemi těmito 
akcemi stojí armáda dobrovolníků, 
kteří vše organizují, nebo sami jsou 
také protagonisté. Mnozí si řeknou, 
„když je to baví“? Ono baví i nebaví. 
Samotná činnost je jistě pro zábavu, 
ale ono se musí žádat o případný 
grant, zajis  t mnoho věcí, překonat 
překážky, po akci se musí vše uklidit 
a nakonec udělat vyúčtování. Jsem 
hluboce přesvědčen, že před touto 
prací je třeba smeknout a poděko-
vat. Připravovat něco pro druhé, být 
iniciátorem, poradcem, zásobova-
čem, prodavačem i vyhazovačem, 
tomu se říká občanská společnost. 
Já jako starosta města jsem moc rád, 
že mezi námi v této hek  cké době 
 to lidé jsou a nabízejí svoji invenci 

jiným. Někdy sklízejí nepochopení, 
nebo posměch. Věřte, že to neve-
de k žádnému velkému zbohatnu   
a mnohdy se musí na zajištění akce 
podílet i celé rodiny včetně příbuz-
ných. Přijměte tedy vy, anonymní 
pořadatelé, moje velké poděkování 
a věřte, že většina vám drží palce.

Karel Pačiska,
starosta města

GLOBE STAR 2018
V letošním školním roce se naší 

škole podařilo  získat za realizaci 5. 
ročníku Mini Globe Games, který 
se konal v lesoparku Vrchová v Ka-
rasíně společně s VOŠ a SOŠ Byst-
řice n. P., MěÚ Bystřice n. P. a LSO 
Karasín, ocenění Czech Globe Star 
2018, jež nám udělilo vzdělávací 
centrum Tereza Praha. Propojili 
jsme tak programy Globe a Eko-
škola, ve kterých jsme dlouhodobě 

úspěšně zapojeni. Titul jsme pře-
vzali za účas   pana starosty Ing. 
Karla Pačisky v Americkém centru 
– Velvyslanectví USA spolu se dvě-
ma školami, ZŠ a MŠ Svitavy a Gym-
názium Kadaň. Děkujeme Městu 
Bystřice n. P. za spolupráci a pod-
poru našich ekologických ak  vit.    

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
D. Pivková, H. Kopecká

 koordinátorky Globe a Ekoškoly

Oprava zázemí Tenisového klubu
V roce 2011 byl s přispěním dotace 

MŠMT zastřešen tenisový kurt a byly 
vybudovány další dva tenisové antu-
kové kurty. Zastřešený tenisový kurt je 
jediný na okrese Žďár nad Sázavou a je 
velmi hojně využíván. Bohužel zázemí 
tenistů není v provozuschopném sta-
vu. Sociální zařízení je využíváno pouze 

v letní sezoně, protože není vybaveno 
žádným vytápěním a jedna šatna je 
společná pro muže a ženy. Tenisový 
klub nechal vypracovat projektovou 
dokumentaci na opravu a přístavbu 
zázemí a pětkrát byla podána žádost 
o dotaci na Ministerstvo školství, ale 
bezúspěšně.      (Pokračování na str. 4)
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INZERCE

Chcete být lenem týmu Rebel ? Poj te k nám!

Milu
jem

e inovace. Milujeme design. Milujeme rock. 

www.werawerk.cz.

www.werawerk.cz
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Sňatky

Úmr  

Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Jubilan  

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN  DUBEN 2018

VZPOMÍNKA
Dne 28. 3. 2018 uplyne 

20 let od úmrtí pana

Richarda ŠUSTRA

S láskou vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 4. 2018 uplyne 1 rok, co 
nás náhle opustil náš milovaný 

syn, strýc, bratr a švagr

pan Jiří HAVLIŠ
Kdo jste ho znali, věnujte mu 

 chou vzpomínku. 
Stále vzpomíná maminka, bratr 

a sestra s rodinou.

ÚNOR 2018
10.2. Anna Mar  nková
 Jan Pokorný
17.2. Kateřina Mičínová
 Michal Zonyga

20. 9. Jan Stárek
28. 9. Šimon Chudárek
28. 9. Ondřej Mašek
   4. 10. Laura Zelinková
11. 10. Filip Velen
17. 10. Luboš Jinek
  4. 11. Denis Čumpl
  5. 11. Miriam Dvořáková
16. 11. Jakub Fiala
21. 11. Johana Benešová
14. 12. Aneta Poláková

               
BŘEZEN  2018
Květuše Jacková 87 let
Daniela Cinková 86 let
Paraska Vavrincová 86 let
Alois Trávníček 85 let
Adolf Zámečník 80 let
Zdeňka Lahodová 80 let
Jan Jirásek 75 let
Naděžda Siartová 75 let
Marie Balášová 70 let
Milena Havlová 70 let
Fran  šek Rubínek 70 let
Jaroslav Mokrý 70 let
Zdeněk Rovner 70 let
Jaroslav Kotlán Ing.   70 let

31. 12. 2017  Josef Havránek 78 let
LEDEN 2018
10. 1. Fran  šek Nunvář 87 let
22. 1. Marie Šímová 71 let
23. 1. Jiří Janda 71 let
24. 1. Antonín Vévoda 77 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Město Bystřice n. P. ve spolupráci s fi rmou TS města a.s.  nabízí mož-
nost bezplatného zapůjčení kompostérů o velikos   400 litrů (200 ks) 
a 800 litrů (500 ks). Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotací ze SFŽP, 
získáno bylo cca 90 % prostředků, zbytek fi nancovalo město Bystřice n. 
P., v jehož majetku musí být podle dotačních podmínek kompostéry min. 
5 let. Poté je bude možno bezúplatně převést na nájemce. 

Zapůjčení kompostéru bude probíhat ve dvou vlnách. V první vlně do 
31. 1. 2018 budou upřednostněni zájemci, kteří od TS města a.s. nemají 
v zápůjčce kontejner na bioodpad o velikos   240 litrů z let 2014 - 2016. 
Ve druhé vlně od 1. 2. 2018 bude vyhověno všem ostatním zájemcům, 
a to dle pořadí, ve kterém nahlásili na níže uvedený kontakt svůj zájem. 
Berte, prosím, na vědomí, že kompostérů je omezený počet a další prav-
děpodobně pořizovány nebudou.

Výhody kompostování v kompostérech 
• urychlení procesu kompostování  
• možnost regulace teploty, vlhkos  , přístupu vzduchu a světla 
• úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu) 
• este  čnost opro   nevzhledné hromadě
• při dodržování pravidel kompostování odstranění nepříjemného 

zápachu 
• zužitkování odpadů ze zahrady 
• důležité živiny a organické látky nejsou nikam odváženy

Podmínky zapůjčení:
1. Kompostér je možno zapůjčit pouze majiteli nemovitos   se zahradou 

v Bystřici n. P., pro majitele nemovitos   v zahrádkářských koloniích 
není projekt určen. Upozorňujeme zájemce, že bude provedena kon-
trola oprávněnos   tohoto požadavku náhledem do katastru nemo-
vitos  . Při předání bude ke kontrole vyžadován průkaz totožnos  .

2. Podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce.

MOŽNOST 
BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ 

KOMPOSTÉRU 
PRO OBČANY BYSTŘICE N. P.

Zájemce o zapůjčení kompostéru nás může kontaktovat 
u paní Procházkové telefonicky (606 770 113) nebo 

e-mailem (prochazkova@ts-bystrice.cz), případně osobně v sídle fi rmy. 
TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.

Místní poplatky 2018

Poplatek za odpad Poplatek za psa

Poplatek je možné zapla  t na po-
kladně MěÚ, Příční 405, II. patro nebo 
na účet: 9005-0000723751/0100, 
VS: 315001341, SS: číslo popisné
Termín: 
do 31. 3. 2018

Na základě Obecně závazné vyhláš-
ky Města Bystřice nad Pernštejnem 
č. 3/2015 upozorňujeme občany, že 
poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2018 je 600 Kč na 
osobu.

Na základě OZV Města Bystřice 
nad Pernštejnem č. 4/2015 dále 
upozorňujeme občany na poplatek 
ze psa pro rok 2018 ve výši 500 Kč 
(rodinný dům v Bystřici n. P.), 1500 
Kč (bytový dům v Bystřici n. P.), 200 
Kč (integrované obce).

Poplatek je možné zapla  t na po-
kladně MěÚ, Příční 405, II. patro nebo 
na účet: 9005-0000723751/0100, 
VS: 315001340, 
SS: rodné číslo poplatníka

Termíny jsou pro:
- Integrované obce do 31. 3. 2018
- ulice Lipová, Višňová, Jívová, To-

polová, Nádražní  do 30. 4. 2018
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, 

Novoměstská  do 31. 5. 2018
- ostatní ulice do 30. 6. 2018

, 

p p

0188

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště okresu Žďár nad Sázavou

pořádají

MINIBURZU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V PRŮMYSLOVÝCH OBORECH

Zveme všechny zájemce o trvalé zaměstnání na miniburzu práce, 

na které zaměstnavatelé z regionu Bystřicka a Novoměstska budou 

prezentovat možnos   pracovního uplatnění v průmyslových oborech.

Místo konání:

Velká zasedací místnost (přízemí, dveře č. 1.11)

Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Datum a čas: pátek 9. března 2018 od 8:30 do 11:30 hod.

Účast přislíbili:
ADOZ, s.r.o.

Cooper-Standard Automo  ve Česká republika s.r.o.

MEDIN, a.s.

Wera Werk s.r.o.

Železárny Štěpánov, spol. s r.o.

Poděkování Městskému úřadu v Bystřici nad Pernštejnem za zapůjčení prostor.

(Pokračování ze str. 1)
Proto byla v rozpočtu města na 

rok 2018 vyčleněna částka na opra-
vu zázemí Tenisového klubu. Práce 
budou probíhat od března do červ-
na letošního roku. Rekonstrukce pů-
vodního objektu se týká zázemí Te-
nisového klubu a přístavbou vznik-
nou samostatné šatny pro muže 

a pro ženy s navazujícími sprchami 
a WC. Nově bude vybudován spojo-
vací krček ke vstupu do haly. Přístavba 
a související stavební úpravy zacho-
vají prvky původního objektu a zajis-
  důstojné zázemí sportovců Teniso-

vého klubu.
Josef Vojta,

místostarosta

Oprava zázemí...
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RŮZNÉ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V České republice působí několik 

dozorových orgánů, které mimo jiné 
disponují i pravomocí řešit spotře-
bitelské spory. Jak již z názvu plyne, 
jedná se o snahu najít smírné řešení 
sporu mezi spotřebitelem a podni-
katelem jinou než soudní cestou. Na 
rozdíl od soudů však tyto ins  tuce ne-
mají pravomoc věc závazně rozhod-
nout nebo zakládat účastníkům nová 
práva a povinnos  . Jejich úlohou je 
většinou najít způsob, jak by se strany 
sporu mohly dohodnout. Pokud nelze 
smírného řešení sporu dosáhnout, 
spotřebitel má stále možnost obrá  t 
se se svým problémem na soud. V 
následujícím článku se zaměříme na 
mimosoudní řešení spotřebitelských 
sporů Českou obchodní inspekcí, 
Českým telekomunikačním úřadem a 
Energe  ckým regulačním úřadem. 

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Obecným dozorovým orgánem 

na úseku ochrany spotřebitele a 
také subjektem mimosoudního 
řešení sporů je Česká obchodní in-
spekce. ČOI se zabývá spory z kupní 
smlouvy nebo ze smlouvy o posky-
tování služeb s výjimkou smluv uza-
vřených v oblas   zdravotních služeb 

poskytovaných pacientům zdra-
votnickými pracovníky za účelem 
poskytování zdravotní péče, včetně 
předepisování, vydávání a poskyto-
vání léčivých přípravků a zdravot-
nických prostředků; v oblas   služeb 
obecného zájmu nehospodářské 
povahy; s veřejnými poskytovateli 
dalšího nebo vysokoškolského vzdě-
lávání. Nejčastěji se bude jednat o 
neuznanou reklamaci zboží zakou-
peného v obchodě. 

Spor je zahájen návrhem ze stra-
ny spotřebitele. Tento návrh lze po-
dat poté, co se spotřebitel neúspěš-
ně pokusí věc vyřešit přímo s pod-
nikatelem. Lhůta pro podání tohoto 
návrhu činí jeden rok od doby, kdy 
spotřebitel uplatnil poprvé své prá-
vo. Jedná se typicky o okamžik, kdy 
došlo k reklamaci zboží.

V návrhu je nutné uvést přesnou 
iden  fi kaci stran sporu, tedy údaje 
o spotřebiteli a podnikateli. Násled-
ně je nutné přesně vylíčit rozhodné 
skutečnos  . Těmi budou typicky 
okamžik koupě, reklamace a její 
neuznání, snaha věc smírně vyřešit 
s podnikatelem, včetně důkazních 
prostředků.  

Dále musí v takovém návrhu být 

informace o tom, jak by měl být 
spor vyřešen a prohlášení, že v téže 
věci nebylo rozhodnuto soudem ani 
jiným orgánem. Pokud by tomu tak 
bylo, ČOI tento návrh odmítne. Další 
důvod k odmítnu   je zmeškání lhůty 
1 roku k podání návrhu, bezdůvod-
nost návrhu, nebo pokud návrh ne-
patří do působnos   ČOI. 

Podání návrhu není nijak zpoplat-
něno. Nejlepší cesta k podání ná-
vrhu je přes elektronický formulář, 
který naleznete na webových strán-
kách www.coi.cz 

ČOI nebude ve sporu rozhodo-
vat. Vypracuje nezávislý a nezávaz-
ný posudek, na základě kterého 
by mělo dojít k uzavření společné 
dohody stran sporu. Pracovník ČOI 
povede strany k urovnání sporu 
jako nezávislý prostředník, který jim 
bude případně nápomocen radou 
a názorem. Lhůta pro ukončení mi-
mosoudního sporu je 90 dní. Lze ji 
prodloužit pouze ve zvlášť závaž-
ných případech. Mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu skončí uza-
vřením písemné dohody stranami 
sporu, jednostranným prohlášením 
spotřebitele o ukončení účas   na 
řešení sporu, smr  , prohlášením za 
mrtvého, prohlášením za nezvěst-
ného nebo zánikem jedné ze stran 
sporu bez právního nástupce, mar-
ným uplynu  m 90 denní lhůty, nebo 
odmítnu  m návrhu. 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Česká obchodní inspekce odmít-

ne návrh spotřebitele v případě, že 
je jedná o návrh spadající do oblas   
elektroenerge  ky, plynárenství a 
teplárenství. V tomto případě je k 
mimosoudnímu řešení sporů pří-
slušný Energe  cký regulační úřad – 
odbor právní ochrany spotřebitele. 

Pokud tedy neúspěšně reklamu-
jete u svého dodavatele energií vy-
účtování, máte po zamítnuté rekla-
maci možnost obrá  t se na Energe-
 cký regulační úřad – odbor právní 

ochrany spotřebitele (OPOS). 
Tento návrh můžete podat pro-

střednictvím poštovních služeb na 
adresu OPOS, Energe  cký regulační 
úřad, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 
7, nebo elektronicky na adresu: po-
datelna@eru.cz. 

V návrhu je také nutno iden  fi -
kovat přesně strany sporu, uvést, 
v čem spotřebitel spatřuje porušení 
povinnos   ze strany držitele licence, 
např. obchodníka nebo distributo-
ra elektřiny, plynu, apod., s uvede-
ním, jakým způsobem případ řešil 
v rámci standardních reklamačních 
postupů, jak byla vyřízena podaná 
reklamace/s  žnost ze strany drži-
tele licence; jakými důkazními pro-
středky spotřebitel prokazuje svá 
tvrzení, např. uzavřenou smlouvou, 
obchodními podmínkami, ceníkem, 
korespondencí s držitelem licence 
potvrzující snahu spotřebitele o 
smírné vyřešení sporu, zprávou od 
držitele licence o vyřízení jeho re-

klamace/s  žnos   apod. Spotřebitel 
musí rovněž uvést, čeho se domáhá.

Toto řízení není nijak zpoplat-
něno. K ukončení mimosoudního 
řešení sporu zahájeného na návrh 
spotřebitele musí dojít do 90 dnů 
od podání návrhu. Ve výjimečných 
případech lze lhůtu prodloužit na 
120 dní. Návrh lze odmítnout, po-
kud spor nenáleží do věcné působ-
nos   ERÚ, ve věci již rozhodl soud, 
nebo bylo zahájeno řízení u soudu, 
nebo již bylo ve stejné věci zahájeno 
nebo ukončeno mimosoudní řeše-
ní spotřebitelského sporu u jiného 
subjektu uvedeného v zákoně o 
ochraně spotřebitele, neobsahuje-li 
návrh potřebné náležitos   pro zahá-
jení řízení a navrhovatel nedostatky 
po obdržení výzvy ve lhůtě 15 dnů 
neodstranil.

Cílem mimosoudního řešení spo-
rů je nalézt smírné řešení mezi spo-
třebitelem a distributorem energií. 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
ČTÚ působí v oblas   elektronic-

kých komunikací a poštovních slu-
žeb. Pokud tedy máte problémy se 
svým operátorem, který zamítl re-
klamaci, lze se obrá  t na ČTÚ, nikoli 
na ČOI.

