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Koloběh pitné vody 
v ekopavilonu na EDENU

 Vodárenskou akciovou společ-
nos   byl v Centru Eden naistalován 
nový model, který návštěvníkům 
předvádí koloběh pitné vody. Ná-
vštěvník pus   vodu z kohoutku a pak 
sleduje, jak proudí přes jednotlivé 
segmenty, které charakterizují vyu-
ži   vody v domácnos  , její násled-

né čištění a úpravu, cestu zpět do 
přírody a opětované využi  . Modul 
vyrobila společnost ESL speciálně 
pro Vodárenskou akciovou společ-
nost, která ho věnovala bystřickému 
ekologickému centru. Umístěný je 
ve futuris  cké stavbě ekopavilonu.

Josef Vojta, místostarosta

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘED ZIMNÍM STADIONEM

V pozdním letním období vrcholí 
projektování nového dětského hřiš-
tě před zimním stadionem v Lužán-
kách. V návaznos   na hřiště je také 
počítáno s novým parkovištěm u 
zimního stadionu, které je již nedo-
stačující. Nové dětské hřiště „si hra-
je“ s terénem, kdy do výškové úrov-

ně terasy zimního stadionu vybíhají 
tři kruhové násypy. První vymezuje 
prostor pro lanovou pyramidu. Prs-
tenec je protkán prolézacími tunely, 
které se rozbíhají do tří světových 
stran. Druhý prstenec slouží jako 
základna pro čtyři různobarevné 
zemní trampolíny. Tře   násep, který 

bude mít po svém obvodu plochy 
z umělého povrchu, je opatřen lany 
a nese lezeckou „skaličku“. Prostor 
mezi dětským hřištěm a parkoviš-
těm využívá opět terénu pro lano-
vou dráhu a dále budou osazeny 
další herní prvky. Celý areál hřiště 
bude obehnán nízkým živým plotem 

v kombinaci s ple  vem. Jednotlivé 
herní prvky budou propojeny mla-
tovými pěšinami a k občerstvení by 
měl sloužit bufet zimního stadionu. 
Jestli vše půjde hladce, rádi bychom 
provoz spus  li v letních měsících 
příš  ho roku.

Josef Vojta, místostarosta

Ohlédnu   
za 2. ročníkem 

START FILM 
FESTU

Děkujeme! Děkujeme hlavně vám 
všem, kteří jste přišli a prožili s námi 
několik fantas  ckých srpnových 
dnů. Skvělé fi lmy z kinematografu 
bratří Čadíků, projekce student-
ských fi lmů a výborná atmosféra po 
celou dobu nás utvrzuje v tom, že 
tře   ročník se může posunout opět 
o velký kus dopředu.

 Těšíme se na Vás v srpnu 2018!
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

prace@werawerk.cz
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Sňatky

Úmr  

Jubilan  

Stále s láskou vzpomínají 
přítelkyně Jarka Kozáková, 

bratři Jiří a Josef Mazourkovi 
s rodinou a sestry Marie 

Handlová a Marta Pelánová 
s rodinou.

VZPOMÍNKA
13. září by se dožil 72 let pan 

VÁCLAV MAZOUREK 

27.7. Naděžda Kolářová

 Petr Rosenberg

12.8. Květa Sedláková

 Lukáš Holemý

12.8. Veronika Kincová

 Jan Polák

              

ZÁŘÍ 2017

Marie Dvořáková 90 let

Ludmila Vodičková 87 let

Marie Šauerová 86 let

Marie Prosecká 85 let

Růžena Bělíková 80 let

Václav Volf 75 let

Jarmila Menšíková 70 let

Radka Guldová 70 let

Milena Trnková 70 let

Milena Vašíková 70 let

ČERVENEC 2017

   4.7. Alois Stehlík 75 let

12.7. Dušan Baran 55 let

23.7. Věra Přesličková 77 let

25.7. Bohumil Samek 96 let

Odešel hasič velkého srdce

Dne 8. července letošního roku 
se rodina, veřejnost a hlavně dobro-
volní i profesionální hasiči rozloučili 
s panem Aloisem Stehlíkem. Tento 

člověk nevelkého vzrůstu byl pro 
celé generace dobrovolných hasičů 
vzorem a oddaným bratrem velkého 
srdce. Alois Stehlík zemřel ve věku 75 
let. Členem Sboru dobrovolných ha-
sičů Bystřice nad Pernštejnem byl od 
roku 1978. V průběhu let vykonával 
různé funkce až po velitele stanice. 
V průběhu roků obdržel za dobrou 
práci několik velmi významných čest-
ných uznání a vyznamenání. 

Po práci v uranových dolech a pro-
fesionálních hasičů se plně věnoval 
hasičům dobrovolným. Jeho každo-
denní návštěvy stanice byly tradiční 

a některým mladším kolegům byly 
trnem v oku. Lojzík, jak mu přátelé 
důvěrně říkali, se velmi zasloužil o 
nákup nového zásahového vozidla. 
Dočkal se oslav významného výročí 
založení sboru dobrovolných hasi-
čů v Bystřici nad Pernštejnem – 140 
let. Velmi dbal na pořádek a složení 
výjezdní jednotky. Co to bylo zásahů 
a probdělých nocí u velkých požárů, 
nehod nebo při technických pomo-
cích. Byl neúnavným organizátorem 
různých akcí, jako byly hasičské závo-
dy, lyžařské závody, taneční zábavy a 
plesy. Byl také čás   svého srdce cyk-

lista, proto asistence sboru při pořá-
dání etapových závodů mu přinášela 
velkou radost. S městem dokázal na-
jít společnou řeč i při pořádání pou  , 
hodů, čarodějnic a mnoha dalších 
akcí. Za tuto činnost a za zásluhy o 
rozvoj sboru dobrovolných hasičů 
mu byla v roce 2012 udělena Cena 
starosty města. Zkrátka, když se něco 
dělo, chtěl být při tom!

Já i celé zastupitelstvo bychom 
chtěli panu Aloisi Stehlíkovi podě-
kovat a věnovat mu krátkou vzpo-
mínku.

Karel Pačiska

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ  ŘÍJEN 2017
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Pane vedoucí, pod Vás spadají 
zaměstnanci s rozmanitou pracovní 
náplní. Je možné takto různorodou 
problema  ku vůbec obsáhnout? 

Náš odbor je opravdu spleten 
z několika různorodých úseků. Od 
matriky a evidence obyvatel s vydá-
váním pasů a občanek, přes školství 
a kulturu, po vnitřní správu úřadu a 
turis  cké informační centrum.  Z to-
hoto pohledu je řízení takto nesou-
rodého celku složitější, na druhou 
stranu pro mě mnohem pestřejší a 
zajímavější. Proniknout do hloubky 
veškeré problema  ky jednotlivých 
oblas   není jistě možné a myslím, 
že to není ani cílem. Na každém úse-
ku mám výborné spolupracovníky, 
kteří jsou na danou oblast specia-
lizováni. Mým úkolem je spíše ko-
ordinovat věci v případě, kdy něco 
zaskřípe, nebo rozhodnout, kdy je 
třeba. Já osobně mám na staros   
vyřizování s  žnos  , pe  c a žádos   o 
informace, řešení přestupků na úse-

Mgr. RADEK VOJTA – VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍHO A ŠKOLSTVÍ
„Zevnějškem nejsem asi zrovna prototyp úředníka“

ku vnitřní správy, vypracování ně-
kterých smluv. S nadsázkou říkám, 
že na mě spadne to, co se nikam ne-
hodí, nebo co nikdo nechce. Tak se 
i stalo, že mám v gesci i zmiňované 
infocentrum, výrobu těchto novin, 
ale i úsek IT. Po celou dobu mého 
fungování na úřadě jsem také, dou-
fám, pravou rukou tajemnice Evy 
Špatkové. Společně připravujeme a 
konzultujeme jak tvorbu vnitřních 
předpisů úřadu, tak předpisů obce i 
všelijaké právní otázky, které se při 
naší práci vyskytnou. I když zevněj-
škem nejsem asi úplně prototyp 
úředníka 30. let minulého stole  , 
nejbližší spolupracovníci by asi po-
tvrdili, že jsem celkem pedant.

