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Pořad Cyklotoulky v Bystřici

Na konci prázdnin navštívil naše 
město Stanislav Bartůšek, moderá-
tor sportovních zpráv a mimo jiné 
úspěšný účastník havajského triatlonu 
Ironman z let 1994 a 2002, se svým 
pořadem Cyklotoulky (http://www.
cyklotoulky.cz/), který je vysílán na 

programu ČT Sport. Jeho průvodci 
po městě a okolí byli Zdeněk Mašík 
a Lenka Víchová. Pan Bartůšek navští-
vil muzeum, Depozit automobilových 
veteránů, Eden, kde se projel na koni 
a pojedl buchty, aby měl dost síly na 
další poznávání. Dále se projel po pra-
vobřežce u Vírské přehrady, ve Víru si 
vyšlápl na Via ferrata, aby v podvečer 
prošel všechna naše sportoviště a po-
hovořil s tenistou Zdeňkem Kolářem. 
Bystřický díl se bude na ČT Sport vy-
sílat buď v sobotu 8. 10. nebo v neděli 
9. 10. kolem deváté hodiny ranní, po-
dle toho, zda zařadí na sportovní kanál 
nějaký přímý sportovní přenos. 

Josef Vojta
místostarosta

Opravy bytových domů Nevážíme si českých symbolů!!

Nedávno jsme v našem městě 
vítali prezidenta České republiky 
pana Miloše Zemana. Jsem přesvěd-
čen, že přivítání a celé setkání bylo 
velmi důstojné a hodné hlavy státu.  
Nemusím být příznivcem nebo od-
půrcem pana Zemana, ale ctím sym-
boly našeho státu – prezidenta, státní 
znak, prapor, ústavu, hymnu apod.

O to tragičtější je rozhodnutí praž-
ského městského soudu, že skupina 
Ztohoven (rozuměj Sto hoven) tím, 
že vylezla na střechu pražského 
hradu, ukradla standartu prezidenta 
republiky, rozstříhala ji a nahradila 
velkými červenými trenýrkami, ne-
způsobila ani vandalský čin natož 
přestupek, či čin trestný! Zamyslel 
se nad tím vůbec někdo? Pominu-
-li, že pokud by se na dostřel někdo 
přiblížil Bílému domu, nebo se po-
kusil vylézt na Elysejský palác, byl 

by s největší pravděpodobností již 
po smrti. Představme si, že by někdo 
vylezl na střechu vašeho rodinného 
domu, tam odmontoval např. satelit 
nebo anténu a vyvěsil třeba kalho-
ty od pyžama. Je to legrace, nebo 
dobrý vtip? Slyšel jsem, že kdysi 
chlapi z hospody rozebrali sedlákovi 
žebřiňák a smontovali jej na střeše! 
Asi dobrý vtip, ale oni mu jej poté 
pomohli dostat dolů. Špacírovat po 
Pražském hradě s ruksakem na zá-
dech nesvědčí o bdělosti ochranky 
hlavy státu, když víme, že jsme „ve 
válce“, která probíhá jinak, než jsme 
byli zvyklí. Někdo znectí symbol 
státu a český soud má za to, že je to 
v mezích svobody projevu. A jede-
me dál! Pro mě jako občana, který je 
součástí tohoto systému, je to zcela 
nepřijatelné. Kde končí hranice svo-
body? 

Naše zem je morálně tam, kde je. 
Pokud si pražská kavárna říká, že 
prezident je hrubián, pije a nezaslou-
ží si, na rozdíl od spícího hraběte 
Hradčany, může se dít cokoli. Pokud 
by usínající hrabě seděl na Hradča-
nech, dostalo by Ztohoven dva roky 
natvrdo. Pan prezident jako symbol 
státu byl zvolen demokraticky silou 
hlasu všech lidí, nikoli nátlakem tan-
ků nebo intrikami. Uvědomme si, že 
jednou u takového soudu můžeme 
požadovat spravedlnost i my!

Karel Pačiska

Velmi špatný pocit mám z toho, že 
opět musím informovat o posunutí pra-
cí týkajících se oprav panelových domů 
čp. 957-958, 955-956, 953-954 (věžá-
ky) a 950-952, 959-961, 962-964. Již 
po několikáté (a pevně doufám, že již 
naposled) oznamuji posunutí termínu 
oprav. Je mi jasné, že obyvatelé těchto 
domů jsou naštvaní, ale znovu opaku-
ji, město je již rok připraveno jak pro-
jekčně, tak fi nančně, ale stále čekáme 
na přiznání dotace z IROPu. Jen pro 
zajímavost uvádím, jak pracují státní 
instituce. Je prakticky konec roku 2016 
a dotace mají fungovat od roku 2014. 

Dva roky po spouštění programu bylo 
podáno 132 žádostí z celé republiky, 
ale zatím nebyla schválena ani jedna. 
To se opravdu hodně těžko plánuje.

Ale v jaké jsme fázi. Konečně máme 
schváleny od IROPu podmínky výbě-
rového řízení (místo 10 dnů to trvalo 
prakticky půl roku) a můžeme vypsat 
samotné výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Jestli vše půjde optimálně, bude 
vybrán dodavatel do poloviny listopa-
du. Konečný termín prací zůstává za-
chován, tedy konec června roku 2017. 

Josef Vojta
místostarosta

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ VÝTVARNÉHO 
ODDĚLENÍ BYSTŘICKÉ ZUŠKY

Výtvarné oddělení základní umě-
lecké školy již řadu let výborně spo-
lupracuje s havlíčkobrodskou textilní 
fi rmou PLEAS, specializující se na 
úplety a výrobky z nich. Tato spolu-
práce vyvrcholila v letošním létě, kdy 
se podařilo žákyni výtvarného oddě-
lení Alžbětě Krásenské pod vedením 
paní učitelky Mgr. Libuše Zítkové 
zvítězit ve výběrovém řízení na návrh 
výmalby zasedací síně společnosti 
PLEAS. Tento návrh byl v srpnu zrea-
lizován zásluhou pana Martina Lasáka 
a půvabná malba tak nyní zdobí re-
prezentativní prostory této významné 
fi rmy, kde management vítá nemálo 
zahraničních hostů. Tento úspěch je 

o to pozoruhodnější, že Alžbětě je 
pouhých jedenáct let. 

ZUŠ BnP
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ  ŘÍJEN 2016

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

Úmrtí

Narození

Jubilanti

13. září by se dožil 
svých 71. narozenin 

pan VÁCLAV MAZOUREK, 
klempíř a pokrývač 

z Bystřice nad Pernštejnem.
Vzpomínají kamarádi ze zahrádky

13.8. Romana Ostrýžová
 Václav Šavlík
27.8. Petra Špačková
 Radek Pečinka
  3.9. Adéla Vopelková
 Oto Lipovský
  3.9. Bronislava Hozová
 Jaroslav Němec
10.9. Simona Břenková
 Pavel Kachyňa
17.9. Pavla Dvořáková
 Tomáš Pečinka
17.9. Veronika Šikulová
 Miloš Sedler
17.9. Ivana Trybulová
 Petr Jelínek

  3.5. Ondřej Hamerský
  6.5. David Szenczi
  9.5. Josef Havel
14.5. Michal Gabriel
14.5. Jakub Procházka
14.5. Miloš Zabil
17.5. Roman Stárek
21.5. Karel Řehoř
25.5. Matyáš Štourač
  4.6. Samuel Trentin
  6.6. Martin Homolka

ZÁŘÍ 2016
Hamerník Václav  70 let
ŘÍJEN 2016
Marie Kašparová   89 let
Ludmila Peňázová   86 let
Marie Medvecová   86 let
Olga Martinková  85 let
Veronika Pečinková  80 let
Květoslava Filipová   75 let
Věra Drhlíková   75 let
Marie Künzelová   75 let
Věra Semeráková   70 let
Jan Kunc   70 let
Pavel Koukola   70 let
Marie Vysloužilová   70 let

ČERVENEC 2016
19.7.  Vlastimil Jokl   79 let
22.7.  Anastazie Šuléřová  86 let
24.7.  Miloslav Kolář   73 let
SRPEN 2016
  2.8.  Vlasta Hamříková 77 let
13.8.  Helena Bodnárová 58 let
20.8.  Martina Navrátilová 42 let

Screeningové vyšetření zraku u dětí ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY 

MUDr. TEREZIE PECINOVÉMUDr. Sáblíková oznamuje, že 
od září 2016 provádí v jejich am-
bulanci vyšetření zraku u dětí pří-
strojem Plusoptix. Jedná se o scree-
ningové preventivní oční vyšetření, 
které umožní včasně rozpoznat 
oční vady typu šilhání, dioptrickou 
vadu oka a zkalení průhledných 
části oka. Vyšetření trvá několik 

vteřin, probíhá zcela neinvazivně 
a bezbolestně, lze ho provádět u 
dětí od 6 měsíců věku. Vyšetření je 
nadstandardní, tudíž není hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění. 
Vyšetření nabízí široké veřejnosti, 
více informací se dozvíte na našich 
webových stránkách: www.drsabli-
kova.cz

Středa:   7:00 - 10:00 Doubravník

 10:30 - 13:00 Bystřice n.P.

Pátek:   7:00 - 9:00 Doubravník

   9:30 - 12:00 Bystřice n.P.

Ostatní dny zůstávají stejné.
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VOLBY

NĚKOLIK SLOV KE KRAJSKÝM VOLBÁM
Ve dnech 7. října 2016 od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října 2016 od 8,00 do 14,00 hodin se na   území   naší   republiky  uskuteční   volby  do  krajských  
zastupitelstev a do 1/3 Senátu.  V našem  volebním obvodu se volby do Senátu konaly v roce 2014 souběžně s volbami do obecních zastupitelstev.  Vzhledem 
k tomu, že volební období senátorů je 6ti leté a každé 2 roky se obměňuje 1/3 Senátu, v letošním roce se v našem  volebním obvodu č. 51  volby do Senátu 
nekonají.  V našem městě  se volby do Senátu uskuteční až v roce 2020 souběžně s dalšími krajskými volbami. 
Do krajského zastupitelstva podalo kandidátní listiny celkem 21  volebních stran.  
           
Místem konání voleb:

ve volebním  okrsku číslo  1
je volební místnost - Základní 
umělecká škola, Nádražní  1300, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 
491, 496, 511,  600, 612, 613, 614, 
615, 624, 629, 639, 760, 765,  906 
až 908,  992
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 
902
v ulici Topolová  pro č.p.  532, 533, 
534,  552, 553, 554, 555
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p.  109, 318, 
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 
588, 644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Prů-
myslová, Strojírenská

ve volebním okrsku číslo  2 
je volební místnost – Základní 
umělecká škola, Nádražní 1300, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 
888 až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887      

ve volebním okrsku číslo  3 
je volební místnost – Mateřská 

škola „Korálky“, Zahradní 622, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulicích : Bratrušínská, Pod Ho-
rou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, 
Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na 
Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. 
Štourače, Voldán, Větrná, K Valše,
v ulici Rácová čp.316
Jitřenka čp. 515

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

ve volebním okrsku číslo  5 
je volební místnost - Střední ze-
mědělská škola, Dr. Veselého 528, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až 
932 , 948, 949   
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947,  
950 až 954.

ve volebním okrsku číslo  6 
je volební místnost – Městské mu-
zeum, Masarykovo náměstí čp.1, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulicích : Poličská, Masarykovo 

náměstí, Tyršova, Luční, Příční, Dr.
Veselého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bra-
trská, Cibulkova, Koželužská, Na 
Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
Lužánky
v ulici  Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
501, 502, 585, 586, 589, 849, 853, 
996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 
346
v ulici Rácová čp. 1501

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

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

ve volebním okrsku číslo  9 
je volební místnost - bývalá škola 
Pivonice  čp.  33

pro voliče bydlící v místní části Pi-
vonice 

ve volebním okrsku číslo  10 
je volební místnost - bývalá škola 
Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní části Le-
soňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – Hasičská 
zbrojnice Dvořiště 
pro voliče bydlící v místní části  
Dvořiště

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

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

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

ve volebním okrsku číslo  15
je volební místnost – Motorest 
Rovné čp. 61 
pro voliče bydlící v místní části Rov-
né a Divišov.
  

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášek k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 
kraje. 

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

Voliči obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. v úterý 4.10.2016, sadu hlasovacích lístků. Jedna sada bude obsahovat 21 hlaso-
vacích lístků všech volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Ve volební místnosti obdrží voliči šedou úřední obálku označenou úředním razítkem městského úřadu. Do obálky vloží volič hlasovací lístek volební 
strany, které dává svůj hlas v krajských volbách. Obálku obdrží každý volič ve volební místnosti poté, co prokáže okrskové volební komisi svoji totožnost. 
Do obálky vloží volič pouze jeden hlasovací lístek s tím, že na hlasovacím lístku pro volby do krajského zastupitelstva může zakroužkováním pořadového 
čísla maximálně u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené 
hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Rovněž 
tak je neplatný hlas, pokud bude vložen v nesprávné úřední obálce. 

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve svém volebním okrsku, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Tento voličský průkaz opravňuje voliče volit 
v kterémkoliv volebním okrsku v Kraji Vysočina. Volič může požádat o vydání voličského průkazu pouze na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště. 
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, tj. od 6.5.2016 jednak osobně na obecním úřadu nejpozději ve středu 5. října 
2016 do 16,00 hodin nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tedy do pátku 30. září 2016. 

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

O možnost volit v místě trvalého bydliště do přenosné volební schránky mohou voliči požádat telefonicky na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem tajemnici 
MěÚ, tel. 566590332 a dále na oddělení správním odboru správního a školství MěÚ, tel. 566590334 – paní Holá, tel. 566590335 – paní Martincová, tel. 
566590312 – paní Tvarůžková.

Tajemnice MěÚ
Eva Špatková



    
     Město Bystřice nad  Pernštejnem ve spolupráci

s Českou alzheimerovskou společností
pořádají

v rámci Týdne sociálních služeb

PORADENSKÝ DEN 
zaměřený na pečující rodiny

7. 10. 2016  ve 13.00 - 15.00 hod. 
Dům s pečovatelskou službou v Bystřici n. P.

Rodiny mohou řešit: 
 krizové situace v péči
 režim nemocného                                                
 návaznost sociálních služeb

K dispozici budou informační materiály, možnost nabídnutí 
aktivit pro pečující

Na setkání se těší Zdeněk Choura, pracovník v sociálních službách 

a odborný konzultant problematiky demence

RŮZNÉ
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HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní  středisko sociální 
pomoci Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. Sbír-
ka se uskuteční ve dnech  2., 4., 9. a 11. listopadu 2016.  Sběr věcí pro 
potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15,00 do 17,00 
hodin v zadní budově ve dvoře Městského úřadu Bystřice nad Pern-
štejnem, ulice Příční  čp. 405. 

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spa-
cích pytlů, polštářů  a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygie-
nické a toaletní potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic.

Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek na do-
pravu. 

Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodá-
vali matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, lednice a další 
objemné předměty!!!

Rada města schválila dne 20. 9. 2016 
usnesením č. 7/14/2016 vyhlášení 

GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI 
ÚDRŽBA A OPRAVA MAJETKU 

NA ÚZEMÍ MĚSTA BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM.

Grantový program s podmínkami pro získání 
dotace a formulář žádos   o dotaci naleznete 

na webových stránkách města 

h  p://www.bystricenp.cz/dotace-
poskytovane-od-mesta

Termín pro podání žádos   je 
do 27. 10. 2016.

Informace o sochách i jejich autorech hledejte v příš  m čísle Bystřicka.
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Podzemní Černobyl na Bystřicku?

Dne 3. 9. 2016 se 
uskutečnilo první soused-
ské setkání v Karasíně  spo-
jené s grilováním masa 
a párků a popíjením dobré 
kávičky. O vše se posta-
raly místní ženy. I děti se 
vydováděly na skákacím 
hradu. K příjemné pohodě 
přispělo i hezké počasí.

LV

O tom, že poslední prázdninové dny nemusí být pouze ve znamení příprav 
na přicházející školní rok, ale i plné zábavy, smíchu a hudby, se přesvědčil 
každý, kdo zavítal v sobotu 27. srpna na Dvořiště. Odpoledne bylo zaháje-
no vyjížďkou na všech možných traktorech, sekačkách, zkrátka vehiklech, 
která se nesla v duchu hlášky „To je dost dědku, žes nás taky jednou vyvez!“. 
Někteří věnovali přípravě vozů i svého zevnějšku opravdu hodně času, což 
bylo znát na první pohled. 

Jakmile se všichni shromáždili na místním výletišti, začal rozmanitý pro-
gram v podobě batikování triček, projížděk na koních, malování na obličej či 
focení ve fotokoutku. Velký úspěch sklidil pan Janů ze Ždánic, který vozil ne-
jen děti na svojí bryčce tažené krásnými koňmi. Další část dne patřila divadlu 
Netratrdlo ze Štěpánova, které zahrálo zábavnou pohádku plnou známých 
dětských písniček - některé i v trošku jiném humorném podání. Zřejmě vy-
vrcholením atrakcí pro děti i jejich rodiče byla chvíle, kdy před dvořišťským 
výletištěm za mohutné vřavy motorů zastavila téměř desítka naleštěných 
motorek Chopper Teamu Bystřice n. P. Nebyl snad nikdo, kdo by odolal  
projížďce na těchto strojích řízených statnými borci v kůži. 

Dvořišťské rozloučení s prázdninami jsme zakončili kapelou z Bystřice 
n. P., která předčila očekávání všech a hrála výborně k poslechu i tanci známé 
hity, které se nesly obcí do nočních hodin. Děkujeme všem, kteří přispěli 
k tomu, že se tento den vydařil a příjemně uzavřel letošní dva měsíce volna!

KCH

Sousedského setkání v KarasíněKARASÍN

DVOŘIŠTĚ Rozloučení s prázdninami 

Ze všech 7 lokalit vytipovaných 
pro uložení vysoce radioaktivních 
odpadů v ČR je výstavbou nejvíce 
ohroženo právě Bystřicko - úložiště 
má být postaveno u nás, v lokalitě 
Kraví hora, která byla do výběru 
zařazena kvůli vstřícnosti starostů 
až dodatečně jako sedmá, přesto-
že technickým požadavkům vůbec 
nevyhovovala. Ministr Mládek 
kandiduje do Senátu, a aby měl 
větší šanci na své zvolení, o prázd-
ninách vyřadil z plánovaných míst 
lokalitu, ve které kandiduje. Vylou-
čil i další čtyři, protože starostové 
podali proti vzniku úložiště žaloby 
na stát. Rozhodl, že průzkumy pro 
uložení 10 000 tun nebezpečného 
odpadu budou nadále probíhat jen 
ve dvou místech na Vysočině, kde 
jsou starostové vstřícní a lidé ne-
protestují, tzn. na naší Kraví hoře 
(JV od Dolní Rožínky) a v Horce 
u Velkého Meziříčí (ti se však k ža-
lobě připojili a silně protestují). 

Výstavba radioaktivního úložiště 
na Vysočině má podporu představi-
telů Kraje Vysočina, dokonce i lídrů 
velkých stran krajských voleb, kteří 
shodně tvrdí, že „tu máme Dukova-
ny a proto bychom se měli postarat 
také o jaderný odpad“. Z Jihočes-
kého kraje se paradoxně na stejný 
argument od všech ozvalo „máme 
tu Temelín, další zátěže už nechce-
me!“. Pozdější ofi ciální prohlášení, 
že se opět vrací do hry původních 
7 lokalit, na situaci nic nemění – je 
to fakticky jen do konce letošního 
roku, kdy končí povolení k průzku-
mu! 

Kritériem není bezpečnost, ale 
vstřícnost starostů a hejtmana!

Vedení SÚRAO (Správy úložišť 
radioaktivních odpadů) původně 
slibovalo, že nejvhodnější lokalita 
pro ukládání nebezpečných odpadů 
bude vybrána především na základě 
geologických průzkumů a bezpeč-
nosti. Nyní to už neplatí, hlavním 
kritériem je podle ministra Mládka 
vstřícnost a pasivita místních staros-
tů, z nichž se mnozí nechali uplácet 
drahými zahraničními zájezdy a ne-
pokusili se objektivně informovat 
občany o hrozících rizicích (ač na 

to dostali do rozpočtů peníze), ani 
uspořádat referendum… Favoritem 
pro úložiště se stává nedaleká Kraví 
hora, což mimo protokol potvrdilo 
i vedení SÚRAO v lokalitě Horka.