ČTÚ je oprávněn rozhodovat o 
námitkách pro   vyřízení reklamace, 
řešení sporů mezi poskytovatelem 
služby elektronických komunikací a 
účastníkem/uživatelem, resp. mezi 
provozovatelem poštovních služeb 
a odesílatelem/adresátem.

Podání námitek je zpoplatněno 
částkou 100 Kč. Podání lze učinit pí-
semně na adresu ČTÚ resp. odborů 
pro oblas  , předložit osobně na po-
datelnu ČTÚ nebo ústně do proto-
kolu. Podání je také možno učinit 
v elektronické podobě na elektro-
nickou adresu spotrebitelskespo-
ry@ctu.cz.

Návrh na zahájení řízení o námit-
ce pro   vyřízení reklamace je nutno 
podat bez zbytečného odkladu, nej-
později však do 1 měsíce ode dne 
doručení vyřízení reklamace nebo 
marného uplynu   lhůty pro její vyří-
zení, jinak toto právo zaniká.

Opožděný návrh ČTÚ tedy odmít-
ne, stejně tak jako návrh, který ob-
sahuje vady, které nebyly po před-
chozí výzvě ČTÚ odstraněny. Podání 
námitky však nemá odkladný úči-
nek, což znamená, že dokud ČTÚ 
nerozhodne, je nutno dále hradit 
všechny poplatky dané smlouvou. 
Lhůta pro vydání rozhodnu   činí 90 
dní, lze ji prodloužit ve zvlášť složi-
tých případech. 

Výsledek tohoto mimosoudního 
řešení sporu má povahu rozhodnu   
ČTÚ.  Opravným prostředkem pro   
rozhodnu   ČTU je rozklad, o kterém 
rozhoduje předseda Rady ČTÚ, kte-
rý lze následně přezkoumat soudně. 

Michaela Du  ová
odborná právní poradkyně 

Sdružení obrany spotřebitelů - 
Asociace

 

 
 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA  
Tolstého 2, 586 01 Jihlava                                                 

 
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - Tisková zpráva  

 

Přiznání k  dani  z příjmů  za  rok  2017 jsou  poplatníci  povinni   podat  nejpozději do úterý 
3. dubna 2018. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, 
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se 
lhůta prodlužuje do pondělí 2. července 2018. To platí jen, je-li příslušná plná moc 
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 
2018 včetně. 
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou 
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. 
 
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách: 

 v termínu od 26. 3. do 29. 3. 2018 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do 
17.00 hodin  

 v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin  

 o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou 
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých 
pracovištích. 
 
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím 
spojených také formou výjezdů do vybraných obcí: 
 

Územní pracoviště Obec Den Hodina Místo

v Jihlavě Polná 21.3., 26.3., 28.3.2018 8.00 - 17.00 Městský úřad

3.4.2018 8.00 - 18.00 Městský úřad

Třešť 26.3., 28.3.2018 8.00 - 17.00 Kulturní dům Třešť, Fialková 1, Třešť

27.3.2018 8.00 - 15.30 Kulturní dům Třešť, Fialková 1, Třešť

3.4.2018 8.00 - 18.00 Kulturní dům Třešť, Fialková 1, Třešť

Golčův Jeníkov 21.3., 28.3.2018 13,30 - 17,00 zasedací místnost MÚ

Přibyslav 19.3., 28.3.2018 13,30 - 17,00 zasedací místnost MÚ

Světlá nad Sázavou 27.2., 6.3., 13.3., 20.3.2018 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00 malá zas. místnost MÚ

Kamenice nad Lipou 5.3., 19.3.2018 8:00 - 16.00 Městský úřad

Počátky 7.3., 21.3.2018 8:00 - 16:00 Kulturní zařízení města

Lukavec 14.3.2018 12:00 - 16:00 Městys Lukavec

v Třebíči 19.3.2018 8.00 -12.00 MěÚ Hrotovice

21.3.2018 13.00 - 17.00 MěÚ Hrotovice

19.3.2018 13.00 - 17.00 MěÚ Jaroměřice n/R.

21.3.2018 8.00 - 12.00 MěÚ Jaroměřice n/R.

21.3.2018 12.00-17.00 zasedací místnost MÚ

28.3.2018 12.00-17.00 zasedací místnost MÚ

ve Žďáru nad Sázavou Nové Město na Moravě 14.3., 28.3.2018 8.00 - 16.00 Městský úřad

Jimramov 21.3.2018 8.00 - 16.00 Městys Jimramov

Jaroměřice n/R.

ve Velkém Meziříčí Velká Bíteš 

SEZNAM NÁVŠTĚV - MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY - 2018

v Havlíčkově Brodě

v Pelhřimově

Hrotovice

 
 
 
Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2018 
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.  
 
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2017 a k jeho vytištění 
je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře 
jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy. 
 
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém 
portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz. 
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Po nás potopa
Na špatné 

hospodaření 
upozorňuj i 
p ř e d s t a v i -
tele našeho 
města už více 
než tři roky a 
pokusím se 
shrnout proč. 

Rezervy města ve výši cca 356 milionů 
korun utra  li (89 mil. z akcií energe  c-
kých společnos  , 97 milionů bankov-
ních rezerv, 120 mil. korun z daňového 
ráje a 50 mil. rozprodejem nemovi-
tos  ). Utra  li ale také postupně dal-
ších 500 milionů korun z vybraného 
nájemného, převážně z bytů a kotel-
ny. Polovina vybraných prostředků z 
nájemného se nesmyslně „projedla“ 
- nebyla využita na opravy ani inves-
 ce. Bystřice byla jediným městem 

Žďárska, které mělo tak vysoké rezer-
vy, přesto z nich nezbylo nic. Dosud 
jsem od starosty nedostal odpověď, 
čím budou tyto rezervy nahrazeny, 
protože i rozpočet města na letošní 
rok je plánován jako defi citní a Bystřice 
se zadlužuje. Půjčku na rekonstrukci 
paneláků budeme splácet do roku 
2025, zimní stadion do roku 2021. Ve 
ztrátě je EDEN, v havarijním stavu so-
kolovna, rekonstruovat by potřebovaly 
i městské byty a nyní koalice schválila 
ve fázi projektové přípravy výstavbu 
„wellness“. I zimní stadion stojí měs-
to každý rok vysoké dotace sportov-
ním klubům a školám na bruslení 
a starostova odpověď typu „máme 
na účtu 120 milionů korun“ je proto 
úsměvná. Peníze dostává město od 
státu pravidelně na potřebné man-
datorní výdaje (platy úředníků, škol-
ství, sociální dávky…) a nelze je tedy 
využít jinak. A samochvála vedení, 
že tu přece máme fungující sportov-
ní halu, tenisové kurty a městskou 
kasu plní příjmy z biomasové kotelny 
a nájemného z bytů, není na místě, 
protože to všechno „zdědili“. Rezervy 
ale došly a vedení města přesto ne-
chce slevit z oslnivého investování. 
Uchyluje se k výstavbě nerentabilních 
inves  c na dluh a půjčuje si od pri-
vátních stavebních společnos  . Třeba 
i parkovací automaty ve měs-
tě vlastní soukromá fi rma, kte-
rá se s námi o část výtěžku dělí.

EDEN 
Neštěs  m pro Bystřici je předraže-

ný Eden, který stál i s masivní dotací 
téměř 200 milionů korun, ročně plo-
dí několikamilionové ztráty (město 
stál jen jeho provoz už cca 20 mil. ko-
run) a opět se ukazuje, že pro místní 
nepředstavuje přínos, který by odpo-
vídal těmto gigan  ckým nákladům. 

Zimní stadion
Pořízení zimního stadionu na dluh 

(za cenu včetně DPH 67,6 mil. korun) 
prostřednictvím soukromé staveb-
ní fi rmy, která jej i provozuje, je také 
ukázkou špatného hospodaření měs-
ta. Po dese   letech bude stadion po-
třebovat zásadní opravu, na kterou 
ale nebudou vytvořeny ze symbolic-
kého nájemného ve výši 50  síc korun 
ročně (!) rezervy. Veřejnost má přitom 
možnost bruslit jen v zimních měsí-
cích, a to 3 hodiny a 45 minut týdně, 
protože stadion pochopitelně vytěžu-
je sportovními ak  vitami soukromá 
fi rma. Jsem přesvědčen, že podob-
ný zimák bychom při řádné veřejné 
soutěži za své postavili levněji (viz. 
Sedlčany nebo Ús   nad Orlicí), jeho 
provoz bychom dotovali transparent-
ně, udržitelně a sloužil by především 
místním.

„WELLNESS“
Podobný projekt je nyní prosazo-

vaný radnicí za nejméně 70 milionů 
korun. Tzv. wellness je v podstatě vy-
budování nadstandardního zázemí 
pro fotbalový klub s přístavbou sport-
hotelu, opět na dluh s již předem zná-
mým zhotovitelem, kterému se má 
celý hotel pronajmout na 30 let! Opět 
se jedná o zoufalý pokus stavět za ja-
koukoliv cenu, a v zastupitelstvu ani 
netušíme, jaké přínosy má mít projekt 
pro občany a jak fi nančně dopadne na 
město. 

Potřebujeme nabíjecí stanici pro 
elektromobily?

Ptám se, proč město stavělo re-
stauraci Café ohrada, když je zavřená 
a kdy se náklady na výstavbu vrá  . 
Proč jsme přebírali sokolovnu, když ji 
necháváme chátrat? 

Město hospodaří špatně i v energe-
 ce - na kogeneraci v kotelně profi tuje 

místo města soukromá fi rma. Také zá-
měr sportovní haly využít k vyhřívání 
bazénů elektřinu vyrobenou vlastní 

střešní fotovoltaikou byl vedením 
města odmítnut, naopak průmyslo-
vá zóna je obrovskou cizí elektrárnou 
z velké čás   zaplněna. Paradoxně 
město vybudovalo na EDENu nabíjecí 
stanici pro elektromobily, kterou té-
měř nikdo nevyužívá. 

Proč i místa pro stavebníky nepři-
pravilo město samo? Raději pozem-
ky prodá a přípravu stavebních míst 
chystá soukromá fi rma. 

Opozice nemá kontrolní výbor
Takovéto hospodaření není dlou-

hodobě udržitelné a vedení města by 
mělo říci, z čeho bude hradit zejména 
opravy neuvážených inves  c a kde 
vezme na jejich dlouhodobý provoz. 
Problémem našeho města je malý 
počet opozičních zastupitelů. Po vol-
bách si sice opozice prosadila většinu 
v kontrolním výboru města, jenže člen 
výboru za KDU krátce po svém zvolení 
rezignoval. Domníval jsem se, že bude 
nahrazen opět někým z KDU, vedení 
města ale využilo situace a prohlaso-
valo si svého člena. Radnice práci kon-
trolního výboru ignoruje a na žádos   
a připomínky reaguje pozdě nebo 
vůbec (zápisy KV jsou na webu). Pak 
se například nemůžeme divit, že byl 
plánovaný příspěvek města na Eden 
ve výši 40 mil. korun překročen téměř 
dvojnásobně apod.

Starosta se neustále odvolává na 
zastupitele, že „vše schválili“ a jsou 
tedy zodpovědní. Pokud budou v za-
stupitelstvu lidé, kteří jsou fi nančně 
napojeni na radnici, a tedy hlasují 
převážně s vedením, nic se nezmění.  
Záleží ale i na tom, jak žádost o schvá-
lení projektu vedení města zastupite-
lům představí. Na konci roku 2013 dali 
zastupitelé na přání radnice také před-
běžný souhlas soukromému investo-
rovi s výstavbou závodu na zpracování 
jaderných odpadů v průmyslové zóně. 
Téměř rok jsme sháněli informace 
a odborníky, abychom zjis  li jeho rizi-
ka. Založili jsme spolek a s podporou 
místních fi rem i pana prezidenta jsme 
dosáhli vyhlášení referenda. Občané 
řekli závodu jasné NE. Kdybychom se 
o záměru radnice včas a náhodou ne-
dozvěděli, jaderný závod by v Bystřici 
byl, protože měl silnou podporu vede-
ní města a tedy i většiny zastupitelů.

Myslím si, že by občané místo ztrá-
tových inves  c preferovali projekty, 
které budou sloužit jim. Město trápí 
špatná dopravní dostupnost, musíme 
rozšířit parkovací místa na sídliš  ch a 
začít s rekonstrukcí vnitřků městských 
bytů. Vždy ale s udržitelným fi nanco-
váním. 

Základem dlouhodobé fi nanční 
strategie města by měl být kvalitně 
zpracovaný rozpočtový výhled, širo-
ce prodiskutovaný pro všechny za-
mýšlené inves  ce včetně propočtů 
budoucích provozních nákladů. Tak, 
abychom se vyhnuli obrovskému mr-
hání vlastními i dotačními penězi a ne-
museli trnout, zda na opravy a provoz 
v budoucnu budeme mít.

Vít Novotný, zastupitel HORA

Co je funkcionalismus 

Když natáčel David Vávra svůj tele-
vizní seriál Šumná města, vybral z Bys-
třice jen dvě prvorepublikové stavby: 
Starou radnici (dříve okresní záložnu, 
postavenou 1936) a budovu dnešní 
České spořitelny (městská spořitelna, 
1931-32). Z té první se zachovala pů-
vodní jen horní část, spodní defi ni  v-
ně zničil mohutný průjezd probouraný 
pro cisterny směřující do mlékárny. 
Z budovy spořitelny (známý architekt 
Freiwald) se zachovala rovněž jen fa-
sáda; z původního interiéru nezůstalo 
nic: zmizelo traver  nové obložení, 
obrazy Jamborovy, Joži Úprky a býva-
lého ředitele Skorkovského. Působivý 
vstup navozující atmosféru bankov-
ního domu byl nahrazen posuvným 
sklem, plastovými stolky a židličkami 
nádražního typu.

Jedna stavba se však dochovala 
celá v původním stavu: funkciona-
lis  cká sokolovna stavěná v letech 
1933-34. Tento stavební sloh, rozšíře-
ný ve střední a západní Evropě ve 20. 
a 30. letech 20. stole  , se vyznačuje 
jednoduchými, čistými liniemi, páso-
vými okny, rovnou střechou, nesnáší 
ornament a zdůrazňuje funkci, účel 
stavby. Čerpají z něho nejen stavby 
panelákového typu, ale také dnes tak 
moderní minimalismus (Ikea např.) 
Celý svět zná vilu Tugendhat, pavilon 
A brněnského výstaviště, Baťův mra-
kodrap ve Zlíně, Veletržní palác v Pra-
ze, stavby Adolfa Loose u nás i ve Vídni 
(Raiff eisenbank aj.).

Teď čteme, že osud bystřické so-
kolovny je ohrožen. Celé generace 
chodily do sokolovny cvičit, hrálo se 
tam desítky let ochotnické divadlo, 
dole v malém sále divadlo loutkové, 
v hlavním sále se konaly plesy, akade-
mie, taneční……… Orlové se domohli 
vzkříšení orlovny a sokolové si totéž 
nezaslouží? Nějak to nemohu pocho-
pit.  Ještě štěs  , že v Bystřici nemáme 
třeba Karlův most; asi bychom ho taky 
zbourali, je přece tak zchátralý………

J. Michálková

Fejeton

Nečekané setkání
Šla jsem domů a nesla kabelu 

s igelitovou taškou. Na chodníku 
jsem se setkala s chlapcem, asi 
8-9   letým. Usmál se na mě a 
řekl:“ Paní, mohu Vám vzít tu taš-
ku?“ Když jsem se na něj asi podiv-
ně podívala, vysvětloval: „Já jsem 
skaut a chci alespoň jedenkrát za 
den udělat dobrý skutek! Vy jste 
mi to umožnila, tak Vám děkuji.“

Chování chlapce mě až dojalo… 
Šli jsme ještě kousek spolu stej-
nou cestou. Vysvětlil mně, že jde 
za babičkou. Ta byla jistě ráda, že 
ji navš  vil! Je dobrou zprávou, že 
máme dobře vychované dě  .

Těch špatných zpráv ve sdělo-
vacích prostředcích máme dost!

-bž-

NABÍZÍME: 
JEDNORÁZOVÝ A PRAVIDELNÝ 
ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM.

