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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

BYSTŘICKÁ MUZEJNÍ NOC
Dne 13. května se v Bystřici nad 

Pernštejnem uskuteční již druhý 
ročník celorepublikové akce - MU
ZEJNÍ NOC. Letošní ročník je ve 
stylu 50. a 60. let minulého stole   
a má název Dohnat a předehnat... 
neztra  t stopu. 

Návštěvníci budou moci navš  -

vit Městské muzeum Bystřice n. 
P., Depozit Tatra klubu a Centrum 
Eden. Akce začne v 18.00 a potrvá 
do 24.00 hod. Vstupné bude ZDAR-
MA. Akce je vhodná i pro malé ná-
vštěvníky. Více informací naleznete 
na  www.nocmuzei.cz 

-JT-

Fes  val regionálních minipivovarů
Přijďte se 3. června pobavit do 

Centra Eden na celodenní fes  val 
regionálních pivovarů.  Kromě pro-
dukce piva z našeho minipivovaru, 
budete moci ochutnat i piva pivova-
rů  Grado, Mazaný lišák, Chotěboř a 
Tišnovský pivovar.  Zábavu zde na-
jde celá rodina. Kromě tradičních ex-
pozic Centra Eden budou připraveny 
ochutnávky různých pivních specia-
lit a pochoutek, jako například piv-
ní zmrzlina. K zakoupení bude také 
pivní a chmelová kosme  ka. Během 
odpoledne vystoupí dětské akor-
deonové soubory. Pro dě   budou k 
dispozici nafukovací atrakce. 

Od 17.00 bude otevřeno pouze 
nádvoří, kde proběhne od 18.00 
vystoupení místních hudebních 
skupin - Kroky, Babylon a dalších. 

Fes  valové vstupné: celodenní 
vstupné do celého areálu Centra 

včetně večerního programu 100 Kč 
základní, 70 snížené. Vstupné na 
večerní program od 17.00 jednot-
né 50 Kč. 

Druhé místo pro Centrum Eden
Na slavnostním vyhlášení TTG Travel Awards, ankety pořádané každo-

ročně odbornými novinami pro cestovní ruch TTG Czech, bylo oceněno 
třináct společnos  , které pro rok 2016 považovali odborníci působící v ces-
tovním ruchu za nejlepší a nejspolehlivější. V nabité konkurenci se neztra  l 
ani Centrum Eden, když ve své kategorii nejvýznamnější počin v agroturis-
 ce a venkovské turis  ce obsadil druhé místo. Jen pro zajímavost uvádíme 

v jaké společnos   se Centrum Eden nacházel, a které společnos   byly oce-
něny – nejlepší cestovní kancelář pro zahraniční dovolenou s dětmi – Exim 
Tours, Čedok, Alexandria, nejlepší letecká společnost – Emirates, ČSA, 
FIRO-tour a tak dále. Bližší informace na h  ps://www.  g.cz/  g-travel-
-awards-znaji-dalsich-trinact-vitezu-a-noveho-clena-sine-slavy/ 

Josef Vojta, místostarosta

Op  cká síť ve městě startuje

Práce na rekonstrukci bazénů jsou v plném proudu, když stávající kach-
ličky jsou postupně nahrazovány PVC fólií. Bazény budou včas připraveny 
pro letní sezónu.

Po letech příprav a plánování se 
ve městě rozjíždí akce, která by měla 
vést ke zlepšení přístupu k datovým 
službám až pro 60 % obyvatel měs-
ta. Touto akcí je rozvod op  ckých 
vláken po městě. V úvodní etapě se 
jedná o propojení městských byto-
vých domů na obou sídliš  ch op  -
kou. Zahájení prací se předpokládá 
v květnu – a bude se jednat zejména 
o výkopové práce a pokládku op  ky 
prak  cky po celém městě. Pak by 
se postupně v období do konce lis-
topadu tohoto roku jednak položily 
op  cké kabely po obou sídliš  ch  a 
dovedla se op  ka do všech měst-
ských bytových domů. Současně by 

se taky postupně udělaly op  cké 
rozvody ve všech městských bytech 
zakončené zásuvkou v bytě u vstup-
ních dveří. V období prosinec 2017 
až únor 2018 se bude realizovat 
propojování a kompletace op  cké 
sítě tak, aby ke konci února byla síť 
plně funkční. Následně bude předá-
na fi rmě SATT, která na ní bude po-
skytovat služby internetu a kabelové 
televize a případně další dodatečné 
služby tak, jak to dělá na stávající 
metalické sí  , ale zvýší se kvalita, 
rychlost, spolehlivost a umožní to 
i rozšíření škály nabízených služeb.

Josef Vojta
místostarosta
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

www.werawerk.cz

Milujeme inovace.
Milujeme design.
Milujeme rock.
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www.werawerk.cz.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Sňatky

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       3. strana

SPOLEČENSKÁ  KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN  ČERVEN 2017

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

Úmr  

Jubilan  

 Vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 16. května 2017 uplynou 
3 roky, kdy nás opustila naše 
drahá manželka, maminka 

a babička 

MILUŠE KADLECOVÁ

Rok utekl jako voda a domanínské dě   se s novými skladbami zas vydaly po 
soutěžích. Zúčastnily se soutěže O pohár starosty města Hlinska a na domácí 
půdě pak Bystřického Kos  třasu. Starší dě   vystupující na hudbu slovenské 
skupiny Elán vybojovaly 6. a 2. místo, za  mco předškoláci získali se skladbou 
Tancuj, tancuj 2. 
a 3. místo. Tak-
též senioři alias 
veteráni vyrazili 
se svojí sklad-
bou do světa a 
přivezli si 1. a 3. 
místo. Ještě nás 
čekají další sou-
těže, tak nám 
držte pěs  .

ZPRÁVY Z DOMANÍNAZubní pohotovost KVĚTEN - ČERVEN 2017Zubní pohotovost KVĚTEN - ČERVEN 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

KVĚTEN   
  6.5. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2, 566 523 796 
  7.5. Lékař stomatolog, Maria Lyashenko, Poříčí 11, Vel. Meziříčí, 777 630 611  
  8.5. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332 
13.5. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131 
14.5. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 303, 566 536 712 
20.5. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123 
21.5. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334 
27.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
28.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
ČERVEN  
  3.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
  4.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
10.6. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Vel. Meziříčí, 566 524 203 

BŘEZEN 2017
25. 3. Lucie Justová
 Tomáš Dufek
DUBEN 2017
29. 4. Michaela Macháčková
 Mar  n Ratolístka
   
KVĚTEN 2017
Cyrilka Štouračová 92 let
Ludmila Fleková 91 let
Anna Brodecká 87 let
Marie Krejčí  86 let
Stanislav Fexa 85 let
Ladislav Fiala   80 let
Kazimír Durczok   80 let
Václav Slaný   75 let
Jarmila Dostálová   70 let
Milan Bučko   70 let
Ludmila Dudková   70 let
Vojtěch Janda   70 let
Jiří Pučan    70 let
Petr Skalník   70 let
Alena Křížová   70 let

BŘEZEN 2017
  5.3. Zdeňka  Mrňousová   49 let
  7.3. Kris  na Macháčková 84 let
14.3. Božena Nedomová 78 let
15.3. Estera Drobná 87 let
19.3. Josef Dvořák 90 let
21.3. Irena Lišková 89 let
24.3. Marie Illková 76 let
26.3. Josef Mikše 79 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Přibližujeme městský úřad - 5
PhDr. DRAHOMÍRA LUKŠOVÁ  VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

„Udivuje mě, jak mohou někteří mladí lidé žít ...“

Paní vedoucí, jak dlouho na 
sociálním odboru působíte?

Na městském úřadu pracuji od 
roku 1992, nastoupila jsem jako ve-
doucí odboru školství, kultury, soci-
álních věcí a zdravotnictví. Po trans-
formaci veřejné správy a zrušení 
okresních úřadů přešly od roku 2003 
na úřad další agendy. V oblas   so-
ciálních věcí to byla sociálně právní 
ochrana dě  , původní odbor se svou 
specializací zúžil na odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, a toto pojmeno-
vání nese dosud.

K zásadní změně ve struktuře od-
boru došlo Drábkovou reformou. Od 
ledna 2012 byla převedena výplata 
dávek pomoci v hmotné nouzi a dá-
vek pro osoby zdravotně pos  žené, 
které do té doby vyplácel odbor, na 
úřad práce.  Na našem odboru zů-
stala sociálně právní ochrana dě   
a sociální práce.  

Já zajišťuji sociální poradenství 
pro dospělé, což obnáší pomoc 

s vyřízením sociálních dávek, po-
moc se získáním ubytování, pomoc 
s obstaráním dokladů a další čin-
nos  , které souvisí s životem obča-
nů, kteří žádají o pomoc.

 Koordinuji poskytování sociálních 
služeb ve městě a v poslední době 
se často setkávám s hořekováním 
rodinných příslušníků na dlouhé če-
kací lhůty na umístění v domovech 
pro seniory. 

Další moje agenda je sociální kurá-
tor, pracuji s odsouzenými ve výkonu 
trestu odně   svobody i po návratu 
z výkonu trestu. Pomáhám jim zařadit 
se do běžného života, ale úspěšnost 
resocializace je minimální.

V současné době mi nejvíce času 
zabírá výkon veřejného opatrovnictví. 
Vysvětlím, co to znamená. Osobám, 
které jsou omezeny ve svéprávnos   
a nemají nikoho v rodině, kdo by mohl 
vykonávat jejich opatrovníka, soud 
jmenuje veřejným opatrovníkem 
město a starosta pověří úředníka k vý-
konu této funkce. Opatrovník zastu-
puje omezeného v právních úkonech, 
spravuje jeho jmění a zajišťuje jeho 
základní životní potřeby.
Můžete představit jmenovi-

tě své pracovníky a stručně dodat 
jejich pracovní náplň?

V současné době pracují na OSVZ  
4 sociální pracovnice, které zajišťují 
výkon sociálně právní ochrany dě   
ve správním obvodu města Bystřice 
nad Pernštejnem.

Paní Anna Metzenauerová, Anna 
Dokulilová a Marcela Polanská-Klusá-
ková vykonávají funkci kolizního opa-
trovníka nezle  lým dětem při soud-

ním řízení. Například ve věci svěření 
dítěte do péče a stanovení výživné-
ho, úpravy styku rodičů s dítětem. 
Dále poskytují rodičům sociální po-
radenství, podávají návrhy k soudu, 
např. na nařízení výchovného opatře-
ní či svěření dítěte do ins  tucionální 
péče v případě, kdy rodiče selhávají 
a neplní si své rodičovské povinnos-
 . Smyslem jejich práce je zatupovat 

zájmy dě   a konat v jejich prospěch.
Paní Zora Daňková zajišťuje agen-

du náhradní rodinné péče (pěs-
tounská péče, adopce) a má funkci 
kurátorky pro mládež. Jejími klienty 
jsou dě  , které mají výchovné pro-
blémy, zanedbávají školní docházku, 
požívají alkohol, či jiné návykové 
látky, u  kají z domova, dopus  ly 
se nějakého přestupku nebo spá-
chaly trestný čin. Tak jako její ko-
legyně poskytuje rodičům pomoc 
a poradenství a jedná v zájmu dě  . 
 Jak mi konkrétně pomůžete, 

když zůstanu ve stáří bez prostředků 
a bez podpory potomků?

Pomohu Vám vyřídit dávky pomoci 
v hmotné nouzi na úřadu práce (po-
případě dávky pro osoby zdravotně 
pos  žené). Podle toho, jak na tom bu-
dete zdravotně, podáme žádost o při-
dělení bytu v domě s pečovatelskou 
službou nebo žádost o přije   do do-
mova pro seniory (Mitrov, Moravec). 
Pokud budete aktuálně bez přístřeší, 
zajis  m Vám do doby umístění v zaří-
zení ubytovnu nebo azylový dům.
 Máte problema  cké klien-

ty? Co třeba také může sociální pra-
covnici potkat?

S kolegyněmi si říkáme, že nás snad 

už nic nepřekvapí (myslím v nega  v-
ním slova smyslu), ale opak je prav-
dou.  Udivuje mě, jak mohou někteří 
mladí lidé, už rodiče, žít v nepořádku, 
špíně, v páchnoucí zakouřené míst-
nos  . Jak mohou svému dítě  , ještě 
kojenci, který se dožaduje svých po-
třeb, nadávat výrazy, které jsou běžné 
v „putyce“. Velkou roli v těchto kau-
zách hraje alkohol a drogy. Tito rodiče 
nezvládají péči o své dítě. Důvodem je 
nezralost, nezodpovědnost, touha po 
„barevném - len  lkovém“ životě bez 
povinnos  . Tito mladí rodiče touží žít 
tak, jako před narozením potomka. 

V těchto kauzách, kdy rodiče neplní 
povinnos   plynoucí z rodičovské od-
povědnos  , jsou jejich dě   svěřovány 
soudy většinou do péče prarodičů.
Můžete nám představit Vaše 

nejbližší?
Máme dceru a syna, oba žijí a pra-

cují v Brně. Barbora je  skovou mluvčí 
Dopravního podniku města Brna a Ja-
kub je advokátem.
Jak nejraději trávíte volný čas? 
Ráda čtu, občas si zajdu na dobrý 

fi lm, nenechám si ujít Letní fi lmo-
vou školu v Uherském Hradiš  , kam 
jezdím pravidelně. Poznávám krásy 
naší vlas   pěšky i na kole a také za-
hradničím.
 Na co se nejvíce těšíte v nej-

bližší budoucnos  ?
Za  m nevím, že by se něco chys-

talo, ale věřím tomu, že snad budu 
brzy babičkou. 

Jo vnoučci, to je radost! Tak hodně 
té rados  !

Ptal se Hynek Jurman

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

zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebi-
telském úvěru. Jaké změny s sebou 
přinesl? Předně se zákon nově vzta-
huje na všechny typy půjček, i na tzv. 
mikropůjčky do 5 000 Kč, které dosud 
nebyly regulované. 

POSKYTOVATEL ÚVĚRU
Smlouvu o spotřebitelském úvěru 

lze uzavřít pouze mezi spotřebitelem 
na straně jedné a podnikatelem na 
straně druhé. Tímto podnikatelem 
může být banka a jiné subjekty uprave-
né zákonem a dále nebankovní posky-
tovatel spotřebitelského úvěru. Právě 
těchto nebankovních subjektů se změ-
na týká . Nově musí mít každý poskyto-
vatel licenci od České národní banky a 
počáteční kapitál ve výši minimálně 20 
mil. Kč. Pokud by došlo k tomu, že bude 
půjčka poskytnuta bez této licence, tak 
se ze zákona úvěr neúročí a k ujedná-
ním o dalších platbách se nepřihlíží. 
Další sankcí pro takovéhoto poskytova-
tele je pak pokuta za správní delikt. 

