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(procházka pro rodiče s dětmi a milovníky přírody zakončené opékáním špekáčků a drakiádou)

PROGRAM:
15.00 –  sraz účastníků v pavilonu Rácová
15.05 –  Ing. Karel Pačiska - uvítání starosty města
15.10 –  procházka lokalitou Rácová s výkladem
15.40 –  drakiáda - pouštění draků a soutěž o nejhezčího draka
16.00 –  vyhodnocení soutěže o nejhezčího draka
16.10 –  opékání párků (zajistí město) při kytaře
 hraje skupina Poslední štace 

Rada očima 
místostarosty

Srpnová rada města byla spíše 
prázdninová, neboť k projednání 
bylo pouze třináct bodů. Na úvod 
rady provedl pan ředitel muzea Ci-
sár její členy novou expozicí  „Živé 
ryby“. S tímto souvisel i jeden z pro-
jednávaných bodů, a tím bylo navý-
šení provozních výdajů muzea. Dále 
rada projednala a schválila žádost 
spolku SONK (Smyčcový orchestr 
Něhoslava Kyjovského), o schvá-
lení sídla spolku v budově základní 
umělecké školy. Dalšími „jedno-
duššími“ body bylo přidělení slu-
žebních bytů, či povolení výjimky 
z počtu dětí ve třídách mateřských 
škol, kdy počet 24 dětí na třídu byl 
navýšen na 25. Jasným bodem bylo 
i schválení zhotovitele stavebních 
prací výstavby čtyř sociálních bytů 
na stacionáři, protože jediným krité-
riem byla nejnižší cena. Z pěti nabí-
dek bylo nejlevnější sdružení fi rem 
Stavofl os s. r. o. a TS města a. s.
Složitější problematikou již bylo 
vypsání výběrového řízení na re-
alizaci nových webových stránek 
města, které jsou součástí dotace 
s názvem „Konsolidace informač-
ních technologií obce“. Rada dala 
také zelenou pokračování přípravy 
singltrekových tratí, což jsou příro-
dě blízké stezky pro terénní cyklis-
tiku (např. Rychlebské stezky). Asi 
největší diskuze byla k bodu s ná-
zvem zabezpečovací systém kul-
turního domu, kde bylo navrženo 
několik možných realizačních vari-
ant. Rada nakonec tento bod odlo-
žila na příští jednání a vyžádala si 
zpřesňující materiály. Další schůze 
je naplánovaná na 2. září.

Josef Vojta

Loučení s prázdninami
Konec prázdnin se nezadržitelně 

blíží a i v letošním roce se můžete tě-
šit na loučení s prázdninami u pavilo-
nu Rácová. Všichni účastníci budou 
přivítáni starostou města Ing. Karlem 
Pačiskou, následovat bude procházka 

lokalitou Rácová s výkladem. Nebu-
de chybět pouštění draků, které potěší 
nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se 
můžou vrátit v čase a zavzpomínat na 
dětská léta. Tvořivost a kreativita bude 
následně vyhodnocena a odměněna 

v soutěži o nejhezčího draka. Po sou-
těži se můžete těšit na opékání párků, 
které bude doplněno doprovodem hu-
dební skupiny Poslední štace. Začátek 
akce v lokalitě Rácová je v neděli 31. 
srpna 2014 v 15.00 hodin.                 -dj-

Splněný sen
V pátek 15. 8. 2014 se před 14.  

hodinou splnil Zdendovi Kolářovi 
jeho tajný dětský sen. Vyhrál Pardu-
bickou juniorku 2014, Mistrovství 
ČR jednotlivců v kategorii staršího 
dorostu 2014 v tenisu. Za 55 minut 
porazil svého soupeře, kamaráda 
a partnera z vítězné čtyřhry Davida 
Poljaka (TK Agrofert Prostějov) 
jednoznačně 6:1; 6:2. Zařadil se tak 
mezi celou plejádu skvělých tenistů 
jako jsou mj. Jan Kodeš, Ivan Lendl, 
Petr Korda, Tomáš Berdych, Martina 
Navrátilová, Hana Mandlíková, Jana 
Novotná, Petra Kvitová a další, kteří 
se po vítězství v Pardubicích význam-
ně prosadili i ve světovém tenisu. 

Loni nemohli mnozí pochopit, kde 
se tam vzal  hráč z Bystřice. Letos  už 
Zdenda patřil mezi favority a o jeho 
jednoznačné nadvládě svědčí i to, že 
za celý turnaj neprohrál ani jeden set 
a ztratil pouze 12 gamů. Spolu se 
svým tátou dokázali, že i ve skrom-
ných podmínkách, bez drahých trené-
rů a zázemí renomovaných klubů, lze 
dosáhnout vynikající výsledky. Jejich 
spolupráce není založena na vztahu 
otec a syn, ale na vzájemné spolupráci 
a respektu dvou partnerů, na skrom-
nosti a slušnosti, tedy na vlastnostech, 
které se v tomto individuálním sportu 
často nevidí. Vše je doplněno mimo-
řádnou pílí a nadšením pro společnou 

věc. Je to vztah doplněný obrovskou 
podporou celé rodiny, bez níž by ta-
kový úspěch nebyl možný, a který 
jim mohou všichni závidět. 

Tímto vítězstvím skončila Zden-
dova juniorská kariéra a od nuly 
začíná nejtěžší období, přechod do 
mužské kategorie. Jak dál? Věřte, že 
oni se rozhodnou opět správně. 

Mimořádným zážitkem pak bylo 
i samotné vyhlášení vítězů, kterého 
se zúčastnil světově uznávaný trenér 
Nick Bollettieri, který stál za úspěchy 
hráčů jako např. Andre Agassi, Jim 
Courier, Monika Seleš, Mary Pierce 
a mnoha dalších. (více na: www.par-
dubickajuniorka.cz/2014/)            -zm-

Foto: Lukáš Březina
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ZPRÁVY Z MĚSTA, INZERCE

www.werawerk.cz                                                                                                       

-

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice na tyto pozice:

TECHNOLOG TEPELNÉHO 

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 

(MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ)  

/ VEDOUCÍ LABORATOŘE 

TECHNOLOG / PROJEKTOVÝ INŽENÝR 

PRO OBLAST VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ 

-

-

-

Uvítáme: 

TECHNOLOG / PROGRAMÁTOR 

PRO OBLAST OBRÁBĚNÍ

-

-

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

prace@werawerk.cz
                                                      

   PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:   PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:

TECHNOLOG / PROGRAMÁTOR 

PRO OBLAST OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOG / PROJEKTOVÝ INŽENÝR 

PRO OBLAST VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ 
TECHNOLOG TEPELNÉHO 

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 

(MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ)  

/ VEDOUCÍ LABORATOŘE 

Pohádková alej už 
brzy v Lužánkách
Již brzy budete moci navštívit Po-

hádkovou alej, o které jste již byly in-
formováni  v minulých číslech novin 
Bystřicko. Pohádková alej se stane dů-
ležitým komunikačním koridorem spo-
jujícím Centrum zelených vědomostí 
– EDEN s bystřickými sportovišti 
a městem. Cestu od venkovního koupa-
liště směrem k vlakovému nádraží, vám 
v blízké době zpříjemní deset dřevě-
ných, vyřezávaných soch pohádkových 
bytostí, umístěných na betonových 
podstavcích. Každá pohádková bytost 
bude opatřena QR kódem, po jeho 
načtení se na vašem zařízení zobrazí 
informace o sochách. Nenechte si ujít 
setkání s pekelným čertem, bílou paní, 
s lesním duchem hejkalem, princeznou, 
s maminčiným mazánkem a peciválem 
hloupým Honzou, ježibabou, se zele-
ným mužíkem hastrmanem, polednicí 
strašící v pravé poledne, horníkem per-
moníkem a smrtkou. Na opačné straně 
cesty vznikne „lanáček,“ nebo-li menší 
lanový park s lanovými překážkami, 
prolézacími panáky a chodníky s růz-
nými způsoby chůze. Lanový park tak 
usnadní cestu hravou formou zejména 
dětem. O otevření vás budeme opět 
informovat.                                    -dj-

Herní prvky 
v Lužánkách

Připravovaná Pohádková alej 
v Lužánkách dostává konkrétní ob-
rysy. Byly již namontovány nové 
herní prvky, které mají zatraktivnit 
„výstup“ k vlakovému nádraží ze-
jména dětem. Připravuje se osazení 
dřevěnými sochami s tématem po-
hádkových bytostí.



AKCE SRPEN – ZÁ Í  2014 

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. 

29. - 30. 8. Putovní letní kino 2014; p ibližn  20.30 hod. Št pánov n. S. Mikroregion Byst icko, Št pánov n.S. 

29. 8. W dštok – multižánrový festival; 10.00 a 16.00 hod. In-line ovál Zbyst i 

29. 8. Byst ické léto: divadlo na nám stí - Kartá ka 20.00 hod. Amfiteátr BnP Zapnuto o. s. 

30. 8. Charitativní fotbalový turnaj „Pro Martínka“; 9.00 hod. Stadion SK Byst ice Petra Königova 

30. 8.  To nejlepší na konec 2014; 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

30. 8.  …Tak už zase – škola volá…; 14.00 hod. Št pánov n. S. - koupališt  M stys Št pánov n.S. 

30. 8. Cyklovýlet po Zub ích stezkách; 9.30 hod TIC BnP M sto BnP 

30. 8. Pravda over 30 Cup – 4. ro ník atletického sedmiboje; Atletický areál 
Tomáše Dvo áka BnP Boris Janík 

30. - 31. 8. Portugalské lou ení s prázdninami Borovinka Borovinka 

30. - 31. 8. eský Pohár ve florbalu muži Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

30. 8. - 6. 9. Soust ed ní extraligových volejbalistek VKKP Brno Sportovní hala VKKP Brno 

31. 8. Rozlou ení s prázdninami na Rácové; 15.00 hod. Rácová M sto Byst ice n. P. 

31. 8.  Derniéra 2014; 10.00 hod. Zvole – WM Šikl v mlýn Šikl v mlýn 

10. - 31. 8.  Vernisáž výstavy fotografií „K ÍDLA“ – Ji í 
H ebí ek; 14.00 hod.

Št pánov n. S. – zasedací 
místnost ÚM M stys Št pánov n. S. 

1. 9. Pilátes v Rozsochách; 19.00 hod. Rozsochy – t locvi na ZŠ FITKLOKAN 

1. – 12. 9. Prodejní výstava „K ižovatky duše“ Malý sál KD Klub v 9 a KD 

4. - 7. 9. Soust ed ní volejbalistek Sokola Nové Veselí Sportovní hala Sokol Nové Veselí 

6. 9. Farmá ské trhy; 9.00 – 12.00 hod. Mitrov – Mitrovský dv r Mitrovský dv r, a.s. 

6. 9. Hry bez hranic; 14.00 hod. Rozsochy – fotbalové h išt  Mikroregion Byst icko 

6. - 7. 9. Westernové závody; 10.00 – 16.00 hod. Aréna Mitrovský dv r Mitrovský dv r a Statek Mitrov 

7. 9. Fotbalový turnaj; 8.00 hod. Domanín – h išt  s um l. trávou Domanín 

9. 9. „Setkání k es anských senior “; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

10. 9. Kino – animované pohádky; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

11. 9. Koncert: J. Van ura, I. Budweiserová a Plavci; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

11. - 14. 9. Soust ed ní reprezentace R žen a juniorek ve florbalu Sportovní hala FbU 

12. 9. Setkání u sochy T. G. Masaryka; 10.00 hod. Socha T. G. Masaryka M sto Byst ice, KPV, SBS, PTP, 
Sokol, Orel, Junák

12. - 14. 9. Tradi ní podzimní Výstava drobného zví ectva Areál VOŠ a SOŠ ZO SCH Byst ice n. P. 

13. 9. Festival: Zastávka Dale ín; 13.30 hod. Dale ín – areál hradu Obec Dale ín, Bodaj, o.s. 

13. – 28. 9. Podzim na Pernštejn Hrad Pernštejn Hrad Pernštejn 

14. 9. D ev né loutkové divadlo, hraje Honza Hrubec,
„Rozum a št stí“; 10.30 hod.

Kavárna Franqueza, 
Masarykovo nám. 60 Kavárna Franqueza 

14. 9. Zápas OP muž  Byst ice „B“ – Nové M sto n. M. „B“ tenisové kurty TK Byst ice n. P. 

16. 9. KPH – zahajovací koncert - hudba starých mistr ; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

19. - 21. 9. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Blanka Žá ková 

20. 9. Turistický pochod Vyso inou Jit enka – 15. ro ník; 
8.00 – 18.00 hod. Okolí Víru  Spolek p átel Jit enky 

20. – 21. 9. Slavnosti brambor Eden centrum BnP Eden centrum BnP 

21. 9. eský pohár mládeže v lezení na obtížnost Sportovní hala Areál sportu a kultury 

24. 9. Zábavný po ad – Screamers „Šest state ných“;19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

25. 9. Zahájení Kurzu tane ní a spole enské výchovy pro 
mládež; 18.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

26. 9. Kinokavárna – Bony a klid 2; 18.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

27. 9. Turnaj ve florbalu  Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

27. 9. 2. liga muž  ve florbalu  Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

28. 9. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n. P. 

28. 9. 2. liga muž  ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

30. 9. Dokumentární polohraný film – Bohumil Hrabal 
„Takže se stalo, že“; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN  ZÁŘ Í 2014SRPEN  ZÁŘ Í 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky

Úmrtí

SRPEN 2014
  2.8. Alena Štorková
 Lukáš Vrána
  2.8. Martina Štorková
 Lukáš Havelka
23.8. Kristýna Cahová
 Lukáš Marvan
30.8. Zdeňka Gregorová
 Tomáš Pospíšil                 

SRPEN  2014
Jaroslav Hes 90 let
Ladislav Havlík 85 let
ZÁŘÍ 2014
Josef Dvořák 88 let
Marie Dvořáková 87 let
Jarmila Zámečníková 80 let
Václav Joska 80 let
Miroslav Matuška 75 let
Marie Karasová 75 let
Josef Roháček 75 let
Jindřich Groch 75 let
Teresa Krytinářová 75 let
Václav Škorpík 70 let
Marie Cinková 70 let
Vladimír Menoušek 70 let
Růžena Ondrová 70 let

ČERVENEC 2014
  3.7. Jaroslav Šibor 85 let
13.7. František Vavrinec 84 let
16.7. Zbyněk Bartoš 50 let
20.7. Josef Chudárek 75 let
20.7. Jaroslav Veselý 86 let
23.7. Milouš Šebek 82 let
31.7. Dana Černá 65 let

JAK SE VYPLATÍ 
CHODIT NA 

ZÁPRAŽÍ
František Pillmayer je členem Spo-

lečnosti Františka Kroha. Je to dobrý 
malíř a oblíbený společník. Navštívil 
mě letos 17. května půl hodiny před 
vernisáží své výstavy a požádal mne 
o úvodní slovo. Měl jsem mu odříct? 
A tak jsem výstavu zahájil spatra 
a normálními slovy. Nesnáším fráze, 
jimiž se autor pasuje na odborníka, 
fráze, jimž nikdo normální nerozumí 
a které se dají napasovat na téměř ka-
ždého tvůrce. Promluvil jsem tedy lid-
sky a František Pillmayer mě odměnil 
láhví bílého vína. 