Pokud vím, podobnou pozici jste 
zastával i na Okresním úřadě ve 
Žďáře nad Sázavou.

Ano, rok před zrušením okresních 
úřadů v roce 2002 jsem dosáhl na 
post vedoucího odboru kanceláře 
přednosty, kde pode mne spadalo 
cca 250 zaměstnanců. Při vší smůle se 
zrušením okresních úřadů jsem měl 
to štěs  , že o moje služby projevilo 
zájem bývalé vedení radnice v Bystři-
ci. Už je to však neuvěřitelných 15 let. 

Můžete představit jmenovitě své 
pracovníky a stručně dodat jejich 
pracovní náplň?

Chod sekretariátu starosty zajiš-
ťují paní Alena Brázdová a Kateřina 
Turová. Kromě funkce podatelny 
úřadu a telefonní ústředny připra-
vují posudky občanů. Jejich same-
tový hlas můžete pravidelně slyšet 
v místním rozhlase. Pod tento úsek, 
tedy úsek vnitřní správy úřadu, spa-

dá i mzdová účetní paní Jana Slezá-
ková, která má kromě našich výplat 
na staros   i BOZP a zastupování 
odboru v mé nepřítomnos  . Její 
kolegyní v kanceláři je pak Kateři-
na Juklová, která obhospodařuje 
pohledávky města (a že jich je) a 
jejich vymáhání. Významnou část ji 
zabírá přestupková agenda komise 
k projednávání přestupků. Prak  cky 
samostatné je pak oddělení školství 
s vedoucí Blankou Svobodovou a 
kolegyní Marcelou Mar  nkovou. 
Kromě základních a mateřských škol 
mají dále na staros   oblast kultury 
a památkové péče. Správnímu od-
dělení pak vládne Hana Holá, která 
spravuje evidenci obyvatel. Kolegyní 
pak je matrikářka Lenka Mar  n-
cová. Obě však kromě toho musejí 
zabezpečit společně s paní Olgou 
Tvarůžkovou i vydávání občanek a 
pasů. Objem práce při této činnost 
pocí  l na těchto přepážkách osob-
ně prak  cky každý z nás. Posledním 
úsekem je turis  cké informační cen-
trum s kolegy Barborou Vaškovou a 
Hynkem Jurmanem, které doplňuje 
grafi čka Janka Soukopová. Znalí věci 
vědí, že péče o návštěvníky je pou-
hou, i když nejvýznamnější, třešin-
kou na dortu. Součás   práce centra 
je také vydávání veškerých  skovin 
pro turisty, stejně tak jako novin, 
které právě držíte.

Můžete nám představit své nej-
bližší?

Moje manželka učí v mateřské 
škole Pohádka a vypadá tam spo-
kojeně. Syn Radek se letos dostal 
na práva v Olomouci, z čehož mám 
vážně radost. 

Jak nejraději trávíte volný čas? 
Jak říkají zkušenější, na baráku je 

pořád co dělat... Já však postupně 
vše ladím tak, abych právě na baráku 
nic dělat nemusel, což se mi vcelku 
daří. Jinak nejsem žádným velkým 
sportovcem, ale každý týden si jdu 
zahrát volejbal a basket. Pokud jsem 
v rekreačním volejbalu vyloženě prů-
měrným hráčem, v košíkové opravdu 
vynikám svojí podprůměrnos  . I když 
při mé výšce je takřka nemožné ne-
trefi t koš, mně se to daří s železnou 
pravidelnos  . Nicméně se super pro-
běhnu, protáhnu a všichni si uděláme 
žízeň na pivečko o tře  m poločase. 
Nejsem ani ten typ, co podléhá mo-
derním trendům a trendům zdravé-
ho životního stylu. Takže si hned ne-
běžím koupit cyklodres, gatě s plínou 
a nášlapy a nervu kiláky po místních 
kopcích hned jak si to přečtu v časo-
pise moderní ženy nebo muže.  Stej-
ně tak neběhám s chytrými hodin-
kami a nesleduji na nich ani tep, ani 
nic jiného. Mám rád lidi, kteří spor-
tují a dělají věci tak nějak přirozeně 
a ne jenom proto, že to zrovna le  . 
Když se mi chce na kolo, jdu na kolo, 
kdybych někdy dostal chuť na kuku-
řičné lupínky, tak si je prostě dám.

 Na co se nejvíce těšíte v nejbližší 
budoucnos  ?

V letošním roce jsem si užil svůj 
první větší trip po Ekvádoru jenom 
s batohem bez zajištěného noclehu, 
takže takové dobrodrůžo. V pozná-
vání podobných, pro našince málo 
profl áknutých zemí, bych rád pokra-
čoval. Snad se podaří v lednu vyrazit 
do Laosu. Úžasná bude jistě před 
Vánoci i lyžovačka v Livigno.

Ptal se Hynek Jurman

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA Bratrušínská překopka

29. července se na Bratrušíně 
nesla sportovní atmosféra. Na míst-
ním sportovním hřiš   se konal již 
7. ročník nohejbalového turnaje tří-
členných družstev.  Začátek byl v 11 
hodin a hrálo se průběžně celý den. 
Skvělá nálada, sportovní zdravá bo-
jovnost trvala až do večera. Celkem 
se zúčastnilo šest družstev i z neda-
lekého okolí. Vítězem se stalo domá-
cí družstvo ve složení Prokop J., Lo-

renc J., Palosz F., kterým byl předán 
putovní pohár. Na 2. místě skončilo 
družstvo: Houdek J., Houdek D., 
Pokorný M., na 3. místě družstvo: 
Pečinka M., Musil L., Dufek J. Všem 
děkujeme za účast a hlavně za bez-
problémový průběh turnaje. Velký 
dík patří hlavně členům SK Bratrušín 
za organizaci turnaje. 

Za SK Bratrušín Filipi Helena

OZNÁMENÍ
Plošná dera  zace v Bystřici n. P. bude 
probíhat ve dnech 20.9. - 10.10. 2017 

Dera  zace se bude provádět pokládáním návnad na předpokládaných 
místech výskytu, veřejných prostranstvích, v budovách města, obytných 
domech a rodinných domcích. 

Dera  zaci budou provádět vyškolení pracovníci fi rmy ASANAČNÍ 
SLUŽBY Hamry nad Sázavou, tel. 603 542 627 a 603 529 158, e-mail: von-
drackovaj@seznam.cz ve spolupráci s Městským úřadem v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

Upozorňujeme občany, že v době probíhající dera  zace je třeba 
zamezit volnému pobíhání domácích zvířat, psů a koček bez dohledu 
chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném poži   
nástrahy nebo uhynulého hlodavce vaším zvířetem! 

POZOR! 
Nesahejte na uhynulé či přiotrávené hlodavce. Je povinnos   prová-

dějící fi rmy tyto sesbírat a odstranit. 

Občané mohou své požadavky a poznatky k výskytu hlodavců nahlásit 
na: odbor životního prostředí tel. 566 590 325 nebo odbor bytového 
hospodářství tel. 566 590 372-4 

Občané, kteří bydlí v RD nebo bytových domech v soukromém vlast-
nictví a mají poznatky o výskytu hlodavců nebo z preven  vních důvodů, 
si mohou objednat položení jednorázového balení návnady ve svém ob-
jektu na náklady této akce.