ZÁKAZ JINÝCH PLATEB
Nový zákon o spotřebitelském úvě-

ru posiluje postavení spotřebitele i v 
dalších směrech. Poskytovatel nemá 

ještě před uzavřením smlouvy o úvěru 
nárok na odměnu či jinou platbu s vý-
jimkou daní a správních poplatků a ná-
kladů na ocenění předmětu zajištění. 

POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI
Nově musí poskytovatel úvěru po-

soudit úvěruschopnost spotřebitele. 
To znamená, že je na bance či jiném 
nebankovním poskytovateli úvěru, aby 
posoudil, zda neexistují důvodné po-
chybnos   o tom, že jste schopni úvěr 
splácet.  Pokud by tuto svou povinnost 
poskytovatel nedodržel, bude smlou-
va neplatná. Tuto neplatnost je nutné 
namítnout v tříleté promlčecí lhůtě. Z 
toho plyne, že nemusíte pla  t žádné 
úroky a ty, které již jste zapla  li, je po-
skytovatel povinen vrá  t. Jis  nu musí 
spotřebitel vrá  t ve lhůtě přiměřené 
jeho možnostem. 

FORMA A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY
Zákon vyžaduje písemnou formu 

smlouvy a povinné údaje, které jsou 
uvedeny v §106 - 109 zákona o spotře-
bitelském úvěru. Nedodržení  písemné 
formy ani absence informací však ne-
způsobí neplatnost smlouvy. Pokud ale 
smlouva neobsahuje informaci o zá-
půjční úrokové sazbě, o roční procentní 

sazbě nákladů nebo o celkové částce, 
kterou má spotřebitel zapla  t, nebyla-
-li ohledně některé z těchto informací 
dodržena písemná forma smlouvy, 
nebo nebylo-li písemné vyhotovení 
smlouvy obsahující tyto informace po-
skytnuto spotřebiteli v lis  nné podobě 
nebo na jiném trvalém nosiči dat, pla  , 
že zápůjční úrokovou sazbou je repo 
sazba uveřejněná Českou národní ban-
kou, platná v den uzavření smlouvy o 
spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjed-
nána zápůjční úroková sazba nižší.

NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Zákon vylučuje použití směnky nebo 

šeku ke splacení nebo zajištění úvěru. 
Dále je stanoveno, že zajištění nesmí být 
ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě 
pohledávky. Tato omezení však neplatí 
pro účelově určený spotřebitelský úvěr 
na bydlení. Dále je zakázáno při posky-
tování spotřebitelského úvěru použít 
telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou. 

pokračování v dalším čísle
Michaela Du  ová, Sdružení 

obrany spotřebitelů - Asociace

Místní poplatek za odpad 2017
Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštejnem 

č. 3/2015 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů pro rok 2017 je 600 Kč na osobu.
Poplatek je možné zapla  t na 
pokladně MěÚ, Příční 405, 
II. patro nebo na účet:
9005-0000723751/0100, 
VS: 315001340, 
SS: rodné číslo poplatníka

Termíny jsou pro:
- Integrované obce do 31. 3. 2017
- ulice Lipová, Višňová, Jívová, Topolová, 

Nádražní  do 30. 4. 2017
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, 

Novoměstská  do 31. 5. 2017
- ostatní ulice do 30. 6. 2017
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VZPOMÍNKY NA MODRÉ ÚDOLÍ
Modré údolí je název románu Zdeňka 

Pluhaře (1913 – 1991), který se odehrává 
na  stavbě vírské vodní nádrže, kde spisova-
tel krátkou dobu pracoval. Už jen jedinci si 
pamatují údolí řeky Svratky, které bylo pře-
hradou zatopeno a nadlouho zmizelo pod 
hladinou. 

Tomuto krátkému úseku řeky Svratky vě-
noval velkou pozornost bystřický fotograf 
Hynek Jeřábek (1860 – 1939) ve svém cyk-
lu Svratka od pramene k Pernštejnu, jakoby 
tušil, že tato nejroman  čtější část zakrátko 
zmizí. Jeřábek se narodil v Novém Městě na 
Moravě a od mládí učil v blízkém Domaníně. 
Zúčastnil se intenzivně kulturního a spo-
lečenského života našeho města a přitom 
fotografoval všechny významné událos   
a krajinu kolem sebe. Cyklus o řece Svratce 
z počátku 30. let minulého stole   obsahoval 
celkem 200 skleněných nega  vů 13 x 18 cm 
a většina se jich zachovala. Fotografi e jsou 
zhotoveny přímo z desek a převedeny do 
elektronické podoby.

Petr Dvořáček

Chudobín – Hamry Řeka Svratka

Chudobín – Hamry Chudobín

Kurz vaření piva 
         v minipivovaru

Dne 13. května bude probíhat 
v Centru Eden kurz vaření piva. Náš 
sládek vás naučí základům vaření 
piva.  Součás   kurzu je degustace 
navařených piv. Kromě spousty in-
formací si od nás odnesete také kilo 
sladu pro výrobu vlastního piva, 5 
litrů piva z produkce minipivovaru, 

 

Srdečně zveme všechny děti a dospěláky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Začátek v lese u Borovinky Domanín od 13 hodin, 

         poslední vstup do lesa je v 16.30 hodin.  

                                               Koná se za každého počasí. 

PORADNA INFORMUJEInvalidní důchod je přiznán oso-
bám, kterým jejich dlouhodobě ne-
příznivý zdravotní stav značně ztě-
žuje, popř. vůbec neumožňuje nale-
zení a výkon pracovního uplatnění. 
Invalidní důchod je určitou kompen-
zací snížené pracovní schopnos  . 

Žádost se podává na Okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení (na MSSZ 
v Brně a na PSSZ v Praze) dle místa 
trvalého bydliště. Žádost o invalid-
ní důchod podává žadatel osobně 
nebo ji může sepsat za něho rodinný 
příslušník po předložení potvrzení 
od lékaře, že zdravotní stav žadatele 
mu neumožňuje dostavit se osob-
ně. Podáním žádos   a předložením 
všech požadovaných dokumentů je 
zahájeno řízení, během kterého pro-
bíhá posouzení zdravotního stavu dle 
vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzo-

vání invalidity, posudkovým lékařem 
Lékařské posudkové služby příslušné 
OSSZ. Vydaný posudek o invaliditě 
je postoupen ČSSZ, která zjis   dobu 
důchodového pojištění a provede 
výpočet dávky invalidního důchodu. 
O přiznání nebo nepřiznání důchodu 
odesílá ČSSZ písemné rozhodnu  .

V případě, že invalidní důchod není 
přiznán, je možné podat námitku do 
30 dnů ode dne doručení rozhodnu  .

Průkaz osoby se zdravotním po-
s  žením může získat osoba s těles-
ným, smyslovým nebo duševním 
pos  žením charakteru dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, kte-
ré podstatně omezuje její schopnost 
pohyblivos   nebo orientace, včetně 

osob s poruchou au  s  ckého spek-
tra. Průkaz osoby se zdravotním po-
s  žením je vydáván ve třech stupních 
- TP, ZTP, ZTP/P. U každého stupně jsou 
defi novány zdravotní stavy dle zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním pos  žením, 
které jsou považovány za podstat-
né omezení schopnos   pohyblivos   
a orientace a které je nutné splňovat 
pro vznik nároku. 

Podáním žádos   o průkaz na krajské 
pobočce Úřadu práce dle trvalého by-
dliště je zahájeno řízení. Je posouzen 
zdravotní stav lékařskou posudkovou 
službou, která v posudku uvede, zda 
žadatel splňuje některou z indikací 
stanovených pro nárok na některý ze 
stupňů průkazu. Platnost výsledku po-

souzení zdravotního stavu může být 
časově omezená nebo bez omezení.

Doba platnos   průkazu (“kar  čky”) 
je nejvýše 5 let u osob do 18-   let věku 
a nejvýše 10 let u osob starších 18-   let 
věku. Stanovením platnos   průkazu 
není dotčeno trvání nároku na tento 
průkaz. Pro držitele průkazu vyplývají 
určité výhody stanovené dle přiznané-
ho stupně, jako například vyhrazené 
místo k sezení v hromadných doprav-
ních prostředcích, bezplatná dopra-
va pravidelnými spoji, sleva 75% 
jízdného v osobním vlaku, rychlíku 
nebo autobusové dopravě ve vnit-
rostátní přepravě ad., včetně daňo-
vých a poplatkových úlev.

Kateřina Uhlířová, 
Poradna pro život s pos  žením 

- Liga vozíčkářů, z.ú.
katerina.uhlirova@ligavozic.cz

skripta s návodem na přípravu piva 
a cer  fi kát o absolvování kurzu. Ma-
ximální kapacita je 10 osob. Cena 
kurzu  je 2 900 Kč/osoba. Zájemci se 
mohou hlásit na program@centru-
meden.cz nebo na tel.: 731 151 189. 
Máte-li zájem, vystavíme vám i dár-
kový poukaz.
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Bystřici chybí bytová strategieS ukončením uranových dolů lze 
říci, že se nepodařilo změnit město 
z hornického na průmyslové. Počet 
obyvatel Bystřice stále klesá, z 10  síc 
obyvatel před 20 lety na současných 
8  síc a při tomto tempu úbytku, cca 
100 obyvatel za rok, můžeme mít za 
20 let jen 5-6  síc obyvatel. Daňové 
příjmy města jsou vázány na obyva-
tele, a proto se stále snižují. Tomu 
musíme přizpůsobit rozvojové plány 
města a neplánovat další megalo-
manské stavby, které nebudeme 
schopni bez dalšího zadlužení posta-
vit, ani provozně udržet. 

Problém nastává s městskými byty, 
kterých máme 1850.  Za  m jsou sice 
rela  vně obsazené, ale při 2 lidech na 
byt jsme už hodně pod republikovým 
průměrem.  Díky tomu, že za prací 
v dolech přišli před lety do Bystřice pra-
covi   lidé, jsme sice městem sídlištním, 
ale klidným, homogenním a „českoslo-
venským“. 

Složení obyvatel můžeme pomocí 
bytů regulovat.

Buďme rádi, že zde dosud nevznik-

lo, tak jako v podobných městech, 
ghe  o sociálně vyloučených a ani tu 
nemáme lokalitu nepřizpůsobivých 
občanů s vysokou porodnos  . Pokud 
by vznikly chybnou strategií města et-
nické rozdíly, promítnou se natrvalo do 
všech sociálních, školských, kulturních 
i náboženských oblas   ve městě. Aby 
k tomu v budoucnu nedošlo, bude 
třeba počet bytů redukovat. Některé 
bytové domy bychom v budoucnu 
zřejmě už opravovat neměli, ale napří-
klad snížením nájemného bychom je 
měli směrovat na zbourání. Rozprodat 
městské byty by bylo to nejhorší, co by-
chom mohli v současné době udělat! 
Potkalo by nás to  ž to, co jiná města - 
uvolnilo by se množství bytů, které by 
obsadily pracovní agentury a ty vůbec 
neřeší dopady nových a často nepři-
způsobivých nájemníků do městské 
pospolitos  . Města, která toto nezvlád-
la, čelí vysokým sociálním výdajům, kri-
minalitě, náboženské a rasové nesná-
šenlivos   - nejvíce jsou pos  žena právě 

ta s útlumem průmyslu a proběhlou 
priva  zací bytů. Nedávno jsme zabrá-
nili, aby se do města nastěhovala spolu 
s jaderným závodem početná skupina 
Rusů, která by jistě představovala zásah 
do života v Bystřici. Nedaleké Hlinsko, 
ale třeba i Teplice jsou dokladem toho, 
že ještě větší zásah představuje mus-
limská nebo bulharská komunita.

Inves  ční strategie města je špatná.
Počátkem roku byly zastupitelům 

představeny rozvojové plány města, 
ale o řešení bytové poli  ky nebyla 
ani zmínka. Obyvatelé města stár-
nou, přesto jsou dalšími plánovaný-
mi akcemi za více než 500 miliónů 
korun převážně dětská a jiná hřiště, 
relaxační zařízení atd. a s poklesem 
daňových příjmů zbývá na udržo-
vání „megastaveb“ stále méně pro-
středků. Například zimák dostane 
město po zaplacení všech splátek 
do majetku „vybydlený“ a musí mít 
na jeho rekonstrukci, EDEN budeme 
zřejmě nuceni kvůli neekonomic-

kému provozu s vysokou ztrátou 
prodat. Máme opravovat sokolovnu 
za 60 mil., v plánu je i wellness za 
75 mil., na tyto akce také nemáme! 

V uplynulých letech odčerpalo vede-
ní města jen z vybraného nájemného 
na dlouhodobě neudržitelné „me-
gastavby“ už cca 300 miliónů korun, 
byty se proto opravují velmi pomalu – 
při současném tempu by byly všechny 
opraveny zhruba za 120 let! 

Město získává za každého obyvate-
le ročně 10  s. korun na daních, byty 
by proto neměli obsazovat nájemníci 
s trvalým bydlištěm jinde. Stojí proto 
za zvážení, třeba po vzoru „daňového 
ráje“, nabídnout nájemníkům mo  -
vaci k přihlášení do Bystřice. Část bytů 
bychom mohli například předělat, tře-
ba na tzv. „startovací“ nebo sociální, 
hlavně ale musíme posoudit, kolik bytů 
nebudeme potřebovat. Je nepopulární 
pojmenovávat problémy, ale pokud je 
nezačneme řešit včas, přerostou a sta-
nou se neřešitelné. 

Vít Novotný, 
zastupitel města za HORA

Zelený čtvrtekDovolil bych si navázat na zajímavý 
fejeton paní profesorky J. Michálkové 
z březnového čísla Bystřicka a také bych 
se s vámi podělil o svůj zážitek z půlnoci 
o Zeleném čtvrtku.

Před bývalým Sportbarem na veřej-
ném městském prostranství pobývalo 
cca 50 lidí a bavili se po svém (hulákali, 
rozbíjeli láhve, atd.).  Vzhledem k tomu, 
že bohužel bydlím v blízkos   a hluk byl 
neúnosný, vypravil jsem se tam, abych 
zjis  t stav. Měl jsem štěs   a zas  hl 
jsem tam i hlídku Policie ČR v družném 
přátelském hovoru s oběma majiteli 
zmíněného objektu a jejich příbuz-
ným radním Města Bystřice n. P. Na 
můj dotaz, proč policie nezasáhne vůči 
zjevnému rušení nočního klidu (dle no-
vely zákona o přestupcích od 22.00 do 
6.00, z 15. 1. 2013) mi bylo sděleno, že 
tam   lidé pouze stojí. Když jsem nepo-
chodil, obrá  l jsem se na oba majitele 
restaurace, kterou pronajímají. Bylo mi 
sděleno, že vše mám řešit s nájemcem 
objektu, protože oni se sem pouze při-
šli pobavit. Nato všichni zmínění odjeli 
do svých klidných domovů. Noc ve zmí-
něné oblas   pro všechny občany, kteří 
si chtěli užít začátek Velikonoc, klidná 
nebyla a zábava a neúnosný hluk na 

veřejném městském prostranství po-
kračoval do časných ranních hodin.