Uběhly zhruba dva měsíce, a co 
se nestalo. Několik hodin jsem byl 
zavřený v kanceláři jako krtek v díře, 
než jsem se šel protáhnout na zápraží. 
Jakpak tam je? Bude to na kolo? Mezi 
vraty jsem strávil sotva minutku, když 
se ke mně z parkoviště přihrne Franti-
šek Pillmayer. Vrazil mi do ruky láhev 
červeného s dovětkem, že to úvodní 
slovo bylo milé a pěkné.

Od té doby chodím na zápraží 
častěji...                                         -hj-

Fejeton

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. pořádá 

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

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

Těšíme se na návštěvu. Výstavní výbor

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ve dnech 12. - 14. září 2014 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Zpestřením právě plynoucích dnů 
prázdnin bylo pro děti z Domanína 
spaní ve stanech, které nám zapůjčil 
areál Borovinka. Za zapůjčení touto 
cestou děkujeme.

Letošní spaní bylo plné sportov-
ního, přímo olympijského klání. 
Odpoledne děti soutěžily v různých 
disciplínách. Všechny děti si vybo-
jovaly sladkou odměnu a ty nejlepší 
i opravdovou medaili. (A věřte, že 
měly velkou radost, neb některé s ní 
šly i spát a nesundaly ji za celou dobu 
pobytu). Po tradiční tábornické veče-
ři (opečeném buřtíku) na děti čekala i 
stezka odvahy se zářivým pokladem, 

Hovory s radními  KAREL PAČISKA

S jakými představami jste do ve-
dení města nastupoval a jak se Vaše 
představy naplnily?

Do funkce starosty Bystřice nad 
Pernštejnem jsem před čtyřmi lety 
vstupoval po pěti letech ve funkci 
starosty města. V zastupitelstvu se 
obměnilo z 23 zastupitelů pouze 5. 
Z předchozího období byly schváleny 
velké projekty - Centrum EDEN, re-
konstrukce radnice, výstavba tenisové 
haly, cyklostezky a mnoho dalšího. 
Pokračovali jsme v revitalizaci byto-
vého fondu i zeleně. Mnoho dalších 
akcí jsem měl v hlavě, a ty se realizují 
v současné době. Jsme velmi úspěšní 
v čerpání evropských fondů. Paradox-
ně již naplňujeme podmínku „de mi-
nimis,“ a proto máme v některých ob-
lastech již vyčerpanou celou alokaci. 
Myslím, že zastupitelstvo pracovalo 
více než politicky se zdravým selským 
rozumem. Velmi děkuji všem zastupi-
telům za vstřícnost a odvahu, se kterou 
pomáhali město řídit.

Co se Vám podařilo prosadit, 

z čeho jste měl největší radost?
Kupodivu to nebyly ani tak velké 

investiční akce, ale drobnosti, které 
zpříjemňují lidem okolí a celkovou 
kvalitu života. Jako příklady uvedu 
Galerii v průchodu, opravy drobných 
sakrálních památek, knihobudku, 
celkové dokončení kašny vkusnými 
chrliči atd. Velmi mě těší rozvíjející 
se kulturní život ve městě. Rozjelo se 
množství spolků i jednotlivců, kteří 
nabízejí kulturní vyžití všem věko-
vým kategoriím. Do vyšší kategorie 
postoupili i naši sportovci v různých 
sportovních odvětvích. Máme výbor-
né vztahy v rámci místních částí i ce-
lého Mikroregionu Bystřicko.

Narážel jste často na rozdílné ná-
zory kolegů?

Neřekl bych, že jsme se často ná-
zorově lišili. Samozřejmě, každá věc 
má několik úhlů pohledu a možných 
řešení. Všechny problémy se řešily 
otevřeně jak v radě, tak zastupitelstvu. 
Každý zastupitel je osobnost, která 
hlasuje dle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. Já to plně akceptuji.

Co se Vám v Bystřici líbí, co byste 
pochválil?

Ke srovnání s jinými městy, 
jsme městem, kde se dle mého ná-
zoru trochu jinak uvažuje. Nepro-
dali jsme bytový fond a snažíme 
se jej opravovat. Ostatní města ve 
většině byty prodala a peníze již 
mají utracené. Na byty je navázána 

teplárna, která nám přináší zisk, i 
když máme cenu tepla široko dale-
ko nejnižší. Máme svoje Technické 
služby, které udržují město čisté 
a ještě se účastní staveb, které nesou 
zisk. Vytěsnili jsme hrací terminály, 
se kterými byly spojeny negativní 
jevy. Pracujeme s trvale vyrovna-
ným rozpočtem bez vysoké dluhové 
služby. Vybojovali jsme dalších 20 
milionů korun z akcií fi rmy E.on. 
A tak bych mohl pokračovat dále. 
Líbí se mi, že žijeme ve městě, kte-
ré má svoji fi losofi i a nenecháváme 
se strhnout krátkodobě populárními 
výzvami.

Jaké největší problémy podle Vás 
v nejbližší době na Bystřici čekají?

Jednoznačně je to zaměstnanost. 
Pozorně sleduji vývoj těžby na dolech, 
kde je zaměstnáno cca 1000 lidí, pře-
devším mužů. Blížíme se ke konci a je 
třeba připravovat alternativy. Pro in-
vestory nejsme atraktivní území, proto 
se chytáme každého projektu, který by 
pracovní místa přinesl. Rád bych také 
využil investičních pobídek ze státní-
ho rozpočtu.

S letošními volbami je také spoje-
no referendum o projektu továrny 
na zpracování jaderného materiálu. 
Jaký je váš názor?

Já jsem již dříve slíbil, že se nebu-
du v této věci nijak angažovat. Projekt 
je zatím mrtvý a o jeho dalším smě-
řování rozhodne referendum. Bez 

ekologického posouzení není možné 
činit jakékoli závěry. Právě toto dělá 
skupina, která se pasovala na znalce 
celé problematiky. Dana Drábová mě 
osobně řekla: „Mě nevadí, že se jader-
né energetiky někdo bojí. Lidé se bojí 
výšek, tmy nebo stísněného prostoru. 
Neměly by se ale používat falešné ar-
gumenty – lhát se nemá.“

Budete v podzimních volbách 
opět kandidovat? Pokud ano 
a uspějete, na co se zaměříte ve Vaší 
práci?

Rád bych po volbách pokračoval 
v práci pro občany. Tato práce nemá 
konce, stále je co zlepšovat. Přestože 
je v Bystřici již mnohé zrealizováno,  
čeká nás mnoho dalších projektů. 
Pokud dostanu důvěru, rád do toho 
půjdu společně s vámi. Chci naslou-
chat občanům a věnovat se problé-
mům, které již dnes můžeme před-
pokládat. Jako příklad uvedu rekon-
strukci sokolovny, dokončení oprav 
bytového fondu z venku a zahájení 
prací na vnitřních úpravách. Čeká 
nás celková úprava podle mého ná-
zoru nejhorších komunikací města 
– Bočkova, Farská. Velké téma jistě 
bude udržení stávajícího středního 
školství ve městě, rozšíření IDS na 
autobusovou dopravu a mnoho dal-
šího. Je třeba rozchodit Eden cent-
rum a dokončit kanalizaci v Doma-
níně. Jak jsem již dříve napsal – tato 
práce nemá konec. 

-red-

který střežil kostlivec. Kousek tohoto 
pokladu si děti odnesly do spacáků 
do stanu, kde jim svítící kamínek zá-
řil po celou dobu, než přišel zaslou-
žený spánek. Skoro třicet domanín-
ských dětí si tento večer a noc užilo a 
budou mít další krásnou vzpomínku 
na tyto prázdniny.

V neděli 7. září se na hřišti s umě-
lou trávou v Domaníně koná tradiční 
fotbalový turnaj. Začátek v 8 hodin 
ráno, fi nále dle průběhu turnaje cca 
v 15 hodin. Občerstvení i doprovod-
ný program jako obvykle.
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EDEN – zpráva o průběhu prací 
v měsíci srpnu 

Na Panském Dvoře jsou komplet-
ně osazena okna, dveře a zabetono-
vány podlahy. Dále jsou dokončeny 
venkovní i vnitřní hrubé omítky. Na 
zámečku v současné době probíhá 
montáž vnitřních parapetů, dláždě-
ní dvora, montáž vzduchotechniky 
a sádrokartonových konstrukcí. Stav-
baři v příštích dnech začnou poklá-
dat dlažbu a obklady v místnostech 
zámečku. Akademický malíř Tomáš 
Rossí začne pracovat na výmalbě 
frontonu, což je půlkruhová vyzdívka 
štítu nad průchodem do skanzenu a 
obnově vnitřní malby v expozici pan-
ské bydlení na zámečku.

Na Ekopavilonu (Pyramidě) jsou 
kompletně dodělány monolitické 
konstrukce domu včetně schodišť 
a výtahové šachty. Dodavatel sta-
vebních prací pokračuje na stavbě 
obvodového pláště ze dřeva a oceli, 
provádí drobné pohledové opravy na 
vnitřních monolitických konstruk-

Máte rádi řemesla? Hledáte přivýdělek k důchodu 
nebo sezónní práci? Pak my hledáme vás.   

Již příští léto bude v provozu Horácká vesnice centra Eden. Návštěv-
níci si zde budou moci vyzkoušet výrobu bylinného mýdla a kosmetiky, 
ručního papíru, svíček, provazů, tkanin, knofl íků, šperků, keramiky, pe-
čení chleba a další řemesla a činnosti. K tomu jim bude v každém stavení 
pomáhat řemeslník. Pro tuto činnost hledáme zručné spolupracovníky na 
částečný úvazek (důchodce, rodiče na mateřské dovolené apod., a to for-
mou DPP nebo OSVČ s možností prodeje vlastních výrobků). Pracovní 
pozice jsou sezónní, vždy od května do září a případné víkendy mimo 
sezónu dle dohody. Zkušenosti se jmenovanými řemesly a činnostmi jsou 
výhodou, nikoliv podmínkou. Zaškolení proběhne na podzim a v zimě 
2014/2015, nástup na jaře 2015. Pro více informací kontaktujte pana mís-
tostarostu Josefa Vojtu, email: josef.vojta@bystricenp.cz , tel: 566 590 321 
. Stejný kontakt platí i pro zaslání nabídek. 

NOVÉ PRACOVNÍ POZICE V CENTRU EDEN
Pro nově otevřené Eden centrum (3/2015) hledáme aktivní a zručné 

spolupracovníky s kladným vztahem k dětem pro práci na částečný se-
zónní úvazek v řemeslných dílnách. Jedná se o výrobu bylinného mýdla 
a kosmetiky, ručního papíru, svíček, perníků a výrobků z medu, provazů, 
tkanin a zpracování lnu a vlny, knofl íků a šperků, keramiky, pečení chle-
ba, kovářství, stolařství, soustružení dřeva. Kontakt: Josef Vojta, josef.
vojta@bystricenp.cz, tel: 566 590 321.

Slavnosti brambor 2014 - Ochutnejte Vysočinu 
20. a 21. září 2014 - Bystřice nad Pernštejnem, Eden centrum

O víkendu 
mezi 20. a 21. 
zářím provoní 
dvůr Eden cen-

tra v Bystřici nad Pernštejnem 
bramborové speciality všeho druhu. 
Eden centrum se tak ještě před slav-
nostním otevřením 21. března 2015 
dočká již druhých slavností v pořadí. 
Návštěvníci na slavnostech ochutnají 
množství bramborových specialit od 
bramborářských špiček z celé Vyso-
činy. Čerstvě sklizené brambory od 
různých producentů si budou moci 
také zakoupit. „Na pódiu se budou 
letos střídat odborníci na pěstování 
brambor s kuchaři z restaurace Boro-
vinka v Domaníně. Ti spolu s kuchaři 
z centra Eden opráší i tradiční recep-
ty z Vysočiny,“ upřesnil ředitel Eden 
centra Michal Burian.

Netradiční bramborový tatarák 
nebo domácí bramboráky minulý rok 
ochutnalo na 2000 návštěvníků. Dru-
hý rok slavností se mohou návštěv-
níci těšit na tucet bramborových po-
krmů, včetně chutných farmářských 
hranolků nebo sladkých jídel pro 
děti. Vařit se budou například domácí 
bramborové špecle s vepřovým špalí-
kem nebo bramborový koláč s jablky. 
Návštěvníci si pochutnají i na bram-
borovém tataráku. Na slavnostech 
spolupracují pořadatelé i s odborníky 
z Výzkumného ústavu bramborář-
ského. „Jako odborný garant obohatí 
Výzkumný ústav bramborářský letoš-
ní slavnosti povídáním o tom, jak se 
brambory dostaly do naší kuchyně. 
Znovu vystaví také naprosté brambo-
rové rarity, jako například netradiční 
brambory fi alové barvy. Odborníci 

také poradí, jak brambory správně 
pěstovat, nakoupit nebo uskladnit,“ 
pokračuje organizátor Pavel Pichler.

Na své si přijdou také rodiny s dět-
mi – ty čeká na letošních slavnostech 
ještě pestřejší program než minulý 
rok. Ke skákacímu hradu, mini zoo 
nebo jízdě na koních navíc přibude 
řemeslný trh s dobovým kovářem, 
řezbářem nebo bylinkářem. Vznikne 
tu i festivalový dětský koutek s ma-
lováním, bramborovými tiskátky, 
soutěžemi a trampolínami. Novinkou 
letošních slavností pak je zeměděl-
ská olympiáda, při níž prověří tatínci 
s dětmi své dovednosti v házení vi-
dlemi nebo holinkou. V rámci ze-
mědělského programu pak dostanou 
návštěvníci také možnost osedlat si 
kombajn nebo traktor. 

Bystřice nad Pernštejnem tak bude 
v době Slavností brambor ideálním 
místem na celodenní výlet. Motoristé 
mohou návštěvu spojit s prohlídkou 
krásného hradu Pernštejn, pro turis-
ty se nabízí vycházka na rozhlednu 
Karasín nebo ke zříceninám Auer-
šperk a Zubštejn. Přímo v Bystřici 
mohou milovníci adrenalinu navštívit 
lanové centrum a fanoušci motorek 
muzeum malých motocyklů. Každý 
návštěvník dostane navíc ke vstupen-
ce zdarma bramborovou polévku na 
občerstvení. Akci podporuje starosta 
Bystřice nad Pernštejnem Karel Pa-
čiska a záštitu nad slavnostmi převzal 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek.

Vše o akci najdete na www.slav-
nostibrambor.cz

Svoz bioodpadu v Bystřici n. P. 
Od května 2014 probíhá ve vybraných lokalitách (Černý vršek, 

Rovinky, Rudolfa Vaška) pilotní svoz bioodpadu a tato služba je pro 
občany Bystřice n. P. bezplatná. 

Zájemce o svoz bioodpadu z dalších lokalit žádáme kontaktovat Ve-
roniku Chalupovou – tel. 566 552 595, mail: chalupova@ts-bystrice.cz. 
Tito zájemci budou zaregistrováni a v případě výrazného zájmu bude 
od roku 2015 služba dále rozšířena.  

cích a  vnitřní rozvody zdravotechni-
ky, vzduchotechniky a elektra.

