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Bystřicko na veletrhu cestovního ruchu 
VAKANTIE UTRECHT v Holandsku

Město Bystřice nad Pernštejnem 
již popáté představilo turistický re-
gion Bystřicko na největším veletr-
hu cestovního ruchu v Holandsku. 
Prezentaci našeho regionu nám 
umožnila příspěvková organizace 
Vysočina Tourism, která propaguje 
cestovní ruch regionu Vysočina.  

Veletrh se konal od 12. do 17. led-
na 2016. Na ploše 50.000 m² se tu 
v celkem 6ti halách prezentovalo při-
bližně 600 vystavovatelů z různých 
evropských zemí i ze zámoří. Účast 

České republiky byla organizována 
Českou centrálou cestovního ruchu,  
Czech Tourism. Zájem návštěvníků 
se u našeho stánku soustřeďoval pře-
devším na možnosti aktivně trávené 
dovolené, pěší turistiky a cykloturis-
tiky na Vysočině a na nabídku alter-
nativ k tradičně navštěvovaným re-
gionům České republiky.  První den 
veletrhu byl určen pro odbornou ve-
řejnost a novináře, ostatní dny byly 
určeny pro širokou veřejnost.

František Klimeš

OPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ 

Dne 1. února 2016 přivítal starosta města Ing. Karel Pačiska prvního 
občánka města Bystřice nad Pernštejnem. Stala se jí Kristýna Pavlín-
ková, které na svět pomohli 4. ledna 2016 porodníci z Novoměstské 
nemocnice. Rodiče, maminka Tereza Pavlínková a otec Martin Sláma 
se podepsali do pamětní knihy a od starosty dostali dárek a kytičku.                                                 

-JS-

První občánek města v roce 2016

Rekonstrukce bytů v domě 
s pečovatelskou službou

Pro letošní rok je plánována opra-
va panelových domů čp. 957-958, 
955-956, 953-954 (věžáky) a 950-
952, 959-961, 962-964. Bude se 
jednat o výměnu oken, zateplení, 
výměnu balkonů a zateplení sklepů. 
Dlouho, velmi dlouho jsme čekali, 
jestli bude vypsána nějaká dotace 
a po dvou letech jsme se dočkali. 
Město bude žádat o dotaci z integro-
vaného regionálního operačního pro-

gramu s možností do výše až 33 %. 
V současné době se dokončuje pro-
jektová dokumentace včetně tepel-
ného auditu a zároveň se připravuje 
výběrové řízení na dodavatele. Když 
vše projde hladce, stavební práce by 
mohly propuknout začátkem června. 
S harmonogramem oprav jednotli-
vých domů budou jejich obyvatelé 
včas seznámeni.

Josef Vojta
místostarosta

Chytrá města – Smart cities
C h y t r é 

město je pro 
mě místem, 
kde se dobře 
žije, pracuje a 
kde lze trávit 
i volný čas bez 
dalekých cest 
mimo město. 
Chytré město 

dobře plánuje, a tudíž se již dlou-
ho dopředu ví, kde se v budoucnu 
budou stavět nové byty, kde bude 
průmyslová zóna a jakým způsobem 
bude organizovaná veřejná doprava. 
Chytré město má kvalitní veřejný 
prostor, který uspokojí všechny oby-
vatele a který podporuje setkávání 
lidí všech kategorií. Samotní oby-
vatelé se pak mohou zapojovat do 
diskusí o dalším rozvoji města. Tolik 
moje defi nice.

Jsem přesvědčen, že se k ideá-
lu přinejmenším blížíme. Bystřice 
n. P. je bezesporu městem otevře-
ným, množství spolků a organizací 
vytváří občanskou společnost, za 
kterou velmi bojuji. Naše plánování 
budoucnosti se projevuje v otevře-

ném představování záměrů a pro-
jednávání územního plánu. Komu-
nitní plán nám ukáže cestu, kudy 
postupovat v sociální oblasti pro 
mladé i seniory. Regulaci dopravy 
v oblasti náměstí zajistíme zpoplat-
něním celé zóny. MHD funguje dle 
požadavků občanů a je to organi-
zmus živý, který se může dále při-
způsobit. Rekonstruované náměstí 
vytváří prostor pro setkávání občanů 
všech generací a zájmů. Vybudova-
ná kulturní a sportovní infrastruktura 
musí uspokojit i nejnáročnější uži-
vatele. Co nám tedy v našem městě 
chybí?

Především dostatek pracovních 
příležitostí! Možná i v této oblasti 
se ledy hýbou. Naše jednání začínají 
přinášet ovoce. Připravujeme se na 
výstavbu nových podniků, které by 
v budoucnu měly zaměstnat cca 600 
pracovníků.

Jsem přesvědčen, že v krátké bu-
doucnosti budeme chytrým městem 
plným pracujících chytrých lidí, kte-
rým se bude v Bystřici dobře žít!

 Karel Pačiska – váš starosta

Na konci měsíce února začne 
úvodní část oprav čtyř bytů v domě 
s pečovatelskou službou. Jedná se 
o celkem složitou operaci, neboť bě-
hem komplexní opravy bytu (nová 
koupelna, záchod, rozvody energií, 
instalace kuchyňského koutu a po-
ložení podlahových krytin) nebude 
možné v bytě bydlet. Stávající oby-
vatele bude nutné vždy přestěhovat, 
nyní je to řešeno v rámci domu 

s pečovatelskou službou.  Po opra-
vě, která bude trvat asi osm týdnů, 
se nájemník nastěhuje zpět. Opravy 
mohou probíhat tzv. po stoupač-
kách, tedy byty nad sebou. Letos 
se bude jednat o čtyři byty krajní, 
v dalších letech budou opravy pro-
bíhat minimálně po osmi bytech, 
které jsou umístěny  zrcadlově na 
jedné stoupačce.  

Josef Vojta
místostarosta



nisového klubu Agrofert Prostějov, ale dále se připravuje pod vedením svého 
otce v bystřickém klubu. Ve čtyřhře zvítězil na turnaji v Chorvatsku a semi-
fi nálové nebo čtvrtfi nálové účasti dosáhl na turnajích v Polsku, Německu, 
Slovensku a v České republice.

V závěru roku 2015 se stal mistrem ČR smíšených družstev s TK Agro-
fert Prostějov (Berdych, Rosol, Veselý, Thiem, Kvitová, Šafářová, Strýcová). 
Sám dvěma vyhranými zápasy přispěl týmu k celkové výhře.

TRENÉR ROKU 2015

JAROSLAV DUFEK, ASK Bystřice nad Pernštejnem
Jaroslav Dufek je zakládají-

cím členem fl orbalového týmu 
ASK Bystřice. Byl aktivním 
hráčem mužského týmu, ná-
sledně trenérem mládeže. Přes 
jeho ruce prošla v mládeži vět-
šina hráčů ze současného kádru 
mužů. 

V současné době je šéftrené-
rem mládeže a hlavním trené-
rem „A“ týmu mužů, který hraje Národní ligu, tedy třetí nejvyšší soutěž. 
V sezoně 2013/2014 se podílel na postupu družstva do Národní ligy a v ná-
sledující sezoně 2014/2015 pak postoupil s týmem do závěrečného play off 
a obsadil konečnou pátou příčku v této soutěži. Občas si ještě zahraje za 
rezervní tým mužů Ligu Kraje Vysočina. V ASK Bystřice je i sekretářem 
oddílu. 

OSOBNOST SPORTU 2015

JOSEF SAMEK  (7. 3. 1941 – oslaví 75 let)  
Pan Josef Samek se stal už v šesti 

letech členem TJ Sokol Bystřice nad 
Pernštejnem (sokolské cvičení, stolní 
tenis a šerm). V dorosteneckém věku 
hrál fotbal za TJ Dynamo Bystřice, 
později také hokej.

Od roku 1964 už zůstal věrný jen 
fotbalu, od roku 1973 se věnoval tre-

nérské a funkcionářské práci. 
Od 70. let byl členem výboru TJ Baník Bystřice a také členem rady města 

a předsedou komise pro tělovýchovu. Po obnovení Sokola v roce 1991 se stal 
na 19 let místostarostou jednoty. K jeho velké zálibě patří běžecké lyžování. 
Již 20 let se věnuje úpravě lyžařských stop v okolí Bystřice.

OSOBNOST KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 
ROKU 2015

Hudební SKUPINA KROKY
V roce 2015 oslavili bystřičtí„ bigbítoví veteráni“ Kroky 40 let od svého 

založení. S několikaletými přestávkami dodnes nepravidelně vystupuje na 
akcích nejen v našem regionu. V nynějším obsazení Kroků dosud hrají tři 
zakládající členové: Eduard Mareček (od roku 1981 kapelník), Alois Rossí 
a zpěvák Pepa Rosenberg. Další dva členové, Done Valčevský a Josef Pečin-
ka, se ke skupině připojili v roce 1981. 
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PLES MĚSTA

TI NEJLEPŠÍ...  Ples Města Bystřice nad Pernštejnem
Na Plesu Města Bystřice byly opět oceněny osobnosti sportovního, 

kulturního a společenského života.

V kategorii SPORTOVEC ROKU 2015 byli bez rozlišení pořadí oceněni:

ISABELA SEDLÁKOVÁ, TJ Sokol Bystřice n. P. - oddíl šermu
Isabela patří ve svých 12 letech k bystřickým 
šermířským nadějím. Za rok 2015 se stala 
dvojnásobnou mistryní ČR v šermu fl eretem 
v kategorii žaček a mladších žaček a v obou 
kategoriích a rovněž tak držitelkou Českého 
poháru v obou kategoriích. Pro svůj talent je 
zařazena do soutěží evropského kadetského 
okruhu. Usiluje o start na ME a MS v katego-
rii kadetek.

DRUŽSTVO BASKETBALISTŮ GYMNÁZIA BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM

Ve školním roce 2014/2015 si družstvo postupem z okresního kola ve 
Žďáru nad Sázavou a potom postupem z krajského kola v Třebíči vybojovalo 
účast na republikovém fi nále, kde obsadilo 6. místo.

Mezi prvoligovými dorosteneckými družstvy se chlapci neztratili a předvedli 
velmi pěkný výkon. Jde o mimořádný úspěch, neboť všichni hráči účastnických 
družstev hrají basketbal závodně na nejvyšších úrovních, včetně reprezentace 
ČR. Hráči bystřického gymnázia trénují pouze v hodinách tělesné výchovy a 
sportovních hrách. Pod vedením trenéra, učitele tělesné výchovy Mgr. Jana Ill-
ka se na výborném sportovním výsledku podíleli následující hráči: David Jílek, 
Matěj Sláma, Jiří Opravil, Ondřej Kroupa, Matěj Urban, Radek Vojta, Jo-
sef Vojta, Artur Trefi l, Tomáš Sýkora, Lukáš Kunovský a Tomáš Christian.

LUMÍR PTÁČEK za výborné výsledky 
v jachtingu.

V loňském roce společně s posádkou ka-
pitána Jana Chlupa obsadil v Chorvatsku cel-
kově 2. místo v rámci 19. Ročníku námořní 
rallye, které bylo bráno jako Mistrovství ČR. 
V kategorii ELAN 350 s jachtou Mikroklima 
si vyjeli z dvanácti posádek krásné 2. místo. 

Dále zvítězil v závodě veteránů nad 30 let lodní třídy Evropa na Velkém 
Dářku v červnu v rámci Poháru ČR. K jachtingu jej v Krnově přivedl v mládí 
otec, rodák z Bystřice n. P. Závodit začal v roce 1978 v lodní třídě Optimist. 
Od 80. let získával umístění na stupních vítězů na mistrovstvích republiky. 
Od roku 2003 se věnuje námořnímu jachtingu jako kapitán charterových 
lodí. I zde dosahuje na stupně vítězů.

PAVEL KOUKAL, kulturista
Pavel prošel fotbalovým klubem SK 

Bystřice n. P., v dorosteneckém věku hrál 
fl orbal za místní klub ASK Bystřice. V 18 
letech se začal intenzivně věnovat posilo-
vání, přišly soutěžní ambice a v listopadu 
2013 absolvoval svoji 1. soutěž. Po roce 
příprav pod vedením Vladimíra Pajiče, stát-
ního trenéra juniorské a mužské reprezentace Svazu kulturistiky vybojoval 
3. místo na MS juniorů v klasické kulturistice v prosinci 2015 v San Salva-
doru. Je to jeho největší úspěch v kariéře. 

SPORTOVEC ROKU 2015 – absolutní vítěz

ZDENĚK KOLÁŘ (1996), Tenisový klub Agrofert Prostějov
Bystřický odchovanec, student 4. ročníku 

našeho gymnázia. V roce 2015 navázal na 
výbornou práci z minulých let. Z junior-
ských soutěží vstoupil mezi muže. Zatímco 
na konci roku 2014 mu patřilo na žebříčku 
ATP 1422. místo, na konci roku 2015 se 
probojoval až na 651. místo žebříčku ve 
dvouhře a 669. místo ve čtyřhře. Z domov-
ského oddílu TK Bystřice přestoupil do Te- (z dodaných podkladů zpracoval –hj-)



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky

Úmrtí
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SPOLEČENSKÁ KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ÚNOR  BŘEZEN 2016

Narození

Datum Název akce  Místo Organizátor 

7. 1. – 29. 2. P íjem nominací na titul Nositel tradic Byst icka 2016 Byst icko 
Mikroregion Byst icko, M sto 

Byst ice n. P. 
22. - 25. 2. Byst icko te d tem 2016 (Rožná) Rožná – ZŠ a MŠ Obec Rožná, ZŠ a MŠ Rožná 

25. 2. D jiny architektury od A až do Z; 17.00 hod. KD Vír Vírská univerzita 

23. - 26. 2. Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U12, U13 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

26. 2. Koncert – Se smy covým kvartetem nap í  sv tem; 19.30 hod. Malý sál KD BnP ZUŠ BnP 

27. 2. Spole enský ples; 20.00 hod. Velký sál KD BnP Kulturní d m BnP, MEGA a.s. 

27. 2. Turnaj ve fotbalu Sportovní hala SK Byst ice n. P. 

27. 2. Národní liga muž  ve florbalu – Sokol ED Havlí k v Brod Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

27. 2. 21. fotbalový ples V chnov – KD TJ V chnov 

27. 2. Ples obecního zastupitelstva; 20.00 hod. Vír – KD Obec Vír 

27. 2. XVIII. spole enský ples  Dale ín - KD Obec Dale ín, ZŠ Dale ín 

28. 2. D tský maškarní karneval V chnov - KD Obec V chnov 

28. 2. 3. liga junior  ve florbalu – Sv tlá n.S., Spartak Pelh imov Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

29. 2. - 5. 3. Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

1. 3. Zden k Izer, Šárka Va ková; 19.30 hod. Byst ice n. P. – Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

3. 3. Animované pohádky; 10.00 hod. Byst ice n. P. – Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

3. 3. „Toulky eskou minulostí“ KD Smr ek 
Spolek Smr kovský klub d íve 

narozených 

3. 3. - 6. 3. Soust ed ní futsalist  Sokol Jehnice Sportovní hala Sokol Jehnice 

3. - 6. 3. Soust ed ní fotbalist  Sokol Brtnice Sportovní hala Sokol Brtnice 

4.3. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 19.00 hod. Korouhev Vírští ochotníci 

5. 3. Kozí p íb h se sýrem; 18.00 hod. Orlovna Rozsochy Rozsošský divadelní spolek 

5. 3. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 18.00 hod. Byst ice n. P. - KD Vírští ochotníci 

5. 3. Turnaj ve volejbalu Sportovní hala M.Felcman 

5. 3. Turnaj ve florbalu – play off Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

6. 3. Kozí p íb h se sýrem; 14.00 a 18.00 hod. Orlovna Rozsochy Rozsošský divadelní spolek 

6. 3. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu 

6. 3. Turnaj ve florbalu – play off Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

8. 3. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel BnP Jednota Orel 

10. 3. P ednáška s p. Stanislavem Motlem; 17.00 hod. KD Vír Vírská univerzita 

10. - 13. 3. Soust ed ní fotbalist  MS Brno Sportovní hala Dufek MS Brno 

10. - 13. 3. Soust ed ni ragbist  RC Bystrc Sportovní hala RC Bystrc 

10. - 13. 3. Soust ed ní fotbalist  AJAX Dyjákovice Sportovní hala AJAX Dyjákovice 

10. 3. Houslový koncert; 19.30 hod. Byst ice n. P. – Malý sál KD KD Byst ice n. P. 

11. 3. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 19:00 hod. Dale ín Vírští ochotníci 

12. 3. Vina ský ples Byst ice n. P. – Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

12. 3. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto na Morav  

12. 3. Turnaj ve florbalu – play off Sportovní hala ASK Byst ice n. P 

12. 3. 6. ro ník turnaje v mariáši; prezentace 13.00 hod. Pohostinství V chnov Pohostinství V chnov 

13. 3. D tský karneval; 14.00 hod. Št pánov nad Svratkou - KD MŠ Št pánov 

14. 3. Honza Nedv d a hosté; 19.30 hod. Byst ice n. P. – Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

15. 3. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce; 8.30 a 10.00 hod. Byst ice n. P. - KD KD Byst ice n. P. 