Druhý den jsem dbal rady bratrů 
majitelů a šel jsem nájemce upozornit 
na neustálý nepořádek před zmíněnou 
„hospodou“. Také jsem zmínil nutnost 
zajištění trvalého úklidu před restaura-
cí. Bylo mi řečeno (cituji): „ Pane, běžte 
radši pryč.“ K záležitos   ohledně hluku 
a rušení nočního klidu jsem se nedo-
stal, zmíněný „podnikatel“ se otočil 
a ignoroval mě.

Myslím, že je smutné, pokud občan, 
který zde žije a chce, aby byl dodržován 
zákon, je přehlížen Policií ČR, jejíž pří-
slušník není schopen zasáhnout vůči 
zjevnému porušení zákona o přestup-
cích. Dále mne zaráží fakt, že člověk, 
který mnoho let hovorově řečeno 
“bere prachy za to, aby kopal za město 
a jeho občany“, není schopen rozpo-
znat situaci, kdy by měl zasáhnout a 
silou svého mandátu právem podpořit 
nespokojeného občana.

Cílem tohoto článku je kri  kou vyvo-
lat reakci a pokusit se zjednat nápravu. 
Dnes v noci jsem se rozhodl, že se po-
kusím zjednat nápravu i sám. Spolé-
hám, že jsem k tomu dostal mandát od 

vás občanů v uplynulých komunálních 
volbách. Budu se ptát sousedů i vás, 
dalších občanů, jestli je noční hluk v na-
šem městě neobtěžuje. Budu se ptát, 
kdo má kontrolovat dodržování povo-
lené otevírací doby restaurací a noč-
ních klubů, kdo má na starost kontrolu 
úklidu veřejného prostranství, jaké jsou 
pos  hy pro živnostníky za prodej alko-
holu mladistvým. Přestože obec dosud 
nevydala žádnou novou obecně závaz-
nou vyhlášku o nočním klidu a stále 
tedy pla   vyhláška z roku 2005, je doba 
nočního klidu regulována přímo záko-
nem o přestupcích a každý, kdo poruší 
noční klid, se  m dopus   přestupku. 
Za přestupek se považuje rušení noč-
ního klidu, který je vymezen dobou od 
22. do 6. hodiny. Pokud máte podob-
nou nebo jinou zkušenost, kdy se vám 
nedostalo zastání pseudoelitou – ob-
raťte se na kontrolní výbor, kde se celé 
věci budeme zodpovědně věnovat 
(e-mail: mar  n.barta@gybnp.cz). 

Na závěr si dovolím přidat i svoji 
osobní zkušenost z Walesu, kde jsem 
několikrát pracoval jako barman v re-
stauraci na pobřeží Cardiganského 

zálivu ve městě Aberystwyth. Celo-
státní zavírací doba ve všech pubech 
(restauracích) byla po stale   a stále je 
v 11.00 večer (všechny dny v týdnu). 
Za minutu jedenáct jsem vždy udeřil 
na zvon a se zvoláním  „ Last drink“ 
(Poslední nápoj) se všichni, i když měli 
plné pivo před sebou, nahrnuli k baru 
a objednali si drink, který věděli, že je 
poslední. Mou další povinnos   bylo, 
že jsem zatáhnul těžké závěsy, které 
nepropouštěly světlo a hluk a zhasnul 
venkovní světla, abychom nerušili ob-
čany, kteří si potřebovali odpočinout a 
ráno vstávali do práce. Na ulici musel 
být absolutní klid. Mnohokrát jsem za-
žil policejní kontrolu v našem pubu. Po 
vstupu policejní hlídky si nikdo nedovo-
lil jakoukoliv ironickou poznámku vůči 
„bobíkům“ (název policistů). Myslím si, 
že při svých častých pobytech v zahra-
ničí  jsem si vš  pil zásadu, že pravidla 
jsou zde proto, aby byla dodržována. 
Vím, že nespokojeným občanům je 
zde doporučováno, aby se odstěhova-
li jinam, ale já vidím i jiné řešení, které 
je v rukou nás občanů…

Mar  n Bárta, 
zastupitel města za ANO
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Velikonoční jarmark v ZŠ TGM se vydařil
Že tradice nejsou jen prázdným 

slovem, o tom nás již několikátým 
rokem přesvědčuje zájem o náš 
školní velikonoční jarmark. Ve stře-
du 12. dubna se dvě poschodí školy 
zaplnila stanoviš   malých i dospě-
lých všeumělů, kteří udivovali svou 
zručnos   a umem. V hemžení, nad 
nímž přecházel zrak, si mohli hosté 

nejen koupit, ale hlavně vyzkoušet 
vše, co se tu nabízelo - pletení po-
mlázek, barvení vajíček, zdobení 
kraslic a perníčků, tvoření veliko-
nočních dekorací, výrobu klapaček 
a mnoho dalšího. Jaro jsme pootev-
řeli nadějně, i když příroda vidí jeho 
nástup proza  m jinak.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Den činu 

Den naruby 
aneb Žáci před katedrou

Opět prvenství ve fi nále soutěže 
Poznej Vysočinu

V pátek 17. března se dva naši 
deváťáci – Petra Klusáková a Tomáš 
Hutař - zúčastnili v Jihlavě fi nále 
soutěže Poznej Vysočinu. Zde je če-
kal test znalos   o jejich rodném kra-
ji. Zaměření otázek bylo již tradičně 
velmi široké – např. památky, osob-
nos  , fes  valy, pří-
roda, průmyslové 
závody, regionální 
značky…. Mezi více 
než 160 účastníky 
se Tomáš umís  l 
přibližně v polovině 
soutěžního pole. 
Velké překvapení 
čekalo na Petru. Po 
náročné přípravě a 
výborném výkonu 
v samotné soutěži 
byla po nejslav-
nostnější fanfáře 
vyhlášena vítězkou 
osmého ročníku 
tohoto klání, stejně 
tak jako její bratr 
v loňském roce. Za 
své znalos   byla po 
zásluze oceněna a 
odměněna zástupci 

Kraje Vysočina a sponzorů soutěže 
hodnotnými věcnými cenami a jako 
bonus navíc ji čeká dvoudenní výlet 
do Prahy s bohatým programem. 
Oběma soutěžícím patří naše podě-
kování a Petře veliká gratulace!

R. Klusáková, ZŠ TGM

Naše škola je zapojena do programu 
Ekoškola a může se pochlubit již 4 me-
zinárodními  tuly. Každé dva roky při-
pravujeme akci ke dni Země s názvem 
Den činu - sběr papíru, který se letos 
uskutečnil v pátek 7. 4. 2017. Ekotým 
připravil mo  vační plakát a umís  l jej 
na dveře hlavní budovy. Mohli jsme se 
z něj dozvědět, jakým způsobem a koli-
krát můžeme papír recyklovat a znovu 
použít. Učíme se tak nakládat s odpa-
dy a šetřit  m přírodu. Nakoupili jsme 
hodnotné ceny do tomboly, která pro-
běhla hned po skončení akce v 15.30 
hod. v projektové místnos  . Finanční 
prostředky na nákup věcných cen jsme 
získali od TS Bystřice n. P. a další ceny 
za sběr baterií a drobných elektrospo-
třebičů z projektu Recyklohraní, do kte-
rého je naše škola zapojena. Samotný 
sběr papíru proběhl od 12.00 - 15.00 
hod. před budovou naší školy, kde bylo 
přistaveno sběrné auto  TS Bystřice 
n. P. s digitální váhou. V průběhu akce 
muselo přijet ještě jedno auto TS, pro-
tože jsme první vůz brzy naplnili. Papír 

mohl být naskládaný v krabicích i ve 
větším množství než 10 kg. Po zvážení 
získali žáci za každých 10 kg papíru 1 los 
do tomboly. Zúčastnili se také  povací 
soutěže, kolik stromů se ušetří našim 
Dnem činu - sběrem papíru (1 strom 
- 50 kg). Celkem se nasbíralo 11,96 
tun papíru a ušetřilo se  m 239 stro-
mů. Tipovací soutěž vyhrála žákyně 
7.A Tereza Hanychová svým nejbližším 
 pem 249 stromů. Blahopřejeme. 

Také se nám díky tomu podařilo „ukli-
dit školu“, připravili jsme nepotřebný 
starý papír, kartony, knihy a učebnice 
do sběru o hmotnos   1,4 t. Na závěr 
musíme pochválit žáky Ekotýmu z tříd 
9.A a 8.B, kteří akci zajišťovali nebo se 
jí přímo účastnili. Poděkování patří také 
koordinátorkám Ekoškoly Haně Kopec-
ké, Marii Slámové a Dagmar Pivkové 
za přípravu Sběru papíru, panu řediteli 
Mar  nu Horákovi za losování tomboly 
a sponzorovi akce TS Bystřice n. P. za 
technickou a fi nanční podporu.

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615

V rámci oslav Dne učitelů si žáci devátých tříd naší školy na jedno dopole-
dne vyzkoušeli, jaké je to být učitelem. Předem se svědomitě připravovali. 
Vyhledávali materiály k výuce, vyráběli pracovní listy, pomůcky a vytvářeli 
si přípravy do hodin. V pátek 24. 3. se nezapomněli patřičně obléct, upravit 
a vstoupili v malých skupinkách do tříd prvního i druhého stupně. Na prvním 
stupni se zaměřili na matema  ku, český jazyk a anglič  nu, na druhém stup-
ni se věnovali dílu a životu J. A. Komenského. Den se velmi vydařil a mnozí 
žáci získali jiný náhled na práci učitelů. 

Věra Slámová, ZŠ Bystřice n P., Nádražní 615

AGRO ZVOLE, a.s.
Nabízí z vlastní produkce

MÁK
Cena: 70 Kč/kg

Kontakt: 731 501 753
Koupit ho můžete také ve ZDRAVĚNCE 

v Bystřici n.P., Masarykovo nám. 15



Pan Svobo-
da se narodil 
9. října 1926 
v Moutnicích 
u Brna. Vystu-
doval Biskup-
ské gymnázi-
um v Brně a 
poté učitelský 
ústav, kde zís-

kal aprobaci na výuku tělesné výchovy 
a zeměpisu. Do Bystřice se přistěhoval 
se svou rodinou v r. 1957, když získal 
pracovní místo na tehdejší místní je-
denác  leté střední škole. Zpočátku 
bydleli na tzv. čtyřiadvacítce na Tyr-
šově ulici a poté až do konce svého 
života v učitelské bytovce na Luční uli-
ci. Působení pana profesora Svobody 
v Bystřici je proto nerozlučně spojeno 
s gymnáziem, na kterém působil do 
roku 1988, kdy odešel ofi ciálně do 
důchodu. I v dalších letech zde však 
nadále vypomáhal s výukou tělocviku. 
Kdo je to „Pepíček“, proto za těch více 
jak 30 let jeho pedagogické činnos   
poznalo mnoho stovek žáků i jejich 
rodičů. 
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„Najdete ho všude“, napsal o něm kdysi jeden žák, když dostal úkol charak-
terizovat v písemné práci zvolenou osobnost, a on si vybral jeho: prof. Svobodu. 
Žáček měl do jisté míry pravdu, avšak mně se nikdy nepovedlo „najít ho všu-
de“. Většinou byl někde úplně jinde. Musel jsem nasadit veškeré své detek  vní 
schopnos  , abych ho našel. Byl to  ž v neustálém pohybu. Obdivoval jsem ho, co 
všechno dokázal v krátkos   udělat a zařídit. Před svými žáky dělal dojem přís-
ného kantora, často nešetřil hlasem. Přesto vytušili, že je dobrák od kos   a měli 
ho rádi.

Poznal jsem ho jako výborného spolupracovníka, dobře jsme se doplňovali. 
Říkal jsem mu: „Pepo, šetři hlas nebo se nedočkáš důchodu!“ Ale on na to ne-
dbal a nemírnil se ani hlasově, ani ve výkonu povolání. Proto jeho žáci měli tolik 
úspěchů ve sportovním dění jak v okresním, krajském, tak někdy i v celostátním 
měřítku. V gymnas  ce, košíkové, odbíjené, kopané, hokeji, lehké atle  ce a dal-
ších sportech.

Po celou dobu svého působení na škole zůstal věrný Kristu, i když kvůli tomu 
míval velké nepříjemnos  . Pepíček se nikdy nešetřil a důchodu se velmi svěží do-
čkal. Pracuje dál v oblas   tělesné výchovy a je jeho zásluhou, že bystřická jedno-
ta Orla pracuje tak dobře.“

Miloslav Sýkora
(Vzpomínka z Orelského zpravodaje, když pan profesor Svoboda 

v r. 1996 slavil sedmdesá  ny)

Po obnovení Orelské organizace 
se pan profesor naplno věnoval roz-
voji jeho sportovní oblas  . A to ne-
jen v místní Jednotě, ale působil jako 
sportovní vzdělavatel v celé župě Me-
todějově a Orelském ústředí v Brně. 
Pod jeho vedením započala v Bystřici 
v r. 1991 pravidelná cvičení pro mladší 
a starší dě  , dorost a dospělé v prona-
jatých tělocvičnách obou základních 
škol. Jako vyučující tělesné výchovy měl 
pan Svoboda přímou možnost oslovit 
své žáky a nabídnout jim orelskou čin-
nost. V této době proto měla bystřická 
orelská Jednota více jak 200 členů z řad 
dě   a mládeže. Naši orelš   cvičenci 
stanuli pod jeho vedením mnohokrát 
na stupních vítězů  v rozmanitých spor-
tovních soutěží nejen  našeho regionu, 
ale i v zahraničí (Francie, Rakousko, 
Polsko, Slovensko). V Bystřici se také 
díky panu Svobodovi uskutečnil r. 1994 
EUROSPORTFESTIVAL – Jeden den 
sportu pro každého, který byl pořádaný 
členskými federacemi FICEP (Evropské 
sdružení katolických sportovců) a zú-
častnilo se ho tehdy více jak 350 účast-
níků z řad veřejnos  . Podílel se také na 

Tentokrát jsme si troufl i 
na Orwella…

An  utopie George Orwella – ro-
mán 1984 - je četbou pro náročné 
čtenáře. Podobně i drama  zace ro-
mánu amerického spisovatele 1. po-
loviny 20. stole   vyžaduje vnímavé
publikum. Stali se jím studen   vyš-
ších ročníků našeho gymnázia dne 
15. března 2017 v bystřickém kultur-
ním domě, kde svoje poje   nelehké, 
ale nadčasové problema  ky před-
vedli herci pražského souboru Di-
vadla různých jmen. /Při své loňské 
návštěvě přivezli Havlovy hry absurd-
ního divadla, mimochodem v stejně 
kvalitním podání./

Téměř dvouhodinová produkce při-
nesla otázky zkoumající hranice lidské 
svobody, svědomí a manipulovatel-
nos  . Výborné herecké výkony, stejně 
jako režisérské vedení Lukáše Buriana, 
který ztvárnil hlavní roli, zůstaly v pa-
mě   diváků a vyprovokovaly nejednu 
diskusi. Zhlédnuté představení bude 
patřit k těm, na něž se nezapomíná, 
navíc s časovým odstupem o něm člo-
věk může, chce-li, více přemýšlet a ob-
jevovat nové přesahy do současnos  . 