Ve skanzenu jsou všechny dom-
ky dozděny. Dále jsou postaveny 
přístřešky pro trhy, pazderna a zvo-
nička. Všechny zděné domky mají 
hotové venkovní i vnitřní omítky 
včetně soklů z lomového kamene. 
V dohledné době začne dodavatel 
vyzdívat kachlová kamna, dobetonu-
je zbytek podlah, osadí okna a dveře, 
provede dřevěné obložení domků 
a vybudují rybníček pod mlýnem.

V zemědělském objektu se do-
končují práce na opravě části pro 
chov dobytka a začali zemní prá-
ce na úpravách zpevněných ploch 
a úprav okolního terénu.

V areálu CZV se budují parkoviš-
tě, obratiště autobusů, jsou provedeny 
základy fontány včetně technologie.

Josef Vojta
místostarosta

HOMEOPATICKÁ PORADNA 

-
-
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Reklamační desatero

Odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené v kamen-
ném obchodě je možné jen po dohodě s prodejcem. Kupující na odstou-
pení nemá zákonné právo. Pokud vám však prodejce vyhoví, jedná se 
o tzv. smluvní odstoupení a prodejce pak může požadovat např. vrácení 
zboží v originálním obalu či předložení dokladu o koupi.

Vadný výrobek můžete reklamovat od jeho převzetí do vypršení zá-
ruční doby (24 měsíců). Samozřejmě i tehdy, když daný výrobek nemá 
vlastnosti slibované prodejcem či výrobcem. Reklamovat můžete i vý-
robek ve slevě, pokud se nejedná o vadu, kvůli které byla cena snížena.

Reklamujte okamžitě! Je vaší povinností ze zákona oznámit vadu 
hned, jakmile ji zjistíte. V opačném případě vám může prodejce tvrdit, 
že se za tu dobu a dalším užíváním vada odstranitelná stala neodstrani-
telnou. Reklamaci vám proto zamítne.

Kde reklamovat? Vždy u prodejce, u kterého jste zboží koupili, avšak 
v kterékoliv jeho provozovně. V prodejně musí být po celou otevírací 
dobu přítomen pracovník pověřený příjímáním reklamací. Prodejce je 
odpovědný za prodávané zboží, tedy se nemůže odvolávat na chyby do-
davatelů či výrobců. Také nemůže odmítnout přijetí reklamace z důvodu 
chybějícího originálního obalu.

Máte doklady? Schovávejte si doklady o koupi, záruční listy apod., 
reklamace je pak značně jednodušší. Je na vás, abyste si zkontrolovali, že 
jste obdrželi doklad o koupi a záruční list. Prodejce jej sice nemusí vydat 
automaticky, ale na požádání kupujícího vždy.

Prodejce má o reklamaci rozhodnout okamžitě, ve složitějších přípa-
dech do 3 pracovních dnů. Je li třeba, může prodejce zboží poslat na 
odborné posouzení, avšak na vyřízení má vždy maximálně 30 kalendář-
ních dní. V této lhůtě musí být spotřebitel vyrozuměn protokolem o re-
klamaci, který musí být písemný a musí obsahovat způsob vyřízení (při 
zamítnutí reklamace také odůvodnění).

Projeví-li se vada do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc 
byla vadná již při uzavření kupní smlouvy (pokud prodejce neprokáže 
opak). V tomto případě má kupující právo si vybrat, zda chce zboží vy-
měnit či opravit. Pokud mu prodejce nemůže vyhovět, pak má spotřebi-
tel právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Pokud požadujete výměnu zboží, máte právo na stejnou značku, typ 
i provedení. Nemá-li jej prodejce k dispozici, můžete odstoupit od kupní 
smlouvy.

Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy o tom prodejce 
prokazatelným způsobem informuje spotřebitele.

Jakmile je reklamace vyřízena, je spotřebitel povinen si zboží vyzved-
nout. Jinak je prodejce oprávněn si účtovat skladné.

Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů
www.asociace-sos.cz

CHARITATIVNÍ 
FOTBALOVÝ 
TURNAJTURNAJ  

30. 8. 2014 od 9:00 stadion SK
DOPROVODNÝ PROGRAM 

Od 9:00 po celou dobu akce Od 10:00-11:00 

- skákací hrad
- trampolína
- tvo ivé dílny
- malování na obli ej
- klauni

-  možnost penalt 
 na gólmana divize 
 Pavla Trávní ka
- canisterapie

PRO PRO MARTÍNKAMARTÍNKA  

Na záv r turnaje vystoupení „VŠICHNI JSME VÍT ZOVÉ“

CHARITATIVNÍ 
FOTBALOVÝ 
TURNAJ 

VAVŘINECKÁ POUŤ 2014 SE VYDAŘILA
Nedělní pouťový program zahájily 

Svatovavřinecké bohoslužby v kos-
tele sv. Vavřince. Poté již rozezněla 
prostor amfi teátru jihočeská dechová 
hudba Božejáci. V poledne ocenily 
především děti rytířské klání v podá-
ní Rytířů Země zubra, kde, jak jinak, 
zvítězilo dobro nad zlem. Odpoledne 

pak patřilo, již po osmé, Přehlídce de-
chových hudeb. Letos k nám zavítaly 
kapely z Dobrušky, Bystřice n. P., Ha-
vlíčkova Brodu a Nového Veselí. Po-
časí nám po celý den přálo, jídla a pití 
bylo také dost, nezbývá, než si popřát: 
„Na viděnou příště!“

-vh-

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760

nabízí pro širokou veřejnost i fi rmy

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY 
Výuka probíhá nejmodernějšími metodami 

za použití audiovizuální techniky 

 Angličtina pro začátečníky

 Angličtina pro pokročilé

 Němčina pro začátečníky 

 Němčina  pro pokročilé 

 (možnost přípravy na Zertifi kat Deutsch)

 Ruština pro začátečníky   

Podmínky:
Zahájení výuky – říjen 2014, ukončení – květen 2015     
Cena za pololetí: 1.500 Kč 
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy

Kontakt: tel: 566 55 29  20 ( 7:00 – 15:30)
 sekretarka@gybnp.cz

Přihlášky přijímáme do 20. září 2014



ŠKOLSTVÍ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  7. strana

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ V DDM BYSTŘICE N. P. 
NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

STEPMANIE - hudba, počítač, pohyb, nejen na taneční podložce
MODELÁŘSKÝ - výroba plastikových a papírových modelů letadel, lodí…
HRY NA PC - seznámení s PC pomocí her, X-BOX 360 KINECT
UŽIVATELÉ PC - základy praktického využití PC (texty, obrázky, zvuk, 

video, internet) (ZAČÁTEČNÍCI-POKROČILÍ)
UŽIVATELÉ PC DOSPĚLÍ - základy praktického využití PC (texty, obráz-

ky, zvuk, video,internet) (ZAČÁTEČNÍCI-POKROČILÍ)
ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na soutěžích
VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení      
STOLNÍ TENIS - základy hry, turnaje, pro začátečníky i pokročilé 
DESKOVÉ HRY - cvičení paměti a taktiky při známých hrách (dáma, aktivi-

ty, Česko, atd..)
PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce
AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, 

gumové expandery, pedalo, bosu...
ÚŽASŇÁKOVI - pohyb.y, cvičení a  soutěže pro kluky a holky již od 3 let
FITBALL - cvičení na velkém míči, při kterém s nadšením posílíte a protáh-

nete celé tělo
KRUHOVÝ TRÉNINK - intenzivní trénink fyzické kondice, skvělá zábava 

při energické hudbě
MAŽORETKY - pro dívky-taneční průprava, vystoupení na akcích, zapůjče-

ní kostýmů
JUDO - pro děti i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilosti
SEBEOBRANA - základy sebeobrany pro mládež od 15-ti let a dospělé
STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, duben-květen na střelnici z maloráž-

ky, účast na soutěžích

ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015
1.9. 2014

2.-9. T ÍDY  v 8.00 hod. 
(p ez vky a psací pot eby) 

1. T ÍDY – v projektové místnosti 
   v 9.00 hod. 

( vchod školní družiny) 

Zájemci z ad prv á k o školní družinu se dostaví  
v 8.30 hodin  do projektové místnosti školy. 

                                                   
                                                      ZŠ Byst ice n. P., Nádražní 615        

editelství Základní školy T. G. Masaryka., Tyršova 409, 
Byst ice nad Pernštejnem 

oznamuje svým žak m a jejich rodi m, 

 
že školní rok 2014 / 2015 bude zahájen 

v pond lí 1. zá í 2014 v 8.00 hodin. 
Po uvítání a p edání základních informací  

budou žáci moci odejít dom . 
Je vhodné, aby si s sebou p inesli psací pot eby a p ez vky. 

 
Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ro níku prob hne 

v pond lí 1. zá í v 9.00 hodin 
ve velkém sále Kulturního domu v Byst ici n. P. 

BASKETBAL - základy hry, pro začátečníky i pokročilé (od 12ti let)
ŠACHY - základy šachové hry, cvičení paměti, postřehu, taktiky atd..
KICK BOX - kombinované bojové umění,pro začátečníky i pokročilé 
FLÉTNA I. - sopránová zobcová fl étna pro začátečníky i pokročilé, individuál-

ní přístup
FLÉTNA II. - altová zobcová fl étna pro začátečníky, individuální přístup
KYTARA - akordy + doprovody(ZAČÁTEČNÍCI-MÍRNĚ POKROČILÍ)
KERAMIKA PRO MŠ - první seznámení s keramikou, drobné výrobky
KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - 10 lekcí, základy i pokročilá keramika
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro děti od 4. tříd a pro 

dospělé
VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro děti od 3.třídy
VÝTVARNÝ - užití různých výtvarných technik pro děti (MATEŘSKÁ ŠKO-

LA-ZÁKLADNÍ ŠKOLA)
RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-ti let, účast na soutěžích, získání 

rybář. lístku 
KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků, výrobky z polymerové 

hmoty FIMO, vhodné pro děti ZŠ i dospělé
VAŘENÍ – základy kuchařského umění pro děti i dospělé
BOSSU – cvičení na balanční podložce
PILATES – protahovací a posilovací cvičení v pomalém tempu
AIRSOFT – moderní druh vojenského sportu, kde municí jsou plastové kuličky
BADMINTON – základy jednoho z nejrychlejších sportů
ORIENTÁLNÍ TANEC – radost z pohybu při orientální hudbě

Více informací najdete na www.ddmbystrice.webnode.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Tak jako všechny školy se i ta naše 

pilně připravuje na svých 405 žáků, 
aby 1. září bylo vše, jak má být. Ale 
ani o prázdninách se nezahálelo. 
Dechový orchestr pod vedením um. 
vedoucího Š. Husáka zahrál poslu-
chačům na Dopoledni s dechovkou 
v bystřickém amfi teátru. Na Vír-
ském vánku svoje divadelní před-

stavení „Ať žijí duchové“ předvedlo 
Divadlo beze jména pod vedením 
režisérky M. Olivové a nakonec Or-
chestr N. Kyjovského s dirigentkou 
L. Macháčkovou a Komorním sbo-
rem Alter ego zahrál v Křižánkách 
při 80. výročí od posvěcení kostela. 
I v příštím roce se opět můžete těšit 
na mnohá vystoupení, koncerty a vý-

stavy výtvarného oboru. Zahájení 
školního roku proběhne v pondělí 
1. září od 9.00 v budově ZUŠ, pří-
padně na detašovaných školách po-
dle domluvy s jednotlivými učiteli. 
A i když má naše škola naplněnou 
kapacitu, ten, na koho se nedostalo, 
nemusí zoufat. Může využít nabídky 
ARTu – spolku uměleckého vzdělá-

vání při naší ZUŠ, který je otevřen 
nejen dětem, ale i dospělým se zá-
jmem o hudbu a výtvarné umění. 
Veškeré informace najdete na webu 
zusbnp.cz. Úspěšné vykročení do 
nového školního roku všem malým 
i velkým umělcům přeje kolektiv 
pedagogů a vedení ZUŠ. 

-lm-
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce července.

Do 30. září můžete zasílat své 
fotografi e do soutěže o nejlepší 
snímky Bystřicka v rámci téma-
tu (NE)VŠEDNÍ DEN NA BYS-
TŘICKU. Soutěžní fotografi e se 
stanou součástí velké fotokroniky 
Bystřicka, budou prezentovány 
v rámci putovní výstavy a kalen-
dáře Bystřicka. Druhým otevře-
ným tématem je ROK ČESKÉ 
HUDBY 2014 VE FOTOGRAFII. 
Pokud jste tedy vyfotili na Bystřic-
ku nebo na jakékoli hudební akci, 
kterou jste navštívili, zajímavý sní-
mek, pošlete fotografi i do soutěže 
a my vás odměníme. V letošním 
ročníku čekají na autory velmi hod-
notné ceny, které věnovali partneři 
a sponzoři soutěže. Pro absolutního 
výherce je připravena fi nanční výhra 

10.000 Kč. Více informací včetně 
zadání témat a podmínek pro rok 
2014 se dozvíte na soutěžním webu 
www.fotosoutez-bystricko.cz, kde 

zároveň můžete 
fotografi e vkládat, prohlížet a také je 
divácky hodnotit. Všechny, kdo rádi 
fotografují a mají chuť tvořit, dělit se 

o krásu a o své pohledy na svět, zve-
me a těšíme se na vaše fotografi e. 

                                                                                                                                             
KUMŠT o. s.

Soutěžní foto:  Irena Brožová – Časovaná bombaSoutěžní foto: Kateřina Myslivcová – Podvečer u rybníka

Velká fotografi cká soutěž Zrcadlení 2014

Knihy pro dospělé:
Bajer Jiří Rakytník
Bárta Miroslav Civilizace a dějiny
Himl Pavel „Miluji tvory svého pohlaví“
Jucovičová Drahomíra Je naše dítě zralé na vstup do školy?
Jurman Hynek Spěte sladce! aneb Příběhy hřbitovů Bystřicka a okolí
Kalogridis Jeanne Inkvizitorova žena
Kessler Leo Schirmerova legie smrti
Kohoutková Iva Pečeme bez lepku
Mankell Henning Usměvavý muž
Nešpor Karel Léčivá moc smíchu
Pitáková Michaela Praktická příručka pro chůvy
Pollock Donald Ray Ďábel
Rudiš Jaroslav Národní třída
Sobotková Veronika Rizikové a antisociální chování v adolescenci
Toman Ivo Štěstí na míru

Knihy pro mládež:
Budař Jan Největší tajemství Leopolda Bumbáce
Calonita Jen Léto na táboře
Fišerová Ilona Na orlích křídlech
Fučíková Renáta Hus a Chelčický
Semelková Jana Pohádkový klásek
Smolíková Klára  Řemesla
Sol Mira Loupež v Zrcadlovém salonu
Stančík Petr Jezevec Chrujda točí fi lm

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

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

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

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

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

737 832 972
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VODOMIL 2014 V DRUHÉ POLOVINĚ Nabídka zájezdů TIC

ZPRÁVY Z INFORMAČNÍHO CENTRAZPRÁVY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

Výherní a poznávací soutěž S Vo-
domilem Zubří zemí 2014 vstupu-
je srpnem do své druhé poloviny.  
Osmý ročník totiž začal 1. 5. a kon-
čí 31. 10. 2014.  Vodomil soutěžící 
provede po zajímavých místech 
Bystřicka, kde na ně čeká kontrolní 
otázka a příslušné razítko. Ke kaž-
dému místu se také vztahuje jeden 
zajímavý příběh.