13. 3. Turnaj ve florbalu – play off Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

13. 3. Liga Vyso iny ve florbalu - elévové  Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

17. - 20. 3. Soust ed ní fotbalist  FC Ivan ice - žáci Sportovní hala FC Ivan ice 

18. 3. Kozí p íb h se sýrem; 19.00 hod. Orlovna Rozsochy Rozsošský divadelní spolek 

19. 3. Kozí p íb h se sýrem; 14.00 a 18.00 hod. Orlovna Rozsochy Rozsošský divadelní spolek 

19. 3. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 19.00 hod. Bystré Vírští ochotníci 

19. 3. Jezinky a bezinky aneb Utrejch a staromódní krajky; 17.30 hod. Prosetín Vírští ochotníci 

19. 3. Centrum Eden – oslava prvních  narozenin Centrum Eden Centrum Eden 

19. 3. Liga Vyso ina ve florbalu - p ípravka Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

20. 3. Liga Vyso ina ve florbalu – mladší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

20. 3. Svatební veletrh; 10.00 – 17.00 hod. Byst ice n. P. – KD 
Svatební a spole enská 

agentura AZ 

22. - 25. 3. Soust ed ní volejbalist  Sokola Víde  Sportovní hala Sokol Víde  

23. 3. Zápis d tí do MŠ Strážek MŠ Strážek ZŠ a MŠ Strážek 

26. 3. Turnaj ve fotbalu Sportovní hala OFS Josef Mach 

Jubilanti

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

Dne 4. února uplynuly dva roky, 
kdy nás opustila manželka, 
maminka a kamarádka paní

Blanka KOENIGOVÁ

VZPOMÍNKA

Stále vzpomínají manžel a děti.

ÚNOR 2016
20.2. Marie Lupoměchová
 Jan Štefko

16.10. Stanislav Polák
17.10. Laura Stárková
19.10. Natálie Lišková
27.10. Natálie Kaňková
27.10. Patrik Pospíšil
29.10. Kryštof Veselý
18.11. Adéla Švarcová
27.11. Jakub Červený
  6.12. Tereza Bezunková
  8.12. Amálie Jílková
11.12. Marie Frišhansová
15.12. Hana Mičovská

BŘEZEN 2016
Bohumil Samek 95 let
Zikmund Čepl 85 let
Květuše Jacková 85 let
Josef Javůrek 80 let
Jaroslav Šťastný 80 let
Josef Samek 75 let
Josef Sadecký 75 let
Věra Vašková 70 let
Josef Měsíc 70 let
Jindřiška Mynářová 70 let

LEDEN 2016
  6.1. Antonie Mašková 85 let
  7.1. Bohumila Hrůzová 80 let
  8.1. Pavel Filip 74 let
10.1. Jaromír Hora 66 let
12.1. Miloš Brabec 39 let
12.1. Květuše Matušková 85 let
13.1. Vlasta Kolářová 87 let

NOVINKY Z TIC

STOLNÍ KALENDÁŘ 
ZA 30 Kč

V TIC v Bystřici můžete zakoupit 
stolní kalendáře pro rok 2016 po sle-
vě za pouhých 30 Kč.

Kalendář obsahuje všechny po-
třebné náležitosti a především krás-
né fotografi e z posledního ročníku 
soutěže ZRCADLENÍ. Grafi cky 
upravila Janka Soukopová.
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ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Jen co Dvořiště opustili Tři králo-
vé, začal pro všechny nelehký úkol 
– připravit si  kostým na masopustní 
maškarní rej. V sobotu 6.února se 
přes 30 malých i velkých maškar 
vydalo k domu paní starostky žádat 
o zapůjčení klíče od obce a povolení 
k průchodu obcí. Po vzájemném se-
známení se následovalo občerstvení 
a nic už nebránilo k vydání se na 
cestu za zvuku harmoniky. V našem 
průvodu nechyběli zástupci zvířat 
i lidí i postavy z cizích krajů. Nejen 
pro malé maškary byly připraveny 

nelehké úkoly – jako např. praní 
prádla na valše v neckách, šťouchání 
brambor, lepení papírového řetězu či 
tvoření z těsta. Jelikož počasí bylo 
nadprůměrně slunečné i teplé, odpo-
ledne krásně ubíhalo a milé a přívěti-
vé tváře místních obyvatel nás vítaly 
a hojně hostily až do podvečerních 
hodin. V příjemně stráveném odpo-
ledni si každý našel to své, ale jedno 
jsme měli všichni společné – přinesli 
jsme radost a veselí do našich srdcí 
i domovů!

KCH

Samospráva v Domaníně hledá 

NOVÉHO PROVOZOVATELE OBECNÍ HOSPODY 
A KULTURNÍHO DOMU. 

Zájemci se mohou hlásit buď na Městském úřadě v Bystřici 
nad Pernštejnem nebo u členů samosprávy Domanína. 
Bližší podmínky budou se zájemci projednány následně.

Životní podmínky 2016 
– výběrové šetření v domácnostech

ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ             Masopust na Dvořištích

Český statistický úřad organizuje 
v roce 2016 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České 
republice – EU-SILC 2016 (Životní 
podmínky 2016), které navazuje na 
předchozí ročníky tohoto šetření. 
Smyslem tohoto zjišťování je získá-
vat dlouhodobě srovnatelné údaje o 
sociální a ekonomické situaci v cel-
kem 32 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet uka-
zatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 10 916 domácnos-
tech, z nichž se 6 166 zúčastnilo šet-
ření již v předchozích letech. Všechny 
domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru počíta-
čem. Vlastní šetření proběhne v době 
od 6. února do 5. června 2016 pro-
střednictvím speciálně vyškolených 
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybra-

ném bytě obvyklé bydliště. 
Pracovníci zapojení do šetření se 

budou prokazovat průkazem tazate-
le a příslušným pověřením, které je 
ve spojení s občanských průkazem 
opravňují k provedení šetření Život-
ní podmínky 2016 a které jim vydá 
Krajská správa ČSÚ, nebo průka-
zem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fá-
zích zpracování je zaručena anony-
mita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna podle přís-
ných požadavků zákona č. 89/1995 
Sb. o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Všichni pracovníci 
zúčastnění na zjišťování a procesu 
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí 
o všech šetřených skutečnostech ve 
smyslu § 16 zmiňovaného zákona 
o státní statistické službě.

Případné dotazy zodpoví paní Bc. 
Jana Daněčková, tel. 568 840 176, 
mobil 731 622 004, e-mail jana.da-
neckova@czso.cz

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště 
v Bystřici n. P. rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost
Stejně jako předchozí roky se i letos 

rychle blíží zákonná lhůta pro podání 
daňového přiznání k dani z příjmů za 
zdaňovací období 2015. Termín pro 
jeho odevzdání v neprodloužené lhůtě 
je stanoven nejpozději na pátek 1. dub-
na 2016. Jde-li o daňový subjekt, jehož 
daňové přiznání   zpracovává a podává 
poradce (daňový poradce, advokát),  
lhůta   se   prodlužuje   do 1. července 
2016. Podmínkou je, aby příslušná plná 
moc udělená poradci byla doručena 
místně příslušnému správci daně do 
1. dubna 2016.

Poplatníkům, kteří se rozhodnou 
osobně navštívit územní pracoviště fi -
nančního úřadu, jsou jeho pracovníci 
připraveni zabezpečit nezbytnou sou-
činnost potřebnou k řádnému splnění 
jejich povinnosti odevzdat daňová při-
znání.      

Podání daňového přiznání, včetně 
jeho příloh, lze učinit též elektronicky, 
formou datové zprávy opatřené nebo 
neopatřené uznávaným elektronickým 
podpisem, a to ve tvaru a struktuře a 
za podmínek zveřejněných na webo-
vé adrese www.daneelektronicky.cz. 
Elektronicky lze daňové přiznání podat 

také prostřednictvím datové schránky. 
Daňové přiznání lze rovněž vyplnit na 
výše uvedené internetové adrese, při-
znání vytisknout, podepsat a následně 
podat na územní pracoviště nebo jej 
doručit prostřednictvím poštovních 
služeb.

Od 1. ledna 2015 byl novelizován 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kte-
rý v ust. § 72 odst. 4 uvádí, že pokud 
má daňový subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku nebo 
zákonem uloženou povinnost mít účet-
ní závěrku ověřenou auditorem, je po-
vinen mimo jiné řádné a dodatečné da-
ňové tvrzení učinit pouze datovou zprá-
vou ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně odeslanou způsobem 
uvedeným v § 71 odst. 1 daňového 
řádu, to znamená  podepsanou uznáva-
ným elektronickým podpisem, odesla-
nou prostřednictvím datové schránky 
nebo s ověřenou identitou podatele 
způsobem, kterým se lze přihlásit do 
jeho datové schránky. V tomto případě 
nelze podání potvrdit „e-tiskopisem“.

Dále je v ust. § 74 odst. 4 daňového 
řádu uvedeno, že pokud vada podání 

(Pokračování na str. 5)

DESET LET INFOCENTRAV turistickém informačním cen-
tru v Bystřici zakoupíte ledacos od 
upomínkových předmětů, přes po-
hlednice, turistické známky i vizitky 
až po knihy a místní destiláty. Do-
stanete tu všechny možné informa-
ce, můžete si zakoupit kávu, sednout 
k internetu anebo si přečíst noviny. 

Samostatná kancelář TIC byla 
otevřena za účasti televizního štábu a 
mnoha významných hostů před rov-
nými 10 lety. Slavnost proběhla po-
slední únorový den, od 1. března 2006 
pak bylo otevřeno pro veřejnost.

Činnost infocentra byla vždy vy-
soko hodnocena jak kontrolory, tak 

především turisty a návštěvníky, což 
dokládá už zmíněná kronika. Dosvěd-
čuje však, že v infocentru probíhaly 
i jiné akce, než bývá v podobných za-
řízeních zvykem. Křtily se zde knihy, 
konaly besedy pro studenty gymnázia, 
sepisovaly se tu rozhovory s osobnost-
mi pro měsíčník Bystřicko. Ten byl 
mimochodem obnoven ve stejné době, 
jen dva měsíce před otevřením infocen-
tra. V lednu tedy už zahájil 11. ročník a 
jeho produkci mají po všech stránkách 
na bedrech především pracovníci TIC. 

Zápisy v kronice dokládají zastáv-

ku mnohých výrazných umělců i věd-
ců. Jmenujme známé výtvarníky Jiří-
ho Štourače, Jiřího Plieštika, Eduarda 
Valdhanse, Tomáše Smetanu, souro-
zence Rossí, Václava Macha-Koláč-
ného, Vladimíra Houdka, Františka 
Pilmayera, Libora Baláka, sportovce 
Jana Blažíčka, Jiřího Ježka, Tomáše 
Dvořáka, Petra Punčocháře, Zdeňka 
Koláře, spisovatele Miloše Doležala, 
Vladimíra Makovského, Miroslava 
Kasáčka, Libora Jana, regenschoriho 
od Svatého Víta Josefa Kšicu, světo-
známého astronoma Josipa Kleczka či 

herce Radovana Lukavského.
Všichni jmenovaní do bystřické-

ho infocentra rádi docházeli. Ale my 
máme stejnou radost z úplně každého 
návštěvníka. Infocentrum v Bystřici 
prostě už 10 let žije a je tu pro lidi!

-HJ-
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Po uzeném masopustu se Eden 
těší na první narozeniny

Bystřice nad Pernštejnem – uzené 
masopust se uskutečnil o víkendu 6. 
a 7. února v centru Eden, novém inter-
aktivním zábavním parku na Vysoči-
ně. Do Bystřice nad Pernštejnem zaví-
talo na půl druhého tisíce návštěvníků 
ochutnat tradiční uzenářské pochoutky 
nebo pivní speciál – uzené pivo. Další 
významná akce čeká Eden v březnu, 
kdy oslaví své první narozeniny. 

Letošní uzený masopust vycházel 
z loňských Slavností moravského uze-
ného, oproti nim se ale více zaměřil 
na tradice a zvyky spojené s maso-
pustem. Akci zahájilo v sobotu ráno 
vystoupení řezníka, který před očima 
návštěvníků rozporcoval půlku prase-
te, představil jednotlivé druhy masa 
a jejich možné užití v gastronomii. 
„Počasí vyšlo skvěle, chladné ráno 
bylo přímo ideální pro pravou domácí 
zabijačku. Komu bylo chladno příliš, 
mohl se zahřát ovarovou polévkou,“ 
popisuje organizátor Pavel Pichler.

Snědlo se na 350 litrů ovarové 

polévky, vypilo se 400 litrů uzené-
ho piva

Celé dva dny se pak v Bystřici 
hodovalo. Na uvítanou dostal každý 
návštěvník pravou ovarovou polévku. 
Gurmáni si mohli vybrat mezi mnoha 
uzenářskými a zabijačkovými pokr-
my, nechybělo ani tradiční degustační 
menu. „Za mě nejlepší pochoutkou 
byla uzená vepřová kýta se švestkovou 
omáčkou a opékanými bramborovými 
noky,“ pochvaluje si pan Karel z Jih-
lavy. Malí návštěvníci ocenili možnost 
opéci si špekáček přímo na ohni. Mezi 
místními specialitami mohli návštěv-
níci ochutnat i pivo s příchutí „kouře 
a tabáku“. „Základem pro toto uzené 
– nakuřované pivo je slad, který se suší 
nad kouřem ze dřeva, především bu-
kového, či rašeliny," vysvětluje sládek 
minipivovaru Eden Vladimír Vecheta. 
Pro výrobu tohoto speciálu se sládek 

Občanská bezpečnostní komise při DIAMU nese svoje ovoce
V únoru 2013 byla uzavřena 

„Dohoda o ustanovení bezpečnostní 
komise při DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod GEAM Dolní Ro-
žínka“, kterou uzavřeli se zástupci 
odštěpného závodu GEAM zástupci 
mikroregionu Bystřicko. Tato doho-
da byla uzavřena po vzoru „Dohody 
o ustanovení Občanské komise při 
ČEZ, a.s., Jaderné elektrárně Duko-
vany“. V roce 2012 se zástupci o. z. 
GEAM a starostové z mikroregionu 
jednání této komise zúčastnili.

Účelem zřízení Občanské bez-

pečnostní komise bylo zvýšení in-
formovanosti obyvatel o činnosti 
o. z. GEAM prostřednictvím delego-
vaných zástupců občanů, členů OBK 
– starosty města Bystřice nad Pern-
štejnem a starostů obcí mikroregionu 
Bystřicko, jejichž katastrální území je 
dotčené činností o. z. GEAM. 

OBK se schází několikrát během 
roku. Na těchto jednáních je pro-
jednávána oblast závodu R1 (těžba 
uranové rudy), závodu Chemické 
úpravny (zpracování uranové rudy, 
čištění vod, provoz odkališť), geo-
logicko – průzkumných prací pro 
neuranovou činnost, provoz TKO 
Bukov a vliv činnosti o. z. GEAM 
na životní prostředí. Členové OBK 
jsou informováni o těžbě a výrobě 
uranového koncentrátu, o realizaci 
postupu neuranových činností, o 
plánovaných odstávkách, plánova-
ných havarijních cvičení a o inves-
tiční činností. Členové OBK mají 
právo mimo jiné prohlídkou zjistit 
stav zařízení a areálů o. z. GEAM. 

Celý rok 2015 pracovala pracovní 
komise, která řešila restrukturali-

zační plán pro oblast Dolní Rožín-
ky v souvislosti s předpokládaným 
ukončením komerční těžby a zpraco-
vání uranové rudy na ložisku Rožná 
v roce 2016. 

V komisi byli zástupci Minister-
stva průmyslu a obchodu, Minister-
stva práce a sociálních věcí, agen-
tury CzechInvestu, Kraje Vysočina, 
státního podniku DIAMO. Jednání 
této pracovní komise se zúčastnili 
i členové OBK – starosta města Bys-
třice nad Pernštejnem ing. Karel Pa-
čiska a starosta obce Rožná p. Libor 
Pokorný, který je zároveň předsedou 
Mikroregionu Bystřicko.

Na konci roku 2015 byl na vládu 
po připomínkovém řízení zaslán ke 
schválení dokument „Řešení důsled-
ků uzavírky uranového dolu Rožná 
v Dolní Rožínce“. 

V tomto dokumentu je popsáno 
ukončení těžby a úpravy uranové 
rudy, včetně dopadu na mikroregion. 
Je zde zmíněna možnost výstavby 
plynového zásobníku plynu a energe-
tického zásobníku na ložisku. 

Tento dokument byl schválen 

usnesením vlády ČR č. 50 dne 
25. ledna 2016. Dále bylo odsouhla-
seno pokračování výstavby a příprava 
provozu Podzemního výzkumného 
pracoviště Bukov.

V usnesení vlády ČR byla dále od-
souhlasena příprava a výstavba akce 
„Průmyslová zóna Bystřice nad Pern-
štejnem – vnitřní infrastruktura při sta-
noveném způsobu fi nancování podle 
pravidel „Programu na podporu pod-
nikatelských nemovitostí a infrastruk-
tury“ s tím, že fi nanční podpora městu 
Bystřice n. P. do výše 17 mil. Kč bude 
v roce 2016 poskytnuta z rozpočtové 
kapitoly Ministerstva průmyslu a ob-
chodu (MPO) a pro rok 2017 bude 
MPO uplatněna při přípravě návrhu 
státního rozpočtu České republiky. 

Dále je v dokumentu řešena otáz-
ka příchodu nového investora do této 
průmyslové zóny a zajištění rekvali-
fi kace zaměstnanců o. z. GEAM, 
kterým bude ukončen pracovní po-
měr v souvislosti s ukončením těžby 
a úpravy uranové rudy.

Pavel Koscielniak – ředitel s.p. 
Geam, o.z. Diamo a zastupitel města

inspiroval recepturami vzešlými z leti-
tých zkušeností německých pivovarů, 
ovšem přizpůsobil si je přímo pro tuto 
akci. „Základním fíglem je vhodná 
kombinace sladů, které dovolí vynik-
nout kouřovému aroma nakuřovaného 
ječmene," konstatuje sládek.

Zábava i zajímavé informace 
z říše uzenářských a zabijačko-
vých specialit

Soutěž jedlíků opět vyhrál maxi-
jedlík Jarda Němec. Spořádat kilo 
vařeného ovaru mu trvalo pouhých 
šest minut. Velkou konkurencí mu 
ovšem byla i jediná dáma klání, kte-
rá skončila na druhém místě. Ve tři 
hodiny poté dorazil do Edenu maso-
pustní průvod s maskami, který zde 
započal svůj rej. Děti si po celý den 
vyráběly vlastní masky, takže dopole-
dne již byli nemaskovaní návštěvníci 
značně v menšině. Program doplnila 

i vystoupení šéfkuchaře Karla Ne-
koly, který návštěvníkům přímo na 
pódiu připravil např. krkovici na sád-
le a uzenářská škola Radka Ráčka. 
V pivnici hrála k poslechu cimbálová 
kapela Aleše Smutného a cimbálová 
muzika MC Session. Velký zájem 
projevily děti o projížďku na koních 
z místní farmy.