 Libuše Císařová uč. č.j. a literatury, 
Gymnázium Bystřice n. P.

Dorostenci z gymnázia zvítězili v halové kopané
Dne 30. 3. 2017 se v házenkářské 

hale ve Velkém Meziříčí uskutečnilo 
okresní kolo halové kopané středních 
škol. Okresnímu kolu předcházela okr-
sková kola v Bystřici, Žďáru a Velkém 
Meziříčí, ze kterých postupovaly první 
dva týmy. 

V základní skupině jsme obsadili 
druhé místo po vítězství nad hotelovou 

školou VM (4:1) a prohrou se žďárskou 
průmyslovkou (1:2). V semifi nále jsme 
si poradili se zdejší zemědělkou (2:1) 
a fi nálový zápas pro   středoškolákům 
z Velké Bíteše se pro nás stal překvapi-
vě jednoznačnou záležitos   v poměru 
7:2. 

Naši studen   zaslouží pochvalu za 
předvedený výkon a vzornou reprezen-

taci školy. Celkové 
výsledky najdete 
na webových strán-
kách gymnázia. 

Školu reprezen-
tovali: Sýkora Petr, 
Pačiska Tomáš, 
Škutchan Filip, Vaší-
ček Mar  n, Švestka 
Jaromír, Synek Filip, 
Kubát O  o, Chris-
 an Tomáš, Kroupa 

Ondřej
Za PK TV Jan Illek

vizi projektu bystřického centrálního 
sportoviště na jehož základě byla poz-
ději projektována sportovní hala. Anga-
žoval se také v místní katolické farnos  .

Pan Svoboda žil velmi ak  vní ži-
vot. Pečlivě se také staral o svou ro-

dinu a našel si čas i na svůj oblíbený 
ovocný sad na Sejřku. Poslední léta 
svého života prožíval s těžkou for-
mou Alzheimerovy choroby. Zemřel 
2. listopadu 2005.

Jitka Čechová

ORELSKÉ STŘÍPKY - 2      Josef  SVOBODA

Návštěva divadla Polárka
Díky sponzorským darům pana Milana Šauera, který vlastní auto-

dopravu, a majitele Míchárny Ubušínek, spol. s.r.o. pana ing. Jana 
Uhlíře, kterým touto cestou děkujeme, se mohli žáci naší školy zdar-
ma podívat do divadla.

Setkání s živým uměním, s živými herci „tady a teď“, je pro dě   výji-
mečným společným a společenským zážitkem. Návštěva divadla se stává 
podnětem k vyjádření vlastních názorů a pocitů, které mohou vzájemně 
sdílet. Skrze ně (vedle vztahu ke kulturním hodnotám) rozvíjí také schop-
nost naslouchání, porozumění, empa  e a komunikace.

Ve středu 22. března jsme se vydali do osvědčeného brněnského di-
vadla Polárka. Jeli jsme se podívat na divadelní představení Škola Malé-
ho stromu, které pojednává o chlapci vychovávaném kmenem Čerokí. 
Poznává současný svět prostřednictvím staré moudros   indiánů a zá-
konů přírody.

Představení diváky zaujalo, bylo kvalitně ztvárněné, dokázalo poba-
vit i předat informace. Podle nadšených reakcí a dlouhého potlesku šlo 
poznat, že se našim žákům líbilo.

Olga Jindrová, 
výchovná poradkyně ZŠ Tyršova 106
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Dům dě   a mládeže  v Bystřici nad Pernštejnem

MĚSTSKÉ  
TÁBORY 2017

   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, sou-
těže, 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

Z PAMĚTÍ VÁCLAVA FIŠI
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 sobotu dne 5. května 1945 v ran-

ních hodinách bylo zahájeno v Praze 
povstání. Ten den v jednu hodinu od-
poledne vydal Národní výbor v Pra-
ze provolání k českému národu, aby 
pomáhal osvobozovat svůj národ a 
zvlášť Prahu. Provolání bylo učiněno 
rozhlasem na Praha II. Druhá vysílač-
ka Praha I byla v rukou Němců. Praha 
volala rozhlasem anglicky a rusky o 
pomoc hloubkové letce, ale marně, 
žádný se ani neukázal. Zde v Bystřici 
byly první zprávy o povstání v sobotu 
odpoledne. Někteří lidé vyvěsili ihned 
ten samý den prapory, já sám také, ale 
v neděli dopoledne museli jsme je zase 
stáhnout, protože přijeli nějací němeč   
důstojníci, kteří to zakázali.

V pondělí odpoledne asi ke druhé 
hodině šel jsem na náměs   se podívat, 
co se tam děje. Přišel jsem k hotelu, 
když právě odtud odjíždělo auto, na 
můj dotaz, kdo to je v autě a kam je-
dou, bylo mně řečeno, že jsou to par-
tyzáni a že jdou odzbrojovat Němce, co 
jsou v měšťanské škole. Byli tam to  ž 
Němci, kteří byli v rekonvalescenci, ale 
byli ozbrojeni. S partyzány jel také něja-
ký Stanislav Fiala, který byl zaměstnán 
na zdejším nádraží. Co se tam dělo, to 
nevím, povídalo se také, že partyzáni 
půjdou na nádraží na esmany.

Bylo asi po čtvrté hodině, možná, že 
šlo již na pátou, když jsem slyšel stále 
střílení. Vyšel jsem na pavlač a díval 
jsem se ke škole, odkud střelba přichá-

zela. Tam podle plotu zahrady, která 
patřila Vostrejžovi, chodil voják sem a 
tam s kvérem připraveným k výstře-
lu. Pravím voják, ale nerozeznal jsem 
přesně, byl-li ve vojenském, aneb v ci-
vilu. Němcům, kteří byli na nádraží, 
byla dána zpráva, co se zde děje, a tak 
povolali posilu. Přijel pancéřový vlak 
z Nedvědice a s ním vojáci. Ti se plížili 
od nádraží přes Beránku a řeku, tam 
zaujali postavení a stříleli na partyzá-
ny. To trvalo přes hodinu, možná půl-
druhé hodiny a vyvrcholilo to v tom, 
když začala hořet Havránkova stodola, 
která sousedila se školní budovou. Za-
pálili ji Němci, aby způsobili zmatek. 
Říkalo se, že nějaká Němka hodila do-
vnitř zápalnou bombu. Partyzánů bylo 
málo a museli ustoupit a Němci opa-
novali pole. Hlavní síla partyzánů stála 
od Písečného k Dalečínu podle silnice 
a Němci, kteří tudy prchali v autech, 
museli se vrá  t a jet na Nové Město, 
směřovalo všecko na Havlíčkův Brod 
a pak dále do Čech. Chtěli to  ž se ne-
chat zajat od Angličanů. Rusů se báli.

Bylo asi 6 hodin odpoledne týž den, 
když někdo vzal ode dvora za kliku u 
dveří, dveře byly zamčené. Já jsem 
se podíval oknem a viděl jsem tam 
stát vojáky. Šel jsem otevřít a do dveří 
vstoupili tři němeč   vojáci, byli to es-
mani a byli plně vyzbrojeni. Každý měl 
automa  cký samopal, pistoli, revolver 
a dva ruční granáty. Prvně jsem my-
slel, že jsou to partyzáni, ale oni začali 

německy: „Wir haben Hunger – máme 
hlad.“ Já jsem jim říkal, že jsem je měl za 
partyzány. Pozval jsem je do kucheně, 
kde oni zasedli ke stolu, a dali jsme jim 
jíst, kávu a chleba. Rozhlas Praha II prá-
vě před chvílí hlásil, že německá armá-
da v Čechách kapitulovala. Rádio hrálo 
a oni jedli, vtom přestalo rádio hrát a 
hlasatel volal: „Bijte okupanty, ničte 
Němce,“ atd. Nikdo ale z nich tomu 
nerozuměl, protože to byli říšš   Něm-
ci. Oznámili jsme jim, že je po válce, že 
to právě rozhlas hlásil. Byli velice zkla-
maní, a zvlášť jeden ze Saska říkal, že 
zbraň nesloží, dokud bude mít náboje, 
a že ještě půjde na toho Ivana. Myslel 
 m Rusa. Pojedli a odešli, dobře jsme 

s nimi jednali, říkali, že někde na ně 
stříleli. Za chvíli po jejich odchodu šel 
jsem se podívat k té stodole, co vyho-
řela. Když jsem přišel do místa, kde je 
Slezák zámečník, říkal mi jeden člověk, 
že tam není přístup, že tam stojí Ně-
mec s kulometem a nikdo tam nesmí; 
šel jsem tedy dom. Šel jsem směrem 
k mostu; odsud byl pohled na Skřipec 
a přes něj na Hlava  ska. Tam šli plně 
ozbrojení vojáci jeden za druhým. Jak 
jsem tak šel dom, setkal jsem se s nimi 
a šel jsem společně s nimi až k domu. 
Oni pak šli uličkou dolů přes cestu a 
potom se plížili břehem nahoru. Přišel 
jsem dom; žena doma nebyla, byla 
tu chvíli u Šabartů. Když přišla dom, 
naříkala, že se stalo hrozné neštěs  , 
Stanislav Fiala že byl Němci zastřelen, a 

vypravovala mně následovně. Jak jsem 
odešel, nemohla doma vydržet a šla ke 
Šťastným, kteří měli domek napro  . 
U Šťastných byli jsme v kucheni a roz-
mlouvali o situaci. Vtom pohleděli jsme 
na místo, které jest mezi Šťastným, Fia-
lou a Navrá  lem. Stál tam Šťastný, Fiala 
a Navrá  l. Vtom přicházeli tři němeč   
vojáci. Když je Fiala uviděl, začal couvat 
zpět a chtěl se ztra  t. Šťastný si v tom 
rozčilení zapaloval cigaretu, vtom vojá-
ci došli a volali na Fialu, kam jde, a na 
Šťastného: „Geh weg, geh weg.“ Fiala 
v té hrůze říkal: „Já jdu za maminkou, já 
jdu za maminkou.“ Oni k němu přistou-
pili, začali ho fackovat. Potom ho začali 
prohlížet, ohmatali mu kapsy a jeden 
mu vytáhl z kapsy revolver. Nežli ten 
revolver mu našli, když ho tak ohmatá-
vali, v rozčilení říkal: „Já vám ho dám, já 
vám ho dám,“ věděl již, oč se jedná. Po-
ručili mu dát ruce vzhůru, prokapsovali 
jej, revolver vytáhli a z toho samého 
revolveru dvěma ranami do břicha jej 
zastřelili. Bylo asi 6 hodin 50 minut na-
večer slunečního času. Fiala potom ze-
mřel asi po 12. hodině noční. Ten, který 
udal Fialu, že má revolver, jmenoval se 
Emanuel Matyášek; asi tře   nebo čtvr-
tý den nato ho partyzáni zatkli a někde 
v Jilmové ho přivázali ke stromu, oba-
lili slámou a slámu zapálili. A nakonec, 
snad aby mu ukrá  li trápení, tak ho 
dostřelili.

Pokračování příště
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ROK ČESKÉHO BAROKA – VELKÁ 
BAROKNÍ NOC SE SMYČCOVÝM 
ORCHESTREM N. KYJOVSKÉHO

ní, taneční a vizuální pastvu pro oči 
všech diváků a posluchačů a vtáhli 
je tak do atmosféry barokních slav-
nos  . Takto velký projekt by nebylo 
možné realizovat bez pomoci našich 
sponzorů a příznivců. Proto se kon-
cert uskuteční za podpory Města 

V 17. stole   se velká část Evropy 
usilovně snaží zapomenout na hrůzy 
třice  leté války a katolická šlechta, 
která získala značný majetek, bu-
duje rozlehlé paláce s rozkošnými 
zahradami. Přichází čas velkolepých 
teatrálních slavnos   a heroických 
oper s nákladnou výpravou a pro-
pracovanými tanečními choreo-
grafi emi. I v Českých zemích se na 
zámcích, např. v Holešově nebo Ja-
roměřicích, běžně konaly hudební 
produkce spojené s tancem a oh-
ňostroji, které měly za úkol bavit pa-
novníka, jeho rodinu a přátele. Pro-
tože rok 2017 je zasvěcen baroku ve 
všech jeho podobách, rozhodli jsme 
se k poctě tohoto slohového období 

s naším orchestrem uspořádat ma-
lou barokní slavnost. Opět jsme si 
pozvali hosty z řad vynikajících hrá-
čů na dechové nástroje, abychom 
mohli provést díla českých, ale 
i francouzských, italských a dalších 
barokních skladatelů v původním 
obsazení. Barokní tance v dobových 
kostýmech předvede na živou hud-
bu Soubor historického tance „Alla 
Danza“ z Brna. Závěr koncertu bude 
patřit G. F. Händelovi a jeho Hudbě 
k ohňostroji, na niž bude realizován 
auten  cký barokní ohňostroj v po-
dání „Theatrum Pyrotechnicum“ 
z Českého Krumlova. Rádi bychom 
naplnili vizi letošního roku -  „Baroko 
všemi smysly“ a vytvořili tak hudeb-

Bystřice, fi rem MEGA TEC, WERA 
WERK a Soundservis. Těšíme se na 
vás v sobotu 3. června 2017 v am-
fi teátru Masarykova náměs   v Bys-
třici n. P. Koncert začíná ve 21.00, 
vstupné dobrovolné. 
Za SONK Lenka Macháčková – dirigent

22. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
13. MĚST CONCENTUS MORAVIAE  Téma „La Voce“

Fes  val Concentus Moraviae nabízí posluchačům možnost propojit jedinečné 
hudební zážitky s návštěvou inspira  vních míst jižní Moravy a Vysočiny. Během 
měsíce června se každoročně koná více než třicet koncertů klasické hudby s pře-
sahy do jiných žánrů na zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích i synagogách 
dvou desítek moravských měst. 22. ročník s pod  tulem „LA VOCE“ koncipuje 
Václav Luks a fes  val je věnován tématu lidského hlasu a zpěvu ve všech podo-
bách od chorálu, přes lidovou hudbu minulos   až po barokní operu nebo jazz.

Významným dramaturgickým akcentem je výročí Claudia Monteverdiho, 
od jehož narození v roce 2017 uplyne 450 let. V programu bude zastoupe-
na česká špička scény staré hudby s různorodými předbarokními a barokními 
programy, mimořádně reprezenta  vní bude složení pozvaných evropských 
souborů věnujících se středověké a renesanční hudbě.

V našem městě se můžeme těšit na vystoupení mužského pěveckého sboru 
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS pod vedením uměleckého vedoucího Da-
vida Ebena. Koncert se uskuteční v pátek  16. června 2017 v kostele sv. Vavřin-
ce. Druhý koncert se tentokrát bude pořádat v kostele sv. Václava ve Zvoli, ve 
kterém se posluchačům v úterý 27. června 2017 představí dětský sbor KANTI-
LÉNA. Na oba koncerty jste srdečně zváni. 