Zájemci navštíví deset míst od 
Dalečína a Skalského dvora až po 
Nedvědici a Dolní Rožínku. Ke ka-
ždému místu se také bude vztahovat 
jeden zajímavý příběh či pověst. 

A jaké budou ceny? Pokud bude 
mít účastník vyplněno alespoň 6 
rubrik se správnou odpovědí, ob-
drží jednu volnou vstupenku do 
Městského muzea v Bystřici pro 
rok 2015. V případě alespoň 9 rub-
rik se správnou odpovědí obdrží 
jednu VIP vstupenku do Wester-
nového městečka Šiklův mlýn na 
sezónu 2015. A kdo bude mít v po-
řádku všech 10 rubrik, postupuje 
do slosování o hlavní výhry:
jízdní kolo v hodnotě 7 000,- Kč
 dárkový poukaz pro 2 osoby na 

jízdu BVP (tankem) + vstup do 
Westernového městečka Šiklův 

mlýn  v hodnotě 932 Kč (platnost 
na sezónu 2015)
 romantická večeře pro dvě osoby 

v hotelu Skalský dvůr
 romantická večeře pro dvě osoby 

v Penzionu Hodůnka ve Štěpáno-
vě 
 romantická večeře pro dvě osoby 

v restauraci Club Bystřice
 romantická večeře pro dvě osoby 

v restauraci Borovinka
 Areál sportu a kultury – 10x vstup 

do bazénu/posilovny
 2 vstupenky na divadelní představe-

ní v Kulturním domě Bystřice n. P.
 knihy Vlastivědný sborník Bys-

třicka 
 knihy Na bystré vodě a Zubštejn-

ské dědictví.
-hj-

Poznávací zájezd po našem regionu vede tentokrát netradičními místy, kde 
by laik mnoho zajímavého nehledal, ale odborník si přijde na své. Více napoví 
program:

Zájezd „Loučení s létem 2014“ 25. září 2014
  8.00 – odjezd od TIC Bystřice n. P.
  8.10 –  8.40 Pivonice – prohlídka kaple sv. Anny
  8.50 –  9.10 Kozlov – vyhlídka do údolí Svratky
  9.25 – 9.45 Bolešín – vyhlídka nad Hraběcím stolkem
10.00 – 10.45 Velké Tresné – prohlídka muzea
10.50 – 11.10 Rovečné – osobnosti pochované na evang. hřbitově
11.30 – 12.30 Štěpánov – oběd, indiv.  prohlídka městyse
12.40 – 13.00 Dolní Čepí – prohlídka kostela sv. Václava
13.10 – 13.40 Černvír – prohlídka kostela Nanebevzetí PM
13.45 – 14.15 Doubravník – ochutnávka Doubravnického piva
14.25 – 14.55 Nedvědice – zastávka v cukrárně, indiv. prohlídka městyse
15.00 – 15.15 Kovářová – vyhlídka do údolí Svratky
15.30 – návrat do Bystřice

Po celou cestu výklad Hynka Jurmana o zajímavostech kraje.
Přihlášky jsou možné v Turistickém informačním centru v Bystřici. Cena 

podle počtu přihlášených cca 150 až 200 Kč. Záloha 100.- Kč.
-hj-

Předprodej vstupenek na divadel-
ní představení Čtyři dohody svěd-
čil o tom, že o některá představení 
je ještě nebývalý zájem. A pak se 
mohou přihodit různé nehody. Pro 
bystřické zájemce jsme dostali 13 
(slovy třináct!) vstupenek. Ale je-
jich předprodej oznámili pořadatelé 
dávno dopředu. Telefon se netrhnul, 

volaly hlavně ženy. Každá z nich si 
zamlouvala shodou okolností 4 vstu-
penky a volala: „Když pro ně nepři-
jde Palečková, tak určitě Malíčková! 
Buď přijde Černá nebo Bílá!“

Hovory s nimi vedli postupně tři 
pracovníci, mnohé se slíbilo, hlava 
z toho šla kolem, tři dámy si pak 
odnesly po čtyřech vstupenkách, i ta 

poslední se udala.
Závěr? Na desítky zájemců se 

nedostalo, většina z nich byla pořád-
ně naštvaná. TIC ani městský úřad 
neměly z prodeje ani haléř zisku 
a ještě získaly mnohé kritiky. Takže 
se všem omlouváme a pro příště se 
už nic rezervovat nebude, kdo přijde, 
ten mele!                                    -red-

Ta rezervace vstupenek!

IX.Memoriál Františka Proseckého seniora 
setkání veteránů a jejich příznivců v Bystřici n. P. 

Tak jako již několik let po sobě 
se druhou sobotu v srpnu sjelo do 
Bystřice několik historických, spor-
tovních aut,  motorek, traktorů i au-
tobusů. Letošní rok to bylo na 200 
čtyřstopých a více jak 100 dvousto-
pých motorových vozidel, na která se 
přišlo podívat  více jak 2000 diváků. 
Ti viděli mimo již zmiňovaných ve-
teránů i přehlídku dobového oblečení 
z třicátých let minulého století, kte-
rou předvedl Módní salon - Baxan-
tová s.r.o., paní Hany Procházkové 
z Čechtína. K tomuto všemu také 
zahrála na pojízdném podiu za trak-
torem Zetor 25 z roku 1959 již legen-
dární bystřická big-beatová skupina 
KROKY, která příští rok oslaví již 40 
let od svého založení.

Po celý víkend byla prodloužená 
otevírací doba loni otevřeného Depo-
zit - Muzea veteránů bystřického TA-
TRA klubu, kam měli účastníci srazu 
samozřejmě vstup zdarma. V sobotu 
se  zdarma mohli svézt kyvadlovou 
dopravou - historickým autobusem, 
i ostatní diváci z náměstí do Depozit 
- Muzea, se zastávkou v cukrárně Na 
Růžku.

Ve 13 hodin odstartoval pan sta-
rosta Karel Pačiska první posádku 
veteránů, jenž mířila do Žďáru nad 
Sázavou, kde dopravní a přeprav-
ní společnost ZDAR a.s. připravila 
výstavu historických nákladních au-
tomobilů a autobusů. Odsud se již 
většina  posádek  odpoledne  rozje-
la  domů,  mimo  několika,  které  se  

rozhodly  zhodnotit  celodenní  akci  
s  pořadateli  v  prostorách Depozit 
- Muzea.           

Dle současných ohlasů to vypa-
dá, že se i příští rok druhou sobotu 
v srpnu, tedy před bystřickou Vavři-
neckou poutí, sjedou  veteráni,  jejich  
majitelé  a  přiznivci  na  bystřickém  
náměstí  u příležitosti konání  jubilej-
ního  X. Memoriálu  bystřického  ro-
dáka  Františka  Proseckého seniora. 
A věřme, že i v takovém počtu  a   za 
takového počasí,  které nás provázelo 
poslední dva roky.

František PROSECKÝ  veterán TA-
TRA klub Bystřice nad Pernštejnem
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Úterý 16. září – velký sál – 19.30 
Zahajovací koncert 
HUDBA STARÝCH MISTRŮ
ORCHESTR ATLANTIS
PAVLA ŠVESTKOVÁ – koloraturní 
mezzosoprán
Dirigent: Vítězslav Podrazil

Orchestr Atlantis byl založen V. Pod-
razilem v roce 1993. Soubor je tvořen 
hudebníky, kteří se systematicky za-
bývají komorní a sólovou hrou. V roce 
2010 byla V. Podrazilovi a Orchestru 
Atlantis udělena cena Euro Pragensis 
Ars za interpretaci skladeb soudobých 
autorů. Vítězslav Podrazil vystudo-
val obor dirigování na AMU v Praze 
ve třídě V. Neumanna. Během studia 
pracoval jako asistent dirigenta v opeře 
ND v Praze pod vedením Z. Košlera. 
Byl dirigentem plzeňské opery a šéf-
dirigentem Komorní opery Praha. Vedl 
Symfonický orchestr plzeňské konzer-
vatoře.
Pavla Švestková, mezzosopranistka 
mladé generace, sklízí na svých kon-
certech nadšené ovace publika v nej-
různějších koutech  světa. Studovala 
zpěv na Pražské konzervatoři u J. Ko-
touče a autentickou interpretaci barokní 
hudby na mezinárodních interpretač-
ních kurzech. Od roku 2008 vystupuje 
s Gran Duettem Concertante a Orches-
trem Atlantis.
www.podrazil-orchestr-atlantis.cz, 
www.svestkovapavla.cz 
  
Úterý 7. října – malý sál – 19.30 
KLAVÍRNÍ RECITÁL
MAREK KOZÁK

Od čtyř let navštěvoval hodiny klavíru 
v ZUŠ v Brušperku. V roce 2008 byl 
přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ost-
ravě. V roce 2012 byl přijat na HAMU 
v Praze, kde studuje ve třídě prof. I. 
Klánského. Pro svoje nadání byl v roce 
2014 vybrán Nadací Českého hudební 
fondu na Prémiovou listinu mladých 
umělců pro nejlepší mladé interprety. 
www.nchf.cz 

Středa 5. listopadu – malý sál – 19.30
TROJANOVO TRIO
PAVEL HŮLA – housle
PETR PAULŮ – kytara
LADISLAV HORÁK – akordeon
Interpreti spolupracují v triu od roku 
2006, kdy je spojila společná práce na 
díle Václava Trojana. 
Pavel Hůla, dvojnásobný vítěz Kocia-
novy houslové soutěže a laureát mezi-
národní rozhlasové soutěže Concertino 
Praga v oboru klavírního tria je absol-
ventem AMU v Praze. Od roku 1975 
je primáriem Kocianova kvarteta, s kte-
rým absolvoval téměř 3000 koncertů 
po celém světě a nahrál víc než 50 CD. 
Od roku 2001 je uměleckým vedoucím 
komorního orchestru Praga Camerata a 
od roku 2006 působí pedagogicky na 
pražské AMU.
Petr Paulů, po absolutoriu konzer-
vatoře v Plzni vystudoval AMU. Od 
roku 1983 je profesorem kytarové hry 
na Pražské konzervatoři. Koncertoval, 

33. ročník KPH v Bystřici n. P.  2014 - 201533. ročník KPH v Bystřici n. P.  2014 - 2015
nahrával a vedl mistrovské kurzy ve tři-
ceti státech USA, absolvoval koncertní 
turné po Evropě, Severní a Jižní Ame-
rice, vedl mistrovské kurzy a televizní 
pořady v Brazílii. Je autorem kytarové 
školy „Breviář klasického kytaristy“. Je 
autorem mnoha scénických hudeb k di-
vadelním hrám a pohádkám.
Ladislav Horák, absolvent Pražské 
konzervatoře a Západočeské univer-
zity. Během studií se stal vítězem ná-
rodní soutěže v Hořovicích a laureátem 
mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii 
a Španělsku. Koncertuje jako sólista, 
komorní hráč a za doprovodu orchest-
rů. Pravidelně vystupuje na prestižních 
festivalech v Severní Americe, Asii i 
Evropě. www.triartmanagement.cz 

Úterý 16. prosince – malý sál – 19.30 
SLOVANSKÉ TANCE
KRISTINA A MARTIN KASÍKO-
VI – čtyřruční klavír
JAN ŠŤASTNÝ – mluvené slovo
Čtyři ruce a dvacet prstů, to je duo Ka-
síkových. V jejich repertoáru se objeví 
skladby od nejznámějších mistrů, jako 
je Antonín Dvořák nebo Johannes 
Brahms. Zazní Slovanské a Uherské 
tance prokládané úryvky z Dvořákovy 
korespondence. 
Martin a Kristina Kasíkovi vystudo-
vali konzervatoř v Ostravě a Akademii 
múzických umění v Praze. Kristina 
Kasíková pravidelně natáčí pro Český 
rozhlas a vystupuje jako sólistka v ně-
kolika komorních souborech. Martin 
Kasík je nositelem řady ocenění. Uspěl 
i v zahraničí, když v roce 1999 vyhrál 
prestižní soutěž Young Concert Artist 
Competition v New Yorku. Společně 
s Kristinou vydal v roce 2004 kom-
pletní nahrávku Dvořákových Slovan-
ských tanců.
Jan Šťastný se narodil ve Zlíně. Stu-
doval DAMU a od roku 1988 do roku 
1992 působil v Národním divadle. Po 
odchodu z ND se stal členem Divadla 
na Vinohradech. 
www.arcodiva.cz 

Čtvrtek 8. ledna – malý sál KD – 19.30
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 
KONCERT 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a 
operní hosté
JIŘÍ JAHODA – housle
JANA RYŠÁNKOVÁ – klavír
MIROSLAV ZICH – violoncello
MIKY ISOCHI - mezzosoprán
Svátečně laděný program, zaměřený 
na slavné árie z oper a operet světového 
repertoáru a virtuózní skladby
pro klavírní trio.
Miky Isochi se narodila v japonské 
Chibě. Zpěv vystudovala na Státní vy-
soké umělecké škole v Tokiu. Po úspěš-
ném absolutoriu si doplnila vzdělání 
postgraduálním studiem na Vysoké 
hudební škole Franze Liszta ve Výma-
ru. Začala se podílet na operních pro-
jektech jako členka souboru tokijské 
Nikkai-opery. Miki Isochi je držitelkou 
1. ceny pěvecké soutěže v Chibě a 2. 
cen z mezinárodních soutěží „Banri-

no-cyojvohai“ a „La splender Gesan-
gwettbewerb“.
www.globart.cz 

Úterý 17. února – malý sál – 19.30
KONCERT PRO DVĚ VIOLON-
CELLA
DOMINIKA WEIS HOŠKOVÁ – 
violoncello
JIŘÍ HOŠEK – violoncello, klavír
Dominika Weis Hošková po studiích 
na Pražské konzervatoři pokračovala na 
HAMU, kde absolvovala Magisterské 
studium v roce 2008.  Stala se abso-
lutním vítězem soutěžního konkurzu 
o „stipendium Yamaha“ v roce 2004. 
Sólově koncertovala s renomovanými 
orchestry, vystupovala v mnoha pořa-
dech v České televizi. V roce 2007 ab-
solvovala půlroční stáž na konzervatoři 
v Paříži a kurzy v Izraeli. V současnosti 
dokončila studium v Izraeli na Jerusa-
lem Academy of Music, kde získala 
dvě absolutní vítězství v mezinárodní 
všeoborové smyčcové soutěži.
Jiří Hošek je pokládán za jednu z nej-
výraznějších postav interpretačního 
umění současnosti. Studoval na Kon-
zervatoři a HAMU v Praze. Zúčastnil 
se úspěšně 10 mezinárodních soutěží. 
Výrazně se uplatnil jako sólista i zaní-
cený vykladač v televizních pořadech o 
A. Kraftovi, M. Kraftovi a D. Poppero-
vi, Je docentem Hudební fakulty AMU 
v Praze.
www.dominikahoskova.com, www.
hamu.cz/katedry/katedra-strun-
nych-nastroju/hosek-jiri 

Čtvrtek 19. března – malý sál – 19.30 
hodin
O LÁSCE …HUDBOU A S LÁS-
KOU
EVA VLČKOVÁ NEDOMOVÁ – 
soprán
KATEŘINA HLOUŠKOVÁ DO-
STÁLOVÁ – mezzosoprán
MARTA VAŠKOVÁ – klavír
Eva Vlčková Nedomová je absolvent-
kou brněnské konzervatoře a JAMU 
v oboru klasický zpěv. Nastudovala ně-
kolik rolí, zúčastnila se soutěže A. Dvo-
řáka v Karlových Varech, kde získala 
3. místo a pěvecké soutěže B. Martinů 
v Praze, kde získala ocenění za nejlepší 

interpretaci skladby B. Martinů. V sou-
časné době se věnuje koncertní činnosti 
a vystupuje s komorním souborem Fio-
ri della musica.
Kateřina Hloušková Dostálová ab-
solvovala konzervatoř v Brně, nyní je 
studentkou 3. ročníku JAMU pod ve-
dením Natalie Romanové – Achaladze. 
V roce 2005 získala cenu Absolutního 
vítěze na písňové soutěži B. Martinů 
v Praze a v roce 2009 získala 2. místo 
na soutěži konzervatoří v Olomouci. 
Spolupracuje s komorním orchestrem 
CHORDATA, věnuje se pořádání cha-
ritativních koncertů, působí jako učitel-
ka zpěvu na ZUŠ. 
Marta Vašková, docentka Hudební 
fakulty JAMU v Brně, působí od roku 
1986 na katedře zpěvu jako klavírní 
doprovazečka. Pravidelně koncertuje 
v Německu a v Rakousku, účastní se 
mezinárodních pěveckých soutěží a 
kurzů. Se svým manželem tvoří klavír-
ní duo. 

