
ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKOZÁŘÍ 2014 / ROČNÍK IX. 

BBYSTŘICK 69
00

 V
ÝT

IS
KŮ

, Z
D

A
RM

A
69

000
Ý

V
ÝT

V
ÝT

IS
K

IS
KŮŮ

ZD
A

RM

Realizované dotace v letech 2010 – 2014Hodnocení volebního období 2010 – 2014
Charakteristickým rysem minu-

lého volebního období byla velká 
dynamičnost v realizování staveb 
za použití evropských fondů. V 
této oblasti lze končící volební ob-
dobí hodnotit jako velmi úspěšné 
a je více než žádoucí v rozvoji vý-
stavby a úspěšném čerpání evrop-
ských fondů pokračovat. Několik 
zásadních projektů je zahájených 
a bude potřeba velké invence k je-
jich uvedení do života (Centrum 
EDEN, zimní stadion, dokončení 
stacionáře, kanalizace Domanín a 
hlavní priorita – oprava bytového 
fondu). Nové plánovací období je 
za dveřmi, ale stále nejsou známa 
pravidla čerpání dotací z jednotli-
vých fondů. Tato nepřipravenost 
se týká nejvyšších pater politiky a 

města a obce pouze čekají. Po vy-
hlášení pravidel čerpání prostředků 
je pak velmi málo času na přípravu 
projektů, proto jsme stále připrave-
ni zahájit kroky k získání dalších 
dotací. Velkým problémem stále 
zůstává nezaměstnanost a doprav-
ní obslužnost. Bohužel, je to běh 
na dlouhou trať. V současné době 
město jedná s fi rmou Dahlhausen, 
stále je také v jednání alternativní 
prodloužení důlní činnosti v Dolní 
Rožínce. Jednal jsem o interven-
cích s předsedou vlády i ministrem 
průmyslu a obchodu, na druhou 
stranu jednání s organizací Cze-
chinvest nevede ke kladnému vý-
sledku. Musíme doufat, že nabízené 
podpory přinesou pracovní místa. 

(Pokračování na str. 2)

V letech 2010 až 2014 bylo v našem městě realizováno 22 „velkých“ do-
tací, jejichž hodnota dosahovala celkem přes 224 miliónů korun. Jednalo se 
o dotace týkající se životního prostředí (rybníky, kanalizace) a také dotace k 
úspoře energií (zateplení budov). K těmto dotacím musíme samozřejmě při-
dat i dotace menší, tedy zejména krajské, kterých byly v tomto období řádově 
desítky a jejichž objem byl od několika tisíc korun po statisíce.

Jednalo se o:
  1. Revitalizace Rácová - nový rybník Rácovák, obnova rybníka Müllerák, 

tůně v Rácovech – dotace 3,5 mil. Kč.
  2. Odbahnění Domanínského rybníka – dotace 21,5 mil. Kč.
  3. Statické zajištění a zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna – dotace 8,9 

mil. Kč.
  4. Cyklostezka Hraničná (k Domanínskému rybníku) – dotace 5 mil. Kč.
  5. Kompostárna na TS – dotace 4,1 mil. Kč.
  6. Zateplení úřadu na Příční 405 – dotace 820 tis. Kč.
  7. Sběrný dvůr na TS – dotace 4,3 mil. Kč.
  8. Zateplení ZŠ Nádražní – dotace 7,7 mil. Kč.
  9. Zateplení ZŠ TGM – dotace 5 mil. Kč.
10. Rovné povodňové škody – oprava komunikace, dešťová kanalizace 

a oprava rybníka dotace 2,3 mil. Kč.
11. Bystřická zastavení – lesopark, dílna v přírodě, ekopavilony, turistická 

infrastruktura – dotace 3,3 mil. Kč.
12. Cyklostezka Lužánky (podél řeky a ovál) – dotace 2,7 mil. Kč.
13. Zateplení hasičské zbrojnice  – dotace 1 mil. Kč.
14. Zateplení MŠ Pohádka – dotace 1,2 mil. Kč.
15. Technologické centrum – spisové služby, HW a SW pro úřad – dotace 5 mil. Kč.
16. Chodník Divišov – dotace 830 tis. Kč.
17. Revitalizace zeleně – dotace 8,2 mil. Kč.
18. Zateplení MŠ Čtyřlístek – dotace 1,2 mil. Kč.
19. Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas, hladinoměry, srážkomě-

ry – dotace 5,3 mil. Kč.
20. Stacionář – dotace 7,3 mil. Kč.
21. Kanalizace Domanín 1. Etapa – přivaděč do Domanína – dotace 10 mil. Kč.
22. Centrum zelených vědomostí – dotace 115 mil. Kč.

Josef Vojta 
místostarosta

Co se povídá – je před volbami!V poslední době (jak příznačné, že 
právě před komunálními volbami) se 
začaly objevovat spekulativní infor-
mace o tom, co všechno starosta páchá 
a za co všechno může. Pochopitelně se 
mi nepřičítají žádné kladné body a nic 
z toho, co se lidem ve městě líbí, ale 
jen samá negativa.  Slyším, že staros-
ta tlačí do města závod na zpracování 
jaderného odpadu a ještě se u toho 
napakoval. O tomto závodu zatajil 
zastupitelům veškeré informace a na 
radnici vládne jako mafi án. Podpo-
ruje uložiště jaderného odpadu v ob-
lasti Kraví hora, proto nechal zřídit 
informační centrum na Staré radnici.

Mám se nechat urážet a nic proti 
těmto pomluvám nedělat, mám vyhlá-
sit rozhlasem, že to není pravda nebo 
mám popsat stohy papíru svými obha-
jobami? Nevím. Pokusím se pouze ně-

kolika větami upozornit na předvoleb-
ní demagogii, která pramení z ambicí 
bývalého energetika a vedoucího pro-
dejny. Položte si jednoduchou otázku. 
Proč by někdo uplácel starostu, který 
je jedním z 23 členů zastupitelstva, 
které o významných strategických 
projektech a majetkových převodech 
rozhoduje?  Proč zainteresovaná fi rma 
neoslovila ostatní členy zastupitelstva? 
Jak může starosta něco zatajit, když se 
ho zastupitelé mohou jasně na cokoli 
zeptat a také se ptají? Všechny zámě-
ry jsou projednávány nejprve v radě 
města, stavební či jiné komisi a potom 
jdou na stůl zastupitelům. Do března 
tohoto roku nikomu ze zastupitelů ani 
občanů nic nevadilo, nikdo se blíže o 
záměr fi rmy UJP nezajímal a já jako 

starosta jsem prováděl pouze kroky, 
které mi zastupitelstvo svým usnese-
ním nařídilo. Referendum tedy roz-
hodne o investici a případné stavbě zá-
vodu. Pokud v referendu tento záměr 
neprojede, budu o tom informovat in-
vestora a celý projekt skončí. Protože 
jsem vystudovaný technik, myslím, že 
to bude škoda, ale výsledek místního 
referenda je pro mě zavazující.  Infor-
mační středisko jaderné energetiky, 
které otevřela společnost SÚRAO na 
Staré radnici, by mělo být ve všech 
větších městech naší vlasti, aby tyto 
technologie nebyly opředeny tajem-
stvím pramenícím z nevědomosti a 
neznalosti široké veřejnosti. V osmde-
sátých letech minulého století se naši 
předkové rozhodli, že se bude elektric-

ká energie vyrábět z jaderných zdro-
jů. Od té doby vzniká jaderný odpad 
nejen v  jaderných elektrárnách, ale 
i v jiných průmyslových odvětvích. 
Je uložen v Dukovanech a Temelíně. 
Někam se uklidit musí, i když netvr-
dím, že to musí být na Kraví hoře. Je to 
stejné jako bychom topili v kamnech, 
ale nevěděli, co uděláme s popelem? 
Obdivuji vynálezce elektrického svět-
la. I ten musel bojovat s tmářstvím lidí, 
kteří dosud svítili loučemi a svícemi.  
Přesto si dnes svět bez žárovky nedo-
vedeme představit. 

A co se týká tvrzení o mafi i na 
radnici: tuto absurdní myšlenku ne-
hodlám v dnešní otevřené a demo-
kratické společnosti vůbec komen-
tovat. 

S úctou ke všem Karel Pačiska

Foto: J. Soukopová
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Dopravní infrastruktura se vším velmi souvisí, 
proto jsou na tom daleko lépe regiony v blíz-
kosti dálnice a železničních koridorů. Odlehlé 
oblasti vzdálené od hlavních dopravních tepen 
mají opačné problémy. Bohužel, do té druhé 
skupiny patří i naše město. Se vznikem Jihla-
vy jako krajského města se všechny obchvaty 
realizují v jejím nejbližším okolí. Severojižní 
propojení mezi Bystřici a Velkým Meziříčím je 
však stále aktuální.

Práce volených orgánů

Pro informaci představujeme tabulky účasti 
volených zastupitelů na zasedáních rady města 
a zastupitelstva.  

Hodnocení volebního... (Pokračování ze str. 1)

P ÍJMENÍ JMÉNO Ú ast 
63x %

Pa iska Karel, Ing. 57 91

Vojta Josef, Mgr. 61 97

Bou ek Alois, Mgr. 61 97

Lukša Pavel, MUDr. 53 84

Moncmanová Vlasta, Mgr. 61 97

Novák Miroslav, Mgr. 63 100

Ptá ek Aleš, MUDr. 56 89

P ÍJMENÍ JMÉNO Ú ast 2010 
2x

Ú ast 2011 
4x

Ú ast 2012 
7x

Ú ast 2013 
4x

Ú ast 2014 
3x

Celkem 
20 %

Bou ek Alois, Mgr. 2 4 7 4 3 20 100

Cisár Vladimír, PhDr. 2 3 6 4 3 18 90

Dvo ák Petr, MVDr. 2 4 5 4 3 18 90

Gabrielová Alexandra, Mgr. 1 3 3 3 3 13 65

Hanzlík Petr 2 3 4 2 3 14 70

Kotlán Bohumil, Ing. 2 4 7 4 3 20 100

Lukša Pavel, MUDr. 2 4 7 4 1 18 90

Machá ek Petr 2 3 6 4 3 18 90

Martínek Petr, MUDr. 2 4 5 2 0 13 65

Mašík Zden k, Ing. 2 3 6 3 2 16 80

Moncmanová Vlasta, Mgr. 2 4 7 3 2 18 90

Nemrah Hochman, Ing. 2 4 7 4 3 20 100

Novák Miroslav, Mgr. 2 4 7 4 3 20 100

Ondra Emil, Ing. 2 3 7 4 3 19 95

Pa iska Karel, Ing. 2 4 7 4 3 20 100

Pe inková Hani ka 2 4 7 4 3 20 100

Ptá ek Aleš, MUDr. 2 4 6 3 2 17 85

Rossí Karel, akad. mal. 2 1 3 2 1 9 45

Sáblíková Miluše, MUDr. 2 3 5 3 3 16 80

Skarolek Leopold 2 4 7 4 3 20 100

Tulis Antonín 2 4 6 4 3 19 95

Vetešník Zden k, Ing. 2 3 6 4 3 18 90

Vojta Josef, Mgr. 2 4 7 4 3 20 100

Rada i zastupitelstvo byly vždy 
usnášeníschopné a účast jednotli-
vých zastupitelů byla mimořádně 
dobrá. Naopak malá účast občanů 
na veřejných zasedáních je dlou-
hodobě negativním jevem. Občané 
přišli pouze v případě, kdy očekávali 
nějakou senzaci. Nejmarkantněji se 
tento trend projevil zvláště ke konci 
volebního období. 

Financování
Každý rok byl rozpočtově konci-

pován jako vyrovnaný a každý skon-
čil výrazným přebytkem.
2010 - Rozpočet 328 162 tis., skuteč-

nost 355 420 tis., výdaje 333 
269 tis., přebytek 22 151 tis.

2011 - Rozpočet 297 573 tis., skuteč-
nost 280 719tis., výdaje 268 
574tis., přebytek 12 145 tis.

2012 - Rozpočet 167 582 tis., skuteč-
nost 193 903tis., výdaje 175 
352 tis., přebytek 18 551 tis.

2013 - Rozpočet 265 820 tis., skuteč-
nost 218 760 tis., výdaje 157 
176 tis., přebytek 61 584 tis.

Rozpočet byl vždy nastaven 

opatrně s ohledem na nejistotu plá-
novaných příjmů v období recese. 
V tomto období dosáhly výdaje 
na investice výše 314 304 tis. Kč. 
Z toho bylo 149 495 tis. Kč z dotací. 
Jedná se o fi nanční prostředky sku-
tečně vyplacené, které jsou zařazeny 
v účetnictví. Do roku 2014 byl pře-

váděn úvěr ve výši 7 188 mil. Kč, 
který byl uplatněn na revitalizaci 
panelových domů v letech 2005 až 
2008. Po dlouhých letech jsme se 
dopracovali k doplacení podílu 20 
mil. Kč za akcie fi rmy E on.

Dokončené akce
Tyto akce jsou notoricky známé 

a jsou přehledně otištěny v jiné části 
Bystřicka.

Zřizované organizace
Ke starším, již zřízeným organi-

zacím, přibyly ještě dvě další. Jedná 
se Eden centre s.r.o. a Eden servis-
ní s.r.o. Jsou to organizace plně 
v majetku města a svoji úlohu se-
hrají v souvislosti s provozováním 
Centra zelených vědomostí. Tech-

nické služby využily maximálně 
možnosti dotací. Jsou stabilizované, 
bez ekologických zátěží a vybavené 
slušnou technikou. Bystřická tepel-
ná je navázána na náš bytový fond 
a vykazuje zisk. Areál sportu se spo-
jil s kulturním domem a jsou to orga-
nizace dotované městským rozpoč-
tem. Snižující se kupní síla obyvatel 
se projevuje na nižších tržbách právě 
do sportu a kultury. Poliklinika pra-
cuje ve většině s nájmem, který platí 
jednotliví lékaři a podnikatelé.

Místní části
Spolupráce se samosprávami je 

na velmi dobré úrovni. Častá komu-
nikace přináší řešení běžných pro-
blémů a v rozpočtu jsou plánovány 
fi nance na dobudování infrastruktu-
ry. Velmi dobře funguje spolupráce 
okolních obcí v rámci Mikroregionu 
Bystřicko a Mas Zubří země.

Vize dalšího rozvoje.
Jednoznačně je třeba pracovat 

na přivedení nových podnikatelů 
do města a na vzniku nových pra-

covních míst. Rovněž tak se jeví 
jako nutnost pokračovat v opravách 
bytového fondu nejen zvenku, ale 
i uvnitř domů. Kulturní dům dosta-
ne nový háv a měla by se připravo-
vat nová stavební místa. Zajištění 
rekonstrukce sokolovny bude pro 
nové zastupitelstvo velkou výzvou. 
Celkově lze s určitostí předpovídat, 
že na nové zastupitelstvo čeká mno-
ho práce. 

Závěr.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoli 

dílem zasloužili o současný i dřívější 
rozvoj Bystřice nad Pernštejnem. Je 
to naše společné město. Já jsem měl 
tu čest a příležitost více než devět 
roků toto město vést, stát v jeho čele 
a toto město navenek zastupovat. 
Každý úspěch je společným dílem 
mnoha lidí a já si práce všech lidí ve-
lice vážím. Dne 10. a 11. října pro-
běhnou volby nové. Je třeba k nim 
jít a volit nové zástupce, kteří město 
povedou. Ať se rozhodnete jakkoli, 
je mi potěšením s vámi být.

Karel Pačiska - starosta

Účast zastupitelstva 2010 - 2014

Docházka radních od 16. 11. 2010 – 2. 9. 2014
Celkem 63 zasedání rady města

Foto:Pavla Benešová

Pohádková alej Skatepark



23.8. Veronika Houdková
 Rudolf Havlíček
ZÁŘÍ 2014
  6.9. Jitka Pechová
 Michal Jílek
  6.9. Věra Klukanová
 Ing. Ferdinand Šmikmátor
  6.9. Hana Kozáčková
 Aleš Dufek
19.9. Ivona Hrůzová
 Luboš Jinek
20.9. Jana Schneiderová
 Miloš Mička
20.9. Silvie Budayová
 Petr Navrátil
       

KVĚTEN 2014
15.5. Jan Martinek
 Šimon Martinek
19.5. Tobiáš Brázda
19.5. Štěpán Trulík
28.5. Liliana Lupoměchová
31.5. Andrea Padalíková
ČERVEN 2014
  8.6. Martin Haluška
  9.6. Michal Štefánek
14.6. Marek Hanych
 Michal Hanych 

ŘÍJEN 2014
Marie Pešinová 87 let
Marie Kašparová 87 let
Jan Hosa Ing. 85 let
Marie Skulová 80 let
Marta Jiránková 75 let
Anna Drobečková Mgr. 70 let
Jan Martinek 70 let

31.7. František Ludvík 82 let
SRPEN 2014
Vladimír Zavadil 50 let
20.8. Milan Řehůřek 55 let
29.8. Jiřina Procházková 77 let

Datum Název akce  Místo Organizátor 

1.5. - 31. 10. S Vodomilem Zub í zemí 2014 Mikroregion Byst icko TIC BnP 

1.6. - 30. 9. IV. ro ník fotografického festivalu Zrcadlení 2014 www.fotosoutez-bystricko.cz KUMŠT o.s. 

30. 9. Dokumentární polohraný film – Bohumil Hrabal 
„Takže se stalo, že“; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

4. 10. Turnaj ve florbalu - muží „B“ Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

5. 10. Turnaj ve florbalu – starší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

5. 10.  Koncert sboru Vernum 2013 Ensemble, 11.00 hod. Vítochov – kostel sv. 
Michaela Národní památkový ústav 

5. 10.  Tradi ní Svatováclavské hody v Branišov , 16.00 hod. Branišov SDH Branišov 

7. 10. Kino – animované pohádky; 10.00 hod. velký sál KD KD BnP 

7. 10. Koncert KPH - klavírní recitál - Marek Kozák; 19.30 hod. Malý sál KD KD BnP 

8. 10. Kinokavárna -  D dictví 2 aneb Kurvasene íká, 18.30 hod. Velký sál KD KD BnP 

9. 10. Zahájení tane ního kurzu pro dosp lé  - za áte níci; 
20.30 hod. Velký sál KD KD BnP 

10. - 12.10. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Lucie Jozová 

11. 10.  Farmá ské trhy, 9.00 hod. Mitrov – Mitrovský dv r Mitrovský dv r, a.s. 

11. – 12.10. Tradi ní byst ické hody, 16.00 hod. Masarykovo nám stí, BnP KD BnP a Sbor dobrovolných hasi

11. – 12. 10. MM R Trial Šikl v mlýn Zvole - Šikl v mlýn – offroad 
a military zóna Šikl v mlýn 

11. – 12.10. Westernové závody – finále, 10.00 – 16.00 hod. Aréna Mitrovský dv r Mitrovský dv r, a.s. 

12. 10. Spole enské setkání s hudbou, 14:00 hod. Dale ín - KD Zden k erný 

12. 10.  Drakiáda, 14.00 hod. Rozsochy – humna Kundratice SDH Kundratice 

12. 10.  Hody ve Št pánov  nad Svratkou, 15:30 hod. Št pánov n. S. – na m ste ku FK Št pánov 

12. 10. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n.P. 

13. 10.  Zatloukání ká era po hodech, 18.00 hod. Št pánov n.S. – na m ste ku FK Št pánov 

14. 10. "Setkání k es anských senior "; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

14. 10. Hudební vystoupení Návšt va z Broadwaye  Velký sál KD KD BnP 

15.10. Divadelní p edstavení: KŠANDA – „Nelétej p íliš vysoko, 
všimnou si toho…“, 19:30 hod. Velký sál KD Agentura Nordproduction, KD BnP 

17. - 19.10. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Zita Svobodová 

18. 10. "Flair Bartendingová Show" David Neumann - mistr 
R a vícemistr Evropy; 20.00 hod. 