Cena: 120,- Kč / hodina

PROFESIONÁLNÍ  ÚKLID

BLESK s.r.o.
Tel.: 566 626 257, 739 333 359
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Jak je to se sokolovnou, wellnessem a ostatní
SOKOLOVNA
Začnu trochu zeširoka. 1. července 

1934 byla slavnostně otevřena budova 
sokolovny. Ve své době byla zcela jistě 
nejdůležitějším kulturně-společen-
sko-sportovním centrem ve městě. 
Za komunis  cké éry byl Sokol zrušen, 
nicméně cvičitelé dál pokračovali ve 
své činnos  , ale budově sokolovny 
se přes veškerou snahu nedostávalo 
nutné údržby a zejména peněz. Tato 
situace se bohužel o mnoho nezlep-
šila ani po roce 1989, kdy byla činnost 
Sokola ve městě obnovena (konkrétně 
byl zaregistrován 1. 1. 1992). O své po-
stavení sportovního centra přicházela 
sokolovna postupně i  m, jak se za-
čala budovat nová sportoviště, tedy 
tělocvičny u škol a v neposlední řadě 
sportovní hala. Otevřením kulturního 
domu 12. září 1980 se ze sokolovny 
přesunula většina kulturních akcí prá-
vě do kulturního domu. Z pohledu 
města je tedy zabezpečeno jak spor-
tovní, tak kulturní vyži  , a to na velmi 
dobré úrovni. Proč tedy město chtělo 
sokolovnu? Město o sokolovnu oprav-
du zájem nemělo, ale už v roce 2009 
oznámila Župa Havlíčkova, což je jaký-
si nadřízený orgán bystřických sokolů, 
že hodlá budovu sokolovny prodat 
KOMUKOLI za částku 3,5 miliónu ko-
run. Bystřič   sokolové se s prodejem 
nechtěli smířit, a od tohoto okamžiku 
vstupuje do jednání město. Ptáte se, 
proč? Jak již bylo výše napsáno, měs-
to je schopno zajis  t sportovní vyži   
občanů našeho města a sokolovnu 
k tomu nepotřebuje. Nebezpečí pro-
deje sokolovny Župou Havlíčkovou 
právě spočívalo ve slově komukoliv, 
protože Župa Havlíčkova nehodlala při 
prodeji c  t ideály Dr. Tyrše. Jejím zá-
měrem byl komerční prodej sokolov-
ny, takže její nový majitel by v sokolov-
ně mohl provozovat vlastně cokoliv.  
Jelikož se budova sokolovny nachází 
v zástavbě rodinných domů a sou-
časně těsně vedle základní školy, bylo 
prak  cky povinnos   města vstoupit 
do jednání. Těžko bychom asi obyvate-
lům přilehlých nemovitos   vysvětlova-
li, že v jejich sousedství je provozována 
např. každodenní diskotéka nebo ještě 
něco horšího. Je také nutné podotk-
nout, že by bystřič   sokolové z prodeje 
neviděli ani korunu. Výtěžek z pro-
deje sokolovny by byl příjmem Župy 
Havlíčkovy. V tento okamžik vyvstává 
myšlenka na nové oživení života v so-
kolovně a také idea Centra volného 
času, do kterého by byly začleněny 
různé organizace. Vzniká velmi orien-
tační objemová studie, ve které jsou 
náklady na rekonstrukci odhadnuty 
na 25 miliónů korun. Dalších pět let 
probíhala vyjednávání o převodu so-
kolovny na město. V těchto jednáních 
je nutné vyzdvihnout korektní a kon-
struk  vní přístup bystřických sokolů 
a ne příliš „diploma  cké“ jednání 
Župy Havlíčkovy či České obce sokol-
ské. Teprve 25. 3. 2015 schválilo zastu-
pitelstvo města dohodu o bezúplat-
ném předání sokolovny do majetku 

města. Na základě této dohody začalo 
město projektovat a až nástupem od-
borníků všech stavebních profesí bylo 
zjištěno, že sokolovna je v ještě horším 
stavu, než město předpokládalo. Také 
nároky jednotlivých organizací na 
prostor se zvětšovaly, takže inves  ční 
náklady vyšplhaly bezmála k 60 milio-
nům korun. I přes všechnu architekto-
nickou snahu by však sokolovna byla 
slepencem místnos  , kam by byly na-
skládány jednotlivé organizace, a i tak 
by byly některé prostory stále provi-
zorní. Například právě judo by nemělo 
plnohodnotné rozměry. V tuto chvíli 
stojíme před otázkou, jak dál? Soko-
lovna je sta  cky zajištěna. Jak už bylo 
dvakrát napsáno, město sokolovnu 
bezprostředně k ničemu nepotřebuje. 
Z tohoto důvodu stále existuje prostor 
pro zazmyšlení, jak postupovat dál. 

Nesouhlasím však s názorem, že 
město vychází vstříc jedné zájmové 
skupině – v tomto případě judistům a 
jedná nekoncepčně. Judisté provozují 
svůj sport v opravdu nevyhovujících 
podmínkách pod jevištěm v kulturním 
domě. Opravdu si vážím jejich činnos-
  tak, jako činnos   každé jiné ak  vní 

organizace, která pracuje s mládeží. 
Tyto ak  vity se snažíme podporovat. 
Domnívám se, že výstavba judárny u 
Základní školy Nádražní je koncepč-
ním krokem, neboť ji využijí nejenom 
judisté, ale i žáci ZŠ při hodinách tě-
lesné výchovy. Navrhované prostory 
v sokolovně by zase nebyly plnohod-
notné a rozměrově by se jednalo o 
provizorní řešení.

WELLNESS
Vybudováním zimního stadionu 

a Centra Eden vznikl nový „veřejný 
prostor“, který je v jistém smyslu pří-
stupný všem. Zde se mohou scházet 
a společně trávit čas lidé různých vě-
kových skupin. „Areál Lužánek“ nabízí 
kvalitu příměstského prostoru s řadou 
přírodních charakteris  k, který má 
v tuto chvíli jasně vymezenou funkci, 
a to jako místo určené k realizaci spor-
tovních, rekreačních a volnočasových 
ak  vit obyvatel. Abychom věděli, jak 
tento prostor dále rozvíjet, bylo v roce 
2016 architektovi zadáno vypracování 
územní studie, která by zahrnovala 
zjednodušeně řečeno prostor od Cen-
tra Eden po kulturní dům a sportovní 
halu. Práce se jmenovala Rozvoj spor-
tovních, volnočasových a turis  ckých 
ak  vit. Ze studie vyplynul, pro nás 
možná trochu překvapivě, jako největ-
ší problém dopravní spojení. Architekt 
považuje za nevyhnutelné obnovení 
propojení mezi objekty Areálu sportu 
a kultury s.r.o. a Lužánkami. Součás   
studie bylo mimo jiné také navržení 
nejvhodnějšího umístění zařízení pro 
wellness, přičemž se nabízelo několik 
možnos  . U haly, na koupališ   s mož-
nos   prodloužení sezóny, samostatně 
nebo u Sporthotelu. Nakonec bylo 
jako nejvhodnější vyhodnoceno umís-
tění u hotelu s možnos   propojení na 
jižní straně s koupalištěm. Určitě bych 
si netroufl , jako někteří kolegové za-

stupitelé, sám projektovat. Na pracov-
ním semináři zastupitelů byl 1. února 
2017 představen materiál s názvem 
Rozvojové ak  vity města pro roky 
2017 a dál. Tento materiál neobsaho-
val jen tři položky, bylo jich celkem 36. 
Opravdu netuším, proč některým ze 
zastupitelů z tohoto materiálu „pad-
la brada“. Pod bodem 20 se skrývala 
ak  vita s názvem „Wellness a příslu-
šenství“, kde již bylo jasně řečeno, že 
tato ak  vita se skládá ze tří čás  , a to  
wellness, nových fotbalových kabin 
a nové komunikace pod fotbalovým 
stadionem. Omlouvám se, že došlo 
k přejmenování, i když obsah zůstal 
úplně stejný. V tomto materiálu na 
závěr konstatuji, cituji: „Samozřejmě, 
prioritou města je bydlení, zaměstna-
nost, vzdělávání, doprava a zdravotní 
péče“. A po dalším odstavci, který se 
věnuje rozvojovým ak  vitám, je kon-
statováno: „Z výše uvedeného mate-
riálu vyplývají tři velké a tedy fi nanč-
ně náročné oblas   a na zastupitelích 
je rozhodnout o prioritách. Jedná se 
o wellness, sokolovnu a kulturní dům“. 
V tomto ohledu se zastupitelé dohod-
li na projektové přípravě wellness 
a příslušenství, tedy pro přejmenova-
ný projekt Volnočasových a sportov-
ních ak  vit. Na základě této většinové 
shody schválilo zastupitelstvo města 
dne 15. 3. 2017 projektovou přípravu. 
V minulém roce tedy vznikaly studie, 
které samozřejmě budou se zastupi-
teli projednávány a diskutovány. Well-
ness musí samozřejmě primárně slou-
žit našim občanům. Já se domnívám, 
že každé město musí mít připraveny 
projekty pro jeho další rozvoj.

OSTATNÍ
A na závěr mi dovolte malé po-

vzdechnu  . Doufám, že u nás ve měs-
tě nebude pla  t ono staré rčení, že 
opakovaná lež se stává pravdou. Mám 
na mysli stále se opakující lži jednoho 
opozičního zastupitele, že město je za-
dluženo, že nemá peníze atd. Myslím 
si, že podobná slova jsme již v minu-
los   slyšeli, jenom to bylo v biliónech 
– takže se asi máme na co těšit. Takže 
pár suchých, pravdivých a nikoli vymy-
šlených čísel: v roce 2005 jsme převzali 
od tehdejšího vedení necelých 51 mili-
ónů korun na účtech, nyní je na účtech 
města 124 miliónů korun – nárůst cca 
70 milionů korun. Majetek města rok 
2005 1,1 miliardy korun, rok 2018 
1,6 miliardy korun – tedy nárůst půl 
miliardy korun. A zase suchá a prav-
divá čísla k rozpočtu města – už Vás 
nebudu zdržovat dese   léty, ale začnu 
rokem 2010 – přebytek 22 milionů, 
2011 – přebytek 12 milionů, 2012 – 
přebytek 18 milionů, 2013 – přebytek 
61,5 miliónů, 2014 – defi cit 60 milió-
nů, 2015 – přebytek 30 miliónů, 2016 
– přebytek 43,6 miliónů, 2017 – defi -
cit 26 miliónů, takže suma sumárum 
v letech 2010 až 2017 činil přebytek 
rozpočtu města přes 100 miliónů ko-
run. Dr  vá většina peněz jde na opravy 
a rekonstrukce městského majetku.

Jsem také hrozně rád, že si tento 

zastupitel konečně přečetl a ztotožnil 
se s programem Sdružení za rozvoj 
bystřického regionu, ve kterém je 
prioritou rekonstrukce městských by-
tových domů. Bohužel jsme „zdědili“ 
zcela vybydlený bytový fond, do kte-
rého minulé vedení nedalo ani koru-
nu (jen pro ilustraci, jak je tomu nyní, 
rok 2017 – zateplení šes   panelových 
domů 60 miliónů, letos domy na Čer-
ném vršku 12 miliónů korun, dům 
s pečovatelskou službou a každoroční 
oprava osmi bytů po dvou miliónech 
korun a další „drobné opravy“). Sna-
žíme se účelně a efek  vně využívat 
staré nemovitos   – jen tak namátkou, 
přestavba internátu Pod Horou na sta-
cionář, mateřskou školku na Voldáně 
na ústav sociální péče a individuální 
bydlení, budovu učiliště na radnici či 
přístavbu u Základní školy Nádražní 
na základní uměleckou školu. Kdy-
bych měl použít rétoriku pana kolegy 
zastupitele (ale velmi nerad), tak jsme 
od předchozího vedení také „zdědili“ 
bazén, hotel, halu, velkovývařovnu, 
které prodělávaly či prodělávají. Ale já 
na rozdíl od kolegy jsem velmi rád, že 
zde tyto stavby vznikly a slouží, neboť 
se na rozdíl od něj domnívám, že vět-
šina této infrastruktury do zdravého, 
moderního a sebevědomého města 
a pro jeho občany patří. Vždy jsme se 
snažili udržet kon  nuitu s předchozím 
vedením, co bylo dobré, v tom jsme 
pokračovali a snažili se navázat, kde 
byl problém, ten jsme řešili. Kdybych 
se na město díval kolegovou op  -
kou, tak bychom ve městě s lehkou 
nadsázkou nemohli mít ani kulturní 
dům, muzeum či knihovnu, nemohli 
bychom budovat cyklostezky nebo 
dětská hřiště (možná námět na příš   
článek ), protože nevydělávají. Také 
se velmi divím, že kolega, ač podnika-
tel, nepodporuje, ale naopak zatracu-
je spolupráci města se soukromými 
podnikajícími subjekty. 

Já na rozdíl od něj věřím, že inves-
 ce ve městě jsou opravdu vidět. 

Nejedná se jenom o bytový fond, ale 
i nové silnice, parkoviště, průmyslo-
vou zónu, sportoviště či všechny školy, 
ale i nepopulární kanály a vodovody, 
v kterých jsou „neviditelné“ desítky 
miliónů korun.

Rozhodně nechci kolegovi zastu-
pitelovi ubírat jeho názor, ale já, na 
rozdíl od něj, vždy budu podporovat 
rozvoj infrastruktury ve městě, pod-
porovat všechny ak  vní organizace 
nebo jedince, podporovat spolupráci 
mezi městem a podnikateli a jsem 
velmi rád, že tento názor má většina 
zastupitelů. Nebráním se opravdu 
žádnému názoru a následné diskuzi, 
jen musí být podložena pravdivými 
informacemi, protože člověk, tedy i já, 
není tvor neomylný…. Děkuji kolegovi 
za jeho názory, i když jediný názor, kte-
rý jsem za  m vyčetl, je, že je všechno 
špatně. Zároveň velmi vítám jeho zto-
tožnění s dalšími opravami bytů, které 
budeme společně prosazovat.

Josef Vojta, místostarosta
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VELIKONOCE NA EDENU
Příroda se probouzí ze spánku 

a jaro klepe na dveře. Přijďte prožít 
prodloužený víkend ve znamení tra-
dičních Velikonoc od pátku 30. břez-
na do pondělí 2. dubna vždy od 9.30 
do 18.00 hodin. 

V pátek slavnostně otevřeme no-
vou výstavu s názvem Fenomén Igrá-
ček. Po celé čtyři dny se můžete těšit 
na bohatý program, jako je výstava 
kraslic, loutkové divadlo, ukázky ve-
likonočních tradic, kraslice technikou 
3D, rukodělné dílny pro dě   s mož-
nos   výroby pomlázky nebo zdobení 
vajec. Chybět nebude ani vystoupení 
folklórního souboru.

V Horácké vesnici ožijí chaloupky, 
nastěhuje se do nich hrnčíř, tkadlec, 
včelař a další řemeslníci, kteří budou 
návštěvníkům ukazovat své řemeslo. 

Budete moci ochutnat beránka 
nebo velikonoční degustační menu. 
V pivnici budeme točit zelené pivo.

Podrobné informace k programu 
naleznete na www.centrumeden.cz 
nebo na www.facebook.com/cent-
rumeden/

Vstupné: Dospělí 120 Kč, dě   do 
6 let - zdarma, od 6 do 15 let 80 Kč.

Centrum Eden - zábavní a poznávací park v Bystřici nad Pernštejnem
ve spolupráci s firmou EFKO-karton, s. r. o. a Technickým muzeem v Brně

FENOMÉN
IGRÁČEK

vás zvou na výstavu pro celou rodinu

FENOMÉN
IGRÁČEK

30. 3. – 25. 8. 2018
Centrum Eden zábavní a poznávací park

v Bystřici nad Pernštejnem

historie - současnost - vývoj - výroba

5. 8. 2018
vní a poznávací park
Pernštejnem

Součástí výstavy – unikátní Igráčci v podobě
Adama a Evy

Týden velikonočních tradic pro dě   
z mateřských škol a žáky základních škol
Tento školní program proběhne 

v týdnu od 19. března do 23. března 
vždy v 8:30 a 10:30 hod. Délka ko-
mentované prohlídky se zaměřením 
na Velikonoce v křesťanské a lidové 
tradici je 90 min. 

Součás   programu jsou rukodělné 
dílny, ve kterých si dě   vyrobí Moré-
nu z vařečky (v ceně programu).        

Po skončení komentované pro-
hlídky si mohou návštěvníci prohléd-

nout celý areál samostatně. (Panský 
dvůr, Ekopavilon, Horácká vesnice). 
Programy jsou připravené pro sku-
pinky dě   do 25 osob.

Cena 50 Kč na osobu. Pedagogický 
dozor má vstup zdarma. V případě 
zájmu nebo pro další informace nás 
prosím kontaktujte na vladimir@
centrumeden.cz, tel.: 730 898 697 
- Vladimír Cisár nebo 739 740 387 - 
Petra Hořínková.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad 

Pernštejnem vyhlašuje ve spo-
lupráci s občanským sdružením 
Diakonie Broumov – Oblastní 
středisko sociální pomoci Úpice 
humanitární sbírku na pomoc 
potřebným občanům. Sbírka 
se uskuteční ve dnech 11., 13., 
18. a 20. dubna 2018. Sběr věcí 
pro potřebné občany bude za-
jištěn v uvedené dny vždy od 
15:00 do 17:00 hodin v zadní 
budově ve dvoře Městského 
úřadu Bystřice nad Pernštej-
nem, ulice Příční  čp. 405. 

Sbírá se zejména letní a zim-
ní oblečení, lůžkoviny, prostě-
radla, ručníky, utěrky záclony, 

látky, péřové a vatové při-
krývky včetně stanů, spacích 
pytlů, polštářů a dek, nádobí, 
funkční elektrické spotřebiče, 
hygienické a toaletní potřeby, 
školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli 
transportu zabalené do igeli-
tových pytlů nebo krabic. Po-
kud to bude ze strany občanů 
možné, je vítán i příspěvek na 
dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají 
občany, aby na sběrné mís-
to nedodávali matrace, pa-
pír, nábytek, dětské kočárky, 
pračky, lednice a další objem-
né předměty !!!