Úterý 16. dubna – malý sál – 19.30
CANTARINA CLARINETE 
HANA TAUCHMANOVÁ – klarinet 
JANA LAHODNÁ – klarinet
JANA ČERNOHOUZOVÁ – klarinet
VĚRA KESTŘÁNKOVÁ – klari-
net, basklarinet
Hana Tauchmanová, vystudovala 
zpěv na Konzervatoři v Bratislavě, poz-
ději dokončila operetní nástavbu. Tepr-
ve v roce 2006 začala hrát na klarinet. 
Jana Lahodná, laureátka mezinárod-
ní soutěže Pražské jaro 2008 pochází 
z Prahy. Vystudovala hudební Gymná-
zium Jana Nerudy, pražskou Konzerva-
toř a HAMU v Praze. 
Jana Černohouzová absolvovala 
Konzervatoř v Brně. Sólově vystupo-
vala s orchestrem Konzervatoře Brno, 
s Moravskou fi lharmonií Olomouc a 
s Filharmonií Brno. 
Věra Kestřánková navštěvovala 
konzervatoř v Českých Budějovicích. 
Vystupuje sólově s Jihočeskou fi lhar-
monií, pravidelně hostuje v Západo-
českém symfonickém orchestru Ma-
riánské Lázně, orchestru Františkovy 
Lázně a Plzeňské fi lharmonii.  
www.cantarinaclarinete.cz
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2014PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2014

Pondělí 1. září – pátek 12. září – malý 
sál KD
Pořádá: Klub v 9 a Kulturní dům
PRODEJNÍ VÝSTAVA
KŘIŽOVATKY DUŠE
Vystavující jsou klienti, kteří využívají 
služeb Klubu v 9, dochází na poboč-
ky ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici 
nad Pernštejnem. Vystavené výrobky 
vznikly ve tvůrčích dílnách Klubu v 9.
Miloslava Ondrášková – keramika, 
věnuje se plátové tvorbě, tvoří kera-
mické kachle s přírodními motivy
Bc. Stanislava Novotná – keramika, 
tvoří keramické nádoby a symboly 
v keramice, věnuje se fi gurální tvorbě
Břetislav Havelka – obrazy, pomocí 
tvorby vyjadřuje svoje pocity, obrazy 
jsou odrazem, krajinou duše
Otevřeno: pondělí – pátek:  8 - 11 
hodin, 15 - 17 hodin sobota, neděle 
14 - 17 hodin    
Vstupné: dobrovolné

Středa 10. září – velký sál KD – 10.00
KINO  
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pro děti od 3 do 
9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Čtvrtek 11. září – velký sál KD – 19.30
KONCERT: Jan Vančura, Irena 
Budweiserová a PLAVCI
Oblíbená česká skupina PLAVCI, 
věnující se stylu folk country, oslavila 
45 let existence. První sestava se sešla 
v roce 1964 a tvořili ji M. Dufek, A. 
Hájek, M. Řihošek, J. Vančura a J. 
Veisser. O rok později pětice odehrála 
svůj první koncert. V roce 1966 se zú-
častnili festivalu Porta a zvítězili. Svou 
první desku vydali v roce 1968 a již 
v roce 1970 měli na svém kontě první 
prodaný milion desek v Českosloven-
sku. JNa konci roku 1989 postihla 
kapelu osudová rána. Po těžké nemo-
ci zemřel kapelník A. Hájek. V roce 
1990 se kapela vrátila k původnímu 
názvu Rangers. V roce 2005 tragicky 
zahynul druhý zakládající člen kapely 
M. Dufek. 
Vstupné: 200 Kč; P
ředprodej: kulturní dům

Úterý 16. září – velký sál KD – 19.30
Zahajovací koncert 33. ročníku 
Kruhu přátel hudby
HUDBA STARÝCH MISTRŮ
ORCHESTR ATLANTIS
PAVLA ŠVESTKOVÁ – koloratur-
ní mezzosoprán
Dirigent: Vítězslav Podrazil
Orchestr Atlantis byl založen V. Pod-
razilem v roce 1993. Soubor je tvořen 
hudebníky, kteří se systematicky zabý-
vají komorní a sólovou hrou. Kromě 
všeobecně známých skladeb tvoří vel-
kou část repertoáru Orchestru Atlantis 
duchovní hudba, méně známé skladby 
starých mistrů a díla soudobých auto-
rů. V roce 2010 byla V. Podrazilovi a 
Orchestru Atlantis udělena cena Euro 
Pragensis Ars za interpretaci skladeb 
soudobých autorů. Zúčastnil se me-

zinárodního festivalu „Starý zákon 
v umění“, mezinárodního hudebního 
festivalu „Musica ludaica“, vystupoval 
společně s Tel-Avivským komorním 
sborem. 
Vítězslav Podrazil vystudoval obor 
dirigování na AMU v Praze ve třídě V. 
Neumanna. Byl dirigentem plzeňské 
opery a šéfdirigentem Komorní opery 
Praha. Vedl Symfonický orchestr pl-
zeňské konzervatoře.
Pavla Švestková, mezzosopranistka 
mladé generace, sklízí na svých kon-
certech nadšené ovace publika v nej-
různějších koutech světa. 
Program: G. F. Händel, A. Vivaldi, G. 
P. Telemann, J. Gay, J. Ch. Pepusch, 
J. Haydn aj. Generální partner kon-
certů KPH – Rathgeber k.s., Partner 
– Petrast, a.s. 
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH  
Předprodej: kulturní dům

Úterý 23. září – velký sál KD – 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ O ŠEVCI KUBOVI
Uvádí: Divadýlko MRAK
Tato divadelní pohádka je složena 
z jednoho původního a třech samostat-
ných příběhů Ševce Kuby. Kuba má 
doma hodnou ženu Andulku, s kterou 
si žijí vcelku spokojeně, jen kdyby An-
dulka trochu více přemýšlela. Všechno 
myslí dobře, jenže její dobré skutky 
jsou nedomyšlené a tak vždy způsobí 
malou rodinnou tragédii. Doba trvání: 
cca 50 min.
Určeno: dětem MŠ a 1. – 2. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Středa 24. září – velký sál KD – 19.30 
ZÁBAVNÝ POŘAD 
SCREAMERS „ŠEST STATEČ-
NÝCH“ 
Nejúspěšnější a nejoblíbenější česká 
travesti skupina SCREAMERS se 
představí bystřickým divákům s no-
vým programem – ŠEST STATEČ-
NÝCH.  Podle ohlasů se jedná opět 
o výborný pořad, který vás v žádném 
případě nezklame.
Vstupné: 220 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Čtvrtek 25. září – velký sál KD – 
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno. Přihlášky mohou podávat školy 
i jednotlivci.

Pátek 26. září – velký sál KD – 18.30
KINOKAVÁRNA
BONY A KLID 2
„Chceš bony, ňáký bony?“ Ulice 
v centru Prahy patřily jim, vydělávali 
hodně peněz a divoce je utráceli. Co 
ale dělá partička někdejších veksláků 
dnes? Hrají: Simona Chytrová, Jan 
Potměšil, Veronika Jeníková, Roman 
Skamene, Jakub Prachař, Josef Ne-
dorost, Marika Procházková, Gabriela 
Kratochvílová, František Švihlík aj. 

Režie: Vít Olmer. Zvuk Dolby Digital 
5.1 – 108 minut
Vstupné: 60 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Úterý 30. září – velký sál KD – 10.00 
DOKUMENTÁRNÍ POLOHRA-
NÝ FILM
BOHUMIL HRABAL „Takže se 
stalo, že…“
Celovečerní dokumentární fi lm ke sté-
mu výročí narození slavného českého 
spisovatele Bohumila Hrabala
Účinkují: Jiří Menzel, Oldřich Kaiser, 
Jan Němec, Petr Koliha, Ivo Krobot, 
Vladislav Merhaut, Egon Bondy aj. 
Režie: Oliver Malina Morgenstern
Vstupné: školy 25 Kč, veřejnost 40 Kč

Připravujeme v říjnu:  
7.10.  Marek Kozák, klavírní recitál/

koncert KPH/
9.10.  Zahájení kurzu taneční a spo-

lečenské výchovy pro dospělé 
- začátečníci

11.10. - 12.10. Bystřické hody
15.10. Kšanda /divadelní představení – 

hrají herci pražských divadel/
26.10. - 6. Setkání harmonikářů
Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek:Kulturní dům, 
Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbys-
tricenp.cz, www.kdbystricenp.cz 
Po-Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 
– 17.00 /pokladna/

POZVÁNKAPOZVÁNKA

M sto Byst ice nad Pernštejnem,
KPV, SBS, PTP,  Sokol, Orel, Junák

v pátek 12. zá í 2014 v 1000

na setkání 
u sochy T. G. Masaryka,

abychom vzpomn li 77. výro í úmrtí 
prvního prezidenta

eskoslovenské republiky
T. G. Masaryka.

Úmrtím prezidenta T. G. Masaryka 
odešla z jevišt  národních i sv tových d jin 
osobnost, která dokázala svou moudrostí, 

mravností a celým svým životem, 
položit základy pravd , svobod  a est-

nosti v uskute ování demokracie.

zvou všechny ob any

Sraz všech ú astník  setkání
je u sochy T.G.M.

POZVÁNKA

POZVÁNKA POZVÁNKA

Kartářka na náměstí!!!
Prý se dvě jednání ze tří odehrávají v hospodě 

a pijí nejen herci, ale prý i publikum! Je to pravda? 
Vykládá se i cosi o spodním prádle. Představení 
Kartářky zahraje ochotnický soubor VOFUK ze 
Štěpánova na ukončení Bystřického léta v pátek 

29. srpna od 20:00 hodin v amfi teátru na náměstí. Tam se 
také potvrdí či vyvrátí všechny legendy o představení, jehož 
světová premiéra byla uvedena v hlavních zprávách TV Nova.
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100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY        Historie pohlednic

(pokračování z min. čísla) 

Pohlednice  8.1.1915:

Drahá Naninko!
Sděluji Ti, že dopis jsem od tebe s radostí obdržel, těší mě jen, když jste 

všeci chvála Bohu zdrávi. Franz odjel do Lublaně k našim kverom. Piš mi, 
Naninko, jestli tu poslední bedničku obdrželas. Naši mi poslali zabijačky, ale 

již se to kazilo, ono je škoda posílat něco od masa. Tedy mi neposílej nic, jest-
li zde budeme déle, tak mi pošleš buchtu a trochu uděláš zázvoru. Pozdravuj 
ode mě maminku, tetičku, rodiče, přátele.

Sbohem, se srdečným pozdravem líbá Vladimír 

Pohlednice z 24.11.1914 dokládá, že byly snahy bystřické strážníky nějakým způsobem z vojenské služby vyvázat:

Především promiňte mi, že jsem 
Vám tak dlouho nepsal. Právě nyní 
budu klapati na stroji za Vás žádost. 
Myslím, že žádost tato bude platná a 

že se za několik dnů zase v Bystřici 
uvidíme. Často si na Vás v kanceláři 
vzpomínáme, poněvadž s těmi no-
vými nic není. Jedlička již zase šev-

cuje, Hrstkovi ve čtvrtek má vypršet 
dovolená, ale je tady Odvodní komis 
a tak možno, že mu ještě urlaub něja-
ký dají. Tedy brzo na shledanou!

S přátelským pozdravem  
(podpis nečitelný)

Nedatovaná pohlednice:

Milý pane!
Konečně mohl jsem se dostati k tomu Vám psáti. Měl jsem stále tolik prá-

ce, že mně ani chvilka nezbývalo. Potěšilo mě, že jste opět zdráv a že můžete 
na ty „lotry papežnické“ páliti. Jen Pane Bože houšť na ně, ať jsou všichni 
z povrchu země smeteni. Přijde i Štourač č.274 právě odvedený. Dne 5.t.m. 

natropil i tu vítr značné škody.
Panu účetnímu bylo povolení prodlouženo, p. Šlingr pro vadu srdce osvo-

bozen. Kurfürst musel k prohlídce do Brna – neví, jak to dopadne. Jinak vše 
při starém – zdraví Vás všichni

i Vám oddaný A. Šmídek
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1. SVĚTOVÁ VÁLKA V BYSTŘICKÉ FARNÍ KRONICE

Bystřická farní kronika, zalo-
žená roku 1803 farářem Janem 
Nedopilem, představuje cenný 
zdroj informací nejen k dějinám 
bystřické farnosti, ale i města jako 
celku. O 1. světové válce pojedná-
vá – a to velmi obšírně – rovněž 
kronika městská, ta však vznikla 
až v roce 1923 a válečné události 
tedy popisuje zpětně a s časovým 
odstupem několika let. Zápisy ve 
farní kronice, které byly poříze-
ny za faráře Rainholda Vágne-
ra, jsou sice stručnější, dobovou 
atmosféru v našem městě však 
zachycují bezprostředně a bez 
zkreslení, jemuž nutně podléhají 
všechny vzpomínky.