V březnu jsme uspořádali v KD 
promítání dokumentárního fi lmu 
s besedou s odborníky o marném 
čtyřicetiletém celosvětovém hledání 
místa pro uložení radioaktivních od-
padů. Ani jednoho z pozvaných bys-
třických radních to nezajímalo, sta-
rosta dokonce v krajském zastupitel-
stvu odhlasoval, že jaderná energie 
je vlastně obnovitelným zdrojem… 

Jaderné úložiště má být vybu-
dováno 10 km vzdušnou čarou od 
Bystřice, ale nebezpečné radioak-
tivní výpary při překládání vysoce 
radioaktivních materiálů do plecho-
vých sudů nebo manévry při dopra-
vě kontejnerů s odpadem po trati se 
budou týkat přímo našeho města. 
Víte, že trvalá výpusť důlních vod 
z končících uranových dolů, které 
se začnou na jaře zatápět a ze dvou 
stran obklopují plánované úložiště, 
se buduje u Rodkova? Necelé 2 km 
od Bystřice… 

Již nyní dochází k znehodnoco-
vání cen nemovitostí a snižování 
atraktivity území pro investory. Po-
kud by totiž došlo k porušení jen 
jednoho z několika tisíc plechových 
sudů, například vlivem podzemních 
vod, uniklé plutonium ohrozí život 
na rozsáhlém území a lidé budou 
muset opustit své domovy. Jedná se 
o ten nejnebezpečnější odpad, jaký 
kdy lidstvo vytvořilo - s dobývaným 
přírodním uranem se jeho škodlivost 
nedá vůbec srovnávat! 

Vzniklou situaci si konečně začí-
nají uvědomovat některé obce z šir-
šího regionu a připravují po vzoru 
ostatních lokalit také sdružení proti 
úložišti. Pokud vám záleží na svém 
okolí a budoucnosti dětí, apelujte 
na své zastupitele také. Budeme se 
snažit přesvědčit své kolegy, aby 
se ke sdružení obcí připojilo i naše 
město… 

Vít Novotný, zastupitel HORA
Petr Dvořák, zastupitel SNK-ED
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V centru Eden opět chystají DOMANÍN

V neděli 4. září proběhl v Domaníně za krásného letního počasí jubilej-
ní 10. ročník obnoveného tradičního fotbalového turnaje. Zúčastnilo se jej 
5 mužstev z Domanína o okolních obcí s tímto výsledným pořadím: 

Domanín, Velké Janovice, Písečné, Rodkov, Zubří
Děkujeme hráčům, divákům i pořadatelům za hezké sportovní odpoledne.

O posledním srpnovém víkendu proběhlo na hřišti u kapličky promítání 
letního kina. I díky teplému počasí navštívilo dětský fi lm Mimoni a fi lm pro 
dospělé Rivalové celkem asi 100 diváků. Snad tím byla založena tradice další 
každoroční domanínské akce, která se bude příští rok o prázdninách opět 
opakovat.

„CO SE STALO S ČÁPATY“?
Na tuto otázku odpovídala 

naše rodina během prázdnin 
nesčetněkrát. A proto jsem se 
rozhodla, že napíši tento článeček 
pro ty, kterým nebyl a není osud 
bystřické čapí rodinky lhostejný. 
Mnoho lidí totiž se zájmem sle-
dovalo přemisťování hnízda ze 
staré pekárny na nový sloup, 
očekávali přílet čápů, pozorovali, 
zda zahnízdí a vyvedou mladé. 
Vše dopadlo dobře, a tak jsme se 
všichni radovali ze dvou krásných 
čápat. Čapí rodiče se střídali v péči 
o mláďata a sháněli pro ně potravu 
v sousedících zahradách a u rybníků 
v Rácové. Snad kvůli zvýšenému 

ruchu a častému pohybu stavební 
techniky však čápata nezkoušela 
létat a pobývala proto později osa-
mocena v hnízdě. 26. července se 
mláďata vyděsila stavebního jeřábu, 
který se pohyboval v blízkosti hníz-
da a odhodlala se k svému prvnímu 
letu. Jedno čápě narazilo do našeho 
domu a dopadlo do zahrady. Druhé 
čápě jsme našli běhat na prostran-
ství před farou mezi projíždějícími 
auty. Bylo nutné okamžité řešení, 
protože čápata nedokázala 
vzlétnout zpět do svého hnízda. 
Navíc kvůli stavbě „hladové zdi“ 
na místě bývalé pekárny je nebylo 
možné ani „doprovodit“ pod sloup 

s hnízdem. Zatele-
fonovali jsme proto 
o radu do kanceláře 
CHKO Žďárské vr-
chy, odkud se za námi 
vypravili dva jejich 
pracovníci, aby se 
pokusili ptačí cesto-
vatele odchytit. To se 
jim zdařilo, čápata 
byla prohlédnuta, zda 
nejsou zraněna a bylo 
rozhodnuto je převézt 
do Rácové v naději, že 
se jich znovu ujmou 
jejich rodiče. Čapí 
rodinka se tam na-
konec šťastně shledala 
a dokázala společně 
více jak měsíc 
přežívat na volném 
prostranství v přírodě. 

Chodili jsme je každý den pozorovat 
a podivovali se nad tím, jak snadno 
se i zvíře dokáže oddat konzu-
mnímu způsobu života. Čápata 
se totiž místo procvičování v lé-
tání raději věnovala pojídání lehce 
dostupné potravy z polí a později z 
poorané půdy. Obávali jsme se tedy, 
zda budou vůbec schopna odletět 
do svého zimoviště. Koncem srpna 
ze dne na den všichni zmizeli, a 
proto jsme doufali, že se všichni 

vydali na cestu do teplých krajin. 
Odletěli však zřejmě pouze čapí 
rodiče, protože dva menší čápové 
se dosud pohybují na polích v okolí 
Bystřice. Jeden z nich se někdy na 
noc vrací do opuštěného hnízda na 
Zahradní ulici. Pokud ale ani nadále 
neodletí, bude je asi nutné před zi-
mou znovu odchytit a umístit např. 
do záchranné stanice v Pavlově. Ale 
o tom by měl rozhodnout někdo 
kompetentní.                  Jitka Čechová

Zveme všechny obyvatele města 
Bystřice nad Pernštejnem a okolí na 
již 4. ročník akce Slavnosti brambor, 
které se konají o víkendu 1. – 2. říj-
na v centru Eden. Připravujeme pro 
Vás různé odrůdy brambor, bram-
borové delikatesy, kuchařskou show 
i bramborové pivo. Chybět nebudou 
ani soutěže, jízda traktorem a další 
doprovodný program pro celou ro-
dinu. Ke vstupence dostane každý 
návštěvník Horáckou bramborovou 
polévku zdarma!

Slavnosti brambor začnou v so-
botu v 9:30 hodin otevřením areálu, 
uvítáním návštěvníků a přednáškou 
pracovníků z Výzkumného ústavu 
bramborářského, kteří představí 
bramborové odrůdy a poskytnou 
praktické rady a tipy na jejich pěs-
tování. Součástí programu budou 
vstupy profesionálního kuchaře, kte-
rý na pódiu připraví netradiční pokr-
my z hlavní plodiny dne. Návštěvní-
ci pak sami ochutnají výsledek a od-
nesou si domů několik zajímavých 
receptů. Chybět nebude ani soutěž 
jedlíků, ve které se pokusí obhájit 
své loňské vítězství maxijedlík Jarda 
Němec z Bystrého. V areálu centra 
Eden budou po celý víkend probíhat 
tradiční trhy, které mimo řemesl-
ných stánků nabídnou i bramborové 
speciality. Návštěvníci tak ochutnají 
bramborový tatarák, bramborové 
lokše se sádlem nebo pečené zámec-
ké brambůrky. K zakoupení budou 
brambory z letošní sklizně, farmář-
ské produkty i domácí mošt. 

Pro návštěvníky je už uvařena 
i várka speciálního bramborové-
ho piva značky Mittrowsky, kte-
ré momentálně zraje v tancích. 
„Toto pivo vaříme pouze 
a jenom na Slavnosti 
brambor a jeho obliba u 
návštěvníků rok od roku 
stoupá,“ uvádí sládek 
místního minipivovaru 
Vladimír Vecheta. Podsta-
tou výroby bramborového 
piva je nahrazení části 
obilného sladu (ječného, 
pšeničného) bramborami 
nebo bramborovým škro-
bem. „V případě bystřické 

receptury je objem běžně použitého 
sladu pouze 50%, druhou polovinu 
surovin tvoří brambory,“ dodává slá-
dek. Vzhled a chuť piva budou moci 
návštěvníci posoudit na Slavnostech 
brambor 1. a 2. října 2016, na které 
je navařeno 300 l tohoto speciálu o 
10° síle.

Doprovodný program ten-
tokráte zavede návštěvníky do 
Horácké vesnice, kde bude v neděli 
pro návštěvníky připraven Barevný 
den společnosti EKO-KOM, který 
zábavnou a hravou formou uvede 
tematiku třídění odpadů. Po celý 
víkend bude pro tatínky a kluky vše-
ho věku připravena jízda traktorem 
a rovnání balíků. Celá rodina se 
zabaví na bramborové olympiádě, 
která ověří fyzickou zdatnost všech 
členů v netradičních disciplínách. 
A dětský koutek nejen s bramboro-
vými tiskátky potěší hlavně ty nej-
menší. Kromě bohatého programu, 
který Slavnosti brambor nabízejí, se 
mohou návštěvníci podívat i do celé-
ho areálu centra Eden. Ten se skládá 
z interaktivní expozice Příběh půdy, 
Panského dvoru, Horácké vesnice 
s řemeslnými chaloupkami a Ekopa-
vilonu. Přístupná bude též nedaleká 
farma Eden, kde budou připraveni 
koně na ježdění. Celý program končí 
v neděli v 18:00 hodin.

Vstupenky na akci lze zakoupit 
přímo na pokladně centra Eden nebo 
za akční cenu v předprodeji v síti 
Ticketpro.

Více informací k plánovaným 
akcím centra Eden naleznete na 

www.centrumeden.cz.



V roce 2016 jsem v oblasti Pern-
štejnskobystřicka objevil dvě zají-
mavé rostliny, které jsem zde dosud 
neviděl.

Na břehu malého rybníka zbudo-
vaného na Karasínském potoce jižně 
od obce Vítochov, v porostu orobin-
ce, roste několik rostlin pryskyřníku 
velkého (foto). Je to největší ze žlu-
tokvětých pryskyřníků rostoucích na 
našem území. Běžně bývá přes metr 
vysoký, květy mají 2-4 cm v průmě-
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Vyhlídková cesta vlakem
Ve dnech 12. až 15. 9. 2016 

proběhly v 6. třídách za asistence 
Centra prevence Žďár nad Sáza-
vou adaptační kurzy. Děti se vy-
daly společně se svými třídními 
učitelkami, školním psychologem 
a výchovným poradcem na cestu 
pomyslným vlakem, která vede přes 
různé překážky. Společnými silami 

se je pokoušeli překonat, zjistili, že 
není důležité, kam jedeme, ale jak a 
s kým. Doufáme, že strávené chvíle 
pomohly vytvořit kvalitní kolektivy, 
ve kterých bude panovat vzájemná 
důvěra, spolupráce a hlavně pohoda 
v dalších školních letech.
Dita Kabelková, metodik prevence

 ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Začátek školního roku na ZŠ Nádražní
Prázdniny uběhly jako voda. Po 

chvílích oddychu a radovánek na-
stal čas plnit školní povinnosti.

Ve škole se však přes prázdniny 
nezahálelo. Chodby a třídy dostá-
valy nový barevný nádech, zvý-
šila se kapacita šatních skříněk, 
probíhaly nutné opravy. Velkou 
akcí byla oprava cvičné kuchyňky 
pro žáky. Místnost dostala nový 
nádech stavebními úpravami i ji-
ným prostorovým uspořádáním. 
V hodinách předmětu člověk a 
svět práce (dříve 
pracovní činnosti) a 
v hodinách předmětu 
domácnost pak mo-
hou děvčata i chlap-
ci pronikat do tajů 
kulinářského umění 
v důstojnějším pro-
středí. 

Do nového roku se 
také změnila tvář pe-
dagogického sboru. 
Učitelský tým opus-
tily dlouholeté opo-
ry, které odešly na 

zasloužený odpočinek. Jejich mís-
ta obsadili noví kolegové, kterým 
bych chtěl popřát, aby byli oblíbení 
a uznávaní přinejmenším tak, jako 
jejich předchůdci. 

Chtěl bych vám popřát úspěšný 
školní rok a mnoho radostných oka-
mžiků. Více informací naleznete na 
webových stránkách školy: www.
zsbystrice.cz.

Ředitel ZŠ Nádražní, 
Martin Horák

objasnit případný "pachatel". Nebo 
mohl být semeny zavlečený.

Pryskyřník velký patří ke kritic-
ky ohroženým druhům květeny ČR 
(dle Červené knihy kategorie C1), je 
chráněný zákonem jako silně ohro-
žený druh. I kdyby byl na stanoviště 
vysázen (reintrodukován?), zasluhuje 
lokalita ochranu jako všechna místa 
výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a měla by mít spe-
ciální, orgány ochrany přírody schvá-
lený management.

Druhou ze zajímavých rostlin, 
letos nalezených, je šejdračka ba-
henní. Zde můžeme hovořit o druhu 
znovuobjeveném. Roste v toku Ned-
vědičky u Jabloňova. Tato bylina se 
vyskytuje ve stojatých i volně tekou-
cích vodách, bývá zcela ponořená. 
Dlouhými vzplývavými lodyhami 
a úzkými listy může připomínat 
úzkolisté rdesty nebo lakušníky, 

Dům dě   a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé (výuka a nácvik 

různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce). 
Kurz bude zahájen v pondělí 3.10. 2016 v 16:45 

v Areálu sportu.
Cena za 10 lekcí je 650 Kč. 

Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.

Dům dě   a mládeže Bystřice n.P.

Přihlášku a aktuální informace 
o zájmových útvarech

na školní rok 2016/2017 
získáte na adrese:

www.ddmbystrice.webnode.cz/
zajmove-utvary

ru a lodyhy jsou duté. Kvete v době 
prázdnin. Areál druhu se rozléhá od 
Evropy přes Ural do západní Sibi-
ře a Kašmíru. V ČR roste v Polabí, 
u Ralska, na Kokořínsku, v jiho-
české rybniční pánvi, na Moravě 
pak v Zábřežsko-uničovském úvalu 
a v Hornomoravském úvalu. Histo-
ricky i recentně je v ČR známo asi 
310 lokalit; na většině z nich je již 
dávno vyhynulý. Z naší oblasti nebyl 
nikdy uváděný.

V lokalitě u Vítochova roste ve 
svém přirozeném biotopu a je dopro-
vázený druhy se stejnými ekologický-
mi nároky, např. ostřicí zobánkatou. 
Není zřejmé, zda se jedná o výskyt 
přirozený (mohl vytrvávat na bře-
zích potoka ve formě oddenků, byvše 
každoročně před rozkvětem kosený). 
Mohl být uměle vysázený (občas 
se prodává ve specializovaných za-
hradnictvích); pak by výsadbu mohl 

v naší oblasti mnohem častější. Její 
určení není snadné a rostliny se musí 
vždy prohlédnout pod lupou. V šir-
ším pojetí se jedná o kosmopolitní 
druh, rozšířený od tropů po chladné 
oblasti. V ČR se vyskytuje roztrou-
šeně, nehojně, v nižších a středních 
polohách.

Ve Formánkově Květeně Moravy 
a Rakouského Slezska, která vyšla 
v devadesátých letech 19. století, je 
uveden jediný, nepřesný údaj z na-
šeho území "kolem Bystřice". Od té 
doby nebyla šejdračka zaznamenána. 
Formánek údaj přebírá od botanika 
Reisseka. To znamená, že se jedná 
o údaj před rokem 1871, kdy Rei-
ssek zemřel. Tedy minimálně 145 let 
starý. Stanoviště těchto rostlin jsou 
ničena znečištěním vod, používáním 
herbicidů a úpravami vodních ploch 
i toků.

   J. Čáp
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Projekt Postav si svoje auto – KAIPAN v Bystřici

Střední odborná škola v Bystřici n. P. 
se v letošním roce zařadila mezi 7 úspěš-
ných škol, které realizovaly krajský pro-
jekt Postav si svoje auto. Tým studentů 
pod vedením učitelů odborného výcvi-
ku a mnoha dalších se své práce zhostil 
skutečně na jedničku. V termínech, které 
byly krajským úřadem stanoveny, se 
nám povedlo splnit všechny požadavky 
a v polovině dubna z garáže vyrazil na 
svoji první jízdu krásný černý roadster.

Ale pojďme se podívat, jak celé 
auto rostlo. Celou stavebnici jsme od 
výrobce, pana Hradského ze Smržov-
ky, obdrželi začátkem října loňského 
roku. Při zběžné prohlídce dodaných 
dílů nás ani nenapadlo, že bychom 
z nich mohli postavit celé auto. Poda-
řilo se nám koupit ojetou Škodu Fabii 

a začala dlouho očekávaná cesta za 
naším novým Kaipanem. 

Odstrojení Fabie a příprava rámu 
na instalaci obvodových plechů za-
bralo poměrně dost času. Problémy 
na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak 
jsme se museli vypořádat s různými 
nepřesnostmi, nedodělky a rozpory 
mezi členy konstrukčního týmu. Sta-
vebnice skutečně byla jenom stavebnicí 
a s přibývajícími dny jsme řešili mnoho 
konstrukčních zádrhelů. Složení kapo-
ty a její příprava na lakování zůstala na 
úplně jiné části týmu, než se původně 
plánovalo. Ostatní studenti osadili do 
auta motor a ostatní konstrukční prvky. 
Konečně se auto mohlo postavit na kola 
a vzhled začal připomínat něco, co by 
se skutečně dalo nazvat sporťákem. Na-

stalo období, kdy bylo potřeba auto nala-
kovat a provést instalace ve vnitřku auta. 
S potahy a tapecírováním nám museli 
pomoci odborníci, protože s takový-
mi pracemi se přece jen nesetkáváme 
každý den. Instalace elektrorozvodů 
a spuštění motoru jsme společnými 
silami provedli s mistry automecha-
niky. Přece jenom se vyskytlo několik 
výrazných problémů, se kterými jsme 
si nevěděli rady.

Konečný výsledek nás samotné pře-
kvapil. Termíny jsme zvládli, a tak jsme 
mohli našeho Kaipana odvézt do Prahy 
na homologaci. S čistopisem technic-
kého průkazu jsme hrdě vyzvedli po-
znávací značky a čekali na první pre-
zentaci našeho společného díla. Mezi 
prvními se tak stalo v jihlavském CITY 
Parku, kde jsme společně s ostatními 
odprezentovali KAIPAN 16 z Bystřice 
n. P. Následovala zahraniční mise všech 
7 sporťáků do slovenské Nitry, kde 
jsme prezentovali naši práci na největ-
ším veletrhu vzdělávání na Slovensku. 
V následujících měsících auto projez-
dilo Kraj Vysočina křížem krážem. 
Zúčastnili jsme se nesčetných ukázek 
v různých městech, kluci se výborně 
prezentovali na závodech do vrchu 
v Náměšti nad Oslavou, kde obsadili 3. 
místo. A tak jsme ve fi nále dokráčeli až 

Návštěva středověké vesnice
Stalo se již tradicí, že žáci šestých 

ročníků ZŠ T. G. Masaryka se hned 
na začátku školního roku vydají na 
cestu do Ostré nad Labem. Je to tak 
trochu cesta zpátky časem – až do 
středověku. Firma Botanicus vystavěla 
v Ostré středověkou vesnici a průvod-
kyně v dobových kostýmech návštěv-
níky během asi hodinové prohlídky 
seznámí se zvyky a obyčeji té doby 

a především s tradičními řemesly.
Žáci se tak dozvěděli a prohlédli si, 

jak fungovala středověká lékárna, jak 
se vyrábělo mýdlo, svíčky, ruční papír, 
provazy a lana. Seznámili se s drá-
tenickým řemeslem a kuchyňským 
náčiním vyráběným z drátů. Vyra-
zili si vlastnoručně minci nebo si 
vytiskli na knihtiskařském lisu strán-
ku s vlastním monogramem. Od-
vážlivci si ověřili, jestli nezabloudí 
v labyrintu. Dobrodruzi mohli zkusit 
štěstí při rýžování zlata.

