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Nový kamerový systém ve městě

Stěhování čapího hnízda 

Výstavba další cyklostezky se blíží

destinace KORUNA VYSOČINY  –  MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU 

TISKOVÁ ZPRÁVA K PODPISU MEMORANDA O SPOLUPRÁCI A USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADĚ 
ZAKLADATELSKÝCH SUBJEKTŮ TURISTICKÉ DESTINACE „KORUNA VYSOČINY“

Starostové 7 zakladatelů, který-
mi jsou Město Žďár nad Sázavou, 
Město Nové Město na Moravě, 
Město Bystřice nad Pernštejnem, 
Město Tišnov, Město Velká Bíteš, 
Město Velké Meziříčí a Městys Ne-
dvědice, podepsali ve čtvrtek 3. 9. 
2015 v Bystřici nad Pernštejnem 
„Memorandum o rozvoji spolu-

byl výsledkem 9ti měsíční práce 
pracovní skupiny zástupců zúčast-
něných měst a regionů, připravující 
podklady pro vytvoření turistické 
destinace Koruna Vysočiny. Turi-
stická destinace zahrnující téměř 
2000 km2 území na pomezí Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje, 
si klade za cíl propojováním tu-

ristických cílů budovat atraktivní 
oblast „mezi Brnem a Žďárskými 
vrchy“ pro delší než jednodenní 
pobyt návštěvníků.  Prostředkem 
k dosažení tohoto cíle je vtáhnout 
do spolupráce všechny aktéry čin-
né v cestovním ruchu v regionech 
Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, 

(Pokračování na str. 5)

Fotografi e ze slavnostního podpisu a ustavující Valné hromady

práce a řízení strategie rozvoje 
cestovního ruchu ve spojeném 
regionu KORUNA VYSOČINY“. 
Na ustavující Valné hromadě zvo-
lili orgány spolku Koruna Vysoči-
ny, z.s., který tímto zakládají. 

Signatáři Memoranda deklaro-
vali podpisem konsenzus, který 

Bystřice v současné době dispo-
nuje sedmi kamerami, ovšem bez 
záznamového zařízení. Jejich obraz 
je možné zhlédnout on-line na webu 
města.

Do konce roku začne v Bystřici 
fungovat plnohodnotný kamerový 
systém se záznamovým zařízením. 
Město bude střežit celkem jedenáct 
kamer. Nyní kamery zabírají náměstí 
od Staré radnice, náměstí od knihov-
ny, prostor před domem s pečova-
telskou službou, skatepark, atletický 
stadion, víceúčelové hřiště a průchod 

z náměstí k centrálnímu parkovišti.
V letošním roce město obdrže-

lo dotaci ve výši bezmála jednoho 
milionu korun. Dotace bude sloužit 
zejména k pořízení záznamového 
zařízení, jehož výstup bude sledován 
na bystřickém policejním oddělení. 
Dále budou pořízeny nové kamero-
vé body, a to k poliklinice, do ulice 
Pod Kaštany, do dvora ZZN v ulici 
Zahradní a k Penny Marketu v Hor-
nické ulici. 

Josef Vojta
místostarosta

Město před dvěma lety zakoupilo 
objekt bývalé pekárny na rohu ulic 
Zahradní a Farské. Objekt je v dezo-
látním stavu a začíná ohrožovat své 
okolí. Zastupitelé schválili projekt 
demolice pekárny a poté zde budou 
připraveny tři nové stavební parcely. 
S tímto záměrem samozřejmě sou-
visí i komín, kde mají své hnízdo 
čápi. Komín bude také zbourán, ale 
ve spolupráci se Správou chráněné 

krajinné oblasti Žďárské vrchy bylo 
vymyšleno nové řešení. V blízkosti 
stávajícího komína bude osazenen 
dvanáctimetrový betonový sloup, 
na jehož vrcholu bude ornitologem 
vypleteno hnízdo. Hnízdo je nyní 
prázdné, neboť čápi již odletěli do 
teplých krajů, ale pro příští rok je 
bude očekávat nový „příbytek“.

Josef Vojta
místostarosta

Naše město bylo společně s Tře-
bíčí jedinými úspěšnými žadateli na 
cyklostezky u Státního fondu doprav-
ní infrastruktury v Kraji Vysočina. 
Do konce června příštího roku by 
měla být vybudována cyklostezka 
od vlakového nádraží podél vlakové 
trati směrem na Rozsochy, dále podél 

Hájů a letiště. Napojí se na spojovací 
komunikaci Domanínek-Rozsochy 
nedaleko další cyklostezky vedoucí 
k Domanínskému rybníku. Nyní se 
připravuje výběrové řízení na staveb-
ní fi rmu, která bude stavbu realizovat.

Josef Vojta
místostarosta
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AUTO Pečinka, s.r.o.
Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘ Í Ř ÍJEN 2015

Narození

Úmrtí

Datum Název akce Místo Organizátor 
29. 4. – 31. 10. Hledej Vodomila MAS Zub í zem  MAS Zub í zem , o.p.s. 
1. 5. – 31. 10. S Vodomilem Zub í zemí Byst icko Mikroregion Byst icko, M sto BnP 
1. 6. – 30. 9. Zrcadlení 2015 Byst icko Kumšt, o.s. 
1. 6. – 15. 10. D tská výtvarná sout ž „Sv tlo pro život“ Školy v Mikroregionu Byst icko Mikroregion Byst icko, M sto BnP 

22. 9. Divadlo – Ani spolu, ani bez sebe; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
23. 9. Divadlo pro d ti – O strašn  líném Honzovi; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

25. – 27. 9. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Jolana Boudová 
25. 9. Hodová zábava ve Zvoli, hraje Metaxa Zvole - KD SDH Zvole 
26. 9. Hudební zábava v Rožné, hraje Arzenal Rožná - KD TJ Sokol Rožná 
26. 9. Tradi ní vinobraní Uj ov - KD SK Uj ov 
26. 9. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 
27. 9. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n. M. 
27. 9. Sousedské odpoledne Kundratice Kundratice - náves SDH Kundratice 
27. 9. Václavský turnaj v kopané Píse né - h išt  Sportovní klub Píse né 

27. 9. Divadelní p edstavení Hrátky s ertem, 14.00 hod. Kundratice - náves SDH Kundratice a kundrati tí 
ochotníci 

27. 9. Tradi ní Svatováclavské hody ve Zvoli; 16.00 hod. Zvole Mládež ze Zvole 
30. 9. KPH - DUO HOSPRENGLICO; 19.30 hod Malý sál KD KPH a KD Byst ice n. P. 

30. 9. Beseda o bylinkách a jejich zpracování; 16.00 hod. Prosetín – budova školy Rodinná farma Sedmikráska, obec 
Prosetín 

1. 10. Zahájení tane ního kurzu pro dosp lé - za áte níci Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
3. – 31. 10. Výstava Leoše Bo ka – Jsem tu…; vernisáž 16.00 hod. P dní prostory muzea BnP Leoš Bo ek 

3. 10. Turistický pochod Zub í stopou po Byst icku; 7.00 - 18.00 hod. Centrum EDEN M sto Byst ice n. P. 
3. 10. Benefi ní divadelní p edstavení Bylo nás p t Velký sál KD Úsm vá ci – PDRP a Kulturní d m 

4. 10. Loutkové divadlo  "ROZUM A ŠT STÍ"; 10.30 hod. Kavárna Franqueza, 
Masarykovo nám. 60, BnP Kavárna Franqueza 

4. 10. Tradi ní hody v Branišov ; 16.00 hod. Branišov SDH Branišov 
6. 10. Kino Animované pohádky; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

9. – 11. 10. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Lucie Jozová 

10. – 11. 10. P edváno ní výstava ak. mal. Jaromíry Knoblochové;  
9.00 – 18.00 hod. 

Galerie Na Staré hospod  
v Záskalí u Št pánova Ak. mal. Jaromíra Knoblochová 

10. 10. Hodová zábava ve Št pánov ; 20.00 hod. Št pánov n. S. - KD FK Železárny Št pánov 
10. 10.  Byst ické hody; 16.00 hod. Nám stí TGM v BnP KD a SDH 
11. 10. Byst ické hody; 9.00 hod  Nám stí TGM v BnP KD a SDH 
11. 10. Hody ve Št pánov  n. S.; 15.30 hod. Št pánov n. S. - nám stí FK Železárny Št pánov 
13. 10. Beseda s Arnoštem Vaší kem – Neuv itelné skute nosti; 17.00 hod. Knihovna Odd lení pro mládež Knihovna BnP 
13. 10. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel BnP Jednota Orel 
14. 10. Divadelní p edstavení – Audience, Vernisáž; 10.00 hod. Velký sál KD DRJ Praha 
14. 10. KPH - Romantická kytara; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n. P. 
15. 10. Benefi ní p edstavení Musíme si pomáhat; 19.00 hod. Nové M sto n.M. velký sál KD Portimo, o.p.s. 

16. – 18.10. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Iveta Medková 

16. 10. 13. mezinárodní festival outdoorových film ; 17.00 – 22.00 hod. Velký sál KD OUTDOOR FILMS s.r.o.,  
M sto Byst ice n. P., Lezci z Vyso iny 

17. 10. 13. mezinárodní festival outdoorových film ; 10.00 – 22.00 hod. Velký sál KD OUTDOOR FILMS s.r.o.,  
M sto Byst ice n. P., Lezci z Vyso iny 

17. 10. Zápas ve florbalu – muži „A“ : Sokol Brno I. EMKO Case Gulivers Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 
18. 10. Výstava obraz  Malí i Vyso iny; vernisáž 15.00 hod. Malý sál KD KD Byst ice n. P. 
18. 10. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n. M. 
18. 10. Tradi ní hody v Rozsochách Rozsochy – náves a orlovna Obec Rozsochy, TJ Rozsochy 
18. 10. Exkurze do M stského muzea BnP a okolí; 10.00 hod. Muzeum a okolí BnP P írodov decký klub Brno a muzeum  
18. 10. Havelské hody v Rožné Rožná SDH Rožná 
18. 10. Ve ejné brokové st elby; 8.00 – 13.00 hod. Rozsochy – st elnice MS Rozsochy MS Rozsochy 
20. 10. Koncert Jakuba Smolíka; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
22. 10. D tské divadelní p edstavení V elí medvídci zpívají; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

23. – 25.10. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Zita Svobodová 
24. – 25. 10. M R Enduro Sprint Open 2015; 10.00 hod. Zvole n. P. – Šikl v mlýn WM Šikl v mlýn 

28. 10. – 1. 11. Pobyt rodi  s d tmi Sportovní hala ŠTJ Mládí Brno 
30. 10. Funny fest; 16.00 – 21.00 hod. Velký sál KD Nadosah – NZDM 
30. 10. T etí hudební ve er se Sedleckými víny; 19.00 hod. Výstavní sí  muzea BnP M stské muzeum BnP 
31. 10. Lampionový pr vod Kundratice - náves SDH Kundratice 

31. 10. – 1. 11. Halový turnaj v „Ultimate frisbee“ (plastové disky) Sportovní hala Jakub Venglá  
31. 10. – 1. 11. Víkend gastronomických radostí – Roh hojnosti Centrum EDEN Centrum EDEN 

Bruslařský klub Zubři 
Bystřice nad Pernštejnem 

oznamuje, že 
od úterý 15. září od 16:00 
byly zahájeny pravidelné 

hokejové  tréninky dě   na 
zimním stadionu. 

Klub zve další zájemce z řad dě  , kte-
ré si chtějí vyzkoušet tento oblíbený 
sport. Bližší informace můžete získat 
na telefonu 606 387 153 nebo na 
e-mailu bkzubribystrice@seznam.cz

Jubilanti

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

12.9. Lucie Sklenářová
 Lubomír Knobloch
12.9. Martina Pulgretová
 Aleš Vícha 
19.9. Markéta Kuncová
 Pavel Huserek

KVĚTEN 2015
19.5. Anežka Prášilová
25.5.   Nela Pekáčková
27.5. Karolina Moncman
27.5. Miriam Kamenská
28.5. Miluše Bednaříková
31.5. Tomáš Pečinka
ČERVEN 2015
  2.6. David Vidourek
12.6. Rudolf Boes
15.6. Kryštof Jaroš
15.6. Lukáš Kadlec
17.6. Klaudie Novotná

ŘÍJEN 2015
Marie Pešinová   88 let
Marie Kašparová   88 let
Jan Hosa Ing.  86 let
Ludmila Peňázová   85 let
Marie Medvecová   85 let
Vlasta Szilvásiová   80 let
Vítězslava Kobzová Ing.  70 let
Marta Pavlačková   70 let
Milan Vodák   70 let
Stanislava Dvořáková   70 let

SRPEN 2015
  1.8. Alena Vodáková 77 let
  2.8. Štěpán Halva   69 let
  8.8. Květoslava Svobodová 75 let
18.8. Vladimír Neterda Ing. 73 let
23.8. Milan Kolodits 49 let

Bystřice městem aktivit pro seniory
 Velmi často se setkávám s názory, 

že se v Bystřici nad Perštejnem věnují 
jen určitým skupinám nebo radnice 
podporuje spolky, které jsou s ní spja-
té. Mezi lidmi zaznívá, že město nic 
pro seniory nedělá. Dovolte mi napsat 
můj názor, že naopak jsem již dlouho-
době přesvědčen, že město Bystřice se 
plně problematice věnuje a velmi se 
snaží propojovat návaznost služeb, ať 
už se jedná o pečovatelskou službu, či 
centrum ROSA.

Věnuji se na Moravě již 10 let so-
ciálně aktivizačním službám a s měs-
tem spolupracuji již třetím rokem. Vše 
vyplynulo z potřebnosti předcházet 
projevům demence, což tato sociální 
služba splňuje. Projekt "Hrátky s pa-
mětí" už určitě veřejnost zaregistrova-
la. Musím se přiznat, že jsem potěšen, 
jak postupem pravidelných setkání, 
která jsou v tomto roce ob měsíc, se 
již vytvořila stálá skupina lidí, kteří si 
toto setkání oblíbili. Zde si hrajeme 

s pamětí a posilujeme dlouhodobou pa-
měť, kterou má každý člověk zachova-
lou, ale stejně jako další svalstvo v těle 
je nutné také s pamětí pracovat. Hlavní 
však je společné setkávání a různoro-
dost aktivit, které mohou senioři, a to 
již nyní nejen z Bystřice využít.

Nejen tento projekt, ale také centrum 
Včela nabízí pravidelné setkávání s bo-
hatým programem. Je tedy na veřejnos-
ti, jaké možnosti si zvolí a uvědomí si, 
co vše je možné v Bystřici, využít.

Dobré zkušenosti, velmi dobrá spo-
lupráce s městem a Charitou je jen 
potvrzením, že se dobrým věcem daří.

Srdečně zvu veřejnost jak na Hrátky 
s pamětí, tak do centra aktivit Včely. 
Využijte možnosti aktivního využití 
volného času a příjemných společen-
ských setkání.