Kavárna Franqueza, 
Masarykovo nám.60 Kavárna Franqueza 

19. 10. D ev né loutkové divadlo, hraje Honza Hrubec, 
"Honza a drak"; 10.30 hod.  

Kavárna Franqueza, 
Masarykovo nám.60 Kavárna Franqueza 

19. 10.  Hody v Rozsochách; 10.00 hod. Rozsochy – náves a orlovna Obec Rozsochy a TJ Rozsochy 

19. 10. Národní liga muž  ve florbalu – Sokol ED Havl. Brod Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

21. 10. D tské divadelní p edstavení 
Zimní p íhody v elích medvídk ; 10.00 hod. Velký sál KD Divadlo Krapet, KD BnP 

25. 10.  Trénink honáckých ps , pasení Mitrov – Mitrovský dv r Mitrovský dv r, a.s. 

25. - 26. 10. Mistrovství eské republiky Enduro Open 2014 Zvole – Šikl v mlýn – offroad 
a military zóna Šikl v mlýn 

26. 10. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n.P 

26. 10. Národní liga muž  ve florbalu – 1. MVIL Ostrava  Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

26. 10. 6. Setkání harmoniká ; 14:00 hod. Velký sál KD KD BnP 

31. 10.  Lampionový pr vod; 17.00 hod. Rozsochy – náves Kundratice SDH Kundratice 
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘ Í  Ř ÍJEN 2014ZÁŘ Í  Ř ÍJEN 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky

Úmrtí

Narození

OBČANSKÁ PORADNA 

INFORMUJE

Dne 21. 10. 2014 pořá-
dáme přednášku pro od-
bornou veřejnost na téma 

exekucí a insolvence. 
Případní zájemci získají 

podrobné informace na tel. 
731 487 284, 733 510 693 

nebo na e-mailu 
op@portimo.cz.

Téměř každá domácnost se již 
setkala s tím, že jí u dveří za-
zvonil solidně vyhlížející muž či 
žena s nabídkou např. elektřiny 
či plynu. Bývají vkusně oblečení, 
usměvaví a vždy je jejich nabídka 
nejkvalitnější, nejvýhodnější, nej-
levnější a přesně to pravé pro vás.

Nových dodavatelských fi rem 
plynu a elektřiny je u nás již přes 
dvacet, ale můžete potkat i další: 
telefonní operátory, agenty zdra-
votních pojišťoven nebo i vylo-
žené podvodníky. Víte však, že 
je v Bystřici n. P. podomní prodej 

zakázán? Prodejci, kteří toto naří-
zení nebudou respektovat, se do-
pustí správního deliktu dle zákona 
o obcích, za který jim může být 
udělena pokuta až 200 000 Kč. 
Pokud vás tedy nějaký prodejce 
bude obtěžovat, neváhejte a zavo-
lejte policii.

Jestliže prodejce zazvoní u va-
šich dveří, pak si pamatujte:

 nikdo nemá právo pod jakou-
koli záminkou vstoupit do vašeho 
bytu;

Braňte se před podomními prodejci
 pokud vás chce navštívit stá-

vající dodavatel, jistě zvolí jiný, 
transparentní způsob;
 nikdo nemá právo nahlížet 

do vašich smluv, korespondence 
či vyúčtování plateb;
 pokud s prodejcem začnete 

jednat, myslete na to, že je od-
měňován podle počtu uzavřených 
smluv, bude se vás tedy snažit 
přesvědčit všemi možnými i ne-
možnými prostředky;
 pokud se vám zdá nabídka 

zajímavá, ať vám prodejce přene-
chá návrh smlouvy se všemi pod-

mínkami a ten si v klidu prostu-
dujte;
 pokud prodejce odmítne pře-

nechání smluv na prostudování, 
dál již nejednejte;
 od jakékoliv smlouvy uza-

vřené v bytě, tedy mimo obchodní 
prostory, lze odstoupit do 14 dnů 
od jejího uzavření; o této možnos-
ti musíte být informováni, jinak 
se doba na odstoupení prodlužuje 
o jeden rok.

Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů
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Podzimní volební maraton - 

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY A MÍSTNÍ REFERENDUM
Ve dnech 10. října 2014 od 14,00 do 22,00 hodin a 11. října 2014 od 8,00 do 14,00 hodin se na území naší republiky uskuteční volby do obecních 

zastupitelstev. V našem městě se volby uskuteční v 15 volebních okrscích. Souběžně s komunálními volbami proběhnou i volby do Senátu PČR. Oboje tyto 
volby bude v každém volebním okresku zajišťovat vždy příslušná okrsková volební komise sestavená podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Těchto 
15 okrskových volebních komisí bude plnit funkci volební komise i pro volby do Senátu. Vedle komunálních a senátních voleb proběhne na území našeho 
města i místní referendum. To se bude konat ve stejných dnech a ve stejném čase jako oboje volby, ale průběh referenda a sčítání hlasů v referendu bude 
zajišťovat 15 čtyřčlenných okrskových komisí jmenovaných starostou města. 

Pokud ve volbách do Senátu nezíská žádný kandidát v prvním kole nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasů, bude se konat ve dnech 17. října 
2014 od 14,00 do 22,00 hodin a 18. října 2014 od 8,00 do 14,00 hodin druhé kolo voleb do Senátu, ve kterém již budou kandidovat pouze 2 kandidáti, kteří 
se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. Ve druhém kole je potom zvolen kandidát, který získá více odevzdaných platných 
hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los.

V Bystřici nad Pernštejnem budou voleni do městského zastupitelstva 23 zastupitelé. Ve městě bylo do komunálních voleb zaregistrováno 8 kandidátních 
listin volebních stran. Jsou to jednak registrované politické strany ČSSD, KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté, KSČM a ODS, dále registrovaná politická 
hnutí ANO 2011 a Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů s názvem „Sdružení za rozvoj bystřického regionu“. 

Do Senátu kandiduje 12 kandidátů, a to PaedDr. Jaroslav Ptáček za ODS, Ing. Petr Stoček za KSČM, Mgr. Ladislav Stalmach za Starostové pro občany, 
Miloš Komínek za politické hnutí Solidarita, Vlast a Zákon, Mgr. Jiří Havlíček za koalici s názvem TOP 09 a Starostové, Ing. Dagmar Zvěřinová za ČSSD, 
Ing. Josef Mička za Stranu Práv Občanů, Ivo Kaštan za Občanskou konzervativní stranu, Petr Novák – nezávislý kandidát, Jiří Nekovář za Úsvit přímé de-
mokracie, Josef Fendrych za Stranu svobodných občanů a Ing. František Bradáč za KDU-ČSL. 

V místním referendu budou ob-
čané hlasovat o otázce : „Chcete v 
Bystřici nad Pernštejnem závod na 
výrobu jaderného paliva, likvidaci 
radioaktivních odpadů a slévárnu 
uranových slitin?“
Místem konání voleb a místního re-
ferenda je 
ve volebním okrsku číslo 1
volební místnost pro volby - Zá-
kladní umělecká škola, Nádražní 
615, Bystřice nad Pernštejnem
volební místnost pro referendum 
- malá tělocvična Základní školy, 
Nádražní 615, Bystřice nad Pern-
štejnem pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
417, 418, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 438, 455, 470, 474, 475, 479, 
480, 491, 496, 511, 600, 612, 613, 
614, 615, 624, 629, 639, 760, 765,  
906 až 908,  992, 1410
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 902
v ulici Topolová pro č.p. 532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555, 774, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p. 318, 342, 
449, 499, 541, 569, 570, 587, 588, 
644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Prů-
myslová, Strojírenská

ve volebním okrsku číslo  2 
volební místnost pro volby -  Zá-
kladní umělecká škola, Nádražní  
615, Bystřice nad Pernštejnem
volební místnost pro referendum 
-  malá tělocvična Základní školy, Ná-
dražní 615, Bystřice nad Pern.  
pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 

888 až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887      
ve volebním okrsku číslo 3 
volební místnost pro volby i refe-
rendum – Mateřská škola „Korál-
ky“, Zahradní 622, Bystřice nad 
Pernštejnem 
pro voliče bydlící v ulicích: 
Bratrušínská, Pod Horou, Vírská, Pod 
Kaštany, Kostelní, Bočkova, Farská, 
Na Kameníku, Na Cihelně, Zahradní, 
Souběžná, Ant. Štourače, Voldán, Vě-
trná, K Valše, v ulici Rácová 
Jitřenka čp. 515

ve volebním okrsku číslo 4 
volební místnost pro volby i re-
ferendum - Kulturní dům, Luční 
764, Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630, 631, 
632, 962 až 964, 977 až 982

ve volebním okrsku číslo 5 
volební místnost pro volby i refe-
rendum - Střední zemědělská škola, 
Dr. Veselého 528, Bystřice nad Pern-
štejnem 
pro voliče bydlící 
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až 
932 , 948, 949 
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 
950 až 954.

ve volebním okrsku číslo 6 
volební místnost pro volby i refe-
rendum – Městské muzeum, Ma-
sarykovo náměstí 1, Bystřice nad 

Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
městí, Tyršova, Luční, Příční, Dr.Vese-
lého, Malá branka, Rud. Vaška, Nová 
čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, Ci-
bulkova, Koželužská, Na Příkopech, 
Na Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
495, 501, 502, 571, 585, 586, 589, 
849, 853, 996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 
346, 1414

ve volebním okrsku číslo 7
volební místnost pro volby i refe-
rendum – Dům s pečovatelskou 
službou, Hornická 643, Bystřice 
nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643, 758
v ulicích: Černý vršek, K Domanín-
ku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, 
Starý dvůr, Za Rybníčkem, U Jeřá-
ba, Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní části Do-
manínek v ulicích  Lnářská, K Zá-
mečku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo 8
volební místnost pro volby i refe-
rendum - Kulturní dům Bratrušín  
čp. 1101
pro voliče bydlící v místní části Bra-
trušín.

ve volebním okrsku číslo  9 
volební místnost pro volby i referen-
dum - bývalá škola Pivonice čp. 33
 pro voliče bydlící v místní části Pi-
vonice 

ve volebním okrsku číslo  10 
je volební místnost pro volby i re-
ferendum - bývalá škola Lesoňovi-
ce čp. 13
pro voliče bydlící v místní části Le-
soňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo  11 
volební místnost pro volby i refe-
rendum – budova Hasičské zbroj-
nice Dvořiště 
pro voliče bydlící v místní části 
Dvořiště 

ve volebním okrsku číslo 12
volební místnost provolby i referen-
dum – bývalá škola Karasín čp.  38
pro voliče bydlící v místní části Ka-
rasín

ve volebním okrsku číslo  13 
volební místnost pro volby i refe-
rendum - Kulturní dům Vítochov 
čp. 10
pro voliče bydlící v místní části Ví-
tochov.

ve volebním okrsku číslo 14 
volební místnost pro volby i refe-
rendum - Kulturní dům Domanín 
čp.10 
pro voliče bydlící v místní části Do-
manín.

ve volebním okrsku číslo 15
volební místnost pro volby – Mo-
torest Rovné čp. 61 
volební místnost pro referendum 
– prodejna smíšeného zboží Rov-
né čp. 61
pro voliče bydlící v místní části Rov-
né a Divišov.

Voličem v komunálních volbách je občan obce (nebo města), pokud je státním občanem ČR, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den 
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Kromě občanů ČR mohou v komunálních volbách volit i občané jiného státu, pokud dovršili alespoň druhý 
den voleb věku  18 let, jsou na území města přihlášeni k trvalému pobytu a právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Voliči   musí ve volební místnosti prokázat  svoji  totožnost a  státní  občanství České republiky  platným občanským průkazem,  cestovním pasem, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. Cizinec  prokáže státní občanství státu, jehož občané mohou v komunálních volbách volit, průkazem o povolení k trvalému pobytu 
vydaným dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Kandidáti všech volebních stran, které kandidují do zastupitelstva v Bystřici nad Pernštejnem, jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku v pořadí,  jaké 
určila příslušná volební strana, a to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku bylo určeno losem. Voliči 

(Pokračování na str. 5)
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hlasují ve volební místnosti tak, že  hlasovací lístek, který obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb,  vloží do šedé úřední obálky 
označené úředním razítkem městského úřadu. Tuto obálku obdrží každý volič ve volební místnosti poté, co prokáže okrskové volební  komisi  svoji  totožnost.

Volič může svůj  hlasovací lístek upravit třemi možnými způsoby :

1. Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze tuto jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku.

2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, přičemž může křížky označit kandidáty různých volebních 
stran. V Bystřici může volič takto zakřížkovat maximálně 23 kandidátů. Pokud by takto volič označil na hlasovacím lístku více jak 23 kandidátů, je jeho 
hlas neplatný. Na hlasovacím lístku je možné takto označit méně kandidátů než 23, takový hlasovací lístek je platný

3. Dva předchozí způsoby lze i kombinovat, a to tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kan-
didáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích jiných volebních stran. V tomto případě je hlas dán jednotlivým kandidátům a z označené volební 
strany se od posledního místa odečte tolik kandidátů, kolik jednotlivých hlasů dostali kandidáti jiných stran. Zakřížkovaná volební strana obdrží počet 
hlasů od prvního místa pro tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. V případě Bystřice do počtu 23.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný. Pokud volič 
označí křížkem volební stranu a v rámci té samé volební strany označí křížkem i některé kandidáty této strany, k přednostním hlasům v rámci téže volební 
strany se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena žádná volební strana ani žádný kandidát a  hlasovací lístky, které jsou přetržené nebo nejsou vlo-
ženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

Voličem do Senátu je  státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášek k trvalému pobytu v obci, která náleží do senátního 
obvodu č. 51.  V případě senátních voleb mohou  volit občané, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit 
i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let. 

Voliči   musí ve volební místnosti prokázat  svoji  totožnost a  státní  občanství České republiky  platným občanským průkazem,  cestovním pasem, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Voliči obdrží  od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb 2 druhy  hlasovacích lístků. Bude to hlasovací lístek do komunálních voleb a sada  
hlasovacích lístků do Senátu, která bude obsahovat hlasovací lístky 12 kandidátů pro volby do Senátu.

Ve volební místnosti obdrží voliči 2 úřední obálky označené úředním razítkem městského úřadu. Bude to obálka šedá, jak již bylo uvedeno výše  a obálka 
žlutá. Do šedé obálky vloží volič hlasovací lístek pro komunální volby vyplněný jedním ze tří výše uvedených způsobů. Do žluté obálky vloží jeden z 12ti  
hlasovacích lístků  se jménem kandidáta, kterého volí do Senátu.  

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené 
hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Rovněž 
tak je neplatný hlas, pokud bude vložen v nesprávné úřední obálce. Pokud tedy pokud bude hlasovací lístek pro komunální volby  vložen do žluté obálky 
a pro senátní volby do šedé obálky, je takový hlas neplatný. 

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve svém volebním okrsku, mohou pro senátní volby požádat o vydání voličského průkazu. Tento voličský průkaz 
opravňuje voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 51 pro volby do Senátu. Volební obvod č. 51 zahrnuje okres Žďár 
nad Sázavou a malé části jiných okresů, jeho území se však nekryje s územím Kraje Vysočina.  Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. 

V případě konání druhého kola senátních voleb se hlasovací lístky nedoručují voličům do domácností. Voliči je obdrží společně se šedou úřední obálkou 
ve volební místnosti. 

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce.     Osoba oprávněná hlasovat    musí ve volební místnosti 
prokázat  svoji  totožnost a  státní  občanství České republiky  platným občanským průkazem,  cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Cizinec  prokáže 
státní občanství státu, jehož občané mohou v komunálních volbách volit, průkazem o povolení k trvalému pobytu vydaným dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území ČR. Pokud nebude moci oprávněná osoba hlasovat ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, může požádat městský úřad 
o vydání hlasovacího průkazu pro místní referendum. Písemné podání musí být učiněno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování. Osobně může požádat 
oprávněná osoba o hlasovací průkaz nejpozději 2 dny přede dnem hlasování.

Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou doručeny do domácností, hlasovací lístky obdrží každá osoba oprávněná hlasovat přímo v hlasovací 
místnosti. 

Při vstupu do hlasovací místnosti obdrží oprávněná osoba šedou úřední obálku označenou kulatým razítkem „Město Bystřice nad Pernštejnem“ a dále 
obdrží hlasovací lístek. S ním se odebere do prostoru  určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde lístek  upraví tak, že označí křížkem v příslušném rámečku 
předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“ a hlasovací lístek  vloží do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou vytištěné a dodané městem nebo ty, které nejsou v úřední obálce. Přeložení nebo poškození hlasovacího lístku 
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje.

Hlas oprávněné osoby je neplatný, pokud je v úřední obálce několik hlasovacích lístků, pokud je na hlasovacím lístku křížkem současně označena od-
pověď „ano“ i „ne“, nebo pokud je hlasovací lístek označen jiným způsobem (tedy jinak než křížkem v příslušném rámečku).

Podle ust. § 48 odst. 1 zák. čís. 22/2004 Sb., o místním referendu je referendum platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35% oprávněných osob zapsaných 
v seznamech oprávněných osob. 

Podle ust. § 48 odst. 2 cit. zákona je referendum závazné, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda 
zúčastnily a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

Voliči pro oba typy voleb i osoby oprávněné hlasovat v místním referendu mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli 
hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu členů okrskové volební komise nebo  okrskové komise pro referendum s přenosnou 
volební schránkou mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi nebo okrskovou komisi pro místní 
referendum.

O možnost volit v místě trvalého bydliště mohou požádat voliči nebo osoby oprávněné hlasovat v místním referendu  telefonicky na MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem tajemnici MěÚ, tel.  566 590 332 a dále na oddělení správním odboru správního a školství MěÚ, tel. 566 590 334 – paní Holá, tel. 566 590 335 
– paní Martincová, tel. 566 590 312 – paní Tvarůžková.

                                                                                                                  Tajemnice MěÚ, Eva Špatková

(Pokračování ze str. 4)
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VOLBY

       

           Mgr. Martin Svoboda

28 let, projektový manažer, ANO 2011

     

  Roman Polanský

36 let, systémový analytik, ANO 2011

                 Mgr. Martin Bárta

39 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti

dále kandidují 

Michal Handl 26 let lakýrník   

Martin Homolka 32 let učitel    

Ing. Jiří Sís  28 let  tech. vedoucí laboratoře 

Tomáš Hamerský 22 let student   

Pavel Janeček 31 let báňský úpravář  

Božena Blíhalová 34 let rodičovská dovolená  

Michal Smílek 35 let horník   

 

Bystřice n. P.