Eden se už nyní připravuje na své 
první narozeniny 

Sotva se zavřely brány za posled-
ním návštěvníkem, již se chystá další 
velká akce - oslava prvních narozenin 
Edenu. 19. března zavládne v centru 
Eden slavnostní atmosféra. „Jako po-
děkování za přízeň připravujeme pro 
návštěvníky program s možností pro-
hlídky celého areálu zcela zdarma,“ 
uvádí Pavel Pichler z centra Eden. 
Těšit se tak můžete na prohlídku 
Panského bydlení, Horácké vesničky, 
Ekopavilonu a mnoho dalšího.

Pavel Pichler

HLEDÁME 
AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÉ 

ZAMĚSTNANCE
pro OBSLUHU A ÚDRŽBU 
BIOMASOVÉ KOTELNY 

v Bystřici nad Pernštejnem
Požadujeme:
 Vyučení nebo vyšší odborné 

vzdělání v technických obo-
rech: např. elektronik, elektri-
kář, strojař, svářeč.

 Znalost práci s počítačem
 Ochotu pracovat v nepřetrži-

tém provozu

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO:  
15. března 2016

Informace: Stanislav Loukota, 
Bystřická tepelná s.r.o., Hornická 746

Telefon: 603 182 814, 
e-mail: teplobystrice@seznam.cz

(Pokračování ze str. 4)Finanční úřad pro Kraj Vysočina ....
spočívá pouze v tom, že podání bylo 
učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv 
mělo být učiněno elektronicky, hledí 
se na něj jako na podání bez vady, ale 
daňovému subjektu vzniká povinnost 
uhradit pokutu dle ust. § 247a odst. 2 
daňového řádu ve výši 2 000,- Kč. 

V rámci aktivního přístupu fi nanční 
správy k veřejnosti bude zabezpečen 
pracovníky Územního pracoviště 
v Bystřici n. P. výběr daňových při-
znání k dani z příjmů v rozšířených 
úředních hodinách následovně:

Úřední hodiny Územního pra-
coviště v Bystřici n. P.  – oddělení 
vyměřovací:  
Od  1. 2. 2016 do  4. 3. 2016         
- Po a St od 8:00 do 17:00
- Út, Čt, Pá od 8:00 do 14:00 
Od  7. 3. 2016 do 18. 3. 2016
- Po a St  od 8:00 do 17:00
- Út, Čt od 8:00 do 15:00 
- Pá od 8:00 do 14:00
Od 21. 3. 2016 do  1. 4. 2016
- Po až Pá od 8:00 do 18:00

Úřední hodiny Územního pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou ve vybraných 
obcích:
místo výběru   den    čas
Nové Město na M. 
prostory městského úřadu  
16.03.2016     8:00 – 16:00 hodin
prostory městského úřadu  
30.03.2016    8:00 – 16:00 hodin

Jimramov  
prostory úřadu městyse  
23.03.2016    8:00 – 16:00 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti v hotovosti. Jak správně zaplatit daň z příjmů:
Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina:
číslo účtu pro fyzické osoby: 721-67626681/0710, variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, konstantní symbol – 1148
číslo účtu pro právnické osoby: 7704-67626681/0710, variabilní symbol – IČ poplatníka, konstantní symbol – 1148
Poštovní složenkou, která je k dispozici na každém poštovním úřadě. Použití této složenky je zpoplatněno dle 
ceníku poštovního úřadu.

Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat na telefonním čísle 566 591 311.
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Prodám zavedený obchod 
v centru Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 602 725 491

Technické vzdělávání pro město Bystřice nad Pernštejnem – 4. díl

V minulých dílech jsme se zmínili 
o historii školy, spolupráci s partne-
ry, školní a ostatní aktivity. Pojďme 
si v posledním díle článku o technic-
kém vzdělávání přiblížit studium na 
naší škole. 

Učňovské obory, které se na naší 
škole vyučují, patří mezi ty, které se 
řadí k těm potřebným. Neprodukuje-
me tucty učňů z oboru jako je napří-
klad kuchař-číšník, kteří se povětši-
nou svůj obor vyučí, ale nikdy svoje 
řemeslo dělat nebudou. Zámečníci, 
mechanici, opraváři, zemědělci – to 
jsou obory, po kterých je obrovská 
poptávka. A tento stav se do budoucna 
bude prohlubovat, protože mladých 
lidí do středních odborných škol na-
stupuje stále málo. Dovolte mi použít 
slova bystřického starosty pana Pačis-
ky, se kterými se osobně ztotožňuji: 
„Podporujeme technické vzdělávání 
tím, že technickým školám odebere-
me možnost výběru nejnadanějších 
studentů v osmi nebo šesti letých 
gymnáziích. Diskriminujeme tím zá-
kladní školy, které již dále pokračují 
bez nejlepších. Po deváté třídě si ještě 
další dobří zvolí gymnázium čtyřleté. 
Na to, co jsme vynaložili tolik snahy, 
pořizovali stavebnice a proklamo-
vali technické vzdělání, nám zbývá 
až třetí výběr. Zde požadujeme špič-
kové odborníky jazykově vybavené, 
fl exibilní, kteří mají být průkopníky 
nových technologií a vynálezů. Není 
to na hlavu postavené? Zaměstnava-

Studium na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
telé si stěžují, úřady práce nenabízí 
jiná, než technická pracovní místa 
a my stále tvrdošíjně produkujeme 
právníky, fi lozofy a kdoví koho ještě. 
(Bystřicko, leden 2016)“

Naši učni mají svůj obor naprosto 
jasně nastaven. Studium je rozděleno 
na poloviny – jeden týden se vzdělá-
vají v teoretických hodinách odbor-
ných předmětů a také v těch všeo-
becně vzdělávacích. Druhý týden 
učni získávají praktické dovednosti 
a znalosti na odborném výcviku. 

Teoretické vzdělávání je pro vzdě-
lání učňů naprosto nezbytné. Získá-
ní základních znalostí o technickém 
kreslení, čtení výkresů, měření a 
rýsování, strojírenství, strojnictví 
a mnoho dalších specializací vede 
k získání znalostí o řemesle. Znalosti 
pak jsou uplatněny nejenom v dílně, 
ale především u závěrečné učňovské 
zkoušky. Ta se na naší škole skládá 
podle jednotného zkušebního zadání 
a podle posledních let musíme kon-
statovat, že její úroveň se poměrně 
zvedla, ale také je zkouška složitější 
než v předcházejících letech.

Praktické vzdělávání má svou ne-
zastupitelnou úlohu. V prvním roční-
ku jsou všichni naši učni připravováni 
ve školních dílnách. Ty prošly před pár 
lety kompletní rekonstrukcí a dnes re-
prezentují důstojně svým prostředím a 
také svým základním vybavením. Ná-
cvik práce s ručním nářadím je základ-
ním předpokladem ke kvalitní přípra-
vě v následujících ročnících. Naši uč-
ňové jsou vedeni pedagogickými pra-
covníky s dlouholetými zkušenostmi.

Ve druhém ročníku jsou obory stroj-
ní mechanik a opravář strojů školeny 
ve svářečské škole. Průprava k získání 
svářečských certifi kátů v minimálně 
dvou skupinách je velice důkladná. 
Získání svářečského průkazu je pro 
učně velkým benefi tem do budoucí-
ho profesního života. Nejenom, že se 
jedná o poměrně nákladné kurzy, kte-
ré učňům hradí škola, ale především 
z toho důvodu, že jsou mnohde vyža-
dovaným certifi kátem při nástupu na 
pracovní pozici. Ve druhém ročníku 
studia se také prohlubují dovednos-
ti při čtení výkresové dokumentace 
a při měření parametrů výrobků. 
V oboru automechanik mají studenti 
poprvé možnost požádat o umístění 
do soukromých fi rem. Většina učňů 
v tomto ročníku začíná s autoškolou. 
Získání prvního řidičského průkazu na 
traktor je vyžadováno u oborů farmář/
farmářka a opravář zemědělských 
strojů. Získávání řidičských opráv-
nění poté pokračuje ve třetím ročníku 
získáním skupin B a C tj. nákladní au-
tomobil nad 7,5 t a osobní automobil. 
Tyto skupiny během studia získávají 
obory farmář, opravář zemědělských 
strojů a automechanik. Z maturitních 
oborů pak ještě agropodnikání.

Třetí ročník studia je pro všechny 
učební obory specifi cký. Všechny 
obory mají možnost vykonávat pra-
xi v soukromých podnicích anebo 
ve smluvních partnerských fi rmách 
jako je WERA. Ta poskytuje zázemí 
pro strojní mechaniky, kteří po vy-
učení mají možnost získat své první 
zaměstnání právě na pracovištích fi r-

my WERA.
Téměř všechny učňovské obory na 

naší škole jsou nějakým způsobem 
dotovány a podporovány. Ať už jsou 
to různé certifi káty, které studenti zís-
kávají během studia zdarma, anebo 
stipendia na které mohou dosáhnout. 
Krajský stipendijní program je určen 
pro obory strojní mechanik a opra-
vář zemědělských strojů. Jedná se 
o prospěchové stipendium vyplácené 
na základě dosahovaných studijních 
výsledků a zodpovědné docházky do 
školy. Vlastní stipendijní program má 
fi rma WERA, která studenty takto 
motivuje již od prvního ročníku. A 
nejedná se zrovna o malé příspěvky, 
které si stipendisti každý měsíc mo-
hou odnést.

Závěr 
Blíží se období, kdy se začnou po-

dávat přihlášky na střední školy. Ro-
diče společně se svými dětmi, žáky 
devátých a pátých tříd, se budou roz-
hodovat na kterou školu a především 
na jaký typ studia se budou hlásit. 
Vzhledem k současnému stavu za-
městnanosti a poptávce po kvalifi ko-
vané pracovní síle si troufám tvrdit, že 
učební obory třeba na naší škole jsou 
velice vhodné k budoucímu kvalitní-
mu uplatnění. 

Ať už se rozhodnete pro kterou-
koliv školu a vyberete si jakýkoliv 
obor, přejeme vám hodně úspěchů 
a dobrý start do vašeho profesního 
života. Dovoluji si vyslovit přání, 
abychom se s co nejvíce z vás setkali 
v bystřické střední odborné škole ve 
školním roce 2016/2017.

ZEMĚDĚLSKÝ PLES„Jako vždycky skvělý… super … 
moc se nám líbil …“ Tak s takovým 
hodnocením odcházeli návštěvníci 
62. zemědělského plesu, který se ko-
nal 6. února 2016 ve všech prostorách 
bystřického kulturního domu. 

Taková pochvala potěší. Vždyť 
ples zemědělské školy má svou tra-
dici, je každoročně jedním z nejna-
vštěvovanějších plesů bystřické ple-
sové sezóny. O vstupenky je velký 
zájem, jsou zamluveny už dlouhou 
dobu před jeho konáním. Také škola 
žije přípravami celý leden.

Studenti nacvičují předtančení, 
vystoupení v krojích, velká pozor-
nost je věnována shromažďování 
cen do tomboly. 

Na plese se pravidelně scházejí 
mladší i starší absolventi školy. Ně-
kteří se netají tím, že ples navštěvují 
každoročně a že nevynechali ani 
jeden. Přicházejí na ples, aby si za-
vzpomínali na léta prožitá ve škole, 
ve městě i školním statku. Rádi se 
vracejí do doby svých středoškol-
ských studií, připomínají si úsměvné 
chvíle prožité ve vyučování či při 
různých činnostech na praxi. Nos-
talgie a mnohé vzpomínky vhání 
některým vzpomínajícím slzy do 
očí. Spousta z nich se chce dozvědět 

také informace ze současného dění 
ve škole. 

Na našem plese se schází i zeměděl-
ská veřejnost, podnikatelé z Bystřice a 
okolí, mnozí z nich jsou štědří ke škole 
a věnují do tomboly hodnotné věcné 
ceny. Vážíme si toho a děkujeme.

Na ples přicházejí i současní stu-
denti, příznivci školy, lidé všech věko-
vých skupin, kteří si chtějí užít zábavy 
a tance. K nim každoročně patří i sta-
rosta města Ing. Karel Pačiska, členo-
vé rady a městského zastupitelstva.

A jaký byl letošní program plesu? 
Jako vždy pestrý. 

Přesně ve 20:00 byl ples zahájen 
fanfárami a poté předtančením stu-
denty 4. ročníku maturitních oborů. 
Choreografi i navrhla paní Petra No-
váková. 

Ve 21:15 zatančili studenti 1. a 2. 
ročníku v horáckých krojích „Maso-
pustní tance“ v nastudování paní Ing. 
Evy Bačovské.

Ve 21:45 následoval „Army Street“ 
DANCE STYLE paní Petry Nováko-
vé. Taneční skupina byla v letošním 
roce podpořena nejenom Městem 
Bystřice n. P., ale i Krajem Vysočina.

Ve 22:15 si snad nikdo nenechal ujít 

vystoupení břišních tanečnic ALF LE-
ILA WA LEILA s jejich „Orientálním 
tangem“. Poté následovalo ve 22:45 
vystoupení JUMPING TEAMU sleč-
ny Lucie Kotoučkové. 

Všechna vystoupení se líbila, 
měla velký ohlas, přítomní nešetřili 
potleskem. Celkový dojem umoc-
nilo kvalitní osvětlení a ozvučení 
sálu panem Miroslavem Koudelkou 
z kulturního domu.

K tanci i poslechu hrály dva or-
chestry - první byla hudební skupina 
PIKARDI pana Ing. Františka Brože, 
druhou byla BYSTŘICKÁ KAPELA 
vedená kapelníkem panem Václavem 
Ondrou. Obě dokázaly navodit pří-

jemnou atmosféru plesu.
Lidé se bavili, tančili, popíjeli a uží-

vali si zábavy až do pozdních nočních 
hodin. Ti, kteří si zakoupili lístky do 
tomboly, s napětím očekávali losování 
hlavních cen a supercen. Kdo by ne-
chtěl vyhrát např. poukaz pro 2 osoby 
do Londýna, odšťavňovač, míchačku, 
poukaz na stavební materiál, vysavač 
nebo prase na rožeň? Vyhrávající od-
cházeli šťastni a spokojeni. Ti, kteří ne-
vyhráli, nemusí věšet hlavu, vždyť za 
rok se může usmát štěstí zrovna na ně.

Šedesátý druhý zemědělský ples je 
už minulostí. Na shledanou na šedesá-
tém třetím zemědělském plese první 
únorovou sobotu roku 2017!

Tomáš Krejčí
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Kulturní akce na ZŠ TGM  

„Pasování“ na čtenáře
To jsme byli ještě malí,
když maminky říkávaly:
„Čti, děťátko, a, bé, cé!“
Dnes už mámě čteme sami ....“               

Fr. Hrubín

To jsou verše, které by dnes smě-
le mohli recitovat všichni prvňáčci 
Základní školy T. G. Masaryka. 
Školní rok se přehoupl do druhé 
poloviny a prvňáčci mají za sebou 
první vysvědčení. Z tváří těch, kteří 
se do školy těšili, se nadšení a radost 
nevytratily, zato obavy těch, kteří si 
nebyli zcela jisti, co je ve škole čeká, 
ustoupily jednou provždy. 

V závěru prvního pololetí prv-
ňáčci prožili slavnost „Pasování 
na čtenáře“ v městské knihovně. 

Pochlubili se, jak znají písmena, jak 
hezky se naučili číst, co všechno ví 
o pohádkách. A také slíbili, že budou 
své čtenářské dovednosti zdokona-
lovat, aby jim knihy byly dobrými 
kamarády.

Spolu s hezkými dojmy z vydaře-
né akce si děti domů odnesly malou 
sladkost, čtenářskou knížku pro zá-
pisy o přečtených knihách a hlavně 
– opravdovou průkazku do knihov-
ny. A co k tomuto slavnostnímu dni 
našim prvňáčkům popřát? Ať jsou 
jim čtenářské dovednosti ku prospě-
chu v jejich školní práci i ve chvílích 
volna, ať se literární hrdinové stanou 
jejich dobrými vzory a ať jim knihy 
přinesou spoustu krásných zážitků.

Učitelky 1. roč. ZŠ TGM

Každý rok se naše škola ve spolu-
práci s bystřickým kulturním domem 
snaží žákům nabídnout různorodá 
divadelní či koncertní představe-
ní. Cílem je zpestření výuky a pro 
mnohé je to zároveň jediné setkání 
s kulturou, na které se během roku 
dostanou. Snažíme se, aby byla škála 
akcí pestrá, proto se mezi klasickým 
divadlem objevují i výchovné kon-
certy nebo pořady zaměřené na etike-
tu. Ovšem velice si vážíme toho, že 
jedny z nejkvalitnějších představení 
nabízí právě bystřická základní umě-
lecká škola. Každoročně se účastní-
me jejich výchovného koncertu, kde 
nám žáci a učitelé ZUŠ poutavou 
formou představí širokou škálu hu-
debních nástrojů. Za tyto akce jsme 
velmi vděční, protože jsou pro žáky 

nejen poučné a zajímavé, ale zároveň 
zde vidí vystupovat svoje spolužáky 
či kamarády. Stejně tak oceňujeme 
představení, která nám nabízí Diva-
dlo beze jména při ZUŠ v Bystřici 
nad Pernštejnem. Letošní školní rok 
jsme již navštívili představení Prin-
cezna ze mlejna, které jsme všichni 
hodnotili jako vynikající! Herci i hu-
debníci předvedli perfektní výkony, 
téměř bez výjimek zaujali celé obe-
censtvo - od prvňáčků až po deváťá-
ky a od učitelů si vysloužili obrovský 
obdiv. Chtěli bychom tedy základní 
umělecké škole i Divadlu beze jména 
velice poděkovat a popřát jim, ať se 
jim v jejich práci daří. Těšíme se na 
další vystoupení!!!

Zdenka Šilhánová, Základní škola  
T. G. Masaryka

Mezinárodní projekt z pohledu žáků 
realizačního týmu

Na začátku školního roku 2015 
jsme se dozvěděli, že se můžeme 
zúčastnit mezinárodního projektu 
Erasmus+ ve spolupráci se sloven-
skou školou z Vranova nad Topľou. 
Čas se nachyloval, protože návštěva 
slovenské výpravy byla za dveřmi. 
Práce bylo nad hlavu, a proto jsme 
v každé volné chvíli pracovali na 
projektu.

„Je to tu!“ V neděli 8. 11. 2015 
k nám do Bystřice ve večerních ho-
dinách přijela škola z Vranova n.T. 
Následující dny jsme se pustili do 
díla. Seznamovali jsme se, vybírali 
společné logo projektu, naše slo-
venské kamarády jsme učili základy 
fl orbalu a hokeje. Také jsme byli náš 
projekt představit starostovi měs-
ta panu Karlu Pačiskovi. Třetí den, 
který byl spíše odpočinkový, jsme se 

vypravili do sklárny Karlov a inter-
aktivního muzea ve Žďáře n. S. Přes-
tože to byl náročný týden, užili jsme 
si ho a našli si nové kamarády. Moc 
se těšíme, až se na jaře podíváme do 
jejich školy do Vranova na východ-
ním Slovensku. Tam se budeme učit 
judo a volejbal a určitě zažijeme 
spoustu legrace. 

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat koordinátorce projektu Věře 
Slámové, panu řediteli Martinu Ho-
rákovi, paní asistence Jarmile Jílko-
vé za podporu při realizaci projektu 
a panu Jaroslavu Dufkovi za ochotu 
pomoci při fl orbalovém tréninku.
Žákyně 9.třídy Lucie Mazourková, 

Aneta Vázlerová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Zápis do 1. tříd na ZŠ Nádražní
28. ledna 2016 jsme uvítali naše budoucí 

prvňáčky. Někteří se už nemohli dočkat, jiní 
byli trochu bázliví, ale nakonec všichni odho-
dili obavy a s velkým elánem nám předvedli 
svoje znalosti. Ti, co mají doma starší souro-
zence – školáky, jim tentokrát nemuseli zá-
vidět, protože si také přinesli vysvědčení od 
svého zápisu.  Děti na něm mohly společně 
s rodiči zjistit, jak byly úspěšné a v čem se 
můžou ještě do září zlepšit. Milé děti, těšíme 
se na další setkání s Vámi na Předškoláčku, 
neboj se! 

Hana Hofmannová, 
metodik 1. stupně
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  18. dubna                          18. dubna                           18.dubna 
  16. kv tna                          16. kv tna                          16. kv tna 
  20. ervna                           20. ervna                          20. ervna 

                                
                                    Poplatek: 30,- K  

 

 hledají do stálého pracovního pom ru 

Požadujeme: 
- praxe min. 10 let, zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství výhodou 
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  

- odpovídající finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500, 606 770 125 (ing. Nemrah), p ípadn  mailem na nemrah@ts-bystrice.cz 
do 29.2.2016. 

ZEDNÍKA 
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Bystřické ochotnické divadlo
V současné době, kdy očekáváme 

další osud bystřické sokolovny, bylo 
by možná dobré připomenout, co vše 
se tam odehrálo. Tato krásná funkci-
onalistická stavba, snad poslední ve 
městě, která nebyla zatím poničena 
necitlivou rekonstrukcí, se na mnoho 
let stala centrem nejen sportovního, 
ale i kulturního dění ve městě.

„Život je krátký, ale umění věčné,“ 
zaznělo v projevu bratra Josefa Sed-
mery, vedoucího dramatického od-
boru, na slavnostní valné hromadě TJ 
Sokol 8. 7. 1934 při příležitosti slav-
nostního otevření nové sokolovny. 
Divadlo začali hrát členové Jednoty 
už v roce 1901, o Velikonocích v sále 
Pavelkova hostince (tzv. panském 
domě) uváděli veselohru Třetí zvoně-

ní. Do roku 1934 uvedli 63 divadel-
ních her – od Tyla, Jiráska, Stroupež-
nického, Pfl egra Moravského, až po 
Kvapila, Mahena, Šrámka,Františka 
Langra a Olgu Scheinpfl ugovou. So-
kolská kronika jako zvláštnost připo-
míná, že ve všech představeních hrál 
bratr Josef Novotný. V sokolovně 
také existoval loutkový sál; nacházel 
se vedle kuchyně pod velkým sálem 
a představení pro děti v něm zabezpe-
čoval František Skorkovský se svou 
rodinou. Měl výtvarný talent, výbor-
ně kreslil, sám mnohé loutky navrho-
val i vyráběl, kromě toho režíroval a 
sám hrál v představeních pro dospělé.

Dodnes pamětníci vzpomínají na 
činnost ochotnického souboru po 
válce, v 50. a 60. letech. František 

Šenkýř (nar. 1926) vzpomíná, že prv-
ní hra, ve které vystupoval, se jme-
novala Jakož i my odpouštíme. V té 
době se zde sešla celá řada nadšených 
a talentovaných lidí,kteří dokázali za 
rok uvést několik představení a ode-
hrát je na takové úrovni, že se s nimi 
nerozpakovali vystupovat i slavní 
profesionálové, např. František Šlégr, 
Vlasta Fialová nebo Evžen Sokolov-
ský starší. Hry vybíral a zpočátku i re-
žíroval F. Skorkovský, později hlav-
ně Miroslav Lorenc; režie se občas 
chopil i Stanislav Vrbík a pan učitel 
Žilka z Nedvědice. Scénu navrhoval 
a stavěl Jaromír Špaček se svým za-
městnancem Františkem Vrbkou.

Hlavními hereckými oporami sou-
boru a vlastně skutečnými hvězdami, 
které publikum milovalo, byly napří-
klad Alena Valčevská-Staňková, její 
matka paní Olga Staňková-Doubrav-

ská, Marta Špačková - Hancvenclová, 
Duda Kristiánová - Ptáčková, Zdena 
Marečková - Slezáková, Marie Ši-
kulová, krátce také Sylva Nezvalová 
a jiné. Mezi nezapomenutelné muže 
na jevišti patřili Jaromír Špaček, Sta-
nislav Vrbík, František Šenkýř, Alois 
Klejzar, Antonín Nahodil, Jaromír 
Chocholáč, Luboš Peš a samozřej-
mě Miroslav Lorenc. Mnozí jiní, 
děti, školáci, dospělí, tvořili kompars 
v mnohých hrách nezbytný.

Repertoár souboru se opíral o kla-
sické divadelní hry, ale postupem času 
si ochotníci troufl i i na kusy velmi mo-
derní a náročné. F. Šenkýř vzpomíná, 
že příprava na nové představení trvala 
asi 3 měsíce a v době před premiérou 
se herci scházeli třeba každý den. 
Velký úspěch měla např. hra Marie 
Kubátové Jak přišla basa do nebe; 
tato původně rozhlasová hra měla 

u nás premiéru v roce 1956, 
v Bystřici se pak hrála zřejmě 
už v roce 1959. Hlavní roli 
Josefa Tuláčka v této  kouzel-
né hře v krkonošském nářečí 
sehrál Jaromír Špaček, jeho 
kamaráda Józu F. Šenkýř a 
Antonín Nahodil a Jaromír 
Chocholáč Anciáše a Marbu-
ela, čerty pro všechno.

Pokračování příště 
Podle sokolských kronik 
a vyprávění F. Šenkýře 

připravila
J. Michálková (foto – osobní 

archiv F. Šenkýře)

Kaziroh, vzácná a zajímavá houba
Běžný houbař houbu zvanou ka-

ziroh v přírodě stěží zaregistruje. Na 
Pernštejnskobystřicku byl zazname-
nán jeden ze dvou druhů tohoto rodu 
rostoucích v České republice.

Už systematické postavení v říši 
hub je významné. Kaziroh patří k sa-
mostatnému řádu kazirohotvaré, čele-
di kazirohovité. Jediným rodem této 
čeledi je kaziroh. U nás byl zjištěn 
druh kaziroh ovčí (Onygena corvina).

Již český název naznačuje, že tato 
houba roste na rohovině. Konkrétně 
na zobácích a peří mrtvých ptáků, 
rozpadajících se kostech, srsti zvířat 
(často myší), vývržcích a trusu dravců 
s nestrávenými zbytky kořisti, na ro-
zích kozy ležících ve vlhku. Roste i na 
tlejícím textilu, především vlněném. 
Nenajdeme ji tedy rostoucí na zemi 
ani na dřevě.

Houba to není velká. Má 0,5 - 1,5 
cm vysoký, hladký a bělavý třeň, na 
něm sedí 1 - 2,5 mm široká hla-
vička, která je bělavá, plstnatá, 
hladká, později světle okrová až 
okrová se světlými bradavkami. 
Ve stáří začíná odspodu praskat 
a rozpadat se. Rostou na daných 
substrátech ve větším množství, 
a to od jara do podzimu, za mír-
ných zim i během zimního ob-
dobí.

Mnohem vzácnějším druhem, v ČR
 nalezeným asi jen 3x, je kaziroh koň-
ský (Onygena equina). Také tento 
druh roste na rozkládající se rohovině 
(rohy beranů, krav, jelení zvěře, koň-
ská kopyta apod.). V okolí Bystřice 
nebyl dosud nalezen.

První nález kazirohu ovčího byl 
učiněn v roce 2009 severně od Doma-
nína, u odbočky silnice na Janovičky. 
Zde se vyskytovala houba v srsti kůže 
neurčitelného savce. Druhou lokalitou 
je severní část lesa Mokře u Sejřku. 
Tam byla tato houba  nalezena v roce 
2012 na chlupech v trusu (fotografi e).

Ještě informace pro zájemce o pří-
rodu Bystřicka - po roce 2015 je v 
širším okolí našeho města evidováno 
již přes 1160 druhů hub (houbových 
organismů). Informace lze získat např. 
v každoroční zprávě o průzkumech, 
které jsou uloženy, mimo jiné, v archi-
vu městského muzea.

J. Čáp

F. Šenkýř v divadelní hře Marie Kubá-
tové Jak přišla basa do nebe

Marta Špačková-Hancvenclová v Ji-
ráskově Lucerně

Hlavní roli basisty Tuláčka hrál Jaromír Špa-
ček (vlevo), Jak přišla basa do nebe
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STRAŠNÉ NÁSLEDKY LEHKOMYSLNOSTI
Karel Orel    (1825 Bystřice nad Pernštejnem – 1887 Strážek)

INZERCEČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ, RŮZNÉ

Pokračování z minulého čísla

„Uplynulo již 56 roků, když jsem 
já, tak jako ty mladý, nerozumný, 
bezstarostný, otrok svých náruži-
vostí, sluha lakomství a nectností, 
podobnou skrýši hráčů navštěvoval. 
Nebudu ti popisovati, jak všelijaká 
mámidlem ku skrýši této přikova-
ná, divoká zvířata jsem tam nalezl. 
Krvežíznivý tygr nezírá pozorněj-
ším, chtivějším okem na svou oběť 
jako hráči na své karty; a tygr tento 
nevráží zuřivěj na svůj pokrm, jako 
hráči po výhře lapají. Uprostřed 
těchto ďábelských hráčů nacházel 
se přece jeden, jehožto nevinná tvář 
s ďábelskými obličeji těmi u vel-
kém byla rozdílu. Nebyloť mnoho 
vybroušenosti zapotřebí, aby se po-
znalo, že do této školy ještě nepři-
náleží. Jeho hladké čelo, jasné oko, 
nevinný úsměv, vše to dokazovalo, 
že na žloutenici této hanebné neřes-
ti ještě nestonal. Já zpozoroval, jak 
málo tento mladý človíček v tajem-
stvích hry znám jest, a mám-li ti říci, 
jaká myšlenka se mne najedenkráte 
zmocnila? Ó ne, nikoliv, já nemohu 
a nesmím ti vyjeviti, jak hrozným 
šibalem jsem se stal v noci té; já 
nemohu úctu a lásku (nebo s první 
ztracená jest i druhá) z tvého srdce 
vyrvati, jakou otec tak rád v dítě-
ti svém udržeti hledí! Avšak čeho 
nečiní otec, aby dítě své z takové 
propasti vytrhl? Alfonse, já ti chci 
vyznati, co na mysl mi přišlo, aby 
ses zhrozil při pohledu na bezednou 
propast tu, na jejímžto kluzkém kra-
ji minulé noci bezstarostně jsi stál. 
Úmyslem mým bylo onoho mladé-
ho člověka ku hře přilákati a o pe-
níze ho připraviti. Nestálo to mnoho 
práce mladíka k prvnímu pohnouti. 
Hadí zlaté oko omámilo již svým 
mocným leskem jeho zrak. My jsme 
se posadili ku hře. Snadno si pomy-
slíš, že snížil-li jsem se již k haneb-
nosti takové, dlouhého rozmýšlení 
jsem nepotřeboval starého, lstivého 
prostředku se uchopiti, totiž svému 
ubohému spoluhráčovi první výhru 
přenechati; já ale hned zpozoroval, 
kterakť tento chutný pokrm hracího 
stolu tím větší laskominy mu dělal. 
My hráli a hráli opět; po každé opě-
tované hře jsem zlatou hromádku po 
hromádce uschovával, až konečně 
malý zbytek, tisíc franků, do hry 
vhozen byl. Karty je rozvrhly – ná-
sledovalo to samé – suma byla má.

,Zatracenče!‘ zvolal mlaďoch, zou-
fanlivě do čela se pěstí bouchaje.

,Ó, to ať vás docela nemrzí,‘ od-
pověděl jsem já. ,Započněme znovu, 
bohyně štěstí mívá často člověka 
jen za blázna jako ženština; kdož ví, 
třebas se vám usmívati bude hnedle 
v nejbližší hře.‘

,Já nemám žádných peněz více,‘ 
vykřikl spoluhráč, ,vy jste mne o 
všecko obehrál, o všecko!‘

Při slovích těchto divoce se seda-

dla vyskočiv, běžel do jiného koutu 
světnice. Utíkal však z bláta do lou-
že. Právě tam, kam se hnal, seděli 
dva bohyni štěstí vroucně oddaní 
sluhové, kteří svému bezsmyslné-
mu, slepému bůžku převelké sumy 
obětovali. Nerozmýšleli se dlouho 
i 5 tisíc franků do hry najedenkráte 
vsaditi. Já dobře pozoroval, s jak 
neodvratným okem mladík pohlížel 
na všecky pohyby hry a kterak to 
v nitru jeho vřelo, když vyhrávající 
peníze shraboval. Byl příliš slabý, 
než aby byl vzdoroval nepříteli, 
jenž očitě srdce jeho zaujímal. Pro-
čež opět se navrátil, my jsme znovu 
sedli ku hře – a hráli jsme, nikoliv 
jako napřed o sumy malé, ale vyso-
ké. Dva tisíce franků mu totiž ještě 
zbylo; a po třech hrách bylo jich již 
15 set v mém měšci; zoufanlivě ho-
dil ještě posledních 5 set na stůl. My 
hráli jsme ještě jedenkrát, – zřetelně 
viděl jsem, kterak karty v rukou jeho 
se třásly – on prohrál!

Ó, nikdy nezapomenu onen jiskřící 
se zuřivý hled, jejž mi hodil. ,Ďáble!‘ 
zvolal vztekle, vyskočil ze sedadla, 
a jako by mu hlava hořela, utíkal ze 
sálu.“

„Den na to,“ pokračoval hrabě u 
vypravování, „zmizela upomínka na 
minulou noc ze srdce mého jako dech 
před zrcadlem; ano, já ještě se srdcem 
lehčejším jako kdy jindy povstal jsem 
z lože svého, an jsem z krásného pří-
rostku své pokladnice se radoval. 
Přislíbil jsem jednomu z mých ven-
kovských přátel, že mu tohoto dne 
některé památnosti města Paříže oká-
žu. Skutečně přišel a my jsme kráčeli 
k velebnému chrámu Notre Dame. 
Když však několik ulic jsme přešli, 
dím k soudruhu: ,Apropos, Petře, jest 
v městě našem zvláštní místo, jaké-
hos ty ještě nespatřil.‘ 

,A které?‘ odpovídá Petr, jenž často 
žertík si dovolil, ,snad bašta? Míníš-li 
tu, mohu tě ujistiti, že zevnitřním toli-
ko na ni pohledem se upokojím.‘

,Ó nikoliv,‘ odpovídám já, žertu 
jeho se usmívaje, ,ale ani přáti si ne-
budeš s místem tím, jaké já míním, 
blíže se obeznámiti; neboť jest útoči-
ště oněm pánům a paním, ježto dob-
rovolně do onoho světa putují aneb 
putovati musí – já míním Morgue 
(místo, kde nalezení mrtví ku pohle-
du vystaveni byli)!‘

Oba jsme se hlasitě zasmáli žertu 
tomuto, nepozorujíce, že uprostřed 
smíchu k vážnému předmětu našeho 
nelidského žertu se blížíme. Velké 
množství lidstva tlačilo se okolo sta-
vení. Dychtivý zvěděti příčinu toho-
to shonu, tlačil jsem se prostředkem. 
Na schodech ku stavení vedoucích 
seděla stará paní a hořce plakala; 
šedivé vlasy její byly rozcuchané, 
obličej přikrývala dlaněmi, mezi su-
chými prsty tekly hojné slzy a čas-
těji z hlubiny srdce vycházely těžké 
vzdechy. Velké zajisté neštěstí muse-

lo tuto dobrou stařenu potkati! Já se 
ptal lidu po příčině jejího zármutku 
a odpověď mi byla dána: ,Muselo 
se něco přihoditi jejímu synovi, ne-
boť častěj volá lomíc rukama: »Můj 
synu, ach můj nešťastný, přemilý 
synu!«‘ 

Šel jsem k ní a ptal se jí útrpně: ,Co 
vám schází, dobrá paní?‘

,Můj syn, můj drahý, nejmilejší 
syn!‘ odpovídá v hlubokém zármut-
ku.