Zubní pohotovost BŘEZEN - DUBEN 2018Zubní pohotovost BŘEZEN - DUBEN 2018

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  

tel: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

10.3. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n.M., 566 618 060
11.3. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, N. Město n.M., 566 618 060
17.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
18.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
24.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
25.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
30.3. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303, 566 536 712 
31.3. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130 
  1.4. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
  2.4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595 

PRODEJ PRODUKTŮ FARMY EDEN
Farma Eden nabízí k prodeji:
-  Vejce od slepic z volného chovu 

1 ks za 4 Kč.
- Brambory pro konzum - Adéla, 

Laura, Soraya (varný typ B). V ba-
lení po 5 a 25 kg. 1 kg za 8 Kč.

Prodej probíhá od pondělí do pát-
ku v době od 8 do 12 hod., v bílé 

hale (vchod přes zelená vrata), kte-
rá se nachází vedle areálu centra 
Eden (Nový Dvůr 318, Bystřice nad 
Pernštejnem).

Objednávky a informace k prodeji 
získáte na tel.: 
723 377 190 - paní Matušková. 
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ZPRÁVY Z DOMANÍNA

V lednu proběhla v Domaníně Tříkrálová sbírka, která byla letos velmi 
úspěšná. Děkujeme dárcům i koledníkům a jejich doprovodu.

V sobotu 10. února se v kulturním domě v Domaníně konalo „Čtení dě-
tem“. Asi třicítce posluchačů představil pan profesor Čermák z bystřického 
gymnázia knihu „Bylo nás pět“ a přečetl z ní úryvky. Dě   si poté vyrobily 
záložky do knížky.

Začátek letošního roku zůstane 
v myslích místních obyvatel hned 
z několika důvodů. V lednu se dvo-
řišťské dě   zapojily do Tříkrálové 
sbírky, kterou oboha  li naši občané 
krásnou částkou 4.170 Kč. 

Následné druhé kolo prezident-
ských voleb přineslo zjištění, že 
Dvořiště jsou 100% vyrovnanou 
obcí, alespoň, co se názorů na volbu 
prezidenta týká. K nerozhodnému 
výsledku tedy není co dodat!

Únor jsme zahájili masopustním 
průvodem, který byl opět plný úžas-
ných maškar z říše zvířat i lidí. Zvláš-
tě povedené byly kreace mladých, 
kteří se zapojují do této akce stále 
početněji, za což jsme velmi rádi. 
Samozřejmě nechyběly dobroty 

dvořišťských hospodyněk, doplně-
né tekutými dobrotami hospodářů. 
Pro odvážné bylo připraveno čes-
koslovenské menu ve státních bar-
vách, které symbolizovalo probíha-
jící olympiádu či letošní 100. výročí 
vzniku Československa. Nespornou 
jistotou průvodu byl pan Zítka z Roz-
soch, který jej bezpečně, za zvuku 
harmoniky, dovedl do cíle, kde si 
maškary zvolily ze svých řad vítěze 
dětských i dospělých maškar. Od-
poledne plné veselí, zpěvu, tance 
a taškařic si užili snad všichni zúčast-
nění. Nad humornými fotografi emi 
a s úsměvy na tvářích můžeme už 
jen vzpomínat na další povedený 
dvořišťský masopust!
 KCH

ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ Masopustní veselí



ŠKOLSTVÍ
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BOURÁNÍ BARIÉR NA BYSTŘICKÉM GYMNÁZIU
Všichni studen   to moc dobře 

znají - celoroční studium, bifl ování a 
nekonečné zkoušení a testování. Ten-
to stereotyp byl v naší škole dokona-
le nabourán v posledním lednovém 
týdnu, kdy jsme mezi sebe přijali osm 
zahraničních stážistů v rámci projek-
tu Edison, umožňující setkávání čes-
kých středoškoláků s dobrovolníky 
z mezinárodní organizace AIESEC.

Po dobu jednoho týdne jsme tak 
měli možnost prolomit mezinárodní 
bariéry, zlepšit své jazykové znalos-
 , z blízka se seznámit s tradicemi 

a zvyky jiných zemí, navázat nová 
a netradiční přátelství.  

Naše stážisty, jmenovitě 
Dya z Indonésie, Mari z Gru-
zie, Brazilce Patricka, Rusku 
Dashu, Roksi z Ukrajiny, Syl-
vii z Číny, Pakistánce Usámu 
a Buraka z Turecka, jsme při-
vítali stylově v naší aule za 
přítomnos   starosty města, 
jak jinak než v anglič  ně. 
Poté následovala prohlídka 
školy, divadelní představení 
Princezna ze mlejna v po-
dání Divadla beze jména, 
příjemné posezení u šálku 
kávy v kavárně Franqueza 
a návštěva večerních jazy-
kových kurzů na gymnáziu.

Následující den se naše 
škola proměnila v globální 
vesničku (Global Village) s 
osmi stanoviš   po celé ško-

le. Rázem jsme se ocitli uprostřed bra-
zilského karnevalu, zkoušeli jíst čínský-
mi hůlkami, ochutnali speciality z In-
donésie či Ruska, prohlédli si tradiční 
kroje, nástroje i pla  dla z Ukrajiny 
a Turecka nebo obdivovali fotografi e 
s krásnou přírodou Pákistánu a Gruzie. 

Středa a čtvrtek se nesly v duchu 
zábavných workshopů. V nich nás stá-
žisté učili psát čínsky, ukazovali nám 
svatební turecký tanec, zamýšleli se 
s námi nad hodnotami života, s mlad-
šími pak kreslili nebo zpívali. 

Po ukončení programu ve škole 
jsme se stážistům věnovali až do ve-

černích hodin. Mimo jiné jsme soutě-
žili v kuželkách v místní sportovní hale, 
navš  vili nedávno otevřené Muzeum 
nové generace ve Žďáru nad Sázavou 
či učili naše přátele bruslit na bystřic-
kém zimním stadiónu.

To, že i o prázdninách může mít 
škola své kouzlo, se potvrdilo v pátek, 
hlavně díky školnímu pěveckému 
sboru i hudebně nadaným studen-
tům. Při rozlučkové party se všichni 
opravdu moc bavili, zvláště pak stá-
žisté při krocích naší tradiční polky.

Poté již následovalo hodnocení 
a loučení. Náročná několikatýdenní 

příprava se opravdu vypla  la. Podě-
kování patří všem organizátorům, ně-
kolika desítkám pomocníků, hos  tel-
ským rodinám a sponzorům, zvláště 
pak Radě rodičů při gymnáziu, městu 
Bystřice n. P. a fi rmě ADOZ.  

Díky projektu jsme poznali, že i pří-
slušníci jiných národnos   jsou milí, 
slušní a vzdělaní lidé, kteří nám mají 
co nabídnout. Slíbili jsme si komuni-
kaci přes sociální sítě a na rozlouče-
nou si do života popřáli jen krásné 
chvíle. Více na www.gybnp.cz 

A. Chocholáčová a D. Kuncová, 
studentky sexty

Čas karnevalů
Masopust je doba od Tří králů 

do Popeleční středy. Toto období 
je charakteris  cké svými převleky, 
maškarami, žertováním a veselím.

Začátek února proběhl letos v na-
ší školní družině v duchu starých 
tradic. Po celý týden dě   vyráběly 
masky, klauny a papírové girlandy. 
Všichni se už moc těšili na to nejlepší 
z celého týdne - na velký masopust-
ní karneval! Byli pozváni i budoucí 
prvňáčci, kteří přišli v doprovodu 
rodičů nebo prarodičů. A protože 
vychovatelky mají jít příkladem, při-
šly letos na karneval v převlecích za 
kovboje. Během celého odpoledne 

byl zajištěn pestrý program a dě   
si vyzkoušely svůj dův  p, obratnost 
i pohotovost. Maminky i ta  nkové 
žasli, že není tak lehké co nejrych-
leji postavit sněhuláka nebo vylovit 
z rybníčku co nejvíce rybiček. Vítězo-
vé byli odměněni sladkými cenami. 
Také proběhlo vyhlášení nejnápa-
ditějších masek a nejlepších taneč-
níků. Hezké odpoledne rychle uply-
nulo a při odchodu domů ukáply 
i slzičky, protože některým dětem se 
ani nechtělo ze školy. Nezbylo, než 
slíbit, že se zase za rok sejdeme. 

Zita Moučková, 
vychovatelka ŠD při ZŠ TGM



Základní škola Tyršova 106, Bystřice n. P.
srdečně zve rodiče a dě   

se speciálními vzdělávacími potřebami na 

Těšíme se na vás ve čtvrtek 
15. března 2018

v době od 8:00 do 15:00 hodin

Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 

566 552 032

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

ŠKOLSTVÍ
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Květnový FESTIVAL MAJÁLES Zubří země na dohled Profesní průkazy řidičů a jejich 
výměna v roce 2018

Fes  val se uskuteční tentokrát v so-
botu 12. května 2018 od 12:00 hodin. 
Podstatnou změnou je místo konání 
fes  valu. Z organizačních důvodů se 
stěhujeme do areálu Za Lužánkami – 
na kruháč. Doplníme tak další akce, 
které se zde tradičně konají. 

Co jsme pro příznivce Majáles 
v Bystřici nachystali, už není žádným 
tajemstvím. Fes  val se dá rozdělit 
na dvě čás  . Odpolední část bychom 
chtěli věnovat příznivcům příjemné 
hiphopové skupiny POETIKA. Kluci, 
kteří pocházejí ze Žďáru, Velmezu a Bí-

teše se k nám už těší, protože je čeká 
nabitý letní program po úspěšné tour 
se skupinou MIRAI. O druhou část od-
poledne se postará úspěšná zpěvač-
ka, která vyprodala nejednu velkou 
akci – OLGA LOUNOVÁ a její kapela. 
Songy jako Op  mista nebo Gynekolog 
amatér zní ve všech rádiích. Olga je 
také muzikálovou zpěvačkou – v sou-
časnos   v muzikálu Angelika.

Večerní program bude dále vypl-
něn dalšími super interprety. Přivítá-
me DeBillHeads. Kluci se do Bystřice 
po dvou letech opět moc těší a přive-
zou svoji skvělou show. Hlavní hvěz-
dou se pro tento ročník stala legenda 
rockové muziky. Skupina ARAKAIN po 
loňském turné s Dymytry pokračuje 
ve vyprodávání všech akcí. Věřme, že 
je bystřické publikum nezklame. Svo-
je třicáté narozeniny k nám přijede 
oslavit DOGA. Jsou jedinou kapelou, 
kterou na Majáles zveme opakova-
ně, protože nás nikdy nezklamali. 
I tentokrát IZZY slibuje skvělou zábavu 
z podia. O konec akce se postará starý 
dobrý AIRBACK. A protože už nebu-
deme na zahradě školy, tak se bude 
hrát, dokud se budete bavit!

Lístky v předprodeji jsou k dispozici, 
tak neváhejte s nákupem, ať to nemá-
te zbytečně drahé. Na všechny naše 
fanoušky se budeme v květnu těšit! Zemědělský reprezentační ples – poděkování

Plesová sezóna se v březnu blíží ke 
svému konci a pořadatelé kulturních 
akcí bilancují úspěšnost svých akcí. 
Stejně tak VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem. První únorová sobota 
v Bystřici patří již dlouhá léta repre-
zentačnímu zemědělskému plesu. 
Letos již 64. ročník se uskutečnil ve 
svém pevném termínu a také se za-
běhlým formátem. Mnoho našich 
hostů si zemědělský ples spojuje 
s atrak  vní tombolou, která byla při-
pravena i letos. Ples navš  vilo velké 
množství příznivců plesové zábavy, 
ale také bývalých absolventů SOŠ 
v Bystřici n. P. a dalších hostů. 

Všem Vám patří poděkování za 
vytvoření příjemné plesové atmo-
sféry. Poděkovat se sluší i oběma 

kapelám – Pikardům a Bystřické 
kapele. Zábava plynula po celý ve-
čer bez nejmenších zádrhelů. Stej-
ně tak děkujeme i za doprovodná 
vystoupení, která doplnila bohatý 
program plesu. O naši tombolu se 
tradičně postarali partneři a přátelé 
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P., kterým patří 
speciální díky za přízeň, kterou nám 
drží již dlouhou dobu. Poděkování 
však patří i všem zaměstnancům 
Kulturního domu v Bystřici n. P. za 
vstřícný přístup při přípravě akce 
a panu Mirkovi Koudelkovi za profe-
sionální podporu našich vystoupení. 

Již dnes se těšíme na příš   únor, 
kdy Vás všechny pozveme k dalšímu 
Zemědělskému plesu v Bystřici n. P., 
tentokrát s pořadovým číslem 65.

Přinášíme důležitou informaci pro 
držitele PROFESNÍHO PRŮKAZU řidiče 
z povolání s končící platnos   profesní 
způsobilos  . V roce 2018 velké větši-
ně těchto průkazů končí již zmíněná 
platnost, a proto je potřeba věnovat 
zvýšenou pozornost na termín výměny 
tohoto osvědčení.

Jak na to? 
Každý držitel Profesního průkazu 

je povinen každoročně absolvovat 
pravidelné školení dle § 48 odst. 
2 zákona č.247/2000 Sb.,: řidič se 
zúčastní pravidelného školení v cel-
kovém rozsahu 35 hodin do konce 
pátého roku od data vydání prů-
kazu. Pravidelné školení je rozdě-
leno do ročních kurzů v rozsahu 7 
hodin. Předmětem pravidelného 
školení je prohloubení znalos   zís-
kaných při vstupním školení a jeho 
součás   není žádné přezkoušení.

Výměnu řidičského průkazu je 
potřeba provést na příslušném 
městském úřadu, odboru dopravy 
v dostatečném předs  hu na základě 
vystaveného potvrzení o absolvova-
ných 5-   školeních. Tato výměna by 
však měla proběhnout v době plat-
nos   průkazu. Výměnu po skončení 
platnos   lze uplatnit ve lhůtě do 1 
roku po skončení platnos   průkazu 
na základě předložení 5-   pravidel-

ných školení v rozsahu 5 krát 7 hodin.
Pro řidiče, kteří z nějakého důvodu 

neabsolvovali pravidelné školení v roz-
sahu 7 hodin v každém roce, existuje 
náprava před obnovením profesního 
průkazu v podobě kurzu pravidelné-
ho školení v rozsahu 35 hodin (dle § 
48 odst. 4, 5 zákona č.247/2000 Sb., 
novelizován zákonem č.133/2011Sb., 
s účinnos   k 1. srpnu 2011) Toto ško-
lení pla   i pro řidiče, který přestal vy-
konávat své povolání, vrací se k němu 
a neabsolvoval pravidelné školení pře-
depsaným způsobem. Pla   obdobně 
i pro řidiče, kteří dosud nebyli držite-
li profesní způsobilos   řidiče, avšak 
jsou držitelé řidičského oprávnění 
skupin C a C+E před 10. zářím 2009 
a skupin D a D+E před 10. zářím 2008. 
Školení není ukončováno žádným pře-
zkoušením.

Akreditované středisko autoškoly 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
provádí jak pravidelná roční školení 
v rozsahu 7 hodin, tak i školení v rozsa-
hu 35 hodin. Aktuální termíny školení 
jsou dostupné na webových stránkách 
školy www.szesby.cz. Na školení je tře-
ba se v řádném termínu přihlásit a ško-
lení také v plném rozsahu absolvovat.
Podrobnější informace Vám zodpoví:

Tomáš Krejčí, tel. 732 68 35 64, 
e-mail: krejci.tomas@szesby.cz

Pořadatelé letních bystřických fes  valů jsou v nejvyšší pohotovos  . 
Venkovní fes  valová sezóna již tradičně začíná květnovým MAJÁLES Zubří 
země. Příprava 8. ročníku je v plném proudu a my vám v březnovém Bys-
třicku přinášíme informace k této akci.

CESTA MUZIKÁLEM - předprodej vstupenek v KD Bystřice n.P. 

& CHARLIE BAND A HOSTÉ  16. 4. 2018  1900

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Přijmeme do trvalého pracovního poměru:

Nádražní 1401, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

- skladníka

tel. 603 444 801 e-mail: samek@aquaplastik.cz

- obchodního zástupce

Bližší informace podá Ing. Josef Samek

- referentku prodeje
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KULTURA, RŮZNÉ

NE PODAŘENÝ VÝSLECH NA BYSTŘICKÉ STANICI SNB

18-2.2. Byli mezi prvními odsouzenými

1) Některé dokumenty StB uvádí datum 5. října 1948
2) StB, (poli  cká policie) lidově „estébáci“, neuniformovaná složka  SNB, vyhledáva-

jící a šetřící poli  cké delikty – zejména pro   zákonu č.231/1948 Sb. na ochranu 
lidově demokra  cké republiky

3) Organizace přechodu hranic v bývalém Rosbachu u Aše bude popsána v samo-
statné kapitole

4) Mons.ThDr. Jan Šrámek (1879 – 1950) byl zakladatel Československé strany lido-
vé a předsedou londýnské exilové vlády v letech 1940 – 1945 

5) CIC – Kontrašpionážní sbor (anglicky Counterintelligence Corps, zkráceně CIC) 
byla zpravodajská služba armády Spojených států založená v průběhu druhé svě-
tové války v prosinci 1941.