Bližší informace k programu Concentus Moraviae a k předprodeji vstupe-
nek najdete na webových stránkách www.concentus-moraviae.cz.

VYSOČINA – MOJE BUDOUCNOST

12. května 2017 v 13:00 hodin 

POZVÁNKA 
Dne 26. 5. 2017 v odpoledních hodinách 

bude podepsáno memorandum „O zachová-
ní tmavé noční oblohy na Bystřicku“. 

Na Vysočině je za  m ještě nízká míra svě-
telného znečištění a memorandum si klade 
za cíl přispět alespoň k zachování současné-
ho stavu. 

Svými podpisy se k memorandu připojí 
zástupci města Bystřice n. P., dále mikro-
regionu Bystřicko a rovněž CHKO Žďárské 
vrchy. Za Českou astronomickou společnost 
pak přijede memorandum podepsat RNDr. 
Jiří Grygar, CSc. a za inicia  vu Bystřická ob-
loha prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., 
který bude následně mít přednášku nejen 
o světelném znečištění a jeho nega  vních 
dopadech, ale také o dalších zajímavostech 
z oblas   astronomie. Na tuto přednášku 
vás  mto srdečně zveme!

O místě konání přednášky i konkrétním 
čase vás budeme ještě informovat. Aktuál-
ní informace i další odkazy můžete také najít 
na stránkách „bystrickaobloha.starhard.eu“.

inicia  va Bystřická obloha
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Legenda go  ckého rocku a mladá brněnská metalová krev 
s bublifukem se představí ve Ždánicích

Legenda go  ckého rocku - jihlav-
ská kapela XIII. stole   - a mladá br-
něnská neo gothic metalová formace 
Tezaura vystoupí v sobotu 24. červ-
na 2017 na koncertě ve Ždánicích 
u Bystřice nad Pernštejnem. Hudební 
lahůdka a startuje v půl deváté večer. 
Vstupenky jsou již nyní v předprodeji.

Autor: ZDENĚK DRLA (zwd)
XIII. stole   je mezi fanoušky go  c-

kého rocku pojmem. Kapela pravi-
delně koncertuje nejen v Česku, ale 
i v zahraničí. Zástupy fanoušků má jih-
lavské uskupení bratrů Štěpánových 
především v Polsku, pochlubit se ale 
"třináctka" může i vystoupením v Ber-
líně či v Moskvě. Během svého více 
jak čtvrt stole   trvajícího působení na 
hudební scéně vydala skupina deset 
studiových desek (první album Amu-
let z roku 1992 obsahuje hity Justýna 
a Růže a kříže - pozn. aut.), Intacto 
z února loňského roku má být podle 
slov frontmana Petra Štěpána posled-

ním studiovým počinem skupiny.
Jihlavská gothic-rocková skupina 

vznikla v roce 1990 z punkové for-
mace Hrdinové nové fronty (HNF). 
V současné době ji tvoří bratři Petr 
a Pavel Štěpánové (kytara, zpěv a bi-
cí), klávesistka Kateřina Kameníková 
a baskytarista Jindřich „Henry“ Dostál.

Na koncertě ve Ždánicích zahraje 
skupina své největší hity. Vedle již 
zmiňované Justýny nemůže na žád-
ném vystoupení legendární kapely 
chybět Elizabeth, Fatherland, Mys-
tery Ana či Karneval. Vystoupení XIII. 
stole   si užili během posledních let 
několikrát i návštěvníci go  ckého To-
lenstein festu v nedalekém Dalečíně. 

Společně s XIII. stole  m vystou-
pí ve Ždánicích brněnské Tezaura. 
Mladá kapela si během své krátké 
existence (vznikla v roce 2010) zís-
kala početné publikum. Její videoklip 
Heavenhell zhlédlo na You Tube už 
přes půl milionů uživatelů! Neo go-

thic metalová formace má za sebou 
řadu vystoupení nejen v Česku, ale 
i v Rakousku, Polsku, Maďarsku a na 
Slovensku. Vloni na podzim vydala 
Tezaura v pořadí druhé album He-
artcore, souběžně pus  la do světa 
i nový videoklip In the Clouds. 

Skupina v čele s charizma  ckou 
zpěvačkou Lori s výrazným altem 
a nekonvenční pódiovou show si 
zakládá na výrazném zvuku kláves. 
Lori je proslulá svými originálními 
kostýmy a bublifukem, který ne-
chybí při žádném vystoupení, jenž 
nepostrádá pořádnou dávku sex-
-apeallu a metalové energie.

Už jen krátké představení účinku-
jících slibuje při koncertu ve Ždáni-
cích v sobotu 24. června 2017 zají-
mavý hudební zážitek. Vstupenky 
v ceně 180 korun jsou již nyní k do-
stání v Turis  ckém informačním 
centru Bystřice nad Pernštejnem. 
Více informací na webu www.obec-

-zdanice.wz.cz a na Facebooku.
Koncert skupin XIII. stole   a Tezau-

ra pořádá SDH Ždánice ve spolupráci 
s obcí Ždánice. Koncert podpořily fi r-
my WERA, Kovo Ropák, MEGATEC, 
JTJ, Železárny Štěpánov, Řeznictví 
Bobrová a Daniel Art Ta  oo.

Festival ZUŠ OPEN přijede zahájit 
MAGDALENA KOŽENÁ 

Během slavnostního galakoncertu 
se představí v prostorách amfi teátru 
na bystřickém náměs   mladí uměl-
ci nejen ze Základní umělecké školy 
Bystřice n. P., ale také z dalších šes   
měst Kraje Vysočina a Jihomoravské-
ho kraje, které jsou spojeny v rámci 
měst fes  valu Concentus Moravi-
ae. V programu dopoledního bloku 
umělecké přehlídky uslyšíte a uvidí-
te například krojovanou dechovou 
a cimbálovou muziku z Kyjova a Šar-
dic, taneční orchestry z Velkého Mezi-
říčí a z Tišnova, big bandový orchestr 
z Boskovic, tanečníky z Třebíče a další 
účinkující. V odpoledním programu je 
připraveno pestré pásmo vystoupení 
orchestrů, souborů a sólistů Základní 
umělecké školy Bystřice n. P., které 
bude zakončeno módní přehlídkou 
vlastní tvorby žáků výtvarného oboru. 

„Základní umělecké školy tvoří 
kořeny naší kulturnos  , naší lásky 
k umění. Ve světovém měřítku jsou 
zcela unikátním vzdělávacím systé-

mem, který je potřeba hýčkat, roz-
víjet a podporovat.“

   Magdalena Kožená
ZUŠ Open je dosud nejrozsáhlejší 

kulturní akcí, která upozorní širokou 
veřejnost na zásadní význam umělec-
kého vzdělávání v historii ČR a na jedi-
nečnost systému českých základních 
uměleckých škol (dříve lidových škol 
umění). Systém základního umělecké-
ho vzdělávání nemá v celosvětovém 
měřítku obdoby, a přesto je u nás 
obecně vnímaný jako samozřejmost. 

Do akce se ak  vně zapojí 350 ZUŠ 
celé republiky, jejichž žáci se stanou 
hlavními protagonisty tohoto výjimeč-
ného dne. 

Happening ZUŠ Open bude dnem 
oslav, sdílené rados   a respektu k umě-
leckému školství. Věříme, že přijmete 
naše pozvání a přijdete tento den osla-
vit s námi! 

za ZUŠ Bystřice n. P. 
Milada Krásenská

V úterý 30. 5. 2017 proběhne v Bystřici nad Pernštejnem slavnostní zaháje-
ní prvního ročníku celorepublikového happeningu základních uměleckých škol 
ZUŠ OPEN 2017 za osobní účas   patronky tohoto projektu – světově proslulé 
české mezzosopranistky Magdaleny Kožené a dalších vzácných hostů. 

ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT
ZA ÚČASTI MAGDALENY KOŽENÉ

V programu účinkuje sedm ZUŠ Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
Dopoledne: 9.20 – 13.00 hod.

ZUŠ Velké Meziříčí – Taneční orchestr
ZUŠ Třebíč – Trumpetový soubor, 

Taneční soubor Yocheved
ZUŠ A. Muchy Ivančice – Komorní 

fl étny
ZUŠ Kyjov – Cimbálová muzika, 

Dechová hudba Mladá muzika ze 
Šardic, Brass Banda Kyjov

ZUŠ Boskovice – Small Band
ZUŠ Tišnov – TOMBAND, Undistor  on

Odpoledne: 14.00 – 17.00 hod.

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – 
Dechový orchestr, Pěvecký sbor, 
Akordeonový soubor, Komorní 
smyčce, Dechové kvarteto, Módní 
přehlídka

Amfi teátr v Bystřici n. P., 
v případě nepřízně počasí velký sál KD,

úterý 30. 5. 2017 od 9.20 do 
17.00, vstup volný
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Staré novinové články o Bystřici - 5
Jak naši chlapci přivodili pád německé armády

Přišel květen 1945, Brno již bylo osvobozeno, ale u nás od Tišnova k Bys-
třici nad Pernštejnem jakoby Němci měli věčně zůstat. Již 5. května volala 
Praha o pomoc osvobození vysílací stanici a statečné Prahy. Ten den brzy 
ráno několik chlapců vztyčili vlajku československou a sovětskou na nejvyšší 
bod hradu Zubštejna. Za několik hodin přijeli Němci do Pivonic a vyhrožo-
vali zastřelením, jestliže s  hnou toho, kdo vlajky vyvěsil. Za několik dní poté 
Němci ustupovali a partyzáni jim to znemožňovali, dělali jím záseky a roz-
střelovali mosty.

Radoslav Dvořáček, archiv Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem

Pro zpříjemnění téměř jarních dní nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce dubna.

Knihy pro dospělé:
Aldort Naomi  Vychováváme dě   a rosteme s nimi
Aleksijevič Svjatlana  Modlitba za Černobyl
Bacigalová Eva  Slzy otců
Ciprová Oldřiška  Guta Habsburská
Gomola Jan  Objevil jsem Katyň
Gortner C.W.  Marlene
Kohout Pavel  Hodina tance a lásky
Matušková Mar  na  Bezlepková dieta
Novák Jiří   Himaláj Karakoram
Schrang Heiko  Lži stole  , které znají jen zasvěcení
Sibyla Kumana  Legendy a věštby
Smith Wilbur A.  Predátor
Suchá Jitka  Trénink pamě   pro seniory
Šalamov Varlam  Vzkříšení modřínu

Knihy pro mládež:
Březinová Ivona  Pomeranče v podprsence
Gibbes Lesley  Fox: dobrodružství policejního psa
Hagmar Pia  Klářin velký závod
Havelka Stanislav  Polda a Olda do tře  ce
Končinský Tomáš  Překlep a Škraloup
Maple Daphne  Psí záchranářky. Čtyřnohá divoška
Pospíšilová Zuzana  Nezralá, Hruška, k tabuli!
Rožnovská Lenka  Táta za tři skleněnky

„NEHULÍME, KRESLÍME!“
Přesně tak! Právě s  mto vystoupením přijel 11. 4. 2017 ilustrátor Adolf 

Dudek za dětmi 6. tříd, aby navázal na „Malování pro dě  “ a dě   se tak 
mohly přesvědčit, že s troškou fantazie dokáže kreslit opravdu každý. Žáci 
si donesli prázdné papíry a tužky a akční rychlokurz kreslení mohl začít. Pod 
heslem: „Kreslíme hlavně pro radost“ vznikaly neuvěřitelné výtvory a dě   se 
nejen pobavily, ale i mnoho 
nového dozvěděly. Samozřej-
mě nemohly odejít bez auto-
gramu a malůvky ptáka Dudka 
na nose. Celé vystoupení pod-
poruje vzdělávací programy 
nejen v oblas   výtvarné vý-
chovy, ale i českého jazyka. 

Tak uchopme tužky, za-
hoďme tabák! 

Dagmar Navrá  lová, Měst-
ská knihovna v Bystřici n. P.

„Nezapomenutelná cesta africkou 
divočinou. Botswanská poušť Kala-
hari a magické solné pláně Makga-
dikgadi, obrovská koncentrace zvířat 
v krásném parku Chobe a v deltě 
řeky Okavango. Pohled do života 
Sanů (křováků) a jejich unikátní ob-
razy na skalách Tsodillo Hils. Krátký 
přejezd do Zimbabwe na Viktoriiny 
vodopády. Na severu Namibie na-

vš  víme vesnice kmenů Himba, He-
rero a Zemba. Projedeme obrovský 
park Etosha. Zažijeme drsné klima 
jedné z nejkrásnějších pouš   svě-
ta Namib. Obrovské červené duny 
Sossusvlei a staré kmeny akácií De-
advlei. Desítky  síc lachtanů na po-
břeží Cape cross a zažijeme město 
duchů Kolmanskop a nakonec drsný 
Fish River Canyon.“ 

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

Výběrové řízení na provozování 
bufetu v areálu koupaliště

Areál sportu a kultury s.r.o. nabízí do podnájmu bufet na koupališ   
v Bystřici nad Pernštejnem za účelem poskytování občerstvení v roce 2017 
a 2018 (lze prodloužit o 1 rok) za následujících podmínek:
1. doba podnájmu červen – srpen (podle provozu koupaliště)
2. cena podnájmu  min. 25.000 Kč + DPH/sezonu, lze nabídnout i vyšší 
3. cena za vybavení bufetu 5.000 Kč + DPH/sezonu
4. cena za poskytnuté služby:elektrická energie dle skutečnos  
  vodné a stočné 1.000 Kč + DPH/měsíc
 likvidace odpadků 1.000 Kč + DPH/měsíc

 
Bližší informace lze získat na sportovní hale u jednatele společnos   (tel. 
739 095 699, info@arealsportu.cz).
Nabídky odevzdávejte v zalepené obálce s nápisem „Bufet – koupaliště“ 
do 20. 5. 2017 ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.
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ŘÁDKOVÁ  

INZERCE

 PŘIJMU operátora štěpkova-
če. Tel.: 737 828 691.

 PŘIJMEME Společnost IME-
TAL s.r.o., provoz Domanínek, 
přijme do svého kolek  vu nové 
pracovníky na pozice - me-
chanik, seřizovač CNC strojů, 
obsluha CNC strojů. Kontakt: 
Ing. Josef Slavíček, tel: 739 096 
110.

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ
malebným Bystřickem

 – 
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VODOMIL MALEBNÝM BYSTŘICKEM ODSTARTOVAL
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Matka 
s dítětem

Socha Matka s dítětem od 
Václava Hynka Macha v zahradě 
rodiny Valčevských, dříve Fišo-
vých, je veřejnos   nepřístupná. 
Autor tvořil hodně v Brně a na 
konci života žil ve Štěpánovicích. 
Zahradu navrhl Václav Maria 
Havel, otec prezidenta Václava 
Havla. Edmund Fiša s ním chodil 
na hony k hrabě   Mitrovskému a 
jako předseda Hasičské pojišťov-
ny měl pobočku v pražské Lucer-
ně.