,A co se přihodilo vašemu syno-
vi?‘ ptám se.

,Ach můj pane, zavražděn a jako 
pes do řeky jest byl vhozen. Ó, tak je 
tomu, jistá to pravda!‘

A stařena plakala a vzdychala 
opět, jako by srdce jí puknouti chtělo. 

,Co však může vás o tom přesvěd-
čiti?‘ pokračoval jsem dále, když 
něco málo se byla upokojila.

,Můj Bože, zdaliž celou, celou 
dlouhou noc nebyl pryč?‘ zvolala.

,Jestliže toliko jen v tom, milá 
paní, důvod mínění vašeho pozůstá-
vá, nemáte se co báti a můžete oči své 
uplakané usušiti.‘

,Ó, kéž by Bůh dal, abych niče-
ho nepotřebovala se báti,‘ zvolala 
v rychlosti. ,Ale nikoliv, on byl dobrý, 
upřímný, a proto nemohl jinak svou 
starou matku celou, dlouhou, neko-
nečnou noc v největší úzkosti o sa-
motě nechati, aby na něj čekala. Ach, 
pane můj, kdybyste ho jen napolo byl 
poznal tak, jako mně znám jest, byl 
byste se mnou přísahal, že by zajisté 
ke mně a k milené své sestře Blance 
čtvermo byl přilezl, kdyby mu zbůj-
níci ti jen tolik života byli ponechali, 
aby až k domovním dveřím dolézti 
mohl.‘

,Zajisté, milá paní,‘ dím já hledě 
bolest její umenšiti, ,váš syn byl pří-
kladný mladý člověk; že pak přece 
jen člověkem jest, nikoliv však sva-
tým – dá se mysliti, že snad minulou 
noc v nějakém špatném domě přežil.‘

,Ó, nikoliv, nikdy!‘ zvolala v úplné 
přesvědčenosti mateřské, ,můj Eugen 
nebyl jako mladíci jiní, onť byl před-
obrým synem, láskyplným bratrem a 
společnosti špatné před námi nedával 
přednost, neboť celé jeho srdce viselo 
na matce a sestře.‘

Potom opět hojné slzy ronily se 
z očí dobré, utrápené stařeny, jak že 
by skála nad ní útrpností se byla po-
hnula. 

,Máte-li pak,‘ namítám opět, ,ještě 
jiných důvodů k důměnce své?‘

,Ba ano, můj milý pane,‘ odpoví-
dá stařena, ,on měl mnoho – v očích 
našich přemnoho – peněz při sobě, 
byla to jeho celá služba a všecko, co 
jsme měli, bychom hladu a nouze 
ochráněni byli; neboť on to byl, který 
prací a šetrností mne a svou nemoc-
nou sestru Blanku živil; avšak nyní 
jest mrtev – vymazán z počtu živých 
– můj přemilý syn jest nemilosrdně 
zavražděn.‘

,Ne tak, milá paní,‘ odpovídám 

já, ,nesužujte se zbytečně. Buďte 
ubezpečena, že jestliže jen tyto jsou 
důvody vašeho strachu, vše dobře se 
ukončí a snad naleznete při návratu 
svém ztraceného syna doma.‘

,Ó nikdy, nikdy více – a o tom jsem 
úplně přesvědčena – neuvidím ho ži-
vého. Ale tamto,‘ zvolala, ukazujíc 
do síní Morgue, ,tamto ho jedině na-
leznouti a uviděti mohu.‘

,Kterak to víte? Snad jste ho vidě-
la?‘ ptám se.

,Viděla?‘ zvolala žasnoucí matka, 
,kterak by mohlo srdce mé snésti dí-
vati se na vystavenou mrtvolu jeho? 
Já bych měla patřiti na hluboké rány, 
jaké mu zasadili, a na jeho krví ušpi-
něné, předtím krásné vlasy? Nikdy! 
Zde mohu ho viděti; a že tamto jest, 
ach, o tom k nevýslovné hrůze své 
jsem přesvědčená.‘

,Přejete-li si,‘ ptám se, ,bych já tam 
šel a naň pohlédl?‘

,Ó, jestli tak učiníte,‘ zvolala u vy-
tržení, ,pak vroucím, věčným díkem 
ostanu vám zavázána.‘

Já jsem otočil klíčem – rachotem 
otevřely se dveře a silnou ránou, ja-
kou vnitřnosti prostory se otřásly, opět 
za mnou se zavřely a já stál uprostřed 
strašného sídla smrti. V srdci člověka 
zmáhá se cosi nevýslovně úctu vynu-
cujícího, když tak uprostřed mrtvých 
se pohybuje. Jak těžce, ba až k uduše-
ní přiléhá hluboká mrtvol tichost na 
dmoucí se prsa! Omračující jest hrů-
zoděsný hromu rachot, avšak nemlu-
ví ani napolo tak hlasitě a strašně jako 
ono hluboké mlčení do moře věčnosti 
uplynulého života.

Já byl jako bez sebe pro hrobové 
ticho, ježto vůkol mne panovalo; 
ani dechem rušen nebyl veleslavný 
pokoj místa tohoto, kde vlasy se 
ježily. Jako na všech oudech moro-
vou ránou uchvácen, stál jsem zde. 
Najedenkráte napadla mi stará paní, 
která s úzkostí na můj návrat čekala. 
Nyní teprv mrskl jsem okem po stu-
dených lidských pozůstatcích, ježto 
zde ležely; a tu viděl jsem – ó Bože, 
ó svrchovaný Bože – kterak ti mohu 
říci, Alfonse, co jsem viděl? Žádná 
slova nejsou v stavu naznačiti, žád-
né myšlení nemůže pochopiti, jaká 
hrůzyplná úzkost zmocnila se při 
pohledu tom mé duše. Mráz po ce-
lém těle se mi lil, nohy jako pruty se 
mi třásly a jako hrom vzbudil pohled 
ten v mysli upamatování na můj čer-
ný hanebný skutek. Ďábelský úmysl 
onoho mladíka o peníze okrásti, pe-
kelná radost, jakou jsem při každé 
jeho prohře cítil, onen zoufanlivý 
vzhled, jakým mrštil po mně, když 
všecko prohrál, a jeho poslední, 
hrůzyplné slovo, jaké při odchodu 
vyřkl: „Ďáble!“ – a pak ono nelidské 
žertování, s jakým jsem se k tomuto 
smutnému místu blížil – všecko to 
ukrutně mučilo najedenkráte mou 
duši.“ 

Dokončení příště
-jp-
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Spisovatel Jan Opatřil vydal již 
svoji čtvrtou knihu v čele s hlavním 
hrdinou – Kapříkem Metlíkem a byla 
by nesmírná škoda této příležitosti 
nevyužít. Přijal tedy naše pozvání 
a 2. února se v knihovně setkal s žáky 1. 
a 2. tříd. Děti byly nadšené nejen jeho 
humorným vyprávěním, ale směly si 
zakoupit záložky, placky s Metlíkem 
i jeho kamarády, knihy a samozřejmě 
nesměly chybět ani autogramy do pa-
mátníčků. Tak zase někdy, kapříku… 

Akce byla zrealizována za fi nanční 
podpory Kraje Vysočina a společnosti 
E.ON. 

Dagmar Navrátilová

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Zubní pohotovost ÚNOR - Zubní pohotovost ÚNOR - BŘEZEN BŘEZEN 20162016

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

ÚNOR  
27.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
28.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
BŘEZEN
  5.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  6.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
12.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
13.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
19.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
20.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
26.3. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
27.3. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 566 575 210
28.3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

Pro zpříjemnění dlouhých večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce ledna.

Knihy pro dospělé:
Aleksijevič Svjatlana Doba z druhé ruky
Česal Aleš  Tajemství staré Prahy
Česal Aleš  Záhady staré Prahy
Doležal Vladimír  Z babiččina receptáře
Flanagan Richard  Úzká cesta na daleký sever
Highsmith Patricia  Carol
Hirsi Ali Ayaan  Kacířka
Jucovičová Drahomíra Máme dítě s ADHD
Junek Václav  Protektoři
Ludlum Robert  Moskevský vektor
McLean Penny  Numerologie & osud
Motl Stanislav  Válka před válkou
Podhorský Miroslav  Ledová perla Aljašky
Rich Roberta  Porodní bába z Benátek
Strunecká Anna  Babské rady profesorky Strunecké
Tischlerová Ivana  Domácí likéry z ovoce a ořechů
Trent Christine  Dáma z popela
Wisnewski Gerhard  Bilderberg
Zimmerman Larry J.  Indiáni Severní Ameriky

Knihy pro mládež:
Ciprová Oldřiška  Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy
Čekanová Markéta  Půl kopy pohádek a pověstí    
   z Plzeňského kraje
Krpálková Věra  Týden u strýčka Bena
Lebeda Jan  Pohádky skřítka Medovníčka
Matějovský Bohumil O ježkovi, který se ztratil
Wilson Jacqueline  Motýlí klub

„Bystřicko čte dětem 2016“
Kapřík Metlík nezklamal, za dětmi opět připlaval…

Holandskem od severu k jihu
Poutavým vyprávěním doplněným velkým množstvím fotografi í nám paní 
Alexandra Gabrielová přiblížila svou cestu do Holandska. Velmi zdařilá akce 
Klubu seniorů – učitelů proběhla v městské knihovně v úterý 9. února 2016.

„Březen – měsíc čtenářů 2016“- celorepubliková akce na podporu čte-
nářství
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost:
V týdnu od 7. do 11. března 2016 
Bude registrace nových čtenářů zdarma, proběhne „čtenářská amnes-
tie“ – prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto 
týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a ½ hodiny internetu denně zdarma 
pro všechny uživatele.

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

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

„Malování pro děti“ s Adolfem Dudkem
V úterý 15. března 2016 pořádá 

městská knihovna dopolední zábav-
nou interaktivní show pro žáky 3. 
tříd bystřických ZŠ. Děti se vtipnou 
formou seznámí se skutečným ilu-

strátorem Adolfem Dudkem a jeho 
prací, od počáteční inspirace až po 
vznik celé nové knihy. Součástí vy-
stoupení jsou soutěže a akce je za-
končená oblíbenou autogramiádou.



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  11. strana

INZERCEKULTURNÍ DŮM

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU BŘEZEN 2016BŘEZEN 2016
Úterý 1. března – velký sál KD – 
19.30 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD
FURTLUFTDURCH TOUR
Účinkují: ZDĚNĚK IZER a ŠÁRKA 
VAŇKOVÁ
Diváci se opět setkají s jedinečným a 
nezaměnitelným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou na řadu ob-
líbené scénky, parodie nejrůznějších 
televizních pořadů a imitování celé 
řady populárních zpěváků a zpěva-
ček. To vše obohacené nejrůznější-
mi kostýmy a převleky. Partnerkou 
Zdeňka Izera v tomto pořadu je skvě-
lá zpěvačka Šárka Vaňková.
Vstupné: 220 Kč       Předprodej: KD

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

Sobota 5. března – velký sál KD – 
18.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JEZINKY A BEZINKY 
aneb Utrejch a staromódní krajky
Hraje: Divadelní spolek Vířina z Víru
Po loňské, divácky nadmíru úspěšné 
sezoně s pohádkou S čerty nejsou žer-
ty, letos čeká na diváky zcela jiný žánr 
– černá detektivní komedie. Příběh 
hry „Jezinky a bezinky aneb Utrejch 
a staromódní krajky“ je zasazen do vá-
lečného New Yorku. Hlavními hrdiny 
jsou členové rodiny Brewsterovy: čer-
stvě zasnoubený novinář Mortimer, 
jeho bratr Teddy a především jejich 
tety Abigail a Martha, které jsou ve 
svém okolí velmi oblíbené, ovšem 
skrývají velké tajemství. Ve svém nej-
lepším přesvědčení totiž vraždí staré 
pány – nabízejí jim otrávené bezinko-
vé víno a mrtvoly pak odklízí Teddy, 
který se považuje za prezidenta Roo-
sevelta. Jako by to nestačilo, po letech 
se vrací domů další Mortimerův bratr, 
sériový vrah Jonathan (a také jeho 
věčně podnapilý kumpán dr. Einstein), 
připravený pomstít dávné křivdy 
a ukrýt ve starém Brewsterovic domě 
svoji poslední oběť…
Osoby a obsazení:
Abigail Brewsterová – Marie Viktori-
nová st., Martha Brewsterová – Irena 
Matějková/Marcela Vázlerová,
Teddy Brewster – Jiří Beneš, Morti-
mer Brewster – Petr Vinkler, Jonathan 
Brewster – Roman Jelínek,
Dr. Einstein – Bohuslav Matuška, 
Elaine Harperová – Radka Skoumalo-
vá/Marie Viktorinová ml., 
Reverend Harper – Jiří Čermák, Stráž-
ník Brophy – Jiří Zbytovský, Strážník 
Klein – Ladislav Čermák
Kapitán O´Hara – Ladislav Stalmach, 
Poručík Rooney – Stanislav Čermák, 
Pan Witherspoon – Jiří Čermák
Pan Gibbs – Stanislav Čermák/Josef 
Ondra
Nápověda: Věra Kolářová, Marie Ku-
čerová, Zdeňka Ševčíková

Kostýmy: Oksana Bílková
Režie: Radka Skoumalová
Vstupné: 80 Kč    Předprodej: KD

Čtvrtek 10. března – malý sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
HOUSLOVÝ KONCERT
BOHUSLAV MATOUŠEK – hous-
le
PETR ADAMEC – klavírní dopro-
vod
Bohuslav Matoušek se narodil v Ha-
vlíčkově Brodě. Hře na housle se začal 
učit v pěti letech u profesora 
Z. Němce a jeho studentem zůstal až 
do svých osmnácti. Od třinácti let také 
dojížděl do Prahy na soukromé hodiny 
k profesoru J. Pekelskému. Několikrát 
se zúčastnil celostátní houslové soutě-
že Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí 
a pokaždé také zvítězil (1962 absolutní 
vítězství, 1963 a 1966 laureát soutěže). 
Po maturitě studoval HAMU v Praze. 
V roce 1969 se poprvé zúčastnil mis-
trovských kurzů u Arthura Grumiauxe 
v Curychu, jejichž úspěšné absolvování 
mu vyneslo pozvání i v dalších osmi 
letech. Již ve svých jednadvaceti letech 
vystoupil poprvé na festivalu Pražské 
jaro s orchestrem České fi lharmonie. 
Dva roky poté získal v mezinárodní 
soutěži téhož festivalu 1. cenu. V roce 
1977 přišlo pozvání k japonskému 
Yomiuri Nippon Symphony Orche-
stra kde dva a půl roku působil jako 
koncertní mistr a sólista pod taktovkou 
významných dirigentů - Zubin Mehta, 
Leonard Bernstein, Mstislav Rostro-
povič aj. Po návratu z Japonska se stal 
primáriem Stamicova kvarteta, v němž 
působil 15 let a nahrál s ním přes 60 
CD. V současnosti se Bohuslav Matou-
šek věnuje jak dráze sólového a komor-
ního hráče tak i pedagogické činnosti.
Již od dob studií spolupracuje se svým 
stálým klavírním partnerem Petrem 
Adamcem. Společně natočili kom-
pletní dílo Bohuslava Martinů pro 
housle a klavír. 
Petr Adamec vystudoval pražskou 
konzervatoř a následně AMU v Praze. 
Během studia začal s výukou klavíru 
na vojenské hudební škole v Roudnici 
n. L. Od roku 1970 se stal pedagogem 
na pražské konzervatoři a od roku 
1972 vyučuje také na AMU. Již od 
konzervatoře spolupracuje s houslis-
tou Bohuslavem Matouškem.  V sou-
časné době se téměř výhradně zaměřu-
je na umělecké partnerství s houslisty 
Bohuslavem Matouškem a Václavem 
Hudečkem.
www.bohuslavmatousek.cz 
Program: W. A. Mozart, L. van 
Beethoven, B. Martinů, A. Dvořák, B. 
Smetana
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-
lu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner – Rathgeber, k. s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH  
 
Sobota 12. března – velký sál KD – 
20.00 hodin
XII. VINAŘSKÝ PLES

Hraje: ZUBERSKÁ ŠESTKA a 
CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLO-
VÁCKO MLADŠÍ
Uvítací přípitek, tombola
Prezentace vín: Vinařství Stanislav 
Mádl, Velké Bílovice a Vinařský dům 
Kopeček, Dubňany 
Generální partner: MEGA–TEC s.r.o.
Partner: KOVOLIT, a.s.
Vstupné: 170 Kč s místenkou          
Předprodej: KD