P
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ZPRÁVY Z MĚSTA

TAJEMNÍK  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 

dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 

zařazeného do odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství

 Požadavky:

• VŠ vzdělání se zaměřením na vodní stavby a vodní hospodářství  nebo  příbuzného zaměření

• znalost zákonů v oboru a ve státní správě (zák. č. 254/2001 Sb.,  o vodách  ve znění pozdějších předpisů, 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů)

• praxe v oboru výhodou, zkouška ZOZ v oboru výhodou

• splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís. 312/2002 Sb. v platném znění

• velmi dobrá znalost a dovednost  práce na PC

• komunika  vní dovednost

• ŘP skup. B

• morální bezúhonnost

• nástup:  1. ledna 2018

Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o 
katalogu prací ve  veřejných službách a správě, v platném znění, platové zařazení  –  10. platová třída

ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIHLÁSIT  DO  30. září 2017 :

- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405,  593 15 Bystřice nad Pernštejnem k rukám 

tajemnice na e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz

- do  datové schránky: b3mbs36

- v přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení,  tul,  datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
příslušníka, telefonní spojení, datum a podpis zájemce  

- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru 
uchazeče.

V Bystřici nad Pernštejnem, 31. 8. 2017
JUDr. Eva Špatková
tajemnice MěÚ

V pátek 14. července proběhlo v 
Domaníně námětové cvičení SDH za 
účelem prověření funkčnos   požár-
ní techniky. Konalo se za účas   sbo-
rů z Domanína, Bohuňova a Lísku.

Na konci měsíce července se v kul-
turním domě v Domaníně konalo 
sousedské posezení doprovázené 

ZPRÁVY ZDOMANÍNA

hudbou ve stylu country. Na začátku 
srpna se pak v Domaníně promítaly 
dva fi lmy v rámci putovního letního 
kina. Samospráva Domanína děkuje 
všem, kteří se podíleli na zorganizová-
ní těchto akcí, jimiž byl o prázdninách 
obohacen kulturní život v obci.

V rámci doprovodného programu 
k sobotní etapě cyklis  ckého závodu 
Vysočina 2017 uspořádal Cyk-
lis  cký spolek Bystřice tradiční 
závody pro dě  . Přesun akce 
z ulice Dr. Veselého na ulici Ant. 
Štourače se ukázal jako pozi  v-
ní změna – rozlehlá plocha čer-
ného hřiště a zejména asfaltový 
„velodrom“ kolem parčíku na 
ulici Ant. Štourače nám umožnil 

vytvořit zajímavé a přiměřeně nároč-
né tratě pro zúčastněné dě   ve věku 
3 až 13 let. Především asfaltový okruh 
byl ideální trasou pro malé dě   na 
odrážedlech, kterých se tradičně zú-
častňuje nejvíce. Závodila asi čtyřicítka 
dě  , na závěr si ostrý závod dali i rodi-
če resp. prarodiče. Počasí vyšlo, nikdo 
se nezranil, a tak spokojenost byla na 
všech stranách.

Chocholouš, 
Chocholuša 

nebo 
Chocholuše?

V minulém čísle Bystřicka mě 
pobavil článek střelců o soutěži na 
střelnici Chocholouš. Chocholouš? 
To jsem nikdy neslyšela! Jaké bylo 
moje překvapení, když mi na TIC 
ukázali, že na mapě má kopec nad 
Domanínkem  skutečně jméno Cho-
cholouš. Jak je to tedy. 

Označení podobného druhu jsou 
tzv. pomístní jména, která se pře-
dávají z generace na generaci. Tvoří 
se různým způsobem; mohou to 
být jména vyjadřující citový vztah 
k lokalitě (Labuška, Bystřička), dále 
jména, která vznikla z pojmenování 
účelu (Kacířka = ces  čka z Lužánek 
do lesa Háje, kam se v dobách pro  -
reformace chodili modlit protestan-
 ), jména vyjadřující umístění loka-

lity (Fortna = brána do města, dnes 
pod DDM, Forota = horní část ulice 
Novoměstská, Rovinky = původně 
ulice K Domanínku a nově dnes ulice 
k ní souběžná), a nejčastěji to jsou 
jména vyjadřující majetkový vztah 
(Vašinův rybník, Kalousův mlýn). U 
některých jmen je však těžké od-
hadnout původ (Kazbala, Skřipec, 
Argen  na). Zajímavé je, že na inter-
netu můžete najít Slovník pomíst-
ních jmen, kde pod Bystřicí najdete 
celou spoustu těchto označení. 
Názvy jsou ovšem zapsány v míst-
ním nářečí (tzv. českomoravské), 
pro které je např. typická koncovka 
a po měkkých souhláskách, a proto 
tam najdete Chocholuša; spisovně 
ovšem Chocholuše (ženský rod). 
Ve slovníku najdeme i názvy Horní 
a Dolní Rácová, pamětníci připomí-
nají i Farskou Rácovou, tudíž by „do-
hromady“ mohly být i ty Rácovy, což 
je forma, která se mezi lidmi používá 
stále, bez ohledu na „úřední“ ozna-
čení Rácová. 

Myslím, že z povahy věci vyplývá, 
že používat se mají ty tvary, které 
jsou mezi lidmi skutečně frekvento-
vané, nikoli tvary upravené geodety. 
Pomístními jmény se udržují vztahy 
k rodnému kraji, je tedy dobré je re-
spektovat a oživovat a pokud možno 
používat tam, kam patří.

J. Michálková

Fejeton



cí po stezce. Obecně pla  , že cyklis-
té smějí jet jen jednotlivě za sebou. 
Musím říci, že jízdním kolem se z 
hlediska provozu na pozemních 
komunikacích rozumí i koloběžka. 
Tedy jak bylo konstatováno výše, 
srážka nebo havárie jízdního kola 
nebo koloběžky je za daných pod-
mínek dopravní nehodou, která 
má svá další pravidla pro účastníky 
po dopravní nehodě, ale to není 
v dnešním článku to podstatné.

Podstatná úloha předmětného 
článku je obeznámení účastníků s 
dodržováním daných pravidel na 
společné stezce pro chodce a cyk-
listy.

Jak bylo uvedeno shora, tak je 
chodec i ten, kdo vede psa, tudíž 
ten má právo na předmětné spo-
lečné stezce pro chodce a cyklisty 
být; nicméně vlastník nebo držitel 
psa pohybující se na této pozemní 
komunikaci je povinen zabránit po-
bíhání těchto zvířat po pozemní ko-
munikaci. Když budeme uvažovat o 
vedení psa na vodítku, je vlastník 
nebo držitel tohoto předmětného 
psa povinen jako účastník provozu 
na pozemní komunikaci chovat se 
ohleduplně a ukázněně, aby svým 
jednáním neohrožoval život, zdraví 
nebo majetek jiných osob ani svůj 
vlastní, ani neohrožoval život zvířat. 
Toto pla   pro všechny účastníky 
provozu na pozemních komunika-
cích.

Mimo jiné lze poukázat také na 
občanský zákoník, z kterého vyplý-
vá, že způsobí-li škodu zvíře, nahra-
dí ji vlastník, ať již bylo pod jeho do-
hledem nebo pod dohledem oso-
by, které vlastník zvíře svěřil, anebo 
se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, 
které zvíře bylo svěřeno nebo která 
zvíře chová nebo jinak používá, na-
hradí škodu způsobenou zvířetem 
společně a nerozdílně s vlastníkem.  

Ještě taková maličkost: chodec 
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Něco málo ze základních pojmů a povinnos   na společné stezce pro chodce a cyklisty
Proza  m tak nějak obecně.
Z obecného hlediska de jure je 

společná stezka pro chodce a cyk-
listy, která je označena dopravní 
značkou C 9a „Stezka pro chodce 
a cyklisty společná“, C 9b „Konec 
stezky pro chodce a cyklisty spo-
lečné“, brána jako účelová pozemní 
komunikace (potažmo místní po-
zemní komunikace IV. třídy). Což 
znamená, že na tuto pozemní ko-
munikaci právem pla   předpisy a 
povinnos   ze zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých 
zákonů.