Hynek Jurman

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení na  pracovní pozici:

Sociální pracovník
Pracovní poměr na plný pracovní úvazek  
Přihlášky v písemné podobě : do 12. 5. 2017            

Nástup: 1. 6. 2017
Veškeré podrobnější informace na: www.
domovmitrov.cz, popř. předá 
personalistka pí Alžběta Danielová, tel.. 566 591 
811, 603 707 214, e-mail: mzdy@domovmitrov.cz .

11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začal 1. května 2017. Účastník nasbírá razítka, odpoví na otázky a po odevzdá-
ní vyplněné legi  mace se bude těšit na výhru. Letos jdeme po stopách malířů. Okruh začínáme v Bystřici v Centru Eden, neboť tato místa důvěrně 
poznala Milada Schmidtová-Čermáková. Následuje Zlatkov, rodiště Aloise Lukáška (kontaktní místo Draxmoor Dolní Rožínka) a Rožná, kde vyrůstal 

Oldřich Blažíček (razítkuje se na benzince). Pak zamíříme do údolí Svratky. V Černvíru se narodil Eduard Valdhans (razítkuje TIC Nedvědice), v Doubravníku Stanislav 
Bělík (kontaktní místo Pohos  nství Sedláček) a na Prudké tvořil Bohumír Matal (Rekreační středisko Prudká). Pro   toku řeky na nás ještě čeká ve Švařci Jiří Štourač 
(Penzion Hodůnka Štěpánov) a ve Víru Anna Poustová (Hotel Vír). Pak už stačí navš  vit hřbitůvek v Ubušíně a splnit úkol ohledně malíře Čeňka Dobiáše (zde se 
nerazítkuje!) a pouť končíme v TIC Bystřice n. P., kde si připomeneme bystřického rodáka Václava Jíchu.

Účastníci budou soutěžit o 10 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna (za 9 správně vyplněných rubrik) a do Městského muzea 
Bystřice (za 8 správně vyplněných rubrik). V tomto čísle představujeme první dva výtvarníky z naší soutěže.

Poté rodina harcovala po Moravě, 
za války byla ve Zlíně. Milada tam vy-
studovala Baťovu obchodní akademii 
(1938 – 1942), ale stala se součás   vý-
tvarné zlínské komunity ze Školy umě-
ní. I její matka tehdy začala malovat. 
Po válce chtěli emigrovat do Ticho-
moří, místo toho skončili na Skalském 
dvoře (1946 – 1949), který patřil k No-
vému dvoru. Následovaly Pohořelice 
a v r. 1951 kupují rodiče hájenku na 

břehu tehdy vypuštěné-
ho Domanínského ryb-
níka. Milada tak poznala 
další místa na Bystřicku 
a v r. 1961 nechala ro-
dičům vystavět ruskou 
chatu nedaleko silnice, 
už na katastru Rozsoch.

Sama studovala Vy-
sokou školu výtvarných 
umění v Bra  slavě 
(1950 – 1954), ale byla 
z poli  ckých důvodů 
vyloučena a omezována 
v prezentaci. Podnikla 
studijní cestu do Francie 
a dlouho žila v hájence u 
Domanínského rybníka. 
Vytvořila stovky studií, 
kreseb, obrazů. Hodnot-
ný je např. pro  válečný 
cyklus kreseb, k nimž ji 
inspiroval i Picasso. Ma-
lířka získala stříbrnou 
medaili za návrhy olym-
pijských známek 1968. 

Realizovány byly nástěnné kresby v 
hotelu Internacionál Brno a v bytě E. F. 
Buriana (1946). Úspěšné výstavy měla 
např. ve Zlíně, Praze, Bra  slavě. Její 
díla jsou veřejnos   málo známá, o to 
více jsou uznávána odborníky a dnes 
už i sběrateli. Manžel B. Čermák emi-
groval do Kanady a osudy manželů, 
hlavně te  čky malířky, zmiňuje jejich 
synovec Jan Balabán v románu Černý 
beran a v povídce Natálie.

Milada Schmidtová - Čermáková 
zemřela 14. 8. 2015 v Jihlavě. Její mat-
ka Natálie Schmidtová (1895 – 1981) 
se stala uznávanou naivní malířkou, 
vystavovala v mnoha zemích, i na Svě-
tové výstavě v Bruselu.

Milada Schmidtová vytvořila i cyk-
lus olejových obrazů nádraží mezi Tiš-
novem a Žďárem, z něhož přinášíme 
„Nádraží Bystřice“.

Alois Lukášek se narodil 12. 10. 
1911 do rodiny řídícího učitele ve Zlat-
kově. Jeho otec pocházel ze Čtyř Dvo-
rů a máma ze Lhotky u Žďáru. Po ní 
doma opatroval knihu z roku 1480! 
Alois vystudoval učitelský ústav v Žatci 

(1933) a učil pak v rodném kraji, v Os-
trově, Mirošově, Zvoli. V l. 1937–1945 
v Daňkovicích, kde se seznámil s řadou 
pražských umělců, kteří do Sněžného 
a okolí jezdili za inspirací. Vystudoval 
pak sám dálkově Akademii výtvarných 
umění (1945–1949 u O. Nejedlého), 
ale pořád učil v Jimramově, Nedvědici 
a Bystřici. Až od 1964 se zcela věnuje 
malbě, tvoří především vysočinskou 
krajinu, ale i zá  ší i fi gury. Vystavuje v 
Nedvědici, Bystřici, N. Městě, Žďáru, 
Olomouci, Jihlavě, Praze, ale i v Hava-
ně, Sofi i, Lipsku, Drážďanech, Buda-
peš   ad.  

Stal se zasloužilým umělcem (1977) 
a dostal Řád práce (1981). V září 1981 
byla otevřena v bystřickém muzeu Síň 
odkazu Mistra Aloise Lukáška. Větší 
kolekci jeho obrazů vlastní i bystřický 
kulturní dům. Malíř zemřel 14. 4. 1984 
v Nedvědici.

Z kolekce obrazů v kulturním domě 
přinášíme typickou krajinu Bystřicka 
pod názvem „Letní den na Vysočině“.

Hynek Jurman

Milada Schmidtová - Čermáková 
se narodila 20. 1. 1922 v Domanín-
ku. Její otec, vojenský zajatec Hugo 
Schmidt, se v Rusku v roce 1918 oženil 
a další rok cestoval na smrt nemocný 
s novomanželkou Natálii do Českoslo-
venska. Uzdravil se a stal se šafářem 
na Nových dvorech. Pracoval tam do 
r. 1936. Milada tak důvěrně poznala 
lokalitu dnešního Centra Eden, která ji 
inspirovala k řadě výtvarných pokusů.
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pod dohledem zkušených trenérů 
naučí týmové spolupráci, stanou 
se samostatnější a sebevědomější. 
Budou společně zvládat porážky a 
o to víc si vychutnají radost z vítěz-
ství. Poznají nové kamarády mezi 
mladšími a staršími spoluhráči. 
Najdou si koníček, který jim dá řád 
i zábavu, třeba i na celý život.

Pokud přemýšlíte na  m, že při-
hlásíte v budoucnu svoji ratolest 
na nějaký „sport“ , tak neváhejte a 
přijďte se za námi v úterý 30. května 
podívat. Tímto Vás všechny zveme 
na náš dětský sportovní den a věří-
me, že si ho s námi užijete.

Bližší informace naleznete na FB 
stránce naší přípravky 

www.facebook.com/skbystrice/

Za SK Bystřice Petr Slabý

Sportovní „DEN DĚTÍ“ 
s SK Bystřice n. P.

V úterý 30. 5. 2017 proběhne na 
stadionu SK Bystřice nad Pernštejnem 
sportovní náborový den. Akce je 
zaměřena na dě   ve věku dese   
let a mladší, nicméně zúčastnit se 
jí samozřejmě mohou i dě   starší. 
Čas od 9:30 do 13:00 hodin bude 
vyhrazený pro pozvané školky a první 
ročníky škol. Odpoledne se pak od 
14:00 do 17:00 hodin těšíme na účast 
široké veřejnos  . Pro zúčastněné 
bude připraveno občerstvení a celá 
řada soutěžních úkolů. Po jejichž 
splnění je čeká sladká odměna, 
pro nejlepší i diplom a pozvánka na 
trénink fotbalové přípravky.

Naším cílem je, aby se dě   poba-
vily a vyzkoušely si svoje dovednos  . 
Rádi bychom je také nasměrovali ke 
sportovním ak  vitám a třeba i k naší 
fotbalové přípravce. V ní se u nás 

Bystřič   Sokoli slaví 3.  tul v řadě
Vítej zlatý ha  ricku! Takto se po 

sobotním druhém fi nálovém utkání 
radovali hráči Bystřických Sokolů. Po 
drama  ckém zápase zdolali Píseč-
né 4:3 a slaví tře    tul v řadě. Ov-
šem cesta k vítězství nebyla vůbec 
jednoduchá. Obě fi nálová utkání 
skončila těsnou výhrou Sokolů. Do 
druhého utkání oba týmy vstoupily 
s vědomím, že to může být poslední 
zápas sezóny. Začátek zápasu tomu i 
odpovídal. Nikdo nechtěl udělat chy-
bu, hrálo se ze zajištěných obran, a 
tak první tře  na skončila bez branek. 
V druhé tře  ně se zvýšilo tempo hry 
a chvílemi ak  vnější Sokoli se dostali 
do vedení. Krásnou střelou pod břev-
no se prosadil David Zítka. Ovšem Pí-
sečné se nevzdalo a po úniku vyrov-
nal Luboš Zbytovský. Již se zdálo, že 
druhá tře  na skončí nerozdhodně, 
ale v závěru tře  ny po krásné akci Ro-
mana Síse skóroval do odkryté bran-
ky Pavel Prudký a Sokoli odcházeli do 
šaten s vedením 2:1. Do tře   tře  ny 
vstoupilo Písečné s velkým odhodlá-
ním. Zatlačilo Sokoly do jejich obran-
né tře  ny. Sokoli chvílemi nevěděli, 
kam dřív skočit. Písečné je téměř 5 
minut nepus  lo z tře  ny. Sokoli vel-
kému náporu odolali a 10 minut před 
koncem po ojedinelé individuální 
akci zvýšil náskok Sokolů Mar  n Svo-
boda. Již se zdálo, že bude odpor Pí-
sečného zlomen, ale jejich odpověď 
přišla hned vzápě  . Po chybě obrany 
se prosadil Radek Sklenář a zápas 
dostal další náboj. Písečné bylo celou 
tře   tře  nu lepším týmem. Sokoli se 
většinou pouze bránili. Již to vypada-
lo, že utkání skončí 3:2. Minutu před 
koncem po netak  cké a neštěstné 
střele domácích Sokolů se k puku do-
stal Venca Kopecký a vyrovnal na 3:3. 
Stadion vybuchl nadšením. To ovšem 

nebylo všechno. Zdrcení Sokoli se po-
stavili na vhazování a po rychlé akci 
všechny přítomné zchladil Mar  n 
Horák, který po nádherné přihrávce 
Romana Síse rozhodl o tom, že  tul 
zůstane v Bystřici. Písečné již nena-
šlo odpověď a bujaré oslavy Sokolů 
mohly začít.

Současně se hrála i baráž. Zde si 
postup do extraligy vybojoval tým 
z Lísku a extraligu pro další sezónu 
zachránil HC Tišnov. První ligu bude i 
příš   rok hrát Bukov a z extraligy pa-
dají Panteři ze Štěpánova. Závěrem 
bych chtěl pogratulovat vítězům a 
poděkovat všem hráčům, rozhodčím, 
funkcionářům a všem, kteří se podí-
leli na organizaci a průběhu 3. roční-
ku BHL. Příš   rok opět na značkách!

Sportu zdar!

Konečné pořadí 3. ročníku Bys-
třické hokejové ligy

Extraliga
1. HC Bystřič   Sokoli
2. Písečné
3. Strachujov
4. AHK Zelenáči
5. HC Sršni
6. HC Vítochov
7. HC Tišnov
8. HC Panthers Štěpánov (se-

stup do 1. ligy)

1. liga
1. HC Lísek (postup do 1. ligy)
2. Bukov
3. HC Hluší psi Rožná
4. HC Zubří
5. HC KHB
6. Nyklovice
7. HC Opajda

Za organizátora soutěže 
Mar  n Svoboda

Bystřický mládežnický hokej má za sebou první „ostrou“ sezónu

Po roce a půl příprav se hokejový 
oddíl BK Zubři Bystřice se svojí mlá-
deží zúčastnil ofi ciálních soutěží pod 
hlavičkou Českého svazu ledního 
hokeje. Podařilo se dát dohromady 
družstvo mladších žáků a dvě druž-
stva přípravek, ročníky 2008 a 2009. 
Mladší žáci hráli Ligu mladších žáků 

sk. „D“ a nevedli si vůbec špatně. Na-
stupovali pro   tradičním týmům: HC 
Dukla Jihlava, HC Skuteč, HC Slovan 
Moravská Třebová, TJ Loko Česká Tře-
bová a TJ Náměšť nad Oslavou. Takto 
hodno   sezónu hlavní trenér ml. žáků 
Pavel Prudký: „Když si uvědomím, že 
v únoru 2016 ještě někteří naši hráči 

neuměli vůbec bruslit, tak hodno  m 
sezónu velmi dobře. Nezačali jsme sice 
dobře a první čtyři utkání jsme vysoko 
prohráli, ale v pátém utkání se nám 
podařilo vyhrát a od té doby jsme 
byli všem soupeřům rovnocennými 
partnery. Dokázali jsme z 20 utkání 
7x vyhrát a jednou remizovat. Naši 
kluci to neměli vůbec snadné, všich-
ni hráči soupeřů prošli přípravkami, 
a  m pádem byli minimálně o 3 roky 
na ledě dříve. Trenér je velice spoko-
jený s přístupem hráčů a vůlí neustále 
se zlepšovat. V trénincích se nejvíce 
soutředili na bruslení a práci s pukem, 
jelikož zde se nejvíce projevoval tré-
ninkový defi cit opro   pro  hráčům. 
„V nastávající sezóně odejdou asi čtyři 
hráči a budou je muset nahradit mlad-
ší, kteří hrají ještě za přípravky. Bude 
zase chvíli trvat, než si zvyknou na 
velké hřiště“, odhaduje Pavel Prudký. 
I v příš   sezóne se počítá s družstvem 
mladších žáků. Starší žáky za  m klub 
mít nebude. Bohužel není dostatek 
hráčů v ročníku.

Dvě družstva přípravek se celou se-

zónu účastnila turnajů. Hráli pouze na 
malé hřiště – na tře  ny. Zde již nebyl 
tolik znát rozdíl mezi jednotlivými týmy, 
jelikož všichni kluci měli stejnou star-
tovací čáru. Téměř z každého turnaje 
kluci odjížděli alespoň s jednou vý-
hrou a pár turnajů se podařilo i vyhrát. 
Klub neustále potřebuje rozšiřovat 
členskou základnu, a tak začal spolu-
pracovat se Základní školou Nádražní 
z Bystřice n. P. Po dohodě s vyučující-
mi klub poskytne trenéry a   se bě-
heme hodiny bruslení věnují dětem 
a zdokonalují jejich bruslení. Tímto 
vyzýváme i další školy, že se do tohoto 
projektu mohou rovněž přihlásit. 