Ve středu 6. října 19481 ověřil si 
prap. Stanislav Keil z bystřické sta-
nice SNB návrat Jana Svačiny z Ně-
mecka; ten však mezi  m nastoupil 
vojenskou službu. Keil přitom zjis  l, 
že domů se vrá  l i jeho starší bratr 
Vra  slav, který podle neověřených 
řečí mezi lidmi měl uprchnout též. 
Protože místní VS SNB měla úkol od 
krajského velitelství StB2 dotyčného 
zadržet, předvolal prap. Keil Vra  sla-
va Svačinu na odpoledne na místní 
stanici. Navíc telefonoval ihned StB 
do Jihlavy, kde mu posléze řekli, že 
s Vra  slavem Svačinou má v Bystřici 
sepsat krátký protokol a dopravit jej 
do Jihlavy. Stejně tak volal veliteli OS  
SNB v Novém Městě kpt. Karlu Vone-
šovi, který však mohl přijet až kolem 
1600. Vra  slav Svačina však byl bohu-
žel přesný a dostavil se ve 1400. Na 
stanici byli všichni bystřič   příslušníci 
SNB: prap. Keil, stráž. Šutera, prap. 
Zeman a stráž. Suchý. Chyběl pouze 
velitel stanice prap. Josef Pešek, který 
byl nemocen. Velením výslechu byl 
pověřen prap. SNB Zeman, výslech 
měl zapisovat stráž. Šutera. Bohužel 
zápis z těch dvou hodin se nedocho-
val, protože zřejmě ani nebyl napsán. 
Zvědavost všech čtyř příslušníků SNB 
po novinkách ze světa, zejména toho 
na západ od našich hranic, byla ne-
konečná. Jak postupně vypověděli 
při svých výsleších po svém zadržení 
na KV StB v Praze, ptali se Vra  slava 
Svačiny ponejvíce chao  cky a jeden 
přes druhého.  

Na příklad prap. Keil při výslechu 
uvedl:
Kdo začal  s výslechem neví – asi on
Jmenovaný doznal, že byl v Ně-

mecku včetně místa přechodu
Přechod byl v blízkos   Domažlic, 

kde má příbuzné
Jmenovaný byl dotazován každou 

chvíli některým z přítomných na 
vše možné; zápis byl veden stráž. 
Šuterou  dle dožádání (?)
O Karlovi Matějkovi začal mluvit 

Svačina
Podotýká, že na stanici byli všich-

ni přítomni kromě velitele stanice 

a sice já, prap. Zeman, stráž. Šutera 
a stráž. Suchý. „Společně jsme se 
Svačiny jaksi soukromě (!!!) vy-
ptávali, jak to v Německu vypa-
dá. Já jsem se jej ku příkladu ptal, 
jak tam žijí lidé, kteří do Německa 
utekou, jakou měli stravu a jak no-
covali a ještě běžné věci. Nevím, co 
všechno se s Vra  slavem Svačinou 
mluvilo, protože jsem odcházel do 
vedlejší kanceláře, ale slyšel jsem, 
že Svačina říkal, že zjis  l v táboře 
v Německu, že tam byl Karel Ma-
tějka, ale že byl odsunut do jiného 
tábora, ale nevím již kterého.“
Keilovi se ani nechce věřit, že by 

Svačina utekl do Německa, že byl 
orientován na východ, že dělal 
v Bystřici ve škole přednášku o 
SSSR, která se velmi líbila.
V neděli poté přišel na stanici SNB 

v Bystřici Vra  slav Svačina a hlásil, 
že má příkaz od StB v Jihlavě, aby 
v případě, že někam pojede, ihned 
se hlásil, ale jinak že byl propuštěn. 
… řekl prý vše dle pravdy a další šet-
ření, že si budou provádě   v Jihlavě.

Stráž. Šutera uvádí v protokolu svého 
výslechu:
Na úvod přiznává svoji vinu; podo-

týká, že to nebylo ve zlém úmyslu 
„nevím, kdo byl první, který začal 

rozhovor se Svačinou, ale já sám 
jsem jako všichni ostatní na toho-
to vznášel dotazy. Každý se ptal 
na něco jiného. Přesně uvés  , kdo 
přišel s otázkou, zda se v Německu 
setkal s Karlem Matějkou, ale vím 
se vší určitos  , že toto přiznal pře-
de všemi, kteří byli na stanici pří-
tomni“. 
„Rozhodně popírám, že bych bý-

val Svačinu naváděl k tomu, aby 
si k protokolární výpovědi na StB 
v Jihlavě vymyslel nějakou pohád-
ku, a tak vědomě napomáhal ma-
ři   šetření po státně bezpečnostní 
stránce.“
„Svačinu jsem poznal, když jsem 

navštěvoval osvětovou školu v Bys-
třici, kde v roce 1946-47 přednášel 
Ruskou literaturu“
Mezi občanstvem panovala do-

mněnka, že Matějka uprchl za hra-
nice
Když jsme se Svačiny ptali, jak se 

dostal přes hranice ČSR, řekl, že 
tyto přešel v prostoru u Domaž-
lic, kde má příbuzné. Na němec-
ké straně se dostal do Brodu nad 
Lesy; Zeman mu oponoval, že Brod 
je na naší straně. Svačina ode-
šel k mapě, která visí na stanici 
v Bystřici na stěně, a jelikož je na 
této mapě Československo příliš 
malé, mám dojem, že se ptal, zda 
máme na stanici mapu republiky, 
na které by mohl přechod označi-
 . Někdo z nás, kdo to byl, nevím, 

Svačinovi podal se skříně odlože-
nou mapu ČSR, na které Svačina 
označil místo jeho přechodu. 
Záznam výpovědi stráž. Fran  ška 

Suchého:
Když přiznal, že byl v Německu, za-

čali jsme se ho všichni dotazovat, co 
v Německu dělal, jaké jsou tam po-
měry atd. Mám dojem, že jsem se já 
zeptal Svačiny, zda se nesetkal v Ně-
mecku s Matějkou, na což mi Svačina 
vůbec neodpověděl. K této otázce 
jsem byl veden  m, že po Bystřici 
byly rozšířeny pověs  , že Karel Ma-
tějka se má ukrýva   někde v Praze 
u žen nebo v klášteře a já pro svůj 
vlastní klid jsem si chtěl touto otáz-
kou toto ověři  .

Přecházel v prostoru, kde chodil 
v dětských letech do školy, a kde má 
příbuzné.

Položil jsem mu otázku, jak se tam 
měl a on odpověděl, že tam měl jídla 
málo, ale, že kdyby měl peníze a zla-
to, že mohl všechno dosta   koupi  , 
neboť se mohl volně pohybova  

Dále jsem mu položil otázku, zda 
tam neviděl Karla Matějku z Bystřice; 
na tuto otázku vůbec neodpověděl

Z hlediska dalšího vývoje, osudo-
vého jak pro bystřické příslušníky 
SNB, tak pro příslušníky neexistující-
ho pro  státního spikleneckého cen-
tra „akce B“, zejména pro Vra  slava 
Svačinu a Karla Matějku, byly důleži-
té zvýrazněné úryvky, které však, jak 
se ukázalo, byly pravdivé.

Zde se musíme vrá  t k prvnímu 
(lednovému) dílu našeho seriálu, kde 
se píše, že bratr Vincence Koutníka 
strážm. Fran  šek Koutník (17. ledna 
1914–1989?) byl příslušníkem SNB 
v Hranicích u Aše (Rosbachu), tedy na 
samé hranici s americkou okupační 

zónou v Německu. Státní hranice ne-
jen hlídal, ale využíval své funkce asi 
od poloviny roku 1948 k útěkům zá-
jemců na Západ3. Faktem je, že na vý-
běru a přísunu utečenců se podstat-
ně podílel Karel Matějka. Jednalo se 
tedy převážně o lidi blízké církevním 
kruhům a Lidové straně, ale i barona 
Jiřího Nádherného, majitele zámku 
na Moravci. Karel Matějka, podle zá-
pisů z výslechů jiných, často mluvil i 
o převodu Mons.ThDr. Jana Šrámka4.  
Tuto cestu využil i Karel Matějka, když 
v červenci 1948 poprvé utekl do Ně-
mecka, kde byl údajně za dva měsíce 
vyškolen na agenta CIC5.  

Protože hrozilo nebezpečí, že ně-
který z bratrů Svačinů se o Fran  šku 
Koutníkovi a útěků přes Rosbach při 
výslechu jak na OV SNB v Bystřici,  
nebo na StB v Jihlavě, zmínil, uvědo-
mila si toto velké nebezpečí přede-
vším starší sestra Karla Matějky Věra 
Juráčková (17. prosince 1922–?), 
která byla do jeho ak  vit zasvěcena, 
a nerozvážně šla druhý den ráno do 
bytu příslušníka SNB Adolfa Šutery 
zjis  t, co zejména Vra  slav Svačina 
při výslechu řekl o místě přechodu 
státní hranice. To, že každý z bratrů 
Svačinových přecházel tam i zpět 
jinde a žádný nevyužil služeb stráž. 
Fran  ška Koutníka, bylo zdůrazněno 
na konci předchozí (únorové) čás  . 

I zde však pla   – za vším hledej 
ženu (Pokračování - Nebo snad bylo 
všechno jinak?).

Petr Dvořáček
petrdvoracek@  scali.cz 

Vra  slav Svačinastráž. Fran  šek Koutník

CA Kaňková DitaCA Kaňková Dita
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ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

2. DVA TISÍCE SLOV

Českoslovenš   komunisté obrod-
né snahy shrnuli do věty: „Zlidš  t 
systém a nastolit symbiózu socialis-
mu a demokracie.“ Šlo o myšlenku 
naivně ušlech  lou, o tzv. socialismus 
s lidskou tváří. Nereálnou. Zbigniew 
Brzezinski, poradce ministra zahrani-
čí USA a ředitel Výzkumného ústavu 
otázek komunismu na Kolumbijské 
univerzitě v New Yorku, projevil 15. 6.
1968 přímo v Praze obavu, aby se 
„nepřetopil kotel“. Opravdu se zdá, 
že si reformisté nepočínali tak  cky. 

27. června uveřejnily Literární 
listy, Práce, Zemědělské noviny 
a Mladá fronta prohlášení DVA TI-
SÍCE SLOV, které patřilo „dělníkům, 
zemědělcům, úředníkům, vědcům, 
umělcům a všem.“ Text výzvy, jejímž 
autorem byl spisovatel Ludvík Vacu-
lík, obsahoval ostrou kri  ku vývoje v 
Československu po roce 1945. V úvo-
du se konstatovalo, že řízení státu se 
dostalo do rukou nepravým lidem. 

„Komunis  cká strana postupně 
vyměňovala důvěru za úřady, až je 
dostala všechny a nic jiného už ne-
měla... Parlament se odnaučil roko-
vat, vláda vládnout a ředitelé řídit. 
Volby neměly význam, zákony ztra-
 ly váhu. Nemohli jsme důvěřovat 

svým zástupcům v žádném výboru, 
a když jsme mohli, nedalo se po 
nich zas nic ch  t, protože nemohli 

ničeho dosáhnout. Ještě horší však 
bylo, že jsme už téměř nemohli dů-
věřovat ani jeden druhému. Osob-
ní i kolek  vní čest upadla. S poc  -
vos   se nikam nedošlo a o nějakém 
oceňování podle schopnos   darmo 
mluvit... Pravda tedy nevítězí, prav-
da prostě zbývá, když se všechno 
ostatní prošustruje.“

Text byl uveřejněn díky tomu, 
že kontrola médií se neuvěřitelně 
rychle a snadno vymkla z rukou cen-
trálních orgánů. Den před publikací 
2000 slov přijal parlament novelu 
 skového zákona, kterou se ofi ciál-

ně rušila cenzura. Důvod k pozdvi-
žení, které 2000 slov vyvolalo mezi 
komunis  ckými špičkami, je třeba 
hledat nikoli v pasážích kri  zujících 
minulost, ale v čás   obrácené k sou-
časnos   a budoucnos   českosloven-
ské poli  ky: 

„Letošního jara vrá  la se nám 
znovu jako po válce velká příleži-
tost. Máme znovu možnost vzít do 
rukou naši společnou věc, která 
má pracovní název socialismus a 
dát jí tvar, který by lépe odpovídal 
naší kdysi dobré pověs   i poměrně 
dobrému mínění, jež jsme o sobě 
původně měli. Toto jaro právě skon-
čilo a už se nevrá  .“

Na odmítnu   2 000 slov se shodli 
všichni účastníci tehdejšího zasedání 
ÚV KSČ. Rovněž země Varšavského 
paktu byly velmi rozhořčeny. V do-
pise, který poslaly 14. července ÚV 

KSČ, píší, že prohlášení 2000 slov ob-
sahuje otevřenou výzvu k boji pro   
komunis  cké straně a pro   ústavní 
moci. Projevují obavu o celý socia-
lis  cký tábor a požadují zastavení 
činnos   pravicových a pro  sociali-
s  ckých sil a ovládnu   sdělovacích 
prostředků komunis  ckou stranou.

Země Varšavské smlouvy sledova-
ly celý polednový vývoj v Českoslo-
vensku s velkými nesympa  emi. Od 
počátku narážel čs. obrodný proces 
na nedůvěru, nepochopení, kri  ku 
a odpor socialis  ckých zemí Varšav-
ského paktu. Představoval pro ně 
nebezpečný příklad pro další náro-
dy. Soudruzi z NDR vymysleli termín 
„plíživá kontrarevoluce“. 

Brežněv chtěl dát Dubčekovi po-
slední šanci. Ten odmítl jednat na 
území SSSR. Ve dnech 29. 7. až 1. 
8. se proto konala schůzka nejvyš-
ších sovětských a československých 
představitelů v Čierné nad Tisou v 
železničním vagónu. Sovětská strana 
přijela obrněným vlakem, který se 
každý večer odsouval na sovětské 
území pod ochranu tanků. Dubče-
kovo vedení se zavázalo provést kád-
rové změny ve státních a stranických 
orgánech. Odejít měli Císař, Kriegel, 
Pelikán, Goldstücker, Prchlík, Šik a 
především měla být obnovena cent-
rální kontrola nad stranickým apará-
tem a sdělovacími prostředky. 

Dnes lze těžko posoudit, zda měl 
Dubček skutečně v úmyslu své zá-

vazky, konkre  zované 3. srpna v Bra-
 slavě, splnit. Dny vymezené dubče-

kovské reformě ubíhaly.
Jánoš Kádár hovořil s Dubčekem 

na hranicích u Komárna 17. srpna 
a nepřímo mu dával najevo, co na-
stane. Dubček nechápal. Maršál 
Grečko se nechal znovu slyšet, že 
Československo nikomu nedají, že 
je strategickým bodem ve střední 
Evropě a jeho ztrátou by se anulova-
ly výsledky druhé světové války. Roz-
hovor z 13. srpna končí Brežněvový-
mi slovy: „Budeme nuceni přijmout 
opatření, když vy nic neuděláte.“ Na 
to Dubček: „Ať politbyro udělá, co 
uzná za vhodné.“ Brežněv: „Sašo, 
pochop, co by to znamenalo!“ 

Dubček znovu opakuje svoje slo-
va: „Ať politbyro udělá, co uzná za 
vhodné.“

(pokračování příště)
dle B. Nebojsy „Normalizace, to je ono!“

ÚNOR 1948 LÁMAL ŽIVOTYSpisovatelem Jiřím Padevětem 
jsem byl pozván ke spolupráci na pres-
 žní Encyklopedii protektorátu. Za  m 

jsem zpracoval 32 hesel, z nichž je 28 
věnováno osudům jednotlivých po-
stav. Válku přežilo 21 a právě na nich 
chci ukázat, jak lidem změnil život 
únorový převrat v r. 1948, jehož kula-
té výročí si připomínáme. Jenom dva 
z nich, Fran  šek Hyška (1894−1989), 
a brig. gen. Mojmír Soukup (1887 
−1956), se v klidu dočkali stáří. Tři 
jedinci udělali kariéru, když se dali 
komunis  cké straně zcela k dispozici. 
Byla to národní vdova Gusta Fučíko-
vá (1903−1987) a pochybní party-
záni Rudolf Procházka (1913−1973)
 a Miroslav Pich-Tůma (1919−1995). 
Procházka zemřel při autohavárii 
u Bystřice n. P. a jeho pamětní deska ze 
zdi bystřického muzea byla sundána. 
Tůma se oběsil na půdě svého domu. 

Pro všechny ostatní byl únor 1948 
zlověstným mezníkem. Plk. Karel 
Štainer - Veselý (1906 - 1993), jeden 
z vůdčích činitelů domácího odboje, 
byl po únoru 1948 4 roky vězněn, 
pak se živil jako stavební dělník. Jeho 
komplic z odboje, Generálmajor 
Josef Robotka (1906−1952), jeden 
z nejschopnějších odbojářů, byl 
25. 7. 1949 ve Velké Bíteši zatčen, 
obviněn z velezrady a vyzvědačství 
a 12. listopadu 1952 v Praze na Pan-
kráci popraven. Fran  šek Zajíček 
(1912−1987) z Radňovic byl také 
v roce 1949 zatčen a odsouzen k 

doživotnímu vězení. Svého syna po-
prvé spatřil u soudu, pak až v květnu 
1960 po amnes  i. Prof. JUDr. PhDr. 
Radomír Luža, Ph.D. (1922−2009), 
historik a bojovník pro   fašismu, 
byl po únorovém převratu zbaven 
všech veřejných funkcí. V exilu žil 
s přestávkami až do své smr  .