Někteří využili i možnost posezení 
v hostinci, jehož dřevěné trámy byly po-
dle staré receptury natřeny volskou krví, 
a občerstvit se pravými keltskými pala-
činkami a přírodními sirupy.

Všichni odjížděli spokojeni a se 
spoustou zážitků.

Jana Koscielniaková

ke konečnému hodnocení našeho Kai-
pana na závodním okruhu ve Vysokém 
Mýtě. Již při návratu domů jsme byli 
rozhodnuti, že v dalším školním roce 
postavíme auto další. A právě v tomto 
období se na tomto úkolu začíná v na-
šich učňovských dílnách pracovat.

Celé naše první auto, které po-
stavili naši studenti, by nevzniklo, 
nebýt našich milých sponzorů a  po-
mocníků. Velké díky patří především 
Kraji Vysočina, zřizovateli, který 
velkou část projektu fi nancoval, dále 
pak Městu Bystřice nad Pernštejnem 
a fi rmě WERA, které se staly nej-
významnějšími dárci. Firmě WERA 
proto patří největší prostor pro 
reklamní prezentaci na kapotě Kai-
pana. Mezi další významné sponzory 
samozřejmě patří PEUGEOT Kopec-
ký, ADOZ Bystřice n. P., PROAGRO 
Radešínská Svratka, Bohemia Bree-
ding a Společnost Bohuňov. Všem fi r-
mám patří neskonalý dík za fi nanční 
podporu. Speciální poděkování patří 
chlapcům z autodílen, zvláště pak 
Karlu Humplíkovi a fi rmě HUCAR.

S Kaipanem se v Bystřici ještě ur-
čitě budete potkávat a my pevně dou-
fáme, že další dílo z naší dílny vám 
v létě příštího roku opět budeme moci 
společně s našimi studenty představit.

ZŠ TGM na prahu osmdesátky
V září slaví TGM-ka osmdesáté 

výročí svého otevření. Jsme rádi, že 
můžeme být účastni této významné 
události, i když… Škole za tu dobu 
přibyly vrásky v podobě prasklin, ne-
těsností a všelijakých dalších nedu-
hů. Prázdniny vždy byly a jsou nej-
důležitější dobou pro opravy všeho 
druhu. Také před kulatým jubileem 
si budova a její okolí vyžádaly svůj 
díl péče.

Zcela naplněná družina se dočkala 
zprovoznění své přemístěné zahrady. 
Práce uvnitř byly zaměřeny na ma-
lování tříd a učeben, pokračovalo 
vybavování tříd novým nábytkem. 
Instalovány byly nové interaktivní 
tabule a počítače, naprostá většina 
z nich včetně notebooků a tabletů 
byla přeinstalována na operační sys-
tém Windows 10, server i síť byly 

JAK ŠEL ČAS VE „ZVLÁŠTNÍ“ ŠKOLE
V roce 1961 byla v Bystřici nad 

Pernštejnem zřízena zvláštní škola 
jako třetí škola tohoto typu v okrese 
– po Žďáru nad Sázavou a Velkém 
Meziříčí. Měla tehdy dvě třídy, dva 
pedagogické pracovníky a koncem 
roku 23 žáky. Během let postupně 
přibýval počet žáků, učitelů a po-
chopitelně i tříd. V roce 1985, kdy 
jsem do školy nastoupila, se v šes-
ti třídách vzdělávali 94 žáci. Více 
než polovina jich do školy dojížděla 
z okolních i vzdálenějších obcí.

V roce 1996 byl vypracován návrh 
na stavbu nové školní budovy, která 
měla stát mezi sportovní halou a fot-
balovým stadionem. Projekt nové bu-
dovy ale zrealizován nebyl, do celého 

procesu zasáhly už tehdy integrační 
snahy, tedy snahy vrátit handicapova-
né žáky zpět do běžných základních 
škol. Dnes je tento trend známý pod 
názvy inkluze nebo společné vzdělá-
vání.

Integrační proces se po roce 2000 
projevil dramatickým poklesem stavu 
žactva ve škole, počet klesl na polovi-
nu. V letošním školním roce jsou za-
psáni 33 žáci.

Během let se měnily i názvy školy 
– ze zvláštní na speciální a od dubna 
roku 2006 neseme název Základní 
škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyr-
šova 106. Absolventi totiž po splnění 
povinné školní docházky získávají 
doložku o získání základního vzdělání 

stejně jako žáci běžných základních 
škol. Vyučujeme všechny povinné 
předměty včetně základů informatiky, 
angličtiny, fyziky i chemie. Zajišťuje-
me také logopedickou péči a bazální 
stimulaci. Jsme školou bezbariérovou.

Pro všechny, kteří se o nás chtějí do-

zvědět víc, pro příznivce školy, rodiče, 
rodinné příslušníky a pochopitelně pro 
absolventy školy bude úterý 25. října 
2016 dnem otevřených dveří. Srdečně 
Vás do „naší školičky“ zveme a těšíme 
se na Vás mezi 9. a 15. hodinou.

Iveta Ostrýžová, 
ředitelka školy

Foto školy 1961 Foto školy 2016

pročištěny a aktualizovány. Do ně-
kolika místností přibyly nové zatem-
ňovací rolety, opravovaly se podlahy, 
odpady, zabezpečovací zařízení, atd.

Spolu s přepracovaným školním 
vzdělávacím programem a uprave-
ným školním řádem je tedy škola 
opět připravena se otevřít svým žá-
kům. Právě jimi naše osmdesátnice 
vždy pookřeje a omládne nejvíce.

Jaroslav Sláma, ředitel školy
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 

z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce srpna.

Knihy pro dospělé:
 Gruzie, Arménie a Ázerbajdžán
Beránek Jaromír Ekonomika cestovního ruchu
Fulghum Robert Poprask v sýrové uličce
Gortner C.W.  Vatikánská princezna
Grmolec Zdeněk Pod křídlem anděla
Hanibal Jiří Marie Kristýna, nejmilejší dcera Marie Terezie
Kettu Katja Sběratel dýmek
Le Nevez Catherine Nizozemsko
Liška Vladimír Nepohodlní fi lozofové
Mayhew Bradley Treking v Nepálu
Orosné Galaczi Edit Babiččiny zákusky
Pawlowská Halina Cesta za láskou
Řezníčková Blanka Jednou úžasnou cestou okolo Islandu
Stehlík Michal Babické vraždy 1951
Waldin Monty Biodynamické zahradničení

Knihy pro mládež:
Birley Shane Jak se naučit blogovat a vlogovat v 10 lekcích
Brezina Thomas Všechna moje strašidla
Březinová Ivona Řvi potichu, brácho
Constantine Robin Léto, kdy jsme se potkali
Holler Renée Tajný spolek Škorpiona
Kinney Jeff Deník malého poseroutky. Staré dobré časy
Kratchmarová Jindřiška Obludky a strašidláci
Neubauer Annette V moci alchymie
Šulc Petr Pejsek Tom a jak to začalo
Walliams David Babička drsňačka
Walliams David Malý miliardář

V letošním roce městská knihovna zahájí jubilejní 20. ročník Týdne kni-
hoven besedami se známým autorem televizních seriálů a řady knih o ta-
jemnu Arnoštem Vašíčkem. Dopoledních přednášek „Labyrint záhad“ se 
zúčastní starší žáci základních škol a gymnazisté. Akce proběhnou 3. a 4. 
října 2016.

Do městského muzea zveme v pondělí 3. října 2016 v 17 hodin všechny 
příznivce Arnošta Vašíčka na přednášku „Egyptské záhady“. Setkání 
bude zrealizováno přímo v expozici výstavy „Egypt dar Nilu“. Příjemný 
večer zakončíme autogramiádou s možností zakoupení doplněného vydání 
Egyptských záhad a mnoha dalších publikací tohoto oblíbeného autora.

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

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

Koncert Komorního sboru Alter ego a hostů 
– Pěveckého sboru SENZAKORD z Litovle

 

The Latin Jazz Mass 
Martin Völlinger 

Pěvecký sbor SENZAKORD (Litovel) 
sbormistr Hana Kaštanová 

 

program doplní 
 

Komorní sbor ALTER EGO (Bystřice n. P.) 
sbormistr Lenka Macháčková 

 

Neděle 16. října 2016, 17:00 
Malý sál KD Bystřice n. P. 

Vstupné dobrovolné 

Náš sbor se v letošním roce po 
uvedení obnovené premiéry Ry-
bovy mše, programu duchovních 
skladeb, písní o lásce a Afrických 
tradicionálů představí zase s jiným 
repertoárem. Ten bude součástí 
koncertu, na kterém vystoupí naši 
hosté – padesátičlenný Pěvecký 
sbor SENZAKORD z Litovle 
pod vedením sbormistryně Hany 
Kaštanové. Ten jako první v ČR 
provedl Latin Jazz Mass Martina 
Völlingera. Martin Völlinger je 
poměrně mladý německý autor, 
jehož mše spojuje prvky různých 
žánrů a stylů od salsy, samby, 
bossa novy, rumby, tanga, gospelu, 
pop-balady a funku. Mše byla po-
prvé nastudována v roce 2013 
v Rakousku a v ČR proběhla 
premiéra v Litovli na jaře roku 
2015. Pěvecký sbor doprovází jaz-
zové trio ve složení klavír, basa, 
bicí. Mše je poměrně náročné 

dílo, některé části jsou zpívány 
i šestihlasně. Každá část je 
specifi cká a na poslech zajímavá. 
Latinskoamerické rytmy navíc 
v publiku vyvolávají samovolný 
pohyb těla, i když posluchači 
sedí na místě. Dynamické, tem-
pové a výrazové změny nene-
chají jediné ucho zahálet. Kon-
trastem bude náš komorní sbor, 
jež doprovodí jazzový klavírista 
Martin Ratolístka. Nenechte si 
ujít opravdu zajímavý program 
v neděli 16. října v 17:00 v malém 
sále KD v Bystřici. Zvláště zveme 
i zájemce o aktivní zpívání, náš sbor 
by totiž rád rozšířil své řady hlavně 
o mužské nebo hlubší ženské 
hlasy. V případě zájmu volejte 
na tel. 736 540 894 nebo se třeba 
setkáme na koncertě. 

Těšíme se na Vás, 
sbormistryně Lenka Macháčková
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Houslový virtuos Pavel Šporcl ve Žďáru nad Sázavou 

To nejlepší z baroka

Pavel Šporcl
Barocco sempre giovane

VIVALDI • BACH • CORELLI

 

 
 

Ve čtvrtek 6. října 2016 v 18 ho-
din se představí v Bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve 
Žďáru nad Sázavou houslový virtu-
os Pavel Šporcl spolu s  orchestrem 
Barocco sempre giovane (Baroko 
stále mladé) v  programu s  názvem 
„To nejlepší z  baroka“. Návštěvníci 
koncertu se mohou těšit na nejslav-
nější díla Johanna Sebastiana Bacha, 
Antonia Vivaldiho a dalších barok-
ních mistrů.

Pavel Šporcl patří k nejvý-
raznějším a současně nejpopu-
lárnějším osobnostem současné ge-
nerace houslistů. Studoval na Praž-
ské konzervatoři a Hudební fakultě 
AMU ve třídě prof. Václava Snítila, 
v letech 1991–1996 pak v USA. Je 
nositelem mnoha významných cen 
– laureátem mezinárodní soutěže 
Pražské jaro, Ceny Společnosti Bo-
huslava Martinů, vítězem soutěže 
Holland Music Session World Tour 

Competition a laureátem soutěže 
ARD Mnichov. Pavel Šporcl vystu-
puje pravidelně na koncertech nejen 
v Evropě (Německo, Rakousko, Vel-
ká Británie, Holandsko, Itálie, Špa-
nělsko), ale často též v USA, Kanadě 
i Japonsku.

Barocco sempre giovane (Baro-
ko stále mladé) je soubor složený ze 
špičkových mladých profesionálních 
hudebníků. Specializuje se na inter-
pretaci skladeb vrcholného baroka, 
nevyhýbá se však ani jiným slohovým 
obdobím. Má za sebou stovky vý-
znamných koncertů, je často zván na 
zahraniční koncertní turné i meziná-
rodní hudební festivaly. Spolupracuje 
s předními českými i zahraničními 
sólisty a s celou řadou vynikajících 
mladých hudebníků a laureátů me-
zinárodních interpretačních soutěží.

Předprodej: od 5. 9. 2016 Infor-
mační centrum Bystřice nad Pern-
štejnem, Informační centrum Stará 

radnice, Žďár nad 
Sázavou, tel: 566 
625 808, www.tic-
ketportal.cz a před 
koncertem v místě 
jeho konání.

Nad koncertem 
převzal záštitu sta-
rosta města Žďár 
nad Sázavou Mgr. 
Zdeněk Navrátil.

Slova na strunách….tentokrát řeckých!

Víte Jak utopit Dr. Mráčka?

Vzpomínáte si na oblíbené nedělní chvilky poezie? Není to 
jen přežitek z dob minulých, ale také chystaný projekt, který má 
ozvláštnit bystřickou kulturní sféru, ovšem v netradičním pojetí. 
Věříme, že spojení literatury a hudby si najde své příznivce. První 
představení tohoto typu proběhlo již v únoru letošního roku, kdy 
byl hudbou a poezií oslavován svátek sv. Valentýna. Letos na pod-
zim, konkrétně 20. listopadu, se můžete těšit na další představení, 
tentokrát s řeckou tematikou. Čeká vás tradiční řecká hudba, kterou 
přiveze hudební těleso tvořené převážně rodilými Řeky, a kterou 
doplní přednes z výběru řecké literatury. Nenechte si toto neobvy-
klé spojení hudby a literatury ujít! Více informací v příštím čísle.

         Petra Kurfürstová a Michaela Macháčková

Koupíte si láhev vína, pozvete dok-
tora, kterého se potřebujete zbavit, 
na zásnuby a pak stačí jedna dobře 
mířená rána, sklep plný vody a fakt, že 
vy jste vodník.

Že vám to nedává smysl? Tak 
přijďte na praktickou ukázku topení 
v neděli 2. října v 18 hodin do velkého 
sálu KD v Bystřici nad Pernštejnem.

Uvidíte nejen zamilovaného dokto-
ra Mráčka a jeho Janu, ale také spous-

tu ryb, vodníků a dušiček v hrnečcích.
Svým dobrovolným vstupným 

zase rozsvítíte úsměvy na tvářích 
handicapovaných Úsměváčků, pro 
které toto benefi ční představení seh-
rají Ochotníci z Novoměstska. Celý 
výtěžek bude použit na hipotera-
pii, parawestern a kreativní činnosti 
Úsměváčků.

Upozornění pro neplavce: Kruh 
a šnorchl s sebou!

ART při ZUŠ zvou na

UKÁZKOVOU HODINU 
MUZIKOTERAPIE A RELAXACE

Lektor: Lenka Macháčková

Úterý 27. 9. v 17.00 
v malém sále ZUŠ

Lekce je zdarma, rezervace 
na tel. 736 540 894
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NÁVŠTĚVA V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V BERGENU

Osm pedagogů Základní umělec-
ké školy Bystřice n. P. a kurzů ART 
navštívilo v rámci pětidenní studijní 
cesty vzdělávací zařízení pro mladé 
norské talentované školáky – Ber-
gen Kulturskule, což je obdoba čes-
kých ZUŠ. Studijní cesta proběhla 
na konci srpna a byla zaměřená na 
poznání norského systému umělec-
kého školství a ve dvou jednacích 
dnech proběhlo setkání s norskými 
pedagogy, výměna know-how a spe-
cifi ckých pedagogických postupů. 

Došlo i na návštěvy v konkrétních 
hodinách výuky houslí, saxofonu, 
violoncella, zpěvu, ale také např. 
dokumentárního fi lmu. 

Významnou součástí studijní 
cesty byla návštěva hudební fakulty 
Griegovy akademie, kde jsme vy-
slechli zahajovací koncert studentů. 
Navštívili jsme také koncert a mu-
zeum v nedalekém Troldhaiugen, 
kde žil a tvořil nejznámější norský 
skladatel Edvard Grieg a festivalový 
varhanní koncert v Domkirke Ber-

gen. Mimořádným a neplánovaným 
zážitkem bylo hudební vystoupení 
královské gardy a setkání s norskou 
královnou Sonjou před vernisáží její 
výstavy Texture v Grieghallen.

V oblasti výtvarného umělecké-
ho vzdělávání byla mimořádnou 
zkušeností návštěva muzea KODE, 
které kromě obvyklých výstavních 
projektů má jako samostatný oddíl 
dětskou „Uměleckou laboratoř“, ve 
které probíhají tvořivé projekty pro 
děti a rodiče a výstavy, zaměřené 

na kreativní vícesmyslové vnímání 
umění již od nejmladšího věku.

Celá studijní cesta mohla pro-
běhnout díky podpoře Norských 
fondů, konkrétně Fondu pro bila-
terální spolupráci na národní úrov-
ni a významným způsobem obohati-
la kulturní i profesní rozhled všech 
zúčastněných.
      ZUŠ & ART

 
 

INFORMACE A P IHLÁŠKY TEL.: 605 468 112, 

 Za ínáme od 3. íjna 2016 

AQUAEROBIC 
Zábavné, tane ní a zdravotní cvi ení ve vod  na r zné hudební styly 
Jednotlivý vstup 100,-K /hod., senio i (65+) a studující 70,-K /hod. 
St eda 18:30 - 19:30 v bazénu sportovní haly v Byst ici n. P. 
(Pond lí 18:30 - 19:30) 

Wellness cvi ení 
Pro zdraví, dobrou náladu, kondici a pohodu  
Body & mind cvi ení - Jóga,  Pilátes, Body balanc, Feldenkraisovo cv., Tchi- toning 
Pond lí  19 - 20 hod. (úterý), malý zrcadlový sál Orlovny  (50,- K /hod.) 

Funnydance  Tane ní abeceda, cvi ení formou r zných tane ních styl  

       Ned le 18–19 hod. Zrcadlový sál Orlovna Byst ice n. P. (50,-K /hod.) 

TRADIČNÍ HODY V BRANIŠOVĚ

   Od 13:00 hodin – průvod krojované chasy po obci v Branišově 
   Od 16:00 hodin – čtení hodového ortelu  na návsi u máje 
   Od 17:30 hodin - Hodová zábava v KD v Branišově  – hudba „Zuberská šestka“  

neděle 2. 10. 2016
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Společnost Wera Werk je již dlou-
há léta významným zaměstnavatelem 
a partnerem města Bystřice nad Pern-
štejnem. Mnoho otázek bylo tedy již 
zodpovězeno. Nicméně si myslím, že 
je vhodné seznámit se s názory a ideo-
vými cíli vedení fi rmy do budoucna. 
Z tohoto důvodu jsme požádali o roz-
hovor jednatele společnosti Martina 
Broicha a Davida Zemana

Wera Werk je česká fi rma s ně-
meckým společníkem vyrábějící 
v Bystřici. Utahovací nářadí se 
produkuje i v mateřské společnosti 
v Německu?

D.Z. Mateřská fi rma v německém 
Wuppertalu má v segmentu ručního 
utahovacího nářadí dlouholetou tradi-
ci. Samotná výroba je dnes soustře-
děna v Bystřici. V Německu pracují 
vývojáři, funguje tam logistický sklad, 
který se koncem roku přestěhuje do 
zbrusu nové haly, obchodníci a distri-
buční společnost, která naše výrobky 
prodává po celém světě.

Jaký je objem výroby?
M.B. Roční objem výroby činí pro 

hrubou představu 70 milionů bitů, 
přes deset milionů kusů šroubováků 
a samozřejmě sortiment dalších vý-
robků, jako jsou například držáky bitů, 
úhlové klíče, nářadí pro momentové 
utahování, ráčny či očkoploché klíče. 

Objem výroby rok od roku stoupá, což 
je odvislé od růstu obratu. Od začátku 
roku jsme z tohoto důvodu přibrali 
35 zaměstnanců na nově vytvořená 
pracovní místa. Z Bystřice každý den 
do Německa odjíždí kamion výrobků.

Co se týče obratu fi rmy Wera 
Werk – jaký je v současné době?