Město Bystřice podporuje aktivní 
život seniorů, velké díky!

Zdeněk Choura, lektor, 
člen České alzheimerovské společnosti
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

KOTLÍKOVÉ  DOTACE  PRO  DOMÁCNOSTI  
V  KRAJI  VYSOČINA

V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny 
prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto 
prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřed-
nictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace:

Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
• Tepelné čerpadlo – dotace nejvýše 75 %

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich 
prováděcích předpisů. 

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude 
možné od září r. 2022 provozovat pouze takové kotle, které splňují poža-
davek dle přílohy č. 11, tj. takové, které splňují emisní třídu 3.

Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.
Pokud bude kotel vyměňován v budově energetické náročnosti D a 

horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě fi nančně 
méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž 
dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje 
ve výši max. 20 tis. Kč.

První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji 
Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku 2016.

Pro nastavení systému fi nancování bude třeba vyjádřit předběžný zá-
jem / nezájem na stránkách  www.kr-vysocina.cz/kotliky

Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež, jez.jan@kr-vysocina.cz, 564 602 563, 724 650 194

Ing. Stanislava Lemperová,  lemperova.s@kr-vysocina.cz, 
564 602 532, 724 650 144

OZNÁMENÍ
Plošná deratizace v Bystřici n. P. bude 
probíhat ve dnech 21.9. - 11.10. 2015 

V poslední době byl v našem 
městě zjištěn zvýšený výskyt hlo-
davců, na který upozorňovali sami 
občané, a proto bylo rozhodnuto 
nechat provést v podzimním obdo-
bí letošního roku plošnou deratiza-
ci na území celého města.

Deratizace se bude provádět po-
kládáním návnad na předpokláda-
ných místech výskytu, veřejných 
prostranstvích, v budovách města, 
obytných domech a rodinných 
domcích. 

Deratizaci budou provádět vy-

školení pracovníci fi rmy ASA-
NAČNÍ  SLUŽBY  Hamry 
nad Sázavou, tel. 603 542 627 a 
603 529 158, e-mail:  vondrac-
kovaj@seznam.cz ve spolupráci 
s Městským úřadem v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Upozorňujeme občany, že 
v době probíhající deratizace je 
třeba zamezit volnému pobíhání 
domácích zvířat, psů a koček bez 

dohledu chovatele. 
Předejdete tak možným kompli-

kacím po náhodném požití nástra-
hy nebo uhynulého hlodavce vaším 
zvířetem!

Pozor!
Nesahejte na uhynulé či přio-

trávené hlodavce. Je povinností 
provádějící fi rmy tyto sesbírat a 
odstranit.

Občané mohou své požadavky 
a poznatky k výskytu hlodavců na-
hlásit na:

odbor životního prostředí tel. 
566 590 325 nebo odbor bytového 
hospodářství tel. 566 590 372-4

Občané, kteří bydlí v RD nebo 
bytových domech v soukromém 
vlastnictví a mají  poznatky o vý-
skytu hlodavců nebo z preventiv-
ních důvodů, si mohou objednat 
položení jednorázového balení 
návnady ve svém objektu na nákla-
dy této akce.

Výzva vlastníkům lesů k zajištění ochrany lesa proti kůrovci
Městský úřad Bystřice nad Pern-

štejnem jako orgán státní správy lesů, 
s ohledem na vývoj počasí, zejména 
vysoké teploty a nedostatek srážek v 
nedávném období vyzývá vlastníky 
lesů k provádění opakovaných kont-
rol zaměřených na zjištění výskytu a 
rozsahu kůrovci napadených stromů 
na svých lesních majetcích. Kůrovec 
je zařazen mezi kalamitní škůdce a 
jsou jím ohroženy porosty zejména 
vyšších věkových tříd (61 let a starší).

Lesní zákon (zák.č, 289/1995 Sb. v 
platném znění, dále jen lesní zákon) 
ukládá v ochraně lesa vlastníku lesa 
povinnosti stanovené v § 32. Samot-
nou ochranu lesa pak řeší vyhláška č. 

101/1996 Sb. Z ustanovení § 32 les-
ního zákona důrazně upozorňujeme 
zejména na tyto povinnosti: 

(1) Vlastník lesa je povinen prová-
dět taková opatření, aby se předchá-
zelo a zabránilo působení škodlivých 
činitelů na les, zejména

a) zjišťovat a evidovat výskyt a 
rozsah škodlivých činitelů a jimi pů-
sobených poškození důležitých pro 
pozdější průkaznost provedených 
opatření; při zvýšeném výskytu ne-
prodleně informovat místně příslušný 
orgán státní správy lesů a provést ne-
zbytná opatření,

b) preventivně bránit vývoji, šíření 

BAREVNÉ LINKY
Stává se, že potřebujete kontak-

tovat dodavatele energií, mobilního 
operátora či prodejce. V rámci uvá-
děných kontaktů pak často nalézáte 
čísla zákaznických linek, které mají 
být příslušné k tomu, aby vám po-
mohly situaci vyřešit. Ne vždy se ale 
jedná o bezplatnou pomoc. Proto je 
třeba rozlišovat, zda voláte na bez-
platnou linku, či zda za volání na 
dané číslo zaplatíte nějaký poplatek.

Bezplatné jsou tzv. zelené linky, 
v rámci nichž zákazník volá zdarma 
na účet volaného. Jedná se hlavně o 
linky začínající číslem 800. Společ-
nosti je využívají k informování zá-
kazníků o nabízených produktech či 
službách. Představují ale také mož-
nost kontaktování technické podpory 
telefonních operátorů.

Mezi zpoplatněné linky se naopak 

a přemnožení škodlivých organismů,
(2) Při vzniku mimořádných okol-

ností a nepředvídaných škod v lese 
(větrné a sněhové kalamity, přemno-
žení škůdců, nebezpečí vzniku požárů 
v období sucha apod.) je vlastník lesa 
povinen činit bezodkladná opatření k 
jejich odstranění a pro zmírnění jejich 
následků. Orgán státní správy lesů 
může vlastníku lesa nařídit tato opatření

a) zastavení jiných těžeb než tě-
žeb nahodilých a zpracování těžeb 
nahodilých ve stanoveném rozsahu a 
termínu,

b) provedení ochranného zásahu 
směřujícího k zastavení šíření nebo k 
hubení škodlivých organismů.

(6) Vlastník lesa je povinen hos-
podařit v lese tak, aby jeho činností 
nebyly ohroženy lesy sousedních 
vlastníků.

Zpracování stromů suchých, usy-
chajících, stromů ještě zelených, ale 
napadených kůrovcem v žádném pří-
padě nevyřeší pouhé jejich pokácení. 
Vhodný způsob jejich asanace je 
nutno konzultovat s vaším odborným 
lesním hospodářem a jeho instrukce 
dodržet. Kontakty na odborné lesní 
hospodáře podle jednotlivých katas-
trálních území získáte na odboru ži-
votního prostředí na telefonním čísle 
566 590 304.

Odbor životního prostředí

řadí tzv. modré a bílé linky. Bohužel 
společnosti nemají povinnost uvádět 
výši poplatku za využití dané linky. 
Kolik za volání na dané číslo zaplatí-
te, je totiž povinen uvádět pouze tele-
fonní operátor ve svém ceníku.

U modrých linek funguje princip 
sdílených nákladů, kdy část nákladů 
za volání hradí volající a část volaný. 
Jedná se o linky začínající číslem 
810 až 819, 830 až 839, 843 až 846. 
Výši ceny, kterou za volání zaplatíte, 
určuje váš operátor ve svém ceníku. 
Bohužel poplatek za využití dané 
linky se účtuje i nad výši neomeze-
ného tarifu či nad nevyčerpané volné 
minuty.

V rámci bílé linky pak volající 
volá za jednotné ceny v rámci celé 
ČR. Jedná se o linky začínající čís-
lem 840 až 842, 847 až 849. Uve-

dená telefonní čísla však měla své 
opodstatnění především v minulosti, 
kdy se u pevných linek rozlišovalo 
tzv. meziměstské volání.

Zděšení při zhlédnutí vyúčtování 
mohou vyvolat především tzv. duho-
vé či žluté linky.  Jedná se o linky za-
čínající číslem 900, 905, 906, 908 a 
909, kdy zákazník zaplatí cenu hovo-
ru dle čtvrté a páté číslice. Přičemž u 
čísel 900, 906 a 909 platí, že se cena 
hovoru za minutu účtuje v korunách 
včetně DPH. Uvedené linky v hojné 
míře využívají i televizní kartářky či 
věštkyně. Například za volání na čís-
lo 906 705 678 Vám bude účtována 
cena 70 Kč za minutu včetně DPH. 
Při volání na číslo s předvolbou 905 a 
908 zaplatíte vždy za spojení. Délka 
telefonátu nehraje roli. U telefonních 
čísel s předčíslím 905 je navíc nutné 

číslo složené z číslic na čtvrté a páté 
pozici vynásobit deseti. Za volání 
např. na číslo 905 791 234 Vám tak 
následně bude účtována cena 790 Kč 
včetně DPH za spojení.

Neznamená to však, že všechna 
čísla začínající 9 pro vás musí před-
stavovat vysoké účty za telefon. Za 
volání na čísla s trojčíslím 910, 970, 
971, 977, 980, 983, 960 až 969, 972 
až 974 či dvojčíslím 93 nebo čtyř-
číslím 9500 až 9599 a 9890 až 9899 
zaplatíte dle ceníku vašeho operátora 
jako za hovor do vlastní či cizí sítě. 
Jedná se o čísla, která využívají pro 
své účely např. Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo vnitra nebo České drá-
hy.

Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace 

www.asociace-sos.cz
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Nedvědicka, Tišnovska, Velkome-
ziříčska a Bítešska. Veřejné sub-
jekty a úřady přitom chtějí vytvářet 
podmínky pro rozvoj soukromého 
podnikání, růst kvality služeb a 
prostor pro aktivity neziskového 
sektoru. 
Vedle společné značky Koruna Vy-
sočiny budou jednotlivé zapojené 
regiony prezentovány pod vlastní 
symbolikou, která deklaruje jejich 
jedinečnost a pestrost celého území 
zároveň: 

Tišnovsko = brána Vysočiny
Nedvědicko = pohádka Vysočiny
Bystřicko = ráj Vysočiny
Novoměstsko = srdce Vysočiny
Žďársko = hvězda Vysočiny
Velkomeziříčsko = most Vysočiny
Bítešsko = krojovaná Vysočina

Svůj podpis pod Memorandum při-
pojili starostové na základě mandá-
tu svých zastupitelstev, která návrh 
na meziregionální spolupráci na 
poli cestovního ruchu ratifi kovala 
v červnu tohoto roku. 

Za předsedu spolku Koruna Vyso-
činy, z.s., který signatáři Memoran-
da zároveň založili, byl zvolen pan 
Michal Šmarda, starosta Nového 

destinace KORUNA VYSOČINY ....
(Pokračování ze str.1) Města na Moravě, jeho zástupcem 

místopředseda spolku pan Mgr. 
Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru 
nad Sázavou. Zvolená výkonná 
rada je tvořena po 1 zástupci za ka-
ždého ze 7 zakladatelských měst. 
Do plného počtu 12 členů bude vý-
konná rada doplněna o zástupce no-
vých členů z řad obcí, svazků obcí, 
veřejných sdružení, podnikatelů a 
neziskových organizací, kteří bu-
dou přijati za členy spolku. Vedení 
dozorčí rady bylo svěřenu panu ing. 
Tomáši Komprsovi, místostarostovi 
Tišnova. 

Vedením kanceláře managementu 
turistické destinace na adrese síd-
la spolku Příční 405 v Bystřici nad 
Pernštejnem byl pověřen pan Mgr. 
Vladimír Vecheta z Bystřice, který 
bude činnost v destinaci koordinovat. 

Kontakty: 
Mgr. Vladimír Vecheta 
Koruna Vysočiny, kancelář manage-
mentu destinace, Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 343, 777 237 958, 
turismus@bystricenp.cz
http://www.facebook.com/ko-
runavysociny

V Bystřici n. P., 04. 09. 2015

My, níže podepsaní, v roli správců nám svěřených měst, obcí a regionů, 
u vědomí hodnot naší země a odkazu našich předků v ní, deklarujeme 
tímto svůj společný zájem na vytvoření turistické destinace Koruna Vyso-
činy, jako projektu spolupráce všech aktérů cestovního ruchu v regionech 
Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříč-
ska a Bítešska.

Ve spolupráci na vytvoření společného turistického klenotu Koruny 
Vysočiny chceme zároveň a  současně vyzdvihnout jednotu i zachovat 
jedinečnost každého z regionů tak, aby ve své pestrosti dohromady tvořily 
harmonický celek toho nejlepšího ze svých pokladů a tradic vyjádřených 
erbovní symbolikou:

Zavazujeme se při realizaci svých záměrů postupovat ve vzájemné 
shodě a rozvíjet území našich regionů citlivě, šetrně a v souladu s princi-
py udržitelného života, se společným cílem vytvořit turisticky atraktivní 
oblast s rostoucím významem pro cestovní ruch, při zachování jejich 
přírodních a kulturních hodnot, a v souladu se zájmy místních obyvatel. 

Žďársko = hvězda Vysočiny
Velkomeziříčsko = most Vysočiny
Bítešsko = krojovaná Vysočina

Cílem naší spolupráce je především:
•  podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci
•  realizace projektů na podporu rozvoje regionu a koordinační role 

v rámci rozvoje regionu
•  zastupování regionu na poli cestovního ruchu v rámci marketingu destinace
•  garance dobrého jména všech regionů a kvality služeb cestovního ruchu 

v destinaci
• koordinace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou 

a neziskovými organizacemi
•  sdružování a prosazování zájmů členů v oblasti cestovního ruchu

Pro účely naplnění cílů společného záměru destinace ustavujeme na 
spolkových principech destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., do 
jejíchž stanov jsou naše záměry vepsány.  

Signatáři          

Tišnovsko = brána Vysočiny
Nedvědicko = pohádka Vysočiny
Bystřicko = ráj Vysočiny
Novoměstsko = srdce Vysočiny

.  . . 

. . . 
 . 

. . 

www.

(nutno objednat 

Dožínky v Centru Eden slavily úspěch
Necelá tisícovka návštěvníků zaví-

tala během víkendu do Centra Eden 
v Bystřici nad Pernštejnem, aby 
zde oslavili Dožínky. Měli možnost 
vidět chystání dožínkového vozu, 
zažít průvod chasy, ochutnat bohaté 
pohoštění anebo si vyzkoušet své do-
vednosti v dožínkové olympiádě. 