Řekl bych, že je nutné v tuto 
chvíli uvést základní pojmy z uve-
deného zákona, jako jsou: účastník 
provozu, řidič, nemotorové vozi-
dlo, chodec.

Účastník provozu na pozemních 
komunikacích je každý, kdo se pří-
mým způsobem účastní provozu 
na pozemních komunikacích;

Řidič je účastník provozu na po-
zemních komunikacích, který řídí 
motorové nebo nemotorové vozi-
dlo anebo tramvaj, řidičem je i jez-
dec na zvíře  ;

Nemotorové vozidlo je přípoj-
né vozidlo a vozidlo pohybující se 
pomocí lidské nebo zvířecí síly, na-
příklad jízdní kolo, ruční vozík nebo 
potahové vozidlo;

Chodec je i osoba, která tlačí 
nebo táhne sáňky, dětský kočárek, 
vozík pro invalidy nebo ruční vozík 
o celkové šířce nepřevyšující 600 
mm, pohybuje se na lyžích, koleč-
kových bruslích nebo obdobném 
sportovním vybavení anebo pomo-
cí ručního nebo motorového vozíku 
pro invalidy, vede jízdní kolo, moto-

cykl o objemu válců do 50 cm3, psa 
a podobně.

K poslednímu pojmu musím 
konstatovat, že pokud chodec tlačí 
širší vozík než 600 mm je již řidičem 
nemotorového vozidla, což pla   i 
za situace vedení motocyklu o ob-
jemu válců vyšší než 50 cm3; toto 
má dle zákona jednoznačný vliv na 
posouzení dané situace, neboť se 
jedná v těchto a obdobných pří-
padech o dopravní nehodu, která 
byla způsobena v přímé souvislos   
s provozem vozidla v pohybu, i když 
je jenom vedena tzv. chodcem.

Citovaný zákon pamatuje mimo 
jiné na povinnos   chodce na po-
zemních komunikacích, nicméně, 
jak již bylo shora řečeno, budeme 
se zabývat chováním na společné 
stezce pro chodce a cyklisty.

Chodec musí užívat především 
chodníku nebo stezky pro chodce. 
Jiní účastníci provozu na pozem-
ních komunikacích než chodci ne-
smějí chodníku nebo stezky pro 
chodce užívat (toto pla   zejména 
na motorová vozidla).

Je-li zřízená stezka pro chodce a 
cyklisty označena dopravní znač-
kou, viz. shora uvedenou, nesmí 
chodec ohrozit cyklistu jedoucího 
po stezce. Osoba pohybující se na 
lyžích, kolečkových bruslích nebo 
obdobném sportovním vybavení 
nesmí na chodníku nebo stezce 
pro chodce ohrozit ostatní chodce. 
Pokud dojde ke srážce dvou chod-
ců, nejedná se o dopravní nehodu; 
obecně se jedná o událost v provo-
zu na pozemních komunikacích.

Tato výše uvedená povinnost 
pla   samozřejmě opačně pro cyk-
listy využívající společnou stezku 
pro chodce a cyklisty; je-li zřízena 
stezka pro chodce a cyklisty ozna-
čena společnou dopravní značkou, 
nesmí cyklista ohrozit chodce jdou-

na chodníku a na společné stezce 
pro chodce a cyklisty chodí vždy 
vpravo, pokud na stezce pro chod-
ce a cyklisty je vyhrazený pruh pro 
každý subjekt chodí chodec ve 
svém pruhu taktéž vpravo; vlevo 
po levé krajnici vozovky se chodí 
jen tam, kde není chodník nebo je-
-li neschůdný. 

Smyslem tohoto  krátkého člán-
ku nebylo  uvést případnou hrozbu 
od příslušného orgánu dohledu 
nad provozem na pozemních ko-
munikacích, a to policií, ale měl 
vám dát nezbytné informace o 
tom, že předmětná pravidla existují 
a jsou potažmo vynu  telná zákon-
ným předpisem.

Smyslem života každého z nás 
má být lidská sounáležitost a po-
spolitost, zejména ohleduplnost ke 
každému; a to pla   taktéž zejména 
na pozemních komunikacích, kde 
dochází dennodenně k vážným po-
škozením na zdraví a životě. Děkuji.      

Jiří Daniel
Odbor dopravy a SH  

Silnice v Domanínku, konkrétně ulice K Hájům (do Rozsoch) je uza-
vřena až do konce listopadu a to z důvodu prací na kanalizací a vodo-
vodu.

Během měsíce srpna probíhalo odbahnění rybníka na Rovinkách. Jedná 
se o úvodní etapu úpravy této lokality na kterou budou v příš  m roce nava-
zovat výstavba pěšinek, aby vzniklo nové odpočinkové zákou  .



Úprava rybníku a uzavírka v Domanínku
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Výkopy ve městě
Jak bylo avizováno v minulém Bystřicku, ve městě se rozjela výstavba nové 

op  cké sítě. Nyní je zcela „rozkopáno“ sídliště I, poté se výkopové práce pře-
sunou na druhé sídliště. Op  cká síť bude rozvedena do všech městských 
bytů na jmenovaných sídliš  ch. Celá akce bude ukončena v únoru 2018.

Josef Vojta, místostarosta

Kurzy na Edenu
V minulých letech připravilo centrum Eden několik zajímavých kurzů te-

ma  cky zaměřených na včelařství, bylinkářství nebo výrobu domácích mar-
melád. I pro letošní závěr roku tomu nebude jinak. V měsíci září to bude kurz 
drátkování a v měsíci říjnu kurz výroby přírodní kosme  ky. Další kurzy při-
pravujeme a budeme rádi, když nám napíšete, jaká témata by vás zajímala. 
Tak neváhejte a vaše nápady a náměty na další kurzy zasílejte na program@
centrumeden.cz.

Kurz drátkování 

Přijďte se odreagovat od shonu 
všedního dne a zúčastněte se v so-
botu 23. 9. 2017 od 9.00 do 14.00 
hod. kurzu drátkování.  

Kurz bude probíhat na statku v 
centru Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem. Pod vedením zkušeného 
lektora se naučíte základům drát-
kování.  S sebou si přineste dvě 
porcelánové nádobky, skleničky 
nebo větší kamínky, které si spo-
lečně odrátkujete. V ceně kurzu je 
zahrnuto zapůjčení nářadí, materi-
ál na výrobu a drobné občerstvení. 

Kapacita je 12 osob. Každý účast-
ník si odnese cer  fi kát o absolvo-
vání kurzu a vlastnoruční výrobky. 
Cena kurzu je 800 Kč/os. 

Mýdlařský kurz

Chcete se naučit vyrábět pří-
rodní kosme  ku? Stačí se přihlásit 
na kurz, který se bude konat dne 
21. 10. 2017 od 9.00 do 16.00 hod. 
v centru Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem. Kurz povede paní Hufová 
z mýdlárny sv. Kláry.  Zkušená lek-

torka vás seznámí s historií mýdel, 
druhy mýdel, mýdlovým "ekopra-
ním", proč používat přírodní mý-
dla, podrobným postupem výroby 
metodou za studena, návodem na 
vytvoření vlastního mýdla, slože-
ním mýdla a přísadami (bylinky, vý-
živné oleje, barvení mýdel, přírodní 
vůně), postupy při výrobě různých 
druhů mýdel, prezentace a balení 
mýdel, představení českých mýd-
láren, povídání o přírodní kosme-
 ce, atd. Po dobu konání kurzu je 

připraveno občerstvení a zajištěn 
pitný režim. Každý účastník si od-
nese cer  fi kát o absolvování kurzu 
a mýdlo z mýdlárny sv. Kláry. Cena 
kurzu je 1.190 Kč/os.