D.Z. Za rok 2015 to bylo celkem 
830 milionů korun a v letošním roce 
očekáváme nárůst o zhruba 8%. V mi-
nulém roce jsme opět hodně investo-
vali do nových strojů a zařízení, jedna-
lo se o osmdesát milionů korun.

Je velký problém „sehnat“  kvali-
fi kované pracovníky?

D.Z. Jednoduché to není, protože 
technické profese na trhu práce dlou-
hodobě chybí. Také z tohoto důvodu 
už deset let spolupracujeme s bystřic-
kou VOŠ a SOŠ zemědělsko-tech-
nickou, kde byl otevřen učební obor 
zámečník strojní výroby. Žáci od nás 
mají možnost získat prospěchové sti-
pendium, chodí k nám na placenou 
praxi, skládají přímo v našem provozu 
závěrečné praktické zkoušky a mohou 
si přivydělat při prázdninových brigá-
dách. Ti, co získají stipendium, k nám 
pak nastupují do prvního zaměstnání, 
tedy za předpokladu, že nechtějí ve 
studiu pokračovat. Letos například do-
stává prospěchové stipendium třináct 

Wera Werk v Bystřici je již 21 let

Psal se rok 1995, když začala 
v Bystřici nad Pernštejnem na louce 
u vlakového nádraží vznikat dceři-
ná společnost německé fi rmy Wera 
Werk. Nikdo tenkrát ještě netušil, 
že o jednadvacet let později – v roce 
2016 – bude z počátečních 3.500 m2 
zabírat už 19.000 m2 užitné plochy 
a dosahovat ročního obratu 800 mi-
lionů korun. Takové byly v té době 
možná pouze sny Dipl. Ing. Martina 
Broicha, kterého německá rodinná 
fi rma s tradicí od 30. let dvacátého 
století pověřila vybudováním výrob-
ního závodu v České republice.

Během těch dvaceti let vývoje se 
výroba utahovacího nářadí rozrost-
la z původních šroubováků jedné 
výrobkové řady také na bity, držá-
ky bitů, úhlové a očkoploché klíče, 
ráčny, sady ořechů a momentové 
nářadí. 

Firma neustále modernizuje a roz-
šiřuje nejen svůj strojový park, ale 
také počet zaměstnanců. V součas-
nosti se zde přímo či nepřímo podílí 
na výrobě utahovacího nářadí již 600 
pracovníků a specialistů z blízkého 
i vzdáleného okolí.

Protože původní německý vlast-
ník neměl v rodinné tradici násle-
dovníka, rozhodl najít pokračova-
tele, který bude i nadále poskytovat 
klid a dlouhodobou perspektivu fi r-
mě a jejím zaměstnancům.

Novým majitelem celé skupiny 
Wera se v polovině letošního roku 
stal Bitburger Holding. Jedná se opět 
o německou společnost se silnou 
rodinnou tradicí, která se nadchla 
odbornou kompetencí, vysokou mí-
rou inovací a tržní strategií spojenou 
s  Wera-Tool Rebel image a rozhod-
la se investovat do společnosti Wera 
a jejích zaměstnanců.

Vlastní produkcí je Bitburger 
Holding již 200 let zaměřen na zcela 
jinou oblast než je utahovací nářadí, 
a to na nápoje – vlastní několik pi-
vovarů, prodává zejména na němec-
kém trhu několik pivních značek 
a minerální vodu. Vedle toho má 
Bitburger Holding ve svém portfo-
liu i úspěšné fi rmy z jiných průmy-
slových oblastí. 

Nový vlastník počítá s dalším 
růstem, investicemi a posilováním 
značky Wera.

O společnosti

Jsme česká firma, stavíme na šikovných lidech z Bystřicka
učňů, kromě toho jim také přispíváme 
např. na školní lyžařské kurzy nebo 
získání řidičského průkazu.

Spolupracujete také s jinými ško-
lami? 

M.B. Pokud jde o základní školy, tak 
spolupráce probíhá ve formě exkurzí, 
kde se děti z Bystřice a okolí v provozu 
seznámí s tím, co se ve fi rmě vyrábí. 
Vzhledem k tomu, že u nás pracují pře-
devším lidé z Bystřice a blízkých obcí, 
řada školáků už má o fi rmě nějaké po-
vědomí, protože jsou zde zaměstnáni 
třeba jejich rodiče nebo jiní příbuzní. 
Finančně podporujeme místní gymná-
zium, starším studentům nabízíme letní 
brigády. Čas od času spolupracujeme 
i s vysokoškoláky z regionu při jejich 
bakalářské či diplomové práci. Pokud 
se jedná o kooperaci s bystřickou ze-
mědělsko-technickou školou, tak letos 
jsme ji podpořili asi osmdesáti tisíci ko-
runami v rámci krajského projektu Po-
stav si své auto, kterého se škola účast-
ní. V minulých letech jsme jim vybavili 
dílny kvalitním nářadím a fi nančně ško-
lu podporujeme při již tradičním oblí-
beném studentském majálesu. Opětov-
ně začínáme poskytovat i stipendia stu-
dentům VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. 

Podporujete i další obecně pro-
spěšné aktivity?

D.Z. Podporujeme rovněž kulturu. 

Například již několik let spolupra-
cujeme s místní Bystřickou kapelou 
a smyčcovým orchestrem SONK. 
Přispíváme také některým zájmovým 
sportovním skupinám, a to jak z řad 
dospělých, tak dětí. Dlouhodobě pod-
porujeme dobrovolné hasiče z Bystři-
ce a některých dalších blízkých obcí. 
Podporu dostávají i fi remní kuželká-
ři, volejbalisté a hráči malé kopané; 
z mládežnických družstev nelze opo-
menout podporu velmi úspěšného od-
dílu šermířů, dále mladých fotbalistů 
nebo basketbalistů. To úzce souvisí 
s celkovou politikou fi rmy a její pod-
porou společenského dění v regionu 
Bystřicko. Firma se snaží zlepšovat 
zázemí škol, podporovat zájmové 
aktivity dětí v rámci DDM a rovněž 
dodává své výrobky do tomboly míst-
ních plesů. 

Výroba Wera Werk je v České 
republice, ale prodej zajišťuje ně-
mecká společnost. Musí tedy vaši 
zaměstnanci disponovat znalostí 
němčiny?

D.Z. Ne všichni. U většiny dělnic-
kých profesí znalost němčiny nevy-
žadujeme, ale například u předáků, 
mistrů ve výrobě a technologů jsou 
pochopitelně určité znalosti němčiny 
potřeba, protože technická dokumen-
tace z mateřské fi rmy je v němčině 
a v tomto jazyce se odehrává i komu-

V minulém čísle Bystřicka jsme naše čtenáře obsáhle seznámili s  fi rmou 
přicházející do našeho regionu Cooper Standard Automotive. Rádi bychom 
vám proto v tomto vydání připomněli společnost, která v oboru strojírenství 
v Bystřici nad Pernštejnem působí více jak dvacet let, fi rmu Wera Werk.

Jednatelé fi rmy Wera Werk - Martin Broich a David Zeman
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nikace s techniky a vývojáři. V němči-
ně a angličtině probíhají i další styky 
s mateřskou společností a dodavateli, 
takže nutně potřebuje cizí jazyk větši-
na administrativních pracovníků. Za-
městnancům nabízíme kurzy němčiny 
a angličtiny přímo ve fi rmě.

V současné době jistě vnímáte 
příchod nové fi rmy Cooper Stan-
dard do Bystřice a její masívní ná-
borovou kampaň na nové zaměst-
nance. 

M.B Samozřejmě tuto situaci vní-
máme a monitorujeme. Nová fi rma 
v Bystřici bude mít velký vliv na 
zdejším trhu práce. Pokud je již nyní 
poptávka po kvalifi kovaných pracov-
nících vyšší než nabídka, je jisté, že 
situace bude ještě horší. 

Základním tématem kampaně 
jmenované fi rmy je profesionalita, 
odpovědnost, ale zejména zajíma-
vá nabídka fi nančního ohodnocení 
zaměstnanců. Vnímáte tuto situaci 
jako možné ohrožení vaší fi rmy 
z důvodu možného odlivu zaměst-
nanců?

M.B. Každá fi rma, a je jedno, zda 
česká, německá či americká, se musí 
řídit pravidly trhu a s tím související 
nabídkou  a poptávkou. To se týká 
i výše mzdy. Rozumíme tomu, že 
v současné době, kdy jde ekonomika 
státu nahoru, kdy vláda i odbory volají 
po zvyšování mezd, volají po zvýšení 
i samotní zaměstnanci. Trh je živý or-
ganismus a naše fi rma se mu přizpůso-
buje. Na tuto situaci jsme v tomto roce 
reagovali a samozřejmě budeme vývoj 
i nadále sledovat. Jsme si jisti, že doká-
žeme nabídnout zaměstnancům atrak-
tivní pracovní a mzdové podmínky. 

D.Z. Naše fi rma v Bystřici zaměst-
nává více než 600 pracovníků a já 
osobně si velmi vážím toho, že všichni 
naši zaměstnanci měli vždy měsíční 
mzdu pravidelně a včas na svém účtu. 
A to i před osmi či deseti lety, tedy 
v době, kdy ostatní fi rmy s pravidel-
nými výplatami velmi bojovaly. Mzdy 
v naší fi rmě jsou pravidelně každý rok 
valorizovány.

M.B. Všichni si však musí  uvě-
domit, že zvyšování mezd vyvolané 
billboardovou kampaní fi rmy Cooper 
se nedotýká jenom naší fi rmy. Pokud 
se zvedají mzdy u jedné fi rmy, či u 
jednoho odvětví, zákonitě se to projeví 
i u jiných podniků, místních podnika-
telů či služeb. Rostoucí mzdy lidé urči-
tě uvítají, ale příliš rychlý vývoj může 
vést i k problémům, zvláště na regio-
nální úrovni. Na špatně placené práce 
nebude dostatečná kapacita. Je záko-
nité, že se budou muset zvýšit mzdy 
např. i u místních podniků, obchodů 
a komunálních či sociálních služeb, 
které se už nyní mohou v některých 
případech jevit jako podhodnocené. 
Tím se ovšem zvýší i cena těchto slu-
žeb pro občany. Trh má svoje zákoni-
tosti, ale bohužel je pokřiven v oka-
mžiku, kdy na něj vstoupí nový prvek 
zvýhodněný dotacemi nebo jinými ve-

řejnými pobídkami, přičemž stávající 
fi rmy takové zvýhodnění nemají a ani 
v minulosti neměly. 

D.Z. Všeobecný nedostatek kva-
lifi kovaných pracovníků je samo-
zřejmě významným problémem. Na 
druhou stranu  nová fi rma v Bystřici 
může znamenat i jisté pozitivum pro 
atraktivní zaměstnavatele v regionu. 
Díky masivní kampani zaregistru-
jí lidé nejenom z Bystřice, že je zde 
dostatečná možnost zaměstnání i pro 
ty, kteří v současné době dojíždějí do 
fi rem vzdálených mnohdy i více jak 
30 kilometrů. Lidé budou zvažovat, 
zda ztráta času při dojíždění a vyso-
ká zátěž dvanáctihodinových směn či 
nepřetržitý provoz ve fi rmách v okolí 
Brna je pro ně dlouhodobě zajímavá. 
Budeme rádi, když budou hledat prá-
ci v místě svého bydliště. Bystřice je 
nyní z hlediska práce dostatečně sil-
nou a zajímavou lokalitou i pro lidi 
z jiných regionů.

 
Pokud se můžeme bavit otevřeně,  

čím můžete potencionální zájemce 
o práci nalákat a jaké jsou mzdové 
relace ve vaší fi rmě, pokud je bude-
me srovnávat s fi rmou Cooper?

M.B. Pokud se podíváme na částky, 
které reklamuje fi rma Cooper, nemohu 
jednoznačně identifi kovat, co přesně se 
pod jednotlivými pracovními pozicemi 
skrývá, a z tohoto důvodu nemohu říci, 
jestli je to hodně či málo. Co mohu 
s jistotou říci je to, že naše fi rma je ve 
mzdové otázce konkurence schopná, 
a že dokážeme zaměstnance na srov-
natelných pozicích ohodnotit stejně, 
nebo lépe jako jiné fi rmy v regionu. 

D.Z. Naše fi rma se řídí svým vnit-
ropodnikovým systémem odměňová-
ní. Nastupující pracovník má stano-
venou základní mzdu, která se po za-
pracování zvyšuje. Výše mzdy je také 
závislá na typu pracoviště. Pokud jsou 
ztíženy pracovní podmínky, opět se 
tato skutečnost projeví ve mzdě. Náš 
mzdový systém je založen následně 
i na výkonu a produktivitě práce a na 
týmové spolupráci. Každý tým má 
stanovený měřitelný ukazatel, a pokud 
jej plní nebo přesahuje, i to se následně 
odrazí na výši mzdy. Každý má do ur-
čité míry šanci výši své mzdy ovlivnit.

M.B. Základem každé fi rmy, a ne-
jinak je tomu i u nás,  je spokojený 
zaměstnanec. S tím souvisí nejenom 
adekvátní mzda, ale také mnoho nava-
zujících atributů jako je forma spolu-
práce mezi zaměstnanci, kultura práce 
a úroveň komunikace zaměstnanců 
mezi sebou i vedením fi rmy. 

D.Z. Proto se snažíme se zaměst-
nanci komunikovat a v případě jejich 
potřeb jim vycházet vstříc. Na pra-
covištích, kde je to možné, nabízíme 
dvousměnný provoz, který uvítají 
zejména ženy s malými dětmi. Stejně 
tak máme na minimum omezenou ví-
kendovou práci. V sobotu vykrýváme 
pouze nejnutnější provozy, a to ještě 

podle tlaku na jednotlivé zakázky. 
V neděli je výroba zastavena zcela. I to 
je, myslím, jeden z benefi tů naší fi rmy.

M.B. Možná to zní ode mne  jako 
Němce legračně, ale já vždy říkám, 
že my jsme česká fi rma, neboť naše 
fi remní kultura je tvořena v českém 
prostředí téměř čtvrtstoletí. Většina 
zaměstnanců, a to i ve vedoucích pozi-
cích, jsou místní lidé. Ti za ty roky vědí, 
že se snažíme jednat vždy korektně. 
Snad i proto jsme bez větších výkyvů 
v čase  stále úspěšní. Této naší stabili-
ty si váží i náš nový německý majitel.

D.Z. Je jisté, že nikdy nebudou spo-
kojení všichni, nicméně v naší fi rmě 
je mnoho zaměstnanců, kteří jsou tu 
s námi od samého počátku. Máme tu 
však i zaměstnance, kteří k nám přišli 
hned po škole a neměli žádnou další 
zkušenost z jiného zaměstnání. Proto 
se  po čase rozhodli najít si „lepší“ prá-
ci. Mnoho z nich brzy zjistilo, že to asi 
u nás není tak špatné a vrátili se k nám. 
Víte, ono je jednoduché, když fi rma 
napíše, že u ní je atraktivně vysoká 
mzda a jiná lákadla. Vždy však záleží 
na realitě a pocitu každého jednotliv-
ce. Nikdy  není nic jen černé nebo bílé.

Dokážete srovnat vaši výrobu 
s výrobou fi rmy Cooper Standard. 
V čem podle Vašeho názoru vidíte 
výhody či nevýhody jednotlivých 
provozů. Jaké jsou kladeny nároky 
na zaměstnance ve vašem provozu 
např. na hlučnost či fyzickou odol-
nost?

M.B. Jednoznačně neznám přesně 
provoz fi rmy Coooper,  a proto nechci 
spekulovat. Ale  jak jste se i Vy sám 
mohl přesvědčit, veškeré naše provozy 
jsou v čistém a moderním prostředí. 

D.Z. Pro naše zaměstnance vytvá-
říme co nejlepší pracovní prostředí. 
Na většině pracovišť není práce ste-

reotypní, protože při 5000 prodejních 
artiklech se výrobky často mění. Naše 
fi rma dbá na bezpečnost práce a er-
gonomii pracovišť. Spolupracuje i se 
zdravotním institutem, jehož pracov-
níci měří svalovou zátěž pracovníka 
a my následně podle těchto výsledků 
upravujeme provoz tak, aby při urči-
tých činnostech nedocházelo k jedno-
strannému přetěžování.

D.Z. Když jste přicházel, jistě jste 
si také všiml, že rekonstruujeme naši 
kantýnu. Chceme podmínky pro naše 
zaměstnance neustále zlepšovat, a to 
jak na pracovišti, tak i v době přestáv-
ky a relaxace. K tomu slouží i ven-
kovní plochy s lavičkami a přístřešky. 
Přestože naše fi rma není zastáncem 
kouření, máme zde pro kuřáky připra-
veny důstojné přístřešky.

Jistě monitorujete i situaci týka-
jící se těžby na Dolní Rožínce. Po-
čítáte s možným uplatněním těchto 
zaměstnanců?

M.B. Ani v nejmenším se nebrá-
níme pracovníkům z uranového prů-
myslu. Několik jich u nás již pracuje. 
Vždy záleží na konkrétním jednotliv-
ci. Samozřejmě je to pro většinu velká 
změna, ale pokud chtějí spolupraco-
vat, brzy se zapracují a stanou se plat-
nými členy týmu.

Vždyť už nyní mnozí  z našich za-
městnanců, kteří obsluhují i složitější 
stroje, nejsou vyučeni v oboru. Vý-
hodou tohoto regionu je totiž i to, že 
je zde mnoho šikovných, pracovitých 
lidí, kteří jsou manuálně zruční. Lidé 
zde mají zahrádky či domky, kde si 
většinu věcí opraví sami. Přestože jsou 
vyučeni v jiných profesích, svoji zku-
šeností a osobitou zručností novou 
práci velmi rychle zvládnou. A toho 
si velmi ceníme.

Děkuji za rozhovor
Radek Vojta
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VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 7   

Od 1. května probíhá 10. ročník poznávací soutěže

Letos probíhá už 10. ročník vědo-
mostní a poznávací soutěže S Vodo-
milem Zubří zemí. 

Každé z míst je spjato s nějakým 
spisovatelem a současně s jeho lite-
rárním dílem. Tím pádem nepozná-
váme jen hezká místa na Vysočině, 
ale připomeneme si i 10 autorů 
a dokonce hned 11 jejich knížek. Do 
31. října 2016 můžeme cestovat 
a sbírat razítka a do 25. listopadu 
musíme vyplněné legitimace, na 

nichž jsou pravidla soutěže uvedena, 
odevzdat v TIC v Bystřici n. P. Kdo 
bude mít v pořádku 8 rubrik, získá 
volnou vstupenku do Městského 
muzea v Bystřici, za 9 rubrik pak 
volnou vstupenku do Centra Eden, 
v obou případech na sezónu 2017. 
Kdo bude mít v pořádku všech 
10 razítek i odpovědí, postoupí do 
losování o hlavní ceny, které proběh-
ne 26. listopadu 2016.
  Hynek Jurman

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 14

Plastika Kruhy  (Q)

V parku za bývalou radnicí na Tyršově 
ulici v Bystřici nad Pernštejnem stojí litinová 
plastika „Kruhy“ od akademické sochařky 
Miroslavy Špačkové. Dílo vzniklo ve ště-
pánovské slévárně během prvního Sochař-
ského sympozia v roce 2006 a na své místo 
bylo umístěno o rok později. Plastiku tvoří 
čtyři litinová oka černé barvy, která spojují 
čtyři červené disky.  Celý objekt je situován 
na výšku a je upevněn na nízkém kamenném 
podstavci. 

Hynek Jurman

Z Bystřice přes Brno až na konec světa
20. října 2015, 8:20 ráno, brněnské 

hlavní nádraží. Fotka před tabulí bez 
cílové stanice a... vyrážíme! Dusno, 
vedro, deset hodin večer, 35 stupňů, 
stojíme v pohorách na letišti v Dubaji. 

Z nejvyšší budovy světa všechny 
okolní mrakodrapy a mnohaprou-
dé silnice vypadají jako miniaturní 
kulisy pro loutkové divadlo. Usíná-
me v posteli v nejlevnějším hotelu. 
I tak je pekelně drahý. Cizích poste-
lí bude ještě spousta. Jako nocí ve 
stanu. První den je za námi. Kolik 
jich bude dohromady? Odešli jsme 
z práce, pustili skvělý podnájem, 
vyřídili nutné formality, naočkovali 
nutné protilátky, zabalili svůj život 
do krabic a dvou krosen a teď jede-
me vstříc neznámu. Možná kolem 
světa, každopádně do světa!

Než jsme ten zvláštní dubajský 
luxus uprostřed pouště stihli vstře-
bat, ocitli jsme se v extrémně chu-
dém Kathmandu v Nepálu. Už na 
letišti, jako by se zastavil čas někdy 
v padesátých letech. Nocleh v nej-
levnějším guesthousu nás učí, že 
realita tu vypadá jinak než z fotek. 
Ulice plné rozšlapaných obětin, bu-
ddhistických stupp, vůně vonných 
tyčinek i zápachu tlejících potravin, 
potulní psi, prach a bída. Po probu-
zení z kulturního šoku si užíváme 
toho, za čím jsme sem hlavně zaví-
tali - nádherné majestátné Himálaje! 
Zdoláváme Annapurna base camp, 
desetidenní trek do 4130 m.n.m. 
a během jednoho dne zažíváme 
hned tři roční období.

Dál se přesouváme za vůní čaje 
a nádherně zelenými čajovými plan-
tážemi i největším květem světa do 
Malajsie. Poprvé v životě sedíme 

na dvou kolech poháněných moto-
rem :) Tohohle menšího bratra auta 
(jak je skútr nebo motorka v mnoha 
asijských zemích chápána) pak ještě 
využíváme pro nespočet výletů. 

Vietnam projíždíme od severu 
k jihu a slavíme tu, pro zdejší té-
měř neznámé, Vánoce. Zamilujeme 
se do místních nudlových polévek 
i skvělé kávy na tisíc způsobů. Ochut-
náváme život horských kmenů, ve 
své surovosti pro nás tak nepředsta-
vitelný. Po řece Mekong doplouvá-
me do Kambodži, opředené hrůzný-
mi činy nedávného režimu Rudých 
Khmerů. Pozorujeme tu vzácné říč-
ní delfíny i slony v džungli. Východ 
nám rudou hlínou připomíná Afriku, 
západ bohužel velké mraveniště, 
z něhož se vytratila osobitost.

Na "moment" se zastavujeme 
v bujarém Bangkoku a kosmopolit-
ním Singapuru, abychom se odtud 
přehoupli na Filipíny. Věděli jste, 
že tahle země zahrnuje 7000 ost-
rovů? A to se ještě neví, jestli je to 
počet při přílivu nebo odlivu :) My 
se rozhodli pro netradiční road/boat 
trip, po třech dnech pátrání odchází-
me z jednoho shopu vítězoslavně se 
stanem a bez jediného letu jsme pro-
jeli osm fi lipínských ostrovů. Další 
letenky nás pak z horka a slunečna 
zavanuly na Taiwan, ostrůvek polo-
viční rozlohy ČR, kde skoro nikdo 
nemluví anglicky a v obrázkovém 
písmu jsme naprosto ztracení. Ztra-
cení jsme ale v ráji jednoho z ekono-
mických tygrů Asie.

Původní plán byl JV Asii jen 
ochutnat během tří, čtyř měsíců. 
Cestu do vysněné Jižní Ameriky 
ale nechtě přehodnocujeme, když 

se objevuje neznámý virus zika... 
Je březen a my jsme pořád ještě 
jako bílí jednorožci mezi spoustou 
tmavovlasých a tmavookých Asiatů. 
Přes exotické Borneo, třetí největší 
ostrov světa, míříme k protinožcům 
v době jejich podzimu.

Z jižní polokoule jsme procesto-
vali čtyři australské státy. Tasmánii, 
někdo říká Nový Zéland v malém, 
okolí Melbourne s Great oceán road 
s útesy Dvanácti apoštolů, Sydney, 
národní park Blue Mountains a kus 
Západní Austrálie - pro nás té pravé 
Austrálie. Přesedlali jsme zase na 
jiný styl cestování a ač je to možná 
v tak drahé zemí k nevíře, v půjče-
ném autě a díky nocování pod stanem 
tu cestujeme za stejně náklady jako 
v laciné JV Asii. Najednou tu všichni 
mluví srozumitelnou řečí, doprava se 
řídí řádem, v mhd nehraje hudba tak 
šíleně hlasitě, naopak všichni beze 
slova a nehybně koukají do svých 
telefonů a tabletů, všichni spěchají 
a mnozí neví kam. A do toho premýš-
líme o tom jet do stejně civilizované 
USA a Kanady. Pereme se vnitřně 
s myšlenkou, že bychom neuskuteč-
nili původně plánovanou cestu kolem 
světa... "Změní se Severní Amerika 
za dalších deset, dvacet let? Ať už kul-
tura, společnost nebo přírodní krásy 
už dnes zaštítěné správou národních 
parku?" ptáme se sami sebe. V duchu 
si odpovídáme "ne" a kupujeme le-
tenky do Indonésie!

Pod rovníkem jsme tak ještě pro-
jeli Bali, které, ač plné turistů, jsme 
si užili neturisticky a získalo si nás 
úsměvem domorodců, roztomilou 
architekturou a květy plumerie na 
každém kroku. A kus Jávy s maje-

státnými vulkány, kde nám poslední 
den ukradli foťák (abychom ho o tři 
dny později "našli" - že se prodá-
vá na internetu). Nevzdali jsme se 
a přehoupli se do Myanmaru, země 
tisíce úsměvů a snad miliónů chrá-
mů. Země s nejmladší demokracií, 
kde je alkohol levnější než pivo.

V Thajsku, oblíbené exotické de-
stinací, pak zkoušíme jít nevyšlapa-
nou cestou a hledat místa, která ještě 
neobjevily davy (bílých) turistů. 
A že je to teda fuška! Bangkok vyu-
žíváme jako dopravní uzel pro spo-
jení s Evropou, letíme do Londýna.

Slunce tu najednou nezapadá ko-
lem půl sedmé, ale až o půl desáté. 
Ze dna krosny vytahujeme stan, aby-
chom tu posledních deset dní naší 
desetiměsíční poutě světem usínali 
u pobřeží nebo na pastvinách.

16. srpna 2016, 10:45 hod., vídeň-
ské letiště, do Brna a rodné Bystřice 
už co by kamenem dohodil. Nemůže-
me tomu uvěřit, jsme zpátky! Vděční 
za to, kde jsme se narodili a kam se 
můžeme vracet, s jiným pohledem na 
život a svět... O 300 dní starší a bo-
hatší o nespočet zážitků a tisíce fotek.

Pavla a Pavel Wilhelmovi

Pavla Wilhelmová, roz. Prokopová
Dnes už Brňačka, ale rodačka 

z Bystřice nad Pernštejnem. Poctivě tu 
odchodila mateřskou i základní školu 
a osmileté gymnázium. Vysokoškol-
ská studia ji pak odvedla do moravské 
metropole, kde potkala dnes už man-
žela Pavla. Do Bystřice se však vždy 
ráda vrací k rodině, známým a za ma-
lebnou přírodou Vysočiny. 
Fotky na: 
http://leteckaposta.cz/596973136 
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OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
František Dědek   (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)

Ačkoliv takto Karel bohatý dosti 
byl pokárán, protože, byv před časem 
od ostrého hocha přepaden, osobu 
svou brániti se osmě lil, přece tímto 
skutkem nebyla ztracená Ro salka zase 
získána. A když k tomu všemu Blažej 
se dozvěděl, že jeden hezký a štíhlý 
poddůstojník vojenský tak smělý jest, 
Rosalce z jistých ohledů dvořiti, přešel 
jeho blažený cit z vykonané pomsty 
jakož i ne štěstí jeho v záležitostech 
svatebních v ná hlou zoufalost. Umí-
nil si pevně všem po dobným snahám 
budoucně dáti výhost a svou drahou 
osobu navždycky před žen ským po-
hlavím chrániti; v čem ale měl hledati 
náhradu za tu mezeru, která tako-
výmto nemilostivým předsevzetím 
povstala v duševním životě jeho?

Slyšel nebo četl jednou – myslím 
ale, že to jen slyšel, poněvadž se čte-
ním tuze nezabýval – že kdo má štěstí 
v lásce, má neštěstí ve hře. Jeho vlastní 
rozum hned radu tuto k vlastnímu pro-
spěchu obrátil: „Proč by tedy neměl 
míti štěstí ve hře ten, jenž ho nemá 
v lásce? Buďto první prů pověď jest 
nepravá, a tím i druhá, aneb jsou obě 
pravdivé.“ Tak sám u sebe rozumoval, 
oddal se karbanu, protloukal se tímto 
řemeslem po celém okolí, hledal no-
vých přátel a nového štěstí, a jak už 
to tajný bůžek umění karbanického 
navlíkati umí, ostrý hoch na začátku 
vyhrával ne smírně, neptal se již více 
po práci a výdělku, zato by se byl, 
kdykoliv měl pořádnou opici, s chutí 
pana hraběte optal, prodá-li své pan-
ství a zač.

Starý Blažej, jemuž ani obecní býk 
ne mohl na nohy pomoci, namáhal se, 
syna svého přesvědčiti o tom, že jest 
povinností jeho přispěti mu v úřadě 
pastýřském, jenž jest věru práce ho-
vadská. Syn si myslil: „Bůh uchovej! 
Našel jsem jedenkráte štěstí a budu 
se jej držeti a žádné pošpiněné za-
městnání v chlévích neb na pastvách 
mne od něj neodvrátí.“ Takto, ačkoliv 
rodiče jeho vždy více a více hladem 
se mořili, žil syn v celém okolí s leh-
kými společníky velmi vesele, nosil 
vousy, kouřil cigáry, a hejřil a pil až 
do pozdních hodin nočních, jako paša 
turecký. V kostele arci již dlouho ne-
byl, ale jedenáctou v hospodě, kde 
se sklenicemi vyzvání, nikdy neza-
nedbal, jestliže jen trochu odpolední 
opici byl prospal; kde nejchutnějších 
ledvinek z ky sela aneb nejlepších 
jater proti následkům nemírné-
ho pití bylo dostati, věděl na vlas.

Tak to šlo dále – až to došlo. Uča-
roval-li mu někdo, čili snad vjel sám 
rarášek do těch čtyř králů a es, aby jej 
po zlobil a oloupil? Dost na tom: na-
jednou pře vrhlo se jeho štěstí a Blažej 
musil vytasiti se, chtě nechtě, se svými 
uhospodařenými dvacetníky – oblíbe-
ným to penízem ven kovanů; i schova-
ným tolarům, tvrdým i netvrdým, hro-
zilo to samé nebezpečenství. Nadarmo 
počal přemýšleti a hlavu si lámati, kte-
rak by rozhněvané štěstí, jež jej někdy 

Pokračování z minulého čísla  až do omrzení pronásledovalo, zase 
k sobě a ke kartám svým upoutal – nic 
naplat, a kolik mají kostky černých 
puntíků a kolik mají karty jednotli-
vých čísel a obrázků, to likeré neštěstí 
z nich se na něj šklebilo jakoby mu na 
posměch a na vzdory. Arciť že tím hr-
dina náš se nedal odstrašiti a hrál čím 
nešťastněji, tím prudčeji.

Tu se přihodilo jednoho dne, že 
známý myslivec mu pravil: „Tuto puš-
ku bych měl dnes poslati svatojanské-
mu hospodskému. On ji zejtra bude 
potřebovati, a já ještě dnes musím do 
lesa. Ty nemáš ničeho na práci, jsi 
svobodný a pánem svého času. Buď 
tedy tak dobrý a vezmi hospodskému 
tu pušku s sebou, vždyť tam snad bez 
toho půjdeš.“ 

„Pro mne,“ vece na to Bla žej, „sem 
s ní!“ On si něco na tom zakládal, že 
mohl s puškou na zádech přes les na 
svatojanský kopec si vyšlapovati, kde 
podle poutnické kaple osamělá hos-
poda stojí, nazvaná jsouc ve vůkolí 
hospodou svato janskou. Protože ale 
neměl naspěch, postupo val zdlouha-
vě a večerní červánky již pro rážely 
skrze větve stromové, když dorazil 
k hospodě. 

„Je hospodský doma?“ ptal se, 
vcházeje do světnice. Hospodská od-
pověděla, že není, odešel prý dnes za 
kopec do města na koňský trh. Hrdý 
a svědo mitý posel neodevzdal paní 
pušku donese nou, nýbrž uhostil zbraň 
svou do koutu a sám sebe nedaleko 
ní, nechal si nalíti pintu piva a myslil 
u sebe: „Kdybych jich i tucet vypil, 
nebudu nic platit, kdopak by se za-
darmo s tím sochorem nosil.“ Ostří 
hoši mají to ve zvyku, že i nejmen-
ší službičky své vysoko cení, právě 
proto, že snad málokdy se k nim ne-
chají potřebovati. Jenom jeden host 
byl v hospodě a ten seděl mr zutý 
a zádumčivý Blažejovi právě naproti.

Dlouhá chvíle jest nakažlivá. Žád-
ného hlasu a zvuku v pošmourné jizbě 
kromě brunčícího kolovrátku, kterým 
vyráží se ho spodská. Hodiny, jež ně-
kdy nadělaly dosti rachotu, stály, jako 
by jim něco scházelo. I švitořivá pěn-
kava umlkla v drátěném vězení svém, 
měla prý tipec. Chvilkou bu bnoval 
Blažej prsty na stůl, brzo ale uml knul. 
Chvilkami odkašlával si cizinec, hned 
ale zase svou těžkou hlavu oběma lok-
ty podepřel. Hospodská zývala hlasitě, 
Blažej též a cizinec za ním.

Zatím bylo slyšet od kapličky kle-
kání. Hlaholem zvonku obživli pří-
tomní. Žena poklekla a modlila se 
tiše. Oba hosté zů stali sice sedět, po-
hybovali však rtoma, ja ko by něco od-
říkávali. Hospodská dala dobrý večer 
a Blažej pravil k soudruhovi: „Jestliže 
i vy tu míníte čekat, až vyjde měsíc, 
jako já, tedy bychom si mohli kartami 
čas ukrátiti.“

Neznámý na to: „Byl jsem v 
Kramá řové a chtěl jsem od sedláka 
Mrhálka míti svoje peníze, dal mi ale 
jen několik zlatých na odrážku a má 
žena bude hubovati, jest liže tak málo 

domů přinesu. Proto raději čekárn do 
noci. Nemám také mnoho štěstí ve 
hře, a proto nehraju často. Také bych 
nerad přišel domů s prázdnou kapsou. 
Stará by řádila ještě hůře.“

„Aha,“ myslil si ostrý hoch, „to jest 
můj muž! Potřebujiť jednoho ke hře, 
který nemá štěstí; a kdybych jen něko-
lik zlatých z kapsy mu vysoukal, bylo 
by přece něco a pak by se opět štěstí 
obrátilo, jakmile bych jednou vyhrál.“ 
Potom pravil nahlas: „Nu, co na tom, 
já nemám též mnoho peněz, několik 
dvacetníků, to je všecko. Ať i ty puk-
nou, však jsem již prohrál více.“

„Aha,“ myslil čižmař z Kožecho-
vic, „ten hošík právě jest tak pro mne; 
a kdy bych dostal jen těch několik dva-
cetníků, přec jest to něco a žena hned 
bude o ně kolik zlatých méně hubova-
ti.“ 

Služka Ka čenka donesla světlo 
a „dobrý večer všem pospolu“. Na 
to ostrý hoch: „Dones karty a křídu 
a postarej se o několik pint ležáka.“ 
Pak se obrátil k sousedovi a po-
vzbuzoval jej, řka: „Zhurta příteli, 
škoda času, posedněte blíže – tak – a 
nyní rozum v hlavě a oči v prstech! 
Tuť jsou peníze. Co ale budeme hráti 
a jak vysoko? „Umím jen šestadvad-
cet,“ vece na to cizinec. „Mně jedno,“ 
odpověděl Blažej. „Nu, tak tedy! Na-
před zamíchati, pak sejmouti. Tak!“ 

Hra postupovala, dychtivost rostla, 
ale již zase Blažeje pronásledovalo ne-
štěstí. Má-li on mnoho, má soused ješ-
tě víc; má-li sou sed málo, má on ještě 
méně. Dvacetníky mění se v desetníky 
a šestáky, a i tyto přecházejí jeden po 
druhém na stranu ne přátelskou. Nepří-
tel, jenžto ve hře byl mnoho zběhlejší, 
než se zdál, natahoval ruku po každé 
hře po penězích mrzutého přehrávače 

a rozzlobil ho spíše, nežli se nadál. 
V zlosti mluvil Blažej hrubá slova, 
která soused splácí potupou a posmě-
chem. Pak klnul ostrý hoch, až se mu 
od huby jiskřilo, a chtěl tím vše pře-
moci. Chyba lávky! Vždy má aspoň 
o oko méně nežli spoluhráč jeho. 

„Starý padouchu! Ty hráš falešně!“ 
zvolal konečně Blažej celý bez sebe, 
když pintu na jeden doušek byl vy-
prázdnil.

„Darebák, kdo tak mluví,“ křičel 
čižmař, jenž se byl radostí opojil jako 
Blažej želem. Tento napřáhl ruku 
k ráně, ale Kožechovský, zběhlejší jsa 
ve rvačkách nežli v řemesle svém, vle-
pil Blažejovi notnou za uši, jakou mu 
tento sám vyhrožoval. Nyní tahali se 
oba za stolem, aniž svých šatů a ježo-
vitých hlav šetřili. Hospodská přiběhla 
a lomila rukama nad zříceninami lah-
vic a sklenic. Kačenka donesla honem 
z koutku pometlo, aby jím bojovníky 
od sebe rozmetla; vtom vrávorá Bla-
žej od nepřítele poražený do koutu, 
chytl stojící tam pušku, aby hlavní 
její polechtal trochu hlavu protivníka 
svého, a – Bůh sám ví, jak se to sta-
lo – nabitá puška spustila a rána vje-
la právě vstupujícímu hospodskému 
mezi žebra. Tento vykřiknuv válel se 
v krvi, čižmař kouřem zabalen vysko-
čil ze světnice a Bla žej, nechtěje tu 
samoten zůstati, ubíral se oknem ten 
tam a nezastavil se spíše, než až kopec 
svatojanský daleko za patami měl a až 
před ním stála chalupa otce pastuchy. 
Tu ani dlouho se nerozmýšleje, vlezl 
po řebříku vzhůru do své komůrky 
a zavrtěl se hluboko do sena, jako by 
navždy nejen před světem, ale i před 
sebou samým schovati se chtěl. 

Pokračování příště

BYSTŘICKO HLEDÁ NEJLEPŠÍ 
FOTOGRAFIE ROKU  

A fotosoutěž Zrcadlení je odmění krásnými cenami – za porotou vybrané 
nejlepší snímky je připravená prémie 10.000,-Kč, v juniorské části do 15 let 
pak věcné ceny – tablet, fotoaparát a další výhry.

Fotografi e se stanou součástí výsta-
vy a kalendáře Bystřicka pro rok 2017. 
Účastníci fotosoutěže budou mít zdar-
ma vstup na listopadový Den s foto-
grafi í, kde proběhne řada zajímavých 
besed a přednášek a hlavně – vyhláše-
ní vítězných fotografi í. 

téma pro mladé fotografy do 15 let:  
  CO SE DĚJE NA BYSTŘICKU?
téma bystřického regionu: 
  SÍLA POROZUMĚNÍ
téma bez celostátní: 
  PO STOPÁCH KRÁLŮ

Přihlásit své fotografi e můžete 30. 9. 2016 na www.fotosoutez-bystricko.cz
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 KOUPÍM byt v Bystřici nebo blízkém okolí. Děkuji. 
 T: 606 158 288
 KOUPÍM RD/CHALUPA k celor. bydlení T: 737 309 875.

 KOUPÍM od bývalých horníků minerály z podzemí uranových 
dolů. Prosím nabídněte. Po dohodě přijedu. Volejte 775 555 
829, děkuji.

 PRODÁM atypický rodinný dům s provozovnou – NOVO-
STAVBA. k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. Cena 5.800.000 Kč. 
Tel. : 777 771 589.

 MILENIUM club přijme servírku. Nástup možný ihned. Tel.: 
777 807 981.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Již pošesté máme v Bystřici možnost zhlédnout mno-

ho zajímavých fi lmů a klipů z netradičních prostředí 
a sportovních disciplín, které některým nahání strach, ji-
ným přináší radost a možnost nahlédnout do zajímavých 
míst naší planety. V rámci festivalu se v našem kulturním 
domě uskuteční dvě zajímavé besedy a bude promítnu-
to na 20 fi lmů v celkové délce 501 minut.  Návštěvníci 
budou mít možnost poznat zajímavé životní příběhy lidí, 
kteří svůj život zasvětili nejrůznějším sportům. V rámci 
festivalu se představí také kola Superior, lyže Sporten, 
sportovní vybavení K2 a outdoorové vybavení Cole-
man. Svoji činnost představí bystřický horolezecký oddíl 
a také bystřičtí skauti. V prostorách KD bude opět dětský 
koutek s lezeckou stěnou.

V pátek 21. 10. v 19:00 přivítáme cestovatele, fotografa 
a spisovatele Vaška Turka, který většinu svého života tráví 
cestováním a zkoumáním Ruska. Na svých toulkách projel 
již mnoho oblastí této části světa a poznal nejenom příro-
du, ale také život i kulturu ve velkoměstech nebo malých 
ruských vesničkách. Jeho beseda s názvem Transsibiřská 
magistrála nás seznámí s Ruskem a pomůže nám pochopit 
mentalitu jeho obyvatel a uvědomit si velikost této země. 
Zajímavé povídání doplní i mnoho krásných fotografi í.

Na druhou besedu, která proběhne v sobotu 22. 10. 
v 18 hodin, přijede do našeho města již podruhé cesto-
vatel, dobrodruh a polárník Vašek Sůra. Naposledy u nás 
přednášel o Omjakonu - nejchladnějším místě světa. Le-
tos se přijede podělit o svůj poslední zážitek – přechod 
zamrzlého jezera Khuvsghul v šamanské oblasti sever-
ního Mongolska, který se uskutečnil letos na konci zimy. 
Zatím to vypadá, že spolu se svým parťákem Petrem 
Horkým drží světový rekord, neboť není známo, že by 
se někomu v předchozích letech podařilo přejít 150 km 
dlouhou trasu ve 30 stupňových mrazech bez pomoci. 
Očekáváme opět poutavé vyprávění, které bude určitě 
doplněno spoustou zajímavých fotografi í.

Na sobotní dopoledne je připravena tradiční akce na 
umělé stěně ve sportovní hale. Zde si mohou návštěvní-
ci zdarma vyzkoušet lezení a dozvědět se něco o sportu, 
který se letos stal sportem olympijským. Letošní rok je 
také nově spojen s akcí „Všechno jde, i když jinak“, kte-
rá je určena nejen pro naše handicapované spoluobčany. 
Můžete si přijít vyzkoušet, jaké to je žít a sportovat s ně-
jakým handicapem.

Domnívám se, že i letos bude Mezinárodní festival 
outdoorových fi lmů žánrově pestrý a velmi zajímavý. 
Proto neváhejte a přijďte se dozvědět něco nového ze 
světa outdooru.                                       Těšíme se na Vás. 

 

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 

 
Dr. Veselého 343, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

web: www.szesby.cz 

tel.: 566 686 401 

e-mail: info@szesby.cz 

Ing. Tomáš Krejčí 
mob.: 732 683 564 
e-mail: krejci.tomas@szesby.cz 

NOVÉ KURZY Y -Y  - Autoškolala 
Otevíráme nové kurzy autoškoly ve skupinách               
A1, A2, B, C, T, B96, B+E, C+E,  

Zahájení  16.9.   14.10  25.11. 

Informace a přihlášky k vyzvednu  v kanceláři školy 

Kontaktní údaje: 
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Dlouhodobé soutěže 2015/16 ve sportovní hale
Ve sportovní hale se uskutečnil 

již 12. ročník dlouhodobé soutě-
že v bowlingu a 11. ročník soutěže 
v kuželkách. Soutěže probíhaly pra-
videlně každý týden od září do dub-
na a celkem se jich zúčastnilo 186 
hráček a hráčů nejrůznějších fi rem 
a týmů z bystřického regionu. 

U bowlingu jsme se vrátili k pů-
vodnímu modelu 1. a 2. ligy. Hrálo 
se opět tříkolově, 1. ligu hrálo osm 
družstev, ve 2. lize pak devět týmů. 
V 1. lize nastoupilo 47 hráčů a hrá-

6 nejlepších výsledků, ve kterých 
ze 17 účastníků získal nejvíc 93 
bodů Jiří Švanda (Wera Werk). 

„HCP turnaje“ v kuželkách se zú-
častnilo 16 soutěžících a v něm zví-
tězil Petr Tomášek (Renegade). 

Také v sezoně 2016/17 budeme 
dlouhodobé soutěže pořádat a 
zveme tím všechny další zájemce 
mezi nás.  Přihlášky na sportovní 
hale nebo na e-mailu: info@areal-
sportu.cz

ček a vítězem se stal tým DUKOS. 
Nejlepším hráčem s  průměrným 
náhozem 179,1 bodů se stal Jan 
Martínek (Colas I.), mezi ženami to 
byla s průměrem 178,9 bodu Ale-
na Kadlecová (Božkov Boys). Ve 
2. lize hrálo 65 hráčů, zde zvítězilo 
družstvo Relax a nejlepšího průměru 
dosáhl výkonem 168,5 bodu Václav 
Bártík (Relax), nejlepší ženou byla 
Dana Pecinová (Team Býšovec) 
s průměrem 161,9 bodu. Nejvyšší 
nához v obou soutěžích měl Zdeněk 

Novotný (BWC Zubří), který nahrál 
267 bodů.

Kuželky se znovu hrály čtyřko-
lově a v 6 družstvech nastoupilo 41 
účastníků. Vítězství obhájilo druž-
stvo  Wera Werk, hráčem s nejlep-
ším průměrem byl s výkonem 259,7 
bodu Tomáš Bukal (Wera Werk), 
nejlepší ženou Kateřina Gregorová 
(Renegade) výkonem 223,0 bodu. 

Z celkem osmi turnajů se skláda-
la soutěž jednotlivců „Kuželky Tour 
2015/16“. Z nich se započítávalo 

Bowling 1. liga 
1. DUKOS 165 bodů
2. Colas I. 148 bodů
3. Božkov Boys 139 bodů 
4. Areál sportu 122 bodů
5. BWC Zubří 113 bodů
6. GEAM 112 bodů 
7. Železárny Štěpánov 

  106 bodů 
8. Lesoňky 103 bodů 

Bowling 2. liga 
1. Relax  210 bodů 
2. Rathgeber 198 bodů
3. Team Býšovec 173 bodů
4. Dallas  156 bodů
5. Colas II. 143 bodů 
6. Pizzeria 139 bodů
7. SPH stavby 124 bodů 
8. Mega-Tec 112 bodů 
9. Uplavala Team   37 bodů

Nejlepší průměr:
1. liga
1. Martínek Jan (Colas I.) 179,1 bodu 
2. Kadlecová Alena (Božkov) 178,9 bodu
3. Vilím Ivan (DUKOS) 177,0 bodu
Nejlepší žena Kadlecová Alena (Božkov)  
   178,9 bodu

2.liga
1. Bártík Václav (Relax) 168,5 bodu
2. Hřebíček Vratislav (Relax) 166,5 bodu
3. Pecinová Dana (Team Býšovec)161,9 bodu
Nejlepší žena Pecinová  Dana (Team)  
   161,9 bodu

Nejvyšší nához z obou soutěží 
Novotný Zdeněk (BWC Zubří) 267 bodů

KUŽELKY TOUR 2015/16 (8 turnajů, 17 účastníků)
1. Švanda Jiří (Wera Werk)  93 bodů
2. Bukal Tomáš (Wera Werk)  89 bodů
3. Čížek Jaroslav (Areál sportu) 84 bodů 
4. Mašík Zdeněk (Areál sportu) 78 bodů 
5. Střešňák Martin (Wera Werk) 76 bodů (ø 374,3 bodu)
6. Novotný Stanislav (GEAM)  76 bodů (ø 373,7 bodu)

HCP TURNAJ V KUŽELKÁCH (16 soutěžících)
1. Tomášek Petr (Renegade)  275,2 bodu
2. Havíř Jiří (Wera Werk)  269,3 bodu
3. Frišhans Tomáš (Renegade)  263,8 bodu 
4. Čížek Jaroslav (Areál sportu) 256,9 bodů

ZM

KUŽELKY (41 soutěžících)
1. Wera Werk 32 bodů
2. GEAM  26 bodů
3. Areál sportu 24 bodů
4. BVK  24 bodů
5. Renegade 14 bodů
6. Starostové   0 bodů

Nejlepší průměr
1. Bukal Tomáš (Wera Werk) 259,7 bodu
2. Švanda Jiří (Wera Werk) 251,5 bodu
3. Gregor Bohdan (Renegade) 237,9 bodu
Nejlepší žena Gregorová Kateřina (Renegade) 223,0 bodu 

Nejvyšší nához Bukal Tomáš (Wera)       286 bodů 

  
 

KOTLÍKOVÁ DOTACE
ÚSPORY ENERGIE

O

Soškova 1550 • 592 31 Nové Město na Moravě • tel. 566 616 659 • 777 616 659 • e-mail: solar@solartop.cz • www.solar.cz
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Bystřická atletika má první nominaci na Mistrovství ČR  
Bystřický atletický oddíl se na 

konci prázdnin zúčastnil kraj-
ských přeborů žactva na dráze. 
Atleti si mohli zvolit maximálně 
tři nejsilnější disciplíny a svoje 
výkony tak porovnat se závodníky 
celého Kraje Vysočina. 

Za krásného počasí se na atle-
tickém stadionu v Třebíči dařilo 
nejlépe Ivaně Koktavé, když se 
její oštěp zapíchl do neskutečné 
vzdálenosti 41,05 m a stala se 
tak přeborníkem Kraje Vysoči-
na. Její výborná forma však tímto 
nekončila, neboť ve vrhu koulí si 
vylepšila svůj osobní rekord na 
11,69 m, což v celkovém pořadí 
přineslo stříbrnou medaili. Tyto 
vynikající výsledky Ivu s přehle-
dem nominovaly na Mistrovství 
ČR žactva, které se konají ve 
dnech 17. a 18. 9. 2016 v Jablonci 
nad Nisou. 

Kompletní sbírku medailí do-
plnil Petr Smolík, který se umís-
til na 3. místě ve vrhu koulí.

Ještě před letními prázdnina-
mi závodili naši nejmladší atle-
ti. Krajské závody družstev ve 
čtyřboji se uskutečnily rovněž 
v Třebíči. Při vyhodnocení celého 

čtyřboje (hod, skok, žebřík, 50 m) 
se nejlépe umístila Michala Ille-
ková na 4. místě. 

Umístění v jednotlivých disci-
plínách: 1. místo v hodu raketkou 
získaly Míša a Káťa Illekovy, 
2. Kája Halvová a 6. Max Bu-
kal. Marek Zich obsadil na 50 m 

4. místo. Ve štafetě naše družstvo 
obsadilo 5. místo.

Podrobné informace, výsledky 
a fotografi e najdete na stránkách 
atletického oddílu SK Bystřice nad 
Pernštejnem. 

Jan Illek
atletický oddíl SK Bystřice

ŠERMÍŘI TJ SOKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ZAHÁJILI NOVOU SEZÓNU

Tradiční šermířské soustředění 
odstartovalo v srpnu přípravu na no-
vou sezonu. Soustředění bylo velmi 
úspěšné, zúčastnilo se ho 95 šermířů 
z celé republiky, včetně spřátelené-
ho oddílu z Bratislavy. O kondiční 
a speciální přípravu šermířů se sta-
ralo 15 trenérů. Velkým zpestřením 
soustředění byla návštěva olympio-
nika Alexandra Choupenitche, který 
se vrátil z Ria, kde spolu s kordistou 
Jiřím Beranem po dvaceti letech 
reprezentovali český šerm na olym-
pijských hrách. Alexander s dětmi 
strávil jednu tréninkovou jednotku 
a poté proběhla společná diskuse 
o olympiádě. Níže si můžete přečíst 
krátký záznam z vyprávění:

- Jaký byl tvůj nejlepší zážitek 
na olympiádě?

- Největší zážitek je už to, že jsem 
tam vůbec mohl být a pak samotný 

turnaj. Nikdy jsem takovou atmo-
sféru nezažil, lidi v hledišti buráceli, 
volali mé jméno. Tak to byl opravdu 
ten největší zážitek. Mimo šerm se 
mi líbila olympiáda jako celek. To, 
že jsem se mohl koukat na všechny 
sporty, vidět známé sportovce, fandit 
jim a pak v českém domě oslavovat 
úspěchy. To všechno bylo nezapo-
menutelné.

- Jak hodnotíš zpětně svůj zá-
pas? (pozn. Saša prohrál hned 
v prvním kole s obhájcem stříbra 
z Londýna)

- Byl jsem hodně nervózní, nevy-
šlo to úplně tak, jak jsem chtěl. Ale 
je to pro mě obrovská zkušenost, 
kterou zúročím v budoucnu. Celko-
vě hodnotím ten zápas pozitivně – 
sice jsem prohrál, ale odnesl jsem si 
z toho hodně pozitivních věcí.

- Jak se ti líbila organizace OH?
- Nemůžu moc srovnávat, byla to 

moje první olympiáda. Nebyl to sice 
žádný luxus, spíše takový tábor, ale 
servis českého týmu byl vynikající, 

takže se to obešlo bez problémů. 
Říká se, že Londýn byl lepší, ale 
já budu moct srovnávat až na další 
olympiádě. Za mě to teď bylo na 
jedničku.

- Čím odstartuješ novou sezó-
nu?

- Začnu teď na soustředění v Lon-
dýně, pak možná pojedu na soustře-
dění do USA. První závody budou 
v polovině října, kdy se bude konat 
světový pohár v Káhiře, pak v To-
kiu, Turecku….

- Jaký je tvůj cíl pro tuto sezo-
nu?

- Není to tak, že bych si teď řekl, 
že chci být do 5-10 místa ve světo-
vém žebříčku, ale chci během turna-
jů předvést maximum a rád bych se 
vrátil do elitní šestnáctky.

Trenéři, rozhodčí i šermíři měli 
možnost se zúčastnit semináře roz-
hodčích, jenž vedl zkušený mezi-
národní rozhodčí Vilém Mádr, který 
se taktéž zúčastnil OH v Riu právě 

jako rozhodčí. Zaměřil se na změny 
v pravidlech v nové sezóně 2016-
17. Celé soustředění završil turnaj 
a otevřené přebory Sokola. Ceny 
pro vítěze dodala fi rma Wera werk, 
s.r.o. a Česká obec sokolská – tímto 
jim děkujeme. Poděkování patří také 
organizátorům za skvělé podmínky 
během celého soustředění. 

První závody nové sezóny se 
uskutečnily 17. - 18. září v Buda-
pešti, kde proběhl světový pohár 
v kategorii juniorů. Oddíl na něm 
reprezentovali Marek Totušek 
a Robert König. Pro oba to byly prv-
ní závody ve vyšší kategorii – tedy 
v juniorech.  Jak naši šermíři dopad-
li, se dozvíte příště.
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Zubní pohotovost Zubní pohotovost ZÁŘÍ  ŘÍJEN ZÁŘÍ  ŘÍJEN 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

ZÁŘÍ 
  28.9. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš 566 533 092
ŘÍJEN 
  1.10. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
  2.10. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
  8.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
  9.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
15.10. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
16.10. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 130, 566 536 712
22.10. MDDr. Kristýna Stará, Strážek 80, 566 567 332
23.10. MDDr. Sylvie Konečná, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
28.10. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275.
29.10. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
30.10. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 130, 566 536 712

3. ročník fotbalového kempu SK Bystřice
Sportovní klub Bystřice n. P. byl 

opět úspěšný v grantové žádosti Fon-
du Vysočiny Sportujeme 2016 a získal 
fi nanční podporu nejen pro uspořádání 
fotbalového soustředění, ale i pro svou 
další pravidelnou celoroční činnost.

V polovině srpna se 12 mladých 
fotbalistů zúčastnilo týdenního po-
bytu ve Vlachovicích uprostřed 
CHKO Žďárské vrchy. Trenéři druž-
stva mladších žáků připravili pro své 
svěřence atraktivní týdenní program, 
který obsahoval následující aktivity: 
fotbalové tréninky na obecním trav-
natém hřišti, nohejbal, stolní tenis, 
cykloturistiku za krásami CHKO 
a v singl trecích okolo Vysočina Are-
ny (najezdili jsme cca 105 km), pla-
vání, turistiku, houbaření, společné 
grilování a posezení u ohně a mnoho 
dalších. Byly odehrány i dva pří-
pravné zápasy s mladšími žáky No-
vého Města na Moravě a Žďáru nad 
Sázavou. Mladé fotbalisty na jedno 
dopoledne navštívil i fyzioterapeut 
Vít Císař a seznámil naše fotbalisty 
se zásadami stravování sportovců, 

strečinku, posilování 
a regenerace.

Myslíme si, že ta-
kový intenzivní spor-
tovní pobyt, kdy jsme 
opravdu všestranně 
sportovali a aktivně 
spolu trávili veškerý 
čas od rána do veče-
ra, je pro děti nejen 
mladšího školního 
věku velmi přínosný 
a vhodný pro tvorbu 
sportovního kolekti-
vu. 

Nám trenérům byly 
nejlepší odměnou roz-
zářené tváře malých 
sportovců a spokojené 
reakce rodičů svěře-
ných dětí při závěreč-
ném pátečním poseze-
ní u ohně.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
Kraji Vysočina za podporu formou 

grantového programu Sportujeme 
a fi rmě Cormen s.r.o. za opětovnou fi -
nanční podporu a grafi cký návrh krás-

ných cyklo dresů, který každý účast-
ník kempu dostal jako dárek.

Za SK Bystřice n. P. Martin Bárta

Předseda SK Bystřice nad Pernštejnem Josef Soukop: 

Rozhodli jsme se fotbalem/sportem pomoci lidem
V červnu se na bystřickém fotba-

lovém stadionu konal již třetí ročník 
charitativního turnaje „Bystřický 
fotbal pomáhá“. Benefi ční akce, kte-
rá proběhla pod záštitou Sportovní-
ho klubu Bystřice nad Pernštejnem 
a Města Bystřice nad Pernštejnem, se 
účastnilo šestnáct týmů malých fotba-
listů.  

S předsedou Sportovního klubu 
Bystřice nad Pernštejnem, panem 
Josefem Soukopem, jsme si povídali 
o tom, jak vznikl nápad uspořádat tuto 
akci s možností přispět na dobrou věc.

Pane Soukope, prozraďte, jak 
se ve vašem klubu zrodila myšlen-
ka uspořádat turnaj, který podpo-
ří nějaký charitativní projekt?  

S myšlenkou uskutečnit tuto akci 
přišla jedna maminka malých fotba-
listů. Výkonnému výboru se nápad 
velmi líbil. Už dlouho před tím jsme 
přemýšleli, jak více přiblížit malým 
dětem fotbalové prostředí, aktivní 
sport a týmovou hru a zároveň pomá-
hat druhým, potřebným lidem. Záro-
veň je celá akce zaměřená na podporu 
malých dětí k aktivnímu sportu, což 
je pro nás také velmi důležité. První 
a druhý ročník turnaje byl věnován 
přímo konkrétní osobě. Tento rok 
jsme se rozhodli podpořit bystřický 
stacionář Rosa, který je určen pro oso-
by s mentálním a kombinovaným po-
stižením především pro lidi z Bystřice 
nad Pernštejnem a okolí. Vnímáme, že 
zaměření akce pro konkrétní osobu se 
jeví jako zřetelnější a věrohodnější pro 
veřejnost, ale rozhodli jsme tak, pro-
tože jsme chtěli pomoci více lidem. 
Možnost podpořit denní stacionář 
v našem městě se nám jevila jako 
nejlepší řešení. 

Jakým způsobem vybíráte pro-
jekty, které z výtěžku podpoříte? 
Kdo to bude v příštím roce?

Na výběru osoby či organizace se 
podílí výkonný výbor SK Bystřice 
nad Pernštejnem. Mezi členy se tak 
domlouváme, komu bude turnaj ur-
čen. Jak už jsem zmínil, tento rok jsme 
vybrali denní stacionář Rosa, který 
spadá pod žďárskou Charitu. Zda to 
tak i nadále zůstane, padne defi nitivně 
letos v prosinci, kdy se bude jednat 
o určení veřejné sbírky na příští rok.