BK Zubři Bystřice se v minulé se-
zóně účastnili i Krajské soutěže mužů 
Vysočina. Po čtvrtém místě se letos 
podařilo dostat na stupně vítězů. Ve 
velice vyrovnané fi nálové sérii Zubři 
2x prohráli na nájezdy s TJ Náměšť 
nad Oslavou a skončili na celkovém 
2. místě. Nyní čeká všechny hokejisty 
pár měsíců volna a v srpnu opět vyje-
dou na ledovou plochu.

Za BK Zubři Bystřice Mar  n Svoboda
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Březen 2017

šermíři z Bystřice. V těžce nabité 
konkurenci se podařilo postoupit 
mezi 64 šermířů pouze Marku To-
tuškovi v juniorské soutěži a Isabele 
Sedlákové v kadetské soutěži, kde 
jejich postup skončil. Za oddíl Sokol 
Bystřice n. P. děkujeme všem na-

šim šermířům i šermířkám, našim 
trenérům a hlavně sponzorským 
partnerům, bez kterých by nebylo 
možné na mistroství světa vyrazit. 
Jmenovitě Město Bystřice n. P., Kraj 
Vysočina a TJ Sokol Bystřice n. P.

Děkujeme!

(188 startujících)
Žačky: 29. Eliška Malíčková, 34. Isabe-
la Sedláková (157 startujících)
08. – 09. 4. 2017 Jarní pohár Praha
Mladší žačky: 5. Daniela Prokešová, 7. 
Petra Kozlová
Žačky: 1. Eliška Malíčková, 3. Isabela 
Sedláková, 13. Nela Loukotová
Žáci: 9. Vojtěch Holemý
1. – 10. 4. 2017 Mistrovství Světa Plo-
vdiv
Kade  : 75. Marek Totušek, 83. Robert 
König
Kadetky: 41. Isabela Sedláková
Junioři: 64. Marek Totušek, 154. Ro-
bert König (174 startujících z 67 států)

Začátkem dubna se uskutečni-
lo mistroství světa v bulharském 
Plovdivu, kde se opět utkali naši 

19. 3. 2017 Bra  slava
Mladší žáci: 11. Nikolas Kříž
Mladší žačky: 1. Michala Illeková, 3. 
Barbora Hašková, 3. Kateřina Illeková
Žáci: 10. Vojtěch Holemý
Žačky: 8. Nela Loukotová
18. 3. 2017 Tuláčkův memoriál Praha
Senioři + junioři: 2. Jan Kurfürst, 7. Ro-
bert König
Seniorky + juniorky: 2. Eliška Malíčko-
vá, 3. Sedláková Isabela, 
5. Kateřina Jakubcová
25. – 26. 3. 2017 MT Wroclav
Mladší žáci: 93. Vojtěch Holemý (230 
startujících, 37 států)
Žáci: 15. Marek Totušek (208 startují-
cích)
Mini žačky: 43. Daniela Prokešová, 76. 
Kateřina Illeková (132 startujících)
Mladší žačky: 46. Michala Illeková 

Střelecké družstvo DDM3. kolo střelecké ligy mládeže - 
školní rok 2016/2017 ve Žďáře nad 
Sázavou se uskutečnilo 1. dubna 
2017. Soutěže zúčastnili za chlapce 

pouze 2 naši závodníci – Petr Ťupa a 
Ivo Rybenský. Ti obsadili následující 
místa: v soutěži jednotlivců skončil 

Jistě vám neuniklo, že dne 8. 4. 2017 
proběhly v bystřickém kulturním domě 
taneční závody Bystřický Kos  třas 
2017. Tančilo se to  ž ne jenom v kul-
turním domě, ale i před a vedle něj. 
Sjelo se sem téměř 1000 tanečníků z 
celé České republiky a Slovenska. Před-
vedli se v 95 tanečních choreografi ích. 
Tančil se Street dance, show dance, 
Moderní a disco dance, free dance a 
Aerobic. Bystřické kluby nezůstaly v po-
zadí a umís  ly se na předních pozicích.

Děvčata z DDM Bystřice nad Pern-
štejnem si pod vedením paní Pavly 
Jakubcové vybojovala 2. místo ve Free 
dance junioři a 3. místo v Aerobicu ju-
nioři. Skupina děvčat ze Sport4U pod 
vedením paní Jitky Exlové vybojovala 1. 
místo v kategorii Aerobic junioři. Poza-
du nezůstali ani tanečníci z Domanína. 
Ti si domů odnesli poháry a diplomy za 

3. místo v kategorii senioři mix, 2. místo 
v kategorii Moderní a disco dance dě   
a 3. místo si vytancovali i předškoláci. 

Pořádající skupina Dance Style Byst-
řice n. P., z.s. též zabojovala a utrhla si 
pro sebe 3. místo ve předškolácích, 3. 
místo ve street dance dě  , 1. místo v 
show dance hlavní a 1. místo ve Street 
dance hlavní.

Všem jmenovaným moc a moc gra-
tuluji.

Tyto závody by ale nemohly pro-
běhnout bez podpory Kraje Vysočina, 
Města Bystřice nad Pernštejnem, fi r-
my Fonorex s.r.o., Peugeot Kopecký, 
CooperStandard, TS města a.s., Wera 
Werk a velkého množství pořadatelů 
z řad příznivců naší taneční skupiny. 

Všem Vám moc děkuji.
Za Dance Style Bystřice n. P., z.s. 

Petra Nováková

VII. BYSTŘICKÝ KOSTITŘAS

Ťupa na krásném 4. místě a Ryben-
ský na 12. místě. Za dívky soutěžila 
Lucie Ťupová, která se umís  la na 

pěkném 2. místě. V soutěži družstev 
se umís  li na 4. místě. Závěrečné 
4. kolo bude 20. 5. ve Žďáru n. S.

Antonín Ráčil

Kam v květnu
Jako každý rok bude květen  naplněn sportovními akcemi. Všechno začne již 

v sobotu 6. 5. v 8,00 hod.  akcí „Vírské výlety “, pořádané obcí.
Pro cyklisty se připravuje na sobotu 20. 5. již 14. ročník„Memoriál Zdeňka 

Vavříčka“ – cykloturis  cké výlety na trasách v okolí Víru. Délky tras jsou stano-
veny jak pro rodiny  s dětmi, tak i pro méně či více zdatné cyklisty. Odjíždí se od 
hospůdky „Na Pískovně“ v 10.00 hod. (od 9.30 hod. prezentace)

Pro běžce, všech kategorií, je na  sobotu 27. 5. připraven 13. ročník horského 
běhu „Bystřickem kolem Vírské přehrady“, závod na 28 km s převýšením 524m 
se startem ve 14.30 hod. Součás   tohoto běhu je 13. ročník běhu „Přes přehra-
du“ – pro příchozí na 4,2 km se startem v 14.45 hod. Od 9.30 hod. začne spor-
tovně laděný Dětský den s hrami a soutěžemi, pro ty nejmenší bude zdarma 
připraven skákací hrad.

Pořadatelé pro vás na všech akcích připravili i bohaté občerstvení.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích se dozvíte také z plakátů, případ-

ně webových stránek obce:  www.virvudolisvratky.cz

VÍRSKÉ VÝLETY
Na počest zakladatele a prvního průkopníka turis  ky ve Víru, Fran  ška 

Šťastného.
Výlety se uskuteční v sobotu 6. května 2017 od  8,00 hod.  Prezentace 

účastníků proběhne v Kulturním domě ve Víru, ukončení výletů bude tamtéž 
do 17,00 hod. Půjdeme  za každého počasí a každý účastník jde na vlastní 
nebezpečí, rodiče plně odpovídají za své dě  . Startovné činí pro dě   do 15 
let věku 10,- Kč, dospělí 20,- Kč. Občerstvení pro účastníky je zajištěno. 

Můžete se vydat na tyto trasy:
1. trasa:   Vír z druhé strany  6 km   Vír KD – Pyšolec – Kača -  Hrdá Ves 

(Vírský mlýnek – Vír KD
2. trasa:  Vír – rozhledna Karasín   10 km    Vír KD – Karasín rozhledna – 

Hrdá Ves (Vírský mlýnek) – Vír KD
3. trasa:  Vír – rozhledna Horní les  12 km  Vír KD – Horymírka – Horní les 

– Javorův kopec – Chlum (U tety Áji) – Klubačice – Vír KD
4. trasa:  přes tři hrady  15 km  Vír KD – Pyšolec – Zubštejn – Aueršperk – 

kemp Na kopci – Hrdá Ves (Vírský mlýnek) – Vír KD
5. trasa:  kolem přehrady  24 km  Vír KD – přehrada – Dalečín – Veselí – 

Hluboké – Chlum (U tety Áji) – Klubačice – Vír KD 
Upozorňujeme ak  vní účastníky výletů, že v rámci celé akce mohou na-

vš  vit Via Ferraty Vír a přehradní hráz vodního díla Vír I. Členové HO Vír 
vám budou k dispozici.

Zveme všechny, kteří chtějí poznat krásné okolí naší obce a zároveň 
chtějí udělat něco pro své zdraví. nformace na webu.  

www.virvudolisvratky.cz,  e-mailu: ou@virvudolisvratky.cz, 
a tel. č. 778402270, 736174667 a 603102472



18. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Jarní ak  vity v ZŠ Lísek

Již po patnácté vyhlásila Mateřská 
škola Hradec Králové, Kampanova, Sta-
tutární město Hradec Králové, Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Hoši, pojďme do toho!

SDH DOLNÍ ROŽÍNKA po ádá 

DEN D TÍ 
akce se uskute ní dne 
3.6.2017 ve 14:00 

v ZÁMECKÉM PARKU v prostorách  

LETNÍHO KINA 

Nedá se říct, že bychom během 
zimy v naší „jednotřídce“ nějak zahá-
leli, ale přece jenom s příchodem jara 
přibývají činnosti probíhající i mimo 
třídu a školu.

Ještě na sklonku zimy jsme ve spolu-
práci s Obcí Lísek uspořádali čtení pro 
děti. Navštívila nás paní cestovatelka 
Kateřina Motani se svým projektem 
Divoký Madagaskar. Nejdříve dětem 
povyprávěla o svém dětství a velké zá-
libě - četbě dobrodružných knih, která 
ji přivedla až k realizaci touhy navštívit 
zajímavá a výjimečná místa na Zemi. 
Přečetla dětem několik úryvků z knihy 
Jaroslava Foglara „Záhada hlavolamu“ 
a potom jsme s velkým zájmem sle-
dovali dokonale multimediálně zpra-
covanou cestopisnou reportáž. V MŠ 
letos dětem četl akademický malíř 
pan Tomáš Rossí z knihy Karla Čap-
ka „Dášeňka“. Děti si následně mohly 
vyzkoušet kresbu ilustrací, jež jim pan 

stoupily se scénkou „Vašek cestovatel 
mezi lidojedy“. Na jarmarku děti pro-
dávaly výrobky povětšinou zhotovené 
jako velikonoční dekorace, které vyrá-
běly nejen ony, ale i maminky při tvo-
řivé dílně. Všechny utržené peníze už 
putovaly do školního Dětského fondu 
a děti se mohou těšit na pěkný výlet.

Hned po velikonočních oslavách 
se opět dáváme pilně do práce. Čeká 
nás projektový týden „Naše Země pa-
tří všem“, kdy se budeme zaměřovat 
na ochranu životního prostředí (úklid 
okolí školy a komunikací v obci, sběr 
odpadového papíru) a zdravý životní 
styl (projekt „Vesnická a městská myš“ 
u nás zrealizuje CP z Nového Města n. 
M.). Pokud počasí dovolí, navážeme 
dalšími pravidelnými jarními aktivita-
mi – otvírání studánky Mišánky a cvi-
čení v přírodě s pěším výletem.

Už se těšíme!
JK

malíř ochotně podepsal.
Hlavní jarní svátky – Velikonoce 

jsme již tradičně přivítali školní besíd-
kou a jarmarkem. Tentokrát jsme měli 

téma „Se zvířátky do pohádky“, takže 
se nám na pódiu vystřídali čtyřnozí 
kamarádi jako hlavní hrdinové písni-
ček, básniček i pohádek. Starší děti vy-

Výtvarný úspěch v Mateřské škole Olešínky
České republiky a Pedagogická fakulta 
Univerzity Hradec Králové výtvarnou 
soutěž Školka plná dě  .

Každým rokem se do soutěže zapo-
juje více a více škol a právě 
o to více nás těší, že byl mezi 
nejlepší vybrán náš Davídek 
Novotný se svými obrázky 
„Otesánek“ a „Továrna u lesa“.

Předávání diplomů a cen 
se stalo tradičně pro dě  , ale 
i celou jejich rodinu, velkou 
událos  . Dítě je mnohdy po-
prvé takto veřejně oceňováno 
za jeho výtvarné nadání, a to z 
rukou osobnos   UHK a veřej-
ného života.

Celá slavnost a výstava pro-
bíhá v krásném prostředí nové 
budovy Univerzity Hradec Krá-
lové za účasti médií. Vybrané 
děti jsou odměňovány diplo-
mem a dárky, na kterých se 
podílí Statutární město Hradec 
Králové, Královéhradecký kraj a 
Univerzita Hradec Králové.

Gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů do 
dalších let.

Vítězství brněnské Komety a její  
postup do fi nále ELH povzbudilo  
bujaré oslavy hokejistů  SK Písečné a 
jejich fanoušků, kteří se sešli v sobo-
tu dne 8. 4. 2017 na závěr hokejové 
sezony, aby společně oslavili druhé 
místo ve tře  m ročníku bystřické 
hokejové ligy. Hokejisté Písečného, 
jako nováček v této soutěži, jed-
noznačně zvítězili v základní čás  , 
v semifi nále si poradili se Strachu-
jovem a pouze dvě těsné prohry ve 
fi nále se Sokoly Bystřice je připravily 
o celkové vítězství. Celou akci mo-
derovali za doprovodu Honzy Šubr-
ta fanouškům soutěže dobře známí  
„bubeníci“.  Úvodem postupně vy-
zpovídali jednotlivé hráče a násled-
ně jim  za obec a všechny přítomné 
předali stříbrné medaile, diplomy 
a vyznamenali nejlepší hráče. Na zá-
věr, za obrovského jásotu  fanoušků 
a mávání šálí, převzali trofej za dru-

hé místo. Potěšením pro pořadatele 
a zúčastněné bylo hodnocení celé 
akce hráči, kteří v minulos   nastu-
povali za týmy jako Ingstav, Ytong, 
Kometa a další, že s podobnými ova-
cemi se v těchto soutěžích nikdy ne-
setkali. Oslavám předcházelo dětské 
odpoledne, kdy pro přítomné dě   
byla připravena řada soutěží a měly 
možnost, mimo jiné, si vyzkoušet 
základy ledního hokeje, například 
střílením na branku.  Na závěr fa-
noušci bouřlivým potleskem ocenili 
snahu a výkony hráčů a naopak hrá-
či poděkovali fanouškům za jejich 
podporu, které se jim dostávalo při 
každém zápase. Hráči slíbili, že ve 
čtvrtém ročníku bystřické hokejové 
ligy nepochybují o vítězství a při-
vezou pohár vítěze do Písečného.  
Všichni odcházeli z oslav spokojeni 
a  již nyní jsou natěšení na hokejo-
vou sezonu 2017 – 18. 