Chcete se zúčastnit, ale nemá 
vám kdo pohlídat dě  ? Vezměte 
je s sebou. Během kurzu bude za-
jištěné hlídání dě   v areálu centra. 
Více informací se dozvíte na www.
centrumeden.cz nebo na tel.: 
730 898 699. Neváhejte a přihlaste 
se, počet volných míst je omezený.

Přihlášky a  py na další kurzy, 
které by vás zajímaly, zasílejte na 
program@centrumeden.cz.

Turis  cké informační centrum 
rozšířilo o letních prázdninách svůj 
sor  ment i služby. K magnetkám 
Bystřice n. P., Zubštejnu, Dalečínu 
a Pernštejnu přibyla Vírská přehra-
da, mezi turis  ckými vizitkami se 
objevil Pyšolec i Aueršperk a kniž-
ní produkce rozšířila svoji nabídku 
o druhé vydání Ozvěn Vysočiny. 
Nově můžete na našem TIC nákup 
uhradit platební kartou. Zavítejte 
k nám i po prázdninách, chystáme 
další novinky!

NOVINKY Z TIC
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Přijďte se podívat do kovárny v Lísku v rámci Dne otevřených ateliérů

Jedním z kumštýřů, který se do 
této akce přihlásil, je i umělecký 
kovář Jiří Hudec, který nám o sobě 
sdělil několik základních informací a 
pozval nás a veřejnost do své dílny 
v Lísku.

"Počátek podnikání sahá do roku 
2006, kdy jsem stavěl dílnu, ale sa-
motné kovářské řemeslo jsem začal 
provozovat na začátku roku 2007 a 
tudíž na začátku roku jsem oslavil 
10  leté výročí. Zpočátku jsem dělal 
mimo kovářských prací i zámečnic-
ké, ale na ty v dnešní době už není 
žádný prostor. Kovařiny je tolik, že 
s  hám uspokojovat přibližně polo-

vinu poptávky. Výrobní sor  ment je 
tvořen nabídkou vlastních výrobků a 
doplněn o zakázkovou výrobu. Hlav-
ní zaměření je tzv. „selské kování“ – 
kované výrobky do starých chalup, 
roubenek, chat pro období přibližně 
150 let nazpět.

Ze zajímavých prací v okolí mohu 
uvést výrobu replik kovaných mříží 
na vítochovský kostelík, rekonstruk-
ci 150 let starých kovaných bran na 
hřbitov v Lísku, rekonstrukci 200 let 
starého kovaného kříže na márni-
ci na hřbitově v Lísku a např. ještě 
zhotovení kovaného zábradlí před 
historickou budovu radnice v Bys-

I v letošním roce proběhne ve dnech 7. a 8. října akce Dny otevřených 
ateliérů. Stejně jako v předchozích letech byli vyzváni k účas   tvůrci 
– výtvarníci, uměleč   řemeslníci a vůbec kumštýři působící v Kraji 
Vysočina, kteří mají zájem v rámci akce pozvat veřejnost do svého 
ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit 
s návštěvníky o svém díle, případně i nějaké dílo prodat. 

Podařené náměs  čko
Bystřické léto pokračovalo v sobotu 19. srpna Folk coun-

try náměs  čkem. Přestože meteorologové hlásili celodenní 
déšť, počasí nakonec vyšlo na jedničku. Každý z diváků si pak 
mohl naplno užít již desátý ročník této povedené akce. Bys-
třický matador a písničkář Laďa Zítka představil nejen svoje 
nové písně, ale i své nové autorské CD. Vydařený koncert 
následně předvedl poličský Ape   . Následovalo velmi sym-
pa  cké vystoupení dívčí kapely Děvčice z Uherskohradišť-
ska. Nejenom na staré hity jsme zavzpomínali s triem Ivana 
Hlase. Stejným vrcholem večera bylo pak vystoupení kapely 
Cop. Povedený večer pak zakončila mladá pražská kapela 
Z hecu. Ten kdo byl na Folk contry náměs  čku, jistě potvrdí, 
že to byl velmi příjemně prožitý večer.                           -rv-

trém. 
Dále je to za ty roky spousta spo-

kojených zákazníků v celé ČR, ale 
i na Slovensku. Někdy se jedná o 
kompletní vybavení celé stavby od 
klik, garnýží až po kovaný plot, jindy 
si třeba zákazník objedná pouze ko-
vané nábytkové úchytky, aby jeho 
nábytek z masivu nebyl degrado-
ván plastovými nebo hliníkovými 
úchytkami.

Pravidelně každý první říjnový 
víkend se zúčastňuji projektu Dne 
otevřených ateliérů na Vysočině a 
letos to bude již 5. ročník. Je to dob-
rý projekt, který má lidem přiblížit 
nejrůznější řemesla a hlavně se po-
dívat do zákulisí a na vlastní tvorbu. 
V dnešní době je to důležité hlavně 
pro rodiče s dětmi, aby dě   o řemes-
lo projevily zájem. Řemeslo má zla-
té dno, ale když poslouchám rodiče 
malých dě  , tak je mi z jejich jednání 
smutno, protože pro ně je manuálně 

pracující člověk spíše někdo podřad-
ný (cituji: „Přece můj kluk nebude 
pracovat rukama, má na víc). Naše 
země se v minulos   mohla pyšnit 
zručnos  , vynalézavos   a pracovi-
tos  , tak bychom si tento dar měli 
zachovat a ne se stát jen montov-
nou celého světa bez nějaké přidané 
hodnoty. Potřebujeme řemeslníky, 
malé české fi rmy, které udrží bo-
hatství v naší zemi a ne zahraniční 
fi rmy, které vysají sílu z českých lidí, 
fi nanční pobídky od státu a veškerý 
zisk odvedou do zahraničí.

Tímto bych Vás chtěl pozvat do 
mé dílny v Lísku, Lhota 95 na reálné 
kování v praxi a tak trochu nakouk-
nout pod ruce. V sobotu 7. října od 
9.00-12.00 a 14.00-16.00."

Paní Kučerová se narodila 15. října 
1948 v Novém Městě na Moravě. Byla 
dcerou Milady a  Bohuše Schwarzero-
vých. Celý svůj život, kromě doby stu-
dia na Vysoké škole dopravní v Žilině, 
prožila v Bystřici nad Pernštejnem. 
Zde vystudovala základní deví  letou 
školu a tříletou střední všeobecně 
vzdělávací školu, kterou zakončila 
v roce 1967 maturitní zkouškou. Poté 
již získávala odbornou kvalifi kaci v 
oboru Provoz a ekonomika železniční 
dopravy a nastoupila do zaměstnání 
u Československých státních drah. U 
ČSD prošla postupně mnoha pracov-
ními pozicemi. Velmi mnoho lidí si ji 
pamatuje z doby, kdy byla zaměstná-

na jako výpravčí a později jako před-
nosta železniční stanice Bystřice n. P. 
Od roku 1994 probíhaly u ČD různé 
druhy transformací, které přispěly k 
hromadnému propouštění pracovní-
ků. I paní Kučerová byla propuštěna z 
důvodu nadbytečnos  , protože bylo 
zrušeno její poslední pracovní místo, 
když působila v železniční stanici Brno 
– Maloměřice ve funkci vedoucí eko-
nomky. 

Svůj elán následně věnovala práci 
v místní orelské organizaci. Stala se 
sekretářem nejen naší jednoty, ale i 
celé župy Metodějovy. Absolvovala 
kurz cvičitelů a několik let vedla třikrát 
týdně cvičení žen a seniorek zaměře-
né na zdravotně rehabilitační cvičení 
i několik dalších oddílů věnujících se 
mládeži. Získala také osvědčení o od-
borné způsobilos   k výkonu průvod-
covské činnos   a organizovala různé 
poutní a poznávací zájezdy. Díky své 
velké tvůrčí krea  vitě obnovila vydá-
vání bystřického orelského zpravo-
daje a propagovala orelské myšlenky 
v regionálním  sku. Věnovala se také 
vedení orelského účetnictví a zajišťo-
vala veškerou administra  vu. Prostě 
řečeno, byla iniciátorem skoro všech 
orelských ak  vit.  Měla mnoho plá-

ORELSKÉ STŘÍPKY - 5                     
nů do budoucna, ale do jejího života 
zasáhla velmi těžká nemoc. Zemřela 
11. dubna 2010.