Poslední prázdninový víkend byl v 
Centru Eden v Bystřici nad Pernštej-
nem zasvěcen dožínkovému veselí. 
Návštěvníci si na vlastní kůži vyzkou-
šeli sečení obilí kosou – pavoukem, 
jak obtížně se získává zrno z klasů za 
pomocí cepů, či jak pracné je spuštění 
mlátičky. Dále si vyzkoušeli vázání 
povřísel i snopů. Když prošli touto 
strastiplnou cestou, dospěli až do mlý-
na, kde pro ně byly nachystány voňa-
vé a křupavé chleby vytažené přímo 
z pece. Dokonce si zde mohli udělat 
vlastní kvásek a domácí chléb. Samo-
zřejmě i pro ty, co se nechtěli přímo 
podílet na výrobě, či počkat, až se chle-
ba upeče, byly nachystány piknikové 
koše, které jste si mohli rozprostřít na 
balících sena a pozorovat dění kolem.

Výstava krojů z okolí
Pro mnohé návštěvníky byly vel-

kým překvapením kroje z blízkého i 
vzdálenějšího okolí, na které mohli 
narazit v seminární místnosti. Nejen 

že zde byl vystaven původní bystřický 
kroj, ale také například i kroj holubic-
ký, který návštěvníkům reprezentoval 
„bohatší oblasti“. Celkem zde ná-
vštěvníci viděli 11 párů krojů.

Dožínky, jak se patří
Pravou atmosféru Dožínek vytvo-

řil dětský národopisný soubor Groš 
a cimbálová muzika Majerán. Jejich 
členové uspořádali dožínkový průvod, 
jehož součástí byl i nazdobený žebři-
ňák s koňmi. Atmosféru podporovala i 
chasa, která chodila v krojích a nabízela 
návštěvníkům pravé dožínkové koláče 
a medovinu. Chasa také předala dožín-
kový věnec hospodáři (starostovi města 
Bystřice n. P. – Ing. Karlu Pačiskovi), 
který posléze spustil to pravé dožínko-
vé veselí. Návštěvníci také ochutnali 
dožínkové menu v degustaci a k dis-
pozici jim byla pivnice i hospoda ve 
statku. Díky krásnému počasí se celá 
akce vydařila a návštěvníci odcházeli 
spokojení.

A co pro Vás připravuje Centrum 
Eden dál? Poslední víkend v říjnu pro 
Vás uspořádáme Roh hojnosti a v pro-
sinci se můžete těšit na tradiční akci 
Vánoce, zimní pohádka, která proběh-
ne 19. - 20. 12. 2015. 

Pro více informací navštivte naše 
webové stránky www.centrumeden.cz.

HLEDÁME ÚDRŽBÁŘE 
všeuměla, částečný úvazek/brigáda, nástup možný ihned. 

Máte-li zájem, kontaktujte nás na emailu info@centrumeden.cz 
nebo na tel.: 566 788 400.

MEMORANDUM
o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu 

ve spojeném regionu KORUNA VYSOČINY
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Fejeton

V rozhlase vyprávěli, jak čes-
ké divadlo  bude hrát pohádku 
o Honzovi  pro děti v Brazílii a 
jak překládali text do portugalšti-
ny. Brzy se projevily problémy: 
Honza rád leží na peci, ale kde 
má ležet v Brazílii, když žádné 
pece nemají. A co teprve komi-
ník, když tam není tato profese 
potřeba komínů v tropické Jižní 
Americe nemajíce? Skutečný pro-
blém ale nastal, když měli přeložit 
čerta, jehož existence v pohádce 
pro děti je v této zemi kulturně 
nepřijatelná? Ostatně dobrotiví, 
přihlouplí a s lidmi kooperující 
čerti jsou asi skutečně český feno-
mén. I v Německu mají jen zlého 
ďábla, nejlépe hned Mefi stotela. 
Prý čerta nahradili „zlými skřít-
ky“, no nevím, snad zůstal aspoň 
Honza (José).

Jsou ale i jiné rozdíly. Byly 
doby, kdy bylo nám ženám vště-
pováno, že zvládneme mnoho, 
nejlépe všechno. Že můžeme 
být i kosmonautkami. Trvalo to 
tak dlouho a bylo to tak účinné, 
že jsme si – když nám chtěl ně-
kdo pomoci do kabátu – málem 
myslely, že nám ho chce ukrást. 
Správná žena přece pomoc nepo-
třebuje, všechno dokáže, všechno 
umí, všechno unese. Až dojímavě 
působila scéna, kterou jsem ne-
dávno zažila v městském autobu-
su. Starší žena vystupovala a mla-
dý chlapec jí chtěl vzít tašku: „To 
zvládnu,“ pravila žena unaveně 
a bez úsměvu. Dorůstající mladý 
muž se zatvářil rozpačitě. Jaké 
je poučení?  Slušné je nejenom 
starší osobě pomoci, ale slušné je 
taky nabízenou pomoc přijmout, 
i když jsme třeba žily v dobách ne 
zrovna galantních.  I to jsou roz-
díly, tentokrát řekněme generační.
                                                                                                                                                J.M. 

Mezi události, které se vrývají do našich srdcí a dějin světa, 
patří nepochybně i ty karasínské. Je mnoho míst, která zanik-
nou. Zároveň ale vzniknou nová, s událostmi navazujícími svým 
nenápadným životem, přetrvávající po mnohá staletí. Takovým 
místem je naše obec Karasín, málem zaniklá v důsledku velkého 
požáru v roce 1895. Naštěstí nedošlo k nejhoršímu. Obyvatelé 
nedopustili zkázu a svojí pílí, láskou a neuvěřitelnou pracovitostí 
vybudovali novou obec. V letošním roce si připomeneme 120. 
výročí této smutné události. V důsledku této tragédie byl v roce 
1902 založen požární sbor fungující v obci dodnes.

V sobotu 22. 8. 2015 se uskutečnilo slavnostní předaní, svě-
cení a požehnání praporů SDH a znaku pro obec Karasín. Tyto 
symboly vznikly na základě společné žádosti hasičů a karasín-
ských obyvatel o vyhledávání historických a heraldických pod-
kladů. Jedná se o snahu zachovat a pokračovat v tradicích předků.

Tato významná akce byla zahájena 
panem Ferdinandem Steinerem u roz-
hledny v Karasíně ve 14 hodin. Zde 
místostarosta pan Mgr. Josef Vojta 
předal prapory do rukou zástupce obce 
Karasína paní Libuši Víchové a Sboru 
dobrovolných hasičů panu Šejnohovi. 
Prapory a znak budou využívány při 
významných příležitostech. Po zahá-
jení dechové Bystřické kapely byly 
prapory a znak slavnostním průvodem 
představeny veřejnosti. Průvod  směřo-
val k budově bývalé školy na výletiště, 
kde starosta SDH pan Miloš Šejnoha 
předal medaile dlouholetým členům 
SDH za zásluhy a členství a příklad-

ZPRÁVY Z KARASÍNA

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

nou práci  p. Víchovi E., 
Sedlerovi L., Víchovi J., 
Šejnohovi J. a  Šejnohovi 
Fr. Rovněž byla předána 
pozornost od místostaros-
ty Josefa Vojty a zástup-
kyně obce Libuše Vícho-
vé. Lence Bednářové za 
záchranu lidského životu 
na horách v Krkonoších. 
S velkým zájmem vaší 
pozornosti neunikla připravená doku-
mentace historie i současnost v budově 
bývalé školy. Materiály byly čerpány 
z kronik a fotografi í z let nedávných i 
minulých. Akce se díky pracovitosti 

Tradičnímu fotbalovému turnaji 
v Domaníně letos tak úplně nepřá-
lo počasí – 6. září bylo tentokrát 
chladno a velmi větrno. Domácí-
mu mužstvu to ale určitě nevadilo, 
protože částečně i za přispění štěs-
tí (Dalečínu se před fi nále rozpadl 
tým) v letošním ročníku vybojova-
lo vítězství před zmíněným Dale-
čínem a Ždánicemi.

-AS-

Tradiční fotbalový turnaj

ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ

V pátek 21. 8. 2015 se v odpoled-
ních hodinách výletiště na Dvořištích 
zaplnilo dětmi a jejich doprovodem 
a všichni nedočkavě čekali, kdy uslyší 
či zahlédnou blikající houkačku poli-
cejního nebo hasičského vozu. Neboj-
te se, nedošlo k žádnému neštěstí, pou-
ze naše pozvání přijali dobrovolní ha-
siči z Bystřice n. P. a Policie ČR, aby 
nám ukázali svoje vozy a zodpověděli 
dětem zvídavé dotazy. Následné pro-
jížďky uvedenými vozy nenechaly na 
pochybách snad žádné z dětí, jaké po-
volání si do budoucna zvolí. 

Naše odpoledne zpestřily také 
funkční modely traktorů, bagrů a ná-
kladních aut, které od skutečných odli-
šovala „pouze velikost“, jelikož mode-
ly byly propracovány do nejmenších 
detailů.  Tuto preciznost ocenili pře-

Dvořiště – Odpoledne nejen s pohádkou…

devším dospělí a někteří tatínkové si 
vyhráli více než jejich ratolesti. A kdo 
neměl pozemských radovánek dost, 
mohl se povznést nad koruny stro-
mů a střechy domů a pohlédnout na 
Dvořiště z ptačí perspektivy – z vy-
sokozdvižné plošiny. Na této atrakci 
se ukázalo, 
že děti mají 
někdy více 
odvahy než 
dospělí.

Závěr pa-
třil loutkové 
p o h á d c e 
Honza a 
drak v podá-
ní dřevěného 
divadla Jana 
H r u b c e .  

Klasická pohádka, při které se zasmáli 
velcí i malí, byla zakončena tvorbou 
lektvaru neviditelnosti. Bohužel se 
žádnému dítku nepodařilo lektvar při-
pravit správně, a proto jsme všichni 
odcházeli s úsměvy na tváři společně 
ke svým domovům.

Velice děkujeme všem, kteří nám 
umožnili připravit toto pěkné odpole-
dne (TS města Bystřice a.s., pan Josef 
Smílek, divadlo J. Hrubce, Policie ČR 
Bystřice n. P. a SDH Bystřice n. P.).

KCH

hasičů, žen a všech obyvatel obce, kteří 
připravili pohoštění a občerstvení, vy-
dařila. Počasí také přálo pořádajícím.

Za osadní výbor Karasín 
Víchová Liba

Rozdíly

Předání praporů a znaku pro obec Karasín a SDH Karasín



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BYSTŘICE N.P.

Přihlášku a aktuální informace o zájmových útva-
rech na šk. rok 2015/2016 získáte na adrese:

www.ddmbystrice.webnode.cz/zajmove-utvary

ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ
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Co nového v ZŠ TGM po prázdninách? Matematika – zdroj zábavy a poznání

Podpora pohody ve třídách na ZŠ Nádražní

Závěr každého školního roku se 
mimo jiné nese ve znamení očeká-
vaných prázdnin a dovolených. Tuto 
především pro děti nekonečně dlou-
hou dobu vystřídá období odpočinku, 
které však utíká překvapivě rychle. A 
to nejen doma dětem, ale také ve ško-
le všem, kteří zde provádějí nezbytné 
opravy a úpravy. Proto téměř s posled-
ním zvoněním byla zahájena dlouho 
plánovaná rekonstrukce elektroinsta-
lace a úspěšně byla dokončena její 
první etapa – práce v suterénu školy.

Ještě více se pozornost všech „ško-
láků“ upínala ke školnímu hřišti. Po 
mnoha a mnoha letech se naše před-
stavy přetavily ve skutečnost a my 
máme obrovskou radost, že můžeme 

našim žákům – a nejen jim – na-
bídnout toto krásné zrekonstruova-
né sportoviště k užívání.

Při těchto pracích se uvnitř bu-
dovy nepozorovaně opravovaly 
podlahy, měnila se lina, koberce, 
modernizoval se nábytek v několi-
ka třídách. K dřívějším i nově poří-
zeným interaktivním tabulím byly 
do odborných učeben instalovány 
nové zatemňovací rolety. Započalo 
stěhování vybavení zahrady školní 
družiny na nové místo.

K 1. září a novému školnímu 
roku byla škola uklizena a připra-
vena na svoji hlavní činnost. Děku-
jeme všem, kteří se o to zasloužili.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Může být matematika zdrojem zá-
bavy? Ti z Vás, kdo jí odmalička či 
od školních let holdují a vyžívají se v 
řešení složitých až zapeklitých příkla-
dů, řeknou jistě bez váhání ano, samo-
zřejmě, že může! Co máme říkat ale 
my ostatní, kteří jsme ji sice povinně 
absolvovali a snad ji i se ctí zvládli, 
ale mezi naše TOP předměty opravdu  
nepatřila? My si asi pomyslíme, že 
zabavit se dokážeme rozhodně jinak. 
O to více nás ale překvapuje, když 
naše děti  přijdou ze školy a o ma-
tematice mluví v superlativech, vzá-
pětí berou do ruky nůžky a lepidlo 
a jdou vyrábět krokovací pás, pří-
padně celou rodinu nutí, aby s nimi 
hrála autobus. Že nevíte o čem je řeč? 
Naše děti jsou vyučovány metodou 
prof. Milana Hejného. Pracují v tak-
zvaných prostředích, která vychá-
zejí z běžného života. Díky nim děti 
samy objevují a chápou matematické 
principy, neučí se nic zpaměti. Teď si 
asi řeknete, že tato metoda musí být 
naprosto úžasná a ze všech dětí tedy 
budou matematičtí géniové. Žádná 
metoda samozřejmě není samospás-
ná a nezaručí stoprocentní  úspěch u 
všech.  Můžeme ale s klidem říci, že 
po prvním roce, kdy se na naší ško-
le tahle metoda vyučuje, je naším 
výsledkem nejen očividné rozvíjení 

konstruktivního a logického myšlení, 
ale i odbourávání strachu z nezdaru a 
vypěstování kladného vztahu k mate-
matice. Samozřejmě, že velice záleží 
na učitelích a na jejich přístupu. Naše 
paní učitelky jsou velmi svědomité 
a již třetím rokem se v této oblasti 
aktivně vzdělávají. Navštěvují různé 
kurzy a letní školy, sdílejí svoje zážit-
ky  s  vyučujícími z jiných škol a radí 
se i s týmem odborníků  kolem prof. 
Hejného. Tato práce je pro ně časově 
velmi náročná, denně musí mít dob-
ře propracované přípravy na hodiny. 
Metoda totiž mimo jiné dětem  nabízí  
různé úrovně příkladů, každý žák si 
může vybrat podle svých schopností. 
Takže i méně zdatný počtář má mož-
nost přijít na řešení, i když v jedno-
dušším provedení.  Pro vyučující je 
pak sice náročné vyřešené příklady 
opravovat, ale přesto jsou s metodou 
spokojené a už by zpátky neměnily. 
Jak mi jedna z nich řekla „To nadšení 
žáků mě dobíjí, stále chtějí poznávat 
a počítat, těším se, co sami objeví 
a jak se bude hodina dále odvíjet.“ 

Chtěli bychom tedy jak dětem, 
tak paním učitelkám popřát, ať se 
jim jejich společná práce daří a mají 
z počítání radost!!!