10. - 11. října

2014

KOMUNÁLNÍ

VOLBY

   

     Mgr. Ma

Otevřené a transparentní město

       

           Mgr. Radek Špatka

29 let, referent, ANO 2011

     

  Miloš Hájek

46 let, finanční poradce, bez politické příslušnosti

                 Ing. Miloš Mička

34 let, OSVČ, bez politické příslušnosti

    Mgr. Rad

       

           Pavel Klusák

44 let, učitel, bez politické příslušnosti

     

              Ing. Jaroslav Rudoš

39 let, lesník, bez politické příslušnosti

                 Petra Königová

32 let, vedoucí stacionáře, bez politické příslušnosti

    Pavel Klu              Pet

       

           Ing. Jiří Hájek

29 let, OSVČ, bez politické příslušnosti

     

              Leoš Píštěk

44 let, elektromechanik, bez politické příslušnosti

                 Ing. Libor Hájek

28 let, stavební inženýr, bez politické příslušnosti

       

              Iveta Šiborová

25 let, manažerka obchodu, bez politické příslušnosti

     

              Petr Tomášek

21 let, student, bez politické příslušnosti

                 Mgr. Luboš Císař

25 let, student, bez politické příslušnosti

               Mgr. Marie Poláková

26 let, bankéřka, bez politické příslušnosti

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina | mo.bystrice.nad.pernstejnem@anobudelip.cz
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VOLBY

SDRUŽENÍ  ZA  ROZVOJ 
BYSTŘICKÉHO REGIONU

12. Mgr. Milada Krásenská 13. MVDr. Pavel Koukal 14. Ing. Pavel Vetešník 15. Mgr. Jana Bártová

19. František Navrátil 23. Petr Bukal

8. Mgr. Martin Horák 9. Ing. Daniel Hamerník
44 let, ekonom

11. Ing. Miroslav Visingr

volte 7

Kandidátka č. 7 do komunálních voleb
v Bystřici nad Pernštejnem

10. a 11. října 2014

1. Mgr. Josef Vojta

44 let, místostarosta
2. Mgr. Miroslav Novák

5. Ing. Pavel Janík

45 let, jednatel

10. a 11. října 2014

-

-

-

-

-
-

-
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Rodina je základ státu II
Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo v lednu tohoto roku účelo-

vou veřejnou fi nanční podporu z Fondu Vysočiny na realizaci projektu 
„Rodina je základ státu II“ (na podobný projekt jsme dostali dotaci již 
v roce 2013, proto označení II). Díky této dotaci a za spoluúčasti vlast-
ních prostředků, může  Město Bystřice n. P. uskutečnit projekt, který pod-
poruje prorodinnou politiku.

Jedná se o aktivity, které přispívají ke kvalitnějšímu fungování rodiny, 
zvyšují vzdělání a kompetence rodičů a přispívají k rozvoji dětí různých 
věkových kategorií.

Aktivity projektu  zajišťuje Centrum pro rodiče a děti Kopretina, které 
zřizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Některé akce  pořádané v rámci projektu:
- besedy s psychology, speciálními pedagogy a lékaři
- výlet pro rodiny do ZOO, na Floru Olomouc
- „Táta dnes frčí „- zábavné a sportovní odpoledne pro celou rodinu
- Sportovní den pro rodiny s dětmi, evropský týden mobility 
V průběhu podzimu budou probíhat Dny zdraví a zdravý životní 

styl v rodině, semináře na téma fi nanční gramotnost, v období adventu 
se uskuteční tvůrčí dílny a závěrem roku nebude chybět Mikulášská 
nadílka.

Projekt je spolufi nancován z Fondu Vysočiny

PODĚKOVÁNÍ
Dne 30. 8. 2014 proběhl na stadio-

nu v Bystřici n. P. charitativní turnaj 
mladších přípravek a zápas mužů A 
věnovaný mému dvouletému synovi 
Martínkovi, který je následkem krvá-
cení do mozku těžce postižený.

Moje srdečné poděkování patří 
především starostovi města Bystřice 
n. P. Ing. Karlu Pačiskovi a radě i za-
stupitelstvu města, kteří odsouhlasili 
fi nanční příspěvek pro Martínka.

Velké a vřelé díky si zaslouží ve-
doucí bystřického stacionáře Bc. Petra 
Königová, DiS., Roman Bárta a Jo-
sef Mach, kteří přišli s myšlenkou 
fotbalový turnaj pro Martínka uspo-
řádat a byli po celou dobu příprav 
i realizace dne hlavními organizáto-
ry. Velice děkuji Josefu Soukopovi, 
předsedovi SK Bystřice n. P., který 
podpořil realizaci fotbalového turnaje.

Mé poděkování patří i všem hrá-
čům bystřického fotbalu, a to jak 
fotbalistům mladší přípravky, tak 
i bystřickým mužům, kteří celý den 
pomáhali s organizací a sami do ve-
řejné sbírky nemalou částkou přispě-
li. Zvláště pak děkuji brankáři Pavlu 
Trávníčkovi, jenž se velmi aktivně 
zapojil do přípravy celého turnaje.

Nesmím opomenout Usměváčky 
v čele se Soňou Dudkovou. Pomohli 
velmi ochotně s přípravou doprovod-
ného programu a také oni se zapojili 
do veřejné sbírky, která provázela 
fotbalový turnaj a do níž mohli příz-

nivci fotbalu i široká veřejnost přispět 
formou dobrovolného vstupného. 
Veřejnou sbírku pořádalo Cantes o. s.
Bystřice nad Pernštejnem. Velmi dě-
kuji všem, kteří jste přišli podpořit 
Martínka. Opravdu si vážíme vaší 
pomoci.

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat své kamarádce Pavle Benešové. 
Nejenže se plně zúčastnila fotbalo-
vých příprav, ale je pro mne již delší 
dobu především velkou psychickou 
podporou. Petře Königové navíc 
moc děkuji za její empatii a za to, že 
pravidelně dochází za Martínkem na 
canisterapii.

Velmi děkuji také všem dobrovolní-
kům a sponzorům, kteří se do turnaje 
zapojili, ať už svými silami, nebo věc-
nými či fi nančními dary. Z institucí 
a fi rem jsou to zejména Město Bystři-
ce nad Pernštejnem, Cantes o. s. Bys-
třice nad Pernštejnem, Enpeka, Kovo 
Ropák, ČRo Region, DM Drogerie, 
Pracovní oděvy Killerová, Bambule, 
vedení a pracovníci fi rmy Komutex, 
Českomoravská stavební spořitelna, 
Sladkosti Russ, Komerční banka, 
prodejna Krondráf, Cormen s. r. o., 
Velkoobchod potravin Kamil Herník, 
Hnutí ANO Bystřice nad Pernštejnem 
a Papírnictví Müller, z jednotlivců Pet-
ra a Jan Dufkovi, Renata Smutková, 
Renata Řádková, Zdeňka Klímová, 
Soňa Štarhová a Josef Mach.

za rodinu Leona Nováková

CHARITATIVNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ
Poslední prázdninovou sobotu 

30. 8. 2014 se na bystřickém fotbalo-
vém stadioně uskutečnil charitativní 
fotbalový turnaj mladších přípravek. 
Turnaj byl věnován Martínku No-
vákovi z Bystřice nad Pernštejnem, 
který je od narození těžce nemo-
cen. Akci podpořil klub SK, Město 
Bystřice nad Pernštejnem a Cantes 
o.s. Bystřice nad Pernštejnem. Sou-

částí turnaje byla veřejná sbírka pro 
Martínka, do které mohli účastní-
ci turnaje i široká veřejnost přispět 
formou dobrovolného příspěvku či 
vkladem na transparentní účet. Při 
fotbalovém turnaji do veřejné sbírky 
vložili dárci 31 361,- Kč, za což chtějí 
pořadatelé akce poděkovat všem, kte-
ří se do sbírky zapojili a podpoří tak 
Martínkovu náročnou léčbu. 

Zubří stopou po Bystřicku

Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Mikroregion Bystřicko

zvou na

Turistický pochod a cyklojízdu

Zubří stopou po Bystřickuppppp

v sobotu 4. 10. 2014
Pěší
Start a cíl   Turistické informační  centrum Bystřice nad Pernštejnem 
 Masarykovo náměstí 1 
 Registrace účastníků od 7:30 do 10:00  
 Startovné 20,- Kč 
Trasy 
T10 Bystřice TIC – Aueršperk – Bystřice TIC 

T25 Bystřice TIC – Aueršperk – Pivonice – Zubštejn – Kobylnice –  
 Pyšolec – Vír – přehrada Vír – Karasín – Ždánice – Rácová – Bystřice TIC 
 
T38 Bystřice TIC – Aueršperk – Pivonice – Zubštejn – Kobylnice – Pyšolec 
 Vír – přehrada Vír – Dalečín – Vítochov – Karasín – Ždánice – Rácová – 
 Bystřice TIC  

Cyklisté
Společný start v 9:30 před budovou TIC Bystřice n/P., Masarykovo nám. 1
 
Trasa po Zubří stezce Za historií  38 km
 Bystřice – Dvořiště – Lesoňovice – Zubštejn – Kobylnice - Pyšolec – Vír –  
 Vírská přehrada – Dalečín – Písečné – Vítochov – Ždánice – Bystřice 

Účastníci pochodu i cyklojízdy získají v cíli pamětní list a placku
Akce se koná za každého počasí. Účastníci ji absolvují na vlastní nebezpečí. Za účastníky 

mladší 18-ti let zodpovídá rodič nebo zákonný zástupce. 

Tradice známých turistických 
pochodů v našem městě trvala po 
mnoho let, a to v podobě oblíbené-
ho turistického pochodu Za krása-
mi Vysočiny, kterého se jistě mno-
zí z vás o květnových sobotách 
účastnili. Na tuto tradici bychom 
v letošním roce rádi navázali turis-
tickým pochodem Zubří stopou po 
Bystřicku. Pěší se mohou v sobotu 
4. října od 7.30 do 10.00 dostavit 
do TIC na bystřickém náměstí k 
registraci, kde se zapíší, obdrží 

mapku a vydají se na jednu z tras 
(v délce 10, 25 nebo 38 km), kte-
rou si zvolí dle svých schopností. 
Cílem budou blízké zříceniny, 
údolí vírské přehrady anebo víto-
chovský kostelík.

Pro cyklisty je připraven další 
z cyklovýletů po Zubřích stezkách, 
tentokráte za historií, na který již 
tradičně vyrazíme společně v 9.30 
hod. od budovy TIC na náměstí. 
Na všechny se těšíme.

-lv-

Veřejná sbírka však stále trvá, proto, pokud by případní zájemci chtě-
li Martínka podpořit, mohou přispět prostřednictvím transparentního účtu 
č.107-8127210247/0100, vedeného u komerční banky v Bystřici nad Pern-
štejnem. Na tento účet je možné se kdykoliv přihlásit (na http://www.kb.cz/cs/
on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/175238539-cantes-o-s/
detail-uctu-1078127210247.shtml) a shlédnout aktuální stav pohybů na účtu.

Petra Königová
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RŮZNÉ

Příměstský tábor u koní. V týdnu 
od 11. do 15. srpna jsme v Jízdárně 
Eden pořádali pod záštitou DDM 
příměstský tábor. Děti ráno přišly do 
stáje a společnými silami poklidily 
koníkům. Mladší ze začátku odkou-
kávaly od těch starších, potom se také 
přidaly. Následoval oběd a chvilka 
odpočinku. Odpoledne děti trénovaly 
hřebelcování koní a poté v sedle čas-
to přemýšlely, 
jak z nich vy-
rostou oprav-
doví jezdci. 
Volné chvilky 
si děti vyplni-
ly malováním 
(obrázky stále 
zdobí naši stáj) 
a hrály nejrůz-
nější hry. Ve-
čer přicházely 
domů zaslou-
ženě unavené. 
Tábor byl za-
končen opéká-
ním buřtů.

V roce 1896 založil v Pardubicích 
první tenisový dvorec baron Arthur 
Kraus. Jeden tamní tenisový turnaj se 
jmenoval Krajem Pernštýnů, ale do-
dnes přetrval jiný. Kdo v českém tenise 
něco znamenal, od Kodeše, Navrátilo-
vé, Mandlíkové, Lendla až po Kordu, 
Berdycha či Kvitovou, každý vyhrál 
Pardubickou juniorku! Jako Mistrov-
ství ČR juniorů letos proběhl už 87. 
ročník této kvalitní a ojedinělé soutěže. 
A poprvé se v souvislosti s Pardubic-
kou juniorkou skloňuje jméno Bystřice 
nad Pernštejnem.

V pátek 15. srpna 2014 totiž zvítězil 
ve fi nále chlapecké kategorie bystřický 
talent Zdeněk Kolář. Nasazenou jed-
ničku Poljaka k ničemu nepustil a po-
volil mu jen tři gamy! V celém turnaji 
neztratil ani set, soupeřům pustil pou-
hých dvanáct gamů a nadělil jim v pěti 
zápasech čtyři kanáry. 

„Po celou Juniorku jsem hrál dob-
ře. Hlavně jsem nedělal chyby, což 
je v dnešním tenise velice důležité. 
Do každého zápasu jsem šel maxi-
málně poctivě s cílem zachytit začá-
tek a vybudovat si u soupeře respekt. 
Vítězství na Pardubické juniorce je 
pro mě splněním dětského snu a ve 
své kariéře ho řadím nejvýše,“ pro-
zradil novinářům Zdeněk Kolář.
Na úspěších skromného Zdeňka 
Koláře (9. 10. 1996 Nové Město) je 
pozoruhodný i fakt, že jej od prvních 
tenisových krůčků trénuje jeho otec, 
Zdeněk Kolář (13. 11. 1971 Nové 
Město). Sám hrával za Bystřici krajské 
soutěže a svého syna na kurty přivedl. 
Ten začal v pěti letech s fotbalem, ale 
v osmi si už slušně tykal s tenisovou ra-
ketou. Hostuje v Prostějově, loni v Pře-
rově. Navzdory současným úspěchům 
však neopustil své město ani bystřické 
gymnázium, kde studuje v 3. roční-
ku. Letos už to bude chtít individuální 

studijní plán. Z hanáckých oddílů měl 
nabídku zanechat studia a věnovat se 
tenisu na plný úvazek. To však rodinná 
rada neschválila.

V televizním sestřihu byly vidět 
Zdeňkovy přednosti: výborný pohyb, 
jistá obrana, tvrdá hra od základní čáry, 
ale podle potřeby i čop, lob, eso. Bojov-
ník k pohledání, který vizáží připomí-
ná Petra Kordu. Pokud v následujícím 
rozhovoru není upřesněno, shodli se na 
odpovědi oba, otec i syn.

Byl fi nálový soupeř Poljak tak 
slabý, jak snad naznačovala televize?

Syn: Ne, to ne! To já jsem hrál dobře 
celý týden...

Kolik času vám vzal trénink v po-
čátcích a kolik dnes?

Nejdříve jsme chodili tak dvakrát až 
třikrát týdně na hodinu, maximálně ho-
dinu a půl. Dneska je to po vyučování 
každý den hodina a půl až dvě a pokud 
se nehraje turnaj, tak o víkendu trénuje-
me dvě takové fáze.

Strávíte tak spoustu času. A co 
z toho vyplývá pro manželku/ma-
minku? Jak prožívá úspěchy?

Otec: Manželka Dana má o to více 
práce...

Syn: Maminka je šťastná!

Kolik titulů jste už společně v mlá-
dežnických kategoriích ukořistili?

Jenom letos tři. V zimě halové mezi-
národní mistrovství republiky, v březnu 
halové mistrovství a teď v Pardubicích 
do třetice. Vlastně čtvrtý titul byl teď ve 
čtyřhře. A od roku 2008 máme titulů 
minimálně 8, z toho dva v družstvech.

Co Vás nadále drží v Bystřici?
Syn (spontánně): Líbí se mi tu, jsou 

tu skvělé podmínky, vždy se sem rád 

vracím, mám to tu strašně rád! Přál 
bych si, aby tu více dětí hrálo tenis.

Otec: I já mám kladný vztah k Bys-
třici. Když to srovnám s okolními měs-
ty, jsme v rozvoji asi nejdále. Jsme zde 
spokojení...

A co sportovní výjezdy do zahra-
ničí? Jezdíte si ven pro body?

Otec: Poprvé s tenisem venku jsme 
byli až letos v březnu!

Syn: Bylo to v Lucembursku, kde 
jsem skončil třetí. Pak přišlo semifi nále 
v Rakousku, fi nále ve Slovinsku a 5. 
místo na mistrovství Evropy družstev 
v Benátkách.

Zdendo, máš čas na čtení knížek či 
jinou kulturu?

Syn: Na čtení moc času není, ale 
občas přečtu nějakou sportovní kníž-
ku. Třeba o Nadalovi, Okresní přebor 
a tak...

Otec: Ale žije divadlem a muzikály!
Syn: Jo muzikály, to je moje! A také 

dopravní letectví. Chtěl jsem být pilo-
tem! A tak o tom všechno přečtu, člán-
ky i na internetu.

A čas na děvčata?
Syn: Zatím ne...
Otec: Ale fanynek a ka-

marádek má spoustu.

A nějaký veselý záži-
tek z tenisu?

Syn: Třeba jsem v 1. 
kole mistrovství republiky 
obíhal lob a dostal jej do 
zad. Nebo jak jsem trefi l 
na konci tréninku taťku do 
čela!

Úmyslně?
Ne, určitě ne!

„NIKDY TO NEVZDÁVEJ!“ Double rozhovor se Zdeňkem KolářemRozhovor

Tvoje vzory jsou Nadal a Ber-
dych. A co nějaké motto?

Syn (bez přemýšlení): „Nikdy to ne-
vzdávej!“

Otec: Přechod mezi muže teď bude 
strašně těžký. Zdeněk musí vyzrát 
mentálně, fyzicky i herně. Stojí to hod-
ně peněz a výsledek je nejistý.

I trenér Nick Bollettieri, zakladatel 
slavné Tenisové akademie, prohlásil, 
že Kolář je velký bojovník a čeká jej 
skvělá budoucnost. Nebude to vůbec 
jednoduché, ale na druhou stranu jsou 
všechny předpoklady zatím dány! 
V žebříčku ATP má jeden bod, který 
jej řadí na dělené 1860. místo. Na závěr 
našeho rozhovoru si přáli oba pánové 
zveřejnit jejich poděkování Tenisové-
mu klubu v Bystřici nad Pernštejnem 
za vytvořené podmínky k tréninku a 
také Městu Bystřici nad Pernštejnem 
za spolufi nancování tenisové haly a 
další spolupráci. Že by se každý poten-
cionální sponzor pro zvýšení tenisové 
slávy Bystřicka hodil, o tom není sporu.

Tak správný výplet a hodně te-
nisové radosti, Zdeňkové Kolářové 
z Bystřice!

S tenisovými borci rozmlouval 
Hynek Jurman

Kroužek ošetřování koní. V DDM 
se mohou přihlásit všichni zájemci 
o kroužek ošetřování koní. Bude-
me se setkávat od října jednou nebo 
dvakrát za týden (podle zájmu). Dě-
tem předáme základní pravidla péče 
o koně, informace z anatomie, etolo-
gie, krmivářství atd. Kapacita krouž-
ku je 20 dětí, proto neváhejte s přihlá-

šením.                     Jana Sotirovová     

Jízdárna Eden
Osmému ročníku již tradičního 

domanínského fotbalového turnaje 
letos přálo počasí a domácímu týmu 
po několikaleté odmlce i štěstí. Za 
krásného letního dne 7. září totiž 
tým FK Domanín v turnaji, jejž se 
zúčastnilo celkem šest týmů z okol-
ních obcí, zvítězil. Ve fi nále porazili 
domanínští fotbalisté družstvo z Da-
lečína, v zápase o třetí místo zvítězil 
Lísek nad Velkými Janovicemi, na 
dalších místech pak skončily týmy 

Ždánic a Rodkova.
Tento měsíc začala v naší obci 

dlouho očekávaná výstavba kanali-
zace a hned první dny přinesly pro-
blémy s dopravou v obci a další oče-
kávané i neočekávané komplikace. 
Samospráva žádá občany o trpěli-
vost i o shovívavost, ale současně je 
vyzývá, aby veškeré problémy, které 
se jich dotknou, řešili buď přímo se 
zástupci stavby, nebo přes členy sa-
mosprávy.                                    -as-

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Foto: Janka Soukopová
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  DDM HLEDÁ VEDOUCÍ zájmových útvarů
 KLAVÍR A AIRSOFT. Zájemci získají informace v kanceláři DDM.