Orelské medailonky  mto pří-
spěvkem končí. Byly v nich před-
staveny orelské osobnos  , které  
tvořily základní pilíře při obnově a 
fungování Orla v Bystřici. Bylo by 
možné a jistě i vhodné pokračovat 

a vzpomenout na mnoho dalších 
lidí, kteří s velkou obětavos   a 
osobním nasazením pracovali pro 
naši místní Jednotu. Tvořili a tvoří 
drobné „střípky“ v pestré mozaice 
naší orelské činnos  . Důležitější než 
slova je však pokračovat v jejich 
práci a snažit se, aby všechny naše 
orelské  ak  vity přispívaly k budo-
vání „obrazu“, který osloví i další.

   Jitka Čechová

MIROSLAVA KUČEROVÁ

Zubní pohotovost ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2017Zubní pohotovost ZÁŘÍ - ŘÍJEN 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

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

ZÁŘÍ
  9.9. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
10.9. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
16.9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
17.9. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
23.9. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
24.9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
28.9. MUDr. Jiřina Fialová,  Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 604 334 823
30.9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
ŘÍJEN 
  1.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
  7.10. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303, 566 536 712
  8.10. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 171 774
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Letní škola pro pedagogy aneb Víkend 
plný vzdělání, smíchu i povídání

Ještě než se učitelé vrá  li za katedru, 
zúčastnili se Letní školy pro pedagogy, 
která se konala v rámci projektu Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bys-
třice n. P. Během víkendu 18.-20. srpna 
se v Hotelu Vír mohli setkat se skuteč-
nými odborníky ve vzdělávání. Ať už to 
byl Mgr. Miloslav Hubatka, který vedl 
seminář pro ředitele a zástupce, Dr. 
Lidmila Pekařová, která učitelům pře-
dala svoje zkušenos   s výchovou ne-
klidných a zbrklých dě   a vývojových 
zvláštnos   nebo další vynikající lektoři.

Nejen učením (se) živ je učitel, a tak 
organizační tým připravil pro účastní-
ky také neformální posezení, při němž 
si všichni za velmi příjemné atmosféry 
povídali a předávali si svoje pedago-
gické zkušenos  . 

Tímto děkujeme všem učitelům 
(celkem 35), že se Letní školy zúčastnili 
a také Hotelu Vír za vynikající servis 
během celého víkendu. Věříme, že 
si všichni odnesli mnoho podnětů 
a inspirace do další práce a že to byl 
vydařený a smysluplně strávený čas.

Jak jsme již slíbili v předchozích číslech, s velkou rados   přinášíme již tře   
pokračování seriálu dětských soutěžních literárních prací. Tentokrát zveřej-
ňujeme práci nyní již jedenác  leté Hany Kolářové ze Základní školy v Pro-
se  ně, která v letošní soutěži „Vysočina – moje budoucnost“ obdržela první 
místo v kategorii mladších žáků. Sama Hanka uvádí, že má bujnou fantazii, 
což její práce rozhodně potvrzuje, ale jen v tom dobrém smyslu.

Práce není redakčně upravována.

Vysočina – moje budoucnost

Bydlím na Vysočině. Je mi deset let a mám bujnou fantazii. Chtěla bych mít 
velký statek s mnoha zvířaty. Nejraději mám kočky takže by tam neměly 
chybět. Na statku bych chtěla taky slepice, které by mi snášely vejce, krávy 
ze kterých bych měla mléko se sladkou smetanou. Možná i ovce, abych si 
mohla udělat deku, aby mi bylo teplo vždy, když si pod ni vlezu. Neměl by 
tam chybět ani pes, jmenoval by se Hektor, nebo Alex. U domu by byl velký 
dvůr, na kterém by ťapala slepice s kuřátky, nebo kachny s káčátky, kterým 
by velel kohout barevný jako duha, který by mě ráno budil místo budíku. 
Za dvorkem by byla zahrada plná ovocných stromů, například jabloně, 
hrušky, švestky, třešně a ořechy. Nechala bych si postavit skleník, ve kterém 
bych pěstovala rajčata, okurky a papriky. Vedle skleníku na záhonech by 
rostly kedlubny, zelí, mrkve, cibule a česnek. Pro všechna zvířata bych 
postavila velkou stáj, ve které by byly železné ohrádky. Natřela bych si je 
světle zelenou barvou. S prací ve stáji by mi pomáhal manžel, který by jezdil 
s červeným traktůrkem. Vyvážel by hnůj od krav a zase naopak by dovážel 
zvířatům potravu. Koupila bych hodně polí, na kterých bych pěstovala obilí 
a brambory. Z obilí bych namlela šrot pro všechen dobytek. Část brambor 
bych prodala a zbytek bych si nechala na vaření. V létě by se pásly krávy a 
ovce na loukách a v zimě by byly ve stáji, kde bych je krmila senem co jsem 
přes léto nasušila. Moc bych si přála mít koně, hezkého bělouše, kterého 
bych měla pro potěšení. Na večer bych s ním zaháněla dobytek do stáje, 
nebo bych se jen tak projížděla po krajině, protože Vysočina je moc krásná, 
a má spoustu zajímavých míst. Je to prostě kraj vhodný pro chov zvířat 
a pěstování zeleniny a ovoce. Nedokáži si představit bydlet jinde jak na 
Vysočině. Co může být lepší jak čerstvé ovoce a zelenina ze zahrádky, nebo 
čerstvě nadojené mléko.

Hanko, srdečně Tě zdravíme na začátku nového školního roku a přejeme 
Ti, aby byl stejně úspěšný, jako ten minulý! Vypadá to, že z Tebe bude jednou 
velká farmářka, tak ať se Tvé krásné plány jednou naplní.

Mikroregion Bystřicko
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ZRCADLENÍ JE OTEVŘENO DO KONCE ZÁŘÍ
Fotografi cká soutěž Zrcadlení 

2017 je otevřená pro přihlášení 
snímků, jejich hodnocení diváckou 
veřejnos   i volné prohlížení na webu 
www. fotosoutez-bystricko.cz do 
30. 9. 2017. Fotografi e můžete do 
soutěže přihlásit a vložit po registraci 
na hlavní stránce, a to hned ve třech 
zajímavých tema  ckých okruzích. Po 
třice   nejlepších fotografi ích z každé-
ho tématu postoupí do fi nále. Tyto 
snímky budou ve spolupráci s part-
nery vy  štěny ve velkém formátu 
a stanou se součás   fotografi cké vý-
stavy Zrcadlení. Slavnostní vyhlášení 
a ocenění vítězů i vernisáž výstavy 
proběhne 18. 11. 2017 na Dnu s fo-
tografi í v Bystřici n. P. Všichni účast-
níci obdrží pozvánku a volný vstup. 
Soutěž probíhá pod záš  tou ministra 
kultury ČR Daniela Hermana, hejt-
mana Kraje Vysočina Jiřího Běhoun-
ka, starosty Města Bystřice n. P. Karla 
Pačisky a předsedy mikroregionu 
Bystřicko Libora Pokorného.

1) Cestou necestou po Bystřicku 
Regionální téma pro snímky z mi-

kroregionu Bystřicko. Téma má vést 
k zamyšlení nad naším krajem, lidmi a 
děním v průběhu celého roku. Snímky 
lidí zde trvale žijících, ale také těch, kteří 
sem k nám přijíždějí jen „na návštěvu“, 
mají v rámci tématu zkusit pomocí fo-

tografi e vyjádřit emoce a myšlenky, i 
krásu regionu Bystřicko.