Zdenka Šilhánová 
ZŠ T. G. Masaryka

Začátkem školního roku již tradičně 
na naší škole probíhají adaptační kur-
zy pro 6. ročníky. Proč zrovna pro tyto 
třídy? Na druhý stupeň k nám přichází 
žáci z několika malotřídních škol a cí-
lem adaptačních kurzů je nastavit tříd-
ní pravidla, vytvořit kladné vazby mezi 
žáky a upevnit příjemnou atmosféru 
ve třídě. To vše považujeme za velmi 
podstatné zvláště u nově vznikajících 

kolektivů v šestých třídách. Věříme, 
že adaptační kurzy opět naplní naše 
očekávání a žáci prožijí na naší ško-
le příjemná léta, na která budou rádi 
vzpomínat. Také děkujeme Centru 
prevence Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, které se na realizaci kurzů 
podílí. 

Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Kulturní dům, 
Nové Město na Moravě

od 10 hodin po celý den: 

17
hodin

19
hodin

BESEDA 
Petr Jarchovský 
a (možná přijde i) 

Jan Hřebejk 

DIVADLO 
Musíme si 
pomáhat

KAFÁRNA, 
HRAČKOVIŠTĚ, 
CESTY POMOCI, 
JSME RŮZNÍ…
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Pro zpříjemnění téměř podzimních dnů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce srpna.

Knihy pro dospělé:
   Městys Jimramov v proměnách času
Bartoň Jiří  Dalečín
Bauer Ingrid  Bez plenky
Bukovský Igor  Návod na přežití pro bejby
Češka Stanislav  Případ kněze z Bojné
Haxell Kate  Šijeme hračky
Chňoupek Bohuslav  Banderovci
Kadlecová Jitka  Datum narození a jeho vliv na náš charakter
Kettu Katja  Porodní bába
Novotný Petr  Příliš chytré nemoci & spontánní uzdravení
Poznanski Ursula  Pět
Remešová Michaela  Herecká manželství
Soukup Pavel  Jan Hus
Strunecká Anna  Stop cukrovce
Štarha Ivan  Obec Ujčov
Wagnerová Magdalena Příběhy ze staré židovské Prahy

Knihy pro mládež:
   Poznej vše o zvířátkách
   Zajímavé příběhy pro kluky
Birchall Katy  Ta holka
Fialová Nela  Slepice v Africe
Robošová Barbora  Prázdniny pro Nikolu

Městská knihovna připravuje v týdnu knihoven besedu „Památná místa 
Čech a Moravy“ se známou spisovatelkou Martinou Drijverovou. Akce pro-
běhne 9. října 2015 a je určena mladším žákům ZŠ.  

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

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

V sobotu 3. října se bude konat druhý ročník turistického pochodu Zubří 
stopou po Bystřicku, na který vás zve město Bystřice nad Pernštejnem ve 
spolupráci s Centrem EDEN. 

V loňském ročníku se účastnilo 60 chodců a cyklistů, tedy doufáme, že 
v letošním roce bude účastníků více. Oproti minulému roku je základním vý-
chozím bodem a místem registrace Centrum EDEN. Zde bude na pokladně 
od 7:00 do 11:00 probíhat registrace účastníků. Předávání pamětních listů 
a odměn za úspěšné absolvování tras zde bude probíhat do 18.00 hodin. 

Každý účastník obdrží přehledný plánek trasy a volný vstup do Centra 
EDEN.

A jaké budou trasy?
 T 6 Za tajemstvím Bystřice – zábavná trasa o 6 kilometrech pro malé 
 i velké po zajímavostech a záludnostech města Bystřice 
T 15 Centrum EDEN – Věchnov – Vrtěžíř – Kozlov – Na Křížnici – 
 Bystřice n/P – Centrum EDEN
T 27  Centrum EDEN – Na Křížnici – Pivonice – Zubštejn – Kobylnice –   
 Pyšolec – Vír – Vírská přehrada – Karasín – Ždánice – Rácová – 
 Bystřice n/P – Centrum EDEN
Cyklotrasa 38   Centrum EDEN – Dvořiště – Zubštejn – Pyšolec –   
 Vír – Vírská přehrada – Dalečín – Vítochov – Ždánice – Bystřice n/P –   
 Centrum EDEN Těšíme se na vás!

Start a cíl  
Centrum EDEN

Trasy
T 6  
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„Nevíš-li, Anko, kde je tetička?“ tá-
zal se Jeník, hoch as devítiletý, své o 
něco starší sestry smutně po světnici se 
ohlížeje. Ale děvče neodpovídalo, ne-
boť právě se poznamenalo svatým kří-
žem, aby pokleknuvši k okénku svou 
ranní modlitbu vykonalo. To vida Je-
ník učinil taktéž, jelikož opustiv lůžko 
zapomněl na povinnost svou. Jakmile 
se pomodlil, nemeškal se podívati na 
dvorek, mysle, že tam milou tetu na-
lezne. Ale tety nebylo nikde; ani v jiz-
bě, ani na dvorku, ani v okolí nemohl 
se jí dovolali a počal bědovati.

„Ale Jano!“ ukájela Anna bratra 
svého, „co ty hned z rána naděláš kři-
ku! Copak nevíš, že i vloni taktéž se 
stávalo? Zajisté tetička naše odešla ně-
kam po práci. Ona se o nás stará, jako 
by naší matkou byla, a hle, nevidíš-li tu 
na stole přichystané snídání? Upokoj 
se! V poledne přijde tetička domů.“

Děvče se nemýlilo. Teta Rozárka 
starala se upřímně o osiřelé děti bratra 
svého; v ní našli ubozí sirotkové tito 
opět, co jim tak záhy odňalo nebe – 
našli matku časně oplakanou i otce, 
jejž nedlouho po matčině smrti povo-
lal Bůh k sobě z náručí přeubohých dí-
tek. Ona je nasycovala chlebem prac-
ně vydělaným, jelikož chatrná chyžka 
byla jediným majetkem jejím; ona je 
dle možnosti šatila a těšívala vezdy 
Bohem, k němuž je vedla; u ní nepocí-
tily děti, že jsou sirotky. Ona se poklá-
dala za šťastnou, že jim mohla drahé 
rodiče poněkud nahraditi. Zdálo se 
však brzy, jako by radost její měla po-
kálena býti. Zlí časové a hltavá drahota 
vyprázdnila vkrátce komůrku a špižír-
nu její; výdělkové řídli a nepostačovali 
ku zachování života jednotlivců, tím 
méně k obživě tří chudobných osob. 
Proto opustila Rozárka dnes tak záhy 
chatrnou svou chaloupku a děti, majíc 
v poblízké dědině přislíbenou práci, a 
tudyž i naději, že svěřené děti nebudou 
muset na sirobu žalovati, aniž poznají, 
že nedostatek potřebné výživy svírá 
starostlivé srdce její.

„Bože dobrotivý!“ vzdychala Ro-
zárka cestou, „Ty se o nás všecky sta-
ráš! Neopouštějž dítek svých! Ruce 
jsi mi dal silné a zdravé, dejž jim i 
vydělati, čehož k obhájení života nám 
zapotřebí. Nedopouštěj, aby hlad a 
nouze trápily nás!“ Takto v modlitbě k 
Otci nebeskému jsouc pohroužena ne-
zaslechla kroků ji stíhající osoby muž-
ské. Tu pak najednou slyší hlas známý 
a ji pozdravující; i ohlédla se a vítala 
srdečným „Dejž to Pán Bůh“ dobrého 
přítele svého Ondru. „Ale Rozárko, 
kampak tak spěcháte?“ počal Ondra 
dále, „a jak vidím, jste snad smutná? 
Aj, dnes slunéčko tak jasně svítí, kdož 
by mohl ještě býti smutným!“

„Co vy hned všechno vidíte! Jestiť 
pravda, vám vždy zírá jen veselo z 
očí. Než i já nejsem tak smutná, jak 
se domníváte, ale přemýšlela jsem 
takhle cestou o bídném stavu našem. 
Víte dobře, že bych nerada, aby moji 
sirotci trpěli s námi. Časové jsou zlí, 

BŮH SE STARAL 
František Klinkáč (1831 Tišnov – 1899 Telnice, 1865–1877 farář v Bystřici nad Pernštejnem)

hospodáři šetří s výdělky víc než jin-
dy a já sama sotva stačím ta ubožátka 
vyživiti. Oh, však ani té práce se nedo-
stává! Dnes mi jest poptati se po práci 
u strýce Krivana. Pro Rozáru prý přece 
něco výdělku v domě jeho. I to děvče 
prý budu moci s sebou vzíti; to prý se 
již také k ňáké práci hodí. Ale co si po-
čnu s Janem? Hošík ještě mladičký a 
slabý, ale čilý jako srn. On jen takhle 
hodně běhat!“

„Inu, milá Rozárko, Pán Bůh do-
pustí, ale neopustí. Já již také dlouho 
čekám na to jarní slunéčko. Bylo celou 
zimu za mraky, ale teď již hejsa! Teď 
nám zase svítí a pomáhá chlebíčku 
růsti. Za týden se vydám na cestu a 
Pán Bůh dá zase výživu. Což, Rozár-
ko, nemohl-li by ten hoch, když také 
rád běhá, jíti se mnou? Vždyť já nebyl 
starší nežli on a již jsem drátoval v Pra-
ze s otcem svým.“

Na to ovšem Rozárka ani nepomy-
slila; o sirotky pečovati a jich se vše-
možně ujímati pokládala za povinnost 
každého křesťana; ale jí, co tetě, příslu-
šelo nejvíce starati se o ně. I nechtěla 
se péče této zhostiti, majíc pevnou 
důvěru, že jí Bůh nápomocen bude. A 
přece, ač to a ono příteli svému namí-
tala, shodla se brzy s ním a uzavřeno, 
že svolí-li k tomu Jano, může se pro 
letošek s Ondřejem podívati do světa a 
zakusiti ciziny.

Není divu, že tak honem svolila 
Rozárka a poddala se náhledům On-
dřejovým. Ondřej byl pro svou po-
ctivost známý celému okolí, i mohla 
se na jeho slovo spolehnouti, že se 
o hocha náležitě a jako vlastní otec 
postará. Také se tam nelekají matky, 
aneb kdo jich místo zastává, slova 
„cizina“. Jakmile počne táti a sněh s 
hor slézati, jakmile se objeví skřiván-
kové a první svou píseň nad budícím 
se dosti chudobným a nuzným osením 
zanotí, nejeden otec opouští děti své i 
ženu, nejeden mladík loučí se s drahou 
chyžkou, kde mu vzešlo světlo Páně, 
aby chodíce světem po výživě, pracně 
několik zlatých sobě vydělali a pak s 
ušetřeným penízem se opět vrátili do 
milené vlasti.

Přišedši k poledni domů netajila 
teta, co jí byl Ondřej ponavrhl. Smut-
ný Jano se zaradoval, slyše, že půjde 
s Ondřejem, jejž děti dobře znaly, do 
světa. Toť ovšem výjev, jakého často 
a již záhy u chlapců nalézati. Ti si jen 
přejí do světa a domnívají se, že za 
humny počíná a za nejbližší horou se 
končí. Oko Ančino se zarosilo a hoj-
né slzy kanuly po tvářích dívčiných. 
Ona nemohla pochopiti radost bra-
trovu a namítala hned to, hned ono, 
avšak marně. Zdálo se, že Jeník cizinu 
a svět jinak představoval sobě, nežli 
obyčejně u dětí takových se stává. Tě-
šil sestru, že se vkrátce zas navrátí, a 
nepřestal usilovati, aby se přípravy k 
jeho odchodu konaly. Než minul tý-
den, loučil se Jano s rozmilou sestrou 
a líbal dobrou tetu s dětinskou radostí, 
jako by dnes odejíti a zítra zase navrá-

tili se měl.
„Ach, ty pláčeš, Anko? Cožpak 

nevíš, že se opět brzy navrátíme? Jen 
se podívej, jak mně to všechno pěkně 
sluší! Drátoval tatíček, budu drátovat 
i já,“ hovořil zpěvným hlasem veselý 
hošík nadšeně sekyrkou kolem hlavy 
toče. Bylť to skutečně roztomilý drá-
teníček. Přes rameno jedno halenka 
hnědá, přes druhé kabelka a na hlavě 
široký klobouček mu tak hezky sluše-
ly, že starý a hodný Ondra s potěšením 
na něj svých zraků upíral.

„Opatruj vás Pán Bůh!“ „Střežiž vás 
dobrotivé nebe!“ byla poslední vzá-
jemná slova a již se ubírá poctivý On-
dřej a devítiletý sirotek do širého světa.

Když zašli za dědinu a na vrch zele-
nající se vystoupili, odkud viděti bylo 
předrahou ves rodinnou a i chyžku 
Rozárčinu, o něco dále pak v osadě 
druhé kostelík a u kostela hřbitov, tu 
počal Jano truchliti a do hlasitého se 
dal pláče. Dětinská radost, že uvidí 
svět a krásné, bohaté kraje, o nichž 
mu nebožtík otec tolik podivného 
vypravovával, ustoupila citu přiroze-
nému a tento zmocnil se zcela mladé 
duše Jeníkovy. Necítil sice, že opouští 
vlast, nevěděl ještě, že záhon země, 
třebať neúrodné otčiny, nám je milejší 
nežli nejpůvabnější kraje cizí; nevěděl 
a necítil, co je láska k rodišti, láska k 
milým horám, ježto nás obkličovaly 
za blahých dní mladosti naší, láska k 
milým řekám a potůčkům, na jichžto 
květnatých břehách co blažené dítky 
jsme těkávali, láska k milým hájům a 
luhům, jež nám nejednu radost způso-
bily; toho ještě nevěděl a necítil, ale to 
mu pravilo srdce jeho, že je sirotek, že 
tam, kde se vypíná kostelík, odpočívají 
ti, jižto mu život dali; že tam pohřbeni 
jsou otec i matka! Příčinu bolestného 
pohnutí tohoto tušil a věděl dobře Je-
níkův přítel, ale dělaje, jako by niče-
ho neviděl a neslyšel, kráčel volným 
krokem před Jeníkem a již scházeli 
s vrcholu nevelikého kopce. Jeník se 
pořád ještě ohlížel, ale dědin milených 
nebylo již viděti; zmizel i kostelík zra-
kům hochovým, a tu tepruv se utišilo 
srdce a oko vyjasnilo se a cesta počala 
veseleji míjeti.

„Tak Jano!“ jal se Ondra mluviti, 
„buď veselé mysli! Já také musel záhy 
do ciziny, a jak vidíš, nezahynul jsem 
v ní. Když jinak není, s chutí se i tento-
kráte do ní ubírám. Pán Bůh je všudy; 
jeho pečlivé oko nás všudy vidí, ať již 
jsme doma, nebo v cizině. Kdo se v 
Boha důvěřuje, zajisté u něho pomoci 
nalezne.“

„Ale copak se to tamhle vlevo 
bělá?“ přetrhl hoch slova Ondřejova, 
neboť nový kraj a nové obrazy objevi-
ly se zrakům cestovatelů a Jeník více 
ohlížel se po horách a po dolech, a tu-
dyž nehrubě naslouchal útěchyplným 
slovům vůdce svého.

