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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Bioodpad se v našem městě začal 
svážet 1. 5. 2014, kdy bylo rozdáno 
prvních 160 nádob o objemu 240 
litrů. Mimo to bylo v dalších lokali-
tách rozmístěno dalších 40 ks větších 
nádob o velikos   770 litrů. V březnu 
2016 bylo rozdáno dalších 300 ná-
dob 240 litrů a s rozmístěním dalších 
nádob se již nepočítá. Svoz probíhá 
v období březen – listopad s frekven-
cí 2x měsíčně. Na rozdíl od některých 
jiných měst byly v našem městě ná-
doby fi rmou TS města a.s. zapůjčeny 
bezplatně a bezplatně (nebo lépe 
řečeno v rámci poplatku za odpady) 
probíhá i služba. 

Služba si rychle získala na oblibě 
a my jsme se začali potýkat s opač-

Problémy svozu bioodpadu 
v Bystřici nad Pernštejnem

ným problémem - i přesto, že tráva 
se seče odnepamě  , najednou ně-
kterým svoz 2x měsíčně nestačí a 
občané požadují častější svoz. K naší 
argumentaci, že všechno něco stojí a 
zvýšené náklady musí vždy někdo za-
pla  t, bývají často hluší. Oni to přece 
nejsou. Cena svozu je zkalkulována na 
současné množství a každý další pytel 
je vlastně další nádobou. Vysypání 
pytle do auta zabere zhruba ten samý 
čas co vysypání 1 nádoby, možná i o 
něco víc (pytel se musí k autu přinést, 
roztrhnout, vysypat a „někam dát“). 
V loňském roce byly pytle v minimál-
ním množství, takže jsme to neřešili, 
v letošním to již začíná být neúnosné. 

NOVÁ PŮJČOVNA ELEKTROKOL
Ve spolupráci s fi rmou E.on se 

Bystřice nad Pernštejnem zařadila do 
rodiny E.on e-půjčoven, které fungují 
například v Lipně nad Vltavou, Mo-
ravském krase, Pasohlávkách, Telči či 
Českém Švýcarsku. Bystřická půjčov-
na bude umístěna na Centru Eden 
a k dispozici budou k vypůjčení dva 
elektroskútry, dvě elektrokola a jako 
bonbónek i dvě elektrokoloběžky. 
Součás   půjčovny bude i nabíjecí sta-
nice pro šest kol a elektromobil. Vzni-
kl také informační materiál, kde jsou 
uvedeny technické parametry strojů, 
podmínky pronájmu a také šest typů 
na výlety. V rámci Koruny Vysočiny a 

fi rmy E.on budou k dispozici nové na-
bíjecí stanice na kola v Novém Městě 
na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Bliž-
ší informace najdete na h  p://www.
ecofuture.cz/serialy/e-pujcovny?-
page=2, nebo h  p://www.e-vysoci-
na.info/. Umístění nabíjecích stanic je 
možné vyhledat na www.evmapa.cz.

V neděli 25. 6. v 10:00 hodin bude 
v Centru Eden slavnostně zahájen 
provoz nabíjecí stanice a při té příle-
žitos   budou mít zájemci možnost 

vyzkoušet všechny „elektrovehikly“ 
a také zhlédnou elektromobil Tesla.

Josef Vojta
místostarosta

(Pokračování na str. 7)

Bytová poli  ka města

Bystřice šla jinou cestou. V sou-
časné době vlastníme cca 1850 bytů. 
Tyto jsou napojeny na biomasovou 
kotelnu, která nám umožňuje kon-
trolovat cenu tepla, které je mimo-
chodem nejlevnější široko daleko. 
Problém je v tom, že se dříve neza-
čalo s rekonstrukcemi. Za posledních 
dvanáct roků se byty proměnily a 
půjdeme v opravách dál. Mýtus, že 
nebudou byty obsazené, je neprav-
divý, protože zájem je trvalý a v sou-
časnos   je poptávka nebývalá. Dám 
příklad. Do výběrového řízení byl dán 
dvoupokojový byt, který čekal na 
nabídky. Výsledkem bylo sedmnáct 
nabídek a návrh, který skončil na dva-
náctém místě, hodlal složit 120  síc 
korun předplaceného nájemného. 
Vítězem byl žadatel nabízející  před-
placené nájemné ve výši více než 
dvě stě  síc korun českých. Každý 

měsíc je nabízeno cca 7 až 8 bytů a 
poptávka daleko převyšuje nabídku. 
Existuje samozřejmě trend, že dnes 
v bytech nebydlí více generací, ale fi -
nanční situace dovoluje obývat byty 
jednogeneračně. Za obsazený byt se 
pla   stále stejně. Cena se neodvíjí od 
obsazenos  . Tento trend nese doba. 
Velký počet bytů nám umožňuje 
uspokojit potřeby města. Umíme 
přidělit sociální byty matkám samo-
živitelkám, vyhovíme manažerům 
fi rem. Jsme připraveni s byty pomoci 
školám, policii, hasičům apod. Jedno-
značně je vlastnictví bytového fondu 
náš zlatý poklad.

Co dále v bytové poli  ce. Na Ro-
vinkách se připravuje zasíťování pro 
novou individuální výstavbu. Chystají 
se projekty na novou DPS, případně 
startovací byty a pro starší seniory se 
připravuje Dům seniorů. Soukromá 
fi rma přišla se záměrem vystavět dva-
krát dvacet čtyři bytových jednotek 
k prodeji pro individuální zájemce. 
Myslím, že tento segment v Bystřici 
chybí. Bytovky se budou připojovat 
na kotelnu města a  m budou op-
 malizovat odběr tepla. Dnes, kdy 

zateplujeme a vyměňujeme okna, 
klesá odběr v kotelně a my jsme 
nuceni připojovat další objekty. 

Městský úřad v Bystřici nad Pern-
štejnem, odbor správní a školství, 
oddělení správní, oznamuje obča-
nům, že od 25. 5. 2017 do odvo-
lání bude každý čtvrtek v době od 
7,00-12,00 hod. oddělení správní 
pro veřejnost z provozních důvodů 
uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ!

(Pokračování na str. 3)

Předně bych chtěl konstatovat, že naše město neupadá ani nestagnuje. 
Do budoucna se jistě bude ještě více rozvíjet. Jsem pevně přesvědčen, že 
naše cesta je dobrá a mnozí nám ji závidí. Všechna města v okolí prodala 
téměř veškerý bytový fond. Dnes nemají byty, ani peníze. 
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www.werawerk.cz.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN  ČERVENEC 2017

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

 Vzpomínají maminka 
s přítelem.

VZPOMÍNKA
Dne 9. června 2017 uplynou 
2 smutné roky ode dne, kdy 

tragicky zemřel můj 
milovaný syn

pan JIŘÍ HORÁK
Věnujte mu, prosím,  chou 

vzpomínku. Přítelkyně Jarka.

VZPOMÍNKA
Dne 11. června 2017 uplyne 

rok od úmr   pana 
VÁCLAVA MAZOURKA 

z Bystřice nad Pernštejnem. 

VZPOMÍNKA
Dne 12. června 2017 uplynou 
4 roky, kdy nás opus  la naše 

drahá maminka, 
babička a prababička, 

paní VĚRA ROMANOVÁ
Se vzpomínkou dě   

s rodinami.

Bytová poli  ka...
(Pokračování ze str. 1)

Naše město nestagnuje. Úbytek 
obyvatel ve městech je trendem 
dnešní doby. Sousední města také 
zaznamenávají úbytek obyvatel. 
Například Žďár n. S. klesl v počtu 
obyvatel z 26  síc obyvatel na sou-
časných 21  síc. Nové Město n. M. 
nemá již také 10  síc. Úbytek začal 
hned po revoluci, kdy došlo k no-
vému státoprávnímu uspořádání. 
Dnes lidé raději stavějí na vesnicích 
nebo odcházejí do velkých měst a 
ciziny.

Právě obsazování průmyslové 
zóny a podpora středního školství 
tento trend otočí a naše vybudo-
vaná infrastruktura bude využívána 
op  málněji. Jsem přesvědčen, že 
Bystřice jde správným směrem.

Karel Pačiska - starosta

Sňatky

Úmr  

Narození

Jubilan  

29.4.  Barbora Řehůřková
           Michal Klimeš

28.1.  Valentýna Nečesánková
22.2.  Ella Havlíčková
24.2.  Daniela Vidourková
28.2.  Mar  n Žák

ČERVEN 2017
Jan Legát   90 let
Marie Zábršová   86 let
Zdenka Mašíková   86 let
Zdenka Didyková   85 let
Rudolf Pitra   80 let
Marie Koudelová   80 let
Josef Kos   80 let
Noemi Robotková   80 let
Václav Hamrle   75 let
Petr Dvořáček Ing.   75 let
Josef Zich   75 let
Bohumil Kotlán Ing.   75 let
Marie Šantorová   70 let
Květuše Dvořáčková Ing. 70 let
Zoltán Szenczi   70 let
Anna Trunečková   70 let
Pavel Kříž   70 let

DUBEN 2017
  1.4. Jiří Havliš   45 let
  3.4. Marie Císařová   79 let
14.4. Alois Rossí   89 let
20.4. Anna Uhrová   85 let
20.4. Karel Golemba   71 let
21.4. Jan Kurfürst   94 let
25.4. Marie Olahová   65 let
27.4. Eduard Gonda   79 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Přibližujeme městský úřad - 6
ING. FRANTIŠEK KLIMEŠ  VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Máme unikátně zachovaný krajinný ráz.“

Pane inženýre, jaký vztah máte 
k Bystřici a jak jste se stal vedoucím 
odboru životního prostředí?

Pocházím z Bystřicka a do Bystřice 
jsem se po ukončení studií nastěho-
val i s rodinou. Několik let jsem dojíž-
děl do Žďáru nad Sázavou, kde jsem 
pracoval u vodárenské společnos  . 
Pak jsme se přestěhovali do Žďáru 
a začal jsem pracovat na tehdejším 
okresním úřadu, referátu životního 
prostředí, oddělení vodního hospo-
dářství. V roce 2002 proběhlo zru-
šení okresů a v rámci transformace 
veřejné správy přešla prak  cky celá 
státní správa v této oblas   na tzv. 
obce s rozšířenou působnos  , tedy i 
do Bystřice. V té době jsem pracoval 
jako vedoucí referátu životního pro-
středí a od Města Bystřice jsem přijal 
nabídku, abych pokračoval v Bystřici. 

Jakou činnost odbor životního 
prostředí zajišťuje v rámci státní 
správy a samosprávy? 

Většina činnos   odboru je státní 
správa prováděná pro 39 obcí správ-
ního obvodu v oblas   ochrany příro-
dy a krajiny, ochrany vod a vodního 
hospodářství, odpadového hospo-
dářství, ochrany ovzduší, ochrany ze-
mědělského půdního fondu, lesního 
hospodářství, myslivos   a rybářství. 
Odbor je speciálním stavebním úřa-
dem pro stavby vodních děl a vodo-
právním úřadem.  Dále zajišťujeme 
i agendu havarijního a krizového 
řízení. V rámci samosprávy odbor 

provádí například správu a údržbu 
rybníků, vodovodu a kanalizací v ma-
jetku města, pomáhá při zajišťování 
dotací ze Státního fondu životního 
prostředí, Operačního programu 
životní prostředí a dotací z jednot-
livých ministerstev.  Odbor zajišťuje 
zpracování plánu odpadového hos-
podářství města a vyhlášek týkajících 
se komunálních odpadů.   

Můžete představit pracovníky 
odboru, jakou agendu lze u nich vy-
řizovat?

Ing. Václav Mičín je zástupce ve-
doucího odboru a jako vodoprávní 
úřad vyřizuje například stavební 
povolení studní, vodních nádrží, po-
volování odběrů povrchových a pod-
zemních vod, zajišťuje ochranu před 
povodněmi.  Dále zajišťuje agendu 
ochrany zemědělského půdního fon-
du. Tedy vyřizuje stavebníkům udě-
lování souhlasů s odně  m ZPF do 1 
ha, předepisuje odvody za odně   
půdy, uděluje vyjádření k návrhům 
tras, vydává souhlasy k použi   sedi-
mentů na zemědělských pozemcích, 
projednává správní delikty, vyjadřuje 
se ke stavu pozemků a jejich užívání. 
Vydává rybářské lístky.

Ing. Věra Petrová je vodohos-
podář. Na vodoprávní úřad si za ní 
zajdete pro stavební povolení např. 
čis  rny odpadních vod, veřejného 
vodovodu, veřejné kanalizace (s 
výjimkou přípojek, které povoluje 
stavební úřad). K těmto stavbám 
vydává i potřebná vodoprávní po-
volení, např. k vypouštění vyčiště-
ných vod do vodního toku nebo do 
vsaku, k odběrům vod povrchových 
i podzemních. Schvaluje havarij-
ní plány, vydává souhlasy ke stav-
bám a činnostem, které se dotýkají 
vodního toku, ochranných pásem 
a záplavových území. Řeší proble-
ma  ku zasakování dešťových vod.  

Ing. Slavomil Kabelka má na sta-
rost lesní hospodářství a myslivost, 
zejména vyhotovení lesní hospodář-

ské osnovy pro vlastníky lesů do 50 
ha, vydává rozhodnu   o dočasném 
nebo trvalém odně   pozemků pl-
nění funkcí lesa včetně stanovení 
poplatků za odně  , vyjadřuje se k 
umísťování staveb do 50 metrů od 
lesa a stanovuje k němu podmínky. 
Dohlíží na dodržování lesního zákona 
při hospodaření v lesích. Na úseku 
myslivos   vede rejstřík honebních 
společenstev, uznává honitby, vydává 
lovecké lístky a ustanovuje a odvolává 
myslivecké hospodáře a mysliveckou 
stráž. Dohlíží na výkon práva mysli-
vos   v honitbách správního obvodu.

Mgr. Helena Prášilová zajišťuje 
agendu odpadového hospodářství 
a ochrany ovzduší. Zejména vydává 
souhlasy k nakládání s nebezpeč-
nými odpady, k upuštění od třídění 
nebo odděleného shromažďování 
odpadů, vede evidenci odpadů a 
způsobů nakládání s nimi, kontroluje 
dodržování právních předpisů u pod-
nikatelských subjektů. Kontroluje 
dodržování povinnos   provozovate-
lů zdrojů znečišťování ovzduší včetně 
nově zavedených kontrol v domác-
nostech, vydává závazná stanoviska 
k územnímu, stavebnímu a kolau-
dačnímu řízení u tzv. nevyjmenova-
ných zdrojů znečištění ovzduší. 

Ing. Kristýna Balážová, Ph.D. vede 
agendu ochrany přírody a krajiny, 
zejména povoluje kácení stromů 
rostoucích mimo les, vyhlašuje pa-
mátné stromy, vydává závazná sta-
noviska k zásahům do významných 
krajinných prvků, vydává souhlasy 
k umístění staveb, které by mohly 
snížit nebo změnit krajinný ráz, vy-
dává stanoviska k územním plánům, 
projednává přestupky a správní de-
likty. Žadatelům pomáhá se zajiště-
ním podkladů pro vyřízení žádos   o 
dotaci z Programu péče o krajinu na 
ošetření památných či jinak význam-
ných stromů nebo na kosení luk s vý-
skytem zvláště chráněných druhů 
rostlin. Od včelařů přijímá každoroč-

ně hlášení o umístění včelstev a tato 
data dál předává zemědělcům, kteří 
je využívají při plánování chemické-
ho ošetření porostů.

Co máte nejraději z přírodního 
bohatství Bystřicka?

Velká část našeho regionu leží v pří-
rodním parku Svratecká horna  na, 
který má unikátně zachovaný krajin-
ný ráz. Údolí řeky Svratky, Bobrůvky, 
Nedvědičky, Bystřice a maloplošná 
chráněná území umocňují jeho jedi-
nečnost.  Jako turista ale mohu do-
poručit procházku kterýmkoli místem 
Bystřicka, kde jeho nejzajímavější 
místa jsou propojena sí   turis  ckých 
tras. Město Bystřice má zpracovánu 
Studii ochrany krajinného rázu, která 
je zveřejněna na našich webových 
stránkách. Zde si každý může vyhle-
dat podrobné informace o tom, co 
je krajinářsky zajímavého prak  cky 
v každém katastru našeho regionu.