Cyril Musil (1907−1977), který 
všechny předešlé za války živil a ukrý-
val, byl 8. srpna 1949 zatčen StB, byl 
mučen a odsouzen na 20 let. Podařilo 
se mu uprchnout z věznice a emig-
rovat do Kanady, kde se nejdříve živil 
střílením vlků. Svoji vlast, kterou léta 
reprezentoval na lyžích, už nikdy ne-
spatřil. Manželka Růžena Musilová 
(1900−1987) byla v únoru 1955 také 
zatčena a odsouzena za údajnou vele-
zradu k 17 letům vězení, k ztrátě ma-
jetku i občanských práv. Další dva zná-
mí odbojáři, Josef Císař (1898−1967) a 
Jan Sec (1909−1978), v r. 1948 emigro-
vali a až do smr   žili v exilu. V Rakous-
ku, Maroku, Kanadě… Obětavý Jan 
Hartman (1896−1982) neutekl, proto 
jej komunisté mučili a 4 roky věznili.

Pplk. PhDr. Bohuslav Indra (1891 
−1961) se sice stal po válce před-
nostou kanceláře MNO, ale v r. 1948 
byl vyloučen ze svazu odbojářů 
a k 1. 1. 1949 penzionován. JUDr. Ras-
 slav Váhala (1909−1988) obhajoval 

gen. Píku ve vykonstruovaném proce-
su. Musel pak pracovat jako sklobeto-

nář v hutním kombinátu Vřesová. Byl 
perzekvován a do konce života moni-
torován StB. Jeho kniha Smrt generála 
mohla vyjít až v roce 1992. Odbojář-
ský druh Jan Pliczka (1895−1965), 
vrchní fi nanční rada, byl zatčen 24. 11. 
1948 a odsouzen na 3 roky do vězení. 
Po 3 letech byl propuštěn v bezna-
dějném stavu, protože však stále ne-
umíral, byl znovu zatčen 19. 11. 1960 
a opět odsouzen na 3 roky. Z vězení 
jej dovezla sanitka těžce nemocného 
a do posledních dnů byl vyslýchán 
státní bezpečnos  . 

Josef Serinek (1900−1974), cikán-
ský velitel partyzánů, byl po válce od-
straněn z veřejného života a nedočkal 
se žádného uznání. Své pamě   nadik-
toval historiku Janu Tesařovi. Vyšly až 
v říjnu 2016, historikové se jich dosud 
báli. Vincenc Koutník (1911−2007) byl 
16. 9. 1949 i s Rudolfem Hájkem zadr-
žen v rámci akce Kámen na fi ngované 
hranici. Za velezradu a vyzvědačství 
mu byl navržen trest smr  , nakonec 
byl odsouzen na doživo  . Prošel nej-
horšími komunis  ckými věznicemi 
a propuštěn byl až v dubnu 1964. 
Adolf Kolínský (1905−1973), vězeň-
ský dozorce, iniciátor Reportáže psané 
na oprátce, byl 29. 11. 1947 zatčen 
a uvězněn. V r. 1954 žádal ministra 
Kopeckého, aby bylo jeho jméno 
v souvislos   s Reportáží vypuštěno. 
Odpovědí bylo, aby si raději změnil 

jméno. Marně žádal o osvědčení v od-
boji a s pocitem křivdy žil až do své 
smr   8. 8. 1973. Ještě v letech 1971 
a 1973 byl vyšetřován StB. Pplk. JUDr. 
Adolf Jurman (1919−1975), navigátor 
a pobočník velitele 311. bombardova-
cí perutě RAF, nasazoval život u jed-
notky, kde byla úmrtnost 56%. Ještě 5. 
března 1948 stačil získat na Univerzitě 
Karlově  tul JUDr., poté byl však pro-
 právně propuštěn z armády a musel 

odejít do emigrace. Žil v Anglii a při ná-
vštěvě rodiště 20. 8. 1968 stačil prch-
nout před invazí okupačních vojsk.  

Možná zpracuji ještě osudy dalších 
parašu  stů, kteří riskovali naprosto 
vše v boji za naši svobodu. Zase to 
nebude veselé psaní, neboť po úno-
ru 1948 byl J. Nechanský i s kamará-
dem popraven, R. Pernický zavřen 
na doživo  , K. Niemczyk emigroval 
před komunismem do Austrálie, 
Al. Vyhňák utekl do Kanady, J. Klemeš 
byl vězněn…

Ne, nebudu pitvat, zda byl únorový 
puč v r. 1948 demokra  cký. To jsem 
rozebral už v knize Omyly tradované 
a nehodlám na tom měnit ani písmen-
ko. Jen jsem tady na několika životních 
osudech ukázal, jak tento puč lámal 
životy charakterních a statečných lidí. 
Skutečných bojovníků za svobodu se 
totalitní režimy bojí! Českoslovenš   
přisluhovači Moskvy po únoru 1948 
ožebračili zemi a deklasovali její nej-
statečnější syny a dcery. 

Hynek Jurman
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem koupí do 
nově připravované expozice starý pánský sokolský kroj. 

Své nabídky zasílejte na email:
eva.strakova@bystricenp.cz 
nebo volejte na telefonní číslo 566 590 365.

SOKOLSKÝ KROJ

Pro zpříjemnění zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Bowen James Svět podle Boba
Döhnert Rodica Hotel Sacher
Gluchovskij Dmitrij Soumrak
Hlavatá Dana Nevinné lži
Chris  e Sally Sestry z Versailles
Kuka  a Danya Dívka na sněhu
Leisure Constance Láska v Provence
Meyer Stephenie Specialistka
Prečan Vilém Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan

Knihy pro mládež:
Budař Jan Princ mamánek
Durková Milena Bára kro   rodinu
Hendrych Josef Dvojčata na stopě. Tajemný kód
Jindra Jaromír Příhody myšáka Mišulína z Myšova
Svěrák Zdeněk Město spí

Paní profesorka a její studen  

DĚKUJEME

Tradice se mají dodržovat, proto-
že lidem umožňují uvědomit si, kam 
patří a jaká je jejich iden  ta. Tradicí 
se taky v Městské knihovně v Bystřici 
stalo setkávání čtenářů nad novými 
knihami Vlasty Urbánkové. 

Tentokrát se v úterý 6. února sešli 
natěšení zájemci s paní profesorkou 
nad útlou knížečkou Co zůstalo za 
lubem, což je dodatek ke knize Uto-
nulý mlýn, jež popisovala osudy její-
ho rodného domu a jeho obyvatel. 
Stěžejní čás   dodatku je líčení zkázy 
lodi Cap Arcona, která byla potope-
na začátkem května 1945 a na jejíž 
palubě bylo nejméně 4 000 vězňů 
z koncentračního tábora Neuengam-
me u Hamburku. Mezi vězni byl i její 
budoucí muž Ladislav Urbánek, který 
jako zázrakem přežil; spolu s ním jen 
další 4 stovky vězňů. Celkově však 
při potopení lodí Cap Arcona, Thiel-
beach a Athena  zahynulo snad až 
11 000 vězňů z koncentráku Neuen-
gamme. 

V první čás   setkání vyprávěla 
Vlasta Urbánková zejména o tom, jak 
její vnuk Kryštof Bartoš – dnes herec 
Klicperova divadla v Hradci Králové – 
putoval před čtyřmi lety po Luebec-

ku a Hamburku po stopách svého 
dědečka. Posléze došlo na následující 
osudy jejího muže: knížka se však vě-
nuje i dalším příběhům vázaným ke 
starému mlýnu v Drásově, také uči-
telským začátkům Vlasty Urbánkové 
v Bystřici. Právě bývalí studen   Vlasty 
Urbánkové zaplnili prostory knihovny 
do posledního místečka a vytvořili tak 
neopakovatelnou atmosféru zájmu 
a porozumění neprostého nostalgie. 
Všichni také trochu mysleli na svoje 
mládí, např. při vzpomínce na román 
Thomase Manna Buddenbrookovi, 
který líčí rozpad bohaté obchodnické 
rodiny z Luebecku. Posluchače oslo-
vila nejen aktuálnost  tohoto tématu, 
ale připomněla jim dokonalé rozbory 
literárních děl, které vyslechli v ho-
dinách češ  ny a jimiž naučila Vlasta 
Urbánková celé generace studentů, 
jak rozumět literatuře, jak pochopit 
stavbu uměleckého díla a jak se i sám 
naučit tvořit. 

Zbývá dodat, že atmosféru dopl-
nil francouzskými šansony J. Brela 
a J. Préverta Jan Brdíčko, ředitel 
Městského kulturního střediska v Tiš-
nově. Bylo to krásné setkání. 

-JM-

MUZEUM

Akademie Sokola ve Žďáře 
Sokolské jednoty v poslední době 

předvádějí výsledky své práce na 
Akademiích. Také Jednota Sokol ve 
Žďáře na Moravě pořádala tuto ma-
lou slavnost svoji dne 2. března t. r. 
v Nár. domě. Pořad její byl obrazem 
mravenčí píle místních činitelů. Po 
dojemném proslovu starosty jednoty 
br. Josefa Smejkala, který mimo jiné 
velmi vřele ujal se Českého Srdce, do-
poručiv je dobrým lidem ku podpoře, 
zapěl pod taktovkou mladého, láskou 
k věci oddaného dirigenta br. F. Hu-
taře, andělský sbor dívčí, hymnu naši 
Kde domov můj. Čistota intonace, 
krásná výslovnost, přesná dynamika, 
hlasové nastupování, obdivuhodná 
pozornost dětských oček, lpících na 
svém dirigentu, uchvacovala poslu-
chače. Tento disciplinovaný sbor za-
pěl během večera ještě písně U boj, 
Keď som išiel, Skřivánek. Všechna 

čísla bezvadně. Vedle těchto sborů 
potěšilo se oko přítomných na ryt-
mických cvičeních ženského odboru, 
který provedl symbolická prostná žen 
a Honičku. Prostná předvedlo 6 cviče-
nek…. Po celý večer obdivovali jsme, 
co výkonné síly chová v sobě město 
Žďár. Mladý dorost dívčí i chlapecký 
budí oprávněně největší naději, neboť 
je veden celou řadou činitelů láskou 
k věci oddaných. V hlediště vidě   bylo 
mnoho hos   z okolí, mezi nimi bratry 
a sestry z Německého Brodu, Přibysla-
vi, Humpolce, Nového Města, Bystřice 
a Tišnova. Důkaz to, že vystoupení 
jednoty žďárecké oprávněně těší se 
vážnos   širokého svého okolí. Pilné 
a vzorné jednotě ve Žďáře pla   náš dík 
za tyto výchovné večery a sokolské na 
zdar další jejich práci!

Horácké listy, roč. X., číslo 10, 
9. března 1918

„Březen – měsíc čtenářů 2018“-  9. ročník celorepublikové akce na pod-
poru čtenářství

Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost.

V týdnu od 12. do 16. března 2018 bude registrace nových čtenářů zdar-
ma a proběhne „ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE“ – prominu   poplatků za upo-
mínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrá   knihy zpět do knihovny.

„Malování pro dě  “ s Adolfem Dudkem
V pátek 6. dubna 2018 pořádá městská knihovna dopolední zábavnou 

interak  vní show pro žáky 3. tříd  ZŠ z Bystřice n. P. a okolí. Dě   se v  pnou 
formou seznámí se skutečným ilustrátorem Adolfem Dudkem a jeho prací, 
od počáteční inspirace až po vznik celé nové knihy. Součás   vystoupení jsou 
soutěže a akce je zakončená oblíbenou autogramiádou.

Dopolední akce pro žáky ZŠ je realizována v rámci projektu Mikroregionu 
Bystřicko „Bystřicko čte dětem 2018„ za fi nanční podpory Kraje Vysočina, 
společnos   E.ON, časopisů Dráček a Pastelka.

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

VELIKONOČNÍ 
DÍLNIČKY

Městské muzeum BnP          27. – 30. 3. 2018
800 - 1530

Osazenstvu Městské knihovny 
v čele s paní ředitelkou Jitkou Cisárovou 
za ochotu a vstřícnost při přípravě pod-
večera s vyprávěním a zpěvem. 

Největším přínosem pro nás, kte-
ří jsme přijeli od Tišnova, byla skvělá 
atmosféra naplňovaná téměř hmata-
telným přátelstvím. Chvíle tak hřejivé 
přály vzpomínkám. Poněvadž nejvíce 
byli v početném publiku zastoupeni 
bývalí studen   bystřického gymnázia 
– někteří přijeli ze značné dálky – oži-
ly v pohledech, úsměvech a dotycích 
dlaní hodiny, v nichž hranice mezi 
učiteli a žáky mizely. Téma, o kterém 
se mluvilo, bylo jen prostředkem k po-

znání, jak pevná pouta nás spojují. 
Okolnost, že chvíle pro učitelku školu 
dávno opus  vší, se odehrávaly v pro-
středí knihovny, konkrétně té bystřic-
ké, jen podtrhla, jak záslužnou činnost 
plní s otevřeným srdcem všechny milé 
knihovnice. 

Jim, i mimořádně vnímavému publi-
ku, děkují též Jan Brdíčko a Vladimír Ha-
vlík, jejichž vstupy s francouzskými šan-
sony dodaly setkání půvab doslova ne-
zapomenutelný. Když jsme se chystali 
na zpáteční cestu, chlad zimního veče-
ra se rozplynul. Nebe nad k nepoznání 
změněným náměs  m bylo plné hvězd. 

Vlasta Urbánková
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Masopustní průvod městem Bystřice 
nad Pernštejnem 10. 2. 2018

Tak jako v minulých letech i letos se 
masopustní průvod vydařil.

I přes mrazivé počasí nás neopou-
štěla dobrá nálada a pohoštění, které 
nám přichystali místní podnikatelé, nás 
zahřálo na duši i na těle.  Celý průvod 
doprovázela Bystřická kapela a opět ne-
chyběl koňský doprovod jízdárny Eden. 

Všem maškarám a spoluobčanům 
města děkujeme za účast v průvo-
du a těšíme se za rok, a to 2. 3. 2019. 
Za For Family.cz, z.s.,Marcela Dědová

Mezinárodní pobyt dě   a mládeže v Krzyzowa v PL 
For Family.cz ve spo-

lupráci s  Fundacja Krzy-
zowa dla Porozumienia 
Europejskiego/Stiftung 
Kreisau se již 4. rokem 
zúčastnila projektu „Zima 
v Krzyzowa“, a to ve 
dnech 5. 2. až 9. 2. 2018. 
Tento projekt je příkla-
dem toho, jak pracovat 
s různými mladými lidmi 
pomocí jejich umělecké-
ho potenciálu. 

Projektu se zúčastni-
lo téměř 60 mladých lidí 
z Polska, Německa a České 
republiky. Celý program 
byl o integraci, jazykové 
animaci, uměleckých díl-
nách, skupinových hrách 
a výletech v Polsku ve měs-
tech Svidnica a Wroclaw. 

V tomto roce nás dále 
čekají nejméně dva letní 
projekty. 

Za For Family.cz, z.s.,

Marcela Dědová

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 32

PLASTIKA ERBU MĚSTA 
BYSTŘICE N. P.

U vstupu do Kulturního domu v Bys-
třici nad Pernštejnem je umístěna sty-
lizovaná plas  ka erbu města z umělé-
ho kamene (1980). Autorem je sochař 
Hubert Prümmer. Základ plas  ky tvoří 
čtvercové obklady na vstupní stěně. 
Na nich je umístěna půlka dominantní 
zubří hlavy, k níž z levé strany (heral-
dicky) přiléhá velice stylizovaná polo-
vina orla. Z plas  ky vyrůstají do výšky 
ještě dva abstraktní výběžky.

Hynek Jurman

Velikonoční koncert – Pergolesi: Stabat Mater

Vážení příznivci bystřického 
Akvarteta a milovníci vážné hud-
by, rádi bychom vás pozvali na náš 
(po)velikonoční koncert, stejně jako 
tomu bylo v loňském roce.

Stabat Mater je hudební forma 
neodmyslitelně patřící k Velikono-
cům. Akvarteto už loni navázalo na 
staletou tradici, 
ve které právě 
na Velikonoce 
Stabat Mater za-
znívá. Chtěli by-
chom tento zvyk 
v našem městě 
pěstovat i nadá-
le. Loni jsme za-
hráli Stabat Ma-
ter Antonia Vival-
diho, i letos jsme 
vybrali z období 
pozdního baroka 
a zvolili Stabat 
Mater italského 
mistra Giovanni 
Bap  sty Pergo-
lesiho, jež patří 
mezi nejkrásnější 
a právem nej-
známější. Stejně 
jako posledně 
se můžete těšit 
na Akvarteto v 
plném obsazení, 
jeho hosty a sa-
mozřejmě sopra-
nistku Mar  nu 

Macko, k níž se tentokrát přidá její 
studentka, al  stka Alžběta Symer-
ská. Za dirigentský pult se opět po-
staví Ondřej Kunovský.

Koncert se koná 7. 4. 2018 v 19 
hodin v prostorách salonku Mitrov-
ských v Centru Eden.

Pavla Kunovská

hledají do stálého pracovního poměru    
ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Požadujeme:
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou
- časovou fl exibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost
-    profesní životopis
Nabízíme: 
- nadstandardní fi nanční ohodnocení 
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspek  vní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P.
Termín nástupu: 
-   dohodou

Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. 
telefonicky na tel. 566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem 
na kekrt@ts-bystrice.cz

Štípaná polena volně sypaná 

Palivové dřevo měkké štípané 
Délka polen 33-50 cm    800,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm    850,- / 1 PRMS 

Palivové dřevo tvrdé štípané 
Délka polen 33-50 cm 1 200 ,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm 1 250 ,- / 1 PRMS 
                *Ceny včetně DPH 

Objednávky 
po-pá 7:00-15:00 tel. 777 303 675, e-mail bopal@bopal.cz 

Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně 
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00  
 

 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO 

Ští á l l ě á

BOPAL DDŘEVOVÝROBA s.r.o. 