„Co se to tamhle pod kopcem bělá? 
To je dědinka. Jenom se tam dobře 
podívej. Nezdá se daleko býti, ale je 
to přece hezký kousek cesty. Inu ho-
chu, tam si odpočineš a pohovíš až do 
zejtřka.“

„Což nepůjdeme dále?“
„Nepůjdeme. Mámť tam přítele a 

ten půjde zítra s námi.“
„A kam půjdem potom?“
„Do městyse tam vpravo za horou, 

jak vidíš, za tou nejvyšší horou.“
„A potom?“ tázal se Jeník již zas 

trochu smutným hlasem,
„Inu, milý hochu, to bude tak pořád 

chodit, od dědiny k dědině, od městeč-
ka k městečku; kde se dá něco vyděla-
ti, tam pomeškáme den nebo dva, jak 
kde budou lidé umění našeho zapo-
třebí míti. Jenom si nestýskej. Hladu, 
dá Pán Bůh, míti nebudeš a cestou 
se příliš neunavíme.“ To a ono brzy 
ukazoval, brzy vypravoval hovořivý 
Ondra svému svěřenci, a než se nadali, 
octli se v dědince ukazované u starého 
přítele Ondřejova. Tento jsa rovněž 
dobrým řemeslníkem z té Trenčan-
ské stolice, čekal již na příchod přítele 
svého Ondry. Den nato přešli hranice, 
a než minulo kvetoucí jaro a léto se 
klonilo ku chladné jeseni, zpochodil 
Jeník kraj světa, že bys sotva uvěřil. 
Uvidíme, jak se mu vedlo v tom dale-
kém světě, o němž tolik krásného byl 
od otce slýchal a jejž zříti tak záhy se 
mu zachtělo.

pokračování příště
-jp-

NABÍDKA BRIGÁDY - BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Bezpečnostní agentura AVES PLUS, spol. s r. o. přijme brigádníky
Je Vám více než 18 let a nebojíte se komunikovat s lidmi?

Nabízíme brigádu na DPP za 90-100 Kč/hod. (nejen) pro studenty 
z Bystřice nad Pernštejnem a okolí na pozici

OSTRAHA NA PRODEJNĚ POTRAVIN/GREETER
MZDA 90-100 Kč/hod.    

NÁPLŇ PRÁCE:
- kontakt se zákazníky na prodejně potravin 
- hlášení slevových akcí pomocí head setu 
- ostraha prodejní plochy a pokladen 

POŽADUJEME: 
- komunikativnost 
- příjemné vystupování 
- asertivitu 
- minimální věk 18 let 

NABÍZÍME: 
 spolupráci na DPP (vhodné jako brigáda, přivýdělek) 
 možnost plánování směn dle Vašich možností 

V případě Vašeho zájmu o pozici zašlete, prosím, životopis na adresu 
prace@avesplus.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle 607 093 730.

 nástup možný ihned 
 profesionální zaškolení



V srpnovém čísle Bystřicka byla 
věnována pozornost velkým výročním 
trhům ve městě, kterých bylo pět do 
roka, vesměs v úterý. Důležitým prv-
kem zásobování obyvatel města byly 
od středověku trhy týdenní. Týdenní 
trhy bývaly do roku 1541 v sobotu, 
tehdy však Jan z Pernštejna svolil, aby 
se konaly v úterý. Dne 20. května 1752 
císařovna Marie Terezie potvrzuje bys-
třickým všechny dosavadní výsady, 
práva a dohody a uděluje jim oprávnění 
dobytčího trhu před každým výročním 
trhem a týdenní trh každé úterý. Podí-
vejme se očima pamětníka, co se každé 
úterý na bystřickém náměstí dělo. 

Týdenní trhy byly jen v malém roz-
sahu, kdy ženy zemědělců přinášely 
na trh máslo, tvaroh, vejce, kuřata, 
husy, kachny, na podzim i obilí. Ceny 
byly nízké, a to ještě bystřické paničky, 
které chodily nakupovat za doprovodu 
služek, nejprve prohlédly zboží, máslo 
okusily, drůbež ohmataly, je-li dost tuč-
ná. Teprve ke konci, když se prodávají-
cím nechtělo nést zboží či drůbež zpět 
domů, raději slevili a na to čekaly zá-
možné paničky, aby nakoupily co nej-
levněji. Cena čerstvého másla se pohy-
bovala od deseti korun nahoru, pěkná 
husa kolem třiceti korun, kuřata za osm 
až deset korun. Uvedené ceny platily v 
době mezi první a druhou světovou vál-
kou. Mnohé trhovkyně prodaly máslo 
a koupily si za to levnější umělé tuky. 
V cukrárně u Zmrzlých měli stálé do-
davatele, od kterých kupovali výhradně 
dobré máslo a jak říkal starý pan Zmrz-
lý, že než by vyráběl ze špatného másla, 
tak raději nebude vyrábět vůbec. Jeho 
výrobky proto byly vždy kvalitní a šly 
dobře na odbyt.

Měsíční trhy na dobytek se konaly 
den před každým prvním úterý v mě-

RŮZNÉ

Bystřické trhy kdysi   (pokračování)

1. Sousoší Cyrila a Metoděje 
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síci. Na trh přijížděli z blízka i z da-
leka velcí i drobní chovatelé dobytka. 
Na jeden trh přijelo průměrně 25 – 30 
vozů se selaty a 15 – 20 fůr malých 
okolních pěstitelů. Při vjezdu na ná-
městí byla veterinární kontrola, při níž 
místní zvěrolékař prohlédl přivážené a 
přivedené zvířectvo a vydal potvrzení 
o jeho zdravotním stavu. Teprve pak 
mohl chovatel zaujmout po zaplace-
ní městského poplatku místo na trhu. 
Náměstí bylo plné nejrůznějšího zví-
řectva. Tak na prostranství před koste-
lem byly povozy se selaty, po stranách 
hovězí dobytek, v prostoru pod býva-
lou školou kozy a nad sloupem Panny 
Marie koně. Nakupovali zemědělci 
i handlíři, prodávající  vychvalovali 
kupujícím a pak v hospodách zapíjeli 
„litkupy“. Selata se prodávala v páru, 
stál kolem 200 Kč. Křiku, hádek a 
smlouvání bylo hodně a do toho se 
mísil pronikavý kvikot selat tahaných 
z vozů za zadní nohu. Dobytčí trhy se 
konaly do 50. let 20. století, kdy byly 
zakázány.

Zvláštními trhy byl trh mikulášský 
a vánoční. Býval záležitostí výhradně 
cukrářů a perníkářů, kteří připravovali 
pro tento účel zvláštní druhy cukroví. 
Byly to především perníkoví Mikuláši, 
čerti a andělé od malých za 20 haléřů až 
po honosné až půlmetrové kusy bohatě 
zdobené. Rovněž pekaři připravovali z 
rohlíkového těsta čerty posázené suše-
nými borůvkami.

Dalším druhem trhu byly místní 
pouti. V Bystřici to byla pro „horňá-
ky“ pouť svatotrojická, pro „dolňáky“ i 
celé město hlavní pouť vavřinecká. To 
bylo náměstí dost zaplněno boudami 
především cukrářskými, v nichž hlav-
ním předmětem zájmu byla pouťová 
srdce, od malých šestákových až po 

velká srdce, bohatě zdobená růžič-
kami, zrcátky a nápisy „z lásky“, „z 
pouti“, „za hubičku“, „Mařence“, atd., 
která si nosily obšťastněné děvy na 
pestrých pantlích zavěšená na krku a 
byla závdavkem na tradiční pouťovou 
zábavu večer.

Místní cukráři zajížděli i na okol-
ní poutě do Rožné, Strážku, Zvole, 
Dalečína  a na největší pouť okolí do 
Rozsoch, která jediná se v dost živém 
tempu udržuje dodnes a je dostaveníč-
kem mládeže z celého okolí.

Petr Dvořáček     

Týdenní trh na bystřickém náměstí kolem roku 1900 (foto Jan Svačina)

 Náměstí v 30. letech o svatovavřinecké pouti

Kašna s plastikami sv. Cyrila 
a Metoděje byla v roce 2010 za-
členěna do nové úpravy náměstí 
s tekoucími vodními kaskádami. Pís-
kovcové sousoší ve středu kamenné 
kašny v dolní části Masarykova ná-
městí v Bystřici nad Pernštejnem 
stojí pod vodní kaskádou. Zhotovil 
je sochařský závod Jana Eduarda 
Tomoly v Brně v roce 1886.

Sousoší osazené na bystřické kaš-
ně je tvořeno pískovcovým soklem 
se zlacenými nápisy z obou stran. 
Na soklu ukončeném profi lovanou 
římsou je pak zpodobena na obdél-
níkové základně postava sv. Cyrila, 
stojící s lehce odkrytou špičkou pra-
vé nohy, v bohatě řaseném řeholním 
rouchu s knihou v levé ruce a s po-
zlaceným dvouramenným křížem 
v pravé ruce. Sv. Metoděj je zpo-
doben v ornátu s mitrou, s pravou 
rukou zdviženou v žehnajícím gestu 
a s levou rukou položenou na ka-
menné desce. Je patrné i jeho lehké 

pokrčení pravé nohy.
Nápisy na soklu: zlacený nápis v 

rámu, na přední straně: POKLAD 
VÍRY TISÍC LET JIŽ MÁME/ 
Ó KÉŽ JEJ I /VĚRNĚ ZACHO-
VÁME/ SNAHOU/ CYRILLA 
A METHODA. Zlacený nápis na 
zadní straně: SVATÍ BRATŘI!/ 
NEOPOUŠTĚJTE/ MORAVANŮ/ 
DOBRÝCH.

Sousoší vyrobené sochařským zá-
vodem Jana Eduarda Tomoly v Brně 
(cena 417 zlatých 53 krejcarů) stá-
lo zprvu před farním kostelem, kde 
bylo posvěceno 5. července 1886. 
Původní dřevěná kašna stála proti 
čp. 2 a sváděla vodu do pivovaru. 
Shořela v roce 1841 a kamenná byla 
vystavěna v roce 1845 nákladem 
500 zlatých stříbra. V roce 1892 do-
šlo k osazení sousoší na současnou 
kašnu. Ta sloužila jako zásobárna 
vody pro domy na náměstí. 

Velkou opravou prošlo sousoší 
až v roce 1960. V druhé polovině 

HLEDÁME
OBCHODNÍ OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCEZÁSTUPCE

Tel.: 778 401 282
www.rilexpujcka.cz

20. století však byla kašna napl-
něna hlínou a osázena květinami. 
V letech 2005 až 2006 došlo k ob-
nově její původní funkce, kašna 
byla opravena a po dlouhých letech 
napuštěna. Opravené sousoší dosta-
lo cyrilometodějský kříž. Ten van-
dalové v roce 2007 poškodili, tak-
že musel být opraven. Jiný vandal 
ulomil v zimě 1963 svatému hlavu. 
V roce 2010 obohatily okolí kaš-
ny zmíněné kaskády. V roce 2014 
přibyly 4 chrliče v podobě zubřích 
hlav od M. Beneše.
 Hynek Jurman



Akademická malířka Jaromí-
ra KNOBLOCHOVÁ chystá ve 
své Galerii Na Staré hospodě v 
Záskalí u Štěpánova předvánoč-
ní výstavu už s velkým předsti-
hem, aby si zájemci mohli včas 
nakoupit dárky a potěšit se zají-
mavým výtvarným prostorem. 
Prodejní výstavy tedy proběh-
nou o víkendech 10. – 11. října 
a 17. – 18. října 2015, vždy od 9 
do 18 hodin.

Návštěvníci mohou samo-
zřejmě s autorkou a svéráznou 
fi lozofkou také pobesedovat. 
V průvodním dopise do redak-
ce si třeba posteskla nad tím, že 
festivalů, tancovaček a plytkých 
mejdanů je tolik, až to splývá, 
a že armáda amatérů a kýčařů 
ovládla scénu. Sama je smutná 
při každém odjezdu z Vysočiny a 
zaraženě kouká po kopcích, které 
už nemá čas obcházet. Třeba čas 
najde jako kdysi...    

-HJ-
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Ve zdi kostela Nejsvětější Trojice 
již od konce 19. století a počátku 20. 
století chátraly 3 vápencové a 4 mra-
morové náhrobní desky. Nápisy na 
nich byly téměř nečitelné a ztrácela se 
i ornamentální výzdoba.

Jejich restaurování se ujal aka-
demický sochař Martin Kovařík ze 
Svratky. Výsledkem je, že desky mů-
žeme opět obdivovat v plné kráse. Jed-
na z nich připomíná místo odpočinku 
prvního bystřického starosty.

Josef Lazar byl zvolen starostou 
Bystřice 16. července 1850 a ve funkci 
vytrval do roku 1864, kdy 16. září ze-
mřel ve věku 71 let. Jeho kariéra byla 
některým měšťanům trnem v oku.

Už asi v roce 1841 psal otec archi-
váře Bočka dopis právě synu Antoní-
novi, prvnímu moravskému archiváři 
a historiografovi, v němž se stýská, že 
Josef Lazar jako přistěhovalec sklízí 
jeden úspěch za druhým, že je správ-
cem tabáčnického skladu, polesným, 
prvním poštmistrem a chce být rad-
ním. Nutil syna, aby mu chystanou 

kariéru nějak zatrhl, jinak by Lazar 
„mnoho novejch a zlejch věcí vymej-
šlel a celým majestátem vládl a souse-
dy trápil a hubil...“

Syn na návrh nerefl ektoval a Lazar 
se v Bystřici nadále vrchovatě pro-
sazoval. Ve společném hrobě s ním 
očekávají vzkříšení dvě jeho man-
želky, Josefa a Anežka. Je zajímavé, 
že na náhrobku chybí zmínka o jeho 
starostování, je uveden jako držitel ta-
báčnického skladu! Asi to ve své době 
znamenalo více...

Hynek Jurman

Koláč pro Domácí hospicovou péči poprvé 
v Bystřici nad Pernštejnem

Občanům a návštěvníkům Bystři-
ce nad Pernštejnem se letos poprvé 
představí Domácí hospicová péče 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
akcí nazvanou „Koláč pro domácí 
hospicovou péči“.

Naváže tak na předchozí roč-
níky, které v minulých letech 
oslovily žďárskou a velkomeziříč-
skou veřejnost a umožnily lidem 
formou zakoupení koláče přispět 
na péči o těžce nevyléčitelně nemoc-
né a umírající, kteří komplexních 
služeb tohoto zařízení Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou využívají.