Můžete nám představit Vaše nej-
bližší? 

Mám dospělé syny, kteří jsou již 
zcela samostatní a soběstační. Jako 
rodič si dobře uvědomuji, že jsem 
dě   nevychoval pro sebe a jsem 
šťastný, že mohu se svojí ženou při-
hlížet, jak se jim daří v soukromém i 
pracovním životě. Pochopitelně jim 
přeji jen to dobré a nejlepší a těším 
se z našich někdy více, někdy méně 
častých setkání.

Jak nejraději trávíte volný čas? 
Volný čas věnuji tomu, co mi při-

náší radost. Třeba jízdou na kole 
poznávat různé kouty naší země a 
ak  vním pohybem si udržovat kon-
dici.  Pro jiné dny mám i své domácí 
koníčky a těším se při nich ze svého 
rodinného soukromí.

Na co se nejvíce těšíte v nebližší 
budoucnos  ? 

Spíše bych řekl, že se těším z mno-
ha věcí, dovedu se radovat každý 
den z maličkos  , ty to  ž dokážou 
potěšit nejvíc. 

Ptal se Hynek Jurman

Elektronická fi nanční kontrola šetří čas i peníze

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o fi -
nanční kontrole musí veškeré výda-
jové doklady města projít fi nanční 
kontrolou, při které je jejich správnost 
a opodstatněnost stvrzena souhlasem 
několika oprávněných osob. Jsou to  
příkazce operace, správce rozpočtu 
a hlavní účetní. Teprve poté mohou být 
uhrazeny.  

Do konce roku 2015 probíhala tato 
fi nanční kontrola na městě analogicky, 
doklady si předávali pracovníci jednot-
livých odborů osobně. Nevýhodou 
tohoto systému byla zejména vysoká 
pracnost, prodlevy při předávání jed-
notlivých dokladů a reálná možnost 
ztráty dokladů.  Systém kladl také vy-

soké nároky na správce rozpočtu při 
ověřování vazby na volné prostředky 
na jednotlivých položkách rozpočtu.

Počátkem roku 2016 byla za spo-
lupráce poskytovatele informačního 
systému implementována elektron-
ická fi nanční kontrola. To znamenalo 
přechod na elektronický oběh účetních 
dokladů, při kterém  fi nanční odbor 
zpracuje příslušné doklady elektron-
icky, poté jsou doklady elektronicky 
doručeny příkazcům operací, kteří je 
posoudí, schválí a ověří elektronickým 
podpisem. Následně je doklad au-
toma  cky odeslán ke zpracování na 
fi nanční odbor a poté uhrazen. 

Realizované řešení jednoznačně 

zajišťuje skutečnost, že veškeré 
výdaje jsou kryty rozpočtem. Zvýši-
la se transparentnost rozpočtu 
a účetnictví zavedením rozkliká-
vacího rozpočtu, který je umístěn na 
webových stránkách města a je plně 
k dispozici občanům. Nedochází 
k prodlevám při prvotní evidenci 
faktur. Zrychlilo se vyřizování faktur 
a platebních poukazů. Nedochází 
ke ztrátám papírových podkladů 
a vše je velmi snadno dohledatelné. 
Snížila se spotřeba kancelářského 
papíru a tonerů. Naopak vzrostla 
produk  vita práce zaměstnanců 
města. 

Realizovaná změna splnila veškerá 
očekávání a zvýšení transparentnos   
úřadu by mělo vést k posílení důvěry 
veřejnos   k úřadu a k jeho vedení.

Jana Jurošová

Město Bystřice n. P. hospodaří s ročním rozpočtem ve výši cca 250 mil. Kč, 
ne  o ak  va města činí bezmála 2 miliardy Kč. Při tomto objemu fi nančních 
prostředků je ročně zaúčtováno přibližně 7  síc výdajových dokladů. 

Čapí okénko
Čapí hnízdo na farské zahradě 

zůstane letos zřejmě neobydlené. 
25. dubna 2017 se sice jeden čáp do 
Bystřice vrátil, ale o hnízdo se příliš ne-
stará. Častěji než na sloupu ho můžete 
zahlédnout ve volné přírodě v okolí 
bystřických vodních toků a rybníků.  

 Jitka Čechová
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Venkovní bazény mají již nový kabát z PVC folie.

Na Rovinkách začala výstavba inženýrských sí   a komunikace, které jsou 
nutné pro připravované stavební parcely. Vznikne celkem 6 plně zasíťova-
ných parcel pro samostatné rodinné domy a 5 parcel pro řadovky.

NOVÝ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU - 2. část 
1. 12. 2016 vešel v účinnost nový 

zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitel-
ském úvěru. Jaké další změny  s sebou 
přinesl? 

SANKCE V PŘÍPADĚ PRODLENÍ 
SPOTŘEBITELE

V případě, že se dostanete do pro-
dlení s plněním dluhu, může si posky-
tovatel úvěru účtovat pouze: 
- poplatek ve výši účelně vynaložených 

nákladů, které s  mto prodlením 
vznikly

- úroky z prodlení pouze v zákonné výši
- smluvní pokutu - max. 0,1 % denně 

z částky, ohledně níž je spotřebitel 
v prodlení, v případě, že se jedná 
o plnění peněžité povahy. Souhrn 
všech uplatněných smluvních pokut 
však nesmí přesáhnout MAX polo-
vinu celkové výše spotřebitelského 
úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

UPLATNĚNÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
Věc, která spotřebitelský úvěr zajiš-

ťuje, může být nově prodána nejdříve 
po 6 měsících od doby, kdy Vám je 
tento plánovaný prodej oznámen. Vě-
řitel Vám nemůže do této doby bránit, 
abyste  věc prodali sami. Výtěžek z tak-

Na sídliš   II jsou v plném proudu stavební práce na bytových domech. 
Bude zatepleno, vyměněny balkony a okna celkem u 6 bytových domů.

VÝSTAVBA A OPRAVY V BYSTŘICI

to prodané věci ale musí být použit na 
splacení spotřebitelského úvěru. Tato 
možnost se však týká pouze spotřebi-
telského úvěru na bydlení !  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Od uzavřené smlouvy můžete kdy-

koliv odstoupit. Můžete tak učinit do 
14 dnů a není třeba uvádět žádné 
důvody, které vás k odstoupení vedly. 
Písemným odstoupením zaslaným 
poskytovateli se smlouva od počátku 
ruší. Do 30 dnů od tohoto odstoupení 
jste povinni zapla  t pouze částku, která 
vám byla poskytnuta s úroky pouze za 
období ode dne, kdy byl spotřebitelský 
úvěr čerpán, do dne, kdy dojde ke spla-
cení půjčené částky. 

Odstoupení od smlouvy  mto způ-
sobem však není možné u spotřebitel-
ského úvěru na bydlení. 

PŘEDČASNÉ SPLACENÍ SPOTŘE-
BITELSKÉHO ÚVĚRU 

Každý spotřebitelský úvěr lze kdyko-
liv zcela nebo zčás   předčasně spla  t. 

Pokud se jedná o předčasné splace-
ní spotřebitelského úvěru na bydlení, 
došlo ke snížení poplatků za předčas-
nou splátku. Věřitel nesmí požadovat 

NIC,  pokud se dostanete do situace, 
kdy dojde k výraznému snížení schop-
nos   splácet v důsledku úmr   či in-
validity vaší či vašeho manžela. Zcela 
bez poplatku je i situace, kdy dojde k 
předčasnému splacení do 3 měsíců od 
oznámení nové výše úrokové sazby. 
Věřitel nemá nárok na žádné poplatky 
ani v případě, že dojde k předčasnému 
splacení u spotřebitelského úvěru na 
bydlení do 25 % celkové výše spotřebi-
telského úvěru během 1 měsíce přede 
dnem výročí uzavření smlouvy.

V ostatních případech lze požadovat 
pouze náhradu nákladů předčasného 

splacení (např. administra  vní náklady, 
úrok za mezibankovní půjčku), které 
však nesmí přesáhnout zákonem sta-
novené limity, tudíž  pokuty by již ne-
měly ve smlouvách fi gurovat.

DOHLED
Nově budou všichni poskytovatelé 

podléhat kontrole ČNB, která je opráv-
něná k udělování i odně   licencí. Mezi 
pravomoci ČNB patří ukládání pokut a 
opatření k nápravě. 

Michaela Du  ová
Sdružení obrany spotřebitelů 

- Asociace

Formulář žádos   a výzvy pro grantový program naleznete 
na webových stránkách města Bystřice n. P., na h  p:
//www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta, 

či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

Komise kultury Rady města Bystřice n. P. vyhlašuje 

2. kolo Grantového programu v oblas   
KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE 
1. 7. 2017 - 31. 7. 2017

Neděle 14. května se nesla nejen 
ve znamení  oslav Dne matek, ale na 
Dvořiš  ch se početná skupina dě   
i dospělých vypravila po stopách 
len  lkového zloděje, kterému dě   
začaly po chvíli říkat familiérně 
„Len  lkáč“. Po rozdělení na dva 
týmy – průzkumníky a detek  vy – 
jsme se vydali na cca 5 km dlouhou 
cestu označenou fáborky, během 
které jsme nacházeli indicie, které 
nás dovedly na místo, kde lupič mi-
lující cukrovinky schoval svoji kořist. 
Po splnění několika zkoušek se nám 

podařilo složit větu, kde je lup ukryt. 
Velkým překvapením bylo, že mu-
síme hledat pod zemí. Přestože nám 
počasí přestalo přát a spus  l se silný 
liják, dě   kopaly a odhazovaly, co 
jim síly stačily, až objevily vytoužený 
pytel plný dobrot. Po spravedlivém 
rozdělení lupu jsme se pomalu 
rozcházeli domů plni dobrého po-
citu z nedělní procházky či nalezené 
kořis  . Ještě dnes můžete potkat na 
Dvořiš  ch dě  , které s obrázkem 
muže v klobouku hledají „svého 
Len  lkáče“.                               KCH

ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ Detek  vní putování

Domanínské dě   pokračo-
valy v tanečním soutěžení. Po 
domácím Kos  třasu vyrazily 
do Ledče nad Sázavou a Pardu-
bic, kde i přes oslabení taneční 
skupiny Klakson získaly pohár 
za 3. místo. Ani druhá skupi-
na menších dě   nezahálela 
a vystoupila na bystřickém 
náměs   během akce 1, 2, 3… 
RODINA  a v příš  ch týdnech 
je čekají soutěže ve Žďáře 
a v Havlíčkově Brodě.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
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Bratrušínská traktoriáda

Poslední den v dubnu se na Bra-
trušíně konal již šestý ročník „Bra-
trušínské traktoriády“. Letos se 
zúčastnilo rekordních 22 vozů, což 
je na naši malou obec překvapující. 
K nahlédnu   i k případnému svezení 
zde byl i elektromobil značky Smart, 
který zapůjčilo město Bystřice nad 
Pernštejnem podporující projekt 
rozvoje elektromobility ve spolu-
práci se společnos   E. ON. Začátek 
slavnostního výjezdu byl v 15:30 u 

fotbalového hřiště, kde došlo k se-
řazení vozů a dále se pokračovalo 
tradičním průjezdem obcí, kdy i le-
tos byli poc  vě kontrolováni míst-
ní veřejnou bezpečnos  . Při této 
kontrole si přihlížející mohli stroje 
důkladně prohlédnout. Akce byla 
zakončena posezením v kulturním 
domě. Počasí se vydařilo a všichni 
byli spokojeni. Organizátorům a zú-
častněným děkujeme. 

Za obec Bratrušín Helena Filipi

Pe  ce pro   opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici n. P.

I já chci v noci klidně spát

Text pe  ce:
My, níže podepsaní občané města 

Bystřice nad Pernštejnem, prostřed-
nictvím této pe  ce žádáme o důsled-
nou a permanentní kontrolu dodržo-
vání nočního klidu od 22:00 do 06:00 
hodin dle novely zákona o přestup-
cích č. 204/2015 Sb. ze strany Policie 
ČR. Dále požadujeme po MÚ Bystřice 
nad Pernštejnem rozmístění kamer se 
záznamovým systémem (CCTV), kte-
ré budou napojeny na centrální pult 
místního oddělení Policie ČR, zejména 
v ulicích Pod Kaštany a Koželužská, 
kde dochází k soustavnému rušení 
nočního klidu, vandalismu a ničení 
městského mobiliáře (odpadkové 
koše, kontejnery, atd.). Dále žádáme 
o doplnění světelných zdrojů a nasta-
vení na režim svícení o víkendech, a to 
po celou noc ve zmíněných ulicích.

Na začátku května vznikla ob-
čanská inicia  va, která v souvislos   
s  m, co se na Starém Městě děje 
již po velmi dlouhou dobu o víken-
dech v nočních hodinách, zejména 
v oblas   mezi dvěma nočními kluby 
(nechci je jmenovat), která by chtě-
la vyzvat vedení Města Bystřice nad 
Pernštejnem a místní oddělení Poli-
cie ČR ke zvýšené činnos   a instalaci 
kamerového systému viz text pe  ce.

V první fázi jsme oslovili občany 
ulic Pod Kaštany, Koželužská, Bočkova 
a Kostelní, aby svým podpisem vyzvali 
zmíněné orgány k činnos  . Na přilože-
né katastrální mapě můžete sami po-
soudit, jak je toto téma pro ně palčivé 
a aktuální (žlutě zvýrazněné domy/
občané se podepsali pod zmíněnou 
pe  ci). 

Ve druhé fázi bychom chtěli vyzvat 

i ostatní občany města Bystřice nad 
Pernštejnem, aby se k pe  ční akci při-
pojili, pokud je toto téma také trápí. 
Pe  ce bude umístěna do poloviny mě-
síce června v prodejně DH Op  ka, Ma-
sarykovo náměs   18 (napro   poště).

Absolvoval jsem bezpočet rozhovo-
rů s občany zmíněné oblas   a vyslechl 
jsem si mnoho historek a zážitků. Dále 
jsem zaregistroval i jistou míru rezig-
nace, ale chtěl bych se zeptat proč? 
Proč si zvykat a rezignovat na ustavič-
né rušení nočního klidu, na převráce-
né popelnice a kontejnery, zničené 
fasády, rozkopnuté vchodové dveře 
a zídku u vchodu do domu, pomoče-
né dveře a zádveří, vytrhané stromky 
a rostliny z předzahrádek, atd.?

Při rozhovorech s Vámi zazněly 
i návrhy na jistou domobranu v této 
oblas  , ale opět se ptám proč? Máme 
přece represivní složku placenou z na-
šich daní (Policii ČR), jejíž příslušníci 
berou pravidelný plat za to, že garan-
tují dodržování zákonů a pořádku 
v našem městě. Podle mne a podle 
mnoha dalších to tak v Bystřici nad 
Pernštejnem není. Touto pe  cí by-
chom chtěli apelovat na policii, aby 
začala důsledně trestat zjevné poru-
šování zákona nejenom ve zmíněné 
oblas  , ale v celém našem městě. 

Výzvu bych zakončil svým nedáv-
ným osobním zážitkem, kdy jsem si 
dovolil upozornit provozovatele rychlé-
ho občerstvení pod kostelem na to, že 
chodník není dimenzován na jeho cca 
3,5 tunovou dodávku, kterou obvykle 
parkuje na chodníku. Zmíněný cizinec 
nelenil objet celé náměs  , aby mě 
dos  hl a ústně konfrontoval. Vyměnili 
jsme si své názory na zmíněné téma, 

ale musím přiznat, že měl v jedné věci 
pravdu. Ptal se mne lámanou češ  nou, 
proč dělám práci, která mi nepřísluší. 
Proč řeším věci, které má řešit policie.

Vážení občané, pokud jste svědky 
porušení zákona ohledně nočního kli-
du, atd. neváhejte a ihned volejte míst-
ní oddělení Policie ČR (telefon na místní 
oddělení je 974 282 701).

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem občanům, kteří se nebáli jít „s 

kůží na trh“ a otevřeně vyjádřili svůj 
názor. Je třeba si uvědomit, že jsme si 
v dané, dříve klidové, lokalitě posta-
vili/opravili domy za cenu celoživotní 
inves  ce, která je nyní devalvována 
pochybným profi tem provozovatelů 
nočních klubů. Budu se opět ptát, co 
tento profi t našemu městu přináší. 
Máte-li podobné zážitky, nebojte se je 
zveřejnit a dodat tak odvahu ostatním.

autor pe  ce Mar  n Bárta

Při čtení článku Zelený čtvrtek od 
pana Mar  na Bárty jsem měla pocit, 
že popisuje situaci, kterou lidé bydlící 
v blízkos   nočního klubu FAIR PLAY 
(Ferko) zažívají skoro každý víkend již 
řadu let. S  m rozdílem, že když jsem 
v minulos   zavolala na policii, přijela a 
zjednala pořádek.