DR
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Byst icko te 
d tem 2017 Úspěch zpěváčků z Groše a Rožínky

V sobotu 25. března se 
v nádherných prostorách tel-
čského zámku konala soutěž 
dětských interpretů horác-
kých lidových písní Zpěváček 
2017. Tuto akci pravidelně 
pořádá Horácké folklorní 
sdružení. Letošního již 19. 
ročníku se ve všech kategori-
ích zúčastnilo celkově 70 sou-
těžících. Každý z nich si pro 
své vystoupení vybral dvě pís-
ně. Celý den tak byl svátkem 
horáckých písniček, jejich in-
terpretů a posluchačů.

Soutěže se každoročně 
účastní dě   z Groše a Rožín-
ky z Dolní Rožínky – souborů, 
které obdržely  tul Nositel 
tradic Bystřicka 2013. Náš 
mikroregion členové obou soubo-
rů reprezentovali vskutku výborně. 
V mladší kategorii do 10 let si v kon-
kurenci 25 zpěváčků vybojovala 
vítězství svojí bezchybnou intonací 
a přirozeným projevem Nikolka Zít-
ková. Hned za ní se umís  l Slávek 
Tomášek na skvělém 2. místě. V hlav-
ní kategorii do 15 let nás zastupovali 
Petr Stejskal a Daniela Špačková. 

Také jim se vystoupení velmi vydařila 
a společně s ostatními 33 soutěžícími 
připravili pro posluchače obdivuhod-
ný kulturní zážitek.

Úspěch našich dě   nás velmi těší. 
Stejně tak radostné je zjištění, kolik 
dě   lidové písně zpívá, kolik nádher-
ných horáckých písní „žije“, kolik lidí 
v dnešní době folklor oslovuje.

vedoucí souboru Groš

Projekt „Bystřicko čte 
dětem“ slaví 10. výročí!

Alkohol ─ metla pro lidstvo nebo radost pro člověka?
Mo  o: Dle některých vědců v denním malém, pravidelném množství al-

kohol prospívá, ve velkém a větším množství, zvláště pravidelném, škodí 
jak tělu, tak duchu člověka. 

Když jdou dva švestkovou alejí, mají různé představy. Jeden vidí vrcho-
vatou mísu chutných, šťavnatých knedlíků, druhý vidí skleničku plnou 
průhledné teku  ny. Slivovice je zázrak přírody, kdy z nechutné, páchnoucí 
kaše, se v pálenici objeví čirý, jiskřící a ře  zkující čurůček dráždící všechny 
smysly člověka svojí vůní a chu  .

SLIVKOŠT 2017

Sobotní odpoledne 8. 4. 2017 bylo 
v KD Lískovec veselo. Po dvou letech 
(koná se střídavě přes rok s družební 
obcí Ochoz u Tišnova) se na prostře-
ném stole objevilo 22 lahví ovocných 
pálenek. Po zahájení starostou SDH 
Ladislavem Lukáškem přednesl pra-
vidla soutěže „prezident“ slivkoštů 
Laďa Trdý. Vyhlásil čtyřhodinový ma-
ratón koštování a hodnocení doda-
ných produktů. S úbytkem vzácných 
teku  n v lahvích se přirozeně zvyšo-
vala i provozní teplota v prostorách 

KD. K zakousnu   bylo dostatek masi-
tého i sladkého občerstvení a dobrou 
zábavu udržovala malá kapela. Po 
likvidaci pálenkových zásob a vyplně-
ní všech hlasovacích lístků došlo na 
slavnostní vyhlášení šes   nejlepších 
vzorků a předání cen. Na tvářích zú-
častněných byla vidět spokojenost, 
což bylo pro organizátory neklamné 
znamení, že se „slivkošt“ opět vyda-
řil. Takže díky všem a ať se ve zdraví 
znovu sejdeme za dva roky.

JŠ

Psal se rok 2006, když se zrodila myšlenka založit obecně prospěšnou 
společnost Celé Česko čte dětem. Ještě v roce 2006 se tedy pod záš  tou 
prezidenta republiky, tehdy ještě Václava Havla, začala pořádat první čtení 
pro dě   za účas   mnoha známých osobnos  , které měly zejména zajis  t 
větší propagaci a popularitu akce. Začaly se tak postupně naplňovat cíle 
projektu a tato myšlenka se šířila napříč celou Českou republikou. 

Co je tedy cílem? Hlavní cíl této akce je svým způsobem velice jedno-
duchý. Přivést dě  , ale i dospělé, v dnešní přetechnizované době ke kla-
sické  štěné knize a k předčítání rodičů svým dětem. Důležitá je zejména 
propagace hlasitého čtení a mo  vování rodin, aby si navzájem četli, a to 
nejen rodiče dětem, ale také dě   dětem, prarodiče dětem apod. Dalším 
významným cílem je ukázat dětem i dospělým kouzlo klasické knihy a kouz-
lo prožitku při čtení knihy, která také značně rozvíjí dětskou představivost 
a fantazii, obohacuje jejich slovní zásobu a podporuje jejich schopnost vyja-
dřovat se na veřejnos  . Jedná se tedy o značnou podporu emocionálního, 
psychického, myšlenkového a morálního rozvoje dě   i mládeže.

V našem Mikroregionu Bystřicko se této myšlenky jako první chopila obec 
Vír pod vedením pana starosty Ladislava Stalmacha, který jako první začal 
pod hlavičkou obce pořádat čtení dětem. Na výzvu vírského starosty poté 
reagovaly některé další bystřické obce. Od konce roku 2008 jich bylo celkem 
15 a začala se tak tvořit jedna dlouholetá místní tradice. Poprvé byla v tomto 
roce také podána žádost o dotaci z Fondu Vysočiny, která byla pro rok 2009 
úspěšně schválena. Od roku 2009 je tedy tento projekt každoročně fi nančně 
podporován vedením Kraje Vysočina, za což velice děkujeme. 

Během těchto dlouhých dese   let se v našem regionu vystřídala také celá 
řada více i méně známých osobnos  , které jsou vždy velkým lákadlem pro 
všechny dě   i jejich rodiče. Byl zde například herec Bolek Polívka, moderátor 
Zdeněk Podhůrský, dabérka a herečka Valérie Zawadská, zpěvák Petr Bende, 
herec a moderátor Zdeněk Junák, herec Saša Rašilov, spisovatelka Mar  na 
Drijverová, cestovatel Ladislav Zibura, loutkoherec Jan Hrubec a mnozí další. 

Kolik čtecích večerů a dnů se za těch deset let projektu „Bystřicko čte 
dětem“ uskutečnilo? Zní to sice až neuvěřitelně, ale celkem proběhlo přes 
550 jednotlivých čtení, v průměru tedy 55 čtení ročně během 3 měsíců. 

A co říci závěrem? Za celý Mikroregion Bystřicko děkujeme všem našim 
sponzorům, zejména Kraji Vysočina, společnos   E.ON Česká republika s.r.o. 
a také vydavatelům dětských časopisů, kteří nám každoročně zdarma posky-
tují neprodaná čísla dětských časopisů z předchozího roku. Z nich jmenujme 
zejména časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka, Dráček a Čiperka. Doufá-
me, že tato krásná tradice bude i nadále úspěšně pokračovat. 

zaměstnanci Mikroregionu Bystřicko

Turnaj neregistrovaných  
ve stolním tenisu 

Dne 18. 3. 2017 se v tělocvičně ZŠ v Rovečném uskutečnil již 11. ročník 
turnaje pro neregistrované hráče ve stolním tenisu. 

Letos si do Rovečného přijeli zahrát stolní tenis 3 ženy, 13 žáků a 35 mužů ze 
tří krajů (Jihlava , Brno, Pardubice). Turnaj měl velmi dobrou sportovní úroveň 
ve všech kategoriích a vítězové si odnesli diplomy, poháry, medaile a hodnot-
né věcné ceny. Pořadatelé děkují všem sponzorům, protože bez jejichž přispě-
ní by se turnaj nemohl uspořádat.

Pořadí turnaje:
Ženy                                            
1. Mar  na Ondrová – Rozseč n. Kunšt.
2. Vlasta Křížová – Olešnice n. Mor.
3. Mar  na Zbytovská – Dalečín

Mládež
1. Karolína Křížová – Olešnice n. Mor.
2. Alex Maresch – Bystré u Poličky
3. Mar  n Holčák – Bystré u Poličky
4. Pavel Chadima – Litomyšl

Muži
1. Mar  n Polách – Rovečné
2. Lukáš Propper – Sádek u Poličky
3. Luděk Řehoř – Boskovice
4. Chadima Jiří – Litomyšl
5. Fran  šek Mareš – Černvír
6. Josef Hanyk – Bystré u Poličky
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MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393-4, 731 575 342

MAS Zubří země vyhlásí první výzvy IROP 
 
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), 
vyhlásí 4.5.2017 první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  
Znění výzvy včetně všech jejích příloh je ke stažení na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: 
http://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/.  
 
Výzvy IROP jsou vyhlášeny pro tato opatření:  
Číslo 
výzvy 

OP 
Program Název výzvy 

Výše 
alokace na 

výzvu 

Termín 
vyhlášení 

výzvy 

Ukončení příjmu 
žádostí 

1. IROP Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy  4 000 000 Kč 4.5.2017 
23.6.2017 do 

12.00 hod. 

2. IROP Podpora infrastruktury pro sociální služby  3 000 000 Kč 4.5.2017 
23.6.2017 do 

12.00 hod. 

3. IROP Investice do kapacit a modernizace vybavení škol 5 000 000 Kč 4.5.2017 
23.6.2017 do 

12.00 hod. 
 
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM: 
Výzvy MAS č. 1, 2 a 3 z IROP, se budou týkat následujících oblastí podpory:  

1. Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy 

Kdo může žádat: 
Obecně: kraj, obec, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, u určitých aktivit i dopravci ve 
veřejné dopravě a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 

Na co lze žádat: 
Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, podporu bezpečnosti (tj. 
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce 
chodníků, výstavba nových cyklostezek). 

2. Podpora infrastruktury pro sociální služby  

Kdo může žádat: 

Obecně v Rozvoji sociálních služeb: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 
V oblasti Sociálního bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. 

Na co lze žádat: Podpora budování infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, zázemí pro terénní služby, ambulantní 
sociální služby, podpora pobytových sociálních služeb a sociálního bydlení. 

3. Investice do kapacit a modernizace vybavení škol (ZŠ, SŠ, VOŠ, zájmové a neformální vzdělávání mládeže a 
celoživotní vzdělávání)  

Kdo může žádat: 

Obecně: kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání / středního vzdělávání a vyšší odborné školy a další subjekty 
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Na co lze žádat: Podpora je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, školských zařízení a dalších zařízení 
podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Další informace jsou podrobně uvedeny v každé výzvě! 
 

Přijaté žádosti v 1. výzvě PRV 
V 1. výzvě PRV kancelář MAS Zubří země obdržela celkem 19 žádostí o dotaci: 

 Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání – 8 žádostí  
 Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů – 0 žádostí 
 Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání - 9 žádostí  
 Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – 2 žádosti 

Přijaté projekty mají celkové výdaje ve výši 10 253 686,– Kč a požadovaná dotace u těchto projektů 
je 4 406 370,– Kč  (viz seznamy přijatých žádostí, které jsou uveřejněny na webu MAS). V současné době 
probíhá v kanceláři MAS kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. 
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GDP KORAL, s. r. o.  
 
společnost se zahraniční účastí zabývající se výrobou vyztužených plastů (kompozitů) se 
sídlem v Tišnově hledá vhodné kandidáty na pozici:  
 

Operátor výrobní linky 
 
Popis pozice  
 
Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně vykonávat příslušné aktivity při výrobě na 
linkách, přípravě linek, kontrole průběhu výroby, kontrole kvality a měření vyrobených 
profilů, případně jejich ukládání, balení nebo přepravě k dalšímu opracování v rámci 
společnosti. Práce je v nepřetržitém provozu. 
 
Činnosti 
 

 Příprava výrobní linky 
 Příprava matrice 
 Obsluha výrobní linky, včetně rozjezdu, doplňování materiálu, čištění, odstraňování a 

prevence drobných závad 
 Kontrola kvality a detekce neshod 
 Práce s výrobní dokumentací a měřidly  
 Práce s formami a přípravky 
 Dodržování pořádku ve výrobní hale, míchárně, shromaždištích odpadů a na dalších 

plochách a dle plánu úklidu areálu 
 Výkon práce dle instrukcí a požadavků od vedoucího směny 

 
Požadavky 
 

 Střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována 
 Zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12-ti hodinnové směny 
 Manuální zručnost 
 Schopnost pochopit zadaný úkol 
 Schopnost řešit jednodušší problémy 
 Rychlost, preciznost, dodržování kvality a pořádku 

 
Nabízíme 
 

 Bonus za nástup 10.000 Kč 
 Základní měsíční mzda včetně osobního ohodnocení 23 – 26 tis. Kč 
 Měsíční odměny za plnění plánu až 5.000 Kč 
 Roční odměny za splnění plánu a přítomnost až 10.000 Kč 
 Příspěvek na stravování 
 5 týdnů dovolené 
 Stabilní zaměstnání v zajímavém a rozvíjejícím se oboru 

 
Pokud Vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti Za 
mlýnem 5, k rukám paní Cibulkové případně emailem cibulkova@gdpkoral.com 

INZERCE
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RŮZNÉ

více na
www.adoz.cz

nebo
tel. 566 591 911

Přijímáme nové
zaměstnance na pozice

obsluha strojů 
a montáže,

seřizovač CNC strojů,

technolog
výroby.

Svět v pohybu. Světwww.adoz.cz  eshop.adoz.cz

Jsme
moderní

strojírenská
firma.
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

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

 
Požadujeme: 
- praxe min. 5 let, zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství výhodou 
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ výhodou, není podmínka 
- samostatnost  a spolehlivost, zodpov dný p ístup k práci 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  
- nadstandardní finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
- p es asová práce spíš výjimkou 
- jistotu práce u stabilní firmy 
Termín nástupu:  
-   dohodou (možno ihned) 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500, 602 759 601 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

 
 
 
 

 ZEDNÍKA
hledají do stálého pracovního pom ru
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INZERCE
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SUVerén
pro každou příležitost

386.700 Kčod

Nepřekonatelná ve městě Suverénní v terénu

Nová Suzuki Vitara

AUTO Pečinka, s.r.o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz


