
Návštěva prezidenta republiky 
Miloše Zemana

1. července zavítal do Bystřice 
nad Pernštejnem prezident České 
republiky Miloš Zeman. Na bys-
třické náměstí dorazila prezident-
ská kolona po poledni. Prezident 
byl přivítán nejen starostou města 
Karlem Pačiskou, ale také stovkami 
místních obyvatel. V erbovní míst-
nosti městského muzea se setkal se 
zastupiteli města a s vedoucími jed-
notlivých odborů městského úřadu. 
Po 20minutové debatě se Miloš Ze-
man vydal do bystřického amfi teá-
tru, kde na něj čekaly více než dva 
tisíce lidí. Prezident se zmínil, že v 
Bystřici byl již nejméně 30krát, ale 
ofi ciálně v roli prezidenta republiky 
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liky

OCHOTNICKÉ DIVADLO NA BYSTŘICKU  ŽIJE!
Od 9. července do konce září je 

v našem muzeu instalovaná výstava 
o historii ochotnického divadla. Je to 
pestrá sonda do minulosti a také bo-
haté současnosti. Myslím, že stojí za 
zhlédnutí.

Ochotnické divadlo má na Vyso-
čině velmi bohatou tradici. Právem 
byl divadelní spolek ze Sulkovce 
vyhlášen letošním Nositelem tradic. 
Jedná se o symbolickou záležitost za 

všechny divadelníky. Mohli bychom 
polemizovat, zda lepší a dřívější byli 
ochotníci ve Víru, Rozsochách nebo 
Bystřici. Ale o to přece nejde. Diva-
delnictví přináší radost samotným 
hercům i divákům. Divadlo kultivuje 
u lidí vnímání reality všedního dne. 
Herci jsou spolkem lidí, které pojí 
společný zájem a záliba. Umění dopl-
ňovat se, spolupracovat, pomáhat je-
den druhému utváří osobnost zvláště 

mladých lidí. Pocity při závěrečném 
potlesku nelze vyjádřit slovy, ale je to 
báječné. Naši spoluobčané rádi kou-
kají na své sousedy, kteří se nebojí 
ukázat, co umí. Fandí jim a někteří 
i tiše závidí jejich odvahu předvést 
ostatním to nejlepší ze své osobnosti, 
případně ze sebe udělat kašpárka. Já 
jsem moc rád, že se i v Bystřici rozvíjí 
ochotnický spolek mladých lidí. Mi-
mochodem v našem městě má diva-

delnictví velkou tradici. Jako mladík 
jsem zažil kulisárnu plnou kulis v so-
kolovně, spoustu fotografi í nebo po-
pisu představení v kronikách. Všech-
ny dostupné artefakty souborů jsou 
dnes vystaveny v městském muzeu.

 Divadlo rozvíjí občanskou společ-
nost, která má na lidi velmi příznivý 
vliv. Pojďte se na to podívat a zavzpo-
mínat.

 Karel Pačiska

Zdenda Kolář v Davisově poháru

V květnu a v červnu dosáhl Zden-
da další výsledky, které jej posunuly 
na žebříčku ATP už na 284. místo. 
Na challengeru v Prostějově pro-
hrál s 50 hráčem světa a v turnaji 
s prvním nasazeným hráčem Ricar-
dasem Berankisem z Litvy 4/6; 4/6, 
na challengeru v Praze po úspěšné 
kvalifi kaci prohrál v prvním kole 
ve třech setech s pozdějším vítězem 
Adamem Pavláskem, ale ve čtyřhře 
s Matějem Vocelem postoupili do fi -
nále, kde prohráli až v supertiebreaku 

7/10 s párem Bednarek, Mektič. Na 
turnajích kategorie futures nejprve 
v maďarském Szegedu uhrál fi nále, 
v Mostu prohrál v semifi nále ve třech 
setech s prvním nasazeným Janem 
Šátralem, v Praze zvítězil ve dvou-
hře, když ve fi nále porazil jasně 6/2; 
6/3 Belgičana Geentse, v Pardubicích 
prohrál v semifi nále s bývalou světo-
vou juniorskou jedničkou Brazilcem 
Orlandem Luzem, ale společně s Ja-
nem Hernychem vyhráli čtyřhru.

(Pokračování na str. 19) 

to bylo poprvé. Promluvil s lidmi o 
otázkách nezaměstnanosti, sociální 
problematice a lidé také chtěli znát 
jeho názor na výsledek referen-
da ve Velké Británii. Po debatě se 
prezidentská kolona přemístila do 
centra Eden, kde se v 15.00 hodin 
konala tradiční tisková konference. 
Prezident Miloš Zeman s hejtma-
nem Kraje Vysočina Jiřím Běhoun-
kem zhodnotili třídenní návštěvu 
Vysočiny a odpovídali na otázky 
novinářů. Poté se Miloš Zeman se 
všemi rozloučil a odjel směrem do 
Nového Veselí na svoji pětidenní 
dovolenou. 

-vb-
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Wera Werk s.r.o.

Milujeme inovace. Milujeme design. Milujeme rock.

Firma Wera Werk letos již podruhé 
vyhlásila záměr na "Podporu místních 
sborů dobrovolných hasičů", ve kte-
rém bylo možné získat fi nanční pod-
poru pro činnost sboru. Žádost mohl 
podat každý sbor, jehož člen nebo čle-
nové jsou zároveň zaměstnanci fi rmy.

Hlavním cílem tohoto projektu je 
prohloubení spolupráce mezi fi rmou 
Wera a místními hasičskými sbory a 
podpora dětských hasičských skupin. 
Dobrovolní hasiči mají u nás dlouhole-
tou tradici, některé vybrané sbory slaví 
letos výročí založení - např. Ždánice 
nebo Písečné. Jiné, např. Střítež a Vě-
cov, dostaly peníze na nákup speciál-
ního vybavení pro děti. Ostatní sbory 
žádaly o příspěvek na dokoupení nebo 

Firma Wera Werk podporuje místní hasiče
obnovení technického vybavení.

27. 6. se starostové a velitelé ob-
darovaných sborů setkali s jednateli 
fi rmy Wera M. Broichem a D. Zema-
nem na slavnostním předání symbo-
lických šeků. M. Broich, sám dob-
rovolný hasič, představil hostům v 
krátkosti fi rmu, D. Zeman pak předal 
šeky. Na závěr se všichni dohromady 
vyfotili před krásným historickým 
hasičským autem "Erenou", kterou 
pro tuto příležitost zapůjčili hasiči z 
Věchnova.

V duchu přísloví - pomáháme 
těm, na jejichž pomoc v nouzi sami 
spoléháme - v letošním roce fi rma 
Wera rozdělila mezi dobrovolné ha-
siče 78.000 Kč.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       3. strana

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVENEC  SRPEN 2016
Datum Název akce Místo Organizátor

30. 4. – 21. 7.
Aleš Navrátil – Napravujeme chyby mistr (výtvarná

výstava)
Muzeum – p dní galerie Muzeum BnP

ervenec srpen Letní kino obce (podrobnosti na plakátu) Mikroregion Byst icko Mikroregion Byst icko, obce

1.7. – 23. 8. Malá výstava sí ování Prodejna Textil galanterie Samková Textil galanterie Samková

3. 7. – 31. 8. Výtvarné ohlédnutí za desetiletou historií Vír – Galerie „Na Bahnech“ Obec Vír

9. 7. – 30. 9. Výstava Ochotnické divadlo na Byst icku žije! M stské muzeum Byst ice n. P.
M stské muzeum Byst ice,

Mikroregion, obce

25. – 29. 7. Soust ed ní fotbalist FC Zbrojovka Brno U 16+U17 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno

29. 7. Ukázka sí ování Prodejna Textil galanterie Samková Textil galanterie Samková

29. 7. Folk country nám stí ko – Byst ické léto, 18.00 Nám stí BnP amfiteátr Zapnuto Byst ice z. s.

30. 7. Výstava studentských prací vernisáž; 17.00 M stské muzeum BnP M stské muzeum BnP

30. 7. – 31. 8. Kinematograf brat í adík Muzeum – p dní galerie M stské muzeum BnP

30. 7. – 12. 8. Soust ed ní stolních tenist Slavoje Praha Sportovní hala Slavoj Praha

30. 7. – 31. 7. Jakubská pou a historický jarmark Obec Dale ín Obec Dale ín

30. 7. Kinematograf brat í adík Byst icko Mikroregion Byst icko

30. 7. Memoriál Ji ího Šenký e STREETBALL Atletický stadion Tomáše Dvo áka Ji í Šenký

30. 7. – 12. 8. Soust ed ní a kemp stolních tenist Slavoje Praha Sportovní hala Slavoj Praha

30. – 31. 7.
Memoriál Vladimíra Handla – tenisový turnaj muž

z Byst ice a okolí
Tenisové kurty Tenisový klub Byst ice n.P.

31. 7. Tradi ní hasi ský výlet u KD, 15.00 Obec Branišov – venku nebo KD Obec Branišov, SDH

5. 8. Pou ová zábava Pod Horou, 21.00 hod. Výletišt Pod Horou SDH Byst ice nad Pern.

5. – 7. 8. Vav inecká pou v Byst ici n.P. Byst ice n.P. KD Byst ice n. P.

6. 8.
Koncert vážné hudby, Ilan Schneider – viola, Hana Böhm

Robotková – klavír; 18.00
Sál ZUŠ v BnP ZUŠ Byst ice n. P.

6. 8. Myslivecký výlet, hraje Zuberská šestka; 18.00 Šva ec – Pod Lipami MS Leso ovice

6. 8. XI. Memoriál Františka Proseckého sen. Masarykovo nám stí
Veterán Klub Tatra Byst ice nad

Pern.

6. 8.
20. ro ník Mezinárodného cyklistického etapového

závodu muž , VYSO INA 2016; 12.00 – 15.00
BnP, ulice Dr. Veselého

TJ Slovan Ž ár n.S., firma Plocek

Ž ár n.S.

6. – 20. 8. Výstava Jaromíry Knoblochové Št pánov nad Svratkou Jaromíra Knoblochová

10. 8. 120. výro í založení SDH Ždánice; 13.00 Ždánice SDH Ždánice

11. – 14. 8. Festival: Léto lásky Šikland Zvole Šikland

12. 8. Woodwind quartet koncert dechové hudby; 19.30 Franqueza Franqueza

13. – 14. 8. Bratrušínská pou Bratrušín Obec Bratrušín

13. – 20. 8. Kemp šermí Sokola Byst ice n.P. Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n.P.

14. – 19. 8. Soust ed ní basketbalist BK Tišnov Sportovní hala BK Tišnov

19. 8. Revival nám stí ko 2016, 18.00 hod. Amfiteátr Masarykovo nám stí Zapnuto Byst ice z. s.

20. 8. 120. výro í založení SDH Ždánice, 13.00 OÚ Ždánice + výletišt SDH Ždánice

20. – 27. 8. Soust ed ní volejbalistek VKKP Brno Sportovní hala VKKP Brno

27. 8.
Odpoledne pro d ti nejen s pohádkou a s živou hudbou

pro dosp lé – rozlou ení s prázdninami
Dvo išt výletišt Spolek žen a SDH Dvo išt

27. 8. – 2. 9. Soust ed ní badmintonist BS Brno Sportovní hala BS Brno

27. 8. W dštok na psím kruhá i, 16.00 hod. Byst ice n. P. – ovál u cyklostezky Zbyst i

28. 8. Písni ky z poš ákovi mošni ky divadlo Netratrdlo; 15.00 Franqueza Franqueza

28. 8. Poslední prázdninové zastavení Rácová M sto Byst ice n. P.

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

Úmrtí

Jubilanti

Žádám občany z řad pejskařů, 
cyklistů apod., kteří se pohybovali 
v červenci a srpnu roku 2011 a 

2012 v oblasti Horní a Dolní Rá-
cové, či za Rácovou u rybníků a 

mají fotografi e či mohou dosvědčit 
stav rybníků v dané době, aby se 
ozvali na tel. číslo 720 574 328. 

Prosím, nebuďte lhostejní 
a ozvěte se!

VÝZVAVe čtvrtek 7. 7. 2016 jsem na od-
počívadle na konci cyklistické stezky 
u parkoviště na Domanínský rybník 
četla, a následující den jsem si opsala, 
tento text.

VÁŽENÝ PRASE,
nevím, co tě vede k tomu, vysy-

pávat odpad okolo silnic a přilehlých 
cest. Nenávidíš lidi a přírodu? Nebo 
jsi Doma vyrostl ve špíně a nepořád-

ku, chudáčku a tak ho děláš všude 
kam přijdeš? Proč nemůžeš dát plasty 
a sklo do kontejnerů, které jsou bez-
platné a dnes již v každé obci? Na po-
pelnici určitě peníze máš, když máš na 
benzin, abys mohl odpad volně rozvá-
žet a pohazovat po okolí! Je mi z tebe 
smutno. Nech ten odpad alespoň hned 
u cesty za obcí, třeba to úřad za tebe 
uklidí a třeba i z tvých peněz, které od 
státu získal na zvelebení! To je ale pro 

tvůj malinký mozeček asi složité. Pří-
roda je dost trpělivá, ale jednou by Ti 
to také mohla oplatit. Nemyslíš?

Já i pan starosta Ing. Karel Pačis-
ka děkujeme neznámému pisateli 
za výstižný dopis současného stavu. 
Souhlasíme s vámi. Poznáme-li Vás 
někdy osobně, potěší nás to.

Budeme již tři…
Libuše Pechová

  9.7. Lenka Honková
 Tomáš Pohanka
16.7. Lucie Špačková
 Martin Fagula
23.7. Nina Krytinářová
 Zbyněk Štěrba
23.7. Markéta Klečková
 Jan Červenka
30.7. Nikol Vašková
 Libor Hájek

SRPEN 2016
Jan Kurfürst 94 let
Ladislav Havlík 89 let
Vlastimil Brázda 89 let
Jaroslav Uher 87 let
Marie Kurfürstová 86 let
Quido Künzel 85 let
Marie Dostálová 75 let
Emil Vícha 70 let
Marie Lázničková 70 let

11.6.   Václav Mazourek 70 let
21.6.   Alena Havelková 56 let
25.6.   Vladimír Láznička 75 let

PRODÁME 
garáž v ulici Topolová 

a zahrádku 200 m2 

v kolonii Pod horou 
Zdeněk Dostálek 

605 203 595

ZÁJEZD NA 
UKONČENÍ LÉTA

Už tradiční zájezd na ukončení 
léta a přivítání podzimu pořádá 
Město Bystřice ve čtvrtek 22. září 
2016. Trasa povede jižně od Bys-
třice, v plánu je Zvole, Bobrová, 
Strážek, Moravec a přilehlé oblas-
ti. Podrobnosti budou zveřejněny 
v příštím čísle.

Hlásit se můžete v TIC Bystřice 
n. P., 566 590 387,388 nebo info@
bystricenp.cz

-HJ-



4. strana                 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

Postřehy ze zastupitelstva města
Zasedání bystřického zastupitel-

stva proběhlo koncem června, místy 
bylo bouřlivé a plné emocí. Je dobře, 
že se začíná více diskutovat, určitě 
proto, že starosta přesouvá odpověd-
nost za problémy na zastupitele a při 
každé příležitosti neopomene říci, že 
„vše bylo řádně odsouhlaseno zastu-
piteli“. Bylo by férové říci občanům, 
za co jsou utráceny desítky miliónů 
korun, zda jsou to hospodárně vy-
naložené peníze. Nevěřím tomu, že 
by kterýkoliv ze zastupitelů hlasoval 
pro Eden, kdyby věděl, že bude stát 
Bystřici cca 100 miliónů korun, bez 
šance dosáhnout z tohoto majetku 
alespoň nějakých výnosů. Navyšová-
ní rozpočtu Edenu probíhalo po čás-
tech, vedení podávalo zastupitelům 
ke schvalování jen kusé informace a 
tím došlo k obrovskému předražení. 