Domácí hospicová péče je terénní 
službou působící po celém okrese 
Žďár nad Sázavou, která slouží těž-
ce nevyléčitelně nemocným a umí-
rajícím a poskytuje podporu i jejich 
pečujícím osobám. Tým pracovníků 
zahrnující pečovatelky, zdravotní se-
stry, lékaře paliativní medicíny a lé-

kaře urology, sociálního pracovníka, 
psychologa a duchovního umožňuje 
pacientovi setrvat v jeho přirozeném 
domácím prostředí mezi svými blíz-
kými, s nimiž je mu nejlépe.

Každoročně se v druhém říjnovém 
týdnu celosvětově koná Světový den 
hospiců a paliativní péče. Cílem 
akce je zlepšit povědomí široké ve-
řejnosti o hospicích a paliativní péči 
cíleně zaměřené na potřeby pacientů 
v pokročilých stádiích nevyléčitel-
ných nemocí a zároveň získat fi nanč-
ní prostředky pro jejich činnost. 

Veřejnost může ve středu 7. října 
2014 mezi 10.00 až 15.00 hodinou 
na náměstí v Bystřici nad Pernštej-
nem v červeném stánku Oblastní 
charity zakoupením chutného koláče 
podpořit smysluplnou činnost Domá-
cí hospicové péče. Koláče věnovala 
Enpeka a.s., Žďár nad Sázavou.

Gabriela Zítková

Podzim na severním Horácku

Trasa: 
Bystřice nad Pernštejnem (návštěva Městského muzea s prohlídkou 
expozicí Živé ryby našich vod, Uran na Vysočině, stará škola; vše s 
odborným výkladem) – údolí Věchnovského potoka (možná najdeme 
poslední vachty v této oblasti) – rybník Argentina – polesí Ochoz 
(snad porostou podzimní houby a nebude moc houbařů) – údolí Ne-
dvědičky k Rožné – Dvořiště u Rožné (posezení u ohníčku – kdo 
si přinese špekáček, může si ho opéct) – Rožná. Chůze 11-12 km 
zvlněným terénem bez příkrých výstupů.

Exkurze bude zahájena po příjezdu vlaku na nádraží v Bystřici n. P. 
v 9.30 hodin, případně pro místní bude sraz v 10.00 hod. na náměstí 
před muzeem. Z Rožné je možno vrátit se do Bystřice autobusem 
ze zastávky Rožná Jednota s odjezdem v 16.34 hod., případně dříve 
vlakem ze žel. zast. Rožná s odjezdem v 16.10 hodin.

 Případné informace o akci na mob. 776 64 73 19.
Vede:  Jaroslav Čáp (botanika, mykologie), 
 PhDr. Vladimír Cisár (ředitel muzea).

Přírodovědecký klub Brno a Městské muzeum v Bystřici nad 
Pernštejnem pořádají v neděli 18. října 2015 exkurzi do Měst-
ského muzea a do okolí města.
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Zubní pohotovost ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015Zubní pohotovost ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015

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

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

•  HLEDÁM ke koupi rodinný dům 
se zahradou v Bystřici n. P. nebo 
v okolí do 20 km. Tel.: 774 193 566

•  NAUČÍM , doučím německý ja-
zyk na Vysočině, nabízím doučení 
v NJ+výuku a přípravu na zkoušky 
a certifikáty. Mezinárodní certifikát, 
státní zkoušku a zkušenosti mám.

•  PRONÁJEM prostor na Masa-
rykově nám. 49, Bystřice n. P. pro 
komerční nebo jiné účely. 55m2 + 
příslušenství. Tel.: 732 422 856. 
ZN. Výhodná poloha.

ZÁŘÍ 
26.9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 566 575 210
27.9. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
28.9. MDDr. Marie Kopečná, Centrum zubní péče B smile, Os. Bítýška 303; 
          566 536 712, 733 610 662
ŘÍJEN 
  3.10. MUDr. Eva Peňázová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. Mor., 566 616 900
  4.10. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
10.10. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 123
11.10. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
17.10. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
18.10. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
24.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
25.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

SMS PŮJČKA

www.pujckyzdar.cz

Zašlete: jméno, příjmení a adresu 
na telefonní číslo

774 074 731



KULTURA, RŮZNÉ

NOVÁ KONCERTNÍ SEZÓNA ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO 
Zdá se to jako chvilka, kdy jste 

měli možnost setkat se s naším 
orchestrem a přitom od našeho po-
sledního koncertu uběhly už skoro 
tři měsíce. Tehdy jsme polečně 
přivítali léto a slunovrat na bystřic-
kém náměstí v rámci Evropského 
svátku hudby. Noční koncert měl 
své kouzlo a barevně zářící po-
tůček spolu se světelnými efekty 
a podmanivou hudbou všechny 
naladil na léto. To se opravdu vy-
dařilo a najednou, jako mávnutím 
kouzelného proutku, je tu podzim 
a s ním i nové koncerty. Na prv-
ní z nich se můžete těšit v neděli 
15. listopadu. Už potřetí spojíme 
své síly s vynikající kapelou – ji-
hočeskými NEZMARY. Uslyšíte 
staré známé písničky, ale i ty z 
posledního CD v úpravě pro sym-
fonický orchestr. Opět si pozveme 
naše hosty a snad se nám podaří 

připravit pro Vás koncert, na který 
budete dlouho vzpomínat a který 
vás potěší v nevlídných listopado-
vých dnech. 

Pak už se budeme chystat na 
advent. Společně s Komorním 
sborem Alter ego si nás pozvali 
do Rovečného na adventní kon-
cert, který se uskuteční v neděli 6. 
prosince v evangelickém kostele. 
Vánoce budou letos ve znamení 
Jakuba Jana Ryby. Tento skladatel 
má letos hned dvě výročí - naroze-
ní i úmrtí. Poctou tomuto skladate-
li bude uvedení Rybovy pastorální 
mše, která byla prokazatelně hrána 
v bystřickém kostele sv. Vavřince 
a pochází z chrámového archivu, 
jenž se donedávda zdál být navždy 
ztracen. O této skladbě a jejím pro-
vedení vás budeme informovat v 
některém z dalších čísel Bystřicka, 
protože takový vzácný nález si za-

slouží podrobnější představení. 
Na závěr se sluší poděkovat. 

Kdybychom měli vyjmenovat 
všechny, kteří nám pomáhají a 
podporují nás, byť i jen radou, 
úsměvem, přáním úspěchů a sil 
do další činnosti, nestačily by vy-
měřené řádky. Všem našim příz-
nivcům moc děkujeme. Velký dík 
zasluhují naši podporovatelé fi -
nanční, a to: Město Bystřice n. P., 
generální sponzor MEGA-TEC s. 
r. o., hlavní sponzor fi rma WERA 
WERK s. r. o. a Hudební nástro-
je – Soundservis Bystřice n. P. Bez 
nich bychom nemohli naše velké 
projekty vůbec realizovat. A sa-
mozřejmě by naše úsilí bylo marné 
bez vás, našich posluchačů. Moc 
si vás vážíme a těšíme se na další 
hudební setkávání s vámi. 

Lenka Macháčková,
dirigent orchestru
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Fotosoutěž ZRCADLENÍ do konce září

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

Jízda po vodě / Jiří HudecParťáci / Marie Hanusová

Rácovská kráska  / Tereza KaňkováTanec v srdci / Irena Kudlíková

Zveme zájemce k účasti ve fo-
tosoutěži Bystřicka ZRCADLENÍ 
2016. Stačí zaslat zajímavé fotogra-
fi e z Bystřicka v tématu „Člověk a 
krajina“ nebo v tematickému okruhu 
„Energie světla“ a můžete vyhrát za 

vítězný snímek 10.000,-Kč, účast 
ve výstavě nejzajímavějších sním-
ků nebo zařazení vaší fotografi e do 
kalendáře Bystřicka pro rok 2016. 
V letošním roce je navíc soutěž 
vypsaná i pro nejmladší fotografy 

– žáky a děti do 15 let. Také pro ně 
je připravená řada hodnotných věc-
ných cen. Podmínkou je zaslat foto-
grafi e do 30. září 2015 na webovou 
soutěžní fotogalerii  www.fotosou-
tez-bystricko.cz. 

Podívejte se i Vy, jak krásné a 
fotogenické je naše Bystřicko a lidé 
v něm, navštivte fotogalerii a hlasuj-
te pro vítěznou fotografi i. 

Milada Krásenská

VÝKUP PADANÝCH 
JABLEK A JEŘABIN

Bystřice n. P., Domanínek, Lnářská 
1238 – areál fi rmy Pamaga s.r.o.

Výkupní cena 

JABLKA: 2 Kč / kg
JEŘABINY: 7 Kč / kg

(pytle na jeřabiny k vyzvednutí na uvedené adrese)

Po-Pá – 7:00-12:00 / 13:00-15:30
So – 8:30-11:00

Tel.: 566 551 550

VODOMIL 
KONČÍ V ŘÍJNU

Devátý ročník vědomostní a po-
znávací soutěže S Vodomilem Zubří 
zemí končí 31. 10. 2015. Do tohoto 
data můžete sbírat razítka a vyplňo-
vat legitimace. Na její odevzdání do 
TIC v Bystřici n. P. pak máte ještě 
celý listopad. Poté budou legitimace 
vyhodnoceny a slosovány o hodnot-
né ceny.
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Chcete si prodloužit život smíchem a ještě 
podpořit dobrou věc?

Tak přijďte na benefi ční divadelní představení Bylo nás pět, které sehrají 
Ochotníci z Novoměstska pro o.s. Úsměváčci-PDRP.

Při premiéře a následných reprízách navštívilo v Novém Městě na Moravě 
toto představení více než 1500 diváků, kteří odcházeli s úsměvem, dobrou 
náladou a nejednou se vrátili znovu.

Přeneste se s námi do roku 1913, kde potkáte Pepka Zilvara z chudobince, 
Čeňka Jirsáka, Edu Kemlinka,  Bejvala Antonína a hlavně Péťu Bajzu, který 
vás celým představením provede.

"Úsměv je světlo, jenž se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma"

Nejkrásněji zní hudba v kostele
To si mohli ověřit posluchači kon-

certu, který se konal v neděli 6. 9. 2015 
v kostele sv. Michaela ve Vítochově. 
Tradičně, letos už po šesté, zazněla ko-
morní hudba v podání interpretů Jana 
Daleckého-housle a Marka Kubáta- 
arciloutna. Letos podruhé se připojila 
také mladá, ale výborná houslistka 
Hana Sklenářová. Hluboce zasvěcení 
a zároveň výsostně angažovaní inter-
preti tzv. staré hudby předvedli nároč-
ný repertoár skladeb známých i méně 
známých Mistrů 17. a 18. století a skli-
dili zasloužený obdiv počtem skrom-
ného, ale o to vnímavějšího publika. 
Dílo zašlých dob oslovuje člověka 
dneška často silněji než častá moderní 
povrchnost.

Pozoruhodné detaily by nám však 
jistě unikly, nebýt zaujaté interpretace, 
jejíž bezprostřednost ve vzácném kos-

telním prostoru je naprosto unikátní. 
Hluboký dojem ze sdělné duchovnosti 
uměleckého zážitku zanechává v ná-
vštěvnících vítochovských koncertů 
stopu vždy na dlouhou dobu. Vrývá 
se do paměti atmosférou, kterou jí do-
dává místo samo, nade vší pochybnost 
genius loci, a která se dokonale snoubí 
s mimořádným, vpravdě oduševně-
lým uměleckým výkonem.

O čem pak svědčí dlouhodobý 
vztah umělců s organizátorem kon-
certů? Aniž známe podrobnosti jeho 
začátku, úsporná děkovná slova p. 
Hanuse jenom podtrhla autentičnost 
události.

Na závěr jen, že koncert byl bene-
fi ční a výtěžek je určen na opravu kos-
tela sv. Michaela ve Vítochově.

Díky!
Noemi Robotková

D LEŽITÉ UPOZORN NÍ 
 ESKÁ POJIŠ OVNA 
  kancelá  Josefa Ku ery 

 bude P EST HOVÁNA 
od 1. listopadu 2015 do budovy . p. 18 

na Masarykov  nám. v Byst ici n. P. 
 

Jedná se o budovu se zelenou fasádou  
p ímo naproti eské pošt . 

 

Bližší informace na tel. 725 153 501 
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INZERCEKULTURNÍ DŮM

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ŘÍJEN 2015ŘÍJEN 2015
Čtvrtek 1. října – velký sál KD – 20.30 
hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KUR-
ZU PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČ-
NÍCI
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno. Přihlášky v kanceláři KD

Sobota 3. října – velký sál KD – 18.00 
hodin
Pořádá: Úsměváčci – PDRP a KD-
BENEFIČNÍ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
BYLO NÁS PĚT
Hrají: Ochotníci z Novoměstska
Na motivy knihy Karla Poláčka a scé-
náře Vlastimila Pešky upravili Marta 
Mikšová a Petr Smékal.
Přeneseme se do roku 1913 se známý-
mi postavičkami Petra Zilvara z chudo-
bince, Čeňka Jirsáka, Edy Kemlinka, 
Bejvala Antonína a hlavně Péti Bajzy.
V hlavních rolích vystoupí: Petr Smé-
kal, Martin Beneš, Pavel Haluza, Ilona 
Komínková a Ladislav Došlík
Dále hrají: Lucie Suchá, Jaroslav Lu-
keš, Ludmila Hadačová, Lenka Luke-
šová, Soňa Burešová, Alena Palánová, 
Renata Slámová, Helena Šustrová, Jiří 
Janíček, Marta Mikšová, Marie Hada-
čová a další. Režie: Marta Mikšová
Benefi ční představení pro o. s. Usmě-
váčci – PDRP
Vstupné: dobrovolné

Úterý 6. října – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Sobota 10. října, neděle 11. října – 
Masarykovo náměstí
Pořádá: KD a SDH
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
Program sobota - od 16.00 hodin:
Stavění máje za doprovodu Dechové 
hudby Pavla Slezáka, koncert country 
skupiny POUTNÍCI z Brna, ohňová 
show – Novus Origo Polná.  
Program neděle - od 9.00 hodin:
Povolení hodů a předání klíče od města, 
děti mateřských škol, dechová hudba 
Bystřická kapela, Dechový orchestr 
ZUŠ, aerobik DDM, Dance style, taneč-
ní skupina Domanín, aerobik Jitky Exlo-
vé, Rytíři Země zubra, Ukulele Orchest-
ra jako Brno, soutěž v pojídání hrachové 
kaše, tradiční ortel se souzením berana, 
jarmark, atrakce pro děti, kejklíři na chů-
dách, projížďky na koních.
 
Středa 14. října – velký sál KD – 10.00 
Pořádá: DRJ Praha
Divadelní představení
AUDIENCE, VERNISÁŽ
Dvě jednoaktovky od Václava Havla v 
podání členů Divadla Různých Jmen 
Praha.
Hrají: Lukáš Burian, Milan Enčev a Ro-
mana Goščíková. Režie: Lukáš Burian
Tragikomické jednoaktovky protkané 
pro Václava Havla typickými dějovými 
smyčkami a tématy slovní manipulace, 
lidského odcizení a přítomností alter 

ega samotného autora – disidentského 
spisovatele. Divadelní představení pro 
gymnázium.