  Přihlášku a aktuální informace o zájmových útvarech získáte 

 na adrese: www.ddmbystrice.webnode.cz/zajmove-utvary

DDM zahajujeme další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé 

(výuka a nácvik různých plaveckých stylů, 
vhodné i pro neplavce). 

Kurz bude zahájen v pondělí 29. 9. 2014 
(v 16:30 informa  vní schůzka u recepce 

Areálu sportu a od 17:00 1. hodina plavání). 
Cena za 10 lekcí je 650 Kč. 

Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.

P a t ř í t e 
k těm, kteří 
ve věku ško-
lou povin-
ném vnímali 
psaní sloho-
vých prací 
spíše jako 
trest? Kdy 
záchranou 
byla pomoc 
ko h o ko l i , 
včetně inter-
netu? Anebo 

vám forma písemného sdělování 
myšlenek přinášela pocit tvůrčí svo-
body, možná příležitost objevovat ve 
svém nitru vlastní originální nápady. 
Nejspíš obojí bývá pravdou. Psaní 
slohovek do školy i ke studiu zkrát-
ka patří. Čas od času se dokonce 
objeví inspirativní témata nabízená 
prostřednictvím literárních soutěží. 
Přesně to je případ Skryté paměti 
Moravy, soutěže, jejíž 8. ročník vy-
hlásil Památník národního písem-
nictví se sídlem v Rajhradu pro rok 
2014. Téma Okamžik štěstí opravdu 

zaujalo. Více než dvacet studentů 
různých ročníků naší školy využilo 
možnost navštívit seminář tvůrčí-
ho psaní, který organizátor nabízel. 
Čtyři z nich posléze napsali soutěž-
ní text. Porotě, jejímiž členy byli 
mj. literární odborníci a spisovatelé 
z Moravy, se sešlo 154 textů ve dvou 
kategoriích. V kategorii 12–15 let 
zvítězila studentka tercie Miroslava 
Vašíčková. Její lyrický text Okamžik 
štěstí – Déšť zaujal citlivostí, byl do-
konce označen za báseň v próze. Za 
svoji odvahu psát originálně dosáhla 
Mirka úspěchu, který je nejen odmě-
nou, ale i povzbuzením pro její další 
literárnětvůrčí pokusy. Vedle díku za 
reprezentaci školy chci zmínit ještě 
jednu okolnost. Úspěch Mirky uka-
zuje, že šance promění jen ten, kdo 
je reálně, nikoli virtuálně či teoretic-
ky, uskuteční. Výsledky a komentáře 
najdete na rajhrad.muzeumbrnen-
ska.cz.

Libuše Císařová, 
učitelka českého jazyka a literatury

Gymnázium Bystřice n. P.

Obyčejná „slohovka„?

Studenti VOŠ na odborné stáži ve Velké Británii

Dům dě   a mládeže Bystřice n.P.

Když jsme 13. července 2014 v brz-
kých ranních hodinách sedaly do vla-
ku ve Žďáře nad Sázavou, už jsme se 
těšily, že strávíme téměř celý týden ve 
Velké Británii. My dvě studentky bys-
třické školy, společně s dalšími 5 stu-
dentkami VOŠ z Chrudimi a Kroměří-
že, v doprovodu Ing. Mileny Linharto-
vé (VOŠ Bystřice n. P.) a Ing. Oldřicha 
Látala PhD. (VÚCHS Rapotín), jsme 
při průchodu bezpečnostní kontrolou 
na letišti Václava Havla netušily, s ko-
lika neobyčejnými zážitky se budeme 
vracet. Po obávaném letu, který pro 
nás obě byl již sám o sobě velkým zá-
žitkem, nás krátce po poledni přivítalo 
překvapivě slunné počasí Edinburghu. 
Celý den jsme všichni věnovali pro-
hlídce skotské metropole a navečer 
jsme odjeli vlakem do Newcastlu, kde 
jsme se i ubytovali ve velice pěkném 
hotelu Premier Inn. Vyvrcholením 
celého dne bylo brouzdání se v Sever-
ním moři. Následující den jsme si pro-
hlédli univerzitu v NewCastlu. Byl pro 
nás připraven pestrý program, takže o 
zábavu bylo postaráno. Provázel nás 
profesor Ilias Kyriazakis ze Zeměděl-
ské a potravinářské fakulty. S životem 
a studijními programy na univerzitě 
nás seznámil krátkou prezentací a ná-
sledovala exkurze na jedné ze dvou 
školních farem. Největším lákadlem 
byly polní pokusy, jejichž součástí je 
i louka, která se již 200 let nehnojila 
a kam přijíždějí sbírat vzorky vědci 
z nejrůznějších koutů světa. Večer 
jsme se opět vlakem dopravili a uby-
tovali v Shrewsbury v hotelu Premier 
Inn, který nás hostil celkem 3 noci. 
Dopoledne třetího dne jsme strávili 
na Harpers Adams University v New-
portu. Absolvovali jsme exkurzi napříč 
celým kampusem. Opravdu rozsáhlá 

školní farma se zabývá chovem skotu, 
koní, ovcí a prasat, začít by chtěli i s 
chovem kuřat. Neméně nás nadchlo 
oddělení zájmových zvířat, které se 
také využívá k výuce, studenti se učí, 
jak se správně starat o morčata, křeč-
ky, andulky, hady a další mazlíčky. 

Odpoledne nás na svém statku Upp-
er Bryntalch Farm v Abermule přivítal 
farmář Ifor Hamphreys, chovatel volů 
a jalovic, které 6 měsíců před porážkou 
přikrmuje pivem. Jedná se o tradiční 
japonské plemeno Wagyu a pivo se 
býkům přidává pro zvýšení apetitu, 
ale mělo by také podle prastaré tradi-
ce zlepšovat chuť masa. Navečer jsme 
navštívili i jeho restauraci, kde jsme 
ochutnali hamburger a slaný koláč 
z masa těchto zvířat. Celý odpolední 
program byl obohacen o pro českého 
turistu netypickou pohřbívací louku 
Green Lane Burial Field. Čtvrtý den 
jsme si vyslechli několik přednášek 
na Univerzitě IBERS v Aberystwyth. 
Přednášející řešili problematiku výživy 
a zdraví zvířat, chovu ovcí, střevní mik-
rofl óry skotu nebo zlepšující se detekce 
původců alimentárních nákaz přímo na 
jatkách. Nejdiskutovanějším tématem 
byl dopad chovu ovcí a skotu na život-
ní prostředí. Ve zdejším výzkumném 
středisku šlechtí sloní trávu, oves, jetel 
a další odrůdy obilovin a trav. Zajíma-
vé byly i polní pokusy, kde jsou nové 
odrůdy zkoušeny a ověřovány. Pátý 
den začal opět cestou vlakem, tentokrát 
do Readingu, kde se nám, k naší velké 
radosti, podařilo zahlédnout britskou 
královnu Alžbětu s doprovodem, která 
tam slavnostně otevírala nový železnič-
ní koridor. V Readingu jsme se sezná-
mili s provozem výzkumného centra 
chovu skotu – CEDAR, kde chovají 
skot se speciální kanylou v bachoru pro 

snazší odběr bachoro-
vé tekutiny. Zkoumají 
zde dopad chovu 
skotu na životní pro-
středí a snaží se najít 
odpověď na otázku, 
jak v budoucnosti za-
jistit potravu pro stále 
stoupající počet oby-
vatel na naší planetě. 
Dále jsme navštívili 
Museum of English 
Rural Life, kde jsme 
si mohli prohlédnout 
tradiční anglická ře-
mesla a nahlédnout 
do typického života vesničanů. Poté 
jsme vlakem převezli svá zavazadla 
do hotelu Premier Inn v Birminghanu. 
Předposlední den jsme se dopravili na 
Manor Farm and Country Park v Sout-
hamptonu. Prošli jsme zdejším areálem 
historických vesnických budov, viděli 
ukázku historického nářadí, chovu tra-
dičních anglických plemen skotu a drů-
beže a prohlédli jsme si i starou školu. 

Zvláštní na cestování je fakt, že 
opravdovou hodnotu všech zážitků, 
které člověka potkají, si pomalu začne 
uvědomovat až při zpáteční cestě. A 
tak tomu bylo i u nás. Ráno jsme se 
19. července 2014 přepravili na letiště 
Stansted a dali, snad ne na dlouho, sbo-
hem největšímu z evropských ostrovů. 
Letadlo nás dopravilo do Bratislavy, 
odkud jsme se vlakem dostali do Brna. 

Za všechny účastníky můžeme říct, 
že týdenní stáž se opravdu vydařila a 

že hezké vzpomínky a nově nabyté 
zkušenosti nám už nikdo nikdy nevez-
me. Potěšilo nás v Anglii velice pěkné 
počasí a také to, že jsme měli možnost 
ochutnat i typické britské pokrmy. 

Závěrem bychom chtěly za účast-
nice stáže poděkovat paní učitelce 
Mileně Linhartové za tlumočení 
a doprovod a panu doktorovi Oldřichu 
Látalovi z Výzkumného ústavu chovu 
skotu v Rapotíně za organizační zajiš-
tění exkurze a odborný výklad.

Účast na zahraniční stáži ve Velké 
Británii byla realizována v rámci pro-
jektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0022 
„Partnerská síť Agronomické fakulty 
MENDELU s komerční sférou“, klí-
čová aktivita 02 Vybudování společné 
platformy pro dlouhodobou odbornou 
spolupráci. 

Eva Stejskalová, Tereza Šťastná - 
studentky 3. ročníku VOŠ Bystřice n. P.
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Co je nového na ZŠ Nádražní? 
Například školní psycholog

ZŠ TGM po prázdninách

Prvňáčci na ZŠ TGM se mají na co těšit …

Byl to krok do neznáma…?

Rok se s rokem sešel a koloběh 
školního roku přivítal nové žáky. 
Někteří prvňáčci se do školy těšili 
a někteří to až obrečeli. Maminky 
si také kapesníčky utíraly navlhlé 
líce. Věříme, že se dětem bude ve 
škole líbit a že do ní budou chodit 
rády. Deváťáci jsou naopak ve ško-
le posledním rokem. Přejeme jim 
šťastnou ruku při rozhodnutí o svém 
budoucím směřování.

Během prázdnin doznala změn 
také budova. Především byly zpev-
něny a opraveny podlahy ve třídách, 
třídy v červeném podlaží dostaly ba-

revný nádech a v některých třídách 
byly obnoveny vestavěné skříně.

Změny nastaly i v pedagogickém 
sboru, také školní družina se rozší-
řila o jedno oddělení a po usilovné 
snaze se podařilo zřídit místo škol-
ního psychologa. Ten bude ve škole 
připraven pro žáky, rodiče i učitele.

Do nového školního roku, který 
bude již čtyřicátý pátý v historii ško-
ly, přeji jen to nejlepší a ať se vám 
splní většina přání.

Více naleznete na www.zsbystri-
ce.cz.

Martin Horák, ředitel školy

Pondělí 1. září bylo svátečním dnem 
především pro naše prvňáčky, ale po 
chladné a deštivé polovině prázdnin se 
do školy těšili už i ostatní. Bylo třeba 
rozebrat zážitky, sdělit si, co je nového. 
Také škola se po dvou měsících do-
čkala změn. Nejpodstatnější byla akce 
„kulový blesk“, kdy došlo k rotaci tří 
učeben a jejich novému vybavení. Děti 
jistě nejvíce uvítají moderní učebnu 
s třiceti počítači all-in-one. V letošním 
roce máme zcela naplněnou kapacitu 
školní družiny, všechna oddělení jsme 
soustředili do přízemí školy a dovyba-
vili je. V jedné uvolněné učebně najdou 
útočiště děti z 1. stupně při výuce vý-
tvarné výchovy. V tomto předmětu se 
mohou těšit na opravenou učebnu rov-
něž žáci 2. stupně.

Další větší akcí byla rekonstrukce 
chlapeckých a dívčích toalet u tělo-
cvičen – posledních nevyhovujících 
ve škole. Po dobrých zkušenostech 

s renovací parketových podlah v ně-
kterých třídách a odborných učebnách 
se jejich počet rozšířil o tři a vypadají 
krásně. Podobně po vymalování pro-
koukly další třídy.

T ady naše aktivity pro letošní rok 
– především z důvodu vyčerpání fi -
nančních prostředků – skončily. Plá-
nů je však stále dost, a tak se těšíme 
(i netěšíme) na rekonstrukci elektric-
kých rozvodů, která by měla započít 
v příštím roce. Rozhodně se však 
všichni a velmi těšíme na realizaci 
projektu školního hřiště. Pan staros-
ta při slavnostním zahájení školního 
roku prvňáčků pronesl v kulturním 
domě odvážná slova „do roka a do 
dne“. Věřím, že za těmito slovy budou 
stát také všichni současní i budoucí 
představitelé města a že se 2. září 2015 
sejdeme na tartanu tolik očekávaného 
sportoviště.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Dítě je zvídavé. Má potřebu hledat, řešit, zkoumat, objevovat a po-
vídat si o tom. Z této přirozené potřeby dítěte vychází koncepce výuky 
matematiky prof. Milana Hejného. Její metody dávají dětem kvalitní ma-
tematický základ, na kterém mohou dále stavět a díky kterému se rozvíjí 
jejich intelekt. Zároveň umožňují dětem zažít radost z vyřešených úloh 
a motivují je k další práci, která jim přináší pocit radosti z objevu. V my-
sli dětí se postupně buduje kvalitní matematické poznání, založené nikoli 
na „nabifl ovaných“ pravidlech, ale na porozumění. Děti samy objevu-
jí kouzlo matematiky, lépe chápou matematické principy a zákonitosti. 
Při pozorování žáků na partnerských školách, kde se podle prof. Hejného 
vyučuje, a při seminářích v rámci přípravy našich paní učitelek poznáváme, 
že děti ze tříd, které se učí touto metodou, jsou velmi úspěšné a dosahují 
nadprůměrných výsledků. Proto jsme se rozhodli nabídnout svým žákům to, 
co považujeme za nejlepší, a v právě zahájeném školním roce povedou paní 
učitelky naše prvňáčky světem matematiky novou cestou. 

Hana Nosková, ZŠ TGM

Kroužek mladých hasičů
Dne 25. 9. 2014 v 17 hod. se koná nábor do kroužku mladých hasičů 

na hasičské zbrojnici (víceúčelová budova) v Bystřici nad Pernštejnem. 

Zaměření kroužku:
-  vše, co se týká hasičů a hasičiny, ale i příroda, sport, manuální zruč-

nost a kulturní dění 

Akce, do kterých se každoročně zapojujeme:
-  pořádáme čtyřdenní soustředění mladých hasičů
-  jsme účastníky akcí jako, dětská hasičská liga, Čistá Vysočina,
   72 hodin-ruku na to, dětského dne, pálení čarodějnic, hodů a dalších
-  využíváme služeb Sportovní haly (bazén), tělocvičny ZŠ TGM
-  spolupracujeme s HZS, DDM, MÚ Bystřice nad Pernštejnem, 
   o.s. Usměváčci, KD

Odbornosti, které děti získávají:
-  zdravotník, preventiva, strojník, kronikář, cvičitel, instruktor a velitel
Roční členský příspěvek činí 100,- Kč (včetně pojištění)

PYROCAR 2014
I bystřičští dobrovolní hasiči při-

jeli na největší sraz požární techniky 
konaný na přibyslavském letišti ve 
dnech 29. - 31. 8. 2014. Bystřici n. 
P. reprezentovala Praga RN r.v. 1951 
a Renault Midlum r.v. 2008. Toto 
jsou chlouby našeho města  minu-

losti a přítomnosti, za které můžeme 
poděkovat otci a synovi K. Trčko-
vým za provozuschopnost Pragy RN 
a panu Aloisovi Stehlíkovy za sta-
rost o přidělení vozidla Renault Mi-
dlum CAS 15.

Za SDH Bystřice n. P. 
Kolektiv MH

Pondělí 1. září bylo pro všechny 
děti dnem změny. Skončily prázdni-
ny a nastaly školní povinnosti. Pro 
prvňáky to ale byla změna zásadní. 
Dokonce se dá říci, že tímto dnem 
vstoupili do nové životní etapy. 
Vstoupili jsme do ní ale i my, jejich 
rodiče. Naše děti poprvé vzaly na 
záda aktovky – mnohdy větší, než 
jsou samy – a vykročily do zatím 
neprozkoumaných vod naší ško-
ly. Nemusíme se ale bát, dobrými 
průvodci jim budou třídní učitelky 
a také jejich patroni – žáci osmých 
a devátých tříd. 

A jak jsme tento 
první školní den 
prožili? Přece slav-
nostně! Žákyně os-
mého ročníku nám 
o něm napsaly:

V pondělí 1. zá-
ří se uskutečnilo 
slavnostní zahájení 
školní docházky 
prvňáčků v bys-
třickém kulturním 
domě. Nechyběl 
tam ani pan starosta 
Ing. Karel Pačiska, 
pan ředitel Mgr. Ja-
roslav Sláma, třídní 

učitelky 1. tříd Mgr. Jana Bártová, 
Mgr. Jana Zítková a Mgr. Zdeňka 
Ťupová. Pro zpestření programu 
nám zazpíval dětský pěvecký sbor 
Koťata.

Prvňáčci dostali od své paní uči-
telky pamětní list a od svých patronů 
kytičku a berušku. Někteří se trošku 
styděli jít dopředu, ale nakonec to 
všichni zvládli a patří jim pochvala! 

Tímto bychom jim chtěli popřát, 
ať se jim ve škole líbí!

Z. Šilhánová a žákyně osmých tříd 
M. Sedlářová a N. Dědová, ZŠ TGM
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu 

měsíce srpna.

Knihy pro dospělé:
 Velké Janovice

Brumlík Michal Judaismus
Fokt Michael Zoologické zahrady ČR a okolních zemí
Horecká Jana Velká barevná obrazová kuchařka
Kiechle Stefan Jezuité
Mahler Marek Vyhnanci z Ráje
Mihule Jaroslav Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů
Robinson Patrick Barracuda 945
Sobotka Richard Plný batoh pytláckých příběhů

Knihy pro mládež:
 Kouzelné pohádky před spaním
 Uč se anglicky s pohádkou
Brož Oldřich Alík a jezevec
Dennis-Bryan Kim Kůň
Kaminská Renata Do školky za kamarády
Lachoutová Ričlová Irena Kouzelná stodola

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376

Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz     www.knihovna.bystricenp.cz

V NEJKRÁSNĚJŠÍM ÚDOLÍ NA SVĚTĚ

 

Nová kniha Hynka Jurmana „V 
nejkrásnějším údolí na světě“ vy-
šla na konci prázdnin a najdete v ní 
všechno možné a málem i nemožné 
o Štěpánovu nad Svratkou.