1914
Na svátek sv. Petra a Pavla za-

vražděn byl v Sarajevě nástupce 
trůnu arcivévoda Ferdinand d’Este 
a jeho manželka Žofi e. Vražda byla 
připravena z Bělehradu a měli v ní 
účast i někteří členové vlády Srb-
ska. Jelikož Srbsko odepřelo dáti 
žádanou satisfakci říši rakousko-
-uherské, byla od naší říše vypo-
vězena válka Srbsku. Za Srbskem 
stálo Rusko, a chystalo se proto 
přepadnouti naši říši. I vypověděl 
proto Rusku válku náš spojenec, 
německý císař Vilém II. Hned po-
tom vypověděly válku nám a Ně-
mecké říši spojenci Ruska, Francie 
a Anglie, a tak povstala světová vál-

ka, jejíž průběh znám bude z dějin 
světových.

1915
Světová válka zuřila celý rok 

dále. Povoláváni byli toho roku jen 
poněkud schopní muži od 18–55 
roků. V Bystřici byla zřízena re-
servní nemocnice pro raněné a ne-
mocné vojíny v domě, který patří p. 
Albertovi Domanskému (dříve p. 
Romanovi Janečkovi), c. k. setníku 
ve výslužbě. Průměrně bylo v něm 
ošetřováno 20–30 raněných vojínů. 
Postele a prádlo ložní, jakož i pe-
řiny s nevšední ochotou půjčili ob-
čané z Bystřice i z okolí. Náklady 
na výživu nesl erár. Konaly se časté 

sbírky v kostele ve prospěch péče o 
vojíny. Sbírky ty v r. 1915 vynesly 
téměř 1000 K.

V tomto roce vypověděla nám 
válku také Itálie, která po 30 roků 
bývala naším spojencem. Násled-
kem toho přistěhovali se na Moravu 
uprchlíci z jižních krajů mocnář-
ství. V Bystřici i ve farnosti jich 
bylo přes 150. Bydlel zde také farář 
z jižních Tyrol don Valentino Li-
bardi, farář ve Varone. Konával jim 
v neděli po našem požehnání kázá-
ní a požehnání. Jest to lid zbožný. 
Náš lid říká o nich, že ženy jejich 
nemilují čistotnost a větší práci.

Pokračování příště.
Připravil Jan Pulkrábek

Pohlednice z 6. 4. 1915 přibližuje běžný život vojáků:

Drahá Naninko!
Právě dnes jsem dostal od Honzíka lístek a píše mi, že na 15. dubna pojede 

na urlaub, na to setí dostanou snad 14 dnů. Tak jsem mu psal, aby mi na to 
hlavátko (?) zavezl trochu mrvy od našich, ono to bude přece lepší nežli prá-

šek. My teď od tohoto prvního budem mít menší geld a jídlo (?) jako v míru, 
14 h. oběd, 7 h. snídaně, 6 h. večeře, maso bude rybí, to se budem míti dobře. 

Počasí jest zde pěkné, nového tak nevím nic.
Pozdrav na všechny přátele a známé.
Sbohem, se srdečným pozdravem líbá tě i děti váš Vladimír 

Jarmila Michálková

„Máte to tu moc pěkné. Všechny ryby jsou moc pěkné. A všechny 
staré pruty jsou pěkné a moc se mi líbily.“                              Jan Čada

„Krásné muzeum, nádherná výstava všech exponátů, hlavně ura-
nové doly a rybičky.“                                       Jarda, Peťa a Terezka
„Moc krásná a poučná expozice. Děkujeme za krásný zážitek“

Křížovi z Bolešína
„Super ryby“          Sára, Adam, Zuzanka maminka, Věrka a Anička
„Krásná výstava rybiček, školy a obrazů. Jen tak dál.“

I + J + A + D
„Výstava je krásná a poučná, paní průvodkyně milá a příjemná, 
děkujeme za hezké a příjemné odpoledne. Děkuji.“         Čáslavská
„Výstava velmi krásná, zajímavá; našemu Lukáškovi (5 let) se 
moc líbila.“                                                                     T.
„Byli jsme tu, ryby OK, třída, žužo.“                                 Tomáš
„Výborný.“                                                                      Adélka
„Moc krásné muzeum“

„Děkujeme za krásnou prohlídku muzea. Moc pěkné a poučné. 
Zase rádi přijedeme.“                                     Brychtovi, Cerekvice
„Moc se mi tu líbilo. Krásné ryby. Moc díky.“    

Aneta + rodina Maňáskova
„Výstava se nám moc líbila a všem ji doporučujeme. “     Adam a Milada
„Děkujeme za možnost vidět Vaše muzeum.“  

                                               Jana a Peter Kurekovi, Strakonice

Zprávy z muzea Expozice Živé ryby Vysočiny má velký ohlas

Nová expozice Živé ryby Vysočiny má u 
všech návštěvníků a především u dětí velký 
ohlas. Moc nás těší, že se Vám expozice líbí. 
Budeme ji samozřejmě i nadále udržovat a 
vylepšovat tak, abyste se k nám i rádi vraceli. 

Muzeum nenabízí pouze expozici Živé 
ryby Vysočiny, ale také Uran na Vysočině, 
Mineralogii, Starou školu, Řemesla, Prádel-
nu, Horáckou světničku, Štěpánovskou litinu 
a Síň odkazu A. Lukáška. Nyní zde můžete 
zhlédnout i výtvarnou kolektivní výstavu Z. 
Makovský - Sochy, T. Rossí - Obrazy.

Muzeum je otevřeno pondělí až neděle 
8.00-11.30, 12.30-16.00. 

-iv-

Z návštěvní knihy:

PODĚKOVÁNÍ
Sbírkový fond městského muzea se v 

dnešních dnech rozrostl o kolekci kro-
nik Sokola Bystřice nad Pernštejnem. 
(I. díl  1898-1905, II. díl 1905-1911, III. 
díl 1911-1923, IV. díl 1923-1932 a V. díl 
1932-1947). Městské muzeum děkuje 
panu Josefu Samkovi nejenom za darová-
ní kronik muzeu, ale i za jejich záchranu 
před zničením.

Vladimír Cisár

Farní kronika
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Generál Laudon jede skrz Bystřici aneb neznámá kapitola dějin města
Poněkud upravená verze prastaré 

sprostonárodní odrhovačky vyjadřuje 
docela přesně, co se v Bystřici odehrá-
valo v letech 1764 až 1784. Nezmiňují 
se o tom vážná historická pojednání, 
ať už se jedná o Tenorovy Z pamětí 
města Bystřice nad Pernštýnem (Brno 
1909) a Štarhova publikace k 400. vý-
ročí povýšení Bystřice na město (Blok 
Brno 1980). Dokonce ani kniha Na 
bystré vodě (2010) o tak zajímavých 
bystřických událostech nic neví, stejně 
jako celá řada propagačních materiálů 
pro turisty. Přitom možností chlubit se, 
že do Bystřice jezdil jeden z největších 
vojevůdců 18. století, polní maršál, ra-
kouský generalisimus Ernst Gideon 
von Laudon, se může jen málo měst 
na Moravě. V době po skončení sed-
mileté války byl totiž ve městě ubyto-
ván jeden z praporů jeho pluku, který 
dostal od císařovny Marie Terezie za 
věrné služby v roce 1760. 

Je zajímavé, že povědomí o tak vel-
ké vojenské posádce a navíc o tak slav-
ném generálovi se v ústní tradici obyva-
tel zachovalo jen v identifi kaci objektu 
vojenské nemocnice v domě č.p. 217 
(při výjezdu z města na Vír – naproti 
bývalému Vašinovu mlýnu). Navíc ani 
nebylo jasné ve které době a za jakým 
účelem nemocnice fungovala, i když 
v archivních dokumentech bystřického 
městského archivu (SOkA Žďár nad 
Sázavou) je řada dokladů, z kterých vy-
plývá, že město se v druhé polovině 18. 
století  podílelo na stavbách a údržbách 
vojenských objektů v Bystřici. A tako-
vých staveb pro několik set vojáků mu-
sela být celá řada. Kde byly, dnes nikdo 
neví. Nepovšimnuty zůstaly i nálezy 
lidských koster při výstavbě silnice č. 
I/18 v 50. letech minulého století právě 
v prostoru křižovatky na Vír, a to nejen 
tehdy, ale ještě v nedávné době. Prav-
děpodobně se jednalo o vojáky, kteří 
zemřeli ve vojenské nemocnici a jsou 
uvedeni v matrice zemřelých.

Impulzem pátrání v tomto směru 
byla listina z roku 1758 objevená na 
jaře 2012  za obrazem hlavního oltáře 
farního kostela sv. Vavřince. V souvis-
losti s ověřováním totožnosti podepsa-
ných svědků tohoto pamětního spisu, 
zejména pak městského syndika (písa-
ře) Jana Nepomuka Schindlera v mat-
rikách oddaných a pokřtěných v tomto 
období, se zjistilo, že mezi léty 1763 
– 1784 se narodilo ve městě více něž 
sto dětí manželkám vojáků, kteří byli 
ubytováni po celé řadě domů města. 
Jednalo se určitě o nižší a vyšší dů-
stojníky, kteří nemuseli bydlet s muž-
stvem v kasárnách. Jmenovitě jsou 
mezi nimi uvedeni oberleitnant, felčar, 
vojenští chirurgové, feldvéblové, mer-
cator (zeměměřič), vojenský hospo-
dář, inspektor. Identifi kace domů, kde 
tito vojáci bydleli, byla jednoduchá 
po roce 1771, kdy došlo k očíslování 
všech domů města a tato čísla popisná 
jsou uvedena u novorozeňat v matri-
ce.Taktéž určení původu těchto dětí 
je v matrice snadné, u jmen otců je 
výslovně uvedeno: Mill. a Regiment 
Laudon. Příjmení otců jsou německá, 

česká, dokonce maďarská, u několika 
je uveden šlechtický predikát de. 

Jako místo narození je nejčastěji 
uváděn právovárečný dům č.p. 60 na 
náměstí –  donedávna kanceláře MěÚ 
a banky GE(8 dětí), již zmiňovaná 
vojenská nemocnice č.p. 217 (4 děti), 
dříve panský dům, později Hospo-
dářské družstvo č.p. 11 na náměstí (3 
děti), dále na č.p. 18 (3), č.p. 61 (4), 
č.p. 244 (4), č.p. 298 (3), atd.

Pro město se zhruba dvěma tisíci 
obyvateli musela být početná mírová 
vojenská posádka určitě přínosem. Vo-
jáci potřebovali jíst – a tehdy začínající 
brambory to jen nebyly, potřebovali 
pít – a voják, byť v míru, vodu nepije. 
Voják musí mít uniformu z kvalitní-
ho sukna. Zde se naskytla příležitost 
místním soukeníkům. Přímé napojení 
na vojenský erár vysvětluje bezpro-
blémově prudký nárůst výroby sukna 
ve městě a vysoké počty soukeníků, 
protože nebylo potřeba hledat pracně 
odbytiště. Zároveň ovce, které pár let 
produkují vlnu na sukno, je potřeba 
obměňovat a voják je ideálním kon-
zumentem masa. Což zase vysvětluje 
nepřiměřeně velký počet řezníků ve 
městě. Vojsko zkrátka přinášelo do 
města peníze, a tím i rozkvět. Začala 
éra sedmi desítek let relativního blaho-
bytu, která skončila velkým požárem 
města roku 1841 a všeobecným pokle-
sem řemeslné výroby sukna.

Ernest Gideon svobodný pán von 
Laudon se narodil pravděpodob-
ně 13. února 1716 v Toluen (dnes 
Laudona v Lotyšsku) a zemřel 14. 
července 1790 v Novém Jičíně. Byl 
rakouským vojevůdcem, jedním 
z největších vojevůdců 18. století. 
Proslavil se ve válkách s Pruskem a 
svým tažením na Balkán proti Os-
manské říši, které ho zařadilo mezi 
slavné turkobijce. Z jeho jména po-
chází zvolání či kletby himmellau-
don! (německy: Himmel Laudon, 
tj. Nebesa Laudon!), kterou údajně 
volali vyděšení Prusové.

Složitější je pátrání, jak se dostala 
vojanská posádka do Bystřice. Z vo-
jenských archivů vyplývá, že po skon-
čení Sedmileté války v únoru 1763, 
kdy c.k. monarchie defi nitivně ztratila 
Slezsko, byl Hilburghausenský pluk, 
kterému mimo další vojenské útvary 
velel generál Laudon, stažen k doplně-
ní a odpočinku do Čech a poté přešel 
do mírových posádek na Moravě – do 
Bystřice nad Pernštejnem, Žďáru nad 
Sázavou a Velkého Meziříčí, kde bylo 
i velení pluku. Je zde naprostá časová 
shoda s narozením prvního „vojen-
ského“ dítěte ve městě Jana Lišky 22. 
března 1764. Ve dnech 4. – 19. září 
1766 proběhly kolem Jihlavy velké 
manévry, kdy „moravské“ jednotky 
vedl generál Laudon, „české“ sám cí-
sař Josef II., který byl dokonce Laudo-
novým sborem zajat. 

Po skončení manévrů se I. a II. pra-
por přemístily do Třebíče a Slavonic, 
zatímco štáb a III. prapor zůstaly ve 
Velkém Meziříčí. V rozporu s tímto 
tvrzeném je fakt, že v Bystřici exis-

tovala vojenská posádka dál, maxi-
mum narozených dětí bylo v letech 
1771 – 1777. Přitom všichni otcové 
mají uveden v matrice Laudonův 
regiment (pluk). Posledním „vojen-
ským“ dítětem v Bystřici byla dcera 
Vincencie vojáka Bernarda Kose, 
narozená 7. května 1793. Mezi lety 
1769 až 1784 se konalo ve městě 
více než dvacet svateb, kdy vojáci 
z Laudonova pluku si brali dcery 
místních měšťanů, případně dcery 

vojáků se provdaly za místní muže. 
Ale to je na další bádání o osudech 
těchto dvojic.

Podrobně se o těchto událostech  
píše v knize historika jihlavského 
Muzea Vysočiny Zdeňka Jaroše Vo-
jáci, války a Jihlava v letech 1741-
1939. Více na: http://forum.valka.
cz/viewtopic.php/p/322946#322946 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_
Gideon_von_Laudon 

Vojenská nemocnice č.p. 217

Petr Dvořáček

Zápis v matrice o křtu Josefa Matěje Layera 1. března 1774 (první řádek) 
a Karoliny Aloisie Frederiky  dcery oberleitnanta Augusta de Schmida 5. 
března 1774    (poslední řádek)

PŮJČKA OD NÁS?
BEZPEČNĚ, POHODLNĚ A RYCHLE …

Půjčky od 5.000 do 50.000 Kč 
do 24 hodin od schválení

Informace na tel.: 730 157 067

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Rakouská fi rma hledá aktivní lidi do vedoucí pozice. Řeč 
není podmínkou. Info na tel: 728 298 786.

PRODÁM RD v Bystřici n.P., blízko centra, po rekonstrukci. 
Cena 2 100 000 Kč. Tel. 775 705 888, 777 552 694.