2) Černobílé emoce
Celostátní téma pro fotografi e, které 

zobrazují škálu lidských emocí a vztahů. 
Nekonečné spektrum lidských pocitů, 
emocí a vášní, „černých i bílých“ – to 
je právě oblast, kterou mají zachyco-
vat letošní soutěžní fotografi e. Mají 
nastavit zrcadlo lidem a jejich životu v 
situacích, které vás jako autory oslovily 
či zaujaly. Podmínkou není pouze čer-
nobílé provedení soutěžních fotografi í. 

3) Fotograf junior - Moderní tech-
nologie a já

Téma pro mladé fotografy. Má za-
chycovat nové věci a děje ve škole i 
v prak  ckém životě očima mladých 
fotografů, kteří ke dni uzávěrky soutě-
že – k 30. 9. 2017 nedovršili ještě 15 
let. Jak tyto změny v životě kolem nás 
vnímá naše nejmladší generace, která 
k nim často má nejblíže? Jak vidí naši 
nejmladší fotografové pokrok, které-
mu mnozí starší přestávají rozumět? 
To jsou otázky, na které mají odpovídat 
fotografi e mladých tvůrců, kteří se bu-
dou ch  t zúčastnit letošního ročníku 
fotosoutěže. Bližší informace najdete 
na výše uvedených webových strán-
kách. Všem soutěžícím děkujeme za 
příspěvky, přejeme hodně rados   z fo-
tografování a dobré světlo k tomu! 

KUMŠT, z.s.

ZRCADLENÍ 2017

VII. RO NÍK FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU

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

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

a p edseda Mikroregionu Byst icko Libor Pokorný

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘIVÍTÁ 
MLADÉ TALENTY 

ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem se v nadcházejícím školním roce opět ote-
vírá pro nové žáky v hudebním a výtvarném oboru. Téměř 80 dě   ve věku od 
5 let projevilo zájem, chuť a také předpoklady rozvíjet své nadání pro hudbu 
nebo výtvarné umění a nastoupí v tomto školním roce do přípravných nebo 
prvních ročníků. Pro zájemce o studium, kteří nes  hli řádný termín zápisu 
a rádi by zkusili hrát či kreslit už od září, nabízíme několik uvolněných míst, 
především v oboru hra na klavír, na akordeon – harmoniku, na housle a ve 
výtvarném oboru. V případě zájmu kontaktujte školu na tel. 777 122 105 nebo 
osobně, nejpozději do 10. září 2017. 

Více informací najdete na webu školy – www.zusbnp.cz
vedení ZUŠ Bystřice n. P.
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Historie uranu na Rožínce (3. část)
Staronový, až do reorganizace 

v roce 1965 důlní závod, čekaly v ná-
sledujících letech nemalé úkoly. Pro 
zajištění plánované těžby bylo zapo-
třebí otevřít jižní křídlo důlního pole 
R I, ať už ze samotné jámy R I či nové 
jámy na Bukově a otevřít 4. zónu 
v oblas   R IV. Těžba na šachtě R I po-
stupovala do hloubky a v roce 1964 
se těží převážně 6. patro a v násle-
dujícím roce 1965 byly připravovány 
dobývky na patře sedmém. Vzrůsta-
jící objemy těžby a větší hloubka do-
bývaných pater si vynu  ly přestavbu 
těžního zařízení na jámě R I. Nejprve 
byly v dubnu 1964 současně na jámě 
R I spouštěny klece na 12. patro a na 
R IV na 7. patro a provedena první 
prorážka dvou šachet v oblas   osád-
kou předáka Danielise na úrovni 7. 
patra mezi R I a R IV. Ještě téhož roku 
při dvoutýdenní výluce byla vyměně-
na stávající těžní věž na jámě R I za 
vyšší a těžní stroj za výkonnější; zá-
roveň byl rekonstruován oběh vozů 
a reverzní pásové dopravníky těžby.

Koncem roku 1964 propojili pře-
kopáři osádky předáka Majerníka na 
úrovni 9. patra jámy R I a Milasín s já-
mou Bukov, a tak se celá oblast důl-
ního závodu R I vzájemně v podzemí 
spojila v jeden celek.

Primi  vní „středověká“ důlní me-
chanizace – lopata, kolečko a gracka 
– se kterou se na Rožínce začínalo, 
se postupně nahrazovala těžkými a 
výkonnými mechanizmy i automa  -
zací jednotlivých vybraných důlních 
operací. Již v roce 1959 byly na dole 
KHB nasazeny škrabáky a byla to pře-
devším osádka předáka Kalába, která 
se stala jejich významným propagá-
torem; u osádek předáků Hicsböcka, 
Chadimy, Sedláčka a Janečka se v té 
době zkoušely mechanické lopaty. 

Problémy regulace chodu kompre-
sorů s úspěchem řešila během roku 
1960 komplexní brigáda pod vede-
ním mistra elektroúdržby Fran  ška 
Málka; již v roce 1962 se provádělo 
čištění důlních vozů vibrátory – me-
toda, která musela být znovu po de-
se   letech objevena. Postupně byl 
mechanizován a automa  zován celý 
oběh vozů; nejprve místo ručního 
narážení důlních vozů do klece se za-
budovala naražedla s automa  ckou 
aretací, během roku 1963 byl jako 
vývojový úkol rezortu vyřešen u nás 
poprvé vratný oběh s kompenzátory 
výšky na těžebním komplexu jámy 
R I, takže v příš  m roce byla veškerá 
náraziště mechanizována.

Při zavádění nové mechanizace 
však nešlo všechno na první pohled 
tak hladce. Problémy se zájmem lidí 
byly stejné jako později. Ne vždy se 
nová pracovní metoda prosazovala 
snadno a rychle, mnohde bylo za-
potřebí bojovat pro   konzerva  zmu 
v myšlení dělníků i techniků. Vždyť 
např. torkretovací stroj, koupený 
v roce 1962 za valuty, ležel na dole 
dva měsíce a byl nakonec nepouži-
tý vrácen do Příbrami. Stejně pak o 
dva roky později čekal o uvedení do 
provozu dálkově ovládaný škrabák 
ŠV – 20, se kterým jinde dosahovali 
dobrých výsledků.

Nové metody práce však bylo 
zapotřebí především vyvinout při 
vlastní hornické činnos   – na do-
bývce. Namísto dosud používaných 
metod v dobývání výsekovým výlo-
mem a mezipatrovým závalem byly 
postupně zkoušeny nové metody: 
dobývací metoda zkrácenými bloky, 
dobývací metoda na mezipatrový 
zával apod. Během roku 1964 byly 
vyvinuty a v dalších letech postupně 

odzkoušeny a zaváděny dvě metody, 
které prak  cky až do dnešní doby se 
staly základem pro další zvyšování 
výkonů, především nárůstem pro-
duk  vity práce. Jedná se o metodu 
výstupkovou (zkoušena byla na zá-
kladku volně sypanou, plavenou i 
foukanou) a metodou sestupkového 
lávkování na zával. Rok 1964 se tak 
stal nejen pro celý podnik důležitým 
mezníkem přechodu na nový směr 
vedení dobývacích prací a to jak po 
stránce provozně technologické, tak i 
po stránce ekonomické. Ustoupilo se 
především od hodnocení výkonů na 
základě plošných metrů plného vý-
lomu a výběrové metody. Začala se 
sledovat produk  vita se zaměřením 
na dobývámí čistého radioak  vního 
materiálu. O úspěšnos   provede-
ných změn svědčil dvojnásobný ná-
růst produk  vity práce v tunách RAU 
na hlavu a směnu opro   předcháze-
jícímu roku 1963, při současném po-
klesu množství vytěžené hlušiny na 
1 tunu ak  vního materiálu. Prvními 
průkopníky nových metod práce na 
dole R I se staly osádky dobývkářů 
Tomáška, Pejchy, Němečka, Vikleina, 
Matyáše, Kaferského, Houserka na 1. 
zóně 7. patra. Pro urychlení průzku-
mu spodních horizontů se koncem 
roku 1964 a v roce 1965 po dobrých 
zkušenostech z Příbrami zaváděly 
rychloražby. Tak např. v listopadu 
1964 osádka Míly Čtveráčka vyrazila  
za měsíc 225 m na překopu PŠ1-73; 
na překopu 12. patra urychlila po-
stup v červnu až srpnu osádka předá-
ka Hlavinky.