Postavili jsme si s manželem v této 
lokalitě dům a bláhově si mysleli, že tu 
budeme žít v klidu. Ale opak je prav-
dou. Noční bujaré hovory opilců, hád-
ky, rvačky, rozbíjení lahví, skandování 
různých pokřiků, hlasité vytáčení aut 
a motorek do plných obrátek, pouš-
tění hlasité hudby z autoradií… To vše 
tu máme možnost během nocí slyšet. 

Dle zákona číslo 85/1990 Sb. o právu pe  čním ve znění pozdějších předpisů

Dokonce se tu i střílelo. A to nemluvím 
o ničení soukromého majetku a nepo-
řádku, který tu ráno zůstane.

Co by se asi dělo, kdyby tento „bor-
del“, jinak se to opravdu nazvat nedá, 
měli pod svými okny majitelé nemovi-
tos  , ve kterých se noční kluby provo-
zují, jejich provozovatelé nebo vedoucí 
představitelé našeho města? Jistě by 
toto nedopus  li a pro své dě  , manžel-
ky a rodiče zjednali pořádek, aby mohli 
klidně spát.

A proto věřím, že vedení našeho 
města začne rušení nočního klidu řešit 
a zajis   nápravu i pro nás…

PROTOŽE I JÁ CHCI V NOCI KLIDNĚ 
SPÁT!!!                                       Jana Zítková

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

TFA - TOUGHEST FIREFIGHTER 
ALIVE (Nejtvrdší hasič)

Dne 22. 4. 2017 se uskutečnil 2. 
ročník hasičské soutěže TFA Trpín, 
který se poprvé započítává do kraj-
ské soutěže. Závodu se zúčastnili i tři 
členové SDH Bystřice nad Pernštej-
nem, a to Mar  n Neuer, Petr Havlí-
ček a Denis Žličař. Překážková dráha 
se skládala z těchto disciplín: rozta-
žení dvou hadic B na vzdálenost 40 
metrů, hammerbox 30 úderů na-
horu a 30 dolů, přenesení dvou 20 
kg barelů na vzdálenost 30 metrů, 
transport fi guríny na vzdálenost 30 

Problémy svozu...
(Pokračování ze str. 1)
Při prvním letošním svozu 5. 4. 2017 
technické služby napočítaly přes 100 
pytlů, „připravených“ vedle kontej-
nerů na bio k odvozu. Aby bylo zabrá-
něno růstu nákladů na tuto nadstan-
dardní službu, dohodli jsme se s tech-
nickými službami, že bude brán pouze 
bioodpad v nádobách. Samozřejmě 
i nadále pla  , že „nadbytek“ lze bez-
platně odevzdat na sběrném dvoře. 

Ještě pro ilustraci několik čísel ze 
sta  s  ky – v roce 2013 zlikvidovalo 
město Bystřice n. P. 68 tun bioodpadu 
při 1.935 tunách komunálního odpa-
du (vesměs odevzdáno na sběrném 
dvoře). V roce 2016 již bylo zlikvido-
váno 591 tun bioodpadu při 1.899 
tunách komunálu. Na těchto číslech je 
jasně vidět, že svoz bioodpadu v sou-
časné formě nemá žádný vliv na sní-
žení množství komunálního odpadu. 

V současné době má naše město 
podánu žádost o dotaci na pořízení 
zahradních kompostérů (celkem 700 
ks ve velikostech 400 a 800 litrů). 
V případě úspěchu předpokládáme, 
že s  hneme vybavit zájemce do jara 
2018 (opět bezplatně). Jsem to  ž pře-
svědčen o tom, že nejlevnější odpad 
je ten, který nikam necestuje.

Snad se mi podařilo ty nespokoje-
né přesvědčit, že nemusí být správný 
pouze ten jejich pohled. A jestli ne pře-
svědčit, tak alespoň vysvětlit. Je třeba 
si uvědomit, že „výsadu“ svozu biood-
padu od domu či zahrady nemají zda-
leka všichni obyvatelé našeho krásné-
ho města. A přitom pla   všichni stejně. 

Karel Pačiska, starosta

metrů, 4x překulení pneuma  ky, 
smotání hadice B, výstup s hadicí 
na kopec, sestup z kopce a uložení 
hadice do boxu, překonání bariéry 2 
metry(po 3 neúspěšných pokusech 
žebřík), 4x překulení pneuma  ky, 
výstup po schodech do prvního pa-
tra, vytažení 20 kg kanystru a běh 
do cíle. Jednalo se o jejich první TFA 
závod, který všichni zdárně dokončili 
a nasbírali cenné zkušenos   do dal-
ších závodů.

SDH Bystřice nad Pernštejnem

Žáci Základní umělecké školy 
za poznáním a kulturou do 

„Hanáckých Benátek“
Dne 26. 4. 2017 pořádala ZUŠ 

pro své žáky akordeonových a key-
boardových tříd zájezd do Litovle. 
Díky systému ramen řeky Moravy 
protékající  přímo pod náměs  m, je 
město nazýváno „Hanácké Benátky“. 
Tím hlavním důvodem pro zájezd 
do Litovle bylo potvrzení nového 
partnerství mezi  oběma základními 
uměleckými školami - z Bystřice nad 
Pernštejnem a Litovle - a  pozvánka  
k účinkování na přehlídce základních 
uměleckých škol Olomoucka, na kte-
ré se ak  vně spoluúčastnili žáci Mi-
chaela Sedlářová, Vendula Vázlero-
vá, Alžběta Pavelková a Jiří Loukota.

Program zájezdového dne byl na-
bytý zajímavostmi. První zastávkou 
v Litovli bylo Muzeum akordeonů 
a harmonik, kde nám pan Sedláček 

– majitel a průvodce v jedné osobě 
– řekl spoustu informací a kuriozit o 
většině vystavených exponátů. Čas 
ubíhal rychle, tak jsme poděkovali 
za povídání a spěchali na náměs  , 
kde už na nás čekali zástupci tamní 
základní umělecké školy. Domluvili 
nám výstup na Radniční věž – odmě-
nou za zdolání 174 schodů nám byl 
nádherný výhled na všechny světo-
vé strany. Počasí nám moc nepřálo, 
a tak jsme velmi rádi přijali pozvání 
do budovy ZUŠ na teplý čaj a něco 
malého k snědku. V sále školy již 
probíhaly přípravy na odpolední pře-
hlídku a nastal čas pro rozvičování 
našich reprezentantů. Přehlídka byla 
žánrově velice pestrá, všichni z účin-
kujících sklidili zasloužený potlesk.

Zpět do Bystřice jsem se vrá  li 

Stavební společnost
T. M. V. spol. s r.o.

Nádražní 1400, 
Bystřice nad Pernštejnem

hledá

řidiče s profesním průkazem 
a ŘP C+E

/ŘP na nákladní automobil s přívěsem/

Platové ohodnocení:     20.000,- měsíčně

Více informací na: 

tel. 566 550 613, 
    602 568 613

email: tmv@atlas.cz

v půl osmé večer. Sice unavení, ale 
s úsměvem, spokojení a zdraví.

Jaromír Žižka, ZUŠ Bystřice n. P.
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Modré údolí podruhéV dubnovém čísle Bystřicka vyšla 
prosba paní Marie Hanusové z Ví-
tochova o poskytnu   materiálů pro 
připravovanou výstavu „Vítochov od 
historie do současnos  “, která se má 
v obci uskutečnit začátkem července. 

Vzpomněl jsem si, že mám ve svém 
archivu možná stovky nega  vů, které 
zhotovil v období první republiky a 
později až do své smr   pan Fran  šek 

Mačenka (23. září 1905 – 24. listopa-
du 1975), vítochovský chalupář, pů-
vodem profesionální fotograf z Brna 
Líšně. Zde je potřeba alespoň krátce  
vysvětlit, jak jsem se k nim dostal. 
Snad čtyřicet let sbírám staré fotogra-
fi e a zejména nega  vy svého rodného 
města a jeho okolí. Získal jsem jich ce-

lou řadu od autorů, ať už se jedná o 
Karla Onze, Hynka Jeřábka, Jana Svači-
ny, Antonína Nahodila, Eduarda Najta 
a v neposlední řadě i objemný archiv 
svého otce Adolfa Dvořáčka. 

Pod Zpívající lípou projde spousta 
turistů z blízka i z dálky. Někteří se za-
staví na kus řeči. Někdy začátkem 80. 

let jsme takto navázali kontakt s man-
želi přibližně šedesátníky. Když zjis  li, 
že jsme z Bystřice nad Pernštejnem, 
prozradili, že mají chalupu ve Vítocho-
vě a jejich táta celý život fotografoval  
svůj milovaný kraj kolem Chudobína, 
a když se s ním musel po stavbě pře-
hrady rozloučit, koupil chalupu ve Ví-
tochově a tam ve focení pokračoval. 
Zbyl jim po něm plný kufřík nega  vů a 
fotek a oni neví, co s ním. Samozřejmě 
jsem tuto příležitost využil a kufřík od 
nich dostal. Patří jim za to velké podě-
kování – zachránili kus historie.  A kdo 
byli oni zpočátku neznámí poutníci. 
Paní Drahomíra Sedláčková byla dce-
rou fotografa Fran  ška Mačenky; po-
měrně brzy po našem setkání zemřela 
a její manžel chalupu ve Vítochově 
v roce 1996 prodal. 

Hotové fotografi e tehdy putovaly 
do bystřického muzea a nega  vy jak 
na kinofi lmu, tak i 6x6, jsem předběž-
ně roztřídil a pečlivě uložil. Měl jsem 
v úmyslu je zpracovat „až bude čas“. A 
ten pořád nebyl. 

Přišel až nyní. Reagoval jsem na vý-
zvu paní Hanusové a spojil se s jejím 
manželem a během soboty a neděle 
byla většina nega  vů na kinofi lmech 
naskenována. Výsledkem je doslova 
„bomba“, ze které je zde uvedeno ale-
spoň několik nejzajímavějších záběrů. 
A to ještě nevíme, co je na nega  vech 
6x6. Základní životní data o Fran  šku 
Mačenkovi uvádí ve své knize Chudo-
bín – historie zaniklé obce na str. 182 
Milan Peňáz.

Petr Dvořáček

Lávka přes Svratku nad splavemPohled se stráně na část Hamry

Jarní tání na Svratce Vyhlášený Juříkův hos  nec

NOC S TITANIKEM
Titanic – obrovská luxusní zaoceán-

ská loď – kdo by si pomyslel, že se ob-
jeví v našem městě, konkrétně v bys-
třickém gymnáziu? V noci ze 7. na 8. 
dubna 2017 se tak stalo.

Už déle než rok se studen   našeho 
gymnázia účastní rozsáhlého projek-
tu k 105. výročí potopení Titaniku. 
Absolvovali jsme celosvětově zná-
mou putovní výstavu Titanic v Praze, 
během projektového dne v červnu 
2016 jsme vytvořili velké množství 
plakátů, složku s návrhy na dobové 
oblečení přelomu stole   a postupně 
vznikal i detailní model lodi díky obě-
tavos   několika studentů - modelářů. 
V září 2016 jsme zhlédli muzikálovou 
inscenaci v Městském divadle v Brně.

Týden před výročím katastrofy to 
u nás vypuklo. 7. dubna se naše ško-
la proměnila ve slavný zaoceánský 
parník, který se vydal na svou první 
plavbu. Z pedagogického sboru se sta-
la posádka a 66 odvážlivců z řad stu-
dentů primy až kvinty nastoupilo jako 
cestující na palubu pomyslné lodi.

Průvodcem celého projektu byla 
paní Dana Šimková, pro kterou se 
téma Titanic stalo celoživotní vášní a 
doslova srdeční záležitos  . Mnohdy 
nás překvapila svými neobvyklými 
dobovými převleky.  Akce začala vel-
mi pestrou společnou večeří v jídelně 
školy, kterou jsme si přinesli s sebou 

z našich domovů. Dokonce jsme si při-
pili dětským šampaňským podávaným 
číšníky z našich řad. Plni gurmánských 
zážitků jsme se odebrali do auly, aby-
chom vyslechli sérii emo  vních před-
nášek o stavbě Titaniku, jednotlivých 
palubách, úskalích stavby lodi, její krát-
ké plavbě, o posádce a jeho cestujících. 

V průběhu večera a ještě noci jsme 
vyhledávali informace k jednotlivým 
cestujícím. Při luštění QR kódů jsme 
virtuálně vstupovali do jednotlivých 
čás   a místnos   Titaniku. Seznámili 
jsme se s moorseovými zprávami a do-
konce jsme si vyzkoušeli jejich psaní.

Čas rychle a příjemně plynul a my 
si ani nevšimli, že se blížíme k ledovci. 
Náhlý náraz otřásl celým gymnáziem. 
V jedné chvíli nás zasypaly i skutečné 
úštěpky ledu. V panice jsme si oblékli 
záchranné vesty a nastoupili do člunů. 
Ne všem se bohužel povedlo člun na-
lézt, a tak si chtě nechtě museli zapla-
vat v ledovém oceánu za doprovodu 
písně Blíž k tobě, Bože můj v podání 
našeho lodního orchestru. 

Ve 2.20 byla naše loď defi ni  vně 
potopena a my se odebrali do říše 
snů.  Naštěs   jsme nebyli pohlceni 
mrazivou vodou kolem -2 st. Celsia, 

která byla příčinou smr   převážné 
čás   skutečných pasažérů. Za vděk 
jsme museli vzít tvrdou podlahou 
v třídách školy, kde jsme strávili zbytek 
noci. V ranních hodinách jsme se pak 
odebrali do našich domovů.

Akce byla velmi zdařilá, dozvěděli 
jsme se mnoho nových a zajímavých in-
formací. Především jsme se vžili do role 
nešťastných cestujících před 105 lety.

Jménem všech zúčastněných by-
chom chtěly poděkovat Radě rodičů 
naší školy a také našim rodičům za fi -
nanční podporu a pomoc při chystání 
vynikající večeře. Obrovský dík patří 
Daně Šimkové a samozřejmě našim 
profesorům, kteří nám  mto projek-
tem ozvláštnili výuku. 

Jako přínos vidíme i to, že jsme čas-
to vyhledávali informace v anglickém 
jazyce, seznámili jsme se s novou slov-
ní zásobou a především uplatnili to, co 
již z běžné výuky cizího jazyka známe.

Přáli bychom si, aby tento projekt 
ještě nekončil. V současné době vy-
hodnocujeme celý dosavadní průběh 
akce, chystáme výstavu našich výtvo-
rů a modelu lodi v prostorách školy. A 
kdo ví, třeba se nám jednou poštěs   
podívat se i do místa vzniku lodi a je-
jího vyplu  .

                            (Vendula Fořtová, 
Jana Hroncová, Iva Kalvodová – 

cestující z třídy kvarty)
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Bystřický Majáles Zubří země 
úspěšný i posedmé!

Ve dnech 6. 5. 2017 a následně 
14. 5. 2017 proběhly v Bystřici nad 
Pernštejnem již tradiční Majálesy. 
7. ročník Majálesu se nesl tradičně 
v duchu studentských soutěží a ta-
ké hudebního fes  valu. Soutěže se 
letos odehrávaly v prostorách zah-
rady střední odborné školy, a to 
především proto, že se letošního stu-
dentského klání neúčastnili studen   
bystřického gymnázia. S úsměvem na 
rtech jsme byli svědky tvrdého klání 
mezi studenty a kantory naší školy 
v netradičních disciplínách. Vítězem 
se stala ta nejrychlejší, nejpřesnější a 
nejšikovnější družina.