Pondělí 14. března – velký sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT
HONZA NEDVĚD 
Po téměř dvouleté přestávce se vrací 
na pódium! 
Nejznámějšího českého folkového 
a trampského písničkáře jistě netřeba 
představovat, vždyť jeho písně se učí
i děti ve školách z čítanek.
Letos oslaví Honza Nedvěd 50 let na 
pódiu. Hrál různé žánry v různých 
formacích, než se ustálil ve své typic-
ké písničkářské poloze, kterou znají 
snad všichni. Po dvou letech odmlky, 
kdy se věnoval především skládání 
a odpočinku, se nyní rozhodl znovu 
se postavit na „prkna“ a vyslyšet přání 
svých fanoušků. Ke spolupráci přizval 
dvě skvělé hudební osobnosti:
Jindra Koníř – vynikající hráč na 
klávesové nástroje, dirigent, skladatel, 
aranžér. V roce 2001 se stal nositelem 
prestižní Světové ceny Antonína Dvo-
řáka. Byla mu předána za vynikající 
přínos umění v oblasti hudby. Půso-
bil v zahraničí s mnoha významnými 
celebritami (Demis Roussos, Petula 
Clark, Magic Plattens). Po návratu do 
republiky hrál několik let s Honzou 
Nedvědem či Lenkou Filipovou. 
Pavel Helan – písničkář, hráč na ky-
taru a ukulele, skladatel, pohotový 
moderátor a průvodce pořadu.  Na 
podzim roku 2013 se stal fi nalistou 
soutěže Československo má talent. 
V roce 2015 absolvoval festivaly v ČR 
i na Slovensku, byl hostem Hradišťa-
nu, Tomáše Kluse. 
V pořadu uslyšíte nejznámější Nedvě-
dovky (Kohout, Podvod, Bible) a také 
písničky z posledního CD Souhvězdí 
jisker. Jindra předvede svou virtuozitu 
i v samostatném bloku, rovněž Pavel 
Vám představí něco ze své zábavné 
tvorby,
Vstupné: 240 Kč          Předprodej: KD

Úterý 15. března – velký sál KD – 
10.00 hodin
POŘAD PRO DĚTI
JAK KAŠPÁREK S KALUPIN-
KOU SLAVILI VELIKONOCE
Uvádí: Divadlo KASPERLE z Prahy
Hrají a zpívají: Andrea Marečková a 
Ivana Hessová
Hody, hody doprovody, dejte vejce 
malovaný! A jsou tady Velikonoce!  
Zima je pryč a Kašpárek a Kalupin-
ka se pustí do příprav na velikonoční 
svátky. Nastává čas vítání jara. Kalu-
pinka vygruntuje, připraví malovaná 
vajíčka a pentličky pro koledníčky 
a Kašpárek plete pomlázku. Je už ale 

kapánek nabručený z toho dlouhého 
půstu. A tak Kalupinku zlobí a všeli-
jak pošťuchuje. Na škaredou středu se 
ale nesmí nikdo na nikoho mračit a tak 
si naši hrdinové vypráví velikonoční 
příběhy. A na zelený čtvrtek je navštíví 
velikonoční zajíček s košíkem plným 
barevných vajíček. Písničky, koledy, 
pomlázky a mazance.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Délka: cca 55 min.
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Neděle 20. března – velký sál KD – 
10.00 – 17.00 hodin              
Pořádá: Svatební a společenská agen-
tura AZ
SVATEBNÍ VELETRH
SVATBA NA VYSOČINĚ
2. ročník veletrhu svatebních služeb 
pod záštitou Města Bystřice n. P.
14.00 hodin – Přehlídka svatebních 
šatů Salonu Kamej a obleků pro ženi-
chy od IL Styl, svatební líčení a účesy,
svatební kytice
Prodejní veletrh – výzdoba obřadů, 
svatební tabule, cukráři, fotografové, 
zlatníci, restaurace a hotely
Hudební doprovod: Smyčcové kvarte-
to Cappella Allegra
Vstupné: zdarma

Čtvrtek 31. března – velký sál KD – 
19.00 – 22.00 hodin                  
Pořádá: Vojtěch Žák a KD
TANČÍRNA
„Prvorepublikové tančírny v kabá-
tě 21. století!“ 
Zatančit si, naučit se něco nového 
a užít si večer jinak, to vše můžete 
v nové Tančírně v Bystřici n. P. Ho-
dinová lekce přinese vždy 2 tance – 2 
nové choreografi e a v následujících 
2 hodinách můžete tančit vše, co se 
vám zlíbí. Tančírnu vede Vojtěch Žák, 
účastník mistrovství světa v latinsko-
amerických formacích v letech 2014 
a 2015.
19.00 – 20.00 Vedená lekce, tance sal-
sa a waltz
20.00 – 22.00 Tančírna – parket je váš. 
Chcete-li tančit, tančete, chcete-li si 
povídat, povídejte.
Pro začátečníky i pokročilé.  
Vstupné: 80 Kč          Předprodej: KD

Připravujeme: 
  9. dubna Bystřický Kostitřas 
12. dubna Do ložnice se vstupuje  
        jednotlivě – divadelní   
 představení HÁTA Praha
15. dubna Jásalka – koncert
21. dubna KPH – Humoreska
22. dubna Ochutnávka vín
30. dubna Čarodějnice 

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



CA Kaňková DitaCA Kaňková Dita

Informace k zájezdům: 
+420 606 656 229, 
e-mail: kankova.dita@seznam.cz

dovolená u moře
jednodenní i víkendové 
pobyty v termálních 
lázních
poznávací zájezdy
muzikál Osmý světadíl 

 a Sibyla
koncert Vídeňských 
filharmoniků 
a další ...
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Svatba na Vysočině
Svatební sezóna začala! Hledáte 

nápady na Vaši svatbu a nevíte si 
rady? 

Přijďte se inspirovat na svatební 
veletrh. Již podruhé bude Kulturní 
dům v Bystřici nad Pernštejnem 
hostit svatební veletrh Svatba na 
Vysočině.

Veletrh se koná v neděli 20. 
března 2016 od 10.00 do 17.00 ho-
din. Akce je nejen propagační, ale 
i prodejní. Nejen nevěsty a budoucí 
snoubenci si na něm budou moci 
zakoupit dekorace a doplňky na 
své oslavy a svatby. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout ukázkově 
vyzdobené obřadní místo v přízemí 
kulturního domu, ukázky svateb-

ních tabulí i fotokoutek. Nebudou 
chybět cukráři, zlatnictví, fotogra-
fové, hotely a restaurace, květinář-
ství, svatební salóny a vše, co ke 
svatbám patří. Od 14.00 hodin mo-
hou návštěvníci veletrhu zhlédnout 
přehlídku svatebních šatů Salonu 
Kamej z Rojetína spolu s obleky 
pro ženichy od IL Styl Boskovice, 
to vše doplněné o svatební líčení 
a účesy, svatební kytice… 

Pro dámy bude opět připravena 
možnost stát se nevěstou na zkouš-
ku a vyzkoušet 
si tak svateb-
ní šaty, líčení, 
účes i kytice. 

Veletrh hu-

debně doplní bystřické smyčcové 
kvarteto Cappella Allegra.

Akci pořádá Svatební a spole-
čenská agentura AZ ve spolupráci 
s Kulturním domem Bystřice nad 
Pernštejnem. Vstupné je zdarma. 
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Více informací najdete na face-
booku: Svatba na Vysočině a Sva-
tební a společenská agentura AZ. 
Celá akce je pořádána pod záštitou 
Města Bystřice nad Pernštejnem.

Zdeňka Pařízková

Brněnská funkcionalistická sy-
nagoga Agudas Achim (1936) od 
bystřického rodáka, architekta Otty 
Eislera  (1893 - 1968), se po rozsáhlé 
rekonstrukci dočkala slavnostního ote-
vření, jehož součástí bylo také obřad-
né vnesení nové Tóry. Židovská obec 
v Brně tak zažila v neděli 17. ledna 
historický okamžik.

Synagogu zdobí také nové litur-
gické textilie vyrobené v USA podle Od rodáka O. Eislera navržená 

synagoga v Brně prošla obnovou.

Otto Eisler (1893 - 1968) – architekt

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 7
Sochy sekáče s kosou a ženy s dítětem na budově České spořitelny 

V průčelí budovy České spořitelny z roku 1932 se nachází pís-
kovcová socha sekáče s kosou a socha ženy s dítětem od sochaře 
Jaroslava Brůhy. Socha sekáče s kosou má představovat symbol 
žní a pracovitosti, socha ženy s dítětem, která ukládá peníze do 
pokladničky, pak symbol šetrnosti. Sochy byly opravovány v le-
tech 1986 a 2007.

Poznámka k minulému dílu: Pokud se někdo důkladně nezajímá 
o historii města, mohl být překvapen, že na místě Památníku osvo-
bození měl stát dříve Masaryk. Ale je tomu tak, tohle vhodné mís-
to bylo vytipováno už v roce 1928 a městské zastupitelstvo tehdy 
posvětilo založení sbírky „na vybudování pomníku na náměstí“. 
Také to tlumočí městská kronika na s. 107. Plánované odhalení so-
chy 28. října 1938 však zhatily události té doby a dílo stále leželo 
v Praze. Až na upozornění autora Vincence Makovského byla Ma-
sarykova socha na krátkou dobu vztyčena na podzim 1939, ale bez 
oslav, v tichosti a ne na náměstí, ale na poměrně zastrčeném místě 
u školy TGM. V květnu 1940 musela poprvé z podstavce zmizet...

Na původní místo na náměstí si ukázal o nějakých 30 let později 
Miloš Axman. Snahou některých činovníků je vrátit Masarykovu 
sochu na původně vybrané místo, třeba ve výročním roce 2018. 
Na náměstí by jistě našla více obdivovatelů...

-HJ-

návrhu výtvarníka židovského původu 
Marka Podwala.

Slavnost byla vyvrcholením dvou-
letého období, ve kterém probíhala 
stavební rekonstrukce synagogy. Ná-
sledovala úprava interiéru, která se 
snaží co nejpřesněji zachovat původní 
projekt architekta. 

Zdeněk Musil

Poděkování
V sobotu 16. ledna 2016 

jsme za Vaší velké podpory 
přišli vyprovodit na posled-
ní cestu mého manžela Pavla 
Filipa. Strávili jsme společně 
bok po boku téměř 54 let a 
tato léta se navždy vepsala do 
mého srdce, které je mého Pav-
la stále plné. Nejen pro mne, 
naše syny, vnuky i pravnuky je 
jeho odchod bolestivý, ale i pro 
mnohé z Vás je jeho odchod 
ztrátou. Odešel náhle v plné 
chuti, s plány do dalších měsí-
ců a let, kdy vymýšlel, co vše je 
třeba ještě udělat. Ale prosím, 
netruchlete. Pavel by z toho ne-
měl radost. Byl vždy pozitivní 
a do posledních chvil nám dá-
val sílu zapomenout na bolest. 
Věřím, že jeho myšlenky a činy 
se budou dále promítat v činech 
nás, kteří jsme zde bez něj zů-
stali, ale také v mnoha z Vás, ať 
již jde o skauty, fi latelisty, přá-
tele, sousedy, nebo kamarády 
z hospody. Vy všichni, kteří jste 
jej znali a měli rádi, vzpomínej-
te vždy na to pozitivní, čím nás 
obohatil. A pokud v jeho myš-
lenkách a činech můžete pokra-
čovat, nevzdávejte se jich.

Chtěla bych tímto poděkovat 
Vám všem, kteří jste s námi 
byli v den poslední a kteří nám 
stále vyjadřujete svoji účast. 
Především bych však chtěla 
poděkovat skautům, kteří při 
Bobrovi stáli do posledních 
chvil a kteří jej písní vyprovo-
dili na druhý břeh a do našich 
vzpomínek.

Jménem zarmoucené rodiny
Květoslava Filipová, manželka



V neděli 24. 1. 
proběhla v Restaura-
ci Síť volební valná 
hromada Sportovního 
klubu. Byly předne-

seny jednotlivé zprávy za rok 2015 
(úvodní, fi nanční, sportovní a zprá-
va kontrolní komise). Dále byl zvo-
len nový výkonný výbor na další 
volební období a byla odsouhlasena 
změna stanov v souvislosti s plat-
ností nového občanského zákoníku. 
Nejviditelnější změnou je doplnění 
názvu na Sportovní klub Bystřice 
nad Pernštejnem, z.s. Dále byla od-
souhlasena výše členských příspěv-
ků pro rok 2016, které lze od tohoto 
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Valná hromada Sportovního klubu
roku platit i převodem na účet klu-
bu. Pro další volební období byli 
zvoleni do výkonného výboru tito 
členové: Bárta Roman, Bukal Petr 
st., Bukal Petr ml., Illek Jan, Sla-
bý Petr, Soukop Josef, Tomášek 
Mirko, Trávníček Pavel a Veselý 
Oldřich ml. Na ustavující schůzi 
výkonného výboru se odhlasovalo, 
že výbor bude pracovat v následu-
jícím složení: J. Soukop (předseda), 
M. Tomášek (místopředseda), P. 
Slabý (sekretář, pokladník), P. 
Trávníček (sportovní ref.) a členové 
R. Bárta, P. Bukal st., P. Bukal ml., 
J. Illek a O. Veselý ml.

-ps-

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.
12. 1. 2016  Slovenský pohár Ša-
morín 
Žačky: 1. Isabela Sedláková, 7 
Eliška Malíčková
16. 1. 2016 Evropský kadetský 
okruh (ECC) Pisa
Kadeti: 42 Robert König
23. 1. 2016 ECC Poznaň
Kadetky: 35. Isabela Sedláková
23. 1. 2016 ECC Bratislava
Kadeti: 82. Robert König a 120. 
Marek Totušek
23. 1. 2016 U 23 Budapešť
Muži: 30. Jan Kurfurst
24. 1. 2016 Jarní pohár Vršovice
Ml. žáci: 10. Vojtěch Holemý

ml. žačky: 2 Michala Illeková, 9 
Kateřina Illeková, 
žačky: 1. Eliška Malíčková
30. 1. 2016 Bílá Opava
Kadetky: 1. Isabela Sedláková, 3. 
Eliška Malíčková
Kadeti: 1. Robert König, 3. Marek 
Totušek
Ml. žačky: 1. Michala Illeková, 
5. Daniela Prokešová, 8. Kateřina 
Illeková

Gratuluji k velmi pěkným výsled-
kům    

šeftrenér Vlastimil Kurfürst

ZPRÁVY Z MUZEA

V měsíci únoru si v Městském mu-
zeu Bystřice nad Pernštejnem přijdou 
na své jak milovníci přírody, tak vý-
tvarného umění. Do konce února bude 
v Bočkově síni k zhlédnutí výstava 
vítězných prací z pátého ročníku foto-
grafi cké soutěže Zrcadlení 2015.

V půdní galerii probíhá od 13. 
února výstava brněnského umělce 

Ondřeje Horáka, který ve svém díle 
využívá mimo jiné stopy zanechané 
hlemýždi a žížalami. Pomocí světla a 
potravy usměrňuje jejich pohyb a vý-
sledkem je jemná souhra uměleckého 
záměru a náhody. Příroda se tak stává 
spoluautorkou umělcových obrazů. 
Více informací na www.muzeum-
bystricko.cz a FB stránkách muzea.

Všechny srdečně zveme.
Martina Pulkrábková

Buď na krát-
kou zkušenou, 
nebo trvale za 
prací mířili naši 
předkové i do 
Vídně. Čechů 

a Moravanů se tam sešlo tolik, 
že měli ve Vídni své české školy, 
český Sokol a další organizace. 
A protože jednou z nejhezčích zá-
bav bylo ochotnické divadlo, věno-
vali se Češi ve Vídni i jemu. V roce 
1885 byl založen divadelní spolek 
Vlastenecká Omladina, který se di-
vadlu věnoval naplno. Když slavil 
125. výročí založení, sehrál slavný 

DIVADELNÍ OMLADINA, 
VÍDEŇ A VYSOČINA

muzikál My Fair Lady i v Bystřici 
nad Pernštejnem, odkud také mnozí 
lidé přesídlili za prací do metropole 
na Dunaji.

Nedávno oslavila Vlastenecká 
Omladina už 130. narozeniny a se 
stejným muzikálem opět přijíždí na 
Vysočinu. Zájemci mohou muzikál 
v takřka profesionálním provedení 
zhlédnout v sobotu 19. března 2016 
v 19.00 v Novém Městě na Moravě 
a v neděli 20. března 2016 v 16.00 
ve Velkém Meziříčí. Třeba se poda-
ří navázat kontakty mezi divadelní-
ky z Vídně a z Vysočiny.

-HJ-

SPORT
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Ohlédnutí za Vánocemi 2015
Prožíváme období masopustu, 

vzpomínáme na své mládí a máme 
radost, že se oživují lidové tradice 
a zvyky našich předků. My, senior-
ky klubu Včela při DPS v Bystřici 
n. P., vítáme každou příležitost, kdy 
se můžeme zapojit do společenské-
ho dění v našem městě. Tím víc nás 
potěšilo opětovné pozvání na před-
vánoční besídku konanou dne 15. 
12. 2015 žáky ZŠ Tyršova 106. Už 
vstup a prohlídka budovy s krásnou 
a nápaditou výzdobou nám dáva-
ly tušit, že zde pod vedením paní 
učitelky Ivety Ostrýžové, pracují 
lidé, pro které je povolání posláním. 

A což teprve vystoupení samotných 
žáků! Hráli scénky, cvičili, tančili 
a zpívali s plným nasazením. Mi-
lým překvapením na závěr bylo 
pěvecké vystoupení pedagogických 
pracovnic i některých provozních 
zaměstnanců. Příjemně se povídalo 
u občerstvení, které nám paní uči-
telky připravily. Děkujeme všem, 
kteří se na této zdařilé akci podíleli 
a připravili nám hezký předvánoční 
zážitek. Do roku 2016 přejeme všem 
pevné zdraví a mnoho úspěchů v je-
jich náročné práci.

Seniorky klubu VČELA
DPS Bystřice n. P.

Masopustní odpoledne v centru Včela

 Vírská univerzita t etího v ku 

 

Vás zve na p ednášku: 

 

 

D JINY ARCHITEKTURY OD A DO Z 

 
P ednášející:  Pavla Kilnarová 

Datum:   25. února 2016 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní d m ve Víru 

    Vstup zdarma 

 

P ednáška bude pro všechny, které zajímají nejv tší stavitelské po iny v historii lidstva od 

egyptských pyramid, p es vysoké a štíhlé gotické katedrály, až po nejv tší stavby minulého 

století. Speciáln  se zam íme na památky v eské republice a na jednotlivých p íkladech si 

ukážeme i jejich vazbu na sociopolitickou situaci v dobách, kdy tyto velkolepé stavby 

vznikaly. Prezentace bude nabitá obrázky a zajímavostmi tak, aby každý dostal možnost 

nadchnout se pro architekturu. 