Středa 14. října – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
ROMANTICKÁ KYTARA
LUBOMÍR BRABEC
Host koncertu - Vendula Fořtová, žá-
kyně 6. ročníku ZUŠ Bystřice n. P.
Lubomír Brabec patří k nejvýznamněj-
ším koncertním kytaristům. Nejprve 
začínal hrát na housle a ke kytaře se 
dostal až ve svých třinácti letech. Jako 
patnáctiletý vstoupil na plzeňskou kon-
zervatoř, kde ke kytaře studoval i kom-
pozici a lesní roh. Svá studia dokončil 
na konzervatoři v Praze.  Spolupracuje 
s nejrenomovanějšími pěvci a sólisty /
Gabriela Beňačková, Elizabeth Vidal, 
Lucie Bílá, Petr Dvorský, Štefan Mar-
gita, Daniel Hůlka, Kateřina Englicho-
vá, Pavel Šporcl, Jiří Bárta, Lubomír 
Malý, Jaroslav Svěcený, Václav Hude-
ček a další. www.lubomirbrabec.cz
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber, k. s.
Vstupné: 120 a 70 Kč   
Platí permanentky KPH

Pátek 16. října: 17.00 – 22.00 hodin, 
sobota 17. října: 10.00 – 22.00 hodin 
– velký sál KD
Pořádá: OUTDOOR FILMS s.r.o., 
Město Bystřice n. P., Lezci z Vysočiny 
13. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových fil-
mů je soutěžní putovní přehlídka. Za 
dvanáct let své existence se stal ve své 
podstatě největším filmovým soutěž-
ním putovním festivalem nejen v České 
republice, ale také na světě. Festival je 
zaměřený na sporty i život s outdooro-
vou tématikou, na filmy dobrodružné, 
extrémní, adrenalinové, ale také cesto-
pisné. Zúčastňují se čeští, slovenští a za-
hraniční autoři, filmová studia, národní 
televize i soukromé televizní společnos-
ti, a to v profesionální i amatérské rovině.
Konáno ve spolupráci: AKCENT-
RUM, Coleman, K2, Sporten
Bližší informace /výše vstupného, 
program ad./ www.outdoorfi lms.cz

Neděle 18. října – neděle 8. listopadu – 
malý sál KD Vernisáž 18. října – 15.00 
hodin – malý sál KD
VÝSTAVA OBRAZŮ
MALÍŘI VYSOČINY
Výstava malířů, kteří žili na Vysočině, 
případně se sem stále vraceli a nachá-
zeli inspiraci pro svá díla. 
Obrazy pochází ze soukromé sbírky 
Luboše Koudelky.
Vystavující autoři: Pavel Kopáček, 
František Emler, František Bukáček, 
Rudolf Hanych, Jaroslav Sodomka, 
Bohumil Puchýř, Jindřich Zezula, 
František Sádovský.
Otevřeno: pondělí – pátek:  8-11 hod., 
15-17 hod.; sobota, neděle 14-17 hod.          
Vstupné: dobrovolné
Úterý 20. října – velký sál KD – 19.30
Koncert
JAKUB SMOLÍK

Koncertní program je připraven z 
největších hitů Jakuba Smolíka (Ave 
Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí, Až 
se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů, 
Říkej mi táto…), které vyšly na 3CD 
„Jakub Smolík BEST OF 55 HITŮ“ 
na podzim 2014. Příznivci muziky J. 
Smolíka se mohou ve 120 minutách 
těšit na výběr toho nejlepšího z dosa-
vadní tvorby. Písně doplňují videokli-
py a fotografi e promítané na projekci. 
Vstupné: 280 Kč       Předprodej: KD

Čtvrtek 22. října – velký sál KD – 10.00
Dětské divadelní představení
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Uvádí: Divadlo Věž
Bráškové Brumda s Čmeldou se pro-
budí po dlouhém, zimním spánku a 
protože zrovna nemají co na práci, za-
čnou společně vzpomínat, co všechno 
už společně prožili. Nejvíce ze všeho 
se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpí-
vají!  Hrají: Kateřina Sikorová a Vlas-
timil Strubl. Namluvené role: Martin 
Kudlička, Jana Hlaváčová a Barbora 
Svorová. Hudba: Petr Skoumal.  
Režie: Vlastimil Strubl
Délka cca 55 minut
Určeno dětem MŠ a 1. – 2. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč

Pátek 30. října – velký sál KD – 16.00 – 21.00 

Pořádá: Nadosah – NZDM
FUNNY FEST
Cílem akce je zmírnit předsudky spo-
lečnosti vůči nízkoprahovým zaříze-
ním pro děti a mládež a jejich uživate-
lům. Program: vystoupení hudebních 
skupin, prezentace služeb Nadosah – 
NZDM, doprovodný program
Vstupné: zdarma
         
Připravujeme v listopadu:    
4.11. Koncert Jumping Drums * 5.11. 
Prodloužená * 8.11. 7. Setkání har-
monikářů * 10.11. Wihanovo kvar-
teto – koncert KPH * 15.11. Balady 
a romance * 16.11. Studentský bál * 
20.11. Ochutnávka vín * 21.11. Vel-
ká cena Bystřice n. P. * 24.11. Hanky 
Panky – travesti show * 28.11. Vánoč-
ní koledování.
Možnost zakoupení vstupenek, pou-
kazů v dárkové úpravě.

Prodej vstupenek /pokud není uve-
deno jinak/: 
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbys-
tricenp.cz, www.kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kance-
lář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před kaž-
dým představením. 
Změna programu vyhrazena!



P r á z d n i n y 
skončily a za-
číná nám nová 
taneční sezóna. 
Ráda bych proto 
zrekapitulovala 
sezónu loňskou. 

Při pohledu na přírůstky pohárů na 
naší poličce úspěchů se nám zřejmě 
dařilo. Získali jsme jich mnoho, ale 
nejvíce jsme pyšní na titul celkové-
ho vítěze v soutěži O valašský klo-
bouk, kde jsme získali nejvíce bodů 
ze všech cca 80 tanečních choreo-
grafi í a obdrželi putovní umělecky 
vyřezávaný valašský klobouk. Na 
soutěži v Uničově, kde jsme sou-
těžili s profesionálními tanečními 
skupinami,  jsme se umístili v první 
polovině výsledkové listiny, i když 
jsme na takové umístění ani nepo-
mysleli. Tento úspěch nás velice 
potěšil a „nakopl“ do další práce. 
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Přebory ČOS 2015 v šermu fl eretem 
v Bystřici n. P.

DANCE STYLE ZAHAJUJE

21. 8. 2015 se konaly otevřené přebory v šermu fl eretem pro rok 2015, jejichž 
pořadatelem byl TJ Sokol Bystřice n. P. Přebory se uskutečnily na závěr šermířské-
ho soustředění v krásném Areálu sportu a kultury v Bystřici n. P. Bystřičtí sokolští 
šermíři podali velmi kvalitní výkony a stáli mnohokrát na stupních vítězů. Účastnilo 
se 65 šermířů z toho 27 sokolských. 

V kategorii mini žaček se stala pře-
bornicí Michala Illeková 

 z TJ Sokol Bystřice n. P.
V kategorii mini žáku se stal pře-

borníkem Vladimír Knob 
 z TJ Sokol Šternberk
V kategorii mladších žaček se stala 

přebornicí Adéla Kocourová 
 z  TJ Sokol Brno I
V Kategorii mladších žáku se stal 

přeborníkem Martin Slezák 
 z TJ Sokol Brno I

Dále jsme v letošním roce úspěšně 
organizovali již 5. ročník celostátní 
taneční soutěže Bystřický kostitřas, 
kde jsme rovněž zabojovali a vy-
hráli 1. a 2. místo v kategorii street 
dance. Tuto soutěž nám každoročně 
pomáhá zrealizovat mnoho dobrých 
lidiček a fi nančně podporují fi rmy z 
Bystřice n. P., jako je Fonorex, TS 
Města Bystřice, Wera Werk, Peu-
geot Kopecký a Město Bystřice n. P.. 
Hlavním partnerem byl již podruhé 
Kraj Vysočina, který nám v letošním 
roce coby úspěšné neziskové organi-
zaci poprvé pomůže i s fi nancová-
ním celoroční činnosti.   

A teď přišla ta doba, kdy začneme 
od začátku. Dne 9. 10. 2015 začne 
naše nová taneční sezóna. Proto 
jestli rádi tančíte, budeme rádi, když 
rozšíříte naše řady. Více informací 
naleznete na facebooku Dance style 
– Bystřice či na webu www.dstyle.

webnode.cz, kde se dozvíte i další 
informace o naší skupině.

Těšíme se na Vás!
Za Dance style 

Petra Nováková
   

Přebory měly hladký průběh a šermovalo se v duchu fér plej.  Pro velký ohlas plánu-
jeme v roce 2016 opakovat. Děkuji fi rmě Wera Werk s.r.o, která poskytla ceny a 
pracovníkům Areálu sportu a kultury za vstřícnost a vytvoření ideálních pod-
mínek pro šermíře.

Vlastimil Kurfürst

V Kategorii žaček se stala přebor-
nicí Isabela Sedláková 

 z TJ Sokol Bystřice n. P.
V Kategorii žáků se stal přeborní-

kem Marek Polák 
 z TJ Sokol Brno I.
V kategorii kadetek se stala pře-

bornicí Aneta Prokešová 
 z TJ Sokol Bystřice n. P.
V kategorii kadetů se stal přeborní-

kem Robert König 
 z TJ Sokol Bystřice n. P.
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OUTDOOR FILM

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů 2015
Letos stejně jako v předchozích le-

tech se můžeme v našem kulturním 
domě setkat se zajímavými lidmi, po-
slechnout si jejich poutavá vyprávění o 
různých koutech světa, zhlédnout více 
než dvě desítky fi lmů a mnoho fotogra-
fi í, které se netýkají pouze extrémních 
sportů, maximálních výkonů a adrena-
linu, ale také kouzelných míst naší pla-
nety či úsilí jednotlivců nebo týmů při 
zdolávání nejrůznějších překážek. To 
vše a mnohem víc díky Mezinárodní-
mu fi lmovému festivalu outdoorových 
fi lmů, který proběhne v našem městě 
již popáté.  

Ale od začátku. V pátek se KD pro 
návštěvníky otevře v 17:00 a festival 
začne prvním fi lmovým blokem. Po 
zhlédnutí několika fi lmů s převážně 
horolezeckou tematikou, kde se napří-
klad podíváme na historický výstup 
na Mount Everest v roce 1963, se v 
KD představí první host, pan Jaroslav 
Jindra - režisér, scénárista, kameraman 
a cestovatel, jenž se podílí na tvorbě po-
pulárního cestopisného seriálu Na ces-
tě. Jako samouk, který nehledá rychlé 
a povrchní zážitky, se podepsal i pod 
řadu dokumentárních fi lmů z prostředí 
extrémních sportů. Filmy Rváči, Ivan, 
nebo Red Bull-XAlps byly již oceně-
ny i na mezinárodních festivalech. Je 
také autorem několika knih, například 
příručky pro nezávislé cestovatele Bac-
kpacker, specializovaného průvodce 
pro paragliding a závěsné létání Letová 
místa či jediné zevrubné historie nejná-
ročnější motoristické soutěže světa 30 
let Rallye Dakar – Dobrodružství s cej-
chem smrti. Rovněž je spoluautorem 
knižní podoby Cestománie nebo knižní 
podoby pořadu Na cestě. I přesto, že 
fotografování je jen druhotným pro-
duktem jeho natáčení, jsou jeho foto-
grafi e v mnoha učebnicích pro základní 
i střední školy.

Po této zajímavé besedě přijde na 
řadu druhý fi lmový blok z prostředí ex-
trémních sportů, hor a vodáckého dob-
rodružství. První festivalový den bude 
ukončen kolem 22:00 hodiny, aby se 
všichni mohli připravit na sobotní den, 
který začne již dopoledne.

Pro návštěvníky festivalu, ale sa-
mozřejmě i pro bystřické občany a je-
jich děti, je totiž na sobotní dopoledne 
připraven bohatý sportovní program. 
Od 9:00 hodin si mohou užít hodinu 
veřejného bruslení na zimním stadio-
nu a potom si mohou přijít vyzkoušet 
některé adrenalinové aktivity, které jsou 
k vidění právě ve fi lmech promítaných 
v rámci MFOF. Na tři hodiny bude totiž 
otevřen lanový park, kde si každý ná-
vštěvník bude moci zdarma vyzkoušet 
nízké i vysoké lanové překážky, zaská-
kat si na trampolíně nebo se projet na 
lanovce či si zaplatit projížďku na čtyř-
kolce. Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet, 
jaké to je používat k pohybu nejenom 
nohy, ale také ruce, je připravena umělá 
lezecká stěna ve sportovní hale, která 
bude k dispozici od 9:30 do 12:30 ho-
din včetně zkušených instruktorů. Zde 

si každý může vyzkoušet svoji sílu v 
pažích a prstech a může se vcítit do lez-
ců a horolezců, kteří zdolávají kolmé 
stěny v podmínkách, při kterých raději 
každý zůstává doma. Samozřejmě že 
všechny tyto aktivity zvládnou i děti, 
v mnoha případech i lépe než dospělí, 
a proto je vezměte s sebou. Navíc na 
parkovišti u KD pro ně bude nachys-
táno několik atrakcí, jako je malování 
na asfalt, chůze na chůdách, chůze po 
slackline (popruh) a podobně. 

Na aktivní sobotní dopoledne navá-
že další fi lmový blok, který začne už 
ve 14:00 hodin v KD fi lmem o životě 
Miroslava Zikmunda, jednoho z na-
šich největších cestovatelů. Na tento 
fi lmový blok naváže náš druhý host, 
cestovatelka Saša Ryvolová, která nás 
zavede do světa indonéské části ostrova 
Nová Guinea. Povídání bude zaměřeno 
na příslušníky kmene Dani v horském 
údolí Baliem, jejichž oděvem je vysu-
šený plod lahvovníku „koteka“, i nížin-
ného kmene Koroway, kteří jsou podle 
svých obydlí na stromech nazývaní 
„stromoví lidé“. Při vyprávění a prohlí-
žení fotografi í budeme spát i jíst s do-
morodci v jejich přístřešcích, těžit ságo 
a sbírat ságové červy. Ke zhlédnutí bude 
řezbářské umění Asmatů, jejich hudba 
a tance a na Biaku a okolních 
ostrovech navštívíme odlehlé 
rybářské vesnice. Nevynechá-
me ani potápění v ráji potápě-
čů celého světa Raja Ampat.