Fes  val se letos nesl v duchu tvrdé 
rockové muziky s hlavními hvězdami 
večera, kterými byli DYMYTRY a 
ALKEHOL. Následně za týden byl 
uskutečněn další ročník dovádění při 

Dětském majálesu. Počasí tentokrát 
nebylo úplně přívě  vé, ale i tak do 
našeho areálu dorazilo dovádět na 
různé atrakce s rodiči více než 150 
dě  . Společně s úkoly připravenými 
našimi studenty se mohli dě   a je-
jich rodiče účastnit také zajímavého 
programu mobilního planetária, 
prohlédnout si profesionální techni-
ku bystřických hasičů a také nahléd-
nout do útrob vozu rychlé záchranné 
služby.

Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří přišli navš  vit naše akce. Stejně 
tak patří speciální poděkování 
studentům naší školy a pedagogům, 
kteří se na přípravě a realizaci obou 
akcí ak  vně podíleli. Věřme, že nám 
bude počasí opět přát a při dalším 
Majáles Zubří země se sejdeme 
i v roce 2018. Jste srdečně zváni!

Mimořádné úspěchy v učňovských soutěžích 
na národní a mezinárodní úrovni v roce 2017

Opět po roce máme příležitost se 
pochlubit úspěchy našich žáků.

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 se 
uskutečnil již 21. ročník mezinárodní 
soutěže žáků středních škol ve svařo-
vání pod názvem „Zlatý pohár Linde“, 
který uspořádala SOŠ Frýdek-Místek. 
Soutěže se letos zúčastnilo více než 
135 soutěžících z 53 českých a 5 zahra-
ničních škol. Opět se soutěže zúčastni-
la i družstva ze Slovenska, Rakouska, 
Ukrajiny, Slovinska a Německa.

Opět jsme získali vynikající umís-
tění v konkurenci specializovaných 
škol. Naši učni z technických oborů se 
účastnili 3 metod svařování. V metodě 
svařování plamenem jsme získali díky 
Petrovi Vítkovi nejvýraznější úspěch. 
Petr se v národní úrovni umís  l na 
1. místě a v mezinárodním hodnocení 
skončil na vynikajícím 3. místě. Ukázal 
tak konkurenci specializovaných škol, 
že bystřická svářečská škola má vyni-
kající jméno. Druhým velice úspěš-
ným účastníkem byl David Houdek, 
který v metodě sváření obalenou 
elektrodou v národní úrovni v obrov-

ské konkurenci obsadil 3. místo. Vladi-
slav Oliva doplnil trojlístek soutěžících 
z Bystřice nad Pernštejnem v metodě 
sváření v ochranné atmosféře CO

2
. 

Umístění v první půlce startovního 
pole je více než uspokojivé.

Všem soutěžícím na Zlatém poháru 
LINDE ve Frýdku-Místku děkujeme za 
příkladnou reprezentaci školy a podě-
kování patří i panu Pavlu Klusákovi za 
příkladnou přípravu našich studentů 
na tuto akci. 

Školní rok se nachýlil ke svému kon-
ci. Učitelé a mistři odborného výcviku 
si užijí svého zaslouženého odpočinku 
o prázdninách a na konci srpna se po-
tkají s našimi novými nadějemi – učni 
a studenty všech oborů naší školy. 
Odborné školství je v současnos   zá-
rukou uplatnění na trhu práce. Stále 
častěji nás kontaktují partnerské pod-
niky s nabídkou pracovních příležitos   
pro naše absolventy.

Přejeme vám všem krásné léto a 
ve školním roce 2017/2018 na shle-
danou.

Tomáš Krejčí

Bystřická odborná škola hos  la nejlepší 
opraváře zemědělských strojů v ČR

V dubnu se v naší odborné 
škole setkali učni oboru Opravář 
zemědělských strojů z 31 odborných 
škol celé České republiky. Utkali 
se v celostátní odborné soutěži 
Opravář zemědělských strojů 
2017. Tvrdá konkurence dobře 
připravených odborníků v tomto 
oboru prověřila, kdo bude letos  m 
nejlepším opravářem. Celou soutěž 
připravili a realizovali pedagogové 
Střední odborné školy v Bystřici nad 
Pernštejnem. Celkem 8 odborných 
prak  ckých a teore  ckých pracovišť 
bylo připraveno pro prověření zna-

los   a dovednos   všech účastníků. 
Nejlepším se stal student Střední 

průmyslové školy v Třebíči Stanislav 
Malý. Patří mu oprávněná gratu-
lace a především všechna ocenění, 
která si z Bystřice nad Pernštejnem 
odvezl. Mezi partnery a sponzory se 
zařadily nejenom město Bystřice nad 
Pernštejnem, ale také fi rmy WERA, 
Peugeot Kopecký, MOREAU AGRI 
Vysočina, Weldprofi  Brno. Všem 
patří velké poděkování za příspěvek 
do této krásné soutěže.

Nesmíme zapomenout také 
na poděkování našim učitelům 

odborného výcviku 
a dalším, kteří se na 
přípravě a organizaci 
celé soutěže podíleli. 
Věřme, že příš   rok bude 
v Třebíči opět naše účast 
korunována co nejlepším 
umístěním, protože letos 
jsme se jako organizátoři 
soutěže účastnit nemoh-
li. Kvalitní příprava našich 
učňů je tradičně zárukou 
dobrých výsledků na 
těchto soutěžích.  I. turnus 10. – 14.7.  – výtvarný (max. 15 dě  )   900 Kč

  – všeobecný  700 Kč (800 Kč)
 II. turnus  17. – 21.7.  – výtvarný (max. 15 dě  )   900 Kč
  – všeobecný  700 Kč (800 Kč)
III. turnus 24. – 28.7.  – všeobecný   700 Kč (800 Kč)
IV. turnus 31.7. – 4.8.  – všeobecný  700 Kč (800 Kč)
 V. turnus 14. – 18.8. – modelářský (max. 10 dě  , od 9-   let)  
    700 Kč (800 Kč)
VI. turnus 21. – 25.8.  – počítačový  700 Kč (800 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě  , které nenavštěvují žádný kroužek v DDM. 
V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje (u výtvarného tábora 
je započtena spotřeba materiálu).
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora – hry, 
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dě   !
Přihláška a platba je třeba nejpozději ve čtvrtek před začátkem turnusu!           
(č.účtu: 43-8385290227/0100)
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM 
nebo na telefonu: 566552700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz .

www.ddmbystrice.webnode.cz

Dům dě   a mládeže  v Bystřici n. P.

MĚSTSKÉ TÁBORY 2017
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ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …
V Základní škole T. G. Masaryka 

se v tomto školním roce „slavilo“ již 
potře  . Po podzimním 80. výročí ote-
vření školy následovalo zimní 20. vý-
ročí vánoční akademie a 19. května se 
uskutečnil jubilejní 20. ročník přehlídky 
dětských pěveckých sborů „Zpívám, 
zpíváš, zpíváme, …“. Pravda, každá akce 
s sebou nesla spoustu příprav, všechny 
se však podařilo zvládnout a snad se 
také líbily všem, kdo je navš  vili. Na tra-
diční velké jarní zpívání dorazilo letos 
do bystřického Kulturního domu více 
jak 280 účinkujících v 11 pěveckých 

BESIP dopravní cyklis  cká soutěž
Každý rok vyhlašuje BESIP dopravní cyklis  ckou soutěž pro žáky základních škol. Soutěží se 

ve čtyřech důležitých oblastech: znalos   pravidel silničního provozu a v poskytnu   první po-
moci, prak  cké jízdě po dopravním hřiš   a jízdě zručnos  . Zápolení probíhá nejprve na úrovni 
okrsku, poté okresu, kraje a republiky. Naše škola se do soutěže pravidelně zapojuje; vybíráme 
2 týmy – mladší a starší žáky, kteří se snaží prokázat svoje znalos   i dovednos   v jízdě na kole. 
Okrskové kolo proběhlo 27. dubna v Novém Městě na Moravě; obě skupiny postoupily do 
okresního kola, které se konalo ve čtvrtek 18. května ve Žďáře nad Sázavou. Asi nejob  žnější 
čás   bývá tradičně jízda zručnos  , kluci a holky se s ní ale letos opravdu statečně „poprali“ a 
zvládli projet slalom mezi puky, převézt pohárek či míček po šikmé ploše, zastavit na metě, 
projet koridorem či brankou. Během přípravy i vlastní soutěže jsme získali mnoho cenných 
zkušenos   i dovednos  . Děkuji žákům 5. a 9. ročníků za přípravu a nadšení v soutěži a přeji 
hodně bezpečných kilometrů na kole!                                                      Eva Poláchová, ZŠ TGM

sborech. V několikahodinovém progra-
mu se prezentovaly soubory z Leleko-
vic u Brna, Letovic, Olešnice na Mora-
vě, Tišnova, Štěpánova nad Svratkou, 
Žďáru nad Sázavou a Bystřice n. P. Ne-
soutěžní přehlídka dává sborům školní 
kategorie příležitost vystoupit a získat 
tak nejen zkušenos  , ale také kontakt 
se spoustou stejně naladěných vrstev-
níků. Věřím, že si zpěváci a zpěvačky 
akci užili a že se spolu se všemi ochot-
nými organizátory a partnery budeme 
moci těšit na první ročník tře   dekády.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

20. GLOBE GAMES 
v Moravských Budějovicích

Ve čtvrtek 11. května jsme se my, 
4 děvčata Veronika Turová, Iveta Ma-
chová, Valentýna Balievová a Nancy 
Balievová ze ZŠ Bystřice n. P., Ná-
dražní 615 společně s paní učitelkou 
Dagmar Pivkovou vydaly na GLOBE 
GAMES do Moravských Budějovic.

Rozhodly jsme se cestovat vlakem, 
ale naše plány nám hned na začátku 
překazila výluka. Do Nového Města 
na Moravě jsme musely jet autobu-
sem, a pak po několika přestupech 
jsme se vlakem zdárně dopravily do 
Moravských Budějovic.

Ubytovaly jsme se na internátu zdej-
ší střední školy. Jen co jsme se rozkou-
kaly a posilnily se zásobami z domova, 
vydaly jsme se autobusem do Ra  bo-
řic na biofarmu. Byly jsme překvapeny, 
že pouhých patnáct lidí je schopno po-
starat se o osm set koz. Jejich produkty 
byly úžasné. Překonaly jsme počáteční 
ostych, ochutnaly jsme je a posléze i 
nakoupily domů. Potom bylo vše ofi ci-
álně zahájeno a hostem byla i 
americká velvyslankyně. 

Druhý den ráno nás če-
kal těžký úkol – prezentace 
na téma: Památné stromy 
na Vysočině. Ostatní se od 
nás mohli dozvědět, jak je 
starý javor klen v Lísku, jak 
se měří průměr či výška 
stromů nebo u některých 
památných stromů pověs  , 
například pernštejnský  s - 
Pověst o poutníkovi. Potom 
jsme si vyslechly i zajímavé 
prezentace ostatních škol. 
Po obědě jsme se vydaly 
koulet „Zeměkouli“ na ná-
měs  , kde se konal fes  val. 

Mohly jsme se podívat do řemeslnic-
kých stánků nebo sledovat, co se děje 
na pódiu. Pak jsme šly vytvářet výrob-
ky, třeba náramek z víček od energie 
drinků. Potom nás čekala strašidelná 
noční prohlídka zdejšího zámku. 

V sobotu ráno jsme si sbalily kufry, 
nasnídaly se a vyrazily autobusem 
na terénní hru. Čekaly nás různé 
disciplíny z oblas   meteorologie, 
hydrologie, biometrie a pedologie. 
Největším překvapením pro nás byla 
jízda na ra  u. Po zvládnu   všech sta-
novišť jsme GLOBE GAMES zakončily 
opékáním párků u táboráku.

Setkaly jsme se s žáky a studenty 
z celé naší republiky, ale i s výpravou 
ze Slovenska či dokonce z Belgie.

Chtěly bychom poděkovat hlavně 
paní učitelce Dagmar Pivkové, která 
nám velmi pomáhala a bez které 
bychom se na GLOBE GAMES asi vů-
bec nedostaly. Děkujeme!

Za GLOBE tým Nancy Balievová 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dvě strany mince

„ Já a básnička“aneb Jak jsme zdatní recitátoři
V úterý 11. dubna 2017 se tři žáci 

ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106, společně 
s pedagogickým doprovodem, zúčast-
nili oblastního kola recitační soutěže 
„ Já a básnička“ ve Velkém Meziříčí. 
Tito vítězové již II. ročníku školního 
kola soupeřili s recitátory z ostatních 
škol. Konkurence byla opravdu znač-
ná. Výstupy mnoha žáků byly sklou-
bením recitace básně a hereckého 
výkonu, včetně rekvizit. V této soutěži 
byli naši žáci velice úspěšní a neod-
jeli s prázdnou. Porota měla velice 
nelehký úkol rozhodnout objek  vně 
a nezaujatě. Rozhodovala tři nejdů-
ležitější kritéria: výběr básně, znalost 
básně zpamě   a celkový přednes a 
dojem. Soutěžilo se ve třech věkových 
kategoriích. V kategorii nejmladších 
žáků se Vojtěch Sojka umís  l na 3. 
místě, v kategorii starších žáků první-
ho stupně se Mar  n Kadlec umís  l 
na 4. místě a v nejnáročnější kategorii 
žáků druhého stupně se umís  la Sabi-
na Procházková na 3. místě. Vítězové 
soutěže obdrželi diplomy a věcné 
ceny, které věnoval sponzor celé akce. 

Recitační soutěž probíhala v budově 

Městské knihovny ve Velkém Meziříčí 
pod záš  tou pana ředitele ZŠ a Prak-
 cké školy pana Prokopa a byla skvěle 

zorganizována po všech stránkách.
Je nutno podotknout, že všichni 

zúčastnění žáci podali výborné výkony 
a všichni jsme vyslechli krásné básně 
od našich známých českých básníků. 
Je moc pěkné, že recitace básní doká-
zala žáky tak nadchnout. Poděkování 
samozřejmě patří nejen žákům za je-
jich nádherné výkony, ale především 
pedagogům, kteří pomohli s výběrem 
básní. Byl to pěkný kulturní zážitek. Již 
teď se těšíme na příš   ročník soutěže. 

Anna Tomanová, 
učitelka ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Centrem prevence Žďár nad Sá-
zavou v oblas   primární prevence. Každoročně připravujeme pro žáky dva 
programy, které pod vedením zkušených lektorů seznamují, upozorňují a 
varují před různými nástrahami v rizikových situacích moderní doby. Jed-
ná se např. o návykové látky, vztahy mezi lidmi, šikanu, kyberšikanu, apod.

19. 4. 2017 se uskutečnil blok pod názvem Dvě strany mince. Jeho cílem 
bylo zopakování a prohloubení znalos   z oblas   legálních drog i bližší infor-
mace o nelegálních drogách. Žáci se zamýšleli nad  m, proč lidé užívají nebo 
odmítají drogu. Ak  vně se zapojovali do jednotlivých úkolů. Také se pokusili 
sami napsat fi k  vní příběh závislého člověka. Byli schopni si uvědomit řadu 
rizik, která hrozí těm, kteří propadnou závislostem.

Celý program provázela příjemná atmosféra a pro všechny byl přínosem. 
Děkujeme za spolupráci. Příš   rok v ní budeme určitě pokračovat.