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  15. strana

SPORT

Cyklistický spolek Bystřice se po 
mnoha letech vrátil k pořádání cyklis-
tických závodů v našem městě. V rámci 
doprovodného programu k mužskému 
cyklistickému závodu Vysočina 2014 
uspořádal v dopoledních hodinách o 
pouťové neděli 10. srpna cyklistické 
závody pro děti s názvem „Vysočin-
ka 2014“.  Trasa závodu byla vedena 
po okruhu, který začínal a končil na 
ulici Dr. Veselého v místě cíle „vel-
ké“ Vysočiny a vinul se v délce přes 
500 m v areálu zemědělské školy. 
Přišlo přes 60 dětí, které do posled-
ního závodily ze všech svých sil. Ro-
diče i jiní podporovatelé jim udělali 
perfektní závodní atmosféru a v cíli 
je odměnili potleskem. O ceny pro 

SKORO POŘÁD DRUHÝ
Kterak Martin Hunal ztratil žlutý trikot

TENTOKRÁT ZVÍTĚZIL FRANCOUZ
Výsledky závodu VYSOČINA 2014

Domácí utkání SK Bystřice n. P.- podzimMEZINÁRODNÍ FOTBAL V BYSTŘICI

Bystřičtí sportovní fanoušci měli 25. 6. jedinečnou příležitost 
vidět mezinárodní přátelské utkání ve fotbale. V rámci Česko-
-Slovenského fotbalového týdne se na našem stadionu utkala 
prvoligová mužstva FC Vysočina Jihlava a AS Trenčín. Opět 

jako v minulém roce nám nepřálo počasí, po měsíci beze srážek se hodinu před 
utkáním obloha zatáhla a spustil se liják. Hráči obou mužstev se tím však nene-
chali vyvést z klidu a třicet minut se na hřišti za lijáku rozcvičovali. Utkání začalo 
podle plánu přesně v 18:00, déšť již v té chvíli trochu polevoval. Dvě stě diváků 
sedělo pohodlně na kryté tribuně a pozorovalo velice kvalitní zápas. Déšť na kva-
litu hrací plochy neměl téměř žádný vliv, voda se okamžitě vsakovala a mizela 
téměř před očima. Konečný výsledek zápasu byl 2:1 pro AS Trenčín.

 Během poločasové přestávky proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů krajských 
fotbalových soutěží mládeže. Hráči dorostu a mladších žáků SK Bystřice v sou-
těžním ročníku 2013/2014 ve svých kategoriích obsadili první místo. Pohár a 
medaile pro přeborníky jim předávali p. Miroslav Vrzáček (předseda krajského 
fotbalového svazu) a Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice n.P.).         -ps-

Muži „A“:   9.8. U. Brod 16:30

 23.8.  Rosice 16:30

 30.8. V. Meziříčí 16:30

   6.9. H. Brod 16:30

 20.9. Polná 16:00

   4.10. Otrokovice 15:30

 11.10. Tasovice 15:00

 25.10. Mutěnice 14:30

   8.11. S. Říše 14:00

Muži „B“: 17.8. Měřín 16:30

 31.8. Šebkovice 16:30

 14.9. Studenec 16:00

 28.9. Moravec 15:30

 19.10. Stonařov 14:30

   2.11. V. Bíteš „B“ 13:30

Vysočinka 2014
všechny se postaralo Město Bystřice. 
Pořadatelé i děti se jistě už nyní těší na 
příští ročník při Vysočince 2015. 

Cyklistický spolek Bystřice

Nejprestižnější domácí závod 
VYSOČINA 2014 se jel letos už po 
osmnácté. První etapu v Přibyslavi 
vyhrál Martin Hunal, druhou v Po-
ličce Nor Hoelgaard před Hunalem.

O bystřické pouti vrcholil v na-
šem městě závod 3. a 4. etapou. 
V sobotu se jezdil okruh přes Lí-
sek do Jimramova a Dalečínem a 
Písečným zpět do Bystřice. Sólový 
únik se v posledním okruhu pove-
dl Slovinci Tratnikovi, hlavní pole 
přivedl na pásku Martin Hunal před 
Polnickým se ztrátou 3 minut a jed-
né sekundy. Tratnik však své šance 
pozbyl už v 1. etapě, kdy po potížích 
skončil na 76. místě se ztrátou téměř 
sedmi minut.

V neděli pak závodníci kroužili 
náročnými kopci kolem Čtyř Dvo-
rů, kde všem pláchnul Francouz 
Guerin. Získal náskok přes dvě mi-
nuty 35 sekund, čímž se z 11. místa 

vyšvihl až k celkovému vítězství! 
Málo platné bylo Hunalovi, že byl 
zase na pásce druhý a Polnický tře-
tí! O náročnosti etapy svědčí fakt, 
že 6 jezdců vzdalo a 26 dojelo po 
časovém limitu!

Celkové pořadí:
1. Guerin, 2. Hunal (+ 02:17), 3. 

Polnický (+ 02:37). 
Francouz Guerin získal kromě 

žlutého i zelený trikot jako nejlepší 
vrchař. Sparťan Hunal se stal drži-
telem fi alového trikotu v bodovací 
soutěži, mezi vrchaři byl druhý. 
V soutěži družstev byl nejlepší 
stejně jako loni tým ETX Etixx – 
Ihned. 

Pan Milan Plocek s širokým tý-
mem spolupracovníků uspořádal 
opět zajímavý a hodnotný závod a 
slíbil nám bilanční rozhovor do ně-
kterého z dalších čísel.

Hynek Jurman

Cyklista Martin Hunal patří v posled-
ních letech k pravidelným účastníkům 
bystřických etap. Jezdíval tu ještě ve 
sparťanském dresu a sparťanští cyklisté 
drží prvenství mezi jednotlivci i druž-
stvy, jak dokládá historie závodu VY-
SOČINA. Známější jsou však předešlí 
vítězové z jiných stájí. Najdeme mezi 
nimi jména Benčík, Kejbval, Trkal, An-
drle, Kozubek a také Leopold König. 

Loni skončil Hunal v jedné bystřické 
etapě druhý, celkově byl 4. a odvezl si 
zelený trikot nejlepšího vrchaře. Letos 
v dresu BAA Bauknecht-Author nesle-
zl ze stupňů vítězů, přesto mu celkové 
vítězství uniklo. V poslední etapě vypá-
lil všem rybník Francouz Guerin. 

Martin Hunal v neformálním roz-
hovoru pro Bystřicko neskrýval 
rozpaky:

„Nedalo se to jet! Jak si vy-
světlit, že z vyrovnaného závo-
du takhle jeden vystartuje a 
nikdo nemá na to, jej stíhat? 
Byla to těžká etapa. Přitom 
pocházím z Vysočiny a po-
dobné terény mi nevadí. Tento 
kraj mám rád, zvláště od Víru 
k Jimramovu se mi to líbí! 
Naše družstvo jezdí závody po 
celém světě, ale na Vysočinu 
se pokaždé moc těšíme! Za-
závodil jsem si a ocenění urval 
dost. Jen to celkové vítězství 
chybí...“

Martin Hunal (8. 9. 1989 Pelhři-
mov) vyrůstal na Vysočině v Rynár-
ci. Stal se akademickým mistrem 
republiky v roce 2011 a získal už 
spoustu předních umístění v řadě 
kvalitních závodů. Třeba v Německu 
vyhrál předloni dva sprinterské závo-
dy a celkově 3. byl Okolo Irska 2012. 
Ani letos jej v závodě VYSOČINA 
2014 nešlo přehlédnout. První etapu 
vyhrál, v dalších třech byl vždycky 
druhý. A druhý skončil jak v celko-
vém pořadí, tak mezi vrchaři. Fialový 
bodovací dres získal do svého držení 
bezkonkurenčně. Ač nesnáším frázi  
o třešince na dortu, v tomhle případě 
bych ji přijal. Tak snad příští rok i tu 
třešinku...                     Hynek Jurman

Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2014Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2014

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.

Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových strán-
kách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v 
měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) předem telefonic-
ky 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)

SRPEN
30.8. MDDr. Klára Kuncová, Palac. nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
31.8. MUDr. I. Musilová, Velké Meziříčí  13, Velké Meziříčí, 566 524 203 
ZÁŘÍ 
  6.9. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
  7.9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 566 575 210
13.9. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
14.9. MDDr. Kristýna Kubicová, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
20.9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
21.9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
27.9. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
28.9. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
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Jak (vy)užíváme prázdniny
Kdekdo si myslí, že prázdniny jsou 

doba dovolených, volna a bezstarost-
ného času. To je samozřejmě povětši-
nou pravda. Pro ředitele a zřizovatele 
škol však nastává to nejvýhodnější 
období, kdy mohou pozvat zedníky, 
instalatéry, elektrikáře a další řemesl-
níky. A začíná se opravovat, malovat, 
rekonstruovat, protože je klid a nehro-
zí, že se u práce zraní některé z dětí.

My jsme na letošní prázdniny na-
plánovali opravu sociálního zařízení 
MŠ Prosetín. Podařilo se nám získat 
dotaci  Kraje Vysočina z  Fondu Vyso-
činy ve vypsaném projektu s názvem 
Naše školka. Na základě vypsaného 
výběrového řízení jsme se s vítěznou 
fi rmou pana Dvořáčka z Bystřice nad 

Pernštejnem domluvili, že vše stihne-
me právě během prázdnin – a tak se 
také stalo. Rychlí řemeslníci započali 
s bouracími pracemi už v prvním týd-
nu po skončení vyučování a my jsme 
mohli začít s úklidem již na konci 
července. Rychlost, kvalita a celkový 
výsledek předčily naše očekávání!

A jak to tedy dopadlo? Myslím, 
že malí školáčci z prosetínské MŠ se 
mají po prázdninách na co těšit. 

Ještě jednou bych chtěla poděkovat 
Kraji Vysočina a Obci Prosetín jako 
poskytovatelům dotace a fi rmě pana 
Dvořáčka za dobře odvedenou práci, 
ze které se budeme dlouho radovat!

Ilona Lukášková, 
MŠ Prosetín

ZŠ Lísek si připomíná ZŠ Lísek si připomíná 
20 let od obnovení své činnosti20 let od obnovení své činnosti

Základní školství má v obci Lísek 
bohatou historii, která byla přerušena 
uzavřením školy v roce 1986 – teh-
dy pro malý počet žáků. I když se v 
dalších letech vyvíjely různé snahy 
o její opětovné otevření, podařilo 
se je naplnit až počátkem 90. let po 
politických změnách a nastavení 
nových pravidel pro zřizování škol. 
Jak čteme v obecní kronice, v únoru 
1994 proběhl mezi líseckými rodiči 
žáků 1. a 2. třídy průzkum zájmu o 
zřízení místní základní školy.  Všichni 
dotázaní souhlasili, proto se mohlo 
začít s vyřizováním formalit i hledá-
ním vhodných prostor. Budova staré 
školy byla v té době pronajatá pro 
soukromé podnikání a svým celko-
vým stavem již nebyla vyhovující. 
Po různých jednáních našla Základní 
škola Lísek své místo v nově budova-
né přístavbě kulturního domu. První 
školní rok 1994-1995 proběhl kvůli 
dokončování stavby trochu improvi-
zovaně, děti se několik měsíců učily 
v provizorní místnosti KD, ale po 

vánočních prázdninách už nastoupi-
ly do zcela nové třídy. Svoji činnost 
zahájila škola s počtem 9 žáků. Jedná 
se o školu malotřídní jednotřídní pro 
1. – 3. ročník s celkovou kapacitou 
18 žáků. Patří tedy mezi nejmenší 
základní školy v Kraji Vysočina. Za 
20 let své nové existence jí prošlo 110 
žáků, kterým se věnovalo postupně 8 
paní učitelek. 

Z různých výzkumů a šetření vy-
plývá, že i v dnešní době mají školy 
v menších obcích své místo tak, jak 
tomu bylo v dobách dávno minulých. 
K našemu malému výročí budeme 
koncem měsíce září pořádat besedu s 
historikem a zaměstnancem Státního 
archivu panem Kružíkem o historii 
a vývoji školství v našem regionu – 
srdečně zveme (bližší informace na 
stránkách: www.zslisek.cz). 

Přejeme naší „školičce“, aby se 
jí také v budoucnu  úspěšně dařilo 
provázet děti prvními roky školní 
docházky a dát jim dobré základy pro 
další osobní růst.

Jiřina Kabrdová

PŘÍRODNÍ ZAHRADA V PROSETÍNĚ

Od loňského podzimu  se – i díky 
dotaci od Kraje Vysočina z Fondu 
Vysočiny - začala měnit zestárlá a 
nevyužívaná zahrada u budovy ško-
ly na areál přírodní zahrady. 

Byly vysázeny ovocné stromy a ke-
ře, květinové záhony, vybudována by-
linková spirála, záhonky (i zvýšené) se 
zeleninou. Tatínci nám vyrobili ptačí 
budky, umístili jsme do zahrady také 
čmelín a pítka pro ptáčky a hmyz.

Postupně se dokončují také herní a 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSEK 
SLAVÍ ČTYŘICETINY

Od doby, kdy byla v létě roku 1974 MŠ v Lísku založena, uply-
nulo již 40 let. Během této doby se zde vystřídalo mnoho peda-
gogických a provozních zaměstnanců, kterým pod rukama prošla 
spousta dětí nejen z Lísku , ale i z blízkého okolí.

Poslední červnová sobota byla dnem setkání bývalých i součas-
ných zaměstnanců a zástupců obce. Tento den byla MŠ otevřena 
i široké veřejnosti.  Hosté si mohli prohlédnout nově zrekonstru-
ovanou budovu školy a její vybavení a porovnávat s dobovou do-
kumentací.

Děkujeme všem zaměstnancům školy za přípravu akce a OÚ 
Lísek za fi nanční podporu. Přejeme naší škole mnoho dalších 
úspěšných let, spoustu radostných dětí a spokojených rodičů.

MŠ Lísek

relaxační prvky (hrací plocha, smyslo-
vý chodník, prolézačky a lanové prv-
ky, lavičky a stůl).

Musím pochválit děti ze školní 
družiny při ZŠ Prosetín, které se vel-
mi zasloužily  o novou podobu školní 
zahrady a pracovaly s takovou chutí 
a zápalem, že by některý dospělý ne-
zvládl to, co ony.  

Pokud půjdete na vycházku kolem 
školy, zastavte se a podívejte se, jak se 
dílo daří!                Blanka Hlaváčková



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  17. strana

MIKROREGION

Pietní akt ve Zlatkově

Jsou osudové milníky v historii 
lidstva, na které by se nemělo nikdy 
zapomenout. Jedním z nich je 1. svě-
tová válka. Je ctí občanů Zlatkova, že 
sami navrhli připomenout toto tragic-
ké období pietním aktem. Proto se v 
předvečer stoletého výročí zahájení 
Velké války (jak jí současníci říkali) 
shromáždili ve Zlatkově u kapličky 
nejen místní, ale i lidé z okolí.