 

 

V úterý 9. února 2016 se uskutečnilo 
již sedmé masopustní odpoledne uživa-
telů Včely – centra aktivizačních služeb 
pro seniory v Bystřici n. P. Oblíbené 
akce se zúčastnilo jedenáct masek, kte-
ré se den před popeleční středou veseli-
ly v bystřické restauraci Hotelovka. Na 
harmoniku tradičně zahrál pan Pech, 
koblihy pana Koudelky byly výborné a 

dětský soubor Borověnka ze Základní 
školy Štěpánov nad Svratkou měl také 
veliký úspěch.  

Děkuji městu Bystřice nad Pern-
štejnem za podporu našeho karnevalu 
a všem, kteří se na společném odpoled-
ni podíleli. 

Miroslav Prudký, vedoucí centra 
Včela, Bystřice nad Pernštejnem
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DO ROSTLINNÉ VÝROBY, 

  od 1. 5. 2016 nebo dohodou

OBNOVENÍ TRADICE MASOPUST 2016
Masopust v Bystřici nad Pernštej-

nem aneb impulzivní nápad učitelek 
MŠ, jak oživit a vrátit do podvědomí 
lidí některé lidové zvyky a obyčeje…  
a že je třeba začít od těch nejmladších. 
Velké poděkování patří učitelkám 
v MŠ, které už od roku 2007 v období 
masopustu chodí Bystřicí ve veselém 
maškarním průvodu. A co bychom to 
byli za rodiče - občany, kdybychom 
v tak krásných tradicích našich dětí 
nepokračovali? 

A tak se tohoto ujali naši mladí stu-
denti, členové kroužků s vedoucími 
SDH Bystřice n. P. pod vedením paní 
Renáty Zítkové a pana Jana Šikuly, 
DIVADLO BEZE JMÉNA pod vede-
ním paní Martiny Olivové a For Fami-

ly.cz, z.s. pod vedením paní Marcely 
Dědové. 

Dne 6. 2. 2016 v 13.00 hodin jsme 
na radnici požádali pana starostu Ing. 
Karla Pačisku o svolení masopustního 
průvodu, který procházel celým měs-
tem s cílovou stanicí v Centru Eden, 
kde pokračoval program. Do pochodu 
a k tanci nám hrála ,,Zuberská pětka” 
pod vedením pana Štěpána Husáka. 

Na vesnici se od pradávna před 
,,popeleční středou” už od soboty 
do úterní půlnoci tancovalo a letos 
tomu nebylo jinak. Říkalo se, že ten, 
kdo vydrží dlouho tancovat a vese-
lit se, bude mít dobrou úrodu a bude 
se mu dařit. Takže jsme tancovali 
na MASOPUSTNÍ ZÁBAVĚ, kde 

nám k tanci hrála kapela HAMRLA 
BOYS z Brna. Všeho jsme si užili 
v hojné míře a už letos se připravuje-
me na příští rok, kdy nám masopust-
ní průvod vychází na 25. 2. 2017.

Poděkování za podporu akce patří: 
Městu Bystřice nad Pernštejnem, 
WERA WERK, s.r.o., hračkářství 
BAMBULE, Pekařství Koudelka, 
cukrářce paní Nině Krytinářové a 
Anně Trháčové, Pohřební službě Ma-
cháček, Truhlářství Trybula, Půjčov-
ně kostýmů Dany Jeřábkové, Sokolu 
Bystřice n. P. , Centru Eden a Jíz-
dárně Eden. Všem občanům našeho 
města děkujeme za účast. 

Těšíme se na vás za rok. 
Za For Family.cz, z.s. 

Marcela Dědová

Když jsou věci 
jinak, než chcete...
Každý z nás se může dostat do si-

tuace, která pro něj nebude příjemná, 
kdy si nebude jistý, jak dál postupo-
vat, nebo kdy bude náročné vybrat 
nějaké řešení. Může se také stát, že 
své prožitky bude chtít člověk "jen" 
s někým sdílet, někomu se vypovídat, 
protože ve svém okolí zrovna nemá 
nikoho vhodného, případně o někte-
rých věcech s blízkými mluvit ne-
chce nebo nemůže. V těchto a dalších 
případech je lidem jakéhokoliv věku 
k dispozici devátým rokem fungující 
služba Linka důvěry STŘED Třebíč, 
která formou telefonických konzulta-
cí a internetového poradenství (email 
nebo chat) každoročně pomáhá při 
různých úskalích stovkám osob hle-
dat cestu z nepříjemného. 

V uplynulém roce se na LD STŘED 
nejčastěji obracely osoby potýkající se 
s obtížemi ve vztazích - partnerské či 
rodinné neshody, vztahy s vrstevníky, 
osamělost. Ve velké míře se objevo-
vala také témata spojená s klienty 
samotnými jako nízká sebedůvěra, 
nespokojenost se sebou samým, stres 
či sebepoškozování. Kromě toho se na 
linku obracely i osoby se sebevražed-
nými úvahami, lidé sdílející témata z 
pracovní oblasti (výkon v zaměstnání, 
vztahy na pracovišti, nezaměstnanost) 
nebo osoby trpící různými onemocně-
ními (fyzického i psychického rázu).

Linka důvěry STŘED funguje za 
podpory obcí Kraje Vysočina, je na 
Vysočině jediná svého druhu a je k 
dispozici každý den včetně víkendů a 
svátků od 9 do 21 na číslech 568 44 33 
11 nebo 775 22 33 11, formou chatu na 
www.elinka.iporadna.cz nebo pomo-
cí emailu na linkaduvery@stred.info.

Bc. Jan Endlicher
Koordinátor progr. Linka důvěry STŘED

Tel. 775 725 656 
Email: endlicher@stred.info
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PORUČÍK AMBROŽ V ROŽNÉ

Tříkrálová sbírka V ROŽNÉ A BÝŠOVCI

P o d l e 
t r a d i c e 
by se měl 
nový rok 
z a č í n a t 
něčím pří-
jemným a 
smyslupl-
ným. Nám 
v Rožné se 
p o d a ř i l a 

tato myšlenka bezezbytku naplnit.  
Na pozvání místního Svazu žen 

k nám v pátek 8. 1. přijel výborný 
muzikant, ale především fi lmový, 
televizní a divadelní herec, pan 
Zdeněk Junák. Zasedací místnost 
obecního úřadu se zaplnila do po-

9. 1. 2016 se v Rožné uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Cha-
rita Česká republika. V obci (včetně místních částí) se vybrala částka 28 100 
Kč. V celé farnosti, která kromě Rožné zahrnuje ještě Střítež, Bukov, Milasín 
a Věžnou, pak 64 824 Kč. Velmi děkuji všem, kteří se na této prospěšné akci 
podíleli, především malým koledníkům a jejich doprovodu. Věřím, že se tato 
pomoc dostane těm skutečně potřebným.                                Libor Pokorný

V obci Býšovec a místní části Smrček letos již tradičně zazněla koleda. 
Tříkrálová sbírka 2016 proběhla ve dnech 1. 1. 2016 – 10. 1. 2016. Kona-
la se pod záštitou Charity ČR. Sbírky se zúčastnili dobrovolníci z řad dětí 
a rodičů. Všem společně se letos v Býšovci podařilo vykoledovat celkem 
9 343 Kč. Všem koledníkům a každému, kdo se o zdar akce zasloužil, 
patří poděkování.

sledního místa, a kdo přišel, neli-
toval. Pan Junák se se námi podělil 
o spoustu svých osobních zážitků 
a vzpomínek na své dětství, dobu 
studií, působení v Brněnských di-
vadlech, ale hlavně natáčení ob-
líbených Četnických humoresek. 
Své poutavé vyprávění ještě do-
plňoval hudebním doprovodem. 
Diváky zaujal natolik, že se na něj 
hrnula spousta dotazů, na které 
s grácií a humorem odpovídal.

Když přece jen akce skončila, 
všichni jsme se shodli, že příště na-
vštívíme pana Junáka my. A s ním 
i jeho herecké kolegy a kolegyně 
na některém z výborných předsta-
vení Městského divadla v Brně. 

Libor Pokorný

SPOLEK SMR KOVSKÝ KLUB D ÍVE NAROZENÝCH        Vás zve do Smr ku na besedu 

 „TOULKY ESKOU MINULOSTÍ“

Legendární po ad brn nského rozhlasu Toulky eskou minulostí naživo p ímo s jeho tv rci!  

Scénárista Josef Veselý a režisér Jaromír Ostrý vesele i ost e nejen o tomto oblíbeném rozhlasovém 
seriálu.  

Doprovází je a celý ve er uvádí vedoucí programu Ro Brno a moderátor Ji í Kokmotos.

tvrtek 3. b ezna 2016  v 17:30 hod.

  Kulturní d m ve SMR KU  
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V Prosetíně čteme rádi

umožňuje žákům opravdový výběr 
toho „jejich“ žánru.

Všichni si přišli na své! Rozečetli 
jsme se opravdu neskutečně a hlavně 
nás to všechny (fakt všechny!) baví!!! 
Učitelé čerpají z nových knih náměty 
pro své další hodiny čtení a žáci si čtou 
z nových knih rádi a často. Některé 
projekty jsou více, jiné méně zdařilé, 
ale díky čtenářským dílnám se z nás 
stávají OPRAVDOVÍ ČTENÁŘI!

K dalším dvěma aktivitám jen ve 
stručnosti. Jednalo se o pobyty učitelů 
cizího jazyka a matematiky/přírodo-
vědy na stážích v zahraničí. Čtrnácti-
denní pobyt pro učitele cizích jazyků 
proběhl na začátku října na Maltě, 
odkud si paní učitelka dovezla spous-
tu námětů a nápadů, které využívá 
v rámci didaktiky anglického jazy-
ka. Stínování učitele přírodovědných 
předmětů proběhlo jeden z listopa-
dových týdnů a rovněž odsud si paní 
učitelka odvezla cenné zkušenosti, 
když mohla nahlédnout do vyučova-
cího procesu v Německu a srovnat jej 
s našimi metodami práce.

 Ilona Lukášková, ředitelka

Tak jako i mnohé další školy v re-
publice, i my jsme během druhé půle 
roku 2015 zapojili naši školu do pro-
jektu s názvem Internacionalizace 
výuky, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.1720.

Tento projekt měl čtyři klíčové ak-
tivity, ale my jsme se z kapacitních 
důvodů mohli zapojit jen do tří z nich:

Především do klíčové aktivity s ná-
zvem Čtenářské dílny jako prostředek 
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 
gramotnosti. (Tuto aktivitu jsme vy-
užili hned dvakrát!!!) V rámci této 
aktivity jsme pro žáky naší školy při-
pravili soubor dvou ročních tematic-
kých plánů Čtenářských dílen. Každý 
tematický plán obsahoval přípravy na 
10 hodin pro dva ročníky. Naše ško-
la tedy vypracovala celkem plány na 
40 hodin (pro 4 ročníky), ve kterých 
jsme se snažili žáky motivovat ke čte-
ní knih a ke čtení jako takovému vů-
bec. K tomu nám pomohla i fi nanční 
dotace spojená s projektem na nákup 
knih, nejen pro tyto hodiny čtení. Naše 
třídní knihovničky se rozrostly o více 
než 200 knih, a to už je na naši malou 
školu vcelku úctyhodný počet, který 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA STRÁŽEK, p ísp vková 

organizace oznamuje, že 

ZÁPIS DO MATE SKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2016/2017 

se koná dne 23. b ezna 2016 od 10.00 do 11.30 a od 13.30 do 15.30 hodin. 
  

K zápisu p ineste vypln nou žádost a potvrzení pediatra o ádném 

o kování dít te, rodný list dít te a OP. Žádost lze stáhnout z webu 

školy nebo si vyzvednout u vedoucí u itelky MŠ. 

T šíme se na nové kamarády! 

D ti a pedagogové MŠ 

Kontakty: www.zs-msstrazek.cz mobil: 733 520 641 

22.2. – 25.2.2016

Pond lí: te LADISLAV STALMACH
z knihy O líné babi ce
následuje vyhlášení celotýdenní sout že

Úterý: te TOMÁŠ MACHEK
z oblíbené pohádkové knížky
následuje divadelní p edstavení

St eda: te KATE INA RAKOV ÍKOVÁ
z knihy Aloise Mikulky
následuje divadelní p edstavení divadla Paravánek

tvrtek: te JAN HRUBEC
z knihy Ji ího Žá ka – Z pohádkové postýlky
následuje loutkové p edstavení

Každý den se te ve škole od 17:00 hod.

P ichystáno je ob erstvení, dáre ky pro d ti a pohodová
atmosféra.

Všichni jste srde n zváni.
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE
• KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří 721 469 234
•   PRODÁM vykrmené prase živé, v půlkách, popřípadě jenom půlku, 

váha 120-140 kg. Tel.:731 163 505

Zastavme se a přemýšlejme…
Před mnoha lety jsem sledovala rozhlasový pořad „Prameny poznání“, 

kterému vděčím za mnohé. Třeba i za tuto myšlenku: Zlo na světě vždycky 
bude. To člověk nikdy nevymýtí. Co proti tomu mohu dělat já, jako jedi-
nec? - 1. konat dobro; 2. zlo pouze umenšovat; 3. dávat přednost vývoji 
před vlastním sobectvím… !

To dobro u nás v Bystřici koná mnoho  lidí, z mého pohledu třeba v ob-
lasti kultury. Tyto aktivity vychází „zespodu“, nejsou nadirigovány „ ze 
shora“, ale vyvěrají z vnitřních pocitů a potřeb těch aktivních spoluobča-
nů.  Nevědomky mají snahu odrážet „světlo“ na tmavá místa tohoto světa 
v lidských srdcích a něco v některých lidech změnit – a to je i určitý smysl 
života…

Děkuji naší základní umělecké škole – hybné síle paní Macháčkové, 
Olivové, Krásenské, panu učiteli Husákovi a všem ostatním! Podnět k na-
šemu „růstu“ nám dává i městské muzeum, naše knihovna, kulturní dům 
a mnoho jiných sdružení. Myslím si, že občanská společnost v našem měs-
tě „jen kvete“!

Já osobně za moji kultivaci vděčím i katolickému týdeníku, TV NOE 
(pořady Jak potkávat svět, V souvislostech, Na druhý pohled, Kulatý stůl 
atd.) a promluvám našeho svérázného pana faráře Rozehnala.

A ještě malý dodatek. Výborem Onkologického klubu v Novém Městě 
na Moravě jsem byla požádána nabídnout vážně nemocným členství v na-
šem sdružení. Naše hymna je: Přátelství je jako zlatá brána, v nás, jen v nás 
je od té brány klíč.

Současně děkujeme našim bystřickým sponzorům, včetně MěÚ.
Mobil našeho předsedy: 602 537 259.
Budete mezi námi vítáni. 
Děkuji, že jste dočetli až do konce.

3.2.2016 Libuše Pechová

NOVÉ A TRADIČNÍ METODY V 
NEUROLOGII

Již 14 let funguje v Bystřici nad 
Pernštejnem neurologická ambulance. 
V tomto roce dojde k rozšíření pro-
stor pro léčbu pacientů a tím i mož-
ností nových metod léčby. Zakladatel 
neurologické ambulance v Bystřici n. 
P. MUDr. PETR MARTÍNEK roz-
šiřuje od 15. 2. 2016 ordinaci o pro-
story blízko polikliniky na ulici ANT. 
ŠTOURAČE. V sousedství je autobu-
sová zastávka místní dopravy. Nová 
ambulance je přístupná bezbariérově. 
V rámci nových prostor bude i mož-
nost poskytovat výdej kompenzač-
ních (zdravotních) pomůcek od fi rmy 
EMKO (nově i krátkodobé zapůjčová-
ní pomůcek-chodítka, mech. vozíky). 
Bude možné opět podávání infusní 
terapie pro bolestivé stavy pro více pa-
cientů. Tímto krokem se zlepší návaz-
nost péče pro klienty blízkého stacio-
náře provozovaného Krajem Vysočina. 

Ambulance na poliklinice zůstane 
zachována, dojde k rozdělení vyšet-
řovacích metod na tyto dvě budo-
vy. Vzhledem k rekonstrukci ulice 
Zahradní lze v tomto roce očekávat 
kratší přerušení provozu v nové 
ordinaci. O všech aktuálních změ-
nách se lze informovat na tel. 720 
427 006 a po zprovoznění na interne-
tu na stránkách www. neurology.cz. 

Ordinace dosud poskytovala zdra-
votní péči v těchto oborech: neurolo-
gie, dětská neurologie, rehabilitační a 
fyzikální medicína. Ze specializova-
ných vyšetřovacích metod se provádí 
vyšetření EEG (elektroencefalogra-
fi e), EMG (elektromyografi e), EP 
(evokované potenciály).  Neurologic-
ká péče je hrazena všemi zdravotními 
pojišťovnami. 

KLASICKÉ MASÁŽE, BAŇKO-
VÁNÍ poskytuje zkušená terapeut-
ka za přímou úhradu pacientem. Při 
AKUPUNKTUŘE jsou používány 
jednorázové akupunkturní jehly nej-
lepších výrobců. Kombinuje se léčba 
vpichy do ušního boltce a do tělových 
akupunkturních bodů. Nejlépe je za-
vádět jehly u ležícího nemocného.  
V poloze vleže na zádech lze pou-
žít bodů na obličeji, hrudníku, břiše, 
horních končetinách a na přední části 
dolních končetin. V poloze na břiše 
bodů na zádech a zadní straně dolních 
končetin. Správné zavedení jehly se 
projevuje jako pocit rozpětí tkáně, tíže, 

tlaku,  projetí elektrickým proudem. 
Akupunktura je prováděna v rámci 
oborů, ve kterých je dr. Martínek ates-
tován (atestace z neurologie II. stup-
ně v roce 2000, z dětské neurologie 
v roce 2003, z fyzikální a rehabili-
tační medicíny v roce 2015, všechny 
atestace byly skládány v Praze). Lze 
ji využít také ke snižování hmotnosti. 
Po dohodě se zaměstnavatelem lze 
tyto metody platit z fondu kulturních 
a sociálních potřeb. 

V tomto roce se rozšiřuje léčba 
i o metodu EEG- BIOFEEDBACKu. 
Tato metoda Vám umožní ovládat 
své mozkové vlny. Jedná se o učení 
mozku pomocí tzv. biologické zpět-
né vazby. Prostřednictvím tréninků se 
dosáhne optimálního vyladění mozku 
a zlepšení fungování centrální nervo-
vé soustavy, což má pozitivní dopad 
na celý organismus a jeho fungování. 
Klient uvolněně sedí v pohodlném 
křesle, na hlavě má na příslušných 
místech připevněny elektrody na sní-
mání mozkových vln. Hry, sledova-
né na monitoru před Vámi, ovládáte 
pouze svou myslí a svou schopností 
koncentrovat se. Jen síla Vaší mysli 
a Vaše mentální kondice zajistí, nako-
lik budete v hraní úspěšní. Hra je roz-
dělena na jednotlivá kola, jejichž délka 
je nastavitelná od 1 - 5 minut, mezi 
jednotlivými koly jsou krátké pauzy. 
Trénuje se levá i pravá mozková he-
misféra, poměr stran je individuální, 
dle potíží a stavu. Jedno sezení trvá v 
průměru 30 - 40 minut. Doporučený 
počet sezení pro kondiční nebo pro-
fesní biofeedback je 10 až 20 sezení. 
Trénink při indikaci klinického postiže-
ní bývá zpravidla delší. Metoda EEG-
-biofeedbacku slouží k všestrannému 
zlepšování činnosti mozku a zároveň se 
při ní navyšuje počet nervových spojů 
(synapsí), čímž je zvyšována plasticita 
mozku. Získané zlepšení je trvalé, stej-
ně jako když se naučíte jezdit na kole, 
plavat, řídit vůz, číst nebo psát. Klient 
se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou 
činnost určitým směrem – nejčastěji k 
uvolnění (relaxaci) nebo naopak kon-
centraci. Tímto opakovaným tréninkem 
si mozek automaticky zapamatovává 
správný postup (uvolnění, koncent-
race) a tím zlepšuje svoji výkonnost a 
schopnost těchto stavů v budoucnu do-
sahovat automaticky. Kromě nácviku 
uvolnění a koncentrace existuje mnoho 
dalších možností využití této metody. 

Petr Martínek

ubytování po celý rok, 
svatby, oslavy, svatby, oslavy, 
firemní akce, firemní akce, 
školy v přírodě, školy v přírodě, 
pobyty pro seniory, pobyty pro seniory, 

  sportovní kluby, atd…  sportovní kluby, atd…Kontakt:  
566 619 234566 619 234
730 893 738 730 893 738 

 uu


Tři Studně 
u Nového Města na Moravě

www.hotelhornik.cz, e-mail: hornik@askino.cz

Rozšíření služby Domov se zvláštním 
režimem v DS Mitrov

Od 1. ledna 2016 došlo k rozšíření 
této registrované služby. Podařilo se 
nám navýšit jejich počet o 39, takže 
z původních 27 míst může tuto naši 
službu využívat celkem 66 klientů.

Službu DZR poskytujeme ve 3 od-
děleních. Oddělení Slunečnice 1 a Slu-
nečnice 2 jsou speciální oddělení pro 
mobilní klienty se středně těžkou 
a těžkou formou demence. Tito lidé 
pozbyli orientaci v prostoru, a proto je 
jejich pohyb mimo toto oddělení mož-
ný pouze za doprovodu druhé osoby. 
Oddělení Slunečnice 1 bylo po skon-
čení stavebních úprav, které proběhly 
v našem zařízení na sklonku minulého 
roku, přestěhováno z 1. patra budovy 
zámku do přízemí. Zároveň byla ve 
dvoře vybudována vycházková za-
hrádka, kde se budou moci klienti vol-
ně a bezpečně pohybovat a trávit tak 
svůj čas ve venkovním prostředí. U 
oddělení Slunečnice 2 využívají klien-
ti podobnou zahrádku již několik let. 

Třetím oddělením služby DZR je 
oddělení Zámek. Do tohoto oddě-
lení budou přijímáni jednak klienti 
s lehkou formou demence, kteří se 

zde budou pohybovat volně a bez 
omezení, a jednak klienti se středně 
těžkou a těžkou formou demence, 
kteří již budou imobilní. 

Stavebními úpravami byly navíc 
vybudovány dva nové jednolůžkové 
pokoje a jeden dvoulůžkový, čímž 
jsme mohli rozvolnit počty klientů 
na ostatních pokojích a  došlo tak 
k úplnému zrušení čtyřlůžkových 
pokojů v našem zařízení.

Vedle služby DZR poskytuje 
Domov pro seniory Mitrov službu 
Domov pro seniory (DS) s kapaci-
tou 64 lůžek. Celkem tedy máme 
k dispozici pro seniory z Bystřicka 
a okolí 130 míst.

Naším cílem je udržovat stávající 
soběstačnost klientů, zajistit jim po-
třebnou ošetřovatelskou a lékařskou 
péči a vytvořit jim bezpečné a pod-
nětné prostředí. To vše podpořené 
bohatou nabídkou volnočasových 
aktivit. Přitom klademe důraz na 
důstojné jednání s klientem, na indi-
viduální přístup ke klientovi a spolu-
práci s jeho rodinou.

Josef Myslivec, ředitel DS Mitrov

Služba Domov se zvláštním režimem (DZR) je v našem domově poskytová-
na podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. a zabezpečuje pomoc a podporu v bez-
pečném a důstojném prostředí seniorům se stařeckou demencí, Alzheimero-
vou demencí nebo ostatními typy demencí. Jsou to lidé, kteří jsou závislí na 
pomoci jiné osoby. Našim úkolem je podpořit klienty v jejich soběstačnosti a 
samostatnosti podle jejich individuálních schopností a možností.
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Domácí hospic Vysočina na Bystřicku
Domácí hospic Vysočina se síd-

lem v Novém Městě na Moravě 
poskytuje už více než 10 let do-
mácí hospicovou péči v celém 
žďárském okrese. První péče 
v Bystřici nad Pernštejnem byla 
poskytnuta v r. 2009 a od té doby 
je to již 20 rodin, kterým jsme po-
máhali v péči o umírajícího člena 
rodiny. Výjimkou nebyl ani loňský 
rok 2015, kdy jsme doprovodili 
čtyři bystřické občany. Naše péče 
o nemocné v terminálním stádiu 
onemocnění je umožněna i díky 
tomu, že Domácí hospic Vysoči-
na je dlouholetým stabilním člán-
kem bystřické sítě poskytovatelů 
sociálních služeb a dostává se mu 
fi nanční podpory Města Bystřice 
i několika místních sponzorů. Všem 

patří naše poděkování a věříme, že 
naše spolupráce bude úspěšně po-
kračovat i letos a v dalších letech. 
Všichni bystřičtí občané si mohou 
být jisti, že jsme i nadále kdykoliv 
připraveni své služby poskytnout 
všem potřebným. Při této příle-
žitosti informujeme veřejnost, že 
k 1. březnu 2016 dochází ke změ-
ně sídla naší společnosti a nově tak 
bude hospic sídlit v Novém Městě 
na Moravě na Vratislavově náměstí 
č.p. 115. Kromě adresy zůstávají 
všechny další kontakty (telefony, 
e-maily, www.hhv.cz) beze změny 
a své služby bude hospic poskyto-
vat všem zájemcům bez přerušení 
i nadále. 

Petr Havlíček, 
ředitel společnosti

Koordinátorka bystřické Kopretiny: K desátým narozeninám přeji Kopretině hodně spokojených rodin.

Jedna z poboček Kopretiny centra 
pro rodiče s dětmi, která sídlí v Bys-
třici nad Pernštejnem, slaví v těchto 
dnech desáté výročí. Nejen o historii 
centra, jeho nabídce a návštěvnosti 
v zařízení je následující rozhovor 
s hlavní koordinátorkou bystřického 
zařízení, spadajícího pod Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou, Gabrielou 
Vítkovou.

Gabrielo, centrum, ve kterém 
pracujete, slaví právě 10 let. Jak 
vlastně Kopretina v Bystřici nad 
Pernštejnem vznikala a jak se ocit-
la pod záštitou Charity?

Kopretina centrum pro rodiče 
s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem 
byla ofi ciálně otevřena 2. února 2006 
v nových prostorách, které jsou umís-
těny na ulici Hornické v Domě s pe-
čovatelskou službou. Vznikla jako po-
bočka Kopretiny v Radešínské Svrat-
ce, která spadá pod Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou od roku 2004. 
V současné době působí na Žďár-
sku pět poboček centra Kopretina, 
které vede Mgr. Zdenka Šrámková.

Deset let je dlouhá doba. Vnímá-
te za toto období nějaké rozdíly? 
Co všechno se změnilo?

Prvních deset let v životě člověka 
je zásadní, rozvíjí se, poznává svět, 

navazuje přátelství a po-
dobně je to i s  Kopretinou. 
Během těchto let se změ-
nilo mnoho. Získali jsme 
větší prostory, které nám 
umožnily rozšířit jak pro-
vozní dobu, tak rozmani-
tost našich programů. 

Nabízíme takové pro-
gramy a aktivity, které za-
ujmou a smysluplně vyplní 
čas rodičů s dětmi.

Pravidelně obměňujeme a přizpů-
sobujeme programy podle poptávky 
a potřeb ze strany našich klientů. 
V centru velmi rádi uvítáme nejenom 
rodiče s dětmi, ale i prarodiče a širo-
kou veřejnost.

Jaké služby ve vašem zařízení 
nabízíte a komu? 

Naše nabídka je zaměřena přede-
vším na rodiny s dětmi, na jejich pod-
poru a zdravé fungování. Snažíme 
se zvyšovat rodičovské kompetence 
a zodpovědnost, kterou rodiče mají 
ke svým dětem. Děje se tak pomocí 
besed, přednášek s psychology, pe-
diatry, speciálními pedagogy, kur-
zů na podporu rodičovství, kde se 
snažíme o zlepšení komunikačních 
dovedností. Dále pořádáme kurzy 
zaměřené na podporu fi nanční gra-
motnosti, kurzy vaření, podporující 
zdravý životní styl, podporujeme 
vzájemné setkávání a výměnu zkuše-
ností. Pořádáme zájezdy ke Dni dětí 
a na muzikály, prázdninové výlety, 
karneval, víkendové akce pro rodiny 
s dětmi. Nabízíme poradenství v pro-
rodinné oblasti, při výchově dětí, me-
zigeneračním soužití a komunikaci. 
Zprostředkujeme pomoc s odborníky 
dle individuálních potřeb rodiny nebo 
jednotlivců. Vzdělávání probíhá i 
v rámci volnočasových aktivit, kdy 

je velmi důležitá správná vazba mezi 
dítětem a rodičem, ať již je to při spo-
lečném vyrábění, cvičení, řečové vý-
chově, zpívání či čtení. Při vzdělává-
ní rodičů jako jsou besedy, přednášky 
a kurzy, zajišťujeme hlídání dětí, aby 
si rodiče mohli v klidu vyslechnout 
informace nebo naopak se interak-
tivně zapojovat. Po každé besedě je 
možnost individuálního poradenství 
pro rodiče.

Možností je opravdu mnoho. 
Která z vaší nabídky je nejžáda-
nější?

Tak na to je velmi těžké odpově-
dět. Mezi oblíbené patří besedy o vý-
chově dětí a témata mezigeneračního 
a partnerského soužití, výlety, řečová 
výchova. Velmi oblíbený je Klub ro-
dičů, kde probíhá vzájemné setkávání 
a výměna zkušeností mezi rodiči.

Fungujete i o školních prázdni-
nách? Nabízíte například i hlídání?

Kopretina funguje od pondělí do 
čtvrtka během celého roku, občas 
probíhají akce pro rodiny také o ví-
kendu.  Fungujeme i o prázdninách, 
kdy nabízíme rozmanitý program pro 
celé rodiny, přizpůsobený letnímu 
času. Bližší informace o našem pro-
gramu naleznete na webových strán-
kách www.zdar.charita.cz, jsme na 
facebooku, prezentujeme se letáky. 
Snažíme se o naší službě informovat 
širokou veřejnosti. Samostatné hlídá-
ní dětí nezajišťujeme. Hlídáme pou-
ze v průběhu našich programů. Do 
budoucna si tuto otázku necháváme 
otevřenou a budeme se jí zabývat dle 
aktuálních potřeb našich rodičů.

Předpokládám, že vaše progra-
my jsou hrazené. Jakou fi nanční 
hotovost si rodiče mají vzít s sebou, 
pokud vás přijdou navštívit?

Příspěvek za rodinu je 40 Kč, ať 

má rodina jedno nebo více dětí, za be-
sedu 50 Kč, tvůrčí dovednosti zhruba 
40 Kč podle množství spotřebova-
ného materiálu, pohybové aktivity 
50 Kč. V rámci příspěvku je zajištěn 
pitný režim, materiály ke vzdělávání, 
pomůcky pro děti a herna.

Jaká je návštěvnost vašeho centra? 
O naše služby je ze strany rodičů 

zájem, z čehož máme velkou radost. 
Průměrně nás na aktivitách navštíví 
za měsíc 115 dospělých a 120 dětí. 
V současné době hodně dětí dorůstá, 
odcházejí do školek a rodiče do za-
městnání. Přesto se k nám rádi vra-
cejí na odpolední programy, což nás 
samozřejmě těší. Rády ale přivítáme 
mezi nás další nové rodiny s dětmi, 
kterým nabídneme bohatý program a 
třeba i možnost seberealizace a roz-
voje jejich schopností a dovedností 
přímo u nás v centru.

Slavíte desáté výročí. Jaký dárek 
byste popřála Kopretině k desá-
tým narozeninám?

Našemu centru bych přála hodně 
spokojených rodin, které si od nás od-
nesou nové zážitky a informace. Dále 
bych si přála, aby naše programy byly 
stále zajímavé, aby centrum mělo 
dostatek fi nancí na provoz, ochot-
ný personál a samozřejmě to, aby 
Kopretina byla mezi rodinami i na-
dále oblíbená a hojně navštěvovaná.

Ráda bych využila příležitosti 
a poděkovala představitelům města 
Bystřice nad Pernštejnem za vzájem-
nou spolupráci a podporu Kopretiny 
v prorodinné oblasti. Díky také patří 
spolupracujícím organizacím, dob-
rovolníkům, lektorům a všem našim 
příznivcům z řad veřejnosti.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

7. 12. 2016

Tříkrálové kasičky roku 2016 jsou sečteny 
Celkem 471 kasiček rozdaných v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou už 

zná své výtěžky. Zhruba 1 900 koledníků vyzpívalo prostřednictvím tradiční 
tříkrálové koledy 2 830 223 Kč, což je o 185 029 Kč více než v roce loňském. 

Při šestnácté sbírce nově přibyly obce jako např. Vříšť, Líšná, Polom, Čtyři 
Dvory a další.  Počet kasiček byl postupně navýšen v průběhu sbírky o 56 kusů 
oproti roku 2015.  „Nejmladšímu koledníčkovi, o kterém vím, bylo jeden a půl 
roku a nejstaršímu 76 let, ale je možné, že věkový rekord nesou jiní. Se všemi 
koledníčky se bohužel v průběhu sbírky nesetkám,“ sdělila Veronika Dobro-
volná, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Rekordní se stala kasička pana Jana 
z Velké Bíteše, ve které bylo uschováno 25 512 Kč.

„Výtěžek šestnácté Tříkrálové sbírky plánujeme prozatím ponechat přede-
vším jako záchrannou rezervu pro udržení stávajících služeb v potřebném roz-
sahu. V letošním roce dochází ke změnám fi nancování sociálních služeb a není 
úplně jasné, jak se bude nový systém vyvíjet a zda se podaří zajistit dostatek 
fi nancí na provoz našich zařízení. Proto vyčkáváme,“ vysvětlila Ing. Jana Ze-
lená, ředitelka žďárské Charity. 

Část výtěžku rovněž použije Oblastní charita Žďár nad Sázavou tam, kde 
jsou zdroje organizace velmi omezené. Jedná se například o hrazení nákladů 
spojených s pořízením aut pro terénní služby. Letošní tříkrálové peníze podpoří 
především nákup auta pro Charitní ošetřovatelskou službu a Osobní asistenci. 
Terénní služby žďárské Charity se bez vozů, které pracovníky dopraví k uživa-
telům a pacientům do jejich domovů, neobejdou. Menší částka poputuje i na 
podporu lidí v akutní nouzi či lidí bez domova. 

„Velmi ráda bych poděkovala za pomoc a ochotu při organizaci již šest-
náctého ročníku Tříkrálové sbírky všem, kteří se zapojili. Její výtěžek opět 
dokazuje, že se stále najde mnoho lidí ochotných pomoci tam, kde je třeba. 
Veliké díky Vám za to!“ vzkázala Jana Zelená.
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 
Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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

Na počkání namícháme až 15 000 odstínů

Tapety stříháme od jednoho metru

Poradenská služba

Široký sortiment pro 
malíře a kutily

TĚŠÍME SE 

NA VAŠI 

NÁVŠTĚVU

- ZAVÁDĚCÍ CENY

- ZA KAŽDÝ NÁKUP 5% SLEVA       
NA VEŠKERÝ SORTIMENT

AKCE BŘEZEN

1. BŘEZNA OTEVÍRÁME 
NOVOU PRODEJNU
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 49 (naproti FÚ)

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ  8 - 17, SO  8 - 11
TEL.  +420 724 766 011, E-MAIL: barvickybystrice@seznam.cz

nabízíme k pronájmu

VOLNÉ KANCELÁ E A

SKLADOVÉ PROSTORY
bližší informace na tel. 602 759 601 (ing. Kekrt)