Olga Jindrová, Základní škola Tyršova 106



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  11. strana

KULTURA, RŮZNÉ

DIVADLO BEZE JMÉNA 
– pozvánka na Fišpánská jablíčka
Máme pro vás připravenou další premiéru původně fi lmo-

vé pohádky Fišpánská jablíčka. Že ji neznáte? Tato pohádka 
je z těch „novějších“. Byla natočena v roce 2008. Humorná 
pohádka o dvou bratrech, kteří dokážou přemoci obra i ča-
rodějnici, ale to opravdové hrdinství je nakonec v úplné ma-
ličkos  . Čekat můžete samozřejmě i nějaké to poučení nebo 
poslání. Především to, že je zbytečné honit se po celém světě 
za  m, abychom dokázali, jací jsme skvělí a úžasní, většinou 
to nejlepší máme stejně doma, jen to mnohdy nevidíme. 
V pohádce Fišpánská jablíčka vás určitě zaujme i celá řada 
hezkých písniček, hudbu k nim složil Jaroslav Uhlíř a texty 
napsal Jiří Chalupa – o hudební doprovod se opět postará 
Orchestr DBJ. V ústředních rolích se představí: Princezna: 
Michaela Palečková, Princ Fran  šek: Tomáš Čech, Král Fer-
dinand: Daniel Hrůza, Princ Vojtěch: Lukáš Kunovský, Obr: 
Mar  n Punčochář, Čarodějnice: Matyáš Exl, Kouzelná babič-
ka: Ema Vraspírová, Laudónie: Simona Fabiánová, Herdek: 
Alena Vorlová a mnoho dalších. Premiéra bude 25. června 
2017 v 18.00 ve velkém sále Kulturního domu Bystřice nad 
Pernštejnem. Reprízy pondělí 26.6. – 8.30, 10.00, 11.30, úte-
rý 27.6. v 8.30 a v 10.00. Těšíme se na Vás, Vaše Divadlo Beze 
Jména.                                                                            Za DBJ MOL

MUZEUM

Bystřická muzejní noc 2017
Dohnat a předehnat… neztra  t stopu, to bylo heslo letošní bystřické muzejní 

noci, která se konala večer a v noci 13. května. Jak již samotné heslo napoví-
dá, tentokrát jsme se pohybovali v 50. a 60. letech minulého stole  .  Městské 
muzeum Bystřice nad Pernštejnem si pro své návštěvníky připravilo bohatý pro-
gram. Před muzeem byly k vidění staré automobily z Muzea Veterán Tatra klu-
bu, pana Fran  ška Proseckého. Také byla pro návštěvníky připravena kyvadlová 
autobusová doprava krásným historickým autobusem Praga, která zajišťovala 
pravidelný rozvoz mezi muzeem a centrem Eden. Před muzeem návštěvníky ví-
tali pionýři (malované dě  ) pod vedením Soni Dudkové. V muzeu byly k vidění 
dobové portréty významných státníků, poli  cké a zemědělské plakáty a připra-
ven byl i fotokoutek. Každý návštěvník si mohl odnést členský průkaz účastníka 
muzejní noci, se kterým soutěžil o zajímavé ceny. Po deváté hodině večerní se 
na čelní stěnu muzea promítal známý fi lm – Bílá paní, který nás svými hesly pro-
vázel celou muzejní nocí. Letošní ročník navš  vilo okolo 1100 návštěvníků, fi lm 
sledovalo střídavě okolo 40 lidí. Městské muzeum děkuje všem účastníkům a již 
teď se těšíme na další ročník. 

Projektový den a telemost 
na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
V rámci projektu Erasmus + probí-

hají na naší škole již druhým rokem 
ak  vity zaměřené na zdravý životní 
styl. V tomto školním roce proběhl 
mimo jiné projektový den oriento-
vaný na vliv životního prostředí na 
zdraví člověka. Žáci naší i partnerské 
školy ZŠ Juh, Vranov n. T. zpracová-
vali v rámci celodenní ak  vity téma-
ta, která mají k uvedené problema  -
ce úzký vztah. V následujících dnech 

se žáci připravili na telemost, při 
kterém žákům a pedagogům part-
nerské školy přiblížili způsob reali-
zace a průběh projektového dne na 
své škole.  Obě ak  vity se vydařily a 
žáci se už velice těší na další ak  vi-
tu, kterou bude týdenní  pobyt žáků 
partnerské školy v našem městě.

Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615



S operetkou na mo  -
vy Velké kočičí pohádky 
od Karla Čapka k nám, do 
městské knihovny, přijel Řád 
Červených nosů – divadlo 
z daleké Blatnice pod Sv. 
Antonínkem. Představení 
se uskutečnilo 2. května 
2017 a bylo určené pro žáky 
4. tříd a pro dě   s lehkým 
mentálním pos  žením. 
Celé představení provázely písničky, humor, desítky neuvěřitelných převleků, 
troška napě   a na pár okamžiků knihovna plná opiček. Prostě stálo to za to!

Dagmar Navrá  lová, Městská knihovna Bystřice n. P.

KULTURA
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění letních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 

z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce května.

Knihy pro dospělé:
Banáš Josef Idio   v poli  ce
Bauer Jan Smrt na Karlštejně
Bílek Jiří Marie Terezie
Čermáková Dana Josef Pepe Vojtek
Fňašek Antonín Kuchařka pro diabe  ky a nejen pro ně
Havlů Karina Vaříme v remosce
Hilling Wendy Můj život v jeho tlapkách
Hykisch Anton Věřte císaři
Krušinska Olena Zakarpa  
Kuras Benjamin Pohřbívání svobody
Mára Jiří Jaká je Amerika?
Minier Bernard Mráz
Niedl Fran  šek Ve službách mocných
Pilátová Markéta S Baťou v džungli

Knihy pro mládež:
Cass Kiera Šťastně až navěky
Dolejšová Eva Tajemství jedné knihovny, aneb, Ze života 
 knižních skřítků
Flamini Lorella Papoušek Pája
Havel Jiří Veselé obrázkové čtení
Chvála Tomáš Já, JůTuber.4
Mar  šková Petra Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka
Salmela Alexandra Mimi a Líza
Svěrák Zdeněk Tiché šlapací království

Cestování napříč světem s Davidem Švejnohou 
16. květen 2017 stal se dnem, kdy nejeden z nás přál si být velkým ces-

tovatelem. Dopolední čas přinesl poznání, které až husí kůži nahání. Napříč 
třemi kon  nenty a kmeny, které se boles   nebojí, obličeje si paličkou a dřív-
kem tetují, velké talíře ve rtech a v uších nosí a 20 kg těžké obruče jim hrd-
lo svírají. Podvečer - čas africké Botswany a Namibie, přenesl nás do míst 
nespoutané jižní Afriky a ukázal i odvrácenou tvář moderní civilizace, která 
svým působením zničila způsob života afrických křováků. Poutavé vyprávění, 
krásné fotografi e – kdo se zúčastnil, jako by tam byl!

Dagmar Navrá  lová, Městská knihovna Bystřice n. P.

Příběhy lidí z Titaniku
Jedná se o nejdelší přednášku o lodi a jejích pasažérech. V první čás   

vyprávím o stavbě, plavbě a potopení Titaniku, o nejnovějších objevech 
a o současných možnostech, jak si pořídit originální artefakt a kam jít na 
výstavu. Ve druhé čás   vyprávím o osudech asi 40 lidí a zvířat, kteří se 
na lodi plavili.

Během přednášky uvidíte skutečné záběry Titaniku ze dne vyplu  , 
uslyšíte auten  cký záznam melodie, která zněla v osudnou noc 15. dub-
na 1912 na jednom ze člunů, a budete si moci sáhnout na originální 
kousky z vraku.

Délka přednášky: 3 hodiny včetně půlhodinové pauzy.
Bc. Dana Šimková

Na přednášku Vás zveme v úterý 13. června 2017 v 17 hodin do 
Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem.

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

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

Velká detektývská cesta kolem cesta 
aneb Přijelo k nám divadlo

Pavla a Pavel Wilhelmovi - 300 dní na cestě světem
V sobotu 10. 6. od 18 hod. s nimi můžete kus cesty projet. V bystřické 

orlovně budou promítat své fotky.

vstup volný

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 23

Už ve dvou pokračováních 
zmiňovaný starosta, čestný 
občan města Bystřice nad 
Pernštejnem a předseda Ha-
sičské pojišťovny Edmund Fiša 
(1857 – 1942) má i hodnot-
nou bronzovou bustu. Zhoto-
vil ji Myslbekův žák Fran  šek 
Fabiánek v roce 1927 a v dr-
žení ji má rodina Valčevských.

Hynek Jurman

KULTURA, RŮZNÉ
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VODOMIL MALEBNÝM BYSTŘICKEM ODSTARTOVAL
11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začal 1. května 2017. V minulém čísle jsme si představili Miladu 

Schmidtovou - Čermákovou a Aloise Lukáška, dnes představujeme další dva výtvarníky z naší soutěže.

Oldřich Blažíček se narodil 5. 1. 1887 ve Slavkovicích, ale od r. 1894 vyrůstal 
s rodiči ve Dvořiš  ch a v sousední Rožné. Do školy chodil do Bystřice n. P. do 
svých 14 let (1901). Poté se v Bobrové vyučil malířem pokojů u bratra Vincen-
ce (1904). Na Moravci pracoval v roce 1905 s bratrem na zámku a všiml si jej 
zámecký pán Gabriel hrabě Gudenus. Spatřil Blažíčkovu kopii Mistra Ženíška a 
upoutala jej. Mladý hoch navíc černobílou předlohu koloroval podle vlastních 
nápadů. S hraběcí podporou se dostal následujícího roku na studia. Do Prahy 
tehdy odjel na kole a byl tam přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, 
kterou absolvoval v letech 1906 – 1909. Od roku 1909 studoval na Akademii, 
byl i žákem J. Beneše, rodáka z Javorka. I do jeho života zasáhla 1. světová 
válka, v roce 1915 narukoval do Tyrol.

Z Oldřicha Blažíčka se stal dokonalý krajinář, fi guralista a výtečný malíř chrá-
mových interiérů. Od r. 1921 byl profesorem kreslení na pražské technice, od 
1931 děkanem na architektuře. Rád maloval Rožnou, kam se díky vzpomín-
kám na dětství od roku 1920 každoročně vracel do mlýna k Cimbálníkům. Ma-
loval i Zlatkov, Jabloňov, Porta coeli, Slavkovice, Studnice, Pernštejn, kostel ve 
Žďáru. Oponu namaloval pro divadelníky v Lomnici u Tišnova. Vydal vzpomínky 
Rožná a Mládí na Vysočině. Krátce před smr   maloval obraz Jarní den a nachla-
dil se, zemřel na zápal a edém plic 3. 5. 1953 v Praze. Z jeho tvorby přinášíme 
obraz Vchod do Zlatkova.

Eduard Valdhans se narodil 15. 1. 1928 v Černvíru, do Tišnova dojížděl 
na gymnázium a poté vystudoval učitelský ústav v Brně. Za prvním kantor-
ským místem odjel v roce 1948 na Hlučínsko a právě tam na Ostravsku začal 
malovat. 

V letech 1956 – 1959 absolvoval v Praze dálkový kurz kresby a malby. Do-
čkal se prvních výstav v Ostravě, v Hlučíně a Petřkovicích. Od roku 1961 se 
rodina usadila v Bystřici nad Pernštejnem a pan Valdhans začal učit mate-
ma  ku, rýsování a především výtvarnou výchovu na dnešní ZŠ TGM. Vedle 
toho v roce 1962 otevíral výtvarný obor na LŠU v Bystřici. Po otevření nové 
školy Nádražní 615 se tam stal ředitelem. V roce 1988 odešel do důchodu. I 
jako důchodce však ve svém poslání pokračoval do roku 1992 na bystřickém 
gymnáziu.

Eduard Valdhans po návratu do rodného kraje maloval vysočinské krajiny 
i zá  ší, nevyhýbal se ani kresbě a grafi ce. Svojí typickou barevnou škálou 
zachy  l mnohá půvabná místa našeho kraje. Jeho sgrafi to bylo realizováno 
v Darkovicích na Hlučínsku a na kulturním domě v rodném Černvíru. Ruka-
ma vzácného pedagoga prošli např. akademič   malíři Tomáš a Karel Rossí či 
Jiří Štourač. Eduard Valdhans zemřel 12. 2. 2017 v Novém Městě na Moravě. 
Pro čtenáře jsme vybrali jeho obraz Černvírský kostel.

 Hynek Jurman s použi  m knihy Ozvěny Vysočiny

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ
malebným Bystřickem

 – 
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TĚŠME SE NA BYSTŘICKÉ LÉTO

Bystřické léto otevře 24. 6. 2017 
Divadlo na náměs   v podání ochot-
nického divadelního spolku Vířina 
s komedií Rozpaky kuchaře Svato-
pluka Nováka. Titulní postavou je 
Svatopluk Novák, znamenitý den-
 sta a veskrze kladný hrdina, snad 

jen občas poněkud nerozhodný. Od 
toho jste tady ale vy, diváci, abyste 
Svatoplukovi poradili. 

Prázdniny netradičně zahájí již 
v pátek 30. 6. 2017 warm-up Roze-
stlání Pelíšků, kde se společně nala-
díme na sobotní Pelíšek s jihlavskou 
skupinou Vzhůru a níž a žďárskými 
Revock. Noc zakončí bystřič   mata-
doři - skupina Metaxa.

Po správném rozehřá   zahájí se-
zonu hudebním open air fes  val Pe-
líšek fest, a to v sobotu 1. července. 
Přijďte si poslechnout skupinu Nebe, 
která právě vydala nové album s ná-
zvem Souřadnice. Jistě však uslyšíme 
i další hity jako Pláštěnky, Vteřina, 
Zkus na chvíli lhát a další.

Neomylně zaujme i beatmaker 
a raper Paulie Garand s jeho hity 
jako je Boomerang, Hladina či Play.

Kdo by neznal divoké stádečko 
Sto zvířat? Přijďte si zaskotačit v do-
konalém rytmu ska. Přijďte na Noc 

s operní pěvkyní nebo snad na Hraju 
na klavír v bordelu?

Pojďme si taky užít toho být tro-
chu mimo s Lety mimo a songy jako 
je Lucky Loser, Kamarádi, Business 
plán či Válka světů.

Bonbonkem bude jistě i rela  vně 
nová pražská skupina TH!S, která 
však již stačila dělat předskokana 
skupině  Wohnout. Fanynky potěší, 
že na basu si bublá herec Vojta Kotek.

Milovníci tvrdší muziky si smlsnou 
na žďárských D.O.P. Ostrost a syro-
vost jejich kytar dostatečně rozpálí 
Pelíšek.

Na závěr nám zahrají taktéž 
žďárš   AirBack, kteří si stále drží do-
minantní postavení v rámci zábav na 
Vysočině.

Je připraven inovovaný a příjemný 
doprovodný program jak pro dospě-
lé, tak pro dě  . 

O velkou část zábavy se posta-
rá fi rma Ce  n se svojí roadshow 
na ploše 170 m2. V jednom stánku 
budou připravena dvě kola s brý-
lemi pro virtuální realitu (2 jezdci 
nasednou, nasadí brýle, kde uvidí 
trasu a mohou pro   sobě závodit ve 
virtuálním cyklozávodě). Bude zde 
umístěn i Info sales point, tedy in-

formační místo, kde budou hostesky 
informovat o službách fi rmy Ce  n, 
vyhlašovat soutěže s kolem štěs   
o věcné ceny a vouchery na nákup 
modemu nebo internetu. Nebude 
chybět ani venkovní LED obrazovka, 
kde se budou střídat videa toho, co 
se děje na podiu, v digitálním kině s 
hrami pro dě  . V celém areálu bude 
Wi-fi  připojení k internetu zdarma. 
Pro nejmenší zde bude skákací hrad 
s obsluhou od fi rmy E.on. Ve spolu-
práci s Lezci Vysočiny je připravena 
mobilní lezecká stěna a bláznivá jízda 
(přelet) přes areál Pelíšku, při kterém 
je člověk zavěšený  na ocelovém laně 
(Zipline). Každého potěší i možnost 
vyzkoušet si Slackline, tedy chůzi po 
laně cca 30 cm nad zemí. Tyto atrak-
ce budou samozřejmě pro návštěv-
níky zdarma. Každý se také může tě-
šit na výborné občerstvení, jako jsou 
klobásky z udírny, steaky, gulášek a 
dobré pivo a ostatní nápoje.

Sobotní nakupování 15. července 
zpříjemní Dopoledne s dechovkou. 
K poslechu zahraje Zuberská šestka 
a Dětský dechový orchestr při ZUŠ 
Bystřice nad Pernštejnem.        

Výrazný ohlas poslední dobou 

zaznamenalo Revival náměs  čko, 
které letos proběhne 28. července. 
Vzhledem k úžasným reakcím publi-
ka jsme v letošním roce pozvali sku-
piny Deep Purple revival, Iron Mai-
den revival a Judast Priest revival.

V sobotu 19. srpna proběhne 
osmý ročník fes  valu Folk-country 
náměs  čko.  Hlavním hostem festu 
je skupina COP či Ivan Hlas Trio. Vel-
mi oblíbená je i folková dívčí skupina 
Děvčice z  Uherskohradišťska. Sesta-
vu doplní poličský Ape  t či pražská 
kapela Z hecu. Jistě nebude chybět 
ani bystřický matador Laďa Zítka.