Celá vzpomínka byla zahájena 
slavnostním průvodem, v jehož čele 
nesli členové SDH vlajky a smuteční 
věnec. Po příchodu k Božím mukám 
pak následovala pobožnost a krát-

Šestý ročník žákovských kolek-
tivů v požárním útoku má za sebou 
čtyři ze šesti závodů. Letos došlo 
opět k nárůstu celkového počtu sou-
těžících družstev. Do bojů v rámci 
DHL 2014 již tento rok nastoupilo 
27 týmů ze 14 sborů, patřících do 
pěti organizačních okrsků. Pokračuje 
tedy pozitivní trend v rámci činnost 
dobrovolných hasičů, kdy se stále 
více sborů zaměřuje na práci s mlá-
deží. Díky této aktivitě se o činnosti 
dobrovolných hasičů zajímá široká 
veřejnost a zároveň se zvyšuje jejich 
společenská prestiž. Obrovský podíl 
na tom mají nejen samotní soutěžící, 
ale také vedoucí žákovských kolek-
tivů, organizátoři závodů, rozhodčí 
a samozřejmě i rodiče závodících 

Dětská hasičská liga 2014

Výlet žáků 7. třídy do českých Athén

Srpen je poslední měsíc školního 
roku. Naše škola jako každá jiná hod-
notí, vylepšuje a plánuje další rok. ZŠ 
a MŠ Strážek založila svoji propaga-
ci na „tradiční“ podobě školy, kdy se 
snaží podporovat kladné hodnoty – 
dobrou kázeň žáků, rozsáhlý obsah 
učiva, spolupráce i s rodiči, otevře-
nost veřejnosti. Jsme úplná škola, ve 
šk. roce 2013/2014  ji navštěvovalo 
79 žáků v devíti ročnících. Přesto se 
v něčem od ostatních úplných škol 
lišíme. Výuka je organizována v šes-
ti třídách. Co s tím dále souvisí? Na 
předměty s výchovným zaměřením 
se žáci různě spojují, což prospívá 
vytváření dobrých vztahů mezi žáky 
různých ročníků. Dalším pozitivem, je 
výuka hlavních předmětů na druhém 
stupni v malých skupinách s průmě-
rem 11 žáků. Učitel tak má dostatek 
času věnovat se všem žákům, žáci 
tak mají omezený prostor narušovat 
výuku. Někdo by mohl namítnout, 
že je tu malá konkurence. Podle mě 
tu však větší roli než konkurence hra-
je umění pedagoga žáky motivovat a 
hledat ty správné metody jak „naučit“. 
Podporujeme inkluzivní vzdělávání, 
vzdělávání žáků se speciálními vzdě-

Vedoucí družstvo průběžného pořadí – SDH Blažkov, připraveno k útoku                                                                           

Škola ve Strážku - její možnosti a plány ve vzdělávání

ká promluva od našich duchovních 
správců pana faráře Martina Perničky 
a pana jáhna Ladislava Kince a přede-
vším požehnání desky se jmény pad-
lých. Při četbě konkrétních jmen všech 
obětí se jen těžko dalo ubránit dojetí. 
Smutný až dojemný akt pak vyvrcho-
lil závěrečnou modlitbou a společným 
zpěvem státní hymny. 

Zvláštní poděkování patří panu 
faráři Janu Kubátovi, který dokázal 
z několika mnohdy neúplných pra-
menů jména všech padlých vypátrat 
a zachovat tak jako memento pro ge-
nerace příští.              Libor Pokorný

lávacími potřebami a nabízíme toto 
vzdělávání jako nadstandardní služ-
bu v našem regionu. Silnou stránkou 
školy je bezpečné prostředí a pozi-
tivní rodinné klima. Velmi kladně je 
inspekcí hodnocena podpora a rozvoj 
klíčových kompetencí dětí a žáků s 
využitím dlouhodobých projektů MŠ 
a ZŠ. MŠ má 2 oddělení s 32 dětmi. 
Získala fi nanční příspěvek realizací 
projektu ,,Brousíme si jazýček s Emil-
kou a Emilem" a byly zakoupeny nové 
pomůcky pro logopedickou prevenci.

Nové projekty na školní rok 
2014/2015:

Přírodní zahrada, Pohyb nás baví 
(kroužek aerobiku a míčových her), 
Partnerství v projektu Let’s speak to-
gether! (rodilí mluvčí ve výuce jazy-
ků), Znám křišťálovou studánku (ob-
nova studánky u rybníka pod Jemnicí), 
Podpora manuální zručnosti (Práce s 
technickými materiály v nové školní 
dílně), Akreditace programu vzdělá-
vání dospělých - Vedeme žáka k volbě 
povolání.

Po domluvě je možné kdykoliv 
školu navštívit, další info na www.
zs-msstrazek.cz

Anna Knofl íčková, ředitelka školy

V úterý 24. června jsme se my, žáci 
7. ročníku, vydali s paní učitelkou 
Evou Čepičkovou a paní asistentkou 
Věrou Bukáčkovou v 6 hodin z ned-
vědického nádraží vlakem do Žďáru 
nad Sázavou. Zde jsme přestoupili do 
rychlíku ve směru Kutná Hora - Hlav-
ní nádraží, kam jsme přijeli v 9 hodin.

Po výstupu z vlaku naše cesta mířila 
ke Kostelu Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Jana Křtitele. Dále jsme za-
mířili do Kostnice, které se říká i kostel 
Všech svatých. Ozdoby jsou zde z kostí 
přibližně 40 000 mrtvých. Pak jsme šli 
do centra, které bylo 2300 metrů od 

Kostnice. Zde jsme obešli památky 
a už nás čekal Chrám svaté Barbory 
(ochránkyně horníků). Tam nám paní 
učitelka dala rozchod 5 minut. Zbývalo 
nám hodně času, proto jsme dostali dal-
ší rozchod v centru, asi hodinu a čtvrt.

Na vlak jsme šli na nádraží ve měs-
tě, odtud jel na Hlavní nádraží v Kutné 
Hoře. Zde jsme přesedli na rychlík 
a odjeli v 14:58 ve směru Žďár nad 
Sázavou a Nedvědice.

Podle mě to byl krásný zážitek 
a perfektní zakončení školního roku.

Marie Nedomová, žákyně 7. třídy 
ZŠ Štěpánov nad Svratkou

dětí. Zapomenout by se nemělo ani 
na partnery ligy. Díky jejich porozu-
mění a štědrosti mohou mít veškeré 
závody velmi vysokou úroveň a jsou 
bezesporu atraktivní podívanou pro 
hojné divácké publikum. Podrobněj-
ší informace o průběhu soutěže včet-
ně výsledkových tabulek a fotografi í 
naleznete na webových stránkách 
okrsku: www.okrsekdr.cz. Na závěr 
mi dovolte pozvat všechny příznivce 
mladých hasičů na poslední dva zá-
vody tohoto ročníku do Nedvědice 
v sobotu 6. září 2014 od 16.00 ho-
din a na fi nále v Blažkově 13. září 
2014 od 15.00 hodin. Kde bude 
provedeno celkové vyhodnocení za 
účasti partnerů ligy.

Za vedení DHL, Štourač Radek

Foto: Petr Štarha
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Nocování ve stacionáři
Strávit noc v prostorách denního 

stacionáře v Bystřici nad Pernštej-
nem si mohli naši klienti vyzkoušet 
z pátku 11. července na sobotu 12. 
července. Pro některé to byla vůbec 
první noc strávená mimo domov, 
a hlavně bez rodičů.

Nedočkaví klienti se trousili s ka-
rimatkou a spacákem v ruce do sta-
cionáře plni očekávání. Stejně tak 
pracovníci, kteří si připravili pestrý 
program, se na společné chvíle těši-
li. Nejprve si všichni opekli špekáč-
ky na tamní zahradě a s dobrovolni-
cí Lenkou, která vede ve stacionáři 
hodiny muzikoterapie, si zazpívali 
z plna hrdla jejich oblíbené písně. 
Jelikož přišel déšť, museli se přítom-
ní přesunout dovnitř. Špatné počasí 
dobrou náladu rozhodně nepoka-

zilo. O zábavu se postaraly soutěže 
připravené pracovníky, během nichž 
sbírali účastníci razítka. Na závěr 
byla soutěž vyhodnocena a výherci 
odměněni. Stále se povídalo, smálo a 
předčítalo z knížky. Potom si zúčast-
nění připili s pracovníky dětským 
šampaňským a spokojeně se uložili 
ke spánku. Někteří, unaveni po ná-
ročném večerním programu, ihned 
usnuli, jiní rekapitulovali uplynulý 
večer. Noc se do nového rána pře-
houpla jako voda. Ráno se všich-
ni sbalili a spokojeni se vydali do 
svých domovů. „Akce to byla velmi 
příjemná a vydařená. Doufáme, že 
se společné akce budou opakovat,“ 
uvedla pracovnice stacionáře Mgr. 
Michaela Jamborová. 

Veronika Dobrovolná

VE  STOPÁCH  RYCHLÝCH  ŠÍPŮ
Ve dnech 24. a 25. června 2014 se 

uskutečnila pod záštitou sociálního 
odboru MěÚ Bystřice nad Pernštej-
nem tradiční pobytová akce pro děti, 
pořádaná Centrem prevence Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou, Dva dny 
plné zábavy a her se letos nesly v du-
chu klubu Rychlých šípů. Děti mohly 
užitečně strávit svůj čas, vyzkoušet 
si život podle zásad klubu, sbírat 
bobříky a hrát různé hry. Společně 
s lektory procvičovaly mrštnost, pa-

měť, pracovitost, tvořivost nebo své 
smysly. Večerní táborák s opékáním 
špekáčků doprovázela hra na kytaru a 
zpěv. Poté se všichni vydali na bob-
říka odvahy, kde se každému podaři-
lo překonat svůj strach ze tmy. Děti 
měly velkou radost ze zvládnutého 
úkolu. Během pobytu bylo hezké vi-
dět, jak starší členové pomáhají mlad-
ším kamarádům i vedoucím.

„Letos akci doprovázelo příjemné 
počasí, a proto jsme využili naplno 

krásné prostředí v údolí řeky Bobrův-
ky. Většinu času jsme pobývali venku, 
což všechny bavilo,“ doplnil lektor 
primární prevence David Filip.

Tento rok se k lektorům připojila 
i pracovnice Nadosahu – nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež. 
Přínosem bylo, že se setkala s uži-
vateli v jiném prostředí a zároveň 
mohla nové tváře seznámit s nabíd-
kou služeb nízkoprahového zařízení. 
V Nadosahu bude od září 2014 sníže-

na věková hranice pro využití služby 
(klub, terénní sociální práce) na 10 
let. Některé odpolední kluby budou 
oddělené časově pro starší a mladší 
děti, některé budou společné. S pra-
covníky NZDM Nadosah mohou 
mladí smysluplně trávit volný čas 
odpoledne a s lektory Centra preven-
ce se mohou setkat při preventivních 
programech ve školách.

Marie Vyžrálková, 
lektorka primární prevence

Ústav sociální péče Křižanov
vyhlašuje výběrové řízení pro pracoviště ve Velkém Meziříčí 
na pracovní pozice:

Vedoucí domácnos  
Sociální pracovník 
Pracovník v sociálních službách

Bližší informace k požadavkům na jednotlivé pracovní po-
zice a pro podávání přihlášek k výběrovému řízení najdete 
na internetových stránkách www.uspkrizanov.cz

Kontaktní osoba ÚSP Křižanov: 
Mgr. Eva Příhodová, tel: 774 446 503, e-mail: metodik@
uspkrizanov.cz

Ústav sociální péče Křižanov
vyhlašuje výběrové řízení pro pracoviště v Bystřici nad 
Pernštejnem na pracovní pozice:

Vedoucí domácnos  
Sociální pracovník 
Pracovník v sociálních službách
Všeobecná sestra 

Bližší informace k požadavkům na jednotlivé pracovní po-
zice a pro podávání přihlášek k výběrovému řízení najdete 
na internetových stránkách www.uspkrizanov.cz

Kontaktní osoba ÚSP Křižanov: 
Mgr. Eva Příhodová, tel: 774 446 503, e-mail: metodik@
uspkrizanov.cz
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Technolog/programátor CNC strojů

Frézař

Náplň práce
•  technologie výroby rotačních i nerotačních součástek,
•  programování CNC strojů – frézka/soustruh, 
•  odladění nového programu a první seřízení CNC stroje,
•  nástrojové hospodářství, sledování produktivity, zavádění 

nových nástrojů,
•  vytváření kalkulací, norem,
•  zodpovědnost za přidělenou část výroby.

Požadujeme:
•  SŠ/VŠ vzdělání technického směru, 
•  organizační schopnosti, komunikační dovednosti,
•  znalost práce na PC,
•  znalost řídících systémů (Fanuc, Heidenhaim apod.),
•  zkušenosti s vytvářením technické dokumentace.

Náplň práce:
•  výroba frézovaných dílů na CNC frézovacím centru, 
•  výroba přípravků na konvenční frézce,
•  zodpovědná a přesná výroba dílu dle výkresové dokumentace.

Požadujeme:
•  vyučen/SŠ vzdělání technického směru, 
•  minimální praxe 2 roky v oboru,
•  znalost technické dokumentace,
•  schopnost čtení technických výkresů,
•  znalost měření.

Výhodou pro požadované pozice:
•  zkušenosti s obsluhou konvenčních a CNC soustruhů,
•  zkušenosti s obsluhou měřidel (profi loměr, 3D souřadnicový 

měřící přístroj, …),
•  znalost GibbsCAM.

Nabízíme:
•  dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,
•  možnost osobního růstu (školení, výuka jazyků, ...),
•  odpovídající zaškolení,
•  zaměstnanecké benefi ty,
•  fi nanční ohodnocení odpovídající funkci a odvedené práci.

Vyplněný dotazník, který najdete na www.adoz.cz, zasílejte 
na e-mail: prace@adoz.cz.

Strojírenská společnost 
přijme pracovníka
na pracoviště
v Bystřici nad Pernštejnem

Strojírenská společnostStrojírenská společnost

Program sportovního klání:

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Rozsochy 
Vás srdečně zvou na konání prvního ročníku

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n. P.

Dalečín

Dolní Rožínka

Rozsochy

Rožná

Strážek

Štěpánov n. Svr.

Vír

 
(za nepřízně počasí Orlovna v Rozsochách)

14:00 – prezentace soutěžních družstev
14:30 – zahájení Her bez hranic
14:45 – start turnaje
17:30 – vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 – společenské posezení

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrad, trampolína, vybrané 

disciplíny ze soutěžních her…)

Více na www.bystricko.cz
Sponzoři: 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CORMEN

Přijďte se podívat do areálu výrobního závodu společnosti CORMEN, místního výrobce krémů, 

kosmetiky, mycích past a čistících prostředků. V rámci prohlídky uvídíte moderní výrobní zařízení, 

seznámíte se s historií společnosti a vývojem výrobků. 

 

12. září 2014
10:00 a 12:00  
chemická show

8:00 - 15:00 
možnost prohlídky

Průmyslová 1420 
Bystřice nad Pernštejnem 
tel.: +420 566 550 961

www.cormen.cz

Prohlídka s odborným výkladem trvá asi 50 minut. Trasa prohlídky není náročná, ale není vhodná 
pro kočárky a děti mladší 6-ti let. 
 
Doprovodný program: Chemická show, kde vám profesionální  
lektoři předvedou, co dokáže chemie. 

Registrujte se na www.cormen.cz nebo telefonicky na tel.: 566 550 961 

12. 
září

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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