Krásně vypravená a vyvázaná 
kniha obsahuje plno unikátních 
fotografi í a 328 stran. První oddíl 
„Z minulosti Štěpánova“ se zabý-

vá vznikem a rozvojem městečka, 
důraz je kladen na zdejší dolování, 
železárny a první známé obyvate-
le. Následující oddíl „Všechno se 
mění“ popisuje zdejší památky, ale 
i pohromy a dějiny především od 
roku 1848 do současnosti. Autor 
se nevyhýbá ani neuralgickým bo-
dům nedávné historie, rokům 1945, 
1948, 1968 a 1989. Kapitola „Ro-
dáci a osobnosti Štěpánova“ zahr-
nuje stručný výčet pozoruhodných 
osobností a pak plných 36 medai-
lonků mnohých z nich. Málokterý 
městys se může pochlubit takovou 
přízní zajímavých osob. V medai-
loncích defi lují malíři (Štourač, 
Minář, Šíma, Kletečka, Knoblo-
chová, Matoušková, Buršík), učite-
lé (Kunz, Antonín Krejčí, Valach), 
faráři (Dědek, Ronovský, Klin-
káč, Šimsa), spisovatelé (Alfonsa 
Špačková, Veselští, Badal, Michal 
Jurman), hudebníci (Halouzka, 
Preisler, Havlík, Říhová, Pospíšilo-
vá), vědci (Klezcek, Polák, Štarha), 
odbojáři a bojovníci ze všech mož-
ných časů (Koenigová, Jan Špaček, 
Adolf Jurman, Šikula), fotografové 
Blíhal a Hřebíček, herec Jícha, ka-
meník Paulus, průkopník lyžování 

Zubní pohotovost ŘÍJEN 2014Zubní pohotovost ŘÍJEN 2014

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.

Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

ŘÍJEN 
  4.10. MUDr. Eva Peňázová, Vrat. nám. 12, Nové Město n.M., 566 616 900
  5.10. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n.S., 566 690 131
11.10. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
12.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
18.10. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 8, Vel. Bíteš, 566 531 645
19.10. MDDr. Klára Kuncová, Palac. nám. 32, Nové Město n.M., 566 524 615
25.10. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
26.10. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
28.10. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

Gabessam.
Následuje 20 čtivých příběhů 

z minulých dvou století (např. o 
správci železáren, herečce Dosta-
lové, ukradeném mlýnu či první 
sauně v republice), barevná příloha 
a seznam použité literatury.

V porovnání s publikacemi ji-

ných srovnatelných obcí je ta štěpá-
novská sourodější, obsažnější, čti-
vější. „Pro většinu z nás je nejkrás-
nější místem zrovna to, kde jsme se 
narodili, kde žijeme,“ píše na obalu 
zajímavé knihy Hynek Jurman.

-rn-
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ŘÍJEN 2014PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ŘÍJEN 2014
Úterý 7. 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

Úterý 7. října – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
MAREK KOZÁK
klavírní recitál
V roce 2010 získal 2. cenu na Mezi-
národní smetanovské klavírní soutěži 
v Plzni a 1. cenu na soutěžní přehlídce 
konzervatoří v Pardubicích, o rok poz-
ději 1. cenu a zvláštní ocenění za pro-
vedení skladby F. Liszta a titul absolut-
ního vítěze na Brněnské klavírní sou-
těži. V roce 2012 byl přijat na HAMU 
v Praze, kde studuje ve třídě prof. I. 
Klánského. K jeho posledním úspě-
chům patří 3. cena na Mezinárodní 
klavírní soutěži L. Janáčka v Brně, 1. 
cena na Mezinárodní klavírní soutěži 
F. Chopina v Mariánských Lázních a 
3. cena na Mezinárodní klavírní soutě-
ži F. Chopina v Darmstadtu. Pro svoje 
nadání byl v roce 2014 vybrán Nadací 
Českého hudební fondu na Prémiovou 
listinu mladých umělců pro nejlepší 
mladé interprety. www.nchf.cz 
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber, k. s.
Vstupné: 120 a 70 Kč   
Platí permanentky KPH          
           
Středa 8. října – velký sál KD – 18.30
KINOKAVÁRNA
DĚDICTVÍ 2 aneb KURVASENE-
ŘÍKÁ
Dědictví 2 je dlouho očekávaným 
pokračováním kultovní komedie 
z roku 1992. Na plátno se tak vrátí 

hlavní hrdina příběhu Bohuš v podá-
ní Bolka Polívky a spolu s ním další 
divákům známé postavy, například 
Bohušův věrný přítel Arnošt (Arnošt 
Goldfl am), který tentokrát zastává 
funkci Bohušova tajemníka a účetní-
ho, nebo JUDr. Strážný (Jiří Pecha). 
Před kamerou se Bolek Polívka opět 
sešel také s Dagmar Veškrnovou-Hav-
lovou, Miroslavem Donutilem, Ivanou 
Chýlkovou, Břetislavem Rychlíkem. 
V rolích nových postav, které vstou-
pily do děje, se objeví například Anna 
Polívková, Karel Heřmánek, Jitka 
Čvančarová či Marián Roden. Režie: 
Robert Sedláček. Zvuk Dolby Digital 
5.1 – 108 minut
Vstupné: 60 Kč.  Předprodej: KD

Čtvrtek 9. října – velký sál KD – 20.30
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KUR-
ZU PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČ-
NÍCI
Lektoři taneční školy STARLET Brno 
Přihlášky v kanceláři KD

Sobota 11. října, neděle 12. 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 ZIMOUŘI z Brna, ohňová 
show – Novus Origo Polná.  
Program neděle - od 9.00 hodin:
Povolení hodů a předání klíče od 
města, děti mateřských škol, decho-
vá hudba Bystřická kapela, Dechový 
orchestr ZUŠ, aerobik a mažoretky 
DDM, Dance style, roztleskávačky, ae-
robik Jitky Exlové, Rytíři Země zubra, 
Ukulele Orchestra jako Brno, soutěž v 

pojídání bramborových šišek sypaných  
mákem, tradiční ortel se souzením 
berana, jarmark, atrakce pro děti, kej-
klíři na chůdách, projížďky na koních. 

Úterý 14. října – velký sál KD – 10.00
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
NÁVŠTĚVA Z BROADWAYE
Uvádí: Divadlo Slunečnice Brno
Účinkují: Kristýna Šebková, Vladimír 
Řezáč, Kristián Šebek, Alžběta Rená-
tová, Aneta Žáčková
Baletní čísla - Alexandra
Určeno pro žáky II. st. ZŠ, studenty 
gymnázií.
Vstupné: školy 45 Kč, ostatní 50 Kč

Středa 15. října – velký sál KD – 19.30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KŠANDA – „Nelétej příliš vysoko, 
všimnou si toho…“
Uvádí: Agentura Nordproduction 
Hrají herci pražských divadel: Jaro-
slav Sypal, Michaela Kuklová, Milu-
še Bittnerová, Tereza Šefrnová, Petr 
Jančařík, Milan Pitkin, Martin Maxa, 
Rostislav Kuba, Miroslav Šimůnek
Dialogy ostré jako bič a strhující 
tempo nenechají diváky ani na chví-
li vydechnout. Ne náhodou aspiruje 
„Kšanda“ na nejlepší českou komedii 
roku 2014.
Vstupné: 250 Kč. Předprodej: KD
Mediální partner: Žďár. deník Vysočina

Úterý 21. října – velký sál KD – 10.00
dětské divadelní představení
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ
Uvádí: Divadlo Krapet
Hrají: Čmelda a Brumda - Jiří Kohout/
Patrik Vojtíšek/Ondřej Švec
Sršáň, Motýl, Cvrček, Kvapík, Puč-
meloud – Zdeněk Tomeš
Maminka, Babička, Beruška, Mno-
honožka, Zima Zimice – Michaela 
Sajlerová
Délka cca 60 minut
Určeno dětem od 3 do 9 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč

Neděle 26. října – velký sál KD – 14.00
6. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Setkání hráčů na všechny druhy har-

monik. 
Na závěr se představí populární BR-
NĚNSKÁ HELIGONKA.
Moderuje: MARCELA RENÁROVÁ 
Vstupné: 60 Kč 
Přihlášky harmonikářů evidujeme 
v kanceláři nebo pokladně kulturního 
domu.

Pátek 31. října: 17.00 – 22.00 hodin, 
sobota 1. listopadu: 10.00 – 22.00 ho-
din – velký sál KD
Pořádá: OUTDOOR FILMS s.r.o. a 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
12. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových 
fi lmů je soutěžní putovní přehlídka. 
Za dvanáct let své existence se stal 
ve své podstatě největším fi lmovým 
soutěžním putovním festivalem nejen 
v České republice, ale také na světě. 
Festival je zaměřený na sporty i život 
s outdoorovou tématikou, na fi lmy 
dobrodružné, extrémní, adrenalinové, 
ale také cestopisné. 

Připravujeme v listopadu:    
4.11. Ochutnávka vín * 5.11. Trojano-
vo trio – koncert KPH * 6.11. Prodlou-
žená * 8.11. Nezmaři, SONK a Alter 
ego – koncert * 11.11. Jaroslav Hutka 
* 15.11. Studentský bál * 18.11. Jak se 
žilo před Sametovou revolucí – pořad 
ZUŠ * 22.11. Velká cena Bystřice n. P. 
* 25.11. Partička * 28.11. Funny Fest 
* 29.11. Otevření Adventu 2014

Možnost zakoupení vstupenek na di-
vadla, zábavné pořady aj. k význam-
ným výročím rodinných příslušní-
ků a známých v dárkové úpravě.

Prodej vstupenek /pokud není uve-
deno jinak/:     
Partner pořadů: Petrast, a.s.
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kd-
bystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz  
Po - Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 
15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. Změna pro-
gramu vyhrazena!

KDO SI ZPÍVÁ S NEZMARY, 
MÁ DO RÁJE BLÍŽ

Fanoušci folkové kapely Nezmaři 
si jistě vzpomenou na skvělý letní 
koncert z června roku 2013, kdy si 
náš orchestr mohl s těmito vynika-
jícími muzikanty zahrát. Věříme, že 
jste si to tehdy užili stejně jako my 
muzikanti na pódiu. Příslib kapelní-
ka Nezmarů Pavla „Jima“ Drengu-
báka, že v budoucnu jistě bude další 
příležitost a společné vystoupení 
si znovu zopakujeme, tehdy nikdo 
nebral příliš vážně. Vždyť Nezmaři 
jsou profesionálové a koncertová-
ním po celé republice jsou velice vy-
tížení. Nicméně uplynul pouhý rok 
a kapela náš orchestr znovu oslovila 
s možností uspořádat další společný 
koncert u příležitosti jejich turné, 
na kterém budou křtít své nové CD. 
A jak bychom mohli jinak – samo-
zřejmě jsme nadšeně souhlasili!

Novinkou tentokrát bude i spo-
luúčinkování Komorního sboru Al-
ter ego, o což Nezmaři velice stáli, 
a Orchestr N. Kyjovského se opět 
rozroste o hostující muzikanty, kteří 
s námi vystupovali již na předcho-
zích klasických koncertech i na kon-

certu s Hradišťanem.
Krásné aranže, staré známé pís-

ničky, ale i skladby z nového CD 
Stopy bláznů, to vše vás čeká na 
podzimním koncertu v sobotu 8. 11. 
2014 v 18.00 v KD v Bystřici n. P. 
Předprodej vstupenek s místenkami 
bude zahájen od 1. 10. 2014 v KD 
a na TIC v Bystřici n. P. Těšíme se 
na vás, protože „kdo si zpívá, má do 
ráje blíž...“.

Lenka Macháčková, umělecká 
vedoucí Orchestru N. Kyjovského 

a Komorního sboru Alter ego
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100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - 3. část

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM RD k rekonstrukci v Bystřici n. P., ul. Souběžná 
231, plocha 71 m2, zahrada 560 m2. Dále pozemek 207 m2 
tamtéž. Cena 480 tis. Tel.: 602 745 806.

Historie pohlednic

Fotografi e ze začátku války – Vladimír Koktavý sedí v první řadě první zleva. 

Dědeček získal také dvě medaile: 
Vpravo je Karlův vo-

jenský kříž (Karl Truppen 
Kreuz), vlevo bronzo-
vá rakouská medaile Za 
statečnost (Tapferkeits 
Medaille), kterou dostal 
dvakrát. Jedno udělení 
souvisí s tím, že se pev-
nostním dělostřelcům 
podařilo sestřelit „talián-
skou pozorovatelnu“, jak 
říkal, která byla umístěna 
na věži vzdáleného koste-
la. U kanonů sloužil děda 
jako zaměřovač, svoji 
pozici označoval slovem 
„formajstr“. 

Pohlednice z 19.11.1915:
Milý Láďo!
Sděluji Ti, že odjíždíme do pole 24. t.m., a sice do Ruska gub. (gu-

bernie) Volyňská k Battalionu. Díky za lístek. Daří se mi stále dobře, 

však nyní v té zimě nevím, jak nám bude! Doma z Brna byl jsem každou 
sobotu a 2x urlaub po 10 dnech jsem měl. Dnes v pátek jedu se rozloučit 
naposled domů , pak do Olomouce a (?). Z pole Ti psáti budu ihned, kam 
se dostanem. Buď zdráv a přeji Ti, by po válce zdrávi se domů navrátili.

Mnoho zdaru a štěstí Ti přeje Tvůj bratránek Franti 
Pohlednice z 17.12.1916:
Draze milovaná Naninko a děti!
Předně přijmi můj nejsrdečnější pozdrav a milou vzpomínku. Lístek jsem s ra-

dostí od Tebe obdržel. Těší mě, že jste všeci chvála Bohu zdrávi, já až dosud taktéž. 
Sněhu je tolik, že máme šest až sedm metrů udělané tunely ve sněhu do kaverín 

a těch obětí, co si to již vyžádalo. Vloni ho bylo hodně, ale letos je ho tuplovaně. Jak 
mi píšeš ohledně toho posílání, nic nezasílej, neb by se to zkazilo. Nového dosti, 
jenže samé neštěstí od těch lavin. Pozdrav na všeci z rodiny, přátele a známé. Zá-
roveň Vám přeji veselé vánoce, jakož i šťastný a veselý nový rok. Ještě Vás jednou 
srdečně zdraví a líbá Váš milující a vzpomínající Vladimír. 

Dětem posílám pac a mnoho pus. 

TRDLOHRÁTKYTRDLOHRÁTKY

 

 

„ „

tel. 733 539 666

vrátíme Vám 6%

PROFITOPENITH.CZ
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Pokračování z minulého čísla.

1916

Světová válka zuří na všech stra-
nách dále. Drahota veliká. Jest úřa-
dy nařízeno, kolik smí každý občan 
rakouský denně spotřebovati mouky, 
kávy, cukru, luštěnin. 1 kg masa stojí 
7–8 K. Na hlavu povoleno jest 200 
gr. mouky denně. Brambory stojí 100 
kg 14 korun. Na radnici se vydávají 
chlebové a cukrové lístky. Na vyzvá-
ní úřadů věnovala farnost 2 zvony 
na rozlití, Pozdvihovánek a zvon ve 
hřbitovním kostele. Tento poslední 
byl však vrácen, jelikož konservátor 
uznal ho jako starožitný a památný. 
Byl k nemalé radosti farníků opět za-
věšen ve hřbitovním kostele.

V tomto roce vypovědělo nám také 
Rumunsko, náš dlouholetý spojenec, 
válku. Domnívalo se, že nás dorazí 
a z těla naší vlasti aspoň Sedmihrady 
a Banát urve. Bylo však spojenou ar-
mádou naší, německou, bulharskou a 

  Nové Turistické vizitky a letáky
Naše muzeum představuje nové pro-

pagační materiály. V letácích naleznete 
informace o jednotlivých expozicích, 
historii muzea a spoustu fotografi í.

Do naší nabídky k turistickému ra-
zítku přibyla i turistická vizitka; dou-
fáme, že tak potěšíme jejich současné i 
budoucí sběratele. Jedná se o atraktiv-
ní turistická místa, která jsou prezento-
vána formou zmíněných turistických 
vizitek – samolepek, které se sbírají do 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA V BYSTŘICKÉ FARNÍ KRONICEFarní kronika

tureckou poraženo a na tohoto roku 
bylo celé až po řeku Seret spojenými 
armádami obsazeno.

Bída se zmáhá. 10 nepřátelských 
říší proti nám stojí ve válce: Rusko, 
Anglie, Francie, Itálie, Černá Hora, 
Srbsko, Rumunsko, Japonsko, Bel-
gie, Portugalsko. Jsme jako pevně ob-
klíčená pevnost, nic se k nám nesmí 
přivážet. Naši nepřátelé, když nás ne-
mohou přemoci zbraněmi, chtějí nás 
všechny, vojíny i občany, muže i ženy 
i děti, zničiti hladem a mrazem. Do 
chlebové mouky jest předepsáno 
přidávati mouky ječmenné, ovesné, 
brambor. Řepa prodávala se v ob-
rovském množství, 100 kg stálo 
13–14 K. Erár platil za ni dodava-
telům 20 K. Ubozí vojáci, z nedo-
statku brambor dostávají ji vařenou 
k masu. Každý měsíc se musí odvá-
děti z každé obce určitý počet krav. 
Sám ze svých 6 kusů hověz. dobyt-
ka musím odvésti 2 kuse. Platí se za 
ně slušná cena. Konají se časté pře-
hlídky domobranců, kdo není slepý 

a kulhavý, každý musí rukovati. Lidé 
si na válku zvykli a jsou již tupí a lho-
stejní. Konají se časté soupisy zásob 
chlebovin, brambor a vůbec zásob. 
Zvláštní komisaři v průvodu četníků 
prohlížejí komory, sýpky a hospod. 
stavení a hledají, jestli lidé nemají ně-
kde více uschováno, než jim dle pře-
depsaných gramů denní spotřeby pří-
sluší. Kde najdou víc, sbírají to, lidi 
udávají soudům a lidé jsou pokutami 
trestáni. I na toto lidé si již zvykli. 
Následkem nedostatku železničních 
vozů nedováží se žádný petrolej ani 
uhlí ani cukr. Lidé mrznou a chysta-
jí se, že budou svítiti loučemi. Když 
občas některý kupec přece obdrží sud 
petroleje nebo několik metrických 
centů cukru, krám jeho od rána jest 
stohlavým zástupem žen, mužů i dětí 
obstoupen, čekající se rvou, každý 
chce býti napřed, nebo nejednou ku-
pec prohlásí: „Jest vyprodáno,“ a ti, 
kteří zbyli nakonec, nedostanou nic. 
Kdo však později donese kupcům 
pro jejich soukromou potřebu mouky, 

vajíček, másla ap., dostane, čeho po-
třebuje. Každý si pomáhá, jak může. 
Pár botků stojí 40–50 K. Pár vyso-
kých botů s holinkami stojí 80–100 
K. Není kůže, zvláště podešví. Lidé 
místo podešví používají dřevěných 
destiček, tj. dřeváků.

V listopadu tohoto roku zemřel cí-
sař František Josef a nastoupil Karel.

Aby prý se ušetřilo světla petrole-
jového a více využitkovalo světla slu-
nečního, byl od 15. dubna do 15. zá-
ří nařízen takzv. letní čas. Hodiny se 
totiž musely o půlnoci ze dne 15. na 
16. duben posunouti o 1 h napřed. 
O půlnoci ze dne 16. na 17. září se 
pošinuly opět o hodinu nazpět. Ni-
čeho se však neušetřilo. Jedni se dle 
toho řídili, ale venkovští se vůbec dle 
letního času neřídili. Nejvíc trpěly 
služby boží, které se řídily dle letního 
času, ale zvláště venkovští lidé na to 
nedbali. Zmatek nad zmatek! 

Pokračování příště.

Připravil Jan Pulkrábek

Zprávy z muzea Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem

  UPOZORNĚNÍ
S koncem září končí i sezóna a upravují se návštěvní hodiny. Muzeum 

tedy můžete v měsících říjen až duben navštívit od pondělí do pátku v čase 
8.00–11.30 a 12.30–16.00. 