Konec léta opět uzavřou v neděli 
3. září v rámci akce Divadlo na ná-
měs   divadelní ochotníci z Rozsoch, 
a to novou divadelní komedií Gang-
steři z městečka. Přijďte se podívat 
do malého městečka, kde místní 
policie přemlouvá zločince, aby ko-
nečně něco dělali, jinak jim tu jejich 
policejní stanici nadřízení zruší ...

Bližší informace a případné změny 
programu se dozvíte na webových 
stránkách www.bystrickeleto.cz, 
nebo na facebooku Bystřické léto či 
Pelíšek fest.

Na Pelíšek přijede Paulie Garand či Nebe • Na Folk country náměs  čku COP či Ivan Hlas

Již po čtvrté jste s námi mohli 
strávit poslední dubnové sobotní 
odpoledne v amfi teátru na náměs-
  v Bystřici n.P. Akce 1,2,3…Rodina 

měla letos téma: „Rodinné korálky.“ 
A tak se korálky malovaly, lepily, vy-
tvářely a hlavně skládaly z vystou-
pení na pódiu. Musím poděkovat 
Divadlu Beze Jména, MŠ Pohádka 
a Korálky, skupinám Dance Style a 
Tic-Tac, ZŠ Tyršova 106, kovboji Ladi-
slavu Došlíkovi a samozřejmě Úsmě-
váčkům. Ti všichni to  ž poskládali ze 
svých nádherných vystoupení řetěz 
korálků, který pobavil návštěvníky 
akce. Rodiče tak byli pyšní na své 
dě   a babička s dědou zase doja   
šikovnos   vnoučátek. 

A o to nám šlo…spojit organizace, 
školy, školky a rodiny do jednoho 
dlouhého korálkového řetězu, který 

pevně drží, protože je spojený lás-
kou, rados   a empa  í k druhému 
člověku.                                                                                                                  

Další poděkování patří všem, 
kteří pomáhali se zajištěním akce 
v zázemí. Třídě 8. A. pod vedením 
paní učitelky Věry Slámové ze ZŠ 
Nádražní 615 za výrobu papírových 
korálků do dílničky. Městu Bystřice 
nad Pernštejnem za velkou podporu 
celé akci i pořádajícím organizacím. 
A za ceny pro účastníky výtvarné a 
literární soutěže děkujeme fi rmě 
Wera Werk s.r.o., papírnictví pana 
Josefa Dvořáka, pekařství pana Ja-
roslava Koudelky, kosme  ce paní 
Kamily Cisárové, paní Michaele Ju-
račkové z fi rmy Avon, hračkářství 
Bambule, Foto paní Tamary Šikulo-
vé, kavárně Franqueza, Westerno-
vému městečku Šiklův Mlýn, Centru 
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Eden, For Family.cz,z.s. a rodičům ze 
spolku Úsměváčci z.s.

Krásné výtvarné a literární práce 
dětí ze soutěže a papírové korále, 
které jsme společně tvořili na 

náměstí, si můžete prohlédnout na 
výstavě v centru Eden. 

Za pořádající organizace 
For Family.cz, z.s. a Úsměváčci z.s.

Soňa Dudková

KULTURA, RŮZNÉ

1,2,3… Rodina s tématem: Rodinné korálky“
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Lukášek, Emler, Cina Jelínek, Jambor, Hanych a další

2. - 30. 6. 2017
Zahájení výstavy 2. 6. 2017 v 17:00  
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Memorandum o zachování tmavé noční oblohy na Bystřicku aneb
Proč c(h)  t tmavou noční oblohu 

Většina z nás už jistě někdy zažila 
ten úchvatný pohled na noční oblo-
hu plnou hvězd a pás Mléčné dráhy 
tvořený miliardami hvězd naší gala-
xie. Málokdo si ale uvědomuje, že 
tento pohled již dnes není samozřej-
mý a velká část obyvatel naší planety 
žije v oblastech, kde kvůli velkému 
množství světla mohou v noci spatřit 
sotva několik desítek hvězd. To však 
o našem regionu za  m nepla   a po-
hled na oblohu u nás je pro spoustu 
návštěvníků z velkých měst zážitkem. 
Světla v noci ale každým rokem zna-
telně přibývá i u nás a nepodaří-li se 
tento trend zastavit, tak příš  m gene-
racím už budou pojmy jako je Mléčná 
dráha cizí. Ukazuje se také, že ztráta 
pohledu na hvězdy není zdaleka jedi-
ným nega  vním důsledkem světelné-
ho znečištění. Během milionů let se 
život na naší planetě přizpůsobil pra-
videlnému střídání dne a noci, tedy 
světla a tmy a většina živočichů včetně 
člověka a téměř všechny rostliny řídí 
svoji životní ak  vitu podle množství 
světla ve svém okolí. Tak jako potřebu-
jeme pro své zdraví dostatek světla ve 
dne, tak je nám zapotřebí i dostatek 
tmy v noci, aby naše tělo přešlo do 
režimu odpočinku. Nedostatek tmy 
se podílí na řadě civilizačních nemocí 
jako jsou poruchy spánku, obezita, de-
prese či zvýšené riziko vzniku rakoviny. 
Protože 1/3 obratlovců a 2/3 bezob-
ratlých jsou noční živočichové, tak 
umělé osvětlení v noci významně za-
sahuje i do rovnováhy celého ekosys-
tému. Uveďme např. vymírání celých 
populací hmyzu, dezorientace ptáků 

či změny v chování živočišných druhů. 
U rostlin pak např. předčasné olistění 
nebo pozdní opad listů ve městech. 
Smutné je, že všechny tyto důsledky 
pla  me z vlastní kapsy. Odhaduje se, 
že jenom v ČR se za světlo, sví  cí tam, 
kam nemá nebo tehdy, když ho ne-
potřebujeme, zapla   2 miliardy Kč za 
rok. Ale co s  m? Nikdo z nás neuva-
žuje o tom, že by se mělo v noci zcela 
zhasnout a vrá  t náš svět zpět do 18. 
stole  , ale dodržováním několika jed-
noduchých zásad je možné nežádou-
cí důsledky nočního osvětlování do 
značné míry omezit. Sví  t by se mělo: 
1. Pouze tam, kde to potřebujeme, ne 
do širokého okolí a ostatním do očí. 
2. Tolik, kolik opravdu potřebujeme. 
3. A tehdy, kdy to potřebujeme. Větši-
na světel to  ž sví   celou noc naprosto 
zbytečně. 4. Nemalým problémem je 
pak i barva světla a hromadné zavádě-
ní LED sví  del, jejichž ostře bílé světlo 
nejvíce ovlivňuje přírodní cykly a škodí 
lidskému zdraví. Spoustu dalších infor-
mací lze dohledat na internetu, např. 
na „h  p://svetelneznecisteni.cz/“

A nyní již k memorandu. Co před-
cházelo jeho vzniku a proč vznikla 
naše inicia  va Bystřická obloha (iBo)? 
Jsme amatérš   astronomové, kterým 
není jedno, jak se poslední dobou vy-
trácí přirozená tmavá noční obloha. 
Považujeme ji za přírodní bohatství, 
kterého bychom si měli vážit a chrá-
nit ho. Proto jsme zvažovali, co udělat 
pro to, aby se tmavá obloha zde na 
Bystřicku zachovala. Při jedné příleži-
tos   jsme oslovili pana místostarostu 
Vojtu s dotazem, zda by město nebylo 

ochotno přijmout myšlenku ochrany 
naší oblohy před světelným znečiště-
ním za svou. Téma ho zaujalo a po vý-
měně základních informací následo-
vala schůzka i s panem starostou Pa-
čiskou. Ten se jednoznačně postavil na 
naši stranu a navrhl projednání téma-
tu na schůzi mikroregionu Bystřicko 
2.3., po němž mělo být prvními čtyřmi 
signatáři podepsáno „Memorandum 
o zachování tmavé noční oblohy na 
Bystřicku“. Za Českou astronomickou 
společnost (ČAS) je měl podepsat Pa-
vel Suchan, který se tématem SZ v ČR 
zabývá a měl na této schůzi krátkou 
přednášku. Ta vyvolala nejen diskuzi, 
ale i mimořádné hlasování starostů v 
němž bylo rozhodnuto, že se k memo-
randu připojí i celý mikroregion. Pro-
tože jsme již měli přislíbenu i podporu 
ředitele CHKO Žďárské vrchy, zdálo se 
vhodné, aby podepsání memoranda 
v takovémto rozsahu mělo už slav-
nostnější podobu. Následovala další 

jednání, která vyús  la v uspořádání 
„Astronomického odpoledne“, které 
proběhlo v aule bystřického gymnázia 
v pátek 26. 5. 2017 a v jehož průběhu 
memorandum podepsali  to signa-
táři: za ČAS RNDr. Jiří Grygar, CSc., za 
iBo prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, 
CSc., za CHKO Žďárské vrchy Ing. Vác-
lav Hlaváč, za město Bystřice n.P. Ing. 
Karel Pačiska a za Mikroregion Bys-
třicko Libor Pokorný. Podepsání za 
přítomnos   médií proběhlo vskutku 
slavnostně a po něm si návštěvníci 
mohli vyslechnout přednášky zná-
mého astrofotografa Petra Horálka 
nebo prof. Miloslava Drukmüllera. 
Věříme, že memorandum prospěje 
dobré věci a chtěli bychom zde proto 
poděkoval našemu panu starostovi 
i panu místostarostovi za jejich pod-
poru, bez které by k ničemu z tohoto 
nemohlo dojít.

inicia  va Bystřická obloha  
h  p://bystrickaobloha.starhard.eu/

ZVEME VÁS DO PŮDNÍ GALERIE MUZEA
Do začátku prázdnin je pro vás 

v zajímavých prostorách půdní galerie 
Městského muzea Bystřice nad Pern-
štejnem připravena výstava dětských 
prací letošní výtvarné a literární soutě-
že nazvané „Vysočina – moje budouc-
nost“, o jejichž výsledcích jsme vás již 
dříve informovali. Autoři prací ztvárnili 
představy o svojí budoucnos   na Vyso-
čině, kreslili, ale letos i dos   psali o tom, 
čím chtějí být, jak se v rodném kraji 
žije, co by zde rádi viděli. Vystavené 

práce jsou pestrou mozaikou vyznání 
vztahů a stojí za zhlédnu  . Vnímavý 
návštěvník si potvrdí, jak šikovné a na-
dané dě   máme na Bystřicku a vzpo-
mene na pedagogy, ale i na rodiny, 
které mají na výsledcích soutěže ne-
zastupitelný podíl. Výstavu doprovází 
malá výtvarná dílna a soutěžní test.

Výstava byla otevřena 12. 5. t.r. spo-
lu s vyhlášením vítězů soutěže. Přiná-
šíme několik fotografi í.

EZ
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Z PAMĚTÍ VÁCLAVA FIŠI - 2
V pozůstalos   Josefa Pavelky (1912–1992) se nacházejí také rukopisné pamě   Václava Fiši (1880–1964). Díky velkorysému souhlasu dědiců Josefa Pavelky 

se nyní mohou seznámit i čtenáři Bystřicka s  m, jak Václav Fiša a celá Bystřice prožívali poslední dny války a osvobození.                                                          -jp-

V úterý začaly jezdit transpor-
ty německého vojska od fronty od 
Brna, Boskovic a Prostějova, nejvíce 
jich jezdilo od Lesoňovic, a všecko to 
směřovalo k Havlíčkovému Brodu. 
Všecky ty transporty jely na Nové 
Město, zde přes náměs   vzhůru přes 
Domanínek, menší část přes Bobro-
vou. Ti, kteří chtěli jet na Jimramov, 
museli se vrá  t, u Dalečína se jim 
postavili do cesty partyzáni a stříleli 
na ně. Nastala skoro bitva a asi osm-
desát Němců bylo pobito. Ten den 
k večeru asi v 7½ šel jsem z pole a 
stavil jsem se na nádraží, abych se 
informoval, jaká je situace. Tam mně 
přednosta řekl, že od Brna po Havlíč-
kův Brod není jednoho německého 
vojáka na dráze, a mimo toho mi 
řekl, že Rusové jsou již v Nedvědici. 
Šel jsem tedy dom. Asi na půl cestě 
slyšel jsem zvuk, jako když jede mno-
ho koní. Spěchal jsem, neboť jsem 
myslel, že jsou to již Rusové. Ale byli 
to Němci, jeli od Věchnova přes Bys-
třici a Nové Město dál k Brodu.

Když jsem přišel dom, tak jsem 
hned dal prapor, který tam zůstal přes 
celých 6 neb 7 týdnů. Nyní začal jez-
dit jeden povoz za druhým. Mezi  m 
nastal večer, já jsem šel na náměs   a 
čekal jsem, až přijedou Rusové. Tam 
až do půlnoci jezdil jeden transport 

za druhým, povozy, auta, vojsko na 
koních atd. Když se již blížilo k půl-
noci, všecko se hnalo v největším 
spěchu přes náměs   vzhůru na Nové 
Město k Havlíčkovému Brodu. Na ná-
měs   před radnicí byli shromážděni 
lidé a čekali, až přijedou Rusové, aby 
je přivítali. Městský rozhlas hrál neu-
stále a místo před radnicí bylo osvět-
leno mnohými pochodněmi. Bylo již 
k půlnoci a transporty jely jeden za 
druhým, zvlášť jednu chvíli jela jízda 
a ta jela tryskem po náměs  , protože 
každou chvíli se čekalo, že pojedou již 
Rusové. Bylo již ¼ na 1 po půlnoci a 
pořád ještě jely německé transporty, 
a to od Věchnova i od Lesoňovic. Po-
tom nastala krátká přestávka a nato 
přijelo první auto s Rusy a zároveň 
první ruský tank. Přijeli od Rožné. 
Tu chvíli německé transporty zůstaly 
stát pod kostelem u špitálu a čekaly, 
až Rusové přejedou. Dle všeho byli 
informováni o pohybech ruských 
vojsk. Ruských tanků a aut nebylo 
mnoho, na náměs   se chvíli zastavili 
a jeli nahoru na Nové Město. Ofi ciel-
ního uvítání nebylo. Uvedl jsem již, 
že do té doby, nežli přijeli Rusové, 
všecky německé transporty, co jely 
od Věchnova nebo od Lesoňovic, 
směřovaly přes náměs   k Novému 
Městu, jakmile ale přejeli Rusové, 
nemohly za nimi, změnily tedy směr 

a jely na Rodkov, Bobrovou a tudy 
k Německému Brodu – Havlíčkův 
Brod. Celou noc a celý druhý den, 
to  ž ve středu, jely transporty jak 
německého, tak maďarského vojska, 
některou chvíli jely až tři proudy po 
silnici, až byla cesta ucpaná. V noci na 
středu již odhazovali zbraně. Po celou 
dobu ústupu nikde nic neukradli, ni-
čeho si nevšímali, jen hleděli se do-
stat co nejdále od Rusů. 

V noci na 10. květen začali jezdit 
velké transporty ruských vojsk, prv-
ně spojení Rumuni. Jestliže Němci 
při ústupu nic nebrali, Rumuni zase 
kradli všecko. Hned tu noc na mnoha 
místech zde v Bystřici pokradli, mně 
samému pytel pšenice, vloupali se i 
pod zámky, i fůru sena odvezli, a to ze 
stodol, které byly osamoceny. Zkrátka 
kradli vše, na co přišli, i zbraněmi hro-
zili. Rusové zase brali lidem hodinky, 
u koho je viděli, a „davaj časy“ aneb 
„davaj bystro časy“ stalo se příslo-
večné. Následující dny ve dne v noci 
jelo neustále vojsko, většinou to byly 
povozy tažené párem koňmi. Mimo 
to jela také auta, všecko to jelo naho-
ru přes náměs   do Čech. V Bystřici i 
okolí byly všecky domy obsazeny voj-
skem, vojsko bylo i v nejodlehlejších 
vesnicích, jako kupříkladu v Lískovci. 
Já sám jsem měl v domě ruskou kan-
celář, a to po dobu 8 týdnů. Když Ru-

sové odjeli, všichni jsme si oddechli. 
Jak jsme je toužebně očekávali, tak 
jsme byli rádi, že byli pryč. Dojem 
zanechali za sebou špatný, oháněli 
se  m, že nás osvobodili, ale hleděli 
nás co nejvíc využít. Vyrabovali, kde 
co ještě bylo, pod záminkou, že je to 
po Germáncích. Kde byli jaké sklady, 
zařízení továren, stroje, látky, všecko 
brali a odváželi do Ruska. Za 6 roků 
německé okupace bylo již beztoho 
kde co bylo odvezeno do Německa a 
Rusové bezohledně brali, co zde ješ-
tě zbylo, takže potom celá republika 
zůstala úplně vykradená. Noviny teh-
dejší chválily Rusy jako osvoboditele, 
ale to osvobození přišlo nám draze. 
Mohla nás osvobodit lehce americká 
nebo anglická vojska, ale nesmělo 
to být, raděj nechali v Praze bojovat 
bezbranné obyvatelstvo pro   ozbro-
jeným Němcům. Slyšel jsem, jak roz-
hlas volal hloubkové letce, aby přišli 
na pomoc Praze česky, anglicky a rus-
ky, ale jak jsem potom slyšel od Pra-
žáka, ani jeden aeroplán se neukázal, 
ačkoliv to bylo docela snadné. Neboť 
americká vojska byla nedaleko.