Tasovice u Lysic 

WWW.BOPAL.CZ 
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Již devátým pokračováním tohoto seriálu věnovaného dětským soutěž-

ním literárním pracím, postupujeme kategorií starších „spisovatelů“ od 15 
do 18 let. Tentokrát zveřejňujeme práci již osmnác  leté Aleny Uhrincové  
z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, která v letošní soutěži „Vysočina – 
moje budoucnost“ obdržela 1. místo v kategorii starších žáků za svoji práci 
s názvem Dopis neznámému

Práce není redakčně upravována

DOPIS NEZNÁMÉMU 

Milý Neznámý, nejprve bych ti chtěla říct, že jsem konečně šťastná. Že mám 
konečně příležitost být doopravdy šťastná. Bude to 5 let, co jsem opustila rodný 
kraj, rodnou zem. Občas sedím ve svém novém bytě na podlaze, s čajem, poslouchám 
vítr za okny a vrnění kočky na gauči. Občas sedím ve svém novém bytě na podlaze 
a vzpomínám. Vzpomínám na to, jaké to bylo doma. Říkám doma, i když jsem se tam 
tak nikdy necítila. Pokojem prostupuje cigaretový kouř, který vyfukuje můj společník 
na podlaze. „Proč ses vlastně odstěhovala?“ zeptá se. Jakoby věděl, na co myslím, 
o čem přemýšlím. Skláním hlavu a jemně s ní potřesu. 

„Nebyla jsem tam doma. Víš… Je tam všechno tak šedé a prázdné. Cítila jsem 
se sama i na ulici plné lidí, cítila jsem se neklidná i v prázdném parku,“ odpovídám 
pološeptem a lehám si na zem. Hlavu mám teď na jeho kolenech. „Moc tomu nerozumím, 
měla jsi tam rodinu,“ namítá znova. Kočka z gauče se zvedá a lehá si k nám.

Pokračování textu naleznete na webu Mikroregionu Bystřicko – www.
regionbystricko.cz

Aleno, děkujeme Ti za krásnou práci. Ať Tvé kroky povedou kamkoliv, pře-
jeme Ti hlavně ať jsi v životě šťastná. 

Mikroregion Bystřicko

Nová kapitola v životopisu 
F. D. Pomesiána

V roce 1732 vyšel v olomoucké 
městské  skárně spis Vavřince Ka-
ysera Athenaeum sive Universitas 
Mariana. Jeho vydání bylo součás-
  velkolepých oslav stého výročí 

nalezení milostného obrazu Panny 
Marie svatokopecké, jež chystala 
premonstrátská kanonie z Hradiska 
u Olomouce, kde Kayser působil 
jako podpřevor. 

Kromě  tulní mědiry  ny, která 
vznikla podle předlohy malíře Pau-
la Trogera ve vídeňské dílně bratří 
Schmutzerů, zdobí spis také řada 
dřevořezových vinět. Nejzajímavější 
je předposlední z nich na líci listu 
Rr2: Dvojice labu   zobáky přidržuje 
otevřenou knihu, na jejímž levém 
listě je vyobrazena Panna Marie 
svatokopecká, na pravém pak znak 
předposledního hradišťského opa-
ta Norberta Umlaufa. Za knihou se 
vine nápisová páska s daktylským 
hexametrem Cantantes sublime 
ferant ad sidera cygni a signaturou 
Pomesian.

Třebaže nemáme plnou jistotu, 
že jde o pozdějšího bystřického fa-
ráře Fran  ška Dominika Pomesiána, 
vzácnost tohoto příjmení a skuteč-
nost, že Pomesián byl v Olomouci 
vysvěcen roku 1729 na kněze a kap-
lanem v Prostějově se stal až roku 
1733, činí tento závěr velmi pravdě-
podobným. 

Jaký smysl však signatuře připsat? 
Zcela jistě neoznačuje Pomesiána 
jako rytce – vysoká kvalita řezby 
i stejný rukopis s ostatními viněta-
mi (zvláště s podobnou vinětou na 
líci listu U) napovídají, že ji vytvořil 
někdo ze zaměstnanců olomoucké 
městské  skárny. Pomesián není 
ani skladatelem la  nského verše na 
nápisové pásce, který je jen lehce 
upraveným citátem z Vergiliových 
Eklog (IX,29): „Labutě zpěvné [tvé 
jméno] ať vynesou do hvězdných 
výšin.“ Nabízí se proto, že signatura 
Pomesiána označuje jako autora cel-

kového ideového programu viněty.
Tomu by nasvědčoval i zajímavý 

fakt, že jde o jedinou signovanou 
vinětu v celé knize. V olomouckém 
archivu se dochovala německy 
psaná smlouva mezi hradišťskými 
premonstráty a faktorem olomouc-
ké městské  skárny Fran  škem An-
tonínem Hirnlem z 15. března roku 
1732. Ačkoliv v ní není uveden ná-
zev knihy, podle Miroslava Myšáka 
se zcela jistě týká Kayserova Athe-
naea (viz Problema  ka historických 
a vzácných knižních fondů Čech, 
Moravy a Slezska, Olomouc 2007 
[2008], s. 227–243). Podle smlouvy 
měla být kniha dodána nejpozději 
4. června. V důsledku úmr   do-
savadního opata Roberta Sancia 
4. května však byl  sk pozastaven 
až do volby nového opata Norberta 
Umlaufa 25. června. V souvislos   
s  m došlo k rozšíření Kayserova 
spisu o chvalozpěv na nového opa-
ta zařazený na konec celého svazku. 
Je možné, že v časové  sni se Hirnle 
obrá  l na Pomesiána a jím navrže-
ná viněta byla jako dílo externisty – 
podobně jako zmíněná ry  na bratří 
Schmutzerů – opatřena signaturou 
narozdíl od zbytku výzdoby, jenž po-
cházel od kmenových zaměstnanců 
 skárny.

Třebaže v životopisu Fran  ška 
Dominika Pomesiána se dosud na-
chází celá řada mezer, je zřejmé, 
že podrobný průzkum dobových 
pramenů nejrůznějšího charakteru 
může stále přinést nová překvapivá 
zjištění.

Jan Pulkrábek

Nominace na Zlatou jeřabinu 
pro dva projekty 

základní umělecké školy
S rados   oznamujeme, že rovnou dva projekty, které realizovala zá-

kladní umělecká škola v loňském roce, získaly nominaci na ocenění Kraje 
Vysočina  tulem Zlatá jeřabina a postoupily mezi 30 nejzajímavějších akcí 
v kategorii „kulturní počin roku“. Jedním z projektů je koncert ZUŠ OPEN, 
který jsme realizovali 30. 5. za účas   operní pěvkyně Magdaleny Kožené, 
generálního ředitele České fi lharmonie Davida Marečka a dalších vzác-
ných hostů. Za velmi vrtošivého počasí jsme zrealizovali celodenní před-
stavení, na kterém vystoupili kromě našich žáků hudebního i výtvarného 
oboru také tělesa ze sedmi ZUŠ měst Kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje. Druhým nominovaným projektem je koncert Smyčcového orches-
tru N. Kyjovského Velká barokní noc, který posluchači slyšeli 3. 6. a který 
představil dobovou barokní hudbu s ohňovými efekty. Pokud chcete vědět 
o nominovaných projektech více, popřípadě nás podpořit ve veřejné an-
ketě, podrobnos   najdete na webových stránkách Kraje Vysočina.

Za ZUŠ Bystřice n. P. Milada Krásenská

JAK KRÁSNÝ JE ZVUK HOUSLÍ…

SMYČCOVÝ ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO 
a Komorní sbor Alter ego v nové sezoně

…a co teprve ve 
společnos   klavíru 
a lidského hlasu. 
Pokud se chcete 

nechat okouzlit  mto spojením, sr-
dečně vás zveme na jarní koncert, na 
němž zazní hlavně skladby českých 
skladatelů z období roman  smu. 
Vyjma letošních absolventek II. cyk-
lu houslové hry Marie Juračkové a 
Karoliny Makovské, zahrají vynikající 
klavíristé Markéta Justová a Mar  n 
Ratolístka Dvořákovy Slovanské tan-
ce a polky Bedřicha Smetany. Výběr 

z písňové tvorby L. Janáčka, B. Mar  -
nů a dalších zazní v podání účastníků 
pěvecké soutěže Karoliny Makovské a 
Mar  na Uhra za krásného klavírního 
doprovodu Alžběty Smětak. V závěru 
si přijdou na své i milovníci baroka. Po-
ctu vzdáme Antoniu Vivaldimu, jehož 
340. výročí narození si letos připomí-
náme. Zazní Concerto grosso d moll 
v podání Barokního souboru ZUŠ 
a sólistů Marie Juračkové a Lenky 
Macháčkové. Koncert se koná v pátek 
16. března v 18:00 v MS KD. 

Těšíme se na vás L. Macháčková

Po loňském koncertním maratonu 
orchestru, kdy jsme si užili barokní pro-
gram i spolupráci s folkovými Nezmary 
a společně se sborem uvedli v novodo-
bé premiéře barokní mši, je čas chys-
tat se na další vystoupení.  Důležité je 
poděkovat našim podporovatelům, 
zejména Městu Bystřice a fi rmám 
MEGA – TEC a WERA WERK za stálou 
fi nanční podporu, bez které bychom 
tyto koncerty nemohli uskutečňovat.

Orchestr se 24. května společně 
s dalšími tělesy a sólisty naší ZUŠ zú-
častní již 2. ročníku OPEN ZUŠ, tento-
krát s fi lmovými melodiemi. V červnu 
se společně s Akordeonovým soubo-
rem chystáme reprezentovat školu 
i město na fes  valu v Chorvatsku. A 
pro všechny milovníky projektu Balady 
a romance máme dobrou zprávu. 
S pod  tulkem „Rock for Skaut“ se bu-
dou konat v předvečer Pelíšku v pátek 
29. 6. a výtěžek tohoto benefi čního 
koncertu bude věnován na stavbu 
nové skautské klubovny. Se sborem při-
pravujeme koncertní program sestave-

ný z moderní americké duchovní hud-
by na společný koncert se sborem Sen-
zakord v Litovli. Rádi bychom tento ne-
obvyklý program představili i v Bystřici. 
Vzhledem k oslavám 100. výročí založe-
ní republiky chystáme i koncert českých 
písní, takže se určitě máte na co těšit. 

Závěrem mi dovolte malé zamyšle-
ní. Ráda bych poděkovala za nominaci 
i následné ocenění jako „Osobnost 
Města Bystřice za kulturu a společen-
ský život“. Velice si ho vážím, nikdy 
bych jej ale nezískala bez neutuchají-
cí podpory mojí rodiny a přátel, díky 
nimž mohu realizovat svoje nápady 
a vize a dělat dobře svoji práci. Kdyby 
šlo cenu - krásný skleněný talíř, rozdě-
lit na mnoho malých kousků, každý 
z nich by si jeden střípek zasloužil, 
včetně všech členů orchestru, sboru 
a dalších muzikantů, se kterými spolu-
pracuji. Bez nich bych to nikdy nedo-
kázala, to o ni všichni dávají mojí práci 
smysl. Děkuji všem a těším se na další 
společná setkávání.

Lenka Macháčková
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KULTURA, INZERCE

Výrobní prostory v areálu 
Rotter – Vír, s.r.o.
 jsou k okamžitému pronájmu. 

Je možné pronajmout kanceláře, haly 
jednotlivě pro výrobu, haly ke skladování, 

volné plochy. 

Zájemci volejte na telefonní číslo 775599168, 
p. Machát; umožníme prohlídku areálu a 

odpovíme na vaše dotazy.

Výrobní prostory v areálu Výrobní prostory v areálu 
Rotter – Vír, s.r.o.Rotter – Vír, s.r.o.

Mezinárodní den tance 29. 4. 2018 slavíme v Nedvědici od roku 2014. 
Je to den, kdy se tanec oslavuje po celém světě. Tanec – jako svébytné umě-
ní – jako sportovní disciplína – jako přirozený pohyb. 

Pro letošní rok, kdy tento slavný den připadá na neděli, bude program 
nabídnut po celý víkend. V sobotu a neděli dopoledne nabídneme taneč-
ní workshopy s profesionálními lektory. V sobotu odpoledne nabídneme 
taneční představení pro dě  , večer pozveme dospělé na tančírnu v rytmu 
swingu a dalších tanečních stylů. V neděli odpoledne se, na výle  š   u ryb-
níka, uskuteční představení tanečních skupin dě   i inspira  vní představení 
dospělých, součás   bude také hravý doprovodný program. 

Do oslav Dne tance se může přidat každý. A to jako tanečník, účast-
ník workshopů či divák. Více informací získáte na webových stránkách 
h  ps://nedvedentanice.webnode.cz/. 

Program fes  valu

Sobota 28. 4. 2018
10:30 – 12:00 – taneční a pohybové dílny s profesionálními lektory
13:00 – 14:30 – taneční a pohybové dílny s profesionálními lektory
16:00 – taneční představení pro dě   
19:00 – tančírna 

Neděle 29. 4. 2018
10:30 – 13:00 – taneční a pohybové dílny s profesionálními lektory
15:00 – 16:00 – představení dětských tanečních skupin
16:00 – společná choreografi e pro rok 2017
16:10 – inspira  vní představení tanečních skupin dospělých

FESTIVAL MEZINÁRODNÍ DEN
 TANCE V NEDVĚDICI

MEZINÁRODNÍ 
DEN TANCE

V  N E D VĚD I C I  
28.-29.4.2018

Ve Včele se slavil masopust
Uživatelé bystřického volnoča-

sového klubu Včela slavili letošní 
„ostatky“ ve velkém. 

V pátek 9. února navš  vili v 
kostýmech denní stacionář Rosa. 
„Při krátkém programu jsme si popo-
vídali a zazpívali s klienty Rosy. Ti byli 
velmi překvapeni a především nad-
šeni z našich masek,“ sdělila Lenka 
Skryjová, pracovnice klubu Včela. 

V pondělí 12. února vyrazili uživa-
telé Včely opět v maskách tentokrát 
do mateřské 
školy Čtyřlístek, 
kde dětem vy-
právěli pohádky, 
do jejichž dějů 
byly zapojeny 
právě jejich pře-
vleky.

To největší 
veselí odstarto-
valo až v úterý 

13. února v restauraci Hotelovka. 
Tam se konalo již tradiční každo-
roční masopustní veselí, na které 
se místní velmi těšili. „Děkujeme 
všem účastníkům a organizáto-
rům programu, a to zejména všem 
maskám, folklórnímu souboru Bo-
rověnka ze Štěpánova nad Svratkou 
a panu Kazdovi za hudební dopro-
vod,“ vzkazuje závěrem Lenka Skry-
jová.

Pracovnice klubu Včela
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SPORT, OBLASTNÍ CHARITA

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR 
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná 
novou sezónu! Přijďte si zacvičit tra-
diční korejské bojové umění taek-
won-do! Jsme největší školou v Če-
chách i na Moravě s nejširší nabídkou 
tréninků. Minulý rok se nám již po-
páté v řadě podařilo obhájit celkové 
vítězství Mistrovství České republiky 
a patříme do nejlepšího STM v ČR.

Při tréninku klademe důraz na 
originální hodnoty bojových umě-
ní, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. Školu ve-
deme pod dozorem korejského vel-
mistra Hwang Ho Yonga, jako jediní 
v republice nově vyučujeme i další 
korejská bojová umění taekkyon 
a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pásek 
i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdar-

2. kolo Střelecké ligy mláde-
že se uskutečnilo 3. února 2018 
ve Žďáru nad Sázavou. Za DDM 
Bystřici n. P. se zúčastnili Petr 
Ťupa, Lucie Ťupová a Nikola 
Jarošová. V kategorii chlapců 
se Petr Ťupa umís  l na výbor-
ném 2. místě. V kategorii dívek 
se umís  la Lucie Ťupová na 
3. místě a Nikola Jarošová na 
6. místě. V soutěži družstev se 
umís  li na 2. místě. 

-tr-

Střelecké 
družstvo 

DDM

Tříkráloví koledníci 
byli odměněni

Výtěžek letošní Tříkrálové sbír-
ky, který činil o 250  síc Kč více než 
v roce 2017, svědčí nejen o obrovské 
solidaritě lidí a ochotě pomáhat po-
třebným, ale také o nadšení a darová-
ní volného času téměř dvou  síc ko-
ledníků na území žďárského okresu.

Jako poděkování pro ně uspořáda-
la Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
v průběhu ledna hned několik akcí. 
První z nich byl již tradiční Tříkrálový 
koncert v kostele sv. Kunhuty v No-
vém Městě na Moravě, kde v neděli 
14. ledna 2018 vystoupily hudební 
soubory Schola Jakoby z Dalečína 
a Uskupení mladých hudebníků 
z Nového Města na Moravě. Malí 
i velcí koledníci z Velkého Meziříčí 

507 tříkrálových kasiček ukrývalo 3 313 085 Kč
Taková jsou závěrečná čísla letoš-

ní osmnácté Tříkrálové sbírky, která 
probíhala na území České republiky 
v období od 1. do 14. ledna 2018. Na 
území okresu Žďáru nad Sázavou sbír-
ku společně s tříkrálovými asistenty a 
koledníky organizovala Oblastní chari-
ta Žďár nad Sázavou.