Následovat bude další série 
filmů, která nám mimo jiné 
představí životní příběh legen-
dárního sólového horolezce 
Metanoia Jefa Loweho a jeho 
boj se zákeřnou chorobou. Poté 
se představí poslední host naše-
ho festivalu, a to profesionální 
freerider a organizátor heliskiin-
gu Robin Kaleta, který se k 
extrémnímu lyžování, jak sám 
říká, propracoval přes společen-
ský tanec a právnickou fakultu. 
A o čem že tato beseda bude? 
O extrémním lyžování, panen-
ských bílých pláních a o vr-
cholcích, na které nevede žádná 
lanovka. Vrtulník vás vysadí na 
samém vrcholu hor a před oči-
ma se otevře bílá náruč. Do krve 
se začne uvolňovat adrenalin a 
vy sjíždíte liduprázdné svahy, 
kde vám společnost dělá pouze 
vítr. Tak přesně to je heliskiing. 
Na závěr je připraven ještě po-
slední filmový blok, který nás 
zavede do Vysokých Tater a na 
pískovcové skály v Čechách. 

Návštěvníci festivalu se 
ovšem nemusí pouze dívat na 
fi lmové plátno a sedět na bese-
dách. I letos bude v prostorách 
kulturního domu připraveno 
mnoho expozic fi rem, které 
se nějakým způsobem dotý-
kají outdooru. Připraveny jsou 
výstavy kol SUPERIOR, lyží 
SPORTEN, sportovního vy-

bavení fi rem COLEMAN a K2 a také 
výstava funkčního prádla HEJČA. 
Samozřejmě se představí i místní horo-
lezecký oddíl LEZCI Z VYSOČINY. 
Kromě těchto expozic bude možné si 
prohlédnout fotogalerii cestovatele Ra-
dima Štrobla z Nového Města na Mora-
vě, který nám na svých snímcích před-
staví krajinu v Nepálu, nebo fotografi e 
Igora Tomáše žijícího v Ubušíně, hor-
ského průvodce a cestovatele, jenž nám 
přiblíží cestování po Jižní Americe.

A co že je to vlastně ten outdoor?  
Outdoorem chápeme veškeré aktivity, 
které probíhají mimo uzavřené pro-

story. Dnes je tento termín všeobecně 
používán jako označení „pobytu v pří-
rodě“, ale především jako aktivní způ-
sob trávení volného času, a nemusí jít 
tedy vždy o extrém a adrenalin. To zna-
mená, že outdoor se dotýká každého, 
kdo chce svůj volný čas trávit aktivně 
a venku. Proto je tento festival rozhod-
ně určen pro všechny bez rozdílu věku, 
protože zde můžete například načerpat 
inspiraci, najít nové cíle, vyzkoušet si 
vybavení anebo si najít nového koníč-
ka. Budeme se těšit.

Miloš „Havran“ Vrána
HO LEZCI Z VYSOČINY
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Proč ekologičtí aktivisté odmítají 
příspěvky obcím z jaderného účtu?

„Hry bez hranic“ Mikroregionu Bystřicko

Pracovní skupina pro dialog o hlu-
binném úložišti, jejímiž členy jsou sta-
rostové ze všech lokalit navrhovaných 
pro vybudování hlubinného úložiště, 
zástupci Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, Ministerstva životního prostře-
dí, Parlamentu ČR, Správy úložišť, 
Státního úřadu pro jadernou bezpeč-
nost a v neposlední řadě také zástupci 
ekologických sdružení, projednávala 
na své 17. schůzi v úterý 25. srpna 
2015 Věcný záměr zákona o hlubin-
ném úložišti, který bude v září 2015 
předložen Radě vlády pro energetic-
kou a surovinovou strategii.

Návrh věcného záměru zákona řeší 
v první řadě posílení pravomocí obcí 
při procesu výběru vhodné lokality 
pro hlubinné úložiště, kdy by obce na 
základě místního referenda vydáva-
ly stanovisko k návrhu na stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah 
do zemské kůry. Tato možnost v dosa-
vadních zákonech chybí.

Nedílnou součástí návrhu je také 
řešení kompenzací obcím – stanovení 
ročního příspěvku z jaderného účtu, 
který by náležel obcím, na jejichž 
katastru by bylo stanoveno chráněné 

území a svazkům obcí v nejbližším 
okolí (návrh zahrnuje i seznam oblas-
tí, které by byly z těchto prostředků 
fi nancovány, např. Ochrana životního 
prostředí).

Někteří členové Pracovní skupiny 
(SÚJB, Calla, Zdravý domov) navrho-
vali tuto část o příspěvcích obcí z ná-
vrhu zákona úplně odstranit, protože 
příspěvky obcím jsou zároveň řešeny 
i v návrhu nového atomového zákona. 
Z diskuse vyplynulo, že nový atomo-
vý zákon ještě zdaleka není schválen 
a navíc řeší příspěvky obcím poněkud 
jiným způsobem, než návrh předklá-
daný Pracovní skupinou.

Byla jsem proto překvapená, když 
při hlasování pro tuto část návrhu ne-
zvedl ruku ani jediný zástupce eko-
logických organizací (pro hlasovali 
starostové a většina ostatních členů 
Pracovní skupiny).

Nabízí se zde otázka: O co vlastně 
jde všem tzv. ochráncům přírody? O 
občany žijící v daných lokalitách? O 
ochranu životního prostředí? Nebo 
pouze hájí zájmy těch, kdo jejich ak-
tivity fi nancují?

Jana Vrbková

V sobotu 5. září se na fotbalovém 
hřišti loňských vítězů z Rožné usku-
tečnil již druhý ročník sportovního dne 
s názvem Hry bez hranic.  Tentokrát 
byla soutěž i mezinárodní, protože se 
kromě devíti obcí z Bystřicka (Bystři-
ce n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Roz-
sochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., 
Věžná a Vír) zúčastnili i zástupci obcí 
z družebního Vranovského regionu.

Sportovní odpoledne začalo slav-
nostním průvodem a nástupem, kdy 
jednotlivé týmy představili a všechny 
hosty přivítali komentátoři celé akce 
Augustin Holý, Josef Vojta a Libor 
Pokorný. Soutěžilo se v celkem devíti 
hrách. Osm z nich připravily jednot-
livé obce a devátou pak Mikroregion 
Bystřicko. Členové jednotlivých druž-
stev bojovali s plným nasazením, a 

Výsledková listina:
1. místo: obec Rožná 
2. místo: město Bystřice n. P. 
3. místo: obec Dolní Rožínka 
4. místo: obec Věžná 
5. místo: obec Rozsochy

  6. místo: městys Štěpánov n. S.
  7. místo: obec Dalečín
  8. místo: Slovensko
  9. místo: obec Vír
10. místo: městys Strážek

Děkujeme sponzorům (Kraj 
Vysočina, Centrum EDEN, Staveb-
niny Zeman, s.r.o., MAS Zubří země, 
o.p.s., SÚRAO), všem obětavým or-
ganizátorům, kteří se na této ná-
ročné akci podíleli a slovenským 
kolegům, že přijali naše pozvání. 
Vítězům gratulujeme, všem sou-
těžícím i divákům děkujeme za 
skvělou atmosféru a těšíme se na 
Vás v příštím ročníku Her bez 
hranic v roce 2016.

Libor Pokorný 
Mikroregion Bystřicko

ků. Týmu obce Rožná se podařilo 
obhájit vítězství z předchozího roční-
ku a získat na další rok zlatý putovní 
pohár. Všichni soutěžící byli za své 
úsilí odměněni věcnými cenami a 

Návštěva ze slovenského regionu 
Vranov nad Topľou

Po dvou letech náš mikroregion 
opět navštívili naši slovenští kolegové 
ze Sdružení měst a obcí Vranovského 
regionu. Naše spolupráce již trvá od 
roku 2005 a doufáme, že bude přetr-
vávat i nadále.

Hlavním účelem slovenské ná-
vštěvy bylo navázat další spoluprá-
ci v novém programovacím období 
2014 – 2020 a navzájem se seznámit 
s úspěchy, kterých jsme dosáhli za 
poslední rok.

4. 9. 2015 přijela delegace celkem 
9 slovenských starostů na Horní Ro-
žínku, kde je čekalo slavnostní při-

tak se průběžné pořadí stále měnilo. 
Ale především šlo o dobrou zábavu 
a výborně se bavili soutěžící i diváci. 
Nezapomněli jsme ani na naše nej-
menší. Pro děti byl připraven skákací 
hrad,  trampolína a další atrakce, na 
kterých se mohly dostatečně vyřádit. 
Pro všechny účastníky pak byl k dis-
pozici velký výběr skvěle připrave-
ných pokrmů, nápojů a pochutin, a tak 
např. u pečeného masa fronta nikdy 
nekončila.

Všechna klání byla nakonec do-
bojována a mohlo se přistoupit k vy-
hlášení výsledků. Ještě než rozhodčí 
spočítali získané body, vylosovala 
se mezi soutěžícími tombola o volné 
vstupenky do Centra EDEN a další 
hodnotné ceny. Poté přišla dlouho 
očekávaná chvíle - vyhlášení výsled-

medailisté získali dorty s logem Her 
bez hranic 2015, tak aby mohli dopl-
nit spálené kalorie. Je jim ku cti, že 
pak většinou „doplňovali“ energii až 
do pozdního večera.

vítání a také ubytování. Druhý den 
zhlédli centrum zábavy v Bystřici 
nad Pernštejnem, Centrum EDEN. 
A aby viděli, že naši občané se umí i 
bavit, soutěžili s námi na Hrách bez 
hranic 2015 na fotbalovém hřišti v 
Rožné. Umístili se na krásném os-
mém místě. Závěrem jejich návštěvy 
byla prohlídka hradu Pernštejn.

Ať tedy i nadále vzkvétá spoluprá-
ce, přátelství, předávání si zkušenos-
tí a inspirace a společná spolupráce 
na mezinárodních projektech rozvo-
je našich regionů.
I. Gregorová, Mikroregion Bystřicko
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Nohejbal Býšovec

Město Bystřice nad Pernštejnem 
ve spolupráci s Mikroregionem Bys-
třicko vypsalo další ročník dětské 
umělecké soutěže, jejíž námět vychází 
tentokrát z Mezinárodního roku svět-
la. Jde o široké téma postavené jak 
na historických skutečnostech, tak na 
nových technologiích vycházejících 
z využití světla.

Termín pro předání dětských 
prací na kontaktní místo končí 15. 
10. 2015.

Bližší podmínky soutěže včetně 
materiálu rekapitulujícího možnosti 
pojetí námětu, jsou zveřejněny na inter-
netových stránkách www.bystricko.cz. 

Blíží se uzávěrka dětské soutěže 
„Světlo pro život“

14. ročník tradičního turnaje v no-
hejbalu trojic o pohár starosty obce 
Býšovec se uskutečnil v sobotu 29. 
srpna 2015.

Za tropického počasí vyhrál tým 
"Václav je v Drahoníně". Věcné ceny 

GEOCACHINGOVÁ HRA do konce října!
Výherní a poznávací hra „Hledej Vodo-

mila“, která vás provede po stopách opra-
vených studánek, spěje do fi niše! Ještě 
do konce října mohou soutěžící poznávat 
krásná místa Zubří země a Rokytné a sbírat 
písmena do tajenky. Další dva týdny, až do 
13. listopadu 2015, mají soutěžící na ode-
vzdání legitimací do kanceláře MAS Zubří 
země, o.p.s. a MAS Rokytná, o.p.s. Poté se 
mohou těšit na hodnotné ceny. Další infor-
mace: www.znamstudanku.cz/geocaching

Takže neváhejte a hru dotáhněte do 
vítězného konce!

Legitimace ke hře jsou k dostání v TIC 
Bystřice nad Pernštejnem, TIC Nedvědice 
a také v IC Nové Město na Moravě. Rovněž 
lze legitimaci stáhnout na našich stránkách.

Jarmila Zemanová

Putovní letní kino má za sebou druhý ročník
Po velice úspěš-

ném prvním roční-
ku Putovního let-
ního kina připravil 
mikroregion Bys-
třicko pro své obce 
v letošním roce 
ročník druhý. Stej-
ně jako loni jsme 
mohli letní kino 
realizovat i díky 
spolupráci obcí. 
Dataprojektor a 
plátno zapůjčila 
obec Vír a ozvučení obec Dalečín. 
Pro velký zájem obcí však bylo nut-
né zajistit dvě promítací aparatury, a 
tak mikroregion zakoupil ještě jednu 
vlastní. Samotnou instalaci a organi-
zaci kina v jednotlivých obcích za-
jišťovali jejich starostové. Na diváky 
čekalo i malé občerstvení.

Letní kino začalo 19. června fi lmem 
Babovřesky 3 v Býšovci a do konce 
prázdnin se promítlo ještě dalších 53 
fi lmů ve 20 obcích (Bohuňov, Bystřice 
n. P., Dalečín, Dolní Rozsíčka, Lísek, 
Písečné, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, 
Rožná, Sejřek, Strachujov, Strážek, 
Sulkovec, Štěpánov n. S., Ujčov, Velké 
Janovice, Věchnov, Věžná a Vír).

Hry bez hranic – krásné 4. místo pro Věžnou
Věžná se letos zúčastnila 

Her bez hranic nejen jako 
nováček, ale také jako nej-
menší obec Mikroregionu 
Bystřicko. Přesto se Věžná 
mezi ostatními obcemi ne-
ztratila a podařilo se jí zís-
kat krásné 4. místo.

Za vzornou reprezenta-
ci obce bych tímto chtěla 
poděkovat našemu soutěž-
nímu družstvu ve složení: 
Mirek Procházka, Lucka 
Dvořáková, Pepa a Vero-
nika Vrbkovi a Bára Krou-
pová.

Poděkování patří i roz-
hodčím: Josef Kroupa, Jitka 
Vrbková a Iva Vejpustková.

Jana Vrbková

Krásné letní počasí přivedlo do kina 
50 až 100 diváků každý promítací 
den. Všem divákům i spolupracujícím 
obcím děkujeme a doufáme, že se v 
příštím roce uskuteční již třetí ročník 
Putovního letního kina a bude se těšit 
stejné, či dokonce větší návštěvnos-
ti, jak ročník letošní. Všem divákům 
také děkujeme za zajímavé náměty na 
nové akce, které by Mikroregion mohl 
v příštích letech organizovat.

Akci podpořil Kraj Vysočina.
Iva Gregorová

Mikroregion Bystřicko

a poháry s diplomy předal starosta 
obce Býšovec Tomáš Uhlíř. Po ukon-
čení turnaje následovala diskotéka. 
Velký dík patří všem, kteří se na akci 
podíleli a těšíme se na další ročník.
Za SDH Býšovec starosta Petr Pecina

Tak neváhejte a pošlete nám svo-
je vytvořené dětské kresby a literár-
ní práce!
Kontaktní místo:
Kancelář Mikroregionu Bystřicko,
Příční 405 (za budovou MěÚ Bystřice 
nad Pernštejnem),
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 399, 731 575 342
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz

Jarmila Zemanová
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 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