Ze skříně Edenu vypadl další 
kostlivec

Až nyní jsme se od vedení dověděli, 
že centrum mělo městu vrátit do kon-
ce loňského roku cca 4 milióny korun. 
Částku 360 tisíc město půjčilo na pro-
pagaci Slavností brambor a na celkovou 
propagaci dostala farma Eden dalších 
cca 3,6 miliónů korun! Eden je ve vyso-
ké ztrátě, dluží městu i bance, proto sta-
rosta požadoval, abychom odsouhlasili, 
že smlouva na půjčených 360 tisíc korun 
se zpětně upraví jako nevratná dotace 
a částku 3,6 mil. korun že bude farma 
městu splácet po ½ mil. splátkách ročně, 
tzn. přes sedm let! 

Upozornil jsem starostu s místosta-
rostou, že by se měli tohoto hlasování 
zdržet, protože se po odchodu ředite-

le jmenovali jednateli centra a mohou 
být tedy ve střetu zájmu. Starosta 
prohlásil, že je to naopak výhodou 
a návrh 14ti hlasy prošel. Proti nás 
bylo jen 6. Kolegy zastupitele vůbec 
nezajímalo, kdo dluh zavinil a že tyto 
prostředky nebyly použity dle smlou-
vy výhradně na fi nancování projektu, 
ale částečně spotřebovány v běžném 
provozu! 

Připomínám, že Eden už nás stál 
i s dotací cca 200 miliónů korun, za 
loňský rok vytvořil ztrátu 7 miliónů 
korun, a to jako jediný za městský ma-
jetek neplatí nájemné. 

Vládnoucí koalice ztrácí nervy
Každý zastupitel skládal slib, že bude 

svoji funkci vykonávat svědomitě, v zá-
jmu města a jeho občanů. Vrcholem 
bylo proto vystoupení zastupitele Hi-
chama Nemraha, vždy hlasujícího věrně 
s vedením. Vyčetl kolegům za ANO 
zveřejnění článku o Edenu, máme si dle 
něj „ vše přeci vyříkat na neveřejných 
pracovních zastupitelstvech, veřejně jen 
hlasovat a kritické články nepsat“. Ni-
koho nezajímala alarmující čísla, která 
kolegové spočítali, proč vše došlo tak 
daleko a co s tím dál. Čekal jsem, že se 
vedení k podstatě zveřejněných infor-
mací vyjádří a konečně sdělí, kdo je za 
uvedené problémy Edenu zodpovědný a 
nastíní postupy, jak minimalizovat další 
ztráty… Nic takového jsem neslyšel, 
trvá zájem problémy tajit.  Vyslechli 
jsme naopak urážky těch, kteří chtějí 
pracovat transparentně a rozumně hos-
podařit. Bohužel je jednodušší útočit na 
„posla špatných zpráv“ než přiznat chy-
bu a „nasypat si popel na hlavu“. 

Nemístná mně přišla i reakce kolegy 
Antonína Tulise, který neudržel nervy 
na uzdě a nevybíravě se obořil na občana 
po jeho dotazu na hospodaření Edenu. 

Kontrolujte i vy svoje zastupitele, 
zda pracují v zájmu města a občanů 

Ptejte se nás například: 
Na co máme předražený Eden?
Proč byla nutná výměna funkčních 

webových stránek města za nové za 
¾ miliónů korun!?

Proč se neřešil rozpadající se po-
vrch stadionu Tomáše Dvořáka včas 
v reklamační lhůtě a teď bude opravu 
hradit město? 

Nač potřebujeme za 600 tisíc (bez 
DPH) reklamní obrazovku na náměs-
tí a kdy se na ni vynaložené náklady 
městu vrátí? 

Kdo sedí v dozorčích radách špat-
ně hospodařících městských fi rem a 
kolik za to bere? 

Bylo nám vyčteno, že jen „boříme 
a nic jsme ještě nedokázali“. Není to 
pravda, pokud vidíme přínos pro měs-
to, hlasování podpoříme. Náš spolek 
Bystřičáci se už radnici dokázal postavit 
a zabránil spolu s vámi výstavbě nebez-
pečného jaderného závodu – díky tomu 
se místo něj začíná stavět nový strojíren-
ský závod Cooper. 

Vládnoucí skupina si bude muset 
zvyknout na fakt, že doba klidu, kdy 
jim prošlo naprosto cokoliv (!), prostě 
skončila. 

Závěrem bych Vám rád popřál 
klidné a slunečné prázdniny a šťastný 
návrat z dovolených.

Vít Novotný, zastupitel
Hnutí za otevřenou radnici

Pátý Nositel tradic Bystřicka byl slavnostně předán!

Špatná zpráva pro Bystřicko

V sobotu 9. 7. 2016 se v Městském 
muzeu Bystřice nad Pernštejnem kona-
la vernisáž k zahájení výstavy s názvem 
„Ochotnické divadlo na Bystřicku 
žije!“. Od rána, stejně jako v přede-
šlých dnech, bylo v muzeu poměrně 
rušno, muselo se nachystat vše potřeb-
né, aby zahájení proběhlo bez nejmenší 
chybičky a aby byli spokojeni nejen 
členové ochotnických souborů z celého 
Bystřicka, ale i ostatní příznivci ochot-
nického divadla. Členové ochotnických 
souborů se v hojném počtu přišli podí-
vat na zahájení výstavy, která vznikla 
jako poděkování jim všem. Ochotníci a 
veřejnost byli také zvědaví na své kole-
gy ze Sulkovce, kteří v tento den hráli 
hlavní roli, což je ostatně úděl divadel-

apod.), si sulkovečtí divadelníci odnesli 
nejen příjemné vzpomínky na tento 
den, ale také plaketu, diplom a fi -
nanční odměnu, která jim snad v je-
jich činnosti alespoň trochu pomůže. 
Celou vernisáž moderovala paní Ing. 
Zamazalová a svůj dík všem divadelní-
kům z Bystřicka vyslovili také starosta 
Bystřice nad Pernštejnem pan Ing. Ka-
rel Pačiska a předseda Mikroregionu 
Bystřicko Libor Pokorný. Již nyní se 
všichni těšíme na další, v pořadí šestý, 
ročník Nositele tradic Bystřicka, který 
proběhne v roce 2017 a do kterého se 
opět budou moci přihlásit další uchaze-
či o tento krásný tradici oceňující titul. 

Veronika Palečková, 
Mikroregion Bystřicko

níků obecně. Ti na úvod sehráli asi půl-
hodinovou scénku ze svého repertoáru 
s názvem Život Panny Marie, kde si 
jednu z rolí zahrál také sulkovecký pan 
farář P. Mgr. Pavel Vybíhal. Hlavním 
bodem sobotní vernisáže bylo také pře-
dání ceny Nositele tradic Bystřicka 
2016, kterou v tomto roce získali na 
základě nominace za svoji dobrovol-
nickou činnost v ochotnickém divadle 
právě Divadelníci ze Sulkovce. Svoji 
divadelnickou činností zdárně navázali 
na tradici z let minulých, která v obci 
Sulkovec sahá až k roku 1906. Za svoji 
snahu o udržení této krásné tradice, kte-
rou každoročně prezentují na mnoha 
kulturních akcích v Sulkovci (karneval, 
Den dětí, Pohádkový les, Den matek, 

Při návštěvě Bystřice se prezi-
dent Miloš Zeman za doprovodu 
hejtmana Jiřího Běhounka sešli se 
zastupiteli města. Byl jsem rád, že 
k nám pan prezident zavítal a vyu-
žil jsem příležitosti zeptat se našeho 
hejtmana, proč nám Kraj Vysočina 
už 18 let jen slibuje, v rámci chvále-
né strategie rozvoje, kvalitní napo-
jení na D1 – tzv. severojižní propoje-
ní. Jižní část z V. Meziříčí do Třebíče 
je v provozu, a na severní části z V. 
Meziříčí do Bystřice se během 15ti 
let ani nekoplo! 

Otázka se panu hejtmanovi očivid-
ně nehodila, zpočátku se vymlouval, 
že jižní část dostala pro začátek před-
nost, stát prý také posílá málo peněz, 
problémy jsou s výkupy pozemků, ale 
nemáme se prý bát, na severní části se 
nadále pracuje! S přítomnými kolegy 
jsme se shodli, že se zmíněné silnice, 
která by zatraktivnila Bystřicko, od 
současného vedení kraje nedočkáme. 

Už na jaře 2005 (!) byla přitom na 
program bystřického zastupitelstva 
zařazena ke schválení výhodná kou-
pě pozemků na překlenutí údolí nad 
Strážkem. Bylo domluveno, že je 
město přechodně pro Kraj Vysočinu 
vykoupí, aby se mohlo začít v roce 
2006 stavět. Současné vedení naše-
ho města ale tehdy upřednostnilo své 
mocenské zájmy a tento bod navždy 
vyřadilo z programu!

Co pro náš region v kraji uděla-
li naši dlouholetí krajští zastupitelé 
Karel Pačiska, Bohumil Kotlán a Jan 
Slámečka? Proč kvalitní napojení na 
D1 neprosadili, když to byl hlavní ar-
gument pro setrvání Bystřicka v Kraji 
Vysočina     . 

S panem prezidentem jsme se dále 
bavili o vysoké nezaměstnanosti a od-
livu obyvatel a jak situaci zlepšit. Měs-
to, které má v průmyslové zóně místo 
výrobního závodu obří fotovoltaiku 
(nepřinesla žádná pracovní místa a za-
brala obrovský kus zóny, který už teď 
chybí), které nemá stavební místa pro 
bytovou výstavbu (spousta mladých 
odešla, postavila si domy v okolních 
obcích a tím přicházíme o významné 
daňové příjmy), město, které nemá 
kvalitní dopravní spojení, a proto má 
nedostatek pracovních míst, není pro 
život atraktivní. Vedení našeho města 
mělo dost času a prostředků tento stav 
změnit!                              

 Vít Novotný, zastupitel
 Hnutí za otevřenou radnici
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Bratrušínská překopka

BRATRUŠÍNSKÁ POUŤ

BRATRUŠÍN

2. července se Bratrušínem nesla 
sportovní atmosféra. Na místním spor-
tovním hřišti se konal již 6. ročník no-
hejbalového turnaje tříčlenných druž-
stev. Turnaje se zúčastnilo celkem pět 
družstev i z nedalekého okolí. Vítězem 
se stalo družstvo ve složení hráčů: Pe-
činka Miroslav, Musil Lukáš, Dufek 
Jaroslav na druhém místě skončilo 
družstvo ve složení hráčů:  Prokop Ja-
romír, Prokop Kamil, Palosz František 

a třetí místo patří družstvu ve složení 
hráčů: Filipi Václav, Kubík Petr, Ku-
bík Petr ml. Všem děkujeme za účast 
a hlavně za bezproblémový průběh 
turnaje. Velký dík patří hlavně členům 
SK Bratrušín za organizaci turnaje i za 
bohaté občerstvení. 

Fotky z akce http://obec-bratrusin.
rajce.idnes.cz/6.rocnik_Bratrusinske_
prekopky_2.7.2016

Za SK Bratrušín Helena Filipi

Dále bych Vás chtěla pozvat na Bratrušínskou pouť, která se bude konat 
13. - 14. 8. 2016. V sobotu se bude odehrávat tradiční fotbalový zápas mezi 
svobodnými a ženatými. Po skončení zápasu bude připraveno malé pose-
zení v kulturním domě. V neděli se bude konat mše svatá v místní kapličce.

Zhodnocení první poloviny roku 
2016 v centru Eden

První polovina tohoto roku je již za 
námi a my bychom tak rádi přinesli oby-
vatelům města Bystřice nad Pernštej-
nem informace o fungování a návštěv-
nosti centra Eden.

Měsíc leden se nesl ve znamení pří-
prav na první velkou akci tohoto roku 
- Uzené Masopust. Akce samotná pro-
běhla na začátku měsíce února a přilá-
kala na Eden cekem 1316 návštěvníků. 
Jednalo se o dvoudenní akci zaměřenou 
na regionální uzenářské a zabíjačkové 
speciality, během které se snědlo na 350 
litrů ovarové polévky a vypilo na 400 
litrů uzeného piva. Hned poté započaly 
přípravy na dvě březnové akce: První 
narozeniny centra Eden a Velikonoce 
na Edenu. Narozeniny s námi oslavilo 
1232 návštěvníků, kteří se mohli vyfotit 
u narozeninového dortu nebo ochutnat 
fíkové pivo. O velikonočních svátcích 
centrum Eden navštívilo 1695 návštěv-
níků, kteří si mohli prohlédnout výstavu 
bezmála dvou tisíc různě zdobených 
velikonočních kraslic a připomenout si 
velikonoční zvyky jako pletení pomlá-
zek či pečení velikonočního mazance. 
V měsíci květnu jsme ve spolupráci 
s městským muzeem a muzeem vete-
ránů pořádali akci Muzejní noc Bystři-
ce nad Pernštejnem aneb Osvobození 
trochu jinak… Tyto tři městské kulturní 
instituce zůstaly v noci 21. 5. 2016 ote-
vřeny pro veřejnost zdarma a přinesly 
bohatý doprovodný program. Centrum 
Eden té noci navštívilo 735 lidí. Poslední 
akcí první poloviny roku byly Slavnosti 
slunovratu, které proběhly v noci z 18. 
na 19. června a přivedly do centra Eden 
na 400 návštěvníků.

Kromě organizace akcí se první polo-
vina roku nesla v duchu příprav na no-
vou sezónu. Sjednávali jsme nové expo-
náty do expozic, navazovali spolupráci 
s okolními turistickými cíli a ubytovací-
mi zařízeními a upravovali expozice na 

DVOŘIŠTĚ Indiánské léto
První prázdninová neděle patřila 

na Dvořišti dětem. Tradičně se konal 
dětský den, tentokrát na téma „Indi-
ánské léto“. Podle očekávání zaplnili 
dvořišťské výletiště malí i velcí indiáni. 
Ten, kdo nepřišel vybaven indiánskou 
čelenkou, měl možnost si ji vyrobit a po 
splnění několika indiánských zkoušek 
ji doplnit o celou škálu pestrobarevných 
per. Děti si vyzkoušely, jak ulovit bizo-
na či chytit medvěda, prolézaly liščí 
norou, poznávaly stopy zvířat, rozličné 
chutě a svoji tvořivost ukázaly při vý-
zdobě dvořišťského totemu. Odměnou 
dětem byly pochoutky a věcné dary 
v podobě tomboly od našich sponzorů, 

kterým tímto velice děkujeme. 
V další části odpoledne se konala 

soutěž smíšených družstev dospělých 
a dětí, kde se proti sobě utkali „Lasice“ 
a „Rychlé šípy“. Kdo již zažil podobné 
soupeření, ten ví,  že jde o souhru celé-
ho týmu při plnění soutěžních disciplín, 
ale hlavně o velikou legraci, kdy každý 
v zápalu boje ze sebe vydá maximum. 
Za krásné a chutné dorty jako odměny 
pro naše týmy děkujeme paní Vaškové 
z Bystřice n. P. 

Doufáme, že se nejen dětem toto za-
hájení prázdnin líbilo a přejeme všem 
krásné léto, plné radostných zážitků a 
zaslouženého odpočinku.             KCH

základě poznatků návštěvníků z minulé-
ho roku. K tomu se v měsících březnu 
a dubnu přidala i intenzivní práce na 
tematických programech pro mateřské 
a základní školy. Pro školy jsme připra-
vili tři hlavní tematické programy, které 
vznikly v několika mutacích závislých 
na věku dětí. Prvním z nich je program 
zaměřený na historii a řemesla, který dě-
tem představí tradiční řemesla Vysočiny 
a venkovský život v Horácké vesnici a 
dále fungování a život na bystřickém 
velkostatku. Druhý program věnovaný 
zvířatům a rostlinám nejprve zavede děti 
na farmu Eden, kde se dozví informace 
spojené s chovem zemědělských zvířat a 
svezou se na koních, poté s nimi projde-
me sad a bylinkovou zahrádku, kde pro 
ně máme připravené edukativní aktivity. 
Třetí program nazvaný Procházka rájem 
je kombinací obou programů předcho-
zích. Pilotáž nově vytvořených progra-
mů proběhla koncem měsíce dubna a 
jako první si tyto programy ozkoušely 
děti z bystřické základní školy. V mě-
sících květnu a červnu byla už většina 
termínů pro školní programy zarezervo-
vána a celkem navštívilo centrum Eden 
3450 dětí různých věkových kategorií, 
od 3letých školáčků až po studenty prv-
ního ročníku vysoké školy. Pro velký 
zájem škol o tematické programy jsme 
zavedli už i rezervaci termínů na podzim 
tohoto roku.

Celkem tedy před hlavní turistickou 
sezónou navštívilo centrum Eden bez-
mála 9 tisíc lidí. Děkujeme všem, kteří 
nás v naší činnosti podporují a při-
spívají tak novému náhledu na město 
Bystřice n. P., které vstupuje do pově-
domí lidí nejen pro své velice dobré 
sportovní zázemí, ale i jako nová turi-
stická destinace se zrekonstruovaným 
náměstím, pohádkovou alejí a centrem 
Eden.

Tým centra Eden

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

PROGRAM:
15.00 – sraz účastníků v pavilonu Rácová
15.05 – Ing. Karel Pačiska - uvítání starosty města
15.40 – drakiáda - pouštění draků a soutěž o nejhezčího draka
16.00 – vyhodnocení soutěže o nejhezčího draka
16.10 – opékání párků
K poslechu bude hrát - skupina Poslední štace  
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INZERCE, RŮZNÉŠKOLSTVÍ

Nové přátelství gymnázia 
V dnešní době existuje mnoho 

možností, jak poznávat  lidi z různých 
koutů světa.

Těmto možnostem nejsme naklonění 
jenom my, ale i naši profesoři, a proto 
jsme s radostí přijali návrh paní profe-
sorky Filipové, navázat kontakt v rámci 
hodin němčiny s patnácti studentkami 
Střední pedagogické školy Weisse Rose, 
nacházející se na severu Itálie, v nádher-
ných Alpách, v městečku Cavalese. 

V našem prvním mailu adresova-
ném do Itálie jsme představili sebe, 
svou rodinu, své záliby a koníčky. Mi-
lým překvapením pro nás byly jejich 
odpovědi v ručně psaných dopisech, 
které poslaly společně s fotografi emi, 
přitahující hlavně kritické očko našich 
spolužáků... Na fotografi ích se italské 
dívky usmívaly i se svou třídní učitel-

kou Susanne Renzier. 
Společnými silami jsme se zájmem 

i nadále pracovali na našem nově vzni-
kajícím projektu. Vytvořili jsme plakáty, 
které měly našim novým přátelům před-
stavit naše město, gymnázium a okolí. 

Ke konci školního roku jsme od dívek 
dostali pohledy s pozdravy, zaujala nás 
krásná přírodní zákoutí severní Itálie. 

V zatím posledním psaní pro kama-
rádky jsme porovnávali dny volna v Čes-
ké republice a v Itálii, protože podle je-
jich informací mají letní prázdniny delší. 
Věříme, že naše spolupráce, která nám 
umožňuje výborné procvičení cizích 
jazyků, se bude  rozvíjet tím správným 
směrem a snad budeme moci uskutečnit 
i společné setkání.

               (Adéla Chocholáčová a 
Daniela Kuncová,studentky kvarty)

Jak jsme pluli na Titaniku
Toužili jste se někdy 

dostat zpátky v čase a zjis-
tit, jaké by to bylo plout 

na světoznámé lodi snů Titanic? 
Třídě sekundě, která se dlouhodobě 
zabývá historií Titaniku a několika 
žákům vyšších ročníků gymnázia 
se naskytla skvělá možnost přenést 
se do začátku 20. století a podrobně 
prozkoumat cestu této lodi.

Ještě před zakokrháním kohouta 
jsme uháněli vlakem směr Praha. 
Kapitán lodi pan profesor Libor Ve-
selý nám určil novou identitu. Od 
této chvíle jsme se vžili do rolí pasa-
žérů této světoznámé lodi. Byli jsme 
buď členy posádky nebo cestujícími 
1., 2. či 3. třídy. Po více jak tříhodi-
nové jízdě vlakem nás konečně víta-
la matička Praha. Poté nás dělilo jen 
pár stanic metra od našeho cíle Pra-
ha – Letňany. Po doplnění energie 
jsme nedočkavě čekali na prohlídku 
jedinečné výstavy. S audiopřehráva-
čem a palubním lístkem, na kterém 
bylo napsáno další jméno pasažéra 
i s osobními údaji, jsme vyšli vstříc 
krásnému zážitku, okořeněnému 
emocemi a napětím. 

Začátek výstavy se věnoval vý-

stavbě a technologii lodi. Prošli jsme 
identickou chodbou s kajutami, ko-
lem schodiště, luxusně vybaveným 
pokojem první třídy, jídelnou… To 
doplňovalo k úžasu všech původní 
vybavení nebo osobní majetek pasa-
žérů, jako například šperky, parfémy, 
peněženka z krokodýlí kůže, kožený 
kufr a v neposlední řadě i nádobí. 
Bohužel jsme se nevyhnuli osudné-
mu okamžiku střetnutí s ledovcem, 

kterého jsme se mohli dokonce do-
tknout. Teplota ledu byla -2 st. Cel-
sia, tedy identická v době kolize. Na 
ledu jsme ruku udrželi jen pár vteřin, 
představa, že bychom měli v takové 
vodě plavat, byla úděsná. 

Na konci výstavy nám zbývalo jen 
zjistit, zda naše postavy měly to štěs-
tí a plavbu přežily. Po celou výstavu 
jsme pátrali po odpovědích na zají-
mavé otázky od našich vyučujících. 

Plní dojmů jsme se přesunuli na 
Hlavní nádraží, kde jsme samozřej-
mě museli provětrat své peněženky. 

Úspěšně jsme zvládli i cestu 
domů a těšili se na pohodlnou po-
stel. Tímto bychom rádi poděkovali 
paní profesorce Staré, Holé, Filipo-
vé a panu profesorovi Veselému za 
skvěle zorganizovanou exkurzi.

Adéla Chocholáčová, Daniela 
Kuncová, studentky kvarty

Na Gymnáziu v Bystřici opět státnicujeme
Státní zkoušky byly totiž 5 let poza-

staveny, protože Národní ústav odbor-
ného vzdělávání vyřizoval legislativu. 
Během té doby jsme se připravovali 
na zkoušky, ale marně. Studenti, kteří 
navštěvovali základy administrativy se 
naučili velmi dobře psát na počítači, 
stylizovat dopisy. Bohužel nezískali 
certifi kát, jehož kopii by mohli přiložit 
k přihlášce na VŠ nebo by se jím pro-
kazovali v případě hledání zaměstnání.

Studenti sexty čekali na zkoušky 2 
roky a konečně se dočkali. Je pravda, 
že během té doby se zdokonalovali 
v rychlopisu, ve stylizování dopisů a 

tvorbě tabulek. Jedná se o následující 
studenty:

Drla Michal, Hájková Dagmar, 
Hofírková Eliška, Juračková Kristýna, 
Kročilová Lenka, Molíková Ilona a 
Prášilová Kateřina.

Zkoušku skládali 3. května t. r.  na 
SPŠ ve Žďáře n. Sázavou. Všichni 
zvládli rychlopis na výbornou. Za 1 
minutu museli dosáhnout více než 240 
úhozů a v celkovém desetiminutovém 
opisu měli 3-4 chyby.

K dalším úspěšným studentům se 
připojili Juračka Jan, Plucková Micha-
ela, Vašíčková Mirka (kvinta) a dvě 

kandidátky z kvarty, 
Gregorová Iveta a Cho-
choláčová Adéla. I tito 
písaři byli hodnocení 
výbornou z rychlopisu. 

Naše úspěšnost 
je 100%. Celostát-
ní průměr se pohy-
buje mezi 70-80 %.
Jsou ekonomické školy 
v Kraji Vysočina, které 
se v tomto jarním obdo-
bí zkoušek nezúčastnily.

Jsme jediné gymná-
zium v kraji, kde při-
pravujeme studenty 
ke státním zkouškám.

Slámová Iva 
– vyučující základů 

administrativy

Poznámka ředite-
le školy: Děkuji paní 
inženýrce Slámové za 
dlouhodobě vynikající 
výsledky její práce a za 
příkladnou reprezentaci 
naší školy.

Speciální základní škola Bystré u 
Poličky se tradičně zapojila již do 9. 
ročníku soutěže v manuální zručnos-
ti na téma Můj stroj, kterou v květnu 
vyhlásily Železárny Štěpánov. Úko-
lem bylo dodat fotografi e nebo video 
soutěžního díla e-mailem. Vítěze vo-
lila široká veřejnost prostřednictvím 
hlasování na facebooku. Konkurence 
byla veliká, přesto se všechny třídy naší 
školy aktivně zapojily. Tvořilo se z re-
cyklovatelných materiálů za pomoci 
pedagogů. První místo nakonec získal 
Zeleninostroj a čtvrté místo stroj na 
recyklaci odpadu New Age Machine. 
Souboj to byl veliký a těsný. Všichni 
soutěžící si oprávněně zaslouží uzná-
ní za svoji obrovskou snahu tvořit, za 
zručnost, nápaditost a chuť zapojit se.

Jako hodnotné ceny byly uděleny 
peněžité poukázky. Žáci si tak mohli 
vybrat prostřednictvím internetových 

SZŠ Bystré
stránek odměny podle vlastních přání 
a potřeb. Při rozdávání cen byla znát 
upřímná radost na tvářích všech ob-
darovaných. Vynaložené úsilí a nad-
šení při práci se promítlo pozitivně do 
celkového výsledku. 

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat panu řediteli Davidu Matouškovi ze 
Železáren Štěpánov za možnost zúčast-
nit se této soutěže a za podporu směřující 
k manuální tvořivosti nejen našich žáků. 

Monika Burešová, SZŠ Bystré



ti, ale také zážitky. 
Všem tuto formu 
činnosti doporučuji. 
Dobrovolníkem se 
může stát v podsta-
tě kdokoliv, protože 
každý z nás umí 
něco, co může nabídnout druhým.

S dobrovolníky jste v Nadosahu 
stále v kontaktu. Máte nějaké spo-
lečné plány?

Určitě, aktuálně s dobrovolníky při-
pravujeme letošní Funny Fest, který se 
uskuteční 27. října 2016 v Kulturním 
domě v Bystřici n. P. Jde o multižán-
rový festival, jehož cílem je představit 
činnost NZDM a snížit předsudky ve-
řejnosti vůči této službě. Návštěvníci se 
mohou těšit na pestrou paletu účinkují-
cích a zajímavý doprovodný program. 

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

Zájemci o dobrovolnickou činnost 
mohou kontaktovat koordinátorku 
dobrovolnického centra Kambala, 
Veroniku Dobrovolnou na 
tel. 777 755 444 nebo 
emailu dc@zdar.charita.cz
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Exkurze CHKO Žďárské vrchy Atletický den v ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NA ZŠ TGM

Konec školního roku je vždy spojen 
s očekáváním prázdnin a s napětím, 
jak to na vysvědčení nakonec dopad-
ne. Je to také čas školních výletů a 
spousty různých akcí. 

Na ZŠ Nádražní máme konec roku 
spojený s atletickým dnem. Vyčle-
níme vždy jeden den pro školní zá-
vody na atletickém stadiónu Tomáše 
Dvořáka. Letošní školní rok závodila 
na hřišti celá škola. První 
stupeň závodil ve čtyřech 
disciplínách (sprint, skok, 
hod míčkem, dlouhý 
běh). Oceněni byli vždy 
nejlepší chlapci a děvčata 
z ročníku. Druhý stupeň 
soupeřil v soutěži tříd, 
kdy každá třída nasadí 
na disciplínu (60 m, vrh 
koulí, hod míčkem, skok 
do dálky a výšky, 800 m) 
nejlepší chlapce a děvča-
ta, kterým se poté sčítají 

body za atletické výkony. Vše dovrší 
závěrečná štafeta na 4x150 m. 

Z pohledu tělocvikáře pak není nic 
příjemnějšího, než sledovat, jak se děti 
vzájemně podporují, fandí si a překo-
návají své osobní rekordy. 

Třešničkou na dortu je pak závěreč-
né vyhlášení a předání diplomů a cen.

Učitelé Tv

Každoročně provádíme výuku  
předmětu Ekologické výchovy i  v te-
rénu. Dne 17. 6. 2016 jsme se žáky 
6. ročníků navštívili naučnou stezku 
Dářská rašeliniště v CHKO Žďárské 
vrchy. Prováděla nás zaměstnankyně 
CHKO Mgr. Jana Hejtmánková, která 
poutavě vyprávěla o této krajině, míst-
ních rašeliništích, organismech, které 
se zde vyskytují například: orel moř-
ský, rys ostrovid a přiblížila žákům 

praktickou ochranu životního prostře-
dí. Na 12 panelech této naučné stezky 
jsme se mohli dozvědět o neživé a živé 
přírodě v daných lokalitách. I přes ne-
příznivé počasí jsme si exkurzi užili a 
děkujeme CHKO Žďárské vrchy za 
spolupráci. A všem, kteří  plánují výlet 
do okolí, doporučujeme navštívit tuto 
naučnou stezku.