Všechny informace a aktuality můžete sledovat na webových 
stránkách www.muzeumbystricko.cz nebo na Facebooku pod ná-
zvem Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem.Tel.: 566 590 365; 
E-mail: muzeum.bystricko@tiscali.cz

  VODOMIL
Stále je spousta účastníků akce S Vodomilem Zubří zemí VII z roku 

2013, kteří nevyužili svojí výhry, a to volného vstupu do Městského mu-
zea Bystřice nad Pernštejnem. Volný vstup platí až do konce roku 2014! 
Nemusíte se prokazovat žádným kuponem ani dopisem zaslaným z TIC, 
stačí pouze nahlásit svoje iniciály.                                                                                      -iv-

turistického deníku. Vytvoříte si tak 
jedinečné album s trvalými vzpomín-
kami na navštívená místa.

Kresba, akvarel / Myšlenkové záznamy
29. 9. - 26. 10.

Myšlenky. Plynou, proudí, nesou se. Lehké, závažné, mnohdy 
i absurdní. Zveme Vás ke sledování toku myšlenek zaznamena-
né linií, kresebnou stopou, dotekem štětce na papíře...

Občanské sdružení 2Ch Vás zve na každoroční výstavu 
do Půdní galerie Městského Muzea Bystřice n. P.

Kresba, akvarel / Myšlenkové záznamy
29. 9. - 26. 10.

Na většině návsí našich vesnic 
a měst najdeme pomníčky či pamět-
ní desky obětem první světové vál-
ky. Tento válečný konfl ikt byl totiž 
poslední, ve kterém bojovali, i když 
z donucení, naši vojáci; tudíž i pad-
lých bylo nejvíce. Mnozí vojáci ani 
nevěděli, za co a proti komu vlastně 
střílejí, zejména situace na východní 
frontě byla značně nepřehledná, ale 
vojenská mašinérie a propaganda je 
držela v šachu. Neslýchané hrůzy 

Fejeton

války, situace, které dosud lidstvo 
nezažilo, od základu změnily svět. 
Není náhodou, že po válce se mnozí 
přiklonili k novým ideologiím – starý 
svět se podle nich neosvědčil. Mno-
ho vojáků vystupovalo také z církví; 
jejich zážitky se vymykaly lidskému 
chápání. A nebyli to žádní Švejkové, 
jak by si snad někdo mohl myslet, 
byli to vojáci od Piavy a z Haliče, ví-
tězové od Zborova, byli to i legionáři 
z Francie, Itálie a Ruska, kteří později 

pomáhali tvořit první českosloven-
skou armádu. 

Královna Alžběta II. každý rok 
v Den veteránů, jímž se připomíná 
i konec Velké války, klade k pomníku 
Kenotaf na londýnské třídě Mall vě-
nec červených máků. Je to proto, že 
kanadský lékař John McCrae, který 
padl ve Flandrech, popisuje ve své 
básni, jak území, kde se odehrávaly 
bitvy u Verdunu, na Somně a kde 
padly miliony vojáků, pokryly na jaře 

květy plevele, který jediný přežil – 
vlčích máků. 

„Na fl anderských polích vlčí máky 
kvetou, tam mezi kříži, řada za řadou. 

Zde hrob je náš. Však mezi červán-
ky, na nebi modrém slyšet skřiván-
ky, když dole kanóny tu svoji píseň 
řvou...“ (překlad J. Svitáková)

Tato báseň se stala po válce všeo-
becně známou a vlčí máky symbo-
lem Velké války. 

JM

Věnec z červených máků

V neděli 12. října v den Bystřických hodů bude Městské 
muzeum Bystřice nad Pernštejnem OTEVŘENO!
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K desátému výročí úmrtí Bohuše Schwarzera (12. srpna 1921 – 18. srpna 2004)

Jen málokteré město má to štěs-
tí, že se v něm najde člověk, který 
přečte a hlavně prostuduje téměř 
celý jeho historický archiv a navíc 
ještě sestaví řadu studií přibližují-
cích dávné události současníkům. 
Přitom Bystřice se může pochlubit 
jedním z nejrozsáhlejších měst-
ských archivů na Moravě. 

Bohuš František Schwarzer se 
narodil jako nejstarší syn Bohuše 
a Marie, rozené Žáčkové, v Horní 
Lhotě u Luhačovic. Celé své mládí 
od začátku školní docházky strávil 
u své babičky Marie v Tišnově, kde 
své školní vzdělání zakončil ma-
turitou na tišnovském reálném re-
formním gymnáziu v květnu 1941. 
Během celého studia trávil u svých 
rodičů jen prázdniny. Po maturitě 
odjel do Bystřice nad Pernštejnem, 
kam se jeho rodiče odstěhovali na 
zděděnou textilní továrnu (dříve 
Nahodilova továrna, později n. p. 
Kras). Během studií byl činný v tiš-
novském Sokole i jako ochotník 
studentského divadla, v čemž pak 
v Bystřici pokračoval pod vedením 

Františka Skorkovského. 
Při práci v rodinné fi rmě se mu 

v roce 1943 stal těžký pracovní 
úraz. Následně absolvoval dvoule-
tou přadláckou školu v Ústí nad Or-
licí. Zde, v nedaleké vesnici Říčky, 
poznal svoji budoucí ženu Miladu 
Täuberovou, s kterou se 12. červen-
ce 1947 oženil. Až do konce roku 
1950 pracoval jako vedoucí mistr 
v továrně svého otce. Po znárod-
nění a násilné likvidaci rodinného 
podniku odchází sám z Bystřice 
a přijímá místo mistra v přádelně 
n. p. Vigona v Heřmanově Městci 
u Chrudimi. Zde působí jako vrch-
ní mistr až do dubna 1959, kdy mu 
spřádací stroj nešťastnou náhodou 
způsobil těžké zranění na druhé 
ruce. Přes svoje negativní zkuše-
nosti s komunistickým režimem 
(krádež bystřické továrny, repre-
se věřících v 50. letech) si získal 
v n. p. Vigona oblibu a respekt za-
městnanců, byl příkladem ostatním 
a byl vyhodnocen jako nejlepší pra-
covník (dokument z kroniky rodu). 
Ve svých necelých čtyřiceti letech 
odchází po plného invalidního dů-
chodu. 

Těžce tělesně postižený, ještě 
mladý člověk hledal smysl živo-
ta. Našel jej, jako hluboce věřící, 
kromě své rodiny a tří dětí v práci, 
kde jej tělesné postižení omezovalo 
nejméně – ve studiu historie města, 
kde se sice nenarodil, ale byl s ním 
a s jeho dějinami úzce spojen ně-
kolika generacemi svých předků. 
Vždyť první Schwarzer – Martin 
– přišel do města v roce 1748 na 
místo varhaníka farního kostela. 
Poprvé se tak setkává s dějinami 
„svého“ města.

V rozsáhlém bystřickém historic-

kém archivu našel inspiraci pro své 
životní dílo. Musel se však hodně 
učit, zejména číst písmo starých 
textů a především jim porozumět. 
Výhodou bylo, že bystřičtí měšťané 
přes několikerá varování psali svá 
pojednání většinou česky (nebo – 
jak tvrdili oni – moravsky). Kladem 
byla u jeho generace běžná znalost 
němčiny. Pomáhala mu i tehdy 
poněkud benevolentní praxe, kdy 
mohl zejména objemné gruntovní 
knihy studovat doma.

Výsledkem mnohaleté práce 
byla studie Osedlí ve městě Bystři-
ci blíž hradu Pernštejna. Jedná se 
o objemný rukopis, ve kterém jsou 
na několika stech stranách vypsáni 
majitelé jednotlivých domů města 
od prvních dostupných pramenů 
z druhé poloviny 15. století po ko-
nec 20. století. Jedná se v převážné 
většině o domy, které existovaly 
v katastru města k roku 1834. Stu-
die Osedlí ve městě Bystřici, na 
které autor pracoval více než 30 let, 
je důležitou prací pro dějiny naše-
ho města. Není mnohdy v souladu 
z historickou skutečností, ale lze ji 
brát za relevantní základ pro bádání 
o osudech jednotlivých domů a ze-
jména jejich majitelů. Má však je-
den obrovský nedostatek – základní 
údaje jsou uvedeny strojopisem, 
výpisy z kupních smluv a nejrůz-
nější pozdější doplňky jsou, vzhle-
dem k těžkému postižení obou ru-
kou autora, psány téměř nečitelným 
rukopisem (za určitých podmínek 
se však číst dá). Největší chybou 
však je, že nejsou uvedeny odkazy 
na původní prameny, uložené pře-
vážně v SOkA Žďár nad Sázavou. 
Je to obrovská škoda, protože právě 
v těchto smlouvách jsou obsaženy 

zajímavé podrobnosti ze života ma-
jitelů či jejich ručitelů, o rodinných 
vztazích i podrobnější popisy ma-
jetku. Jejich nové hledání by před-
stavovalo rozsah práce srovnatelný 
s prací autora. 

Uvedená práce byla autorovi 
po doplnění podkladem pro řadu 
dalších, mnohdy obsáhlých studií, 
souborně nazvaných Ze staré Bys-
třice, např. Škola, Hospody, Mlýny, 
Manuály, Cechy a řemesla, Spolky 
a ochotnické divadlo, Jednota bra-
trská, Úryvek z rodu Bočkova, Ze 
staré Bystřice, Páni z Pernštejna, 
Osudy Lazarových, Historie sbo-
ru dobrovolných hasičů, Dům bez 
čísla.

Na závěr je potřeba říci, že Bohuš 
Schwarzer se k historii jednotlivých 
bystřických domů a posloupnosti 
jejich majitelů dostal svou vlastní, 
mnohdy komplikovanou metodou. 
Vycházel zásadně z majetkových 
převodů, ať už to byly smlouvy 
kupní, darovací či dědické. Zde 
jediný neprovedený nebo ztracený 
záznam představoval velké problé-
my s posloupností. A protože ne-
byl z Bystřice, minul se tak trochu 
s historiky profesionálními (J. F. 
Svoboda, prof. Jelínek) i amatéry 
(prof. Kříž), kteří se tímto problé-
mem zabývali před ním a vycházeli 
z dokladů daňových. Poprvé ozna-
čoval domy dnešními čísly před 
zavedením číslování v roce 1771 
J. F. Svoboda ve svém Městském a 
muzejním archivu z roku 1932. Běž-
ně označoval bystřické domy v ob-
dobí 15. a 16. století dnešními čísly 
prof. Vladimír Kříž začátkem 60. let 
20 století, kdy Bohuš Schwarzer 
svá bystřická studia teprve začínal. 

Petr Dvořáček

Bohuš Schwarzer 

… a potom že nerostou

V lesích na bystřicku se dá najít 
i takovýto úlovek! Hřib o průměru 
hlavy 40 cm a váze 2 kg (suchý) 
a 2-3 mm podhoubí. 

Kriticky ohrožené druhy hub nalezeny na severním Horácku
Mnoho vzácných druhů rostlin 

a hub skrývá krajina našeho Bystřic-
ka. Trpělivý, systematický průzkum 
přináší každým rokem zajímavé ná-
lezy druhů, o kterých se zatím nevě-
dělo. Povím Vám o třech houbách, 
které patří k nejvzácnějším.

V roce 2006 vypracovala Česká 
vědecká společnost pro mykologiii 
Červený seznam hub České republiky. 
V něm je stanoveno několik katego-
rií, kam jsou vzácné houby řazeny. K 
nejdůležitějším patří kategorie CR = 
critically endangered - kriticky ohro-

žený druh: sem patří vzácné a záro-
veň ohrožené druhy svým výskytem 
omezené na několik málo lokalit v ČR 
(1 – 5 lokalit). 

Loňského roku jsme s manželkou 
nalezli dva druhy hub, patřících do 
zmíněné kategorie. Jsou jimi strmělka 
suchomilná (Clitocybe barbularum), 
která rostla na suchém brdku na okraji 
jehličnatého lesa a pastviny severový-
chodně osady Krčma (kat. úz. Mitrov) 
a černorosol bělavý (Exidia thure-
tiana) na suché větvi lísky v katastru 
obce Rožná nedaleko osady Suché 

Louky. Určení 
obou uvedených 
druhů je kompli-
kované a vyžaduje 
laboratorní vyba-
vení a odbornou 
literaturu.

V srpnu letoš-
ního roku byla 
nalezena další 
kriticky ohrožená 
houba, štětináček 
bělavý (Pterula 
multifi da). Tato 

houba je téměř nezaměnitelná a ro-
zeznatelná pouhým okem. Je trochu 
podobná štíhlým druhům kuřátek. 
Plodnice rostu ve skupinách a při-
pomínají nahoru obrácenou štět-
ku. Jsou 2 – 7 cm vysoké, pružné, 
mnohonásobně větvené s větvemi 
do 1 mm tlustými, nahoře bělavými 
a dolu postoupně světle okrovými 
či růžově šedavými. Má pach po 
česneku a roste na spadaných vět-
vičkách a tlejícím jehličí především 
ve smrčinách. Tato houba byla nale-
zena v lese u Nového Dvora u obce 
Sejřek. Doklad je uložen v mykolo-
gickém herbáří Moravského zem-
ského muzea v Brně.

Všechny tři uvedené druhy hub 
jsou novými, významnými nále-
zy pro celou republiku. O všech 
vzácných druzích hub Pernštejn-
skobystřicka se dočtete v článku 
připravovaného druhého čísla Vlas-
tivědného sborníku Bystřicka, který 
připravuje Městské muzeum v Bys-
třici nad Pernštejnem.

Jaroslav Čáp, Jiřina Čápová
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   PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:   PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:

Útulky praskají ve švech, další 
 síce zvířat živoří na ulicích. Přesto 

se neustále rodí další a další koťata 
a štěňata, pro která není nikde mís-
to. Počet zvířat bez domova v České 
republice tak roste překotným tem-
pem! 

V útulcích je v současné době 
přes 11 000 psů a koček.  To je samo 
o sobě alarmující číslo. A co hůře, 
každým rokem se zvyšuje o 40 %! 
Tímto tempem bude v roce 2020 
v útulcích na 37 000 zvířat! 

Obce jsou ze zákona povinny se 
o opuštěná zvířata ve svém katas-
tru postarat, což citelně zatěžuje 
obecní rozpočty. 

Útulky jsou přeplněné a potý-
kají se s chronickým nedostatkem 
peněz. Zvířata zde tráví své dny na 
malém prostoru. Chybí jim pohyb, 
kvalitní strava a kontakt s člověkem. 
Stres a smutek je každodenním spo-
lečníkem. Každý šestý pes, který se 
dostane do útulku, zde také zemře, 
aniž by se dočkal domova.  

Kočky bez majitelů jsou často po-
nechány svému osudu, neboť panuje 
přesvědčení, že se o sebe postarají 
samy. Bláhová představa. A naprosto 
mylná. Opuštěné kočky trpí zimou, 
hladem a nemocemi. Zároveň se vel-
mi rychle množí a koťata čeká stejně 
krutý osud jako jejich rodiče. Mnohá 
záhy umírají na neléčené nemoci 
nebo pod koly aut. Jiná v mladém 
věku začnou rodit další potomky 
a počet opuštěných zvířat roste. 
Řešení existuje! 
Jediným trvalým, účinným a e  c-

kým nástrojem populační regulace 
jsou KASTRACE. Jedná se o nenároč-
ný operační zákrok, který má proka-
zatelné zdravotní přínosy (např. pre-
vence časté rakoviny pohlavních or-
gánů a žláz, hnisavých zánětů dělohy, 
cukrovky, falešné březos  , zmírnění 
dominantní agrese psů). Rizika jsou 
opro   tomu zcela minimální. 

Bohužel stále přetrvává pověra, 
že každá fena či kočka by měla mít 
jednou za život potomky. Není to 
pravda. Z fyzického ani psychického 
hlediska zvíře bez potomků nijak 
nestrádá! Naopak časté říje a opa-
kované březos   jsou velmi vyčerpá-
vající. 

Doporučení veterinářů zní:
buďte zodpovědní a nechte 

svá zvířata včas vykastrovat! 
Pokud uvažujete o pořízení další-
ho psa či kočky, navš  vte nejbližší 
útulek!

Zvířata bez domova 
trpí. Řešením jsou 

kastrace. 
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KULTURA

RECITÁL 
mladých bystřických umělců

Jdeme do fi nále – IV. ročník fotosoutěže ZRCADLENÍ 
Zrcadlení 2014 – tato prestižní 

bystřická fotografi cká soutěž jede na 
plné obrátky. Zúčastnit se jí mohou 
do konce září jak fotografové z Bys-
třicka, tak i zájemci z celé České re-
publiky. První tematický okruh sou-
těže nese název (Ne)všední den na 
Bystřicku a je již tradičně věnován 
našemu kraji a lidem. Druhý tema-
tický okruh Rok české hudby 2014 
ve fotografi i otevírá pomyslné brány 
soutěže všem fotografům, kterým se 
podařilo vytvořit fotografi i s hudeb-
ní tematikou. Soutěž je tedy určena 
těm, kteří mají rádi a obdivují náš 
kraj, a letos také příznivcům a mi-
lovníkům hudby. Jako každý rok se 
mohou autoři nejlepších snímků těšit 

na hodnotné ceny, které ve fi nanč-
ní i věcné formě věnovali partneři 
a sponzoři soutěže. Pro absolutního 
výherce je připravena fi nanční od-
měna 10 000 Kč. Finálové práce se 
automaticky stávají součástí výstavy, 
kterou zhlédnou stovky diváků na 
mnoha místech našeho kraje i mimo 
něj. Výstava loňských vítězných pra-
cí nyní hostuje do konce září v repre-
zentativních prostorách generálního 
sponzora letošního ročníku – Skupi-
ny ČEZ – v Jaderné elektrárně Du-
kovany. 

Informace o soutěži, přihláše-
ných dílech a aktuálním soutěžním 
dění naleznete na www.fotosoutez-
-bystricko.cz. Zde zároveň můžete 

vkládat své fotografi e, přihlášené 
fotografi e prohlížet a také je hodnotit 
udělením preferenčních bodů. Právě 
diváci svými hlasy vyberou foto-
grafi i, která obdrží cenu veřejnosti. 
Vaše hlasy rozhodnou o tom, kdo 
je nejlepším fotografem, rozhodnou 
o vítězi! 

Na soutěžní část bude navazovat 
festivalový Den s fotografi í v pro-
storách gymnázia v Bystřici nad 
Pernštejnem. V rámci Dne s foto-
grafi í proběhne slavnostní vernisáž 
výstavy fi nálových prací, budou vy-
hlášeny výsledky soutěže a předány 
ceny vítězům. Součástí programu 
budou semináře a tvůrčí dílny ve-
dené předními českými fotografy, 

kterých se mohou zdarma zúčast-
nit všichni zájemci o současné dění 
a novinky v oblasti fotografi e a foto-
grafování. Hosty Dne s fotografi í bu-
dou také členové poroty a významné 
osobnosti společenského i kulturního 
života regionu a kraje. Den s fotogra-
fi í a vyhlášení výsledků fotosoutěže 
Zrcadlení se budou konat v sobotu 
22. listopadu 2014.

Máte-li zajímavou, vtipnou či 
krásnou fotografi i našeho kraje, ne-
nechávejte si ji jen pro sebe a zapojte 
se do Zrcadlení. K účasti v soutě-
ži vás zvou hlavní partneři akce 
Skupina ČEZ, Město Bystřice nad 
Pernštejnem, Kraj Vysočina a orga-
nizující občanské sdružení KUMŠT.

Výstava ZRCADLENÍ v prostorách Jaderné elektrárny Dukovany 
/archiv KUMŠT o.s. 

Veřejné výstavní prostory Jaderné elektrárny Dukovany a ZRCADLENÍ
/archiv KUMŠT o.s.

Tradiční Václavské hody v BranišověTradiční Václavské hody v Branišově

Neděle 5. 10. 2014 od 16 hodin: vynesení ortelu na návsi u máje
Neděle 5. 10. 2014 od 17.30: hodová zábava v KD – hudba Bystřická kapela

VODOMIL 
do konce října!