Toto jsem napsal jako svou paměť 
na dny revoluce, jak jsem sám to za-
žil. Dnes je 10/4 1949, dnes již víme, 
jaké plány si Rusko udělalo, netřeba 
mi to psát, víte to i vy, kteří to čtete. 
Go  wald a ostatní banda nás zradila.

(Dokončení z minulého čísla)

Partne i sout že:  
Projekt podpo ili:

ZRCADLENÍ 2017
Celostátní sout ž um lecké a dokumentární fotogra  e

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

Letošní sout žní témata:

1. CESTOU NECESTOU PO BYST ICKU

2. ERNOBÍLÉ EMOCE 
celostátní téma - spektrum lidských emocí ve fotogra  i

3. FOTOGRAF JUNIOR - MODERNÍ TECHNOLOGIE A JÁ
 juniorské téma do 15 let - um lecká nebo dokumentární fotogra  e

VII. RO NÍK FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU

Záštitu nad akcí p evzal ministr kultury R Mgr. Daniel Herman, hejtman Kraje Záštitu nad akcí p evzal ministr kultury R Mgr. Daniel Herman, hejtman Kraje 
Vyso ina MUDr. Ji í B hounek, starosta m sta Byst ice n. P. Ing. Karel Pa iska Vyso ina MUDr. Ji í B hounek, starosta m sta Byst ice n. P. Ing. Karel Pa iska 

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

©2016 Nad žda Sedlerová

Sout ž bude probíhat 
od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017. 

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

www.fotosoutez-bystricko.cz 

 organizátor VII. ro níku   
 fotogra  ckého festivalu Zrcadlení 2017

©2016 Ji í Hudec

©2016 Pavla Benešová

BYSTŘIČTÍ HUDEBNÍCI A VÝTVARNÍCI BODOVALI 
V KRAJSKÝCH I CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍCH

Blahopřání za výbornou reprezentaci patří všem žákům ZUŠ, kteří uspěli a umís  li se na 
předních místech v rámci krajských a vyšších kol uměleckých soutěží vypisovaných ve školním 
roce 2016/17. Poděkování je třeba vyslovit také jejich vyučujícím, kteří je na soutěže výborně 
připravili – p. uč. Kateřina Pospíšilová (pěvecké sbory), p. uč. Štěpán Husák (dechový orchestr), 
p. uč. Josef Havel (housle), p. uč. Mar  n Holý (kytara) a p. uč. Libuše Zítková (výtvarný obor). 
Hodně rados   z další umělecké tvorby a dalších úspěchů všem přeje

M. Krásenská 
KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Pěvecký sbor Pramen Zlaté pásmo  sborový zpěv Soutěž škol Kraje  Vysočina
Pěvecký sbor Studánka Zlaté pásmo s postupem sborový zpěv Soutěž škol Kraje  Vysočina
Dechový orchestr ZUŠ Zlaté pásmo orchestr. hra Soutěž MŠMT, Pelhřimov
Vázlerová Tamara 3. místo housle Soutěž MŠMT, Třebíč 
Štarhová Jana 2. místo housle Soutěž MŠMT, Třebíč
Navrá  lová Denisa 2. místo housle Soutěž MŠMT, Třebíč
Prokešová Daniela 2. místo housle Soutěž MŠMT, Třebíč
Fořtová Vendula Čestné uznání kytara Soutěž MŠMT, Hav. Brod
Skupinová práce 16-   
žáků “DUHA“ Zlaté pásmo s postupem Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Sobotková Kateřina Zlaté pásmo s postupem Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Skupinová práce 12-   
žáků “ČERNÁ A BÍLÁ“ Stříbrné pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S. 
Ťupová Adéla Stříbrné pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Hájková Aneta Stříbrné pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Čížková Sabina  Stříbrné pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Mamulová Ozrenka Stříbrné pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Lorencová Bára Bronzové pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Vařejka Jan Bronzové pásmo Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Šejnohová Nikola Čestné uznání Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.
Olšová Nela Čestné uznání Výtvarný obor Soutěž MŠMT, Žďár n. S.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 
Benešová Barbora Bronzové pásmo klavír Mládí a Bohuslav Mar  nů v Poličce
Pavelková Slavěna Čestné uznání housle Mládí a Bohuslav Mar  nů v Poličce
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Pod ústředním heslem „Písečné se 
baví“ a „Kdo nejde s námi, jde pro   
nám“, vyrazila za doprovodu Kmo-
chových pochodů více než třicítka 
účastníků do retro prvomájového 
průvodu v Písečném. Pravda, účast 
nebyla tak masivní jako za totality, 
zato do průvodu každý z účastněných 
vykročil dobrovolně, s úsměvem a s 
nadšením. V čele průvodu, který po-
stupně  prošel celou obcí, byla děv-
čata v tradičních písečských krojích, 
pracovnice bývalého závodu ČML 
následované členkami JZD, dojička, 
zdravotní sestra, pionýrka s rudým 
šátkem, hokejisté Písečného a Ko-
mety, fotoreportérka deníku Rudého 
práva a další. Celý průvod seshora, s 
vysokozdvižného vozíku, pozoroval 
dříve narozeným známý V. I. Lenin 
s nezapomenutelným nápisem „…
učit se, učit se, učit se….“, kterého 

V různých pohádkách se sem tam 
dočteme o babičkách, ale skoro v ka-
ždé pohádce můžeme najít i chůvu, 
která pomáhá především královské 
rodině. Maminky v okolí Prose  na 
se také mohou cí  t jako královské 
dcery, protože jim ZŠ Prose  n a MŠ 
Prose  n umožňuje, aby chůvu měly. 
(A to hlavně díky projektu s názvem 

Horní Rožínka má vítězku výtvarné soutěže
I dě   z tak malé obce, jako je Horní Rožínka, jsou moc 

šikovné. Máme tady sportovní  i umělecké talenty, které je 
třeba dále rozvíjet. Letošní  9. ročník výtvarné soutěže v kate-
gorii 6 – 10 let vyhrála Anička Chlumská z Horní Rožínky. Dě   
soutěžily celkem ve 3 věkových kategoriích. Anička již jednou 
ve výtvarné soutěži zvítězila, ještě jako předškolák. Doufáme, 
že neusne na vavřínech a bude na sobě i nadále pracovat.

Pro mimobystřické dě   je navštěvování zájmového vzdě-
lávání složitější. Veřejná doprava je do menších vesnic ome-
zena. Proto obětavost rodičů při dopravě dě   z menších 
obcí, kde není možné navštěvovat kroužky, je obrovská. Také 
fi nanční znevýhodnění  v podobě vyšších plateb za kroužky, 
které mají mimobystřické dě   opro   bystřickým, je značné. 
Proto bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu 
Horní Rožínky, že tento fi nanční handicap dě   z naší obce 
dorovnává. Je dobré, že dě   z Horní Rožínky mají stejné 
podmínky pro navštěvování mimoškolního vzdělávání, jako 
ty bystřické. Dě   z Horní Rožínky jsou si dobře vědomy, že je 
obec podporuje a proto budou rády i nadále Horní Rožínku 
reprezentovat.

Písečné se baví doprovázela vedle kráčející manžel-
ka.  Druhou polovinu průvodu tvořilo 
patnáct vyzdobených  alegorických a 
historických vozů, především podo-
mácky vyrobených traktorů, moto-
rová korba, Zetory různých unifi kova-
ných řad,   vozidlo s nápisem místní 
národní  výbor a další. K nepřehléd-
nu   byl traktor „Svobodka“ z roku 
1926. Prvomájový průvod byl zakon-
čen oslavami na místním výle  š  , 
kde se měl každý možnost občerstvit 
pivem za 1,70 Kč, májovou zelňačkou 
za 2,20 Kč, klobáskou z udírny za 3,40 
Kč. Na rozdíl od v minulos   konaných 
oslav 1. máje nikdo nespěchal domů. 
První máj – Svátek práce – lásky čas 
se vydařil. Snad jediným nedostat-
kem bylo, že nestačily rozkvést třeš-
ně, pod kterými mohli pánové políbit 
své přítelkyně a manželky.

DR

POHÁDKOVÁ CHŮVA
jekt Chůva založen. Cílem není upou-
tat dítě na jednu osobu – byť by to 
byla pohádková chůva, ale postupně 
opouštět mo  vační a komunikační 
pomůcky (třeba vlastního plyšáka 
s bryndáčkem) pro další vývojový 
krok, vedený s důslednos  , úsmě-
vem a péčí. Při dobré spolupráci 
s rodiči v sebeobsluze a hygieně dě  , 
se nám dě   pozi  vně mění doslova 
před očima. Jejich slovní zásoba se 
zvětšuje, komunikace prohlubuje 
a nové výrobky dělají radost rodičům 
i dětem. 

Milé královské dcery z Prose  na, z 
blízka i dáli, zápis do školky je možný 
do naplnění kapacity i během školní-
ho roku!

Těšíme se na vás!   
PS: Děkujeme, paní Žižkovská!!!

MŠ Prose  n

„Moderní formy výuky 
ZŠ a MŠ Prose  n“, reg.č. 
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_
002/0001460“.). Na bu-
doucích princích a prin-
ceznách tohoto regionu 
nám to  ž velice záleží!

V době, kdy se dítě 
pouš   máminých sukní, 
ale ještě nedosáhne na 
kliku, zdejší školka nabízí 
první kontakt dvoule-

tých dě   se školkou. Ve školce se jim 
věnuje jedna teta – chůva, která je tu 
jen pro ně. Proto dě  , které vidí po-
prvé nové kamarády, také cizí lidi bez 
mámy, nové hračky a třeba skříňky 
na převlékání, se vůbec nemusí bát. 
Stále stejná tvář je provází každým 
dopolednem a učí je novým věcem – 
jak si půjčit novou hračku, uklidit po 

sobě a zase ji vrá  t, jak je fajn pohrát 
si s míčem i se spolužákem, že každé 
dítě má svoje jméno, jak se pije z 
hrnečku nebo jak dobře zacházet se 
lžící. Že si k obědu popřejeme dobrou 
chuť a taky že na světě existuje plas-
telína nebo barvy a štětce, ze kterých 
se opravdu dá kouzlit. A jaké jsou bá-
ječné sedánky na nočnících s dobrou 
mo  vací nálepek! Po několika měsí-
cích už nevíme, kam všechny ty ná-
lepky lepit, a tak prostě řekneme, že 
už plínky nechceme.

Na slzičky není čas a doba, kterou 
dítě stráví ve školce, není dlouhá. 
Končí obědem, neboť maminčina 
náruč se nahradit nedá. Dá se ale 
napomoct malému dítě   objevovat 
další prostor a napomoci mu k bez-
problémovému přechodu do „velké“ 
školky. Právě na této inicia  vě je pro-
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Radost, něha,  úžas, smích i slzy 
doje   – to je koktejl emocí namí-
chaný žáky ZŠ a MŠ Rožná všem, 
kteří přišli v neděli 14. května 2017 
do Kulturního domu v Rožné spolu 
s nimi oslavit Den matek. Vystoupe-
ní zahájily pod vedením svých paní 
učitelek dě   z mateřské školy. Med-
vídci i Zajíčci recitovali, tančili i zpívali. 
Prvňáci a čtvrťáci předvedli Hříšný ta-
nec, druháci nás nechali nahlédnout 
do svého soukromí scénkou Co se 
děje, když naši nejsou doma. Třeťáci 
povídáním o mamince dojali a záro-
veň i rozesmáli všechny diváky. Um 

Sbory dobrovolných 
hasičů okrsku Strážek 
provedly 13. 5. 2017 
námětové cvičení. Úko-
lem bylo zajištění dálko-
vé dopravy vody pro ha-
šení. Zdrojem vody byla 
protékající řeka Bob-
růvka pod obcí, vodu 
bylo třeba dopravit do 
westernového městeč-
ka nad Strážkem.  Cvi-
čení se zúčastnily SDH 
Strážek, SDH Meziboří 
a SDH Pikárec,  celkem 
13 hasičů. Každý sbor 
připravil motorovou 
stříkačku a sestavil ve-
dení z 21 hadic „B“ a 2 
hadic „C“. Celkově bylo 
použito 23 ks hadic a délka vedení  
byla 460 m. Pro překonání výškové-
ho rozdílu cca 55 m byly stříkačky 
postaveny tak, aby byly rozděleny 
výškové poměry a také délka vede-
ní.  Příprava trvala asi 30 minut, poté 
bylo zahájeno čerpání. Za 30 minut 
se podařilo dopravit 20 m3 vody a 
naplnit tak požární nádrže určené 
pro městečko.  Toto cvičení prověřilo 
nejen zkušenos   strojníků a hasičů, 

Součás   školního vzdělávacího pro-
gramu ZŠ ve Strážku jsou vzdělávací 
projekty. Ty prohlubují znalos   a do-
vednos   žáků v jednotlivých vzděláva-
cích oborech, hlavně však rozvíjejí do-
vednos   spojené s prací v týmu, jako 
je organizování činnos   a spolupráce, 
práci se zdroji informací a rozvoj pre-
zentačních dovednos  . V květnu 2017 
se nám jeden z takových projektů 
s názvem „Voda kolem nás“ podařilo 
realizovat. Dlouhodobější přípravy 
učitelů, týdenní práce ve výuce ve 
všech ročnících a závěrečné výstupy 
tříd poslední den projektu přinesly 
užitečné informace, odborné prezen-
tace a krásná literární a výtvarná díla.

Kromě jiného jsme viděli drama-
 zaci známé pohádky O kohoutkovi 

Den matek v Rožné

a nadání při hře na hudební nástroje 
a zpěvu ukázali i žáci ZUŠ,  taneční 
kroužek nás zavedl do Afriky.  Opráv-
něný potlesk a obdiv si vysloužily 
naše malé i velké mažoretky.  Nabitý 
program přítomné přesvědčil o tom, 
že maminky -a nejen ony- mohou být 
na své dě   pyšné. Na závěr akce dě   
předaly maminkám dárečky a přáníč-
ka. Kdo chtěl, mohl se začíst do časo-
pisu, který školáci vytvořili speciálně 
pro tuto příležitost. Občerstvení a 
záš  tu nad Dnem matek poskytl jako 
již tradičně OÚ v Rožné.

ZŠ a MŠ Rožná

Strážek - dálková doprava vody 

Projektový týden v ZŠ Strážek

V sobotu 20. května se konal ve 
Věžné již sedmý ročník turnaje ve 
volejbale smíšených družstev „Vě-
ženská plácačka“.

Turnaje se zúčastnilo celkem šest 
družstev z Věžné a okolí. I když nám 
nepřálo počasí, na hřiš   vládlo po 
celý den sportovní nadšení a zápal 
pro hru.

Po odehrání všech 30 velmi vy-
rovnaných zápasů nakonec zvítězil 
již po tře   v řadě favorit turnaje – 
družstvo Věžná I  ve složení: Josef 
Kroupa, Mar  na Kroupová, Vojtěch 
Kroupa, Josef Vrbka st., Josef Vrbka 
ml. a Jitka Vrbková.

Další místa obsadili hráči ze Stráž-
ku, Suchých Luk, Doubravníku, Věž-
ná 2 a Nedvědice.