Součástí turnaje byl i dopro-
vodný program. Co všechno jste 
návštěvníkům i účastníkům na-
bídli?

Malí fotbalisté i široká veřejnost 
mohli vyzkoušet vysokozdvižnou plo-
šinu, skákací hrad, trampolínu, střelbu 
ze vzduchovky, malování na obličej, 
něco hezkého si vytvořit, projet se na 
koni, pomazlit se s canisterapeutický-
mi psy a mnoho dalšího. Každý rok 
se snažíme atrakce pro děti obohatit 
něčím novým. Jsem velmi rád, že se 
nám daří zapojit do akce mnoho dob-
rovolníků, kteří jsou z řad místních 
fotbalistů, ale i veřejnosti. Velká po-
chvala také náleží vedení města Bys-
třice nad Pernštejnem, které celou akci 
zaštiťuje a aktivně se na ní podílí. Také 
jsem velmi rád, že se do akce zapojují 
fi rmy z Bystřice a okolí, připravují pro 
děti ceny, jak do fotbalového turna-
je, tak i do doprovodného programu. 
Je velmi příjemné vědět, že si každý 
malý začínající fotbalista odveze z tur-
naje cenu, ať už se jedná o „vítězné“ či 
méně úspěšné družstvo. Každý z týmů 
obdržel vítězný dortík s fotbalovým 
motivem. I děti, které se přišly podívat 
na sourozence či jen tak strávit příjem-

ný den na hřišti, odcházely s cenami, 
sladkostmi a dobrou náladou.

Můžete prozradit, jaký výtěžek 
tedy červnová benefi ce přinesla? 

Během turnaje se podařilo vybrat 
39 655,- Kč.

Pokud by někdo z veřejnosti 
chtěl ještě přispět a podpořit den-

ní stacionář, je to ještě možné?
Určitě ano, v rámci veřejné 

sbírky SK vytvořilo zvláštní účet 
219598406/0600, kam lze až do 
konce roku 2016 zasílat jakoukoliv 
částku. 

Děkujeme za rozhovor.
Tým SK Bystřice nad Pernštejnem
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Družební setkání na Slovensku
Již od roku 2005 se náš Mikrore-

gion Bystřicko druží s Vranovským 
regionem z východního Slovenska. 
Setkání probíhá každý rok střídavě, 
letos jsme tedy přijali pozvání my 
a vydali se na Slovensko. Po oslo-
vení všech starostů mikroregionu 
se nás nakonec sešlo 11, a to byla 
skupina, která se ve čtvrtek 8. 9. 
vydala do Vranova nad Topľou. Do 
místa určení jsme dojeli v 18 hodin. 
Zde nás čekali zástupci Vranov-
ského regionu a několik starostů 
a starostek z této oblasti. Následo-
vala společná večeře a přátelské po-
sezení doprovázené Slovenskou li-
dovou hudbou. V pátek se zástupci 
bystřického mikroregionu zúčastni-
li sportovního dne v obci Tovarné. 
Ostudu jsme zde rozhodně neudě-
lali, a to se potvrdilo i při předávání 
cen, kdy jsme získali 16 medailí 
a 2 poháry. Soutěžilo se např. 

v hodu granátem, přetahování la-
nem, hodu na koš, střelbou ze vzdu-
chovky, chůzí na chůdách, ve štafe-
tovém běhu, fotbalu nebo volejbalu. 

Naši zástupci se jako správní „Hu-
jerovci“ zúčastnili všech disciplín 
a měli velký úspěch. Po sportov-
ním dnu následoval společný oběd, 

pěvecké a taneční vystoupení míst-
ního ženského lidového souboru 
a poté už probíhal taneční večer 
v rytmu polky, valčíku a čardáše. 
V závěru se ke všeobecnému veselí 
přidaly také známé české a sloven-
ské hity. V sobotu, poslední den na 
Slovensku, jsme absolvovali pro-
hlídku nedalekých Bardějovských 
koupelí se společným obědem. Poté 
už následovalo jen loučení a také 
pozvání našich slovenských přátel 
příští rok zase do našeho mikrore-
gionu. Tímto bych chtěla jménem 
Mikroregionu Bystřicko poděko-
vat všem zúčastněným starostům 
a místostarostům za příkladnou 
reprezentaci bystřického regionu 
a také za přátelskou atmosféru, kte-
rá doprovázela celý pobyt na Slo-
vensku.

Michaela Kolářová
Mikroregion Bystřicko

Z ROŽNÉ AŽ DO JINDŘICHOVA HRADCE
Každý rok na podzim odlétají 

tažní ptáci do teplých krajin. Senio-
ři z Rožné také již tradičně koncem 
léta vyrážejí na expedici, ale po naší 
krásné vlasti. Tentokrát zvítězilo 
unikátní historické město – Jindři-
chův Hradec. Naší první zastávkou 
se stala sklárna v Karlově ještě u nás 
na Žďársku. Prohlédli jsme si dílnu 
a obdivovali náročnou práci mistrů 
sklářů. Někteří odvážlivci si zkusili 
do sklářské píšťaly i fouknout, ale 
originální výrobky jsme si raději na-
koupili v podnikové prodejně. 

Další cesta již pokračovala do 
Jindřichova Hradce. Hned po příjez-
du jsme si místo předkrmu dopřáli 
jinou lahůdku – Aqua show u sv. 
Floriána. Celkový dojem vytvořený 
kombinací vodních obrazců, barev 
a hudby, je skutečně nádherný a ve 
všech vyvolal hluboký dojem. Po 
obědě v restauraci Gentleman, kte-

rá dostála svému názvu, následova-
la procházka historickým centrem 
města. Je těžké vyjmenovat všechny 
historické stavby a zajímavosti, ale k 
absolutním unikátům patří Krýzovy 
jesličky, největší mechanický betlém 
na světě, zapsaný dokonce v Gui-
nnessově knize rekordů. Po prohlíd-
ce hradu a zámku jsme se ještě ob-
čerstvili v místních kavárnách a pak 
již následoval přejezd na naši po-
slední  zastávku – Chadimův mlýn 
v Horních Dubenkách. „Pan Otec“ 
Martin Chadima, potomek starého 
mlynářského rodu, nás provedl po 
této unikátní stavbě a dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí. Ale večer se 
již blížil, a tak nám nezbylo, než se 
unavení ale plní zážitků vrátit domů. 

Děkuji všem účastníkům zájezdu 
za celodenní pohodu a organizáto-
rům za vzornou přípravu. 

Libor Pokorný, Obec Rožná



Překvapení po prázdninách
Prosetínské děti měly o důvod 

víc se těšit po prázdninách zpátky 
do školy. Během letních prázdnin 
totiž proběhla v naší škole celková 
rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ 
Prosetín.

Tento projekt s názvem Rekon-
strukce sociálního zařízení v ZŠ Pro-
setín (evidenční číslo FV01571.0031) 
byl spolufi nancován Fondem Vysoči-
ny z grantového programu s názvem 

Naše škola 2016.  
Již před dvěma lety se nám poda-

řilo z obdobného programu opravit 
sociální zázemí MŠ Prosetín, a tak 
jsme se moc těšili, jak druhá část 
našich „sociálek“ dopadne. Po oslo-
vení několika lokálních fi rem byla 
vybrána fi rma pana Josefa Dvořáčka 
z Bystřice nad Pernštejnem. Byla 
to dobrá volba i vzhledem ke sku-
tečnosti, že stejná fi rma realizovala 
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V sobotu 3. září se uskutečnil již 
třetí ročník sportovního dne s názvem 
Hry bez hranic. Sportovní odpoledne 
se odehrálo v Bystřici nad Pernštej-
nem na fotbalovém stadionu. Soutěže 
se zúčastnilo 10 obcí (Bystřice n. P., 
Dalečín, Dolní Rožínka, Rozsochy, 
Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Věžná, 
Vír a Zvole). Všechny týmy soutěžily 
v 9 hrách. Osm her bylo pod patroná-
tem jednotlivých obcí. Poslední hru 
připravil Mikroregion Bystřicko, a šlo 
o vědomostní soutěž tzv. Mikro kvíz. 
Soutěžící si v rámci her ověřili svoji 
fyzickou zdatnost, týmovou spoluprá-
ci i zručnost. še začalo v 13:30 hod. 
slavnostním nástupem a představením 
všech týmů. O přivítání a následné 
komentování celého odpoledne se po-
starali: Augustin Holý, Libor Pokorný 
a Josef Vojta. Po slavnostním zahájení 
vypuklo již samotné soutěžení. Všich-
ni soutěžící šli do každé hry s velkým 
nasazením. Výsledky byly tak vyrov-
nané, že o umístění musel rozhodnout 
i součet časů v jednotlivých disciplínách. 
V závěru sportovního dne nastala dlou-
ho očekávaná chvíle, vyhlašování vý-
sledků. Pro každý tým byly připraveny 
věcné ceny a pro týmy, které se umís-
tily na stupních nejvyšších, byly krom 
těchto darů připraveny i medaile, sekty 
a dorty. Vítěz také získal putovní zlatý 
pohár. V letošním roce zvítězil domácí 
tým z Bystřice nad Pernštejnem s cel-
kovým ziskem 81 bodů, který z do-
savadního prvenství sesadil tým obce 
Rožná, druhé místo získala obec Dolní 

Rožínka, na místě třetím skončil Da-
lečín. Všem vítězům ještě jednou gra-
tulujeme a ostatním týmům děkujeme 
nejenom za účast, ale i za příjemnou at-
mosféru, která provázela celý tento den.

Díky zapojení našeho Mikroregionu 
do aktivit Místní agendy 21 (MA21) 
jsme v rámci této akce dosáhli spo-
lečným úsilím propojení představitelů 
místních obcí (do soutěžního klání i do 
příprav se zapojilo hned několik staros-
tů) jak se širokou veřejností, tedy s ob-
čany obcí, kteří v podobě soutěžících 
zdolávali mnohdy nelehké soutěžní 
disciplíny, tak s představiteli místního 
podnikatelského sektoru a neziskových 
organizací. Tyto partnerské společnosti 
zastupovala zejména společnost Sta-
vebniny Zeman, společnost Centrum 
EDEN a organizace MAS Zubří země 
o.p.s., které na tuto akci poskytly nejen 
dar fi nanční, ale také věcné ceny a po-
mohly nám i s organizací celého spor-

HRY BEZ HRANIC V BYSTŘICI

již předchozí projekt, a byli jsme s 
jejich prací velmi spokojeni. Ne-
zklamali nás ani tentokrát! Podařilo 
se zachovat stejný styl jako na so-
ciálkách MŠ, takže interiéry obou 
prostor, kde je sociální zázemí umís-
těno, působí kompaktně.

A co na to děti? Hned od prvního 
dne byly nadšené nově opravenými 
prostorami a máme pocit, jako by 
v poslední době nějak podezřele čas-

to musely opouštět vyučovací hodi-
ny, aby si takzvaně „odskočily“.  

Ještě jedna změna nás po prázd-
ninách čekala, a to ve třídě 2. a 3. 
ročníku. Ve třídě máme nová okna, 
takže je konečně zadní strana budo-
vy sjednocena. Výměnu oken prová-
děla fi rma Okna Bystřice, s.r.o.

Takže nový školní rok mohl 
úspěšně začít!

Ilona Lukášková, ředitelka 

ZE SMRČKU DO KANADY
Libor Hájek (*1998) je rodák ze Smrčku. Jeho otec David i sestra Ka-

teřina jsou sportovně založeni. Libor se věnoval hokeji v brněnské Kome-
tě. Přes mládežnická družstva vyrostl v nadějného obránce. V sezóně 2014 
- 15 si zahrál i v extraligovém týmu Komety a zúčastnil se i Mistrovství 
světa hráčů do 18 let. Na podzim 2015 odešel do Kanady, kde nastupu-
je v juniorské lize (WHE) za tým Saskatoon Blades. Letos v červnu byl 
draftován družstvem Tampa Bay Lighitining jako první Čech a celkově 
37. hráč pořadí.

Domů do Smrčku se vždy rád vrací, a tak se zde s ním mohla 14. srpna 
2016 uskutečnit beseda. Té se zúčastnili jeho rodiče a sestra a také kanad-
ská rodina, která mu poskytuje potřebné zázemí. Pozvání přijal i jeho hráč-
ský agent Patrik Štefan (dříve hráč Sparty a Dallasu), který jej zastupuje. 
Besedu vtipně a s přehledem moderovali Jiří a Aleš Martinkovi.

Účastníci se v živé diskuzi dozvěděli mnoho zajímavostí z osobního 
a sportovního života, i o hokeji v Kanadě. Bylo promítáno video a také 
připravena pěkná výstavka dresů a trofejí, které Libor Hájek získal. Podle 
Patrika Štefana má všechny předpoklady prosadit se v NHL.

To mu také přejí jeho kamarádi a příznivci ze Smrčku a okolí. 
František Bednář

tovního dne. 
Za dary velmi děkujeme nejen výše 

zmíněným sponzorům, ale i těm ostat-
ním. Jmenovitě tedy Kraji Vysočina 
v rámci MA21, Centru EDEN, Staveb-
ninám Zeman, MAS Zubří zemi, o.p.s., 

Městu Bystřice nad Pernštejnem a or-
ganizaci SÚRAO. 

Michaela Kolářová 
a Veronika Palečková

Mikroregion Bystřicko
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Horní Rožínka slavila výročí

Občané Horní Rožínky a četní hos-
té si v neděli 14. srpna připomněli 650. 
výročí vzniku obce. Slavit se začalo 
již v sobotu odpoledne „sousedským 
posezením“ s harmonikáři. Neděl-
ní program byl zahájen mší svatou 
u kapličky na návsi a po ní následoval 
projev k historii a současnosti obce. 
Součástí oslavy bylo pak odhalení 
pamětních desek významným obča-
nům – prof. Janu Kolouškovi a ge-
nerálu Silvestru Bláhovi.  Slavnostní 
atmosféru dotvářela dechová hudba 
ze Žďáru nad Sázavou a také krásné 
letní počasí. 

Založení obce Horní Rožínka se 

datuje do roku 1366, kdy je uvedena 
pod názvem  „Roženka“, jako ma-
jetek jistého Hartvika ze Zvole. Po 
roce 1385 pak přecházela postupně do 
vlastnictví příslušníků drobné šlechty 
– pánů z Ostrova, Kojetína a Ronova. 
Od poloviny 15. století náležela pá-
nům ze Zvole. Když se v 17. století 
obsazovala fara ve Zvoli duchovními 
ze Žďárského kláštera, stala se obec 
jeho majetkem a byla přejmenována 
na Opatskou Rožínku. Roku 1784 byl 
klášter zrušen a obec připadla farnosti 
Zvole. Od této doby nese současný ná-
zev – Horní Rožínka. Součástí historie 
obce je i dobrovolný hasičský sbor, 

Setkání v Rovečném

V sobotu 3. 9. 2016 se sešli ob-
čané, rodáci, přátelé a absolventi 
místní základní školy v Roveč-
ném. Od dopoledne měli možnost 
navštívit výstavu historických i 

současných fotografi í obce i dobo-
vých dokumentů. Na náměstí byla 
k vidění rozsáhlá kolekce veteránů, 
k prohlídce byly otevřeny kostely 
a hasičská zbrojnice. Od 14 hodin 

který byl založen v roce 1894. O jeho 
založení se zasloužili a jako první jej 
vedli Hynek Lahoda a Josef Dostál. 
I po více jak 120  letech tato organiza-
ce stále aktivně působí.

Profesor JUDr. Jan Koloušek (1859 
– 1921), český národohospodář, eko-
nom, vysokoškolský činovník, politik, 
poslanec. Významným způsobem se 
podílel na vzniku Československé re-
publiky. Byl členem české delegace 
na mírových jednáních v Paříži, kde 
předkládal svoje ekonomické a hos-
podářské plány, podle kterých by měla 
nová republika fungovat. Byl také 
autorem několika odborných knih 
a mnoha článků na téma národohos-
podářství, bankovnictví a zemědělství.

Ing. Silvestr Bláha (1887 – 1946), 
divizní generál, legionář, přednosta 
vojenské kanceláře prezidenta T. G. 
Masaryka a Edvarda Beneše. Jako 
stavební inženýr pracoval po studiích 
až do vypuknutí 1. sv. války v Dalmá-
cii. Jako vojín dělostřeleckého pluku 
se dostal do ruského zajetí. Po určité 
době strávené v zajateckých táborech 
vstoupil do českého vojska na Rusi 

a absolvoval zde důstojnickou školu. 
V roce 1917 přešel k českosloven-
ským legiím do Francie, kde jako 
velitel pluku bojoval v oblasti Alsas-
ka, Champagne a Arden. Po vzniku 
Československé republiky působil 
jako vojenský ataše ve Francii, Belgii 
a Švýcarsku a později byl jmenován 
přednostou vojenské kanceláře T. G. 
Masaryka a povýšen do hodnosti ge-
nerála. V této funkci působil i u pre-
zidenta Beneše až do jeho abdikace. 
V době okupace se zapojil do odbo-
je. Za svoje vojenské zásluhy obdržel 
mnoho vyznamenání, mimo jiné – 
Československý válečný kříž, Fran-
couzský válečný kříž, Řád čestné legie 
a Řád britského impéria.

Upřímné poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci oslav, Otci Martinu Perničkovi, 
faráři ve Zvoli, předsedovi Mikroregi-
onu Bystřicko – panu Liboru Pokorné-
mu, Sboru dobrovolných hasičů Horní 
Rožínka a všem, kteří svojí účastí po-
mohli vytvořit příjemnou atmosféru 
této oslavy.

Obecní úřad Horní Rožínka

proběhlo u základní školy krátké 
připomenutí 60. výročí otevření 
nové budovy školy. Dětský domov, 
který byl před 55 lety umístěn do 
budovy „staré“ školy, otevřel také 

své prostory pro veřejnost. O občer-
stvení se starali celé odpoledne čle-
nové SDH. Ke zdařilému odpoledni 
přispělo téměř letní počasí.

Olympijské hry Bor 2016
Obec Sejřek-Bor letos připravi-

la dětem rozloučení s prázdninami 
v duchu olympijských her. V sobo-
tu 27. srpna se prostranství kolem 
Obecního domu v Boru zaplnilo ma-
lými i většími reprezentanty. Olym-
pijský oheň vzplál ve 14 hodin. Po-
tom děti vyrazily na trasu o deseti 
stanovištích, která prověřila jejich 
sílu, přesnost, hbitost, rychlost, bys-
trost i důvtip. Byly připraveny násle-
dující disciplíny: vrh koulí, střelba ze 
vzduchovky, překážkový běh, vzpí-
rání, skládání olympijských kruhů z 
přírodnin, hod oštěpem, běh „střem-
hlav“, lukostřelba nebo puzzle a ja-

zykolamy. Posledním úkolem bylo 
zdolání perfektně připravené lávky 
přes rybník. V počtu medailí jsme 
pokořili samotné Rio. U nás zvítězi-
li všichni. Bylo tedy rozdáno téměř 
40 zlatých. Navíc byly děti odmě-
něny dárkem a obřím skákacím hra-
dem. Všeobecné nadšení vyvrcholilo 
za soumraku odhodláním největších 
borovských borců překonat lávku na 
kole značky „Ukrajina“. Byli jsme 
svědky vskutku nezapomenutelné 
podívané. Vzniklo tak předsevzetí 
započít tradici tzv. „Borovské láv-
ky“. Snad se nám ho podaří dodržet.