Výherní a poznávací 
soutěž „S Vodomilem Zubří 
zemí“ spěje do fi niše! Ješ-
tě do konce října mohou 
soutěžící poznávat krásná 
místa Bystřicka a sbírat ra-
zítka. Další čtyři týdny, až 
do 28. listopadu 2014, mají 
na odevzdání legitimací na 
infocentru v Bystřici. Poté 
se mohou těšit na hodnot-
né ceny. Takže neváhejte 
a soutěž dotáhněte do 
správného konce!

-HJ-

LEGITIMACE Ú ASTNÍKA

S VODOMILEM   ZUB Í  ZEMÍ 2014S VODOMILEM   ZUB Í  ZEMÍ 2014 S VODOMILEM S VODOMILEM 
ZUB Í ZEMÍZUB Í ZEMÍ

S VODOMILEM S VODOMILEM 
ZUB Í ZEMÍZUB Í ZEMÍ

Jako již každoročně i letos jsme 
pro vás připravili společný koncert 
mladých bystřických umělců – sou-
časných i bývalých žáků bystřické 
ZUŠ, nyní studentů konzervatoří či 
vysokých škol. 

Letošní rok je Rokem české hudby, 
a proto i náš program bude tematický. 
Uslyšíte skladby Bohuslava Martinů, 
Bedřicha Smetany, Stanislava Ma-
cha, dále skladby žáka bystřické ZUŠ 
a zároveň studenta 1. ročníku brněn-
ské konzervatoře v oboru skladba 
Ondřeje Kunovského a dalších. Před-
staví se vám Roman Proks, který na 

fagot zahraje Polonézu od S. Macha, 
dále Dechové kvarteto Bystřice nad 
Pernštejnem a Komorní kvarteto, 
Komorní duo zahraje Invence od 
Ondřeje Kunovského a zpestřením 
našeho koncertu určitě bude Sextet 
pro dechové nástroje a klavír z díla 
Bohuslava Martinů. Těšit se můžete 
na skladby z muzikálu Noc na Karl-
štejně v podání Dechového noneta, 
jež je nedílnou součástí orchestru 
Divadla Beze Jména... a na mnoho 
dalších skladeb. 

Recitál proběhne 5. října 2014 
v 18.00 v půdních prostorách 

Městského muzea Bystřice nad 
Pernštejnem. Vstupné dobrovolné. 

Těšíme se na vás.
MOL
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ASK Bystřice n.P.
Jako každý rok i tentokrát se se začátkem školního roku naplno rozbíhají i 

soutěže České fl orbalové unie. Přinášíme proto krátké shrnutí loňské sezóny 
a výsledky v přípravném období. 

Muži A (2. liga) – 3. místo, postup do nově vznikající Národní ligy. 
Muži B (3. liga) – 12. místo, od nové sezóny budou hrát Ligu Vysočiny mužů.
Dorost (1. celostátní liga, divize III) – 6. místo.
Starší žáci (Liga Vysočiny) – 4. místo.
Mladší žáci (Liga Vysočiny) – z 13 turnajů 8x vyhráli a 3x skončili na 2. místě.
Elévové (Liga Vysočiny, byla přihlášena dvě družstva) – z 10 turnajů 2x 
vyhráli a 6x skončili na 2. místě. 

V přípravném období se elévové zúčastnili turnaje Nisaopen, který se 
každoročně hraje v Liberci. Do Liberce jsme přivezli dvě družstva v ka-
tegorii MU9 a MU11. V kategorii MU9 jsme v základní skupině skon-
čili na 2. místě s těmito výsledky: Florbal Ústí 5:4, TJ JM Chodov 5:4, 
FBC Start98 1:5 a Black Angels 5:2. V druhé fázi turnaje jsme prohráli 
s Florbal Benešov 4:5 a remízovali 3:3 opět s Black Angels. V prvním 
kole play off jsme narazili na FA Tygři Mladá Boleslav a jimi jsme byli 
vyřazeni po porážce v nájezdech 3:4. V kategorii MU11 jsme už tak dob-
ré výsledky neměli, neboť jsme skončili na posledním místě tabulky po 
výsledcích: Tygři Dobruška 5:7, FB Hurrican Karlovy Vary 2:12, FBC 
Liberec 6:9, TJ JM Chodov 3:8 a Athletics Praha Prosek 1:7. V prvním 
kole play off jsme také hned vypadli, když jsme prohráli s Athletics Pra-
ha Černý Most 3:4 rovněž po samostatných nájezdech.

Po výsledcích z loňské sezóny jsme v kategorii mužů dostali pozvánku 
na turnaj South Bohemia SIKA Cup, který se hrál v Jindřichově Hradci 
za účasti pěti extraligových týmů. Ve čtyřčlenné skupině jsme obsadili 
3. místo, když jsme porazili Hattrick Brno (1. liga) 7:3 a prohráli s TJ 
Sokol Královské Vinohrady (extraliga) 3:6 a s FBŠ Bohemians (extrali-
ga) 5:12. V play off jsme bohužel zahráli nejhorší zápas turnaje a vypadli 
jsme v prvním kole s výběrem Jihočeského kraje po výsledku 3:6. Na 
turnaji jsme obsadili konečné 9. místo z 12 družstev. Celkovými vítě-
zi turnaje byli Billy Boy Mladá Boleslav, kteří ve fi nále porazili Tatran 
Střešovice 10:0.

V současné době máme za sebou již první kolo Poháru České pojišťov-
ny. V něm jsme ve skupině K obsadili 1. místo a postoupili do druhého 
kola po těchto výsledcích: FbK Svitavy 2:1, Orel Nové Město na Moravě 
7:1, FBC Salamandra 11:4 a FTC Vysoké Mýto 2:6.

Ve druhém kole jsme narazili na TJ Spartak Třebíč a zvítězili jsme 
8:7. Ve třetím kole nám byli soupeřem Snipers Třebíč, výsledek utkání 
najdete na našich stránkách.

Tréninkové jednotky jednotlivých družstev ASK (vše ve sportovní hale):

Přípravka (06 a mladší) úterý 17.00–18.00, čtvrtek 16.00–17.00
Elévové (04–05)  úterý, čtvrtek  17.00–18.30
Mladší žáci (02–03)  úterý, čtvrtek  17.00–18.30
Starší žáci (00–01)  úterý, čtvrtek  18.30–20.00
Dorostenci (98–99)  úterý, čtvrtek  18.30–20.00 

V případě zájmu o fl orbal můžete dorazit v uvedené časy do sportovní 
haly, kde vám rádi poskytneme ostatní informace.

Rozpis domácích zápasů mužů v Národní lize 
(časy utkání se ještě mohou měnit):

28. 9.  FBC Vikings Kopřivnice  17.00
05. 10.  FBŠ Jihlava  16.30
19. 10.  Sokol ED Havlíčkův Brod  16.00
26. 10.  1. MVIL Ostrava  16.00
01. 11.  IMOS Aligators Klobouky  19.00
15. 11.  Florbal Torpedo Havířov  19.00
22. 11.  Paskov Saurians  17.00
06. 12.  Z.F.K AQM Petrovice  17.00
20. 12.  Hippos Žďár n. S.  18.00
17. 01.  FbC BD STAV Frýdek-Místek 18.00
07. 02.  Sokol Brno I Gullivers  18.00

Tímto zveme všechny příznivce na domácí utkání nejen mužů, ale 
i ostatních družstev. Rozpis jejich zápasů najdete na našich stránkách 
www.askbystricenp.cz. Zde můžete také najít výsledky všech družstev.

V případě, že byste měli zájem nám vypomoci při pořádání domá-
cích utkání, můžete kontaktovat sekretáře oddílu na tel. č. 777 152 444. 
Každý pořadatel od nás dostává fi nanční odměnu.

ASK Bystřice n. P.

Fotbalové kempy SK Bystřice n. P.
Sportovní klub Bystřice n. P. byl 

úspěšný v grantové žádosti Fondu 
Vysočiny Sport 2014 a získal fi -
nanční podporu nejen  pro uspořádá-
ní fotbalových soustředění tak i pro 
svou další činnost.

V průběhu měsíce srpna se 34 
malých fotbalistů zúčastnilo tří tý-
denních pobytů ve Vlachovicích 
uprostřed CHKO Žďárské vrchy. 
První pobyt zde se svými trenéry 
zvládlo 13 fotbalistů starší příprav-
ky, následovalo 9 našich nejmlad-
ších fotbalistů mladší přípravky 
a na konci srpna zakončilo úspěšné 
fotbalové kempy 12 mladších žáků.

Trenéři zmíněných týmů připravi-
li pro své svěřence atraktivní týdenní 
program, který obsahoval následují-
cí aktivity: fotbalové tréninky na 
obecním travnatém hřišti, vybíje-
nou, nohejbal, stolní tenis, cyklotu-
ristiku za krásami CHKO, plavání, 
turistiku, houbaření, stezku odvahy, 
dovednostní fotbalové soutěže, spo-
lečné grilování a posezení u ohně 
a mnoho dalších.

Stravovali jsme se v nedaleké 
obecní Hospůdce Vlachůvka a tímto 
bychom rádi poděkovali provozova-
telům rodině Koníčkových za skvělý 
servis, vstřícnost a chutné jídlo. 

Myslím, že žádný z mladých 
sportovců dosud neabsolvoval tako-
vý intenzivní sportovní pobyt, kdy 
jsme opravdu všestranně sportovali 
a aktivně spolu trávili veškerý čas od 
rána do večera.

Nám trenérům byly nejlepší od-
měnou rozzářené tváře malých 
sportovců a spokojené reakce rodičů 
svěřených dětí.

Velmi děkujeme za podporu Fon-
du Vysočiny a fi rmě O.S.A. s.r.o.

Za SK Bystřice n. P. Martin Bárta 
(starší přípravka)

Mladší přípravka:
Předposlední prázdninový týden 

se bystřická mladší přípravka zú-
častnila Fotbalového kempu ve Vla-
chovicích. Trenér František König 
společně se svým kolegou Milanem 
Hroncem připravili pro 9 malých 
fotbalistů týden plný fotbalových 
aktivit, projížděk na kole, cvičení 
a zábavy. Každé ráno začínali děti roz-
cvičkou, která je nastartovala do no-

vého dne. První den se konaly vstup-
ní testy, ve kterých se hodnotila hra 
s míčem a fyzická zdatnost. Další dny 
byly připraveny v dopoledních hodi-
nách tréninky, které byly zakončeny 
fotbálkem. Dětem při nich hodně vy-
hládlo, proto se také rychle vyprázd-
nily talíře s obědem, které měla vždy 
výborně připraveny paní Koníčková 
z místní restaurace. V odpoledních 
hodinách mohli hoši vyjet na kole po 
krásném kraji Vysočiny. Ve čtvrtek 
s radostí děti přivítaly bystřické di-
vizní fotbalisty, kteří s nimi přijeli 
potrénovat a zahrát si fotbal. Očima 
maminky musím říci, že to byl vyrov-
naný zápas a kluci do toho dali všech-
no. Bylo pro ně hodně motivující hrát 
s bystřickými dospělými hráči. V pá-
tek všichni měli možnost zasoutěžit 
si ve fotbalové olympiádě, kde byl 
každý vítěz odměněn medajlí. Jako 
na každém táboře nechyběla ani zde 
zábava a volný program. Trenéři měli 
připravenu stezku odvahy, kde se děti 
mohly potkat s čarodějnicí, hejka-
lem, sněžným mužem a vodníkovou 
ženou. Pro odreagování po fyzicky 
náročných dnech mohly děti posedět 
u táboráku, zazpívat si s kytarou 
a opéct něco dobrého na zub. Týden 
utekl jako voda a děti čekal poslední 
den. Proběhly výstupní testy a závě-
rečný fotbálek. Každý fotbalista do-
stal ocenění a upomínkový diplom. 
Během celého týdne se skupina mla-
dých fotbalistů stala týmem, který 
drží při sobě a lépe se zná.

Za mladší přípravku Petra a Fran-
tišek Königovi 

Mladší žáci:
Od 24. 8. do 30. 8. 2014 se konal 

fotbalový kemp mladších žáků SK 
Bystřice nad Pernštejnem ve Vlacho-
vicích. Zúčastnilo se 11 hráčů, kteří 
pod patronátem svých trenérů Zdeňka 
Černého a Milana Jiránka, nejen tré-
novali fotbal, ale věnovali se i jiným 
sportům, např. nohejbalu, stolnímu 
tenisu, trampolíně, běhu a jízdě na 
kole. Během tohoto týdne se chlapci 
více sblížili a stmelili kolektiv. Všich-
ni mnohokrát děkují organizátorům 
a doufají, že se v roce 2015 bude zase 
tento sportovní kemp opakovat.

Za mladší žáky 
Zdeněk Černý a Milan Jiránek
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Dance style to opět roztáčí
Dne 26. 9. 2014 – v novém škol-

ním roce 2014/2015 – opět roztočí 
CD disky taneční skupina Dance 
style Bystřice n. P. Ale než začne rok 
nový, zrekapitulujme si ten minulý.

Stran úspěchů byl tak trošku jako 
na houpačce. Možná i díky tématu, 
které jsme si pro tento rok vybrali 
a jímž byly zombie. Ne každou po-
rotu jsme zaujali svým ohavným 
maskováním a vtipnými hláškami 
ve vystoupení. Někde jsme zářili, ně-
kde naprosto vyhořeli. Ale o to více 
jsme všichni prožívali naše úspěchy. 
Navštívili jsme soutěž O pohár sta-
rosty města Kunštát (4. místo – show 
hlavní), Bystřický kostitřas (1. místo 
– street děti, 1. místo – show junio-
ři), Infi nity dance Nové Město n. M. 
(6. místo – show junioři), Poupata 
Heřmanův Městec (9. místo – street 
děti, 7. místo – show hlavní), Žďár 
tančí (5. místo – street děti, 2. místo 

– show junioři), Summer dance cup 
Kunštát (5. místo – show junioři) 
a Havlíčkobrodský střevíček (1. mís-
to – show junioři). Kategorie show 
a street dance prožívají v dnešní době 
velký boom. Poněkud zastiňují ostat-
ní taneční kategorie, jako je výrazový 
tanec, aerobic, mažoretky, jazz dance 
atd. Existuje hodně tanečních skupin, 
čímž samozřejmě roste i konkurence. 
Je těžké se jí držet, ale my se stále 
„přidržujeme “ a budeme dřít, aby-
chom se pevně chytili.

V letošním roce jsme poprvé 
ochutnali i kategorie street dance 
dua a sóla. V Novém Městě n. M. si 
Marie Jandová vybojovala v tvrdém 
boji 14. místo a Lucie Palečková 
s Veronikou Černou se umístily na 
5. místě. Lucka s Verčou si přivezly 
navíc 2. místo z Kunštátu. Několi-
krát jsme také vystupovali na kultur-
ních a sportovních akcích v Bystřici 

nad Pernštejnem.
Sezónu jsme, jako již tradičně, za-

končili nočním tréninkem. To zname-
ná odpoledne, večer a noc plné tance, 
hudby a her. Celou sezónu jsme si 
užili a už teď se těšíme na další. Věří-

me, že 26. 9. 2014 mezi námi přivítá-
me i nové nadšené tanečníky.

 Všem členům Dance style moc dě-
kuji za přístup k naší práci.

za Dance style Bystřice n. P. 
Petra Nováková

Dětská hasičská liga 2014
V sobotu 13. září 2014 se 

v Blažkově dopsala poslední ka-
pitola letošního ročníku žákov-
ských hasičských kolektivů. Šestý 
ročník Dětské hasičské ligy se tak 
stal minulostí. V šesti závodech 
pořádaných SDH Rozsochy, Bu-
kov, Branišov, Zvole, Pernštejn 
a už zmíněný Blažkov, se utkalo 
třicet družstev z 15 obcí.

V posledních dvou závodech 
jsme odzkoušeli variantu obdob-
né soutěže pro starší dorost. Do 
tohoto experimentu se zapojila 
družstva SDH Branišova, Ubuší-
nu, Rozsoch a Stříteže. Zkouška 
to byla zdařilá a tato kategorie by 
se mohla stát dalším atraktivním 
lákadlem pro soutěžící i diváky.

Ve všech případech se jednalo 
o skutečně velmi napínavou po-
dívanou pro hojné divácké publi-
kum. Všichni soutěžící, pořadate-
lé, rozhodčí a členové realizačních 
týmů po celý ročník odváděli na-
prosto precizní výkony hodné nej-
vyšších ocenění bez ohledu na ko-
nečné celkové umístění. Na stup-

medaile vybojovali hasiči z Víru.
Opět se potvrdil stoupající trend 

úrovně této soutěže, který je pří-
slibem jejímu dalšímu rozvoji. 
Nic se však neděje samo sebou. 
Liga může být takovou, jakou je 
pouze díky nadšení a soutěživos-
ti dětských závodníků, obětavosti 
členů realizačních týmů, trenérů 
a vedoucích, pochopení a solidari-
tě rodičů, nasazení a ochotě k ne-
strannému posuzování rozhodčích.

Zapomenout nelze ani na vel-
kou štědrost všech partnerů ligy, 
jimiž jsou: Skupina ČEZ, Cormen 
s.r.o Bystřice n. P., Wera Werk 
s.r.o. Bystřice n. P. a Hasičská vzá-
jemná pojišťovna a.s.

Všem zmíněným upřímně dě-
kuji jménem organizačního štá-
bu Dětské hasičské ligy a těším 
se na pokračování naší společné 
spolupráce.

Veškeré podrobnosti, fotografi e, 
pravidla, výsledky 
naleznete na webu: 
www.okrsekdr.cz

Radek Štourač

ně vítězů se však můžou postavit 
jen Ti nejlépe připraveni. Letos 

to byly družstva Blažkova na 
prvním a třetím místě. Stříbrné 
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V sobotu 6. září se uskutečnily již 
dlouho připravované Hry bez hranic. 
Sportovní odpoledne se odehrávalo ve 
stylu legendárních televizních Her bez 
hranic na fotbalovém hřišti v Rozso-
chách. Soutěže se zúčastnilo osm obcí 
(Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, 
Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov 
n. S. a Vír), které soutěžily v deseti 
hrách. Nad osmi z nich si vzaly pat-
ronát jednotlivé soutěžící obce a dvě, 
vědomostní, připravil Mikroregion 
Bystřicko.

Vše vypuklo ve 14.30 hod. Každý 
tým se představil v úvodním průvo-
du. Augustin Holý všechny přivítal 
a Libor Pokorný ještě zkráceně před-
stavil všechny hry, ve kterých týmy 
soutěžily. Oba komentátoři soutěžícím 
ještě popřáli hodně štěstí a sportovní 
odpoledne za krásného slunného po-
časí bylo zahájeno. Rozhodčí z jed-
notlivých obcí vždy před jejich připra-
venou hrou ještě představili pravidla 
a začalo se soutěžit. Každý soutěžní 
tým šel do každé disciplíny s velkým 
zápalem pro hru. Všem však šlo hlav-
ně o dobrou zábavu, a aby alespoň na 
chvíli zapomněli na každodenní sta-
rosti. I pro děti byl připraven zábavný 
program v podobě skákacího hradu, 
trampolíny a malování na obličej.

Ve výsledcích byly týmy velmi vy-
rovnané. Než byl spočítán závěrečný 
počet bodů, losovala se mezi soutě-
žícími tombola o volné vstupenky na 
Slavnosti brambor (20. – 21. 9. 2014) 
v Centru zelených vědomostí EDEN. 
Vstupenky získali soutěžící z Dalečí-
na, Dolní Rožínky, Rozsoch, Rožné, 
Strážku, Štěpánova n. S. a Víru. Vy-
losovaným ještě jednou gratulujeme. 
Poté se mohlo přistoupit k vyhláše-
ní výsledků sportovního odpoledne. 
Pro každý tým byly připraveny věcné 

Zábavné sportovní odpoledne v Rozsochách

Více fotografi í na www.bystricko.cz nebo facebooku

Výsledková listina:

1. místo: Rožná (68 b.)
2. místo: Dalečín (60 b.)
3. místo: Dolní Rožínka (57 b.)
4. místo: Bystřice n. P. (54 b.)
5. místo: Rozsochy (44 b.)
6. místo: Štěpánov n. S. (42 b.)
7. místo: Vír (40 b.)
8. místo: Strážek (38 b.)

Děkujeme sponzorům (Centrum 
zelených vědomostí EDEN, Stavebni-
ny Zeman s. r. o., MAS Zubří země o. p. 
s.), DDM Bystřice n. P. za zapůjčení 
trampolíny a Františku Macháčkovi 
za zapůjčení skákacího hradu, obci 
Rozsochy za poskytnuté zázemí a 
zúčastněným obcím za pomoc při 
organizaci her. Vítězům gratuluje-
me, všem soutěžícím i divákům dě-

kujeme za skvělou atmosféru a těší-
me se na vás v příštím ročníku Her 
bez hranic v roce 2015.

Podařené fotky a videa z akce nám 
prosím posílejte na mikroregionbys-
tricko@centrum.cz. Vámi zaslané 
fotografi e a videa budou zveřejněny 
na www.bystricko.cz nebo na faceboo-
kových stránkách mikroregionu.

Iva Gregorová, MB

ceny a pro týmy, které se umístily na 
stupních vítězů, byly připraveny ještě 
medaile, sekt a dorty s logem Her bez 

hranic 2014. Pro první místo byl navíc 
připraven zlatý putovní pohár.

V neděli 17. srpna 2014 obec Velké 
Janovice ve spolupráci s SDH uspo-
řádala Sraz rodáků. Počasí přálo a 
celý areál bývalé školy v průběhu dne 
hostil okolo 500 návštěvníků.  Velice 
nás potěšil zájem rodáků: z pozva-
ných 135 se jich zúčastnilo 120.

Zápisy z pamětní knihy dokazují, 
jak se celá akce vydařila:

„Děkujeme za pěkný zážitek a ná-
vrat do dětství.“ Ludmila a Marie, 
rozené Najtovy

„Velmi ráda jsem se v 85 letech 
vrátila do rodné dědiny.“ Vlasta Ki-
čínová

„Děkujeme za krásné odpoledne, 
příjemná setkání a možnost vrátit 
se do dětských let. Výborná organi-

Setkání rodáků ve Velkých Janovicích
zace.“ Šimkovi

„Za příjemný zážitek ze setkání 
rodáků děkujeme a organizátorům 
přejeme hodně dalších nápadů 
k presentaci obce Velké Janovice.“ 
Ing. Radouš a Ludmila Radoušová

„Děkujeme za krásné setkání ro-
dáků. Je tady velice krásně.“ Uhlířo-
vi, Polička

Při této příležitosti byla vydána 
kniha „Velké Janovice – naši předko-
vé a my”. Její vydání současně s tou-
to akcí podpořil Kraj Vysočina.

Děkujeme všem, kteří byli při pří-
pravě této akce jakkoli nápomocni, 
i těm, kteří se aktivně podíleli.

OÚ Velké JanoviceFoto: Jiří Trojan



sladkostí a mohly si zadovádět ve 
skákacím hradu.

Poděkování pa-
tří všem zúčastně-
ným a sponzorovi 
- Skupina ČEZ.

Marie Dvořáková

Za slunečného počasí se v sobo-
tu 27. 6. 2014 uskutečnil den plný 
sportovních her. Nejenom mládež, 
ale i dospělí s nadšením soutěžili 
v nohejbale, volejbale a ping-pongu. 
Menší děti měřily své síly v různých 
zábavných i sportovních discipli-
nách, za které se dočkaly odměn, 

Sportovní den a sousedské posezení v Milasíně

Zateplením k úsporám – v posled-
ních letech často skloňovaný slogan. 
Také obec Písečné využila nabídku 
poskytnutí účelové veřejné fi nanční 
podpory z Fondu Vysočiny na reali-
zaci projektu „Zateplení budovy MŠ 
Písečné”. Celkové náklady na zatep-
lení, spočívající v odizolování stropu 
od nevytápěných prostor v podkroví 
a zateplení obvodových zdí, před-
stavovaly 432 200 Kč. Výše dotace 
z Kraje Vysočina činila necelých 36 
%, zbývající část byla hrazena z roz-

Zateplením k úsporám
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PUTOVNÍ LETNÍ KINO NA BYSTŘICKU

Mikroregion Bystřicko pro své 
členské obce připravil na letošní 
prázdniny promítání Putovního letní-
ho kina. Svůj zájem o kino vyjádřilo 
deset obcí (Bohuňov, Dalečín, Lísek, 
Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, 
Štěpánov n. S., Věžná a Vír).

Aby se mohlo promítání usku-
tečnit, bylo nutné zařídit mnoho 
věcí. Mikroregion Bystřicko zajistil 
dataprojektor, počítač a fi lmy k pro-
mítání, obec Vír zapůjčila plátno 
a obec Dalečín ozvučení. Starostové 
jednotlivých obcí dále zajistili orga-
nizaci každého promítacího večera 
a snažili se připravit atmosféru stej-
nou jako v kině. Na diváky čekalo 
i malé občerstvení.

Pro většinu obcí, i pro mikroregi-
on samotný, byla tato akce pořádána 
poprvé. Všichni s napětím očekávali, 
jak každý promítací večer dopadne. 
Vzhledem k převážně deštivému let-
nímu počasí většina starostů s obavou 

V sobotu 9. srpna 2014 proběhla v Ubušínku oslava 110. výročí 
založení místního SDH. Oslavy se zúčastnilo na dvacet okolních ha-
sičských sborů, které jsme v 15 hodin přivítali na návsi, a za dopro-
vodu Bystřické kapely jsme se průvodem odebrali na místní výletiš-
tě, kde byla oslava ofi ciálně zahájena projevy zástupců VV SHČMS 
p. L. Zemana a p. L. Fajmona. V rámci oslavy byla také oceněna 
řada místních hasičů „Medailí za příkladnou práci”. Po ofi ciálním za-
hájení oslavy jsme zhlédli ukázky požárního útoku, které předvedly 
členky SDH Nyklovice a členové SDH Rovečné. Velký úspěch měla 
také ukázka kickboxu pod vedením vicemistra světa Petra Gregora. 
K tanci a poslechu nám do noci hrála Bystřická kapela a naši hosté 
chválili bohaté občerstvení a tombolu. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem spoluobčanům, kteří 
přiložili ruku k dílu a pomohli s přípravou a organizací celé akce, 
a rovněž děkujeme všem zúčastněným hasičským sborům, hostům 
a příznivcům Ubušínku, kteří se v tak hojném počtu sešli, aby s námi 
oslavili naše výročí.

Těšíme se na shledanou v Ubušínku při některé z dalších 
kulturních akcí.           Zastupitelstvo obce a SDH Ubušínek

Oslava 110. výročí SDH Ubušínek

sledovala zamračenou oblohu celý 
den a snažila se předpovědět, jak bude 
večer a zda se bude moci promítání 
pod širým nebem realizovat. Počasí 
se však většinou umoudřilo a veškeré 
obavy se po prvních záběrech každé-
ho fi lmu rozplynuly. Snad každý večer 
předčil očekávání pořadatelů. V pře-
vážné většině obcí se totiž promítání 
zúčastnilo za oba dny dohromady více 
než sto diváků a v obcích Strážek, Bo-
huňov, Rožná, Rozsochy a Štěpánov 
n. S. dokonce přes dvě stě.

Podobné společenské večery ve 
většině obcí mikroregionu nejsou 
zvykem, a proto všechny velmi potě-
šil úspěch, za který spolupracujícím 
obcím a hlavně divákům srdečně 
děkujeme. Doufáme, že se v příštím 
roce uskuteční druhý ročník Putov-
ního letního kina a bude se těšit stej-
né, či dokonce větší návštěvnosti než 
ročník letošní.

Iva Gregorová, MB

Foto: Miloš Gregor

počtu obce. Realizaci projektu zajistil 
na základě výběrového řízení místní 
podnikatel p. Vladimír Černý. Po 
předchozí výměně oken a instalaci 
regulace topení tak lze předpokládat 
snížení nákladů na provoz. Mimo 
uvedené se MŠ s novou fasádou stala 
další dominantou obce. V návaznos-
ti na tento projekt se v následujícím 
volebním období uvažuje i se zatep-
lením vedle stojící budovy základní 
školy.                                            -DR-
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Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště Žďár nad Sázavou - informuje 

CZP funguje jako poradna pro 
zdravotně postižené. Prostřednic-
tvím odborného-sociálního pora-
denství pomáháme klientům při ře-
šení jejich obtížné sociální situace. 
Záměrem dlouholetého projektu je 
zajištění dostupných a kvalitních 
poradenských služeb osobám, které 
v důsledku snížené soběstačnosti 
v některých oblastech nejsou schop-
ny bez pomoci a podpory vyřešit 
vzniklou obtížnou sociální situaci 

Posláním Centra pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina, o.p.s. 
Žďár nad Sázavou (dále jen CZP) je 
prostřednictvím sociálního poraden-
ství zvyšovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat 
jejich nezávislost a samostatnost 
a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. Hlavní zásady při po-
skytování služby jsou profesionalita, 
bezplatnost, anonymita, důstojnost, 
diskrétnost, respektování služeb 
a nezávislost služby.

Poskytujeme odborné sociální po-
radenství formou ambulantní i te-
rénní.

Klienti nás mohou navštívit pří-
mo na pracovišti CZP v návštěvních 
hodinách nebo nás kontaktovat  te-
lefonicky, e-mailem, či si domluvit 
schůzku přímo v místě svého bydliš-
tě. Častým důvodem bývají závažné 
zdravotní důvody klienta, proto jej 
můžeme navštívit přímo u něj doma. 
Terénní práce – návštěva doma nebo 
v sociálním zařízení je vždy na zá-
kladě telefonické domluvy. Úterní 
a páteční dopoledne  je vyčleněno 
pro kontaktní práce v terénu a pro 
objednané klienty. 

Naše služby poradenství rea-
gují na zásadní problémy osob se 
zdravotním postižením, kterými 
jsou především nízké právní vědo-

mí a nedostatečná právní orientace 
v předpisech týkajících se sociální 
oblasti a malá informovanost o mož-
nostech kompenzace zdravotního 
postižení pomocí různých příspěv-
ků, benefi tů a v možnosti získání 
moderních kompenzačních a rehabi-
litačních pomůcek. 

Nabízíme klientům následující 
služby.  Zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, tzn. 
že poskytujeme informace o jiných 
neziskových organizacích, svazích 
a klubech, které sdružují osoby se 
zdravotním postižením, informu-
jeme o aktivitách CZP, předáním 
informací o poskytovatelích sociál-
ních služeb v regionu,  institucích, 
úřadech atd. poskytujeme informace 
o ozdravných, relaxačních a rehabi-
litačních pobytech, kurzech, rehabi-
litačním plavání nebo cvičení, dále 
pak informace o ostatních organiza-
cích, které poskytují jiné či rozličné 
služby pro zdravotně postižené a se-
niory. Zprostředkováváme odborné 
konzultace v oblasti životního pro-
středí zdravotně postižených (sta-
vební úpravy  komunikací apod.) při 
kterých spolupracujeme s externími 
odborníky.

Informujeme o dávkách, příspěv-
cích, výhodách a slevách. poraden-
ství ohledně průkazů OZP, jejich 
platnost a výhody z nich plynou-
cí, parkovací průkazy, příspěvek 
na péči a jeho využití, hodnocení 
a posuzování úkonů péče, příspěvku 
na mobilitu, pomůcky pro osoby se 
zdravotním postižením, možnost 
získání příspěvku na nákup automo-
bilu a úpravu koupelny a za jakých 
podmínek lze tento příspěvek získat. 
Dále informace o invalidních důcho-
dech, možnosti získání sociální služ-
by, příspěvku na bydlení, zaměstná-

vání ZP osob, slevy na telefon, plyn, 
elektřinu na které mají právo osoby 
se zdravotním postižením.

Pomáháme s vyplněním různých 
tiskopisů, s vypisováním žádostí na 
ZTP, mobilitu, příspěvek na péči, ná-
kup auta či žádost na pomůcky, které 
poskytuje Úřad práce. Sepisujeme 
odvolání, námitky proti rozhodnutí 
o zamítnutí. Pro rodiny, které doma 
pečují  o rodinného příslušníka nebo  
osobu blízkou sepisujeme smlouvu 
o poskytování potřebné péče, pro 
účely kontroly z úřadů práce.

Doprovázíme klienty na úřady. 
Jednáme v zájmu uživatele - objed-
náme klienta na úřad, k lékaři, zpro-
středkujeme opravu kompenzační 
pomůcky.

Poskytujeme informace o kom-
penzačních pomůckách,  jak si po-
můcku pořídit, jaké podmínky ná-
roku pro různé druhy zdravotního 
postižení včetně poradenství při 
výběru vhodné kompenzační po-
můcky, výběrem z katalogu nebo 
zakoupením vyhovující pomůcky, 
předáním kontaktů na prodejce či 
výrobce zdravotních pomůcek, vy-
hledání odborného lékaře pro vypsá-
ní poukazu.

Jako fakultativní činnost nabízíme 
klientům zapůjčení kompenzační či 
rehabilitační pomůcky. Zapůjčuje-
me mechanické invalidní vozíky, 
nástavce na WC, toaletní křesla, růz-
né typy chodítek, schodolezy. Cena 
za zapůjčení pomůcky se pohybuje 
v rozmezí 3-15 Kč za den podle 
pořizovací ceny pomůcky. Tyto pří-
spěvky slouží na opravu stávající či 
pořízení nové pomůcky. 

Spolupracujeme se všemi základ-
ními organizacemi z našeho regio-
nu. Pomáháme jim s vypracováním 
projektů a jejich realizací například 

zajišťování rekondičních ozdrav-
ných pobytů, akci Bílá pastelka pro 
zrakově postižené. Dále jim pomá-
háme s kopírováním, předáváním 
nových informací, které s nimi kon-
zultujeme a tím se zlepšuje informo-
vanost ostatních.

CZP se opět  podařilo zajistit pro 
naše klienty psychologa pana Mgr. 
Novotného. Psychologická a Pe-
dagogicko-psychologická poradna 
pro dospělé a děti. Služby psycholo-
gické poradny jsou pro naše klienty 
zdarma. 

Již v loňském roce jsme se při-
pojili ke sbírce víček od PET lahví 
pro 5letého Matěje, který potřebuje 
rehabilitační pobyt v lázních Adeli 
v Piešťanech,  na který jeho rodina 
nemá fi nanční prostředky. Sbírka 
pokračuje i v letošním roce, víčka 
dárci odevzdávají na centru.  

Na  16. září 2014 se připravuje-
me výstavu kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek.  Každoročně 
pořádáme ozdravný zájezd k moři. 
Jezdíme do městečka  Bibione v Itá-
lii. Zájezd je vhodný pro osoby se 
zdravotním postižením, rodiny s dět-
mi a seniory.

Činnost CZP Žďár nad Sázavou 
je podporována Krajem Vysoči-
na, městskými a obecními úřady 
a sponzory.

 Jana Rajská, pracovník CZP

Kontaktní údaje:
CZP kraje Vysočina, o.p.s 
Komenského 1, 591 01 Žďár n. S.
vedoucí: Květoslava Růžičková
tel./fax: 566 625 703, 605 353 612 
e-mail: czp.zdar@volny.cz
Návštěvní hodiny:
Po, St 730 – 1200, 1300 –1700  
Út, Čt 730 – 1200, 1230 – 1400

Pá    730 – 1100 terén + objednaní klienti   

Domácí hospicová péče pomáhá nepřetržitě již šest let
Domácí hospicová péče Oblastní 

charity Žďár nad Sázavou, která půso-
bí v našem regionu již od roku 2008, 
pomáhá lidem bojujícím s těžce nevy-
léčitelným onemocněním a také umí-
rajícím všech věkových kategorií v je-
jich domácím prostředí. Tato charitní 
služba působí na celém okrese Žďár 
nad Sázavou, poskytuje odbornou 
paliativní péči, a to v případě potřeby 
nepřetržitě 7 dní v týdnu 24 hodin 
denně. Jedná se o komplexní službu, 
která nabízí péči zdravotní, sociální, 
psychologickou i duchovní. Zdravotní 
služba zahrnuje jak péči lékařskou, za-
měřenou především na tišení bolesti, 
tak odborné zdravotní úkony, poskyto-
vané zdravotními sestrami. K základní 
činnosti sociální složky patří pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hy-
gieně nebo pomoc při zajištění stravy 
apod. Dále služba zapůjčuje svým 
uživatelům potřebné zdravotnické 
pomůcky. Jedná se např. o elektrická 
polohovací lůžka, antidekubitní matra-

ce, kyslíkové přístroje, odsávačky, an-
tidekubitní pomůcky různých druhů, 
WC křesla apod. Domácí hospicová 
péče spolupracuje i s psychologem 
a duchovními a může tedy v přípa-
dě zájmu a potřeby zprostředkovat 
tuto pomoc. Služba poskytuje pomoc 
a podporu i osobám blízkým. Potřebu-
je-li si blízký pečující odpočinout nebo 
si vyřídit nějaké záležitosti a vzdálit se 
od nemocného po nějaký čas, vykoná-
vá služba „dohled“ u nemocného.

Službu Domácí hospicové péče 
vyhledala také paní Z. v době, kdy se 
chtěla sama postarat o svoji nemocnou 
maminku. Svoji zkušenost s tímto ty-
pem služby vyjádřila takto: „Maminka 
byla hospitalizována na LDN v Mos-
tištích a její tříměsíční pobyt končil. 
Protože jsem nikdy neuvažovala 
o umístění maminky v ústavu či domo-
vě, rozhodla jsem se využít služeb Do-
mácí hospicové péče a pečovat doma. 
Využila jsem možnosti zapůjčení po-
lohovací postele, WC židle a dalších 
pomůcek. Od počátku jsem se setkala 

s velkou ochotou a pochopením ze 
strany pracovnic DHP, paní Musilové 
a paní Miličkové. Byly velice vstřícné 
a ochotně mi s péčí pomáhaly. Po celé 
období byla péče založena na vzájem-
né domluvě a následných návštěvách. 
Pokud jsem se musela vzdálit z domo-
va, jednalo se ze strany DHP i o téměř 
celodenní péči. Bylo mi vždy vyhově-
no, i o sobotách a nedělích, kdy jsem 
potřebovala 
v ý p o m o c 
z rodinných 
důvodů. Pří-
stup a ochota 
p racovn ic 
D o m á c í 
hospicové 
péče mne 
posilovala až 
do úmrtí mé 
maminky.“

S l u ž b a 
D o m á c í 
hospicové 
péče vychází 

vstříc druhému člověku v jeho nejtěž-
ším období života. Pracovnice služ-
by nemocného i jeho blízké pečující 
„doprovází“ na jejich obtížné životní 
cestě. Naslouchají jejich radostem 
i bolestem. Je-li to přáním nemocného 
i jeho blízkého pečujícího, jsou s nimi 
i ve chvílích nejtěžších, při úmrtí. 

 Marie Miličková, vedoucí služby
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
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

Firma   JICOM, spol. s r. o.

 ELEKTROMONTÉRA 
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