 Dagmar Pivková, Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Naši žáci se každoročně zapojují 
do spousty soutěží – vědomostních, 
sportovních, výtvarných, literárních… 
Většinou se nejdříve utkají ve školních 
kolech, vítězové pak postupují do kol 
okresních, krajských, příp. celorepub-
likových. Jestliže chtějí ve vyšších ko-
lech uspět, čeká je dlouhodobá přípra-
va, studování doplňkových materiálů, 
tréninky či hledání inspirace. Zvlášť 
obtížné to mají žáci, kteří se odvážně 
pouštějí hned do několika různě za-
měřených soutěží. Většina z nich ale 
byla úspěšná, takže krásná umístění 
a věcné výhry jim jsou zaslouženou 
odměnou.  Však posuďte sami! Hned 
na podzim se podařilo Tereze Skalní-
kové a Dominice Kožárové postoupit 
do krajského kola logické olympiády. 
V lednu a v únoru už pak střídala jedna 

olympiáda druhou. V okresním kole 
matematické olympiády obsadili 1. 
místo Petra Klusáková, 2. místa Marek 
Dřínovský a Milan Vodák, 5. místo Mi-
chaela Huláková a do krajského kola 
postoupil Jiří Klusák, který zde skon-
čil pátý. Milanu Vodákovi se dařilo i 
v Pythagoriádě, kde dosáhl 1. místa a 
v zeměpisné olympiádě, ve které získal 
v krajském kole 6. místo. Podobně více 
úspěchů zaznamenal také Jiří Klusák, 
který si vybojoval vítězství v krajském 
kole soutěže Poznej Vysočinu, 5. místo 
v okresním kole zeměpisné olympiá-
dy, 6. místo v krajském kole dějepisné 
olympiády a v okresním kole olympi-
ády z českého jazyka obsadili společně 
s Annou Šiborovou místo 4. Anička bo-

dovala dále v krajském kole biologické 
olympiády (7. místo), zároveň s ní se 
zde umístil i Karel Vařejka a to na 4. 
místě. Medaile žáci sbírali i v soutě-
žích uměleckého zaměření. Největšími 
úspěchy byla 2. místa v celorepubliko-
vých kolech soutěží Požární ochrana 
očima dětí a Voda jako povolání, tato 
ocenění získali Matyáš Gregor a Alžbě-
ta Krásenská. Ve výtvarné soutěži Ka-
rafi átovi Broučci se na 2. místě umístila 
Adéla Ťupová a na místě 1. kolektiv 
třídy 5. A. V literární části soutěže Voda 
v historii se v kategorii próza o 1. a 2. 
místo podělili Jan a Karel Vařejkovi, 
v kategorii poezie byla na 1. místě Eva 
Novotná a na 2. místě Karel Vařejka. 
Ani sportovně nadané děti nezahálely a 

měřily v průběhu roku svoje síly s vrs-
tevníky z jiných škol našeho okresu. 
V okresním kole ve šplhu byli nejrych-
lejší Elena Hůrková (2. místo), Marek 
Zich (4. místo), Natálie Burešová a Voj-
těch Ťupa (5. místa). V okresním kole 
fotbalového turnaje McDonald´s CUP 
se tým žáků z 1.- 3. tříd umístil na 3. 
místě a tým žáků ze 4.- 5. tříd na 2. mís-
tě. Družstvo čtvrťáků a páťáků získalo 
druhé místo i v okresním kole ve vybí-
jené. Chlapci 8. a 9. tříd zase bojovali 
v okresním kole ve fl orbalu (4. místo) a 
v basketbalu (5. místo).

Všem úspěšným žákům gratulujeme 
a přejeme hodně zdaru při dalších sou-
těžích. Poděkování patří i vyučujícím, 
kteří je na tyto soutěže připravovali.

Romana Klusáková a Zdenka 
Šilhánová, ZŠ TGM

Vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah: Začínala jsem jako dobrovolnice
Anna Novotná se stala před dvěma 

lety dobrovolnicí v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež Nadosah 
v Bystřici n. P. Tenkrát ještě netušila, že 
stojí na začátku své profesní dráhy. Její 
pozice se totiž časem ještě změnila. Od 
letošního roku zde pracuje jako vedou-
cí. S Aničkou jsme si povídali nejen o 
její dobře „našlápnuté“ profesní dráze, 
ale i o rozdílech v jednotlivých funk-
cích její „nadosahové“ činnosti.

Aničko, v roce 2014 jste v bystřic-
kém nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež Nadosah začínala jako 
dobrovolnice. Jak jste se vůbec k této 
činnosti dostala?

Tehdy jsem byla studentkou Vyšší 
odborné školy sociálně právní v Brně a 
v rámci své praxe jsem se rozhodla pro 
Nadosah nejen kvůli tomu, že bydlím 
v Bystřici nad Pernštejnem, ale hlavně 
kvůli cílové skupině, která toto zařízení 
navštěvuje. Jde o děti a mládež ve věku 
od 10 do 20 let. Praxe v zařízení se mi 
zalíbila. Vedoucí mě oslovila s nabíd-
kou, zda bych v Nadosahu nechtěla 
vykonávat dobrovolnickou činnost. 

Neváhala jsem ani chvíli a stala jsem se 
dobrovolníkem.

Jakou nese odpovědnost dobro-
volník v rámci nízkoprahového zaří-
zení? Co všechno může vykonávat?

Dobrovolník se může například 
podílet na tvorbě a realizaci programů 
v přímé práci, může pomáhat i s admi-
nistrativou, spolupracovat s ostatními 
dobrovolníky a pracovníky zařízení. Je 
součástí celého týmu. 

O rok později jste se stala pracov-
nicí Nadosahu. Co myslíte, měla na 
tento profesní posun vliv vaše dobro-
volnická služba?

Určitě měla vliv. Během své praxe a 
„dobrovolničení“ jsem načerpala urči-
té zkušenosti a získala dobrý start pro 
práci v této službě. Velkou podporou mi 
byli pracovníci zařízení, kteří byli vždy 
velmi vstřícní.

Nabízí se srovnání: je lepší být 
dobrovolníkem nebo zaměstnancem 
organizace?

Zajímavá otázka. Každá funkce má 
své kouzlo. Dobrovolník přináší svě-
ží vítr do plachet týmu pracovníků, je 
hnán pocitem, že dělá něco správného 

a prospěšného nejen pro sebe. 
Zaměstnanec je maximálně zapojen 

do dění v zařízení, má zde prostor plně 
projevit svůj potenciál a uplatnit své 
profesní dovednosti. Jako pracovník 
Charity se neustále vzdělává na odbor-
ných kurzech a pracuje pod supervizí. 
Pokud zaměstnance či dobrovolníka 
práce baví, tak je to rozhodně výhra, jak 
pro něj, tak i pro uživatele. 

O dva roky později, v roce 2016, 
jste začala fungovat již na postu ve-
doucí nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež. Vaše současná zodpo-
vědnost oproti té dobrovolnické se 
podstatně změnila. Nevadí vám to?

Ne, nevadí. Mám ráda nové věci a 
výzvy, ráda se učím. Vnímám v této 
pozici velkou zodpovědnost, ale i mož-
nost osobnostního a profesního růstu. 
Jako ryba ve vodě se cítím v přímé prá-
ci s našimi uživateli, takže jsem ráda, že 
moje funkce nepřináší pouze administ-
rativu spojenou s provozem Nadosahu. 

Dobrovolnictví je určitě IN. Dalo 
vám něco do života?

Minimálně pocit užitečnosti, nové 
zkušenosti, kontakty, nové dovednos-
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění horkých letních dnů nabízíme našim čtenářům malý 

výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.

Knihy pro dospělé:
Applebaum Anne  Gulag
Benková Jana  Pralinky s chilli
Berry Steve  Hrozba patriotů
Friedl Walter  Pleteme košíky z trav a bylinek
Horáková Naďa  Jeptiška pro markraběte
Khalaf Farida  Dívka, která zvítězila nad IS
Krejčík Václav  Jóga, očista a rituály
Kroupa Jiří  Zelená hora
Mayer Gina  Rodinné prokletí
Moyes Jojo  Jeden plus jedna
Nachtmanová Petra Hodinová manželka Eva
Pejčoch Ivo  Ženy na popravišti

Knihy pro mládež:
Březinová Ivona  Kozí pohádky
Dvořáček Petr  To jsou naše dějiny
Houf Ivo  Včelí medvídci zlobí
Klimeš Jan  Praha v legendách
Rúčková Moravcová Adéla Výletovník
Schwabiková Kateřina Karel IV. V kouzelném kukátku
Štulcová Renata  Bratrstvo růže

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

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

Koncert na „Žluťáku“ aneb příběh 
jednoho splněného přání

Když mně coby momentálně příle-
žitostné hráčce Smyčcového orchestru 
Něhoslava Kyjovského naše dirigent-
ka Lenka Macháčková nadnesla, že 
bychom si letos mohli zahrát něco od 
současného autora, vzpomněla jsem si 
na naše vystoupení kdysi dávno v ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie ve 
Žďáře n. S. Jako kvarteto jsme tam teh-
dy s doprovodem sboru interpretovaly 
rovněž  hudbu současníka. Tenkrát 
zněla skladba pro moje uši poněkud 
disharmonicky a povzdech tamějšího 
pana faráře pronesená na naší generál-
ní zkoušce, zda je to „alespoň zbožné,“  
mně v tom dojmu utvrdila. Ráda jsem 
se tedy vrátila k oblíbenému baroku. 

Proto jsem si tentokrát rychle pro-
hlédla zaslané noty – Malované na 
cimbál a Koncert pro hoboj, cimbál a 
orchestr od Dalibora Štrunce.  Hmm, to 
nevypadalo zase tak špatně. Vyhledala 
jsem tedy jednu část na internetu... a 
prostě krása! Vynořila se velmi melo-
dická hudba, která umí pohladit duši a 
chytit za srdce. Představovala jsem si 
ji jako hudbu k fi lmu. Tak do toho jdu! 

Nelitovala jsem. A myslím, že ni-
kdo z nás. Interpretace takových nád-
herných skladeb byla velká výzva i 
motivace. Stejně jako přítomnost sa-
motného autora na jedné naší zkoušce. 
Říká se, že pro muzikanty (a obvzlášť 
dirigenty) nejhorší autor je žijící autor 
- může se bránit. Ale ani to nás neod-
radilo, naopak, pan autor byl k našemu 
pojetí tolerantní a vstřícný, jeho rady 
pro nás byly přínosem. Vzácné spojení 
smyčců, dechových nástrojů a cimbálu 
jako sólového nástroje následně ocenili 
bystřičtí posluchači v neděli 22. 5. 2016. 

A zřejmě právě při tomto koncertu 

v jedné naší dovolím si říct věrné fa-
nynce paní Pechové začala klíčit my-
šlenka, že tato neobyčejná hudba plná 
pozitivní energie by se měla zahrát na 
místě, kde je pozitivní energie hodně 
zapotřebí. Neváhala a zprostředkovala 
po dohodě s Lenkou Macháčkovou 
koncert v Masarykově onkologickém  
ústavu v Brně na Žlutém kopci. 

Když mi to Lenka říkala, zatrnulo 
ve mně. Stejně jako paní Pechová i já 
jsem v tomto ústavu pár týdnů strávila 
a když to bylo trochu možné, uvítala 
jsem jakoukoli možnost odreagování se 
a načerpání sil k celkem náročné léčbě.  
A tehdy jsem si řekla, že jestli to přežiji, 
musím se sem vrátit a zahrát dalším, 
které na toto místo osud zavane. Předat 
jim kus energie, kterou budou  potře-
bovat, stejně jako nedávno já. A předat 
ji i zdravotnickému personálu a super 
doktorům, kteří se o nás starali a starají.

Paní Pechová a Lenka Macháčková 
tuhle moji myšlenku najednou zhmot-
nily, aniž bych cokoli nahlas pronesla. 
Mohla za to ta magická hudba? Ve 
středu 8. 6. 2016 jsme na „Žluťáku“ 
opravdu zahráli. Z úsměvů a laskavých 
záblesků v očích diváků jsem cítila, že 
se mé přání splnilo se vším všudy. A 
za to děkuji Vám, kteří jste tam byli a 
podíleli se na mimořádně silné atmo-
sféře tohoto koncertu. Koncerty by se 
nemohly uskutečnit bez podpory na-
šich sponzorů – Města Bystřice n. P., 
fi rem WERA WERK a MEGA -TEC. 
Posledně jmenovaná fi rma uhradila i 
dopravu na brněnský koncert a umož-
nila tak zprostředkovat silný zážitek jak 
posluchačům, tak účinkujícím. Děku-
jeme.

Martina Víchová - violoncello

Evropský svátek hudby v Bystřici
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem oslavila v úte-

rý 21. 6. 2016 Evropský svátek hudby. Bystřickým náměstím se po celý 
den nesly tóny jednotlivých hudebních nástrojů i hudebních těles, které 
poutaly pozornost kolemjdoucích. Bystřice se tak připojila k řadě dalších 
měst, které se snaží o zvýšení kulturního povědomí a o hudební zážitky 
svých obyvatel. Hudební produkci doplnila i módní přehlídka výtvarné-
ho oboru s tématem „Černá a bílá“. Děti předváděly vlastnoručně navrže-
né a malbou doplněné modely v střídmé barevnosti, která umocnila jejich 
úžasné nápady a nevyčerpatelnou fantazii. Přehlídka se setkala již tradič-
ně s velkým ohlasem. I letošní, pátý ročník, do kterého se zapojilo na 40 
dětí z Bystřice a okolí, podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem a fi rma 
PLEAS. Hudební a tvořivý den završil africkými rytmy noční koncert Ko-
morního sboru Alter ego a bubenické skupiny ASAF z Nového Města n. M. 

Za ZUŠ Libuše Zítková
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BYSTŘICKÉ LÉTO POKRAČUJE 
FOLKEM A REVIVALEM

Na Folk country náměs  čku HOP TROP či Slávek Janoušek
Na Revival náměs  čku AC/DC, Nirvana či Ozzy Osbourne

Bystřické léto pokračuje již v pátek 29. července, kdy 
se můžeme těšit na osmý ročník festivalu Folk-country 
náměstíčko. A v letošním roce se opravdu zadařilo. Hlav-
ním hostem festu je skupina HOP TROP či Slávek Ja-
noušek. Velký úspěch naposledy sklidil i slovenský Edo 
Klena s kapelou Klenoty. Nezapomeňme přijít podpořit 
i bystřické K-VOCAL TRIO pod vedením Lenky Ma-
cháčkové, či písničkáře Laďu Zítku.

Výrazný ohlas předloni zaznamenalo REVIVAL 
NÁMĚSTÍČKO, které letos proběhne v pátek 19. srpna. Vzhledem k úžas-
ným reakcím publika jsme opět pozvali AC/DC Czech revival. Tato for-
mace je zárukou opravdového zážitku, a ti, co ji již viděli, to mohou jistě 
potvrdit. Podobnou lahůdkou by pak měl být i Ozzy Osbourne revival a 
osvědčená Nirvana revival.

Občerstvení jsme na základě minulých ročníků posílili, takže jídla i pití by 
mělo být více než dost.

Bližší informace a případné změny programu se dozvíte na webových strán-
kách www.bystrickeleto.cz, nebo na facebooku bystrickeleto.

Partne i sout že:  
Projekt podpo ili:

ZRCADLENÍ 2016
Celostátní sout ž um lecké a dokumentární fotogra  e

Fotosout ž/ Den s fotogra  í/ Výstavy/ P ednášky/ Fotokronika/ 

Letošní sout žní témata:

1. SÍLA POROZUM NÍ 
 regionální téma Byst icka - harmonie mezi lidmi, p írodou, životním prost edím

2. PO STOPÁCH KRÁL  
celostátní téma v nované 700. výro í narození Karla IV.

3. FOTOGRAF JUNIOR - CO SE D JE NA BYST ICKU? 
 téma do 15 let - život na Byst icku o ima mladých fotograf

VI. RO NÍK FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU

Záštitu nad akcí p evzal ministr kultury R Mgr. Daniel Herman, hejtman Kraje Záštitu nad akcí p evzal ministr kultury R Mgr. Daniel Herman, hejtman Kraje 

Vyso ina MUDr. Ji í B hounek, starosta m sta Byst ice n. P. Ing. Karel Pa iska Vyso ina MUDr. Ji í B hounek, starosta m sta Byst ice n. P. Ing. Karel Pa iska 

a p edseda Mikroregionu Byst icko Libor Pokornýa p edseda Mikroregionu Byst icko Libor Pokorný

©2015 Martin Novák

Sout ž bude probíhat 
od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016. 

P ihlásit sout žní fotogra  e,
hlasovat v divácké anket
a prohlížet fotokroniku 
sout že a regionu Byst icko 
m žete na webových 
stránkách sout že Zrcadlení: 

www.fotosoutez-bystricko.cz 

 organizátor VI. ro níku    
           fotogra  ckého festivalu Zrcadlení 2016

©2014 Ivan Rusek

©2015 Marie Hanusová

V Základní umělecké škole v Bystřici n.P. se koná

Skladby z díla:

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
6. 8. 2016 v 18:00 hod.

Ilan Schneider - viola
Hana Böhm Robotková - klavír

Johanna Sebastiana Bacha
Antonína Dvořáka

Johanesse Brahmse
Astora Piazzolly
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Info na:   www.bystricko.cz              

19. - 20. 8.

19. - 20. 8.

19. - 21. 8.

26. - 27. 8.

26. - 27. 8.
Domanín

27.8. 26.8. 
Mimoni

26.8. 27.8. 

19.8. 20.8. 

19.8. 20.8. 
Areál OÚ, 

21:30

19.8. 21.8. 

21:00

20.8. 

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2016

12. - 13. 8.

6

12.8. 13.8. 

6.8. 7.8. 6. - 7. 8.

5. 8.

4.8. 

5.8. 

5.8. 4. - 5. 8.

5. - 7. 8. 5.8. 7.8. 
Mimoni

6.8. 

SRPEN

12. - 13. 8. 12.8. 13.8. 

VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 5   
Od 1. května probíhá 10. ročník poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí

9) Maršovice 
Zdejší místo zřejmě kolonizovali 

osadníci z Maršovic pod Pálavou. 
Stará kamenná rychta z r. 1550 byla 
několikrát přestavěna až do dnešní po-
doby s empírovým průčelím. V ní vy-
růstali sourozenci Křičkovi, kteří zde 
našli inspiraci ke svým dílům. Petra, 
Jaroslava i Pavlu Křičkovy připomíná 
pamětní deska v průčelí.

Petr Křička: Šípkový keř (1916) a 
Bílý štít (1919)

Když budoucímu básníkovi zemřel 
tatínek, vrátil se s maminkou a souro-
zenci na její rodnou maršovskou rych-
tu. Odtud chodil do školy denně ko-
lem šípkového keře a domů jej zdálky 
naváděl bílý štít rychty. Podle keře 
i štítu pak nazval své první dvě bás-
nické sbírky. Na tento kout Vysočiny 
nikdy nezapomněl a poslední odpoči-
nutí našel na hřbitově v Novém Městě. 
Na hrobě mu roste šípkový keř... První 
vydání Bílého štítu vyšlo s dřevoryty 

Karla Němce, 1. vydání Šípkového 
keře ilustroval Zdeněk Kratochvíl. 

10) Bystřice nad Pernštejnem
Centrum regionu s řadou památek a 

rozmanitými sportovišti. Městské mu-
zeum nabízí velice zajímavé expozice, 
před ZŠ TGM stojí údajně nejhezčí 
Masarykova socha od Vincence Ma-
kovského. Pohádková alej s dřevěný-
mi sochami vede zájemce od fotba-
lového a zimního stadionu k Centru 
Eden s mnoha atrakcemi.

Hynek Jurman: Daleko do same-
tu (2005)

Silný osobní příběh se odehrává 
v závěru roku 1989 v Praze, ale přede-
vším na Vysočině. V románu je např. 
realisticky zachyceno první veřejné 
setkání občanů na bystřickém náměstí 
27. listopadu 1989. Že mnozí nevědě-
li, kam se zařadit a jak se rozhodnout, 
to je a vždy bylo pro malého člověka 
příznačné... Kniha byla napsána za 2,5 
měsíce, ale tiskem vyšla až o 15 let 
později. Ilustrace Libor Balák.

HYNEK  JURMAN

Dnes Vás seznámíme s posledními dvěma místy našeho putování, představíme vám knihy, které jsou s tímto místem spojeny a také jejich autory. 

* 4. 12. 1884 Kelč   -   † 25. 7. 1949 Okarec
Básník a překladatel, inženýr che-

mie, ministerský úředník. V Praze 
vystudoval chemii (1905) a pracoval 
v cukrovaru v Hulíně, v laboratoři 
v Karlových Varech i v Pasteurově 
ústavu v Paříži (1906-1907) a v Mosk-
vě (1907-1908). Po nástupu na ruskou 
frontu byl brzy raněn do nohy a v laza-
retech dokončil první knihu veršů. Po 
válce byl úředníkem na ministerstvu 
školství (1919-1937).

Sbírky: Šípkový keř (1916), Bílý štít 
(1919), Hoch s lukem (1924), Chléb a 
sůl (1933), Suchá jehla (1933), Světlý 
oblak (1945), Píseň meče (1946), Ďá-
bel frajtrem (1946), Běsové (1946).

Psal však i pro děti: O neposlušném 
Budulínkovi (1945), verši doprovodil 
Ladův Svět zvířat (1919).

*  4. 2. 1956 Nové Město na Moravě
Strojní inženýr, učitel, pracovník in-

focentra, průvodce turistů. Vystudoval 
SPŠS ve Žďáře (1971-1975) a strojní 
fakultu VUT Brno (1975-1980). Pra-
coval v MEZu Štěpánov (1981-1985), 
JE Dukovany (1985-1989) a od září 
1989 učil 15 let na OU v Bystřici. 
Nyní pracuje v TIC v Bystřici. Pseu-
donym Bořivoj Nebojsa.

Láska k rodné Vysočině pozna-
menala většinu z jeho 35 knih. Např. 
Pernštejnský tis (1991), Smírčí kame-
ny na Vysočině (1996), Jak to bylo s 
partyzány (1998, rozšiř. 2002), Ve zna-
mení zubří hlavy (2000), V zatáčkách 
(2003), Být za vodó (2005), Daleko 
do sametu (2005), Stíny v nás (2006), 
V nejkrásnějším údolí (2014), Ozvěny 
Vysočiny (2015). Autor několika diva-
delních her.

  Hynek Jurman

PETR  KŘIČKA
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Týden vědy na Czech Globe Domanínek
Poslední týden v červnu proběhl 

na pracovišti Czech Globe v Doma-
nínku  Týden vědy, v rámci kterého 
si zájemci mohli prohlédnout čin-
nost venkovních komor určených ke 
sledování vlivu  různých klimatic-
kých faktorů na plodiny a seznámit 
se se smyslem celého areálu a cílem 
snažení vědců.

Změna klimatu je složitý pro-
ces; projevuje se nejen nárůstem 
koncentrace oxidu uhličitého ve 
vzduchu, ale i zvyšováním teploty 
a s tím souvisejícím střídáním se 
peroid sucha  a veder s přívalovými 
srážkami;  mění se rovněž intenzita 

UV záření. Ve 24 komorách se tedy 
zkoumá, jaký vliv bude mít na foto-
syntézu, růst a produkci rostlin různá 
kombinace těchto faktorů: zvýšené 
koncentrace  CO2, stresu suchem, 
změny UV záření a různé míry vý-
živy dusíkem. Komory mají půdorys 
šestihranu a jsou přikryty stříškou 
s otočnými lamelami. Otevírání a 
zavírání lamel tak umožňuje auto-
maticky řídit ventilaci komor a regu-
lovat množství srážek pro rostliny. 
Oxid uhličitý je dodáván ze zásob-
níku, dusík se aplikuje ve formě mi-
nerálních hnojiv. Výzkum probíhá 
dlouhodobě;  simulují se různé kom-

binace stresových faktorů. V minu-
lých letech byla v komorách kultivo-
vána ozimá pšenice a jarní ječmen, 
letos jsou vysety luštěniny  hrách a 
lupina. Zároveň se v přilehlé lokali-
tě  na pozemku s rychle rostoucími 
dřevinami  provádí experiment pro 
vyhodnocení vlivu stresu suchem na 
hybridní topoly.

Výsledky testů zdaleka ještě ne-
jsou uzavřeny a pokusy  budou pro-
bíhat dlouhodobě, nicméně některé 
závěry laika překvapí, např. fakt, 
že určité  interakce faktorů mohou 
působit na rostliny pozitivně. Prv-
ní výzkumy naznačují, že zvýšená 

koncentrace CO2 zlepšuje hospo-
daření rostlin s vodou, a tím lépe 
odolávají stresu ze sucha. Podobně 
také UV záření má příznivé dopa-
dy na odolnost proti suchu, protože 
rostliny zvyšují množství ochran-
ných látek v listech. Naopak nega-
tivním dopadem zmíněných fakto-
rů je tvorba méně kvalitních pletiv, 
takže např. „stresovaný“ smrk roste 
rychleji do výše, ale vytváří řídkou 
korunu a méně kvalitní dřevo, a tak 
se stromy lehčeji lámou. Zajímavý 
je také dopad na biodiverzitu; více a 
silněji rostou méně kvalitní rostliny 
(plevele, trávy), které pak utlačují 
drobnější a náročnější rostliny.

Na blízkém poli u Hájů se nově na 
konci minulého roku objevily nové 
přístroje, které slouží k měření teplot 
a srážek. Složité „anténky“, stříšky a 
jiná měřidla slouží k zjišťování dat 
pro projekt Intersucho (intersucho.
cz), v rámci kterého vědci zkoumají, 
jak budou rostliny – zde obilí a ku-
kuřice – snášet stres vznikající za 
nepříhodných podmínek a jaký vše 
bude mít vliv na kvalitu produkce. 

Sucho v posledních letech vý-
znamně zasáhlo naši krajinu; nebý-
valá vedra, zimy bez sněhu, pokles 
hladiny spodních vod, prudké změ-
ny počasí apod., to jsou skutečnosti, 
jichž si nelze nevšimnout. Přejme si, 
aby vědci byli rychlejší než vystre-
sovaná matička Země. 

J. Michálková 

Pracovnice Czech Globe snímá rostli-
ny termokamerou.

8. října 2016 se v Olešnici na 
Moravě uskuteční 2. ročník fol-
kové dětské soutěžní přehlídky 
Olešnický kvítek. Pořadatelé 
zvou kapely do 20ti let (včetně) 
k soutěži o hodnotné ceny. Více 
informací na www.olesnickykvi-
tek.cz

8. 10. 2016  
OLEŠNICKÝ KVÍTEK
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Šedesáté výročí vysvěcení věchnovské kaple 

1 Manželé Zemanovi byli prarodiči mé 
manželky

2 O těchto, dnes už v našem městě po-
lozapomenutých událostech, jsem 
získal kolem 5000 dokumentů a snad 
budu mít možnost z nich uspořádat 
podrobnější pojednání.

V kronice bystřické farnosti sv. Vav-
řince je k roku 1956 stručný zápis:

Posvěcení kapličky s. Antonína ve 
Věchtově. 

Za veliké účasti věřících v neděli 5. 
srpna 1956. Světitelem byl sám kapitul-
ní vikář J.M.Dr. Josef Kratochvíl, který 
ve svém závěrečném proslovu poděko-
val všem, kteří se zasloužili o tak bohu-

milé a nákladné dílo „malého, ale útul-
ného domu Božího“. – Pán Bůh zaplať 
všem, kteří se zasloužili, jak dárcům 
pozemku manželům Zemanovým1, p. 
Smolíkovi, Marečkovi a jiným, kteří sta-
věli tuto kapličku s takovým nadšením 
a obětavostí. Potomci jejich jistě na ně 

budou vzpomínat s vděčností a láskou.
Ve svém archivu mám fi lm, který při 

té příležitosti zhotovil můj táta, a který 
podrobně zachycuje tuto - pro malou 
obec slavnostní příležitost. Slavnostní 
a pro období 50. let u nás nepochopi-
telnou. Vždyť záměr postavit kapli, 
příprava stavby a vlastní stavba musely 
vzniknout v první polovině desetile-
tí, kdy zejména katolická církev byla 
v naší republice krutě pronásledována, 
její kostely byly devastovány a věřící 
pronásledováni. V roce 1951 například 
vyvrcholila dvěma velkými procesy 
v Praze akce proti protistátní skupině 
více než padesáti zatčených kolem 
bystřického občana Karla Matějky. 
Polovina členů této protistátní skupiny 
byla z Bystřicka, včetně tehdejšího bys-
třického faráře Emila Zouhara (byl ab-
surdně  zatčen StB přímo ve věchnov-
ské škole při vyučování náboženství) a 
kaplana Vladimíra Strážovského2.

Přes tyto nepříznivé okolnosti byl 8. 
ledna 1950 založen v malé obci Vyso-
činy „Spolek pro stavbu a udržování 
římskokatolické kaple ve Věchnově“, 
jak dosvědčuje listina podepsaná před-
sedou spolku Františkem Brožkem, 
který byl zároveň předsedou místního 
národního výboru (!!!), jednatelem 
Eduardem Krbůškem a pokladníkem 
Bohumírem Smolíkem. Prostředky pro 
stavbu byly: příspěvky členů, podíly, 
dary a odkazy, výnosy ze „slušných 

zábav“, divadelních her a koncertů. Sta-
vební povolení bylo vydáno ONV Bys-
třice nad Pernštejnem 9. listopadu 1950 
a jak dokládá stručně vedený „Stavební 
deník“ ještě tentýž rok začali občané 
Věchnova se stavbou. Je zde podrobně 
uvedeno, kdo jmenovitě kopal jámu na 
vápno, kácel dřevo na prkna a trámy, 
vozil kámen z Víru, odvážel koňskými 
potahy cihly z nádraží, zdil základy, atd. 
Nebyl snad ve vesnici nikdo, kdo by 
nepřiložil ruku k dílu. Do stanov spolku 
a stavebního deníku jsem měl možnost 
nahlédnout s laskavým svolením pana 
Františka Fendrycha staršího, který je 
dodnes pečlivě ochraňuje. 

Stavba se protahovala i díky v té 
době běžnému nedostatku stavebního 
materiálu. Vznikaly z dnešního hle-
diska úsměvné situace, kdy členové  
místního, právě založeného jednotného 
zemědělského družstva byli těmi sa-
mými, kdo se podíleli na stavbě kaple.
Mnohdy nebylo jasné, zda cihly patří 
na kravín nebo na kapli.

Nakonec se dílo podařilo a kapli za 
velké účasti věřících – z Bystřice šel 
podle dochovaných fotografi í velký 
průvod – posvětil brněnský kapitulní 
vikář J.M.Dr. Josef Kratochvíl a slav-
nostní kázání měl stěpánovský farář P. 
Ludvík Pešek.

Věchnovští občané se o kapli pečlivě 
starali jak v minulosti, tak i  dnes. 

Jen stručný výčet větších akcí:
1969 – nový zvon (zvonařství Brodek  

 u Přerova)
1988 – omítání venkovních zdí   

 kaple nákladem věřících   
 (sbírky, práce)

1993 – výměna krytiny věže za plech
1995 – výměna krytiny nad lodí za  

 hliníkový plech
1998 – nové oplocení pozemku
2001 – venkovní schodiště se   

 zábradlím 
2010 – nové vnitřní 
schodiště   
 na kruchtu
2010 –  ce l -
ková izolace podlah 
a zdiva   
(náklad 103 851 Kč, 
mimo   dob-
rovolné práce)
2013 –  
nová měděná střecha 
nad   oltá-
řem (105 015 Kč)
2014 – výměna oken a 
dveří 

Za výčet těchto pra-
cí děkuji nejen panu 
Františku Fendrychovi 
staršímu, ale i manže-
lům Ludmile a Antoní-
nu Bednářovým. Paní 
Ludmila je vnučkou 
manželů Zemanových, 
kteří na stavbu darovali 
část své zahrady rodin-
ného statku.

Petr Dvořáček

Vítání církevních hodnostářů

Družičky, řada z nich z Bystřice

Celkový záběr slavnosti

Průvod věřících z Bystřice

Stránka ze „Stavebního deníku“
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OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
Zmáhající se bídné okoličnosti sta-

rého Blažeje nechtěly se nijak lepšiti, 
ačkoli jim všelijakými dovolenými i 
nedovolenými pro středky a provozová-
ním všelijakého svobod ného umění vy-
hověti se vynasnažoval. Pytlačení, krá-
dež v lese i na polích, rybaření na útraty 
jiných, shromažďování cizího obilí, od-
vážení cizího sena za času nočního, ta 
mnohá sezení v hospodě a rokování pro 
blaho národu a člověčenstva – vše to nic 
nespomohlo. Veronika vrhla se samým 
zoufalstvím do vody, ale do té pálené, 
co se připravuje ze střešní, ze švestek, 
sprostší ze žita, nejsprostší i z nahnilých 
bramborů. Rozvážlivý otec Blažej ho-
věl posud vínu a pivu, které poslední 
obzvláště mu šlo k duhu; aby ale jeho 
milá společnice sama všecky pálené i 
nepálené vodky nevypila, podpo roval 
ji z pouhé lásky manželské statečně v 
práci té. Toto namáhavé zaměstnání 
spojené s mnohým nepříjemným úřad-
ním vyšetřováním pro jisté hlupáky, 
kteří se domnívali tam míti práva, kde 
císař pán sám již práva byl pozbyl, 
činilo tomuto manželskému párku ne-
možno i o dítky své a jich vychování se 
starati. Vždyť již měli dosti na příkladu, 
jaký jim rodiče dávali. Dcera Anna 
udělala brzo své štěstí, přišla totiž do 
domu vznešeného – za kojnu; staršího 
syna Bohumíra ujal se stát a vzal jej na 
šest let pod svou ochranu – do káznice, 
kde také prozatím byl zao patřen.

Náš Blažíček, nyní sám sobě zane-
chán, vrhl se již co školák, poněvadž 
státní moc přec zvítězila nad jeho 
vzdorováním, vší silou svou na nauka o 
spolkování a ko řistil z tohoto krásného 
umění našeho osví ceného století. Jsa 
totiž spolčen s jinými sedmi tovaryši asi 
svého stáří a se svým mladším bratříč-
kem Jakoubkem, bral clo ze statků a z 
majetností měšťanů. Vždyť jest chudo-
ba tak příliš chudá a bohatství tak příliš 
zámožné! Jistého vyrovnání jest zapo-
třebí už samo sebou... a pak proto, že on 
i společníci jeho péče svých rodičů byli 
zbaveni, a k tomu dítky velmi hodné, 
jež nechtěly rodičů svých nutiti, aby s 

OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
František Dědek   (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)

nimi skromný chléb svůj sdíleli... Radě-
ji tedy kradly, aby povinnostem dítěcím 
zadost uči nily, a již z mládí přivykly 
všelijakým způ sobem v životě svém si 
pomáhati. Litovaly toho jen vespolek, 
že obrovská moc našeho času tako-
výmto mučeníkům čtvrtého přiká zání 
v provozování jich ctností překážeti 
hledí. Každý takový konopásek zpomí-
ná na policii a žandarmerii se strachem 
znepokojujícím. Této v temnu oučin-
kující moci padnul několikráte i Blažej 
do rukou, přetrpěl však mužně hlad i 
žalář, aby po svém propuštění znovu 
započnouti mohl. Po třetím takovém 
neštěstí stalo se, že jej ja kýsi dráb spou-
taného z města domů do školy přivedl, 
kde právě kromě učitele i duchovní pří-
tomen byl. Tito, co zatvrzelí nepřátelé 
čtveračivé mládeže, zařídili hned vyšet-
řování a místní duchovní počal hlasem 
hněvivým mluviti:

„Tak tedy zase jsi byl při krádeži po-
stižen!“

Blažíček roztahoval ústa, aneb jak 
říkáme, dělal moldánky, jako by se mu 
chtělo do pláče. Takového něco ale ani 
mu nenapadlo, on jen chtěl se přetvářiti, 
aby obměkčil své trestatele.

Dráb praví: „Mohl jsem jen toho jed-
noho chytiti. Bylo s ním ale ještě asi pět 
neb šest kluků a já tuto některé z nich 
poznávám.“

Školáci pohlížejí druh po druhu; 
každý dělá, jako by se jej to netýkalo. 
Blažej ale nedělá si z toho žádného svě-
domí, vyzra diti své společníky. On jen 
myslí na zmír nění trestu. Proto počne: 
„Honza a Franta a Tonek a Kašpárek 
kradli též se mnou a můj bratříček Ja-
koubek vzal ten velký stříbrný tolar 
jednomu kup covi z krámu.“ Hluk ve 
škole; pokřik ode všech viněných, za-
pírají na svou duši. Jen malý Jakoubek 
vyznává vzlykaje: „Blažej mne navedl, 
abych ten peníz vzal, nyní dělá, jako by 
nic o tom nevěděl; to dělá vždycky.“

Duchovní: „My již víme ze zkuše-
nosti, že těm zapíračům není co věřiti. 
Co si ale máme počíti s těmito mladý-
mi zlo ději? Máme-li je potrestati? Proč 
to neu dělá úřad sám? Mělo by to větší 

váhu.“
Dráb: „Nesmíme. Páni spolku 

huma nitního praví, že bíti jest proti 
hodnosti lidské. Pan direktor jest též 
údem toho lidumilého spolku, a proto 
bíti nedovolí.“

Duchovní: „Dobře, dobře! Ale my 
máme bíti, a za to oni nám nadají su-
rovců, nevzdělanců, temnomilců. A 
přece... co spomohou slova a domlu-
vy? Slyš Blažeji, copak nyní, zase při 
novém zločinu po stižen, u sebe tak 
myslíš?“

Blažej: „Myslím, že ještě dvě léta 
mám chodit do školy a že by bylo lépe, 
kdyby již bylo po nich.“

Duchovní: „Snad-li se potom budeš 
něčím lepším zabývati? Neumíš však 
posud ani dobře čísti a psáti.“

Blažej: „Otec můj neumí ani toli, co 
já, a přec jest dokonalým mužem.“

Duchovní: „Víme to, víme. Nesty-
díš-li se však tak hanebný život vésti a 
spolužáky, ani svého mladého bratra 
ne vyjímaje, k ničemnostem naváděti?“

Blažej: „Ti nepotřebují žádného na-
vádění, oni již kradou sami od sebe, 
můj bratr Jakob tak jako ti ostatní.“

Duchovní: „Pěkná to rodina. Nehro-
zíš-li se osudu staršího svého bratra, 
jenž sedí v káznici?“

Blažej krčí rameny, jako by chtěl říci: 
„Možná, že se mi též tak povede, ale co 
dělat? A konečně, co na tom?“

Duchovní: „Nebojíš-li se o něj, že 
svůj trest nepřetrpí?“

Blažej: „Proč by nepřetrpěl, vždyť 
prý se tam nemá tak tuze zle a šest let, 
to není tak dlouho. Není to též žádnou 
han bou pro něj, že jest v káznici, vždyť 
nic neukradl, nébrž se jen bil a otec 
vždy říkává, že nemá druh od druha 
ničeho sná šeti a trpěli, to prý jest proti 
cti.“

Duchovní: „Pěkné zásady. To ale 
přec poznáváš, že krásti jest hanbou. 
Pročpak tedy sám kradeš?“

Blažej: „Když kradou odrostlí lidé, 
to arciť není hezké. Ale když my kluci 
sem tam něco vezmeme, to není žádná 
hanba. Až budu velký a přestanu chodit 
do školy, jistě nebudu krásti.“

Mdloba našich školních úřadů byla 
příčinou, že Blažej o dvě léta spíše, 
nežli zákonitě bylo určeno, svá předse-
vzetí mohl uskutečniti. Onť byl ze školy 
propuštěn, dílem že byl nenapravitelný, 
dílem aby svým příkladem nenakazil 
jiné žáky. Zatím ale držel poctivě dané 
slovo. Z ohledu krá deže od toho času, 
co nenavštěvuje školu, nic na něj neby-
lo slyšeti. Ba zastával velmi potřebnou 
osobu. Byl totiž sklepníkem u svého 
otce, který pro vyražení své najal na 
nějaký čas hospodu. Takové spekulace 
bývají posledním outočištěm na mizinu 
přišlých lenochů. Hostů jim stejných 
arci nescházívá, jenomže tito zřídka 
jsou při penězích, a proto se kolikráte 
nemůže stlouci ani nájemní plat, a proto 
brzo jest po ra dosti. Uvidíme, kterak se 
starému Blažeji vedlo.

Při novém svém zaměstnání zabral 
se i ostrý hoch do zpytování nápojů, 
kteréžto umění mu lépe bylo po chuti 
nežli školní učení. Při nápojích vzrůstl, 
stal se možným a silným a v šestnáctém 
roku svém měl již známost se sousedo-
vou Rosalkou, kteráž byla právě v těch 
letech co on.

Byla to hodná a nevinná děva... ale 
hloupá, až jí člověku jest líto. Nebyla 
také právě tuze hezká, měla však pení-
ze a Bla žej toužil po penězích, i kdyby 
s nimi ženu vzíti musil. Proto lichotil 
Rosalce, krmil ji potajmu pamlskami, 
šel s ní několikráte k muzice a koupil 
si i dýmku, protože každý, kdo má pan-
nu, musí podle nyněj šího světa umět i 
kouřiti. Rosalčiny ro diče arciť brzy zná-
mosti této přišli na stopu, vybili děvčeti 
a poslali ji do města na učení. Rosalka 
darovala Blažejovi kudrlinku ze svých 
vlasů a odkázala ho se zdavkami napře-
srok, až se domů navrátí.

On jí mluvil o své věrnosti a stálosti a 
na důkaz toho fatil se, sotvaže Rosalka 
do města odjela, k jakési lehké toulavé 
dryáčnici, která jeho náklonnosti použi-
la k tomu, aby se v hospodě otce jeho 
zadarmo dobře najedla a napila.

Pokračování příště
-jp-

Pokračování z předminulého čísla                                            Od roku osmého až k šestnáctému

Ženský hokej v Bystřici?

Nejenom pánové budou mít následující sezónu přístup k ledu a mož-
nost si zahrát!!!

Vznikající (zatím malá) skupinka nadšených hráček zve všechny 
ženy a dívky, aby se připojily a nebály se  toho, že neumí dostatečně 
bruslit! Proto tam budeme chodit – zatrénujeme a zahrajeme si tak, 
jak nám to půjde.

Trenér a led je zajištěn, případné dotazy na tel.: 775 045 957, 
776 896 704
Heslo: ŽÁDNÁ SOUTĚŽ, ALE RADOST Z POHYBU A LEGRA-

CE V KOLEKTIVU!
Za vznikající ženskou skupinku hokejistek Jana Horáková

ANO ŽENY A DÍVKY RŮZNÉHO 
VĚKU, JE TO TADY!

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ČERVENEC  SRPEN ČERVENEC  SRPEN 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

ČERVENEC 
30.7. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71, 799 505 925 
31.7. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 235
SRPEN 
  6.8. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
  7.8. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2, 566 523 796
13.8. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 566 575 210
14.8. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n.S., 566 690 131
20.8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S., 774 084 064
21.8. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 232
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Centrum Včela navštívilo 
Hradní hraní na Zubštejně

V pátek 1. 7. 2016 zahájili prázdni-
nový čas svým prvním letním výletem 
i senioři z centra aktivizačních progra-
mů Včela v Bystřici nad Pernštejnem. 
Společné kroky šestnácti uživatelů 
centra měly namířeno na „Hradní 
hraní na Zubštejně“. 

„Hned po příjezdu zhlédli naši 
uživatelé zříceninu hradu Zubštejn, 
navštívili stánky se suvenýry a občer-
stvením. Po procházce využili poseze-
ní pod stanem, kde ochutnali langoše,“ 
sdělila Bc. Jitka Klukanová, DiS., 
sociální pracovnice Včely. Celou akci 
provázely hudební kapely, které svými 
tóny vykouzlily bystřickým seniorům 
úsměv na tváři. 

Včela – centrum aktivizačních 
služeb pro seniory, která je jedním 
ze zařízení Oblastní charity Žďár nad 

Sázavou, nabízí své služby seniorům 
z Bystřice nad Pernštejnem a okolí. 
Služba nabízí prostor pro smysluplné 
trávení volného času, přednášky, be-
sedy, programy na trénování paměti, 
poznávací výlety, poskytuje základní 
sociální poradenství. Pro ty, kteří chtějí 
být kreativní, je připravena řada dílen a 
také možnost zapojit se v různých ak-
tivitách pro udržení fyzické kondice. 
Každý ze zájemců má možnost vybrat 
si z nabídky právě to, co ho baví a za-
jímá. Služba je pro uživatele zdarma.
Program Včely naleznou zájemci 
na stránkách Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou http://zdar.charita.cz/
program-centra-vcela/ a nově také 
na facebooku. 

Tým pracovníků centra Včela

Setkání spolužáků po 60. letech
27. května 2016 uplynulo 60 let

od chvíle, kdy jsme my, žáci 8. A,
8. B a 8. C, opustili Osmiletou střed-
ní školu v Bystřici n. P. ,,Svět nám 
tehdy ležel u nohou a moře sahalo 
po kolena.” Z 96 vycházejících se 
34 spolužáků dnešních dní nedoži-
lo. Tím větší byla radost ze setkání 
nás 31 přítomných. V úvodu jsme 
přivítali místostarostu pana Mgr. Jo-
sefa Vojtu. Děkujeme, mu tímto, že 
ač pracovně vytížený, si našel čas a 
pohovořil o dění ve městě. Zlatým 
hřebem odpoledne byla prohlídka 

,,naší milé školičky”, kterou nás vel-
mi ochotně provedl ředitel pan Mgr. 
Jaroslav Sláma. Změnila se k ne-
poznání. V duchu vzdáváme hold 
všem našim pedagogům, kteří se nás 
v daleko skromnějších podmínkách 
snažili připravit do života co nejlépe. 
Radost ze setkání byla umocněna 
přítomností harmonikáře pana Mi-
roslava Pecha. Hezké odpoledne s 
příjemnou obsluhou u salonku re-
staurace CLUB rychle uběhlo a my 
si slíbili: ,,Za rok nashledanou!”

Božena Pokorná

VYPALOVÁNÍ STAŘINY

Plastika Vlnění - životní energie 

Před budovou Gymnázia v Bys-
třici nad Pernštejnem najdeme ješ-
tě jednu plastiku. Jmenuje se „Vl-
nění - životní energie“. Ze dřeva ji 
vytvořil sochař Zdeněk Macháček 
z Křížovic. Před budovu gymnázia 
byla umístěna v listopadu 2003, 
aby vytvořila relaxaní zónu kolem 
školy. Sochař vytvořil čtyři různo-
barevn é vlny vysoké šest metrů, 
které jsou upevněny na nízkém ka-
menném podstavci.

Hynek Jurman

Recenze fi lozofi ckého cestopisu
V loňském roce vydalo nakla-

datelství TRIGON pozoruhodnou 
knihu Igora Fice „Vypalování sta-
řiny“. Autor, literární kritik, editor 
a vysokoškolský pedagog, vzal za 
kostru svého vyprávění pěší pouť 
z Hostýna na Svatou Horu u Pří-
brami. Šel krajinou, potkával pa-
mátky a výjimečně i osobnosti. Ty 
však připomenul, i když je právě 
nepotkal. Připomíná setkání přede-
šlá, osobní i ta nad stránkami knih, 
cituje z jejich děl a tím dává knize 
rozměr literární. Dostane se na De-
mla, Březinu i Floriana, ale zrovna 
tak na Nezvala či Gellnera, častým 
hostem jsou tu Kuběna, Jirous, Ho-
lan, Křepelka, chybět nemohou Ha-
las či Veselský. Autor jde krajinou a 
přitom přemýšlí o svých předcích, 
o smyslu života, o výchově dětí, o 
tvůrčí strasti i radosti. Kniha tím 
dostává rozměr fi lozofi cký.

Igor Fic jde cestou hodně po-
dobnou té, kterou 65 let před ním 
absolvoval Cyril Musil při svém 
útěku z ilavského vězení. Od Hos-
týnských vrchů až po Novoměstsko 
byly jejich cesty téměř totožné. 
Olympionik a statečný odbojář 
Musil však prchal zásadně v noci 
a kochat se moc nemohl. Literární 
kritik Fic chodí ve dne s očima i 
srdcem dokořán. Na Vysočinu vstu-
puje také hned za Kunštátem v údo-

lí řeky Svratky, připomíná leccos o 
Pernštejnech, ale i to, že jeho děd 
měl na hradě byt. A že jeho dávný 
předek zahynul ve Štěpánově pod 
fůrou obilí. 

Jde kolem Vírské přehrady přes 
Slavkovice až k Zelené hoře, kde 
nemůže mlčet o žďárském ohnis-
ku barokní gotiky. Vysočinu kři-
žuje až k Humpolci a Lipnici, kde 
připomíná Svojsíka a Wolkera. Na 
pouti Vysočinou se vyznává z lás-
ky k této krajině a zděšený je pouze 
jednou. To když cestou ze Žďáru 
k Hamrům málem zakopne o jednu 
Olšiakovu sochu: „Stezka mě při-
vedla k nějaké příšerné zpotvořeni-
ně hlavy mamuta neuměle zasazené 
do lužní louky u řeky...“

Znalec to viděl naprosto jed-
noznačně, ještě horší však bylo, 
co vyslechl od místního vousáče: 
„Sdělil mi, že ten maniakální umě-
lec rozesel mamutí sračky po celém 
Žďársku.“

Zřejmě pod vlivem setkání s ký-
čem se v následujícím odstavci za-
mýšlí nad formováním člověka od 
dětství.

„Rodiče by si měli dávat pozor, 
co před dětmi vypustí z huby. Vlast-
ně by měli hovořit co nejmíň... Ro-
diče se nemají obětovat, mají vést. 
Ale kam, když sami rodiče zpravidla 
kráčí rovnou do záhuby? Nikdo se 
na dětech nepodepisuje hůř, než je-
jich rodiče... A nejhorší bylo, když 
jsme si přes den přestali zpívat. 
Když se přestalo chodit v procesí 
na pouť, do kostela.“

Autor se zamýšlí nad smutnou 
bezvýznamností mnoha rodičů. 
V celém kontextu předešlého vy-
stupuje opět otázka, zda v cestov-
ním ruchu propagovat bezmyšlen-
kovitě cokoliv, kam jsou někteří 
lidé ochotni jít, či zda dávat před-
nost věcem hodnotným a formovat 
tím tak trochu člověka...

Kniha Igora Fice „Vypalování 
stařiny“ určitě stojí za přečtení a 
zamyšlení. Taková pouť nás může 
osvěžit a třeba opravdu vypálíme 
stařinu...

Hynek Jurman

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 12



Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  15. strana

INZERCESPORT

ME šermířů v polské Toruni 2016

Dále se sokolští šermíři aktivně 
účastnili šermířského klání 25. 6. 
2016 v bystřickém amfi teátru v akci 
historických šermířů Ve zbroji. Tato 
akce byla zdařilá a ukázala rozdíl-
nost současného sportovního šermu 
s šermem dobovým. Děkujeme za 
pozvání Rytířům Země zubra.

Oddíl přijme nové zájemce o ten-
to moderní olympijský sport. Zá-
jemci se mohou hlásit na mob. čísle 
724105036 – Vlastimil Kurfürst nebo 
osobní návštěvou tréninku, a to na 
soustředění v Areálu a sportu a kul-
tury v Bystřici n. P. 13. - 20. 8. 2016 
nebo poté na pravidelných trénincích 
pondělí a středa 16:00 -18:00 nebo 
v pátek od 17:00 -19:00 hodin.

Na Olympiádě v Riu bude repre-
zentovat Českou republiku Alexan-
der Choupenitch ve fl eretu a Jiří 
Beran v kordu. Z rozhodčích se no-
minoval pro kvalitní výkony Vilém 
Mádr.

 

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

Akce Ve zbroji: zleva - Robert König, Marek Totušek, Vlastimil Kurfürst, 
Vojta Holemý a Michala Illeková

Jan Kurfürst s trenérem reprezenta-
ce ČR Josefem Prokešem  na ME v 
Toruni

Kolář vítězem českého duelu
jel dobře. Za stavu 2:2 přišel v páté hře 
úvodní sady o podání a Mertl tak po-
zvolna nakročil k zisku prvního setu. 
Kolář však nesložil zbraně, v desáté 
hře si vzal ztracený servis zpět a o dal-
ší rundu podání později, ve dvanácté 
hře. Brejkl soupeře znovu, čímž získal 
úvodní set po výsledku 7:5. 

Povedený obrat jakoby ovlivnil ráz 
druhé sady, a to hned od jejího začátku. 
Devatenáctiletý Kolář rychle získal ve-
dení 5:0, Mertl sice ještě dokázal snížit 
na rozdíl tří gemů, v osmé hře však ví-
těz dvou letošních futurů při svém po-
dání ukončil druhou sadu a tím i celý 
zápas. V pátečním semifi nálovém due-
lu se Kolář střetne s Brazilcem Silvou, 
který přehrál ve dvou setech Chorva-
ta Paviće a z kvalifi kace to dotáhl již 
mezi čtyři nejlepší tenisty turnaje!

Souboj generací, tak by se dal na-
zvat čtvrtfi nálový duel čtyřiatřicetileté-
ho Jana Mertla s o patnáct let mladším 
Zdeňkem Kolářem. Druhý vzájemný 
souboj obou českých tenistů vyzněl 
znovu lépe pro mladšího hráče, který 
tak navázal na loňskou výhru z Mostu 
a po vítězství 7:5 a 6:2 si Kolář zahraje 
v Pardubicích semifi nále. První set se 
přitom pro bystřického rodáka nevyví-

Jan Kurfürst z TJ Sokol Bystřice 
n. P. se kvalifi koval na ME šermířů 
ve zbrani fl eret.

Za Českou republiku startoval Ale-
xander Choupenitch 14. místo, Vác-
lav Kundera 28. místo, Jan Krejčík 
48. místo a Jan Kurfürst 49. místo.

Mistrovství proběhlo skupinovým 
systémem. Na základě bodového zis-
ku ze skupin se provedlo nasazení do 
eliminací. Eliminace proběhly pavou-
kovým KO systémem až do 1. místa.

Jan Kurfürst měl velmi těžkou sku-
pinu nabitou šermířskými hvězdami. 
Získal 2 výhry a utrpěl 3 porážky. Pro-
hra se čtyřmi zásahy dvakrát po sobě 
zamrzí. Nicméně postoupil do 64.  O 
postup do 32 šermoval s italským re-
prezentante Andreou Baldínim.  Jan 
Kurfürst prohrál 15:3 a celkově zůstal 
na pěkném 49. místě. Z 66 závodníků. 
Toto umístění mu přineslo první 3 body 
v evropském seniorském žebříčku.

Akci podpořil:

Příjemné prožití prázdnin přeje 
realizační tým šermířů 
TJ Sokol Bystřice n. P.

(Pokračování ze str. 1)
Za své výborné výsledky dostal Zden-
da pozvánku do reprezentačního 
výběru pro DC, který se o víkendu 
15. - 17. 7. 2016 v Třinci ve čtvrtfi nále 
utkal s Francií. Za tu nastoupil Jo Wilf-
ried Tsonga (10 hráč světa na žebříčku 
ATP ve dvouhře), Lucas Pouille (ATP 
21) a vítězové letošního Wimbledonu 
ve čtyřhře, světový pár č. 1 Nicolas 
Mahut (42) a Pierre-Hugues Herbert 

(78). V sestavě Česka, kde chyběl To-
máš Berdych, byli Jiří Veselý (58), Lu-
káš Rosol (78), Adam Pavlásek (111) a 
Radek Štěpánek (118). Zdenda dostal 
šanci celý týden trénovat s nejlepšími 
českými hráči a na vlastní kůži zažít 
atmosféru nejslavnější týmové soutě-
že o „salátovou mísu“. Přejeme Zden-
dovi, aby využil tyto cenné zkušenosti 
v dalším postupu na žebříčku ATP. 

ZM

Zdenda Kolář .....

Muži stolního tenisu 
Bystřice nad Pernštejnem

Dosáhli vynikajícího úspěchu. 
V krajském přeboru II. tř. skonči-
li na 2. místě a po kvalifi kačních 
utkáních postoupili do krajského 
řeboru I. tř. Navázali na úspěchy, 
které dosahovali bývalí hráči So-
kola Bystřice, jmenovitě Hulák, 
Zítka, Kreisler, Zelenka, Juříček a 
další. Vždyť stolní tenis má v Bys-

třici již 65 letou tradici.
Mužstvo hrálo ve složení Šikula 

Jan, Smolík Tomáš, Šumšál Pat-
rik, Herte Jiří a Šikula Michal.

Tohoto úspěchu si cením o 
to více, že jmenovaní hráči byli 
mými svěřenci, coby trenéra.

Smolík Miloslav
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JIŘÍKOVA STUDÁNKA ZŠ VÍR: „Škola trochu jinak“

Voda patří do přírody a lidé ji veli-
ce potřebují. 

Dříve to byla napajedla pro zvěř, 
ale také zdroj vody pro dělníky v lese 
či na poli. V dnešní moderní době je 
to zdroj osvěžení pro turisty. 

Mnohé studánky zanikly, mnohé 
byly lidskou činností narušeny. Naše 
školička se rozhodla jednu takovou 
znovu oživit. 

V době našeho pravidelného 
"Barevného týdne", kdy jsme měli 
pondělí zaměřeno na VODU, jsme 

se rozjeli k zapomenuté studánce za 
obcí Zvole v blízkosti obce Olešinky. 

Děti se snažily a v rámci svých sil 
studánku vyčistily od přírodních na-
plavenin.

Zastupitelé obce, pan a paní Mah-
lovi z Olešinek a paní Ježová, dokon-
čili naši úpravu.

Moc jim děkujeme, protože jejich 
zásluhou se studánka stala krásným 
a příjemným místem pro odpočinek.

Všechny zveme k její návštěvě.
žáci a učitelky ZŠ Zvole

Ve dnech 21. - 23. 6. jsme se žáky 
naší školy strávili krásné tři dny v au-
tocampu „Na kopci“ ve Víru. (býva-
lá Jitřenka) Přijali jsme tak pozvání 
pana Roba Timmermana (majitele 
kempu), který nám nabídl možnost 
školy v přírodě již počátkem škol-
ního roku. Pobyt byl tak plně v jeho 
režii. Děti měly v průběhu pobytu 
své vyučovací hodiny, ale měly i 
možnost plně využít vybavení kem-
pu - trampolíny, kolotoče, houpačky 
a oblíbené sketlery. Stihli jsme si 

také vyšlápnout na Aueršperk, zahrát 
si plno zajímavých nejen sportovních 
her a soutěží a jeden večer jsme i pří-
jemně strávili s rodiči u táboráku.

Rob a Aniek Timmermanovi jsou 
velmi přátelští, ochotní a jsem si jis-
tá, že všechny děti by se mnou sou-
hlasily, že je s nimi velká legrace! 
Jejich dcera navštěvuje naší školu 
a naše vzájemné vztahy jsou velmi 
dobré.

Za ZŠ Vír Jana Horáková, 
Jaroslava Cahová

Tradi ní tane ní výlet u KD v Branišov . 

Sbor dobrovolných hasi  v Branišov . 

Ned le 31. ervence 2016, za . 15:00 hod. 

 Hudba:  „ŠOHAJKA“ 
Krojovaná dechová hudba

V sobotu 18. června pořádala obec 
Věžná již šestý ročník turnaje ve vo-
lejbale smíšených družstev „Věženská 
plácačka“.

Turnaje se zúčastnilo celkem šest 

Badmintonový klub Věžná, vítěz letošního ročníku Sokolské amatérské 
badmintonové ligy, uspořádal v sobotu 9. července turnaj v badmintonu smí-
šených párů. Po odehrání 28 velice vyrovnaných vzájemných zápasů jsme 
dospěli k tomuto pořadí:

1. Veronika Vrbková a Josef Vrbka ml. (oba Věžná)
2. Barbora Kroupová a Vojtěch Kroupa (oba Věžná)
3. Hana Veselá a Roman Veselý (oba Kuřim)
4. Jana Vrbková a Josef Vrbka st. (oba Věžná)
5. Iva Coufalová a Martin Coufal (oba Kuřim)
6. Zdeňka Dolníčková (Brno) a Michal Diviš (Předklášteří)
7. Lilien Young (Skotsko) a Jiří Slavíček (Brno)
8. Michaela Vrbková (Věžná) a Martin Uher (Rožná)

Poděkování patří také všem sponzorům: Metalplast Věžná, p. Toman, 
Pali Bystřice n.P., Drogerie Macháček, ČEZ a obec Věžná.

Jana Vrbková

Věženská plácačka 2016

Věžná hostila turnaj v badmintonu 
s mezinárodní účastí

družstev z Věžné a okolí.
1. místo obsadilo už po-

druhé družstvo z Věžné ve 
složení: Josef Kroupa, Marti-
na Kroupová, Vojtěch Krou-
pa, Josef Vrbka st., Josef Vrb-
ka ml. a Jitka Vrbková.

Druhé v pořadí bylo další 
družstvo z Věžné, následova-
la družstva z Nového Města 
na Moravě, z Bystřice nad 
Pernštejnem, z Doubravníku 
a ze Suchých Luk.

Díky sponzorům (ČEZ, 
PALI, Metalplast a obec Věž-

ná) si všichni účastníci odnesli nejen 
bohatý sportovní zážitek, ale i hodnot-
né ceny.

Jana Vrbková



Dne 11. 6. 2016 se 
konalo třetí kolo dětské 
hasičské ligy, které po-
řádalo SDH Pernštejn.

Ve velké konkuren-
ci 29 družstev se našim 
mladým hasičům velice 
dařilo!

Rodkov A 2. místo v 
čase 33,62 a Rodkov B 
11. místo v čase 42,34.

O týden později se 
hasiči opět sešli na dal-
ším kole dětské hasič-
ské ligy, a to v Ubuší-
ně. Naši opět pokračo-
vali ve svém úspěšném 
tažení! Rodkov A 3. místo 35,77 a Rodkov B 5. místo 38,14. V průběžném 
pořadí je Rodkov A na 3. místě/111bodů/ a Rodkov B na 7. místě /94bodů/.

Nezbývá, než popřát zdar do dalších kol DHL a poděkovat dětem za repre-
zentaci naší obce! Trenérům patří dík za vzornou a trpělivou přípravu!!! 

Oto Musil
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Rok 2016 nás uvítal, jak už bývá 
v posledních letech zvykem, skoro 
bez sněhu. Poslední lednovou neděli 
byl ve Ždánicích uspořádán tradiční 
turnaj ve trojkovém mariáši. Akce se 
konala 31. ledna od 13 hodin v bu-
dově bývalé školy a zúčastnilo se 27 
hráčů z blízkého, ale i širšího okolí. 
Vítězem se stal po čtyřkolovém klá-
ní pan Flek z Písečného.

V sobotu 20. února uspořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Ždánice 
sousedský bál s bystřickou skupinou 
SYMPATIC a s bohatou tombolou, 
který se nám vydařil.

Březen byl ve znamení akce "Čte-
ní dětem" ve spolupráci s Mikroregi-
onem Bystřicko. Jako host se zúčast-
nila Lenka Macháčková z Bystřice 
a bylo čteno z knihy Tři čuníci od 
Jaromíra Nohavici.

Během měsíce dubna proběhla 
brigáda jarní úklid obce a dále ve 
spolupráci se sborem dobrovolných 

 PRVNÍ PŮLROK 2016 VE ŽDÁNICÍCH
hasičů se uskutečnilo po dvou pá-
tečních odpoledních sázení stromků 
v lese zvaném Jilmová pro Lesní 
společenství obcí. Bylo zasázeno asi 
1200 stromků

Konec dubna byl ve znamení 
pálení čarodějnic, které probíhá v 
posledních letech na výletišti pod 
školou. Za příjemného počasí strá-
vili děti s rodiči příjemný večer s 
opékáním buřtů.

V neděli 8. května ke Dni matek 
se uskutečnilo odpolední posezení s 
občerstvením a děti připravily pás-
mo básniček a písniček. V sobotu 
18. 6. 2016 se konala taneční zábava 
se Žďárskou skupinou Liquid face a 
jako host vystoupila Brněnská sku-
pina Tezaura.

Konec školního roku byl ve zna-
mení dětského dne a promítání 
letního kina. V soboru 25. června 
proběhl na výletišti dětský den pod 
názvem „Pirátský den dětí aneb hon-

SDH Ždánice Vás zve  srdečně na oslavu

120.  VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 
v sobotu 20. srpna 2016

13:00 - 14:15 vítání sborů na parkovišti před OÚ
14:15 - 15:00 slavnostní nástup, 

oficiální část oslav, projevy
průvod obcí na výletiště

15:00 - 19:00 odpoledne s Bobrůvankou
21:00 - 03:00 taneční zábava na výletišti 

se skupinou  Scream rock

ba za pokladem“.
Děti zde měly možnost soutěžit 

v různých úkolech a dovednostech, 
za které obdržely podle výsledku 
různé množství žetonů, za které si 
mohly vybrat různé odměny. Násle-
dující víkend zavítalo do obce letní 
kino. V pátek 1. 7. byla promítána 

na výletišti pohádka Tři bratři. V 
sobotu 2. 7. se z důvodu špatného 
počasí promítal dobrodružný fi lm 
Nespoutaný Django v budově bý-
valé školy.

V nejbližší době se uskuteční 
oslavy vzniku sboru dobrovolných 
hasičů v obci, a to 20. srpna 2016. 

Za pouhé 
tři ročníky si 
získala znač-
nou přízeň di-
váků ze Ště-
pánova i okolí 
„Štěpánovská 
lávka“ na 
řece Svratce. 
Nelehká cesta 
z fošen vede 

přes Špačkovu hlubinu a na ní se soutěží hned ve třech kategoriích. Jednak 
tradičně na kolech, dále se převáží živý náklad na kolečku a nakonec soutěží 
novodobí rytíři, kteří srážejí protivníka ráhnem z lávky do řeky.

V sobotu 9. července 2016 zde strávily příjemné odpoledne minimálně 
tři stovky diváků. Nikdo se nenudil, stále bylo co sledovat a nechybělo ani 
bohaté občerstvení.

Kdo zvítězil, nebylo zas až tak důležité, ale přesto: na kole byl nejlepší 
Tomáš Buček, který ovládl i jízdu s kolečkem, na němž vezl Andreu Nunvá-
řovou. A fi nále v šermování vyhrál Martin Mecerod.

Pochvalu si zaslouží především pořadatelé z Nohejbalového klubu U Ma-
ryše ve Štěpánově.

-HJ-

ŠTĚPÁNOVSKÁ LÁVKA ZAUJALA

Úspěchy mladých hasičů SDH Rodkov

VÝSTAVA JAROMÍRY KNOBLOCHOVÉ
Akademická malířka Jaromíra 

Knoblochová vystaví své obrazy na 
Úřadu městyse ve Štěpánově nad 
Svratkou od soboty 6. srpna do 20. 
srpna 2016. V pracovní dny bude ot-
vírací doba totožná s úřední dobou 
městyse, o víkendech pak od 10.00 
do 18.00 hodin. Zbývající prázdni-
nové víkendy budou probíhat pro-
dejní výstavy rozmanitých žánrů a 
technik v Galerii Na Staré hospodě 
v Záskalí u Štěpánova. Autorka tam 
bude zájemcům k dispozici už jubi-
lejní 25. sezónu, vždy od 10.00 do 
18.00 hodin.

-HJ-

Každoročně se naše mateřská 
škola zúčastňuje výtvarné soutě-
že „Požární ochrana očima dětí a 
mládeže“, kterou vyhlašuje Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Ne každý rok se ale podaří 
zvítězit a získat 1. místo. To se 
letos povedlo šestiletému Davidu 

Úspěch Mateřské školy Olešínky

Novotnému ze Zvole. Davídkovi 
tento úspěch patří zcela zaslouže-
ně, protože všechny jeho obrázky 
jsou vždy krásné a zdařilé. Přeje-
me tedy spoustu dalších úspěchů a 
gratulujeme.

MŠ Olešínky
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Sobota 6. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
3. etapa – 128 km *** Start: 12:00 hodin ** Cíl: 15:15 hodin 
Bystřice n. P. – (Skalský Dvůr) – Lísek – Míchov – Jim. Pavlovice – Jimramov – 
Strachujov – Unčín – Dalečín – Písečné – Bystřice n. P. (4 okruhy)
Vrchařská prémie v každém okruhu ve stoupání do obce Písečné.

Neděle 7. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
4. etapa – 82,6 km *** Start : 10:00 hodin ** Cíl: 12:10 hodin 
Bystřice n. P. – Domanín – Bohuňov – Lísek – (Skalský Dvůr) – Bystřice n. P. – Le-
soňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5 okruhů (Švařec - Čtyři Dvory - Brťoví 
– Švařec) a zpět přes Štěpánov nad Svr. – Lesoňovice do Bystřice n. P.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory v 1., 3., 5. okruhu + nad obcí Lesoňovice.

1. etapa závodu - 4. srpna v Přibyslavi, 2. 
etapa - 5. srpna v Poličce.

Dopravní omezení: 
Okruh ve 4. etapě (Švařec-Čtyři Dvory-Brťoví-
-Švařec) bude protisměrně od 10:30 hod. do 12:30 
hod. uzavřena. (jízda jen ve směru závodu)
Vše o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz

Bystřický fotbal opět pomáhal
V sobotu 11. června 2016 se na 

bystřickém fotbalovém stadionu 
konal již třetí ročník charitativního 
turnaje „Bystřický fotbal pomá-
há“ pod záštitou Sportovního klubu 
Bystřice nad Pernštejnem a Města 
Bystřice nad Pernštejnem. Turnaje, 
který byl opět určen pro mladší pří-
pravky, se účastnilo šestnáct týmů 
malých fotbalistů.  Výtěžek z celé 
akce bude věnován dennímu stacio-
náři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem. 
Pro všechny přítomné byl připraven 
bohatý doprovodný program, na kte-
rém se podílelo mnoho dobrovolníků. 
Malí fotbalisté mohli v čase mezi zá-
pasy i po skončení turnaje využít střel-
by ze vzduchovky, skákacích hradů a 
trampolíny. Vyzkoušet si také mohli 
alkoholové brýle či soutěže pro při-
blížení života osob s postižením, které 
měly připravené dvě služby Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou – nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež Nado-
sah a denní stacionář Rosa. V průběhu 
celého dne bylo pro děti připraveno 
malování na obličej a tvořivé dílny 
Úsměváčků. Velkým lákadlem pro 
děti byla vysokozdvižná plošina, kte-
rou na akci zapůjčily Technické služ-
by města Bystřice nad Pernštejnem. 
Podpořit dobrou věc přišli i dobrovol-
níci skupiny Cantes, která se zabývá 
canisterapií, a paní Hana Bernovská se 
svými koňmi. Děti měly možnost pro-
hlédnout si automobil bystřického Ha-
sičského záchranného sboru. Pohotoví 
hasiči jim zodpověděli jejich dotazy, 
ukázali hasičskou výbavu a techniku. 
Během této akce se podařilo do kasič-
ky již tradiční veřejné sbírky vybrat 

21 685 Kč. Tyto peníze byly vloženy 
na transparentní účet veřejné sbírky, 
která je určená pro denní stacionář 
Rosa. Soutěžící týmy se do sbírky také 
aktivně zapojily například tím, že po-
sílaly startovné na účet veřejné sbírky. 
V současnosti je na účtu zhruba 39 600 
Kč. Sbírka, na kterou lze přispívat pro-
střednictvím účtu 219598406/0600, 
potrvá až do konce roku 2016.

„Chtěla bych všem zúčastněným 
moc poděkovat. Velmi si vážím po-
moci všech, kteří aktivně hráli, pomá-
hali s přípravami, organizovali dopro-
vodný program nebo samotný turnaj, 
nebo se přišli jen pobavit a podpořit 
denní stacionář Rosa. Velké poděko-
vání patří zejména členům Sportov-
ního klubu Bystřice nad Pernštejnem, 
kteří již potřetí organizují tak skvělou 
akci, aktivně se zapojují a pomáhají se 
všemi přípravami,“ vyjadřuje nadšeně 
Bc. Petra Königová, DiS. a zároveň 
doplňuje: „Jsem moc ráda, že jsme 
vytvořili tak pěknou spolupráci, která 
propojuje aktivní sport do prostředí, 
kde není tak častý. Pro naše uživatele 
je to velká motivace. Ráda bych také 
poděkovala za možnost prvního výko-
pu našeho uživatele Filipa, který mohl 
při posledním zápase bystřických 
„Áčkařů“ v klubovém drese rozehrát 
zápas a být s fotbalisty na hřišti. Stal se 
tak na chvíli opravdovým fotbalistou, 
čímž se mu splnil jeho velký sen. Byla 
to atmosféra, která se nezapomíná, a 
pro Filipa neskutečný zážitek,“ zakon-
čuje Petra Königová.

Tým Sportovního klubu 
Bystřice nad Pernštejnem

CYKLISTICKÁ VYSOČINA DO BYSTŘICE
Již podesáté je Bystřice nad Pernštejnem etapovým městem mezinárodního 

cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2016. V letošním jubilej-
ním 20. ročníku se v Bystřici n. P. a okolí opět absolvují závěrečné dvě etapy 
závodu, které svým profi lem rozhodně promluví do konečných výsledků ce-
lého ročníku, tak jako tomu bylo v několika uplynulých ročnících. Start a cíl 
obou etap budou na ulici Dr. Veselého před zemědělskou školou. (dále budou 
využívány ulice Novoměstská, Zahradní, Rácova)

Stejně tak jako v předešlých létech 
uspořádá Cyklistický spolek Bystři-
ce u příležitosti cyklistického závodu 
mužů Vysočina 2016 také závody pro 
děti s názvem „Vysočinka 2016“. 
Místo konání se nemění a zůstává na 
ulici Dr. Veselého  v prostoru před ze-
mědělskou školou. Mění se však doba 
konání dětského závodu – tentokrát 
budeme závodit v sobotu po poledni 
v rámci sobotní etapy závody mužů, 

která odstartuje v pravé poledne a my 
pak hned spustíme prezentaci dětských 
účastníků. Po zkušenostech z minu-
lých let zase posílíme čas i prostor pro 
ty úplně nejmenší na odrážedlech a 
nejmenších kolečkách – těch přichá-
zí nejvíce a závody si nejvíce užívají. 
Cyklistický spolek Bystřice se těší 
na setkání s Vámi všemi v sobotu 
6. srpna ve 12 hodin na ulici Dr. 
Veselého před zemědělskou školou.

Aleš Sitař

VYSOČINKA 2016



 
ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 Koupím byt v této oblasti. T: 737 309 875
 Koupím RD. Stav dobrý, menší opravy nevadí. T: 606 158 288

 Nabízím komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP, zpracování doku-
mentace a školení BOZP, školení řidičů atd. p. Rusňák, tel 728 610 439, 
jrusnak1@seznam.cz, www.bozpjr.cz

Řidiče kamionu
na trasy v EU (Německo, Rakousko, Itálie..)

·  3–4 týdenní turnusy dle dohody, týden volno
·  ŘP C, E

·  digitální karta
·  praxe nutná

·  čistá mzda od 39 000–50 000
·  možnost firemní půjčky

Autotransport Matuštík
Slavkov u Brna

Mezinárodní 
a vnitrostátní doprava

Přijmeme do 
hlavního pracovního poměru:

Nabízíme dobré platové podmínky, zázemí rodinné firmy 
s přátelskou atmosférou. V případě zájmu nás prosím kontaktujte zasláním 

životopisu na e-mail: tomas@autotransport.cz nebo volejte na 
tel.: 602 691 198, Tomáš Šafařík 8–17 hod.

Sídlo firmy: U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna
www.autotransport.cz
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Oblastní charita Ž ár nad Sázavou p ijme pracovníky na pozici  
 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
- PE OVATEL/KA  
 
pro za ízení Charitní pe ovatelská služba, Byst ice nad Pernštejnem. 
 
Nápl  práce: 

- p ímá práce s uživateli služby v jejich domácím prost edí  
- vedení dokumentace 

 
Místo výkonu práce: Byst ice nad Pernštejnem a okolí  
 
Nástup: srpen/zá í 2016 
 
Nabízíme: 
- zajímavou a smysluplnou práci,  
- možnost seberealizace a dalšího vzd lávání, 
- práci na plný nebo zkrácený úvazek, 
- zam stnanecké benefity. 
 
Požadujeme: 
-    odborné vzd lání dle zákona . 108/2006 Sb. 
     (minimáln  kvalifika ní kurz pracovníka v soc. službách), 
- p edpoklady pro práci s lidmi,  
- schopnost samostatné i týmové práce, 
- spolehlivost, zodpov dnost, bezúhonnost,  
- idi ský pr kaz sk. B – aktivní idi /ka, 
- o kování proti žloutence typu B a zdravotní pr kaz. 
 
Uvítáme: 
- praxi v sociálních službách. 
 
V p ípad  zájmu o uvedenou pozici zasílejte motiva ní dopis a profesní životopis  
na adresu Charitní pe ovatelská služba, Hornická 643, 593 01 Byst ice nad Pernštejnem, 
nebo na email: miroslav.prudky@zdar.charita.cz do 31. 7. 2016. 
 
Bližší informace: Miroslav Prudký, vedoucí Charitní pe ovatelské služby,  
tel. 777 155 374, email: miroslav.prudky@zdar.charita.cz 

NOVĚ OTEVŘENÁ NOVĚ OTEVŘENÁ 
OPTIKAOPTIKA

NOVĚ OTEVŘENÁ 
OPTIKA

DR OPTIK Moravia s r.o.
Masarykovo náměstí 58 (studio Šarm)

Bystřice nad Pernštejnem 593 01

E-mail: katerina.droptik@seznam.cz

!! !!

OTEVÍRACÍ 
DOBA: 

Pondělí - pátek
8:00-11:30 

12:30-17:00 
Sobota 

8:30-11:00 

první sobotu 
v měsíci 
zavřeno

https://www.facebook.com/DrOptikMoraviaSro

www.droptik.cz  

Telefon:

773 661 040
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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