Díky sponzorům (ČEZ, Colas, Me-

VĚŽENSKÁ PLÁCAČKA 2017Štěpánovské kulturní léto 
24. 6. 2017

Program:
13:30 Zahájení ŠTĚKULE - vystoupení pěveckého souboru 

Labyrint
14:00 Vystoupení národopisného souboru Borověnka
14:30 Vystoupení Karla Pomahače plné kouzel a čar nejen pro dě  
15:00 Další vystoupení národopisného souboru Borověnka
15:30 Kouzelnická show Karla Pomahače pokračuje
cca 16:00 - 18:00 Cimbálová muzika k příjemnému posezení.

Štěpánovské kulturní léto 2017 bude probíhat zase na zahradě bývalé 
mateřské školy čp. 9 nedaleko štěpánovského náměs  . Průběžně bude 
probíhat ochutnávka vín a řemeslný jarmark. Občerstvení zajištěno.

ale také funkčnost strojů v plném 
za  žení. Úspěšnost akce ukázala, že i 
v dnešní době dálková doprava vody 
má své opodstatnění a v případě po-
třeby je možné dopravit velké množ-
ství vody i na málo dostupná místa.  
Tímto bych také chtěl poděkovat 
všem dobrovolným hasičům za jejich 
obětavou práci pro své obce.  

Vlas  mil Tvarůžek 

a slepičce, připomněli jsme si zása-
dy bezpečnos   při pobytu u vody, 
vzdělávali jsme se formou terénní 
výuky a exkurzí. Stěžejním tématem 
byly vodní ekosystémy, zdroje pitné 
vody a možnos   čištění odpadních 
vod. Žáci zkoumali život v rybníku 
pod Jemnicí. Nejstarší žáci školy pře-
dali klíč od studánky Pod Skalkou 
mladším spolužákům a připomněli 
jim, že naše škola je jejím patronem. 
Prošli jsme se kolem řeky Bobrůvky 
a mapovali jsme tok od pramene až 
po její soutok s Libochovkou, kdy už 
jako Loučka vtéká do Svratky. Využí-
vali jsme GPS navigaci a hledali mís-
ta s ukrytými „keškami“. Prohlédli 
jsme si fotografi e pamětníků, které 
zachycovaly řeku při povodních a 

nahlédli jsme do starých kronik. K 
vodě neodmyslitelně patří i umět s ní 
hospodařit a zbytečně neplýtvat, žáci 
například propočítávali ztráty způso-
bené jedním kapajícím kohoutkem. 
Seznámili jsme se s činnos   čis  čky 

odpadních vod, která je v obci Strá-
žek nově vybudovaná.

Věřím, že si všichni uvědomili dů-
ležitost vody a její nenahraditelnost 
pro život každého člověka.   

Anna Knofl íčková

talplast, SPH a obec Věžná) si všichni 
účastníci odnesli nejen bohatý spor-
tovní zážitek, ale i hodnotné ceny.

Jana Vrbková

ŠTĚPÁNOVSKÁ LÁVKA 2017
Už 4. ročník Štěpánovské lávky proběhne tradičně v areálu U Maryše 

V SOBOTU 8. 7. 2017 OD 14:00 HODIN. Po lávce nad řekou Svratkou se 
jezdí na kole i na trakaři, navíc zde bojují šermíři. Pořádá Nohejbalový 
klub Štěpánov.
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Bystřická atle  ka vstoupila do 
nové sezony

Duben 2017

Děkujeme šermířům i trenérům za vzornou práci a reprezentaci.

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport
Trénujeme pondělí a středa 16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00
Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta, tel.  724 105 036

Atle  cký oddíl SK Bystřice n. P. 
opět zahájil nový ročník závodů, 
jehož úvodní část odstartoval 1. 
dubna 2017 běh Lorencovými sady 
v Třebíči. V široké konkurenci zá-
vodníků všech věkových kategorií 
obsadil 4. místo Lukáš Coural (do-
rost-2400 m) a 8. místo Petr Smolík 
(st. žáci-1400 m). 

Tradiční přespolní běh v Novém 
Městě n. M. se uskutečnil 9. dub-
na. Mezi největší úspěch patřilo 3. 
místo Karolíny Halvové (ml. žačky) 
v běhu na 800 m a 6. místo Lukáše 
Courala (3200 m). Ostatní umístění: 
7. Šárka Halvová, 4. Petr Smolík, 9. 
Jan Malaska, 10. Marek Zich.

Na krajských zahajovacích závo-
dech v Třebíči dne 23. dubna obsadil 
Petr Smolík 1. místo ve skoku vyso-
kém, když si vytvořil osobní rekord 
výkonem 161 cm. V kategorii star-
ších žáků se tak nominoval na Letní 
dětské olympijské hry ČR v Brně, 
které se budou konat na konci červ-
na 2017. Dvě pátá místa obsadila 
Michala Illeková (ml. žačky) v hodu 
míčkem a běhu na 800 m.  

Atle  cký stadion v Třebíči hos  l i 
naše nejmenší závodníky 14. květ-
na. Ve velké konkurenci (cca 70 dě   
v každé kategorii) se v hodu míčkem 
na 1. místě umís  la Kateřina Illeko-
vá (ml. přípravka), když v celkovém 

čtyřboji skončila sedmá. Dal-
ším úspěchem bylo 2. místo 
Karolíny Halvové v hodu míč-
kem (st. přípravka), celkově 
devátá. Nejmladším atletem 
celého závodu se stala Anič-
ka Malasková, celkově na 66. 
místě a její bratr Honzík na 
45. místě.

Všichni atle   zaslouží vel-
kou pochvalu za výborné vý-
sledky. Podrobné informace 
a fotografi e najdete na našich 
webových stránkách. 
Jan Illek, AO SK Bystřice n. P.

22. - 23. 4. 2017 Jesenského memo-
riál Praha
Senioři: 1. Jan Kurfürst, 6. Robert 
König, 9. Marek Totušek
Junioři: 2. Robert König, 4. Marek 
Totušek
Seniorky: 3. Eliška Malíčková, 5. Isa-
bela Sedláková, 14. Aneta Prokešová
Juniorky: 2. Eliška Malíčková, 4. Isa-
bela Sedláková, 7. Aneta Prokešová
29. - 30. 4. 2017 Liberecký fl eret
Junioři: 2. Marek Totušek, 5. Robert 
König
Kade  : 1. Marek Totušek, 2. Robert 
König
Juniorky: 3. Eliška Malíčková, 5. Mi-
chala Illeková 8. Sedláková Isabela,  

13. Nela Loukotová,  17. Aneta Pro-
kešová
Kadetky: 3. Eliška Malíčková, 5. Mi-
chala Illeková 6. Sedláková Isabela, 
12. Nela Loukotová
Mini žačky: 1. Daniela Prokešová, 5. 
Kateřina Illeková, 10. Barbora Haš-
ková
6. – 7. 5. 2017 MT Sokol Cup
Žáci: 1. Marek Totušek
Mladší žáci: 3. Vojtěch Holemý
Žačky: 1. Isabela Sedláková, 3. Eliš-
ka Malíčková, 11. Michala Illeková, 
19. Nela Loukotová
Mladší žačky: 2. Michala Illeková, 7. 
Kateřina Illeková, 9. Daniela Proke-
šová

4. kolo střelecké ligy mládeže – školní rok 2016/2017 ve Žďáře nad Sázavou se 
uskutečnilo 20. 5. 2017. Soutěže se zúčastnili za chlapce pouze 3 naši závodníci – 
Petr Ťupa, Lukáš Klimeš a Ivo Rybenský. Ti obsadili následující místa: v soutěži jed-
notlivců skončil Ťupa na krásném 4. místě, Klimeš na 11. místě a Rybenský obsa-
dil 12. místo. Za dívky soutěžila pouze Lucie Ťupová, která se umís  la na 5. místě. 
V soutěži družstev se umís  li na 4. místě. Tímto kolem celá liga střelecké soutěže 
pro školní rok 2016/2017. V celkovém pořadí se nejlépe umís  l Petr Ťupa, který 
obsadil 6. místo z celkových 16 pořadových míst. Z Dívek byla bodována pou-
ze Lucie Ťupová, která obsadila krásné 4. místo. Celkově se DDM Bystřice n. P.
v soutěži družstev umís  lo na 4. místě.

Antonín Ráčil

Střelecké družstvo DDM

Uživatelky Včely děkují za přání ke Dni matek 
Máj - měsíc lásky a probouzejícího se 

jara symbolizuje nejen lásku mládí, ale 
připomíná si i její jinou podobu. Druhá 
květnová neděle coby Den matek pa-
tří maminkám, babičkám, ale i všem 
ženám, které jakýmkoliv způsobem 
zasahují do citového života mladé ge-
nerace. Vzpomeňme jen například na 
vroucí verše básníka Jaroslava Seiferta 
o mamince, či na vyznání spisovatelky 
Boženy Němcové své milované babičce. 

My seniorky Domu s pečovatelskou 
službou Bystřice n. P. a klubu Včela, kte-
rý spadá pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou, máme radostný pocit z toho, 
že žijeme v těsné blízkosti s Mateřskou 
školou Čtyřlístek, se kterou spolupra-
cujeme. V období konání karnevalu 
vždy potěšíme tamní děti zábavným 
programem v maskách a ony nás za 
to navštěvují před Vánocemi a ke Dni 
matek. Poslední setkání se uskutečni-

SK Byst ice nad Pernštejnem z ídil 
zvláštní ú et Ve ejné sbírky  

pro denní stacioná  Rosa  
219598406/0600. 

Výt žek bude v nován 
dennímu stacioná i Rosa 

v Byst ici nad Pernštejnem. 

 

Doprovodný program: skákací hrad, 
trampolína, tvo ivé dílny, malování na 

obli ej, projíž ka na koních, 
canisterapie, prohlídka hasi ského auta, 

sout že s tematikou p iblížení života 
osob s postižením a mnoho dalšího 

Po celou dobu akce bude probíhat 
sb r ví ek. 

P ij te zakon it školní rok aktivním 
sportem! 

 
Srde n  zváni jsou p íznivci fotbalu, 

rodi e s d tmi i široká ve ejnost.   SK Byst ice nad Pernštejnem z ídil 
zvláštní ú et Ve ejné sbírky  

pro denní stacioná  Rosa  
219598406/0600. 

Výt žek bude v nován 
dennímu stacioná i Rosa 

v Byst ici nad Pernštejnem. 

 

Doprovodný program: skákací hrad, 
trampolína, tvo ivé dílny, malování na 

obli ej, projíž ka na koních, 
canisterapie, prohlídka hasi ského auta, 

sout že s tematikou p iblížení života 
osob s postižením a mnoho dalšího 

Po celou dobu akce bude probíhat 
sb r ví ek. 

P ij te zakon it školní rok aktivním 
sportem! 

 
Srde n  zváni jsou p íznivci fotbalu, 

rodi e s d tmi i široká ve ejnost.   

Tenisová školička 2017
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve dnech 26. - 30. června 

2017 pořádat v tenisovém areálu u koupaliště další ročník tenisové školič-
ky pro dě   ve věku od 6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci 
seznámí se základy této krásné hry na celý život. Tenisová školička bude 
probíhat denně a začne v pondělí dne 26. 6. 2017 v 16:00 hod. Cena je 
500 Kč/dítě. Dě  , které nemají vlastní tenisové rakety, si je budou moci na 
školičku zapůjčit. Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly buď 
osobně, nebo telefonicky na čísle 566 551 098.

lo dne 11. května 2017. Předškoláčci 
v doprovodu paní ředitelky Mgr. Vlasty 
Moncmanové a paní učitelek, Nikol 
Široké a Terezy Sýsové, svým krásným 
programem a vlastnoručně vyrobený-
mi dárečky rozzářili naše oči a dali na 
chvíli zapomenout na problémy, které 
provázejí stáří. Stejně milá byla letos 
již druhá návštěva dětí ze 4. B Základní 
školy Nádražní 615, které pod vedením 
paní učitelek, Svatavy Solařové a Sáry 
Novákové, a hudebního doprovodu ky-
taristy pana Karla Krondráfa dne 4. květ-
na 2017 přišly mezi nás. I jejich půvabné 
a bezprostřední vystoupení, kdy jsme 
byly vtaženy do děje i my, nás potěšilo. 
Děkujeme všem zúčastněným za hez-
ký zážitek a lze si jen přát, aby takových 
setkání bylo co nejvíce.

Uživatelky 
Domu s pečovatelskou službou 

a klubu Včela, Bystřice n. P.
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HLEDÁME
NOVÉ ČLENY
SLÉVAČSKÉ PARTY!

NÁSTUP U VŠECH POZIC MOŽNÝ IHNED!

Nabízíme:
• až 5 týdnů dovolené

• zajištění ubytování

• závodní stravování

• příspěvky na 
dovolenou 
a sportovní nebo 
kulturní akce

Rádi Vám informace 
ke všem volným 
pozicím upřesníme. 

Kontaktujte nás 
na telefonu 566 591 129, 
případně zašlete 
písemnou žádost 
s životopisem na adresu: 
prace@zelezarny.cz

BRUSIČ ODLITKŮ

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav 
• Mzda: 25–30 000 Kč

OBSLUHA ROTAČNÍ 
PLYNOVÉ PECE

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Mzda: 25–30 000 Kč
• Náborový příspěvek: 20 000 Kč

SVÁŘEČ (OBSLUHA PLAZMY)

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, svá-
řečské oprávnění

• Mzda: 25–30 000 Kč

VYZDÍVKA KUPOLOVÝCH 
PECÍ + VSÁZKA

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Mzda: 20–25 000 Kč

JEŘÁBNÍK

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, 
jeřábnický průkaz

• Mzda: 22–25 000 Kč

JÁDRAŘ

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Mzda: 25–32 000 Kč
• Náborový příspěvek: 20 000 Kč

ÚDRŽBÁŘ

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Mzda: 22–25 000 Kč

POMOCNÝ DĚLNÍK LICÍ SMĚNY

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Mzda: 25–30 000 Kč
• Náborový příspěvek: 20 000 Kč

POMOCNÝ DĚLNÍK 
SLÉVÁRNY

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav 
• Mzda: 20–25 000 Kč

POMOCNÝ DĚLNÍK SLÉVÁRNY 
(PASTOVÁNÍ MODELŮ)

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav 
• Mzda: 14–18 000 Kč

WWW.ZELEZARNY.CZ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
 KOUPÍM zahrádku i neudržovanou, s kůlničkou na nářadí 

či malou chatkou v Bystřici n. P. a okolí. Tel.: 774 352 196
 PŘIJMU servisního technika nákladních automobilů 

a autoelektrikáře na provozovnu Velké Meziříčí. Do-
prava dle domluvy zajištěna. Praxe v oboru nutná! Tel.: 
737 828 691

Zubní pohotovost ČERVEN - ČERVENEC 2017Zubní pohotovost ČERVEN - ČERVENEC 2017

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

ČERVEN  
10.6. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Vel. Meziříčí, 566 524 203 
11.6. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
17.6. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
18.6. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
24.6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
25.6. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 777 630 611 

ČERVENEC  
  5.7. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303, 566 536 712
  6.7. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
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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)

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 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

INZERCE

ŘEDITELE/KU  
- PROVOZNÍ HOTELU

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR PŘIJMEME:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení hotelového provozu  
 a kolektivu zaměstnanců
- zodpovědnost za efektivnost 
 hospodaření hotelu 
- zodpovědnost za nastavení cenové politiky
- tvorba marketingové strategie
- jednání s novými obchodními partnery  
 a péče o stávající zákazníky
- zodpovědnost za vysokou úroveň,  
 kvalitu a zlepšování poskytovaných služeb

 KTERÉ VLASTNOSTI U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost, zodpovědnost, důslednost
- obchodní duch, kreativní myšlení
- výborné komunikační  
 a organizační schopnosti
- časová flexibilita, aktivní přístup
- schopnost zvládat zátěžové situace

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- stanete se součástí velmi dobrého týmu 
 pracovníků hotelu
- budete se spolupodílet na řízení a rozvoji  
 zavedeného hotelu uprostřed krásné  
 a poklidné krajiny
- máme pro Vás motivující finanční ohodnocení  
 závislé na pracovních výsledcích 
 a řadu zaměstnaneckých benefitů

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- SŠ (obor hotelový provoz,  
 případně ekonomický),  
 VŠ v oboru výhodou 
- zkušenosti na pozici provozní/ředitel  
 hotelu alespoň 5 let výhodou
- uživatelská znalost práce na PC
- znalost alespoň jednoho  
 světového jazyka výhodou
- aktivní řidič sk. B
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