„Je to naprosto skvělé, téměř ne-
uvěřitelné. Mám obrovskou radost 
ze závratné částky letošního výtěžku, 
jejíž navýšení o 254 278 Kč opro   loň-
skému roku opět dokazuje, že pomoc 
Charity považují lidé stále za důleži-
tou a potřebnou. Velká část výtěžku 
podpoří naše stávající služby, ať už se 
jedná o služby pro lidi s mentálním a 
kombinovaným pos  žením, s chro-
nickým onemocněním, služby pro se-
niory, sociálně slabé rodiny, duševně 
nemocné či lidi umírající. Část výtěžku 
poputuje na podporu nového projektu 
tzv. Charitní záchranné sítě – projektu 
pomoci pro lidi v akutní nouzi,“ sdělila 
Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské 
Charity.

A jak hodno   letošní tříkrálové 
koledování jeden ze dvou  síc koled-
níků?

„Z výtěžku sbírky mám velkou 
radost. Letos jsme opět vyrazili na 
koledu společně s našimi dětmi. Vza-
li jsme kytaru a u každého domu 
v ulici jsme zazpívali nejen tu zná-
mou tříkrálovou píseň, ale i koledu 
o tom, aby Bůh požehnal dané obydlí. 

Potěšilo mě, že nás lidé již vyhlížejí a za 
ty dva, tři roky, kdy na koledu chodí-
me, se z našich tříkrálových pochůzek 
pomalu stala nová tradice naší ulice. 
Dě   koleda baví. Vždy dostanou něco 
dobrého a ještě  m společně přispě-
jeme na dobrou věc, ať už časem, da-
rem, zpěvem nebo úsměvem,“ sděluje 
koledník Jan.

A jaké změny, novinky či zajíma-
vos   Tříkrálová sbírka roku 2018 při-
nesla? 

- Rozdělení velké oblas   Velkome-
ziříčska na menší. Některé z okolních 
obcí peče  ly samy. 

- Více akcí pro dobrovolníky- kromě 
tradičního koncertu ještě nově odmě-
na v podobě návštěvy divadla a kina. 

- K doprovodným maskám, které 
společně po okrese koledují, při-
byl další ušitý velbloud. Tříkrálová 
„šatna“ žďárské Charity se rozrostla 
o 12 královských obleků a 22 plášťů. 

- Žďárská tříkrálová charitní výprava 
navš  vila v druhý den nového roku 
Domov klidného stáří ve Žďáře nad 
Sázavou, kde potěšila svým zpěvem 
místní seniory, Mateřskou školku 
Vysočánek a pracovníky městského 
úřadu.  

- V Bystřici nad Pernštejnem navš  -
vili uživatelé denního stacionáře Rosa 
místní městský úřad, Základní školu 
Nádražní a volnočasový klub Včela. 

-Tříkrálová koleda proběhla i v ji-
ných městysech a obcích podle již 
zavedených zvyků. V některých oblas-

tech se tradice tříkrálové koledy tepr-
ve upevňuje. 

- V Rovečném koledovaly i dě   z 
tamního dětského domova.

- Do koledy byly zapojeny i farnos   
žďárského a velkomeziříčského dě-
kanství. V některých z nich uspořádali 
kněží i tříkrálové požehnání, se kterým 
se pak koledníci vydali na svou pouť.

Lenka Šustrová

ma. Proto neváhejte a přidejte se 
k nám každé pondělí a středu od 
17:00 v ZŠ T. G. Masaryka města Bys-

třice nad Pernštejnem. Pro bližší in-
formace navš  vte náš web na tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

K vidění a prodeji budou výrobky uživatelů klubu Včela a denního 
stacionáře Rosa. Udělejte si radost nákupem našich výrobků.

Těšíme se na vaši návštěvu.

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
úterý 13. 3. 2018 od 8.00 do 17.00

a okolí mohli v neděli 28. ledna 2018 
zhlédnout divadelní představení 
Zlatovláska od Ví   Marčíka v Jupi-
ter Clubu. Pro koledníky ze Žďárska, 
Novoměstska a okolí bylo k poslední-
mu lednu připraveno promítání fi lmu 
Psí poslání v kině Vysočina ve Žďáře 
nad Sázavou. Ani koledníci z okolí 
Bystřice nad Pernštejnem nebyli o 
odměnu ochuzeni. Pro ně se podařil 
zajis  t bezplatný vstup do bazénu 
v Bystřici nad Pernštejnem.

„Všem koledníkům velmi děkuje-
me a budeme se těšit zase příš   rok,“ 
vzkazuje ředitelka žďárské Charity 
Ing. Jana Zelená

Tyto akce by Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou nemohla uspořádat bez 
podpory a ochoty farnos   sv. Kunhu-
ty v Novém Městě na Moravě, Jupi-
ter Clubu s.r.o. ve Velkém Meziříčí, 
Kultury Žďár p. o. a Areálu sportu 
a kultury s. r. o.  Bystřice nad Pern-
štejnem. 

„Tímto všem děkujeme za podporu 
a bezplatné zapůjčení prostor,“ vzka-
zuje závěrem Jana Zelená.  

Jitka Milčáková
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Již druhá přednáška o Velké válce, 
známé také jako První světová válka, 
se uskutečnila ve Smrčku v sobotu 
dne 13. ledna 2018. Přednášející Ing. 
Radim Kapavík, předseda sdružení Sig-
num belli 1914, se podrobně věnoval 
bojům pěších pluků - jihlavského IR 81 
a brněnského IR 8.

U nich sloužili naši předkové z toho-
to regionu, tedy z doplňovacích obvo-
dů novoměstského a  šnovského. To 

VELKÁ VÁLKA VE SMRČKU

 

 

Po přednášce byla ještě další půlho-
dina vyhrazena na individuální dotazy. 
Je chvályhodné, že se zúčastnilo také 
dost mladých. Co je však nejdůleži-
tější, že si všichni uvědomovali, že na 
rozdíl od okolních národů máme velký 
dluh, ale i příležitost, opravit mnohé 
jednostranně podávané zkreslené in-
formace o vojácích sloužících povinně 
v armádě Rakouska Uherska. Vážní 
zájemci mohou využít nabídku sdru-
žení Signum belli 2014 a společně se 
zúčastnit exkurze na místa bojů. Rov-
něž uvažujeme o možnos   zorgani-
zovat dvoudenní poznávací zájezd do 
Karpat.

V pořadí tře   přednáška je plánová-
na na podzim letošního roku.

Můžeme si jen přát, abychom my 
a generace po nás, nepoznali hrůzy 
války a aby alespoň největší křivdy byly 
napraveny. A také, aby vzpomínky na 
naše padlé byly uchovány v pamě  .

Fran  šek Bednář, 
za spolek SKDN Smrček

JARNÍ SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
V sobotu 24. 3. 2018  od 9.00 - 16.00 hod. v KD Dolní Rožínka

Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a prodejci. Budete 
mít možnost si v připravených dílničkách vyrobit předměty vztahující se 
k jaru, potěšit se s lidmi, kteří předvádí stará řemesla, nakoupit drobné 
dárečky, ochutnat velikonoční pokrmy. S dětmi z národopisného soubo-
ru Groš a Rožínka společně vynést Moranu, zazpívat si, nebo se jen nala-
dit příjemnou jarní atmosférou.
Program výstavy je následující:
▪  Zahájení výstavy v 9.00hod.
▪  Registrace účastníků soutěže O nejchutnějšího beránka.
▪  Velikonoční dílničky.
▪ Velikonočních dekorace-inspirace-možnost výroby vajíček-mrskaček.
▪ Soutěže pro dě  .
▪ Ukázky Velikonočních zvyků-možnost vyzkoušení.
▪  Řemeslná výroba s možnos   vyzkoušení.
▪  Zakoupení kvě  n, fy Hůrka Bystřice n. P.
▪  Ochutnávky cukroví, perníčků. 
▪  Přibližně v 14.00 vystoupení dě   národopisného souboru Groš a Rožínka.
Kavárnička s občerstvením.

Vyhlášení výsledků soutěže O nejchutnějšího beránka cca 15,30 hod.
Ceny předá starosta obce pan Z. Horák.  

Těšíme se na Vás!

byl také jeden z důvodů velkého zájmu 
a rekordní účas   na přednášce. Sál 
zaplnilo více než osmdesát účastníků, 
kteří s velkým zájmem sledovali po dvě 
hodiny prezentaci z bojišť, zaměřenou 
na dobu prvních dvou roků války, ale 
také na dnešní stav tamních vojen-
ských hřbitovů.  Zájemcům, kteří chtějí 
pátrat po osudech svých předků, byl 
podán podrobný návod, jak postupo-
vat a kde hledat potřebné informace.

Tato akce byla spolufi nancována 
z dotace Kraje Vysočina.
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Na letní měsíce jsme se připravili ve 
velkém. V polovině července a koncem 
srpna jsme v rámci Putovního letního 
kina promítli celkem čtyři fi lmy. Letní 
pohodu všem divákům zajis  lo i boha-
té občerstvení mistrů kulinářů. Ukázat 
své umění pak mohli nejen fotbalisté 
v rámci místního turnaje, ale i všichni 
tanečníci o několik dnů později na letní 
zábavě, kterou pořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Velké Janovice. 

Na podzimní a zimní měsíce jsme si 
naordinovali trošku klidu, a proto akcí 
nebylo mnoho. V září mohli poutníci 
společně oslavit mši svatou u kaple 
Panny Marie Bolestné. 

Tře   adventní neděli nás čekalo 
několik úkolů. Prvním z nich bylo vy-
hlášení soutěže o nejlepší vánoční cuk-
roví – naštěs   jste nám s  m pomohli 
a s úsměvem na tváři jste ochutnávali 
20 vzorků cukroví výborných cukrářek 
z naší obce a okolí. Druhým neméně 
potěšujícím úkolem bylo přivítat dět-

Rok 2017 ve Velkých Janovicích…
ský národopisný soubor Kyjovánek 
a užít si jejich představení v rámci pás-
ma Adventní čas už je tu zas. A posled-
ní úkol spočíval v rozsvícení vánočního 
stromečku, před kterým nám zazpívaly 
dě   z Kyjovánku a my jsme tak mohli 
ještě více načerpat vánoční atmosféru 
na poslední týden shonu před Štědrým 
dnem. A protože nás po všech těch 
dobrotách za celý rok bolela trošku 
bříška, tak jsme na konci roku nelenili 
a vedle bruslení na zimním stadionu v 
Bystřici nad Pernštejnem jsme zařadili 
do repertoáru i Silvestrovský výšlap, 
který byl sice deš  vý, ale rázem jsme 
měli zase místo na chlebíčky.

A jaký bude rok 2018? Určitě bude 
nabitý akcemi – ať už tradičními, tak 
i novými (UŽ MÁME MEDVĚDA). Avšak 
hlavně věřím, že osmička v tomto roce 
bude připomínat spíše zlato z Nagana 
než ty jiné nechvalně známé osmy 
v naší historii. 

Dana Dlouhá

Masky a maškary k masopustu 
patří, a proto se i letos dě   z naší 
mateřské školy vydaly ve vlastnoruč-
ně vyrobených maskách a patřičně 
ustrojeny na obchůzku vesnicí. 

Počasí přálo, sluníčko krásně 
předjarně hřálo a nebyl tedy žádný 
důvod neužít si masopustní úte-
rý naplno. S veselými písničkami 

Masopust v Olešínkách
a s nejrůznějšími rytmickými ná-
stroji „školkové“ dopoledne rychle 
uteklo a věříme, že bylo příjemným 
zpestřením nejenom pro dě  , ale 
i pro místní obyvatele. Jako každo-
ročně byla i tentokrát slepice v koší-
ku medvěda odměněna dobrotami 
a sladkostmi, za které ještě jednou 
jménem dě   děkujeme. 

Proč právě k nám?        2018/2019 

Systém současného školství umožňuje Vám, rodičům, vybrat si školu, na které 
se Vaše dítě bude vzdělávat. Správnému rozhodnu   by mělo předcházet vyhod-
nocení dostupných informací a referencí o škole, vhodné je školu přímo navš  vit. 

Využijte Dne otevřených dveří v úterý 27. 3. 2018. Můžete nahlédnout přímo 
do vyučovacích hodin a pohovořit s učiteli (výuka od 7:30). Od 15:00 do 17:00 
hodin je připraveno velikonoční tvoření s dětmi. Zápis do 1. ročníku je ve středu 
11. dubna 2018 od 12:30, přestup z jiné školy je možný kdykoliv během roku.

Základní škola ve Strážku nabízí systema  cké a kvalitní vzdělávání v úplné 
základní škole v regionu. Dovolujeme si Vám sdělit, v čem jsme jiní než školy 
v okolí, a co u nás najdete: 

Komplexní přípravu žáka pro prak  cký život, přípravu na přijímací zkoušky 
a doučování žáků zdarma, výuku anglického jazyka od 1. ročníku, od 3. ročníku 
přichází do vyučovacích hodin s českým učitelem rodilý mluvčí (realizujeme již 
čtvrtý rok), vzdělávání a výchovu k morálním hodnotám, rozvíjení schopnos   
samostatné a kri  cké práce s informacemi, propojení vzdělávání od mateř-
ské školy do ukončení školní docházky v jedné budově, práci v malých sku-
pinách, která umožňuje opravdu individuální přístup, učitel může věnovat 
žákovi čas podle jeho potřeb, nezapomíná ani na žáky nadané, čisté a este  cky 
pěkně upravené prostředí školy, výstavu prací žáků, zajištění bezpečí (uzamče-
ný vstup nebo dohled, škola je u autobusové zastávky), žáci mohou trávit volný 
čas v areálu Oranžového hřiště u školy s novými herními prvky po celou dobu 
provozu školy (6:30 – 15:30), rozšířená činnost školní družiny, možnost vyu-
ži   ranního provozu od 6:30 do 7:00, odpolední provoz prodloužen do 15:30

Věříme, že jsme dobrou školou pro ty, kteří staví úspěch vzdělávání na tra-
dičním modelu školství: kázeň, základní učivo a důslednost v plnění školních 
povinnos  .
www.zs-msstrazek.cz, zs.strazek@seznam.cz , tel: 731 107 933, Strážek 27, 592 53 

Naše priority:
Vzdělávací činnos   tvoříme fl exibilně, průběžně dle aktuálních potřeb dě-

 , vycházíme ze složení tříd, věku dě   a jejich individuálních potřeb. Vede-
me dě   ke vzdělávání hrou, které má usnadňovat dítě   jeho další životní i 
vzdělávací cestu. Naším záměrem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat 
jeho tělesný rozvoj a zdraví. Nabízíme zákonným zástupcům odbornou kon-
zultaci. Společně předcházíme rizikovým situacím, umíme organizovat spo-
lečné ak  vity dě   se žáky základní školy, učíme je vzájemnému respektu. 
Spolupracujeme při organizaci dnů dě  , adventních a velikonočních dílniček 
nebo pořádáme společné výlety. Další přednos   vzdělávací činnos   je, že 
dě   mohou pracovat v učebně školy s interak  vními výukovými programy. 

Výhodou našeho subjektu je Oranžové hřiště s novými herními prvky a blíz-
kost autobusové zastávky, nabízíme možnost účastnit se odpolední doplňkové 
nadstandartní činnos  , přípravy na bezproblémový vstup do základní školy, kdy 
umožňujeme rodičům přímo pracovat s jejich dětmi pod odborným dohledem 
proškolené učitelky. Pravidelně začleňujeme zdravotně preven  vní cvičení. 
Máme vlastní školní poradenské pracoviště a spolupracujeme s odborníky 
(zubní lékařkou, dětskou logopedkou, se speciálními pedagogy z poraden-
ských zařízení z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje). Každoročně doplňu-
jeme vzdělávací nabídku o návštěvu divadla v Brně a bazénu v okolí. Disponuje-
me  možnos   využívat školního asistenta. Připravujeme společně se Spolkem ro-
dičů při MŠ a ZŠ Strážek dětský karneval, který nám hradí spoustu ak  vit a dárků. 

Aktuálně doplňujeme tema  cké bloky vhodnými projekty (např. ZAHRAD-
NÍČCI A ZDRAVÁ VÝŽIVA s přiřazeným programem Skutečně zdravá škola, 
NECHCI BOLAVÉ ZOUBKY, ČERVENÁ STÁT!)
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KULTURA, INZERCE

více na
www.adoz.cz

nebo
tel. 566 591 911

OBSLUHA
STROJŮ

A MONTÁŽE

Svět v pohybu. Světwww.adoz.cz  eshop.adoz.cz

Rozšiřujeme
náš tým

o tyto
pozice

Jsme
moderní

strojírenská
firma

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
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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)

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 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
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, bez nástřiku, 

montáž 3 hodiny, záruka 5 let. Tel: 608 700 515, 
 www.renovacevany.eu 

Prodám vykrmené prase živé, v půlkách, popřípadě   
 jenom půlku, váha 120-140 kg. Tel.: 731 163 505
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Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

 
 

AUTO ... s.r.o.
www.auto-auto.cz

 

ŠKODA FABIA TRUMF