Vlasta Rousová



Dramaturg, spisovatel, textař, hudeb-
ní skladatel, scénárista a režisér. Od 
roku 1990 pracoval v České televizi 
jako dramaturg a podílel se na více jak 
dvacítce inscenací. Podepsán je i pod 
celovečerními fi lmy např. Amerika, 
Výchova dívek v Čechách, Kytice, 
atd. Od roku 2002 začal pracovat jako 
scénárista a později jako dramaturg 
pořadu 3 plus 1 s Miroslavem Donu-
tilem. Z knižní tvorby např. Pohádky pro 
otce a matky, Stromy se na nás dívají, 
Zpět k pramenům. Jako režisér natočil 
několik vzdělávacích seriálů (Rozhlédni 
se, člověče, Zpět k pramenům,  Paměť 
stromů, Praha, město věží,...). V červnu 2016 odešel do starobního důchodu.

rů za účelem dosažení udržitelného 
rozvoje a kvalitní veřejné správy. 
Myslím, že to se nám v rámci této 
akce určitě podařilo. Celkem v tom-
to roce proběhlo 66 promítacích 
večerů v rámci 31 obcí a místních 
částí Mikroregionu Bystřicko. Tyto 
fi lmové letní večery shlédlo téměř 
4000 diváků v jednotlivých obcích 
regionu. A že měli diváci z čeho 
vybírat, dosvědčuje, že celkem bylo 
promítnuto 26 různých fi lmů. Nej-

většími trháky byly, co se týče fi lmů 
pro děti, snímek Mimoni a Asterix: 
Sídliště bohů, pokud jde o fi lmy pro 
mladistvé a dospělé, tak největší 
ohlasy měly stejně jako v roce mi-
nulém komediální snímky a z nich 
zejména snímek Co jsme komu 
udělali?, Pojedeme k moři a nově 
také snímek Všechny cesty vedou 
do hrobu. Již nyní se všichni můžete 
těšit na další letní sezónu, která jistě 
přinese spoustu krásných fi lmových 

Putovní letní kino 2016 pod záš  tou MA21 je úspěšně za námi.
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Vítochovské pouťování s koncertem

Bedřich Ludvík (*16.5.1953 v Šumperku)

Portimo, o.p.s. zve všechny přátele dobročinnosti a zábavy na svou 
podzimní benefi ci. Její pátý ročník se uskuteční s podporou Města Nové 
Město na Moravě v pátek 7.října 2016 v novoměstském kulturním domě 
pod názvem NA JEDNÉ LODI, VE VLNÁCH ŽIVOTA.  

Letošní benefi ce chce hostům nabídnout program zaměřený na život 
a jeho proměny v běhu času – proto o čase různými formami vypovídají 
obě divadelní představení, výstava fotografi í, téma obrazárny, živé sousoší 
i fotokoutek ve stylu „secese i recese“. To vše doprovodí celodenní hračko-
viště a benefi ční kafárna. „Chceme ukázat životaběh a čas různými formami. 
Záměrem je nechat hosty benefi ce prožít všemi smysly různé životní etapy 
a připomenout, že rozmanité ´vlny´ k opravdovému životu přirozeně patří“, 
říká Ruth Šormová, ředitelka Portimo, o.p.s. 

Program benefi ce zahájí dvě dopolední divadelní představení pro dětské 
diváky. Příběh MOMO v podání Studia Damúza je inspirován knihou Mi-
chaela Ende „Děvčátko Momo a ukradený čas“, a je určen dětem mladšího 
školního věku. Představení začínají v 9 a v 11 hodin a jsou již téměř vypro-
dána díky zájmu novoměstských škol. 

VEPSÁNO DO VRÁSEK. To je název výstavy sociálních fotografi í zná-
mého českého fotografa Jiindřicha Štreita. Fotografi e zachycují rozmanitost 
stáří a budou při benefi ci k vidění od 10 až do 23 hodin. Výstava je prodejní 
formou „tiché aukce“. 

Od 10 do 18 hodin bude v předsálí otevřeno HRAČKOVIŠTĚ. Letos je 
pro děti připraven výběr originálních her a hraček, včetně maxi deskových 
her a velkých didaktických herních panelů, které budou mít při benefi ci svou 
premiéru.

Především (ale nejen) pro děti je připravena benefi ční OBRAZÁRNA. 
Ta se bude během celého dne postupně plnit výtvarnými díly na téma Až 
budeme staří… Je otevřena od 10 do 18 hodin a vítán je každý, kdo rád kreslí 
nebo si obrázky prohlíží.

V odpoledním čase od 15 do 17 hodin mohou návštěvníci benefi ce cink-
nutím mince rozpohybovat ŽIVÉ SOUSOŠÍ, ve kterém ožijí vlny času 
a života díky dobrovolníkům – přátelům Portimo.

Tradiční benefi ční KAFÁRNA bude letos otevřena od 10 až do 23 hodin. 
Nabídne hostům pestrý výběr sladkých i slaných dobrot, nápojů i kávy a od 
17 do 19 hodin zpestří kafárenské posezení také živá hudba. 

Vrcholem benefi ce bude v 19 hodin divadelní představení BOŽSKÁ 
SARAH, slavná hra o posledním létě proslulé herečky Sarah Bernhardt. Pro 
Divadlo Kalich se režie hry podle scénáře Johna Murrella ujala Alice Nellis; 
v hlavní roli se představí Iva Janžurová, ve vedlejší roli Igor Orozovič (alter-
nuje Kryštof Hádek).  Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji (v ceně 
360 Kč), případně na místě před představením (v ceně 390 Kč).

Během celého dne si mohou návštěvníci zakoupit příležitostné butony, 
prohlédnout si videoprojekci „Pomáhej Portimu pomáhat!“ nebo se vyfo-
tografovat v kulise benefi čního fotokoutku, nazvané „secese i recese“. Při-
praveny jsou také benefi ční noviny, poděkování všem dárcům, sponzorům a 
partnerům benefi ce a samozřejmě také informační stánek Portimo.

DĚKUJEME, ŽE MÁTE RÁDI DOBROČINNOST A ZÁBAVU! 

NA JEDNÉ LODI, VE VLNÁCH ŽIVOTA
Ačkoliv je už téměř konec září a 

školáci mají jeden měsíc za sebou, 
rád bych se vrátil o pár měsíců zpět. 
A to právě na začátek prázdnin. Ten 
už je hezkou řádku let spjat s Ví-
tochovskou poutí. Akce, za kterou 
v roce 2012 obdržel místní sbor dob-
rovolných hasičů ocenění Nositel tra-
dic Bystřicka. Program letošní pouti 
začal už v pátek 1. července, kdy na 
místním výletišti pod širým nebem 
sehráli své divadelní představení vír-
ští ochotníci, a to hru Jezinky bezinky 
aneb Utrejch a staromódní krajky.  
Další program byl už víceméně tra-
diční. V pondělí 4. 7. taneční zába-
va se skupinou Arzenal. Na druhý 
den ráno poutní mše svatá u kostela 
a odpolední zábava se skupinou Zu-
berská šestka. Ovšem úplně tradiční 
program to nebyl. Po delším váhání 
jsme se rozhodli oslovit člověka, kte-
rý k nám zavítal prakticky podruhé 
v životě. Jednalo se o Bedřicha Lud-
víka, dramaturga a režiséra České te-
levize a písničkáře. Je autorem mimo 
jiné cyklu o památných stromech 

u nás. A právě v roce 2002 natáčel 
s panem Munzarem i část jednoho 
dílu ve Vítochově. Při této příležitosti 
byla zasazena borovička, kterou jsme 
pojmenovali po panu Munzarovi, 
a tak jsme se dohodli, že by bylo fajn, 
aby nám pod ní zahrál. Koncert byl 
naplánován na 14.hod. Krátce před ní 
se začínali trousit první posluchači. 
Z důvodu slunného počasí jsme zvo-
lili stín borovic za kostelem. Během 
hodinového vystoupení jsme se do-
zvěděli o vzniku pořadu Paměť stro-
mů a vyslechli i několik známých pís-
ní, které sloužily jako znělky z jiných 
pořadů pana Ludvíka. Nakonec nás 
překvapila i celková návštěva koncer-
tu, kdy si cestu ke kostelu našlo okolo 
sta posluchačů. Celé vystoupení bylo 
natáčeno a pan Ludvík z něho sestří-
hal dvě písně, které uložil na Youtube 
na svůj profi l BedLud53 (nebo stačí 
zadat pouze hesla Vítochov Ludvík). 

Letošní pouť se vydařila, počasí 
přálo a tak je nutné poděkovat všem, 
kteří se svojí pomocí podíleli na této 
akci.                   

zážitků. 
Velký dík pochopitelně patří pořa-

datelským obcím a sponzorům této 
akce, jmenovitě zejména Kraji Vy-
sočina a MA21.

Veronika Palečková
Mikroregion Bystřicko

V letošním roce se konal již tře-
tí ročník Putovního letního kina po 
obcích našeho regionu. Jedná se o 
letní akci, kterou každoročně spon-
zoruje Kraj Vysočina v rámci Místní 
agendy 21, jejímž hlavním zájmem 
je propojení aktérů z různých sekto-
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Nová služba pro ty, kteří se potýkají 
s alkoholem, léky, závislostí

V říjnu 2016 se začne rodit tera-
peutická skupina pro osoby, které 
se potýkají se závislostí. Její smysl 
vysvětluje adiktoložka Adiktologic-
ké ambulance Spektrum, Mgr. et 
Mgr. Veronika Svobodová: „Jedná 
se o efektivní nástroj, který využívá 
k terapeutickým účelům skupinovou 
dynamiku, tzn. vztahy a interakce 
mezi členy skupiny, a tím nabízí 
prožití širší sociální a vztahové rovi-
ny než terapie individuální.“ Její za-
měření je velmi široké a zahrnuje v 
podstatě všechny možné závislosti: 
„Počítáme s tím, že možnost sku-
piny využijí jak lidé, kteří se potý-
kají se závislostí na alkoholu, tak 
i automatech, lécích, nelegálních 
návykových látkách nebo i hrách 
a sociálních sítích.“

Účast na skupině bude bezplatná. 
Skupina je plánována přibližně na 
12 měsíců a předpokládá se setkává-
ní 1x týdně na 90 minut. Přesný čas 
a den setkávání bude stanoven po 
vstupních rozhovorech se zájemci.

Adiktoložka Svobodová vysvět-
luje, v čem může být skupina pro 
člověka přínosná: „Během společ-
ných setkání bude mít každý mož-
nost zjistit, že terapeutická skupina 
přirozeně podporuje pozitivní změ-
ny, které se člověku nedaří samostat-
ně realizovat. Na základě sdílení své 
zkušenosti a setkání se zkušeností 
druhých může člověk získat naději k 
řešení zdánlivě neřešitelných situací. 
Podpůrná atmosféra skupiny také 

vytváří vhodné prostředí k uvolnění 
emocí, možnost nahlédnout na svá 
trápení a usnadňuje hledání funkční-
ho řešení životních obtíží.“

Podmínkou pro zařazení do sku-
piny je věk nad 18 let, abstinence 
a chuť pracovat na sobě za podpo-
ry odborníků. Účelem je udržení si 
abstinence a získání náhledu na svá 
trápení. „Zájemce o účast ve sku-
pině by měl do 30. září 2016 kon-
taktovat Veroniku Svobodovou 
na telefonu 731 653 585 či e-mailu 
veronika.svobodová@kolping.cz. 
Následně proběhne osobní setká-
ní, kde by se vzájemně vyjasnila 
očekávání a možnosti spolupráce.“ 
upřesňuje podrobnosti vedoucí 
Adiktologické ambulance Mgr. Jo-
sef Soukal. Aktivita byla podpořena 
v rámci projektu Mozaika, který je 
fi nancován z operačního programu 
zaměstnanost.

Vznik této nové skupinové formy 
práce navazuje na více jak 20ti letou 
práci Kolpingova díla České repub-
liky v oblasti závislostí. Před bez-
mála dvěma roky vznikla Adiktolo-
gická ambulance Spektrum, kde se 
klient setkává s adiktologem indivi-
duálně a pracují na jeho obtížích se 
závislostí. Dále je možnost využívat 
rodinné terapie. A nyní se nabídka 
rozšiřuje o skupinovou práci. 

Kontakt:
Mgr. Josef Soukal
Vedoucí Adiktologické ambulance, 
Žižkova 16, 591 01 Žďár n. Sáz.
tel. 608 816 721

Adiktologická ambulance 
Spektrum je nestátní zdravotnické 
zařízení vzniklé v roce 2014. Od-
borník – adiktolog pracuje ambu-
lantní formou s uživateli drog, lidmi 
závislými na automatech, tabáku, 
alkoholu. Nabízí konzultace i rodin-
ným příslušníkům a blízkým těch, 
kdo se s nějakou závislostí potýkají.

Bazální stimulace 

Včela ani o prázdninách nezahálela
Uživatelé bystřického centra 

aktivizačních služeb pro seniory Včela 
se sídlem na ulici Hornická, které 
spadá pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou, ani o prázdninách nezahále-
li. Navštívili nejen mnoho krásných 
míst, ale poznali i nové lidi.

„Abychom se pochlubili, uvádíme 
malý výčet. Navštívili jsme například 
Folk Country Náměstíčko, kavárnu 
Franqueza, rekreační areál Borovin-
ka, Domanínský rybník a sklárny ve 
Škrdlovicích,“ uvádí uživatelé centra. 
A protože nejen rádi cestují, ale mají i 
velmi rádi zvířata, rozhodli se pracov-
níci zařadit do měsíčního programu i 
tzv. canisterapii s paní Iren Sáblíko-
vou a jejím čtyřnohým „mazlíčkem“. 
„Rádi bychom paní Sáblíkové a jejímu 
pejskovi touto cestou poděkovali za 

příjemně strávené dopoledne,“ vzka-
zují uživatelé Včely.

A na co se mohou uživatelé cen-
tra těšit v září? Připraveny pro ně 
budou oblíbené aktivity jako je cvičení 
s hudbou, pečení a také tvůrčí dílny, 
kde se zaměří na výrobu podzimních 
věnců, malování na oblázky a šití lát-
kových zvířat.

Posláním centra aktivizačních 
služeb pro seniory je poskytnout 
pomoc seniorům při smysluplném 
trávení volného času, přinést do je-
jich života nové zájmy a společenské 
aktivity a předcházet tak sociálnímu 
vyloučení. Služba je určena seniorům 
z Bystřice nad Pernštejnem a okolí a 
je poskytována zdarma. Otevřeno je 
denně, vyjma středy, každému, kdo 
chce využít svůj volný čas k různým 

zájmovým aktivitám. Centrum je 
podporováno městem Bystřice nad 
Pernštejnem. Program Včely je 
pravidelně zveřejňován na webových 

stránkách žďárské Charity www.zdar.
charita.cz

Jitka Klukanová, 
sociální pracovnice Včely

V Domově pro seniory Mitrov 
proběhl ve dnech 10. – 12. 6. 2015 
základní kurz Bazální stimulace, 
kterého se zúčastnilo 20 pracovníků 
přímé péče. Kurz vedla lektorka Bc. 
Helena Dvořáková, DiS.

Kurz proběhl v přátelské a uvol-
něné atmosféře. Využili jsme krás-
né slunečné počasí a část přednášek 
proběhla venku v parku. Teorii stří-
dal praktický nácvik a vše bylo pro-
kládáno příběhy z praxe. Součástí 
bylo i promítání fotografi í a kazuis-
tik pacientů, o které sl. Dvořáková 
osobně pečuje nebo dříve pečovala. 
Pracuje v nemocnici na oddělení, 
kde je tato metoda základem ošet-
řovatelské péče. 

Cílem bazální stimulace je pod-
pora individuálního vývoje postiže-
ných a těžce nemocných. Je určena 
všem nemocným, kteří mají naruše-
nou nebo omezenou schopnost vní-
mání, komunikace a pohybu (bez-
vědomí, poranění mozku, umírající, 
atd.). V bazální stimulaci je nemoc-
ný chápán jako rovnocenný partner 
a svébytná osobnost s vlastní historií 
a zkušenostmi. Metoda je používá-
na v oblasti speciální pedagogiky 
i ošetřovatelské péče. 

Bazálně stimulující péče napo-
máhá nemocnému, aby si uvědomil 
hranice svého těla, vnímal a pocítil 
sám sebe, uvědomil si své okolí, ori-
entoval se v něm a vnímal přítom-
nost jiného člověka. Vždy je nutné 
sledovat projevy nemocného a aktu-
álně na ně reagovat. 

Pro navázání prvního kontaktu a 
následného vytvoření důvěry a poci-
tu jistoty nemocného k ošetřujícímu 
personálu použijeme tzv. iniciální 
dotek. Jde o dotek, kterým klienta 
informujeme o začátku a ukončení 
činnosti, o naší přítomnosti u jeho 
lůžka. Jde o jedno určené místo na 
těle klienta, např. rameno, paže, 
ruka. Iniciální dotek je podporo-
ván také verbálně. Všichni, kteří 

přijdou s klientem do kontaktu, by 
tuto informaci měli mít k dispozici 
a dodržovat stejný postup. U lůžka 
by měla být umístěna informační ta-
bulka s označením místa iniciálního 
doteku, popř. informace o oslovení 
klienta. V bazální stimulaci se pou-
žívají různé techniky stimulace.

Důležitou součástí bazální stimu-
lace je biografi cká anamnéza, která 
umožňuje rozvíjení osobní péče, re-
spektuje zvyklosti a nabízí blízkost 
toho, co je klientovi známé. Přispí-
vá k aktivaci mozku, zlepšování 
zdravotního stavu a udržení kvality 
života. Na základě získaných infor-
mací z jednání se zájemcem o služ-
bu nabízíme klientovi známé chutě, 
vůně, oblečení, rituály, oslovení, 
prostředí. Cestou k porozumění 
klientovi je znalost jeho osobního 
příběhu. 

V květnu 2016 jsme se po roce 
sešli na nástavbovém kurzu Ba-
zální stimulace. Úvodem jsme se 
„pochlubili“, jaké prvky z loňské-
ho základního kurzu jsme u nás 
v domově zavedli do praxe a jaký 
měly úspěch. Zda se nám osvědčily 
a jestli se staly na našem oddělení 
standardem. Byla to zajímavá reka-
pitulace, při které jsme si vyměnili 
i pár zkušeností s ostatními odděle-
ními.  Jako velké plus jsme vnímali 
to, že jsme měli možnost si vše vy-
zkoušet na vlastní kůži, což je na-
prosto jiný zážitek, než poslouchat 
dlouhé hodiny teorie. 

Do budoucna máme v plánu do 
naší ošetřovatelské péče postupně 
zařazovat další prvky bazální stimu-
lace tak, jak se budou postupně obje-
vovat potřeby klientů. Jsme zároveň 
připraveni na případné informování 
rodin klientů o prvcích bazální sti-
mulace, které se u jejich blízkého 
využívají a poučení o tom, jak by se 
sami mohli do této metody zapojit.

Jana Bartošová - úseková sestra
Renata Musilová - sociální pracovnice

Domov pro seniory Mitrov



Stavební společnost

T. M. V. spol. s r.o.
Nádražní 1400, Bystřice nad Pernštejnem

hledá

řidiče s ŘP C+E
/ŘP na nákladní automobil s přívěsem/

Platové ohodnocení:   20.000,-/měsíčně
Více informací:

tel.:  566 550 613, 602 568 613
email:  tmv@atlas.cz

Strojírenská společnostStrojírenská společnost  
přijme pracovníka 
na pozici

SKLADNÍKSKLADNÍK
Místo pracoviště: Bystřice nad Pernštejnem

Náplň práce:
 fyzický příjem a výdej zboží ve skladu,
 balení a rozesílání zboží,
 rozvoz zboží.

Požadujeme:
 ÚSO/SŠ vzdělání technického směru výhodou,
 základní uživatelská znalost práce na PC,
 řidičský průkaz skupiny B, skupiny C výhodou 
   – aktivní řidič podmínkou!,
 průkaz na obsluhu VZV výhodou,
 dobrý zdravotní stav,
 práce je vhodná pro muže.

Nabízíme:
 práci na hlavní pracovní poměr – nástup možný ihned,
 dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,
 zaměstnanecké výhody,
 odpovídající zaškolení,
 fi nanční ohodnocení odpovídající funkci a odvedené práci.

Životopis a vyplněný dotazník, který najdete na www.adoz.cz, 
zasílejte na e-mail: prace@adoz.cz; tel. 566 591 911

ADOZ, s.r.o., K Ochozi 662, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
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DR OPTIK Moravia s r.o.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
  8:00-11:30   12:30-17:00 

              8:30-11:00 Masarykovo nám s   58, telefon 773 661 040
PO–PÁ 8.00–11.30, 12.30–17.00, SO 8.30–11.00 (první sobotu v m síci zav eno)
www.drop  ps://www.facebook.com/DrOp  kMoraviaSro
Akce pla   do 31. 10. 2016 na skladové brýlové o ky, index 1.6. Akce nelze s ítat.
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Masarykovo nám s   58, telefon 773 661 040
PO–PÁ 8.00–11.30, 12.30–17.00, SO 8.30–11.00 (první sobotu v m síci zav eno)

www.drop  ps://www.facebook.com/DrOp  kMoraviaSro
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INZERCE, RŮZNÉ

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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