Objemem hornických prací a těž-
bou základní produkce zajišťoval důl 
R I téměř 40 % plnění podniku a byl 
tedy největším dolem oblas  . Nemě-
ní na tom nic ani skutečnost, že po 

provedené reorganizaci v roce 1965 
se z důlního závodu stalo pouze te-
žební středisko – důl Rožná I. Součas-
ně v té době byl podnik přejmenován 
na Uranové doly n.p. Dolní Rožínka. 

Konec prvního dese  le   důlní čin-
nos   na Rožínce pak charakterizoval 
další rozvoj perspek  vní a inves  ční 
činnos  . Na 12. patře poblíž jámy 
R IV bylo zahájeno v prosinci 1965 
hloubení slepé jámy R IVA, určené 
pro větrání, osádkou předáka Klim-
čáka. Poblíž dřívější štoly od Rožné 
se započala na podzim 1965 budovat 
nová jáma R VI, která se měla stát 
podle původních záměrů obdobou 
jámy R III pro jižní křídlo ložiska. Zpr-
vu byly tyto práce řízeny z dolu R II, 
později přešlo pracoviště s osádkou 
předáka Pecníka pod vedení dolu R I. 
V březnu 1966 se uskutečnila nejdů-
ležitější prorážka v centrální oblas  . 
Překopáři osádek předáků Bláhy z R II 
a Hlavinky z R I se setkali po více než 
2 700 bm ražby s nepřesnos   téměř 
nulovou na úrovni 12. patra. Tímto 
propojením obou dolů bylo možno 
zlepšit nejen organizaci práce těžby 
a zvýšit podstatně její kapacitu, ale 
zlepšit hygienické podmínky všech 
podzemních pracovišť zlepšením 
důlního větrání. Po změně koncepce 
ve využi   jámy R VI a její použi   jako 
hlavní vtažné jámy oblas   k tomu 
koncem roku 1967 konečně došlo; 
v říjnu tohoto roku byl propojen Bu-
kov s R I na 12. patře, R II do jámy R IVA 
a zapojeny ven  látory na R III a R VI.

Článek je přepracováním historie 
dobývání uranu na Dolní Rožínce, 
kterou sestavil autor k 20. výročí tr-
vání dolu Rožná I (KHB) a vyšel jako 
součást projevu v závodním časopise 
URANIT č. 16  9. září 1977.

Petr Dvořáček

Jáma R I Výdřeva na dobývce Důl R I

Hloubení jámy R VIIS Vrtací vůz VV – 4 Vždy s úsměvem 
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Bystřický spolkový život
Se začínajícím školním rokem 

vzniknou nebo budou pokračovat 
ve své dřívější činnos   různé oddíly, 
kroužky, uskupení a spolky. Nabídka 
volnočasových ak  vit v našem městě 
je velmi pestrá a mohou si v ní vybí-
rat všechny věkové kategorie podle 
svých zájmů. Některé místní spolky 
mají velmi bohatou historii a je velmi 
pozi  vní, že pokračují ve své činnos   
i v současnos  . Mnohé organizace 
naopak v průběhu doby od svého za-
ložení zanikly, ale i podle jejich názvů 
je jisté, že volný čas našich předků 
byl bohatě naplněn organizovanými 
ak  vitami různých směrů. Ve státním 
archivu ve Žďáru n. S. je možné na-
hlédnout do úředního seznamu or-
ganizací působících v našem městě. 

Před, během (pokud to bylo 
umožněno!) a po 1. sv. válce zde 
působily a nechaly se v uvedeném 
roce úředně zaregistrovat spolky: 
Čtenářský spolek Věnava (1868), 
Slovansko čtenářský spolek Beseda 
(1869), Hospodářsko průmyslový 
spolek (1870), Spolek soukeníků 
(1876), Učitelský spolek Komenský 

(1878), Jednota katolických tovaryšů 
(1878), Spolek vojenských vyslou-
žilců (1886), Spolek hasičů (1886), 
Farní cyrilská jednota (1887), Spolek 
řemeslníků (1891), Tělocvičná Jedno-
ta Sokol (1898), Národní Jednota pro 
jihozápadní Moravu (1899), Odbor 
jubilejní Jednoty Lidumilu na Moravě 
(1899), Spolek absolventů hospodář-
ské školy v Bystřici (1908), Králikářský 
spolek pro Bystřici n.P. a okolí ( 1908), 
Sirotčí spolek soudního okresu Bys-
třice (1910), Okrašlovací spolek 
(1911), Pobočný spolek včelařský 
v Bystřici (1911), Občanský klub lido-
vé strany pokrokové v Bystřici (1914), 
Spolek Čs. červeného kříže (1920), 
Spolek pro chov koně chladnokrev-
ného (1921), Vzájemně se podpo-
rující Jednota v Bystřici n. P. (1921), 
Spolek vzájemně se podporujících 
Jednot v Bystřici n. P. - výbor zemské 
správy poli  cké (1921), Jednota Orla 
čs. (1921), Místní Jednota Čs. obce 
legionářské pro Bystřici n. P. a okolí 
(1922), Místní domovina domkářů 
a malorolníků (1923), Okresní Jed-
nota republikánského dorostu čs. 
venkova (1923), Okresní domovina 

domkářů a malorolníků (1923), Kra-
jinský svaz bystřický skupin venkov-
ské omladiny na Moravě, ve Slezsku 
a na Slovensku se sídlem v Bystřici n. 
P. (1924), Spolek pro postavení a udr-
žování Orlovny (1925), Kontrolní spo-
lek s plemennou knihou v Bystřici n. 
P. (1925), Místní družina katolických 
zemědělců československých (1926).

Podle spolkového katastru zde 
dále před, během (pokud to bylo 
umožněno!) a po 2. sv. válce pů-
sobily spolky: Podpůrná pohřební 
Jednota, Sbor dobrovolných hasičů, 
Ústřední odbor ústředního svazu 
pěs  telů zemáku se sídlem v Bystřici, 
Selská jízda v Bystřici n. P., Svaz přá-
tel SSSR v Československu, Okresní 
Jednota republikánského dorostu 
československého venkova, Učitel-
ská Jednota Komenský, Spolek pro 
okrašlování a ochranu domoviny, 
Družina vál. poškozenců, Místní od-
bor národní Ma  ce, Okresní hospo-
dářsko průmyslový spolek, Pobočný 
spolek (odbor.) včelařský zemského 
ústředního spolku včelařského, Míst-
ní odbočka odborového sdružení hu-

debníků v Protektorátě Čechy a Mo-
rava, Řemeslnický spolek „Vra  slav“, 
Okresní péče o mládež v Bystřici, 
Jednota obch. - dopravních zaměst-
nanců a řidičů motorových vozidel, 
Rybářský spolek, Odbor klubu čes-
koslovenských turistů v Bystřici n. 
P., Kroužek sběratelů pošt. známek, 
Okresní sdružení republikánských za-
městnanců, Sportovní klub, „Ludmi-
la“- místní odbor charity v Bystřici n. 
P., Lovecký spolek pro okres Bystřice 
n.P., Kroužek šachistů, Místní jedno-
ta čsl. malozemědělců, domkářů a 
živnostníků pro Bystřici n. P. a okolí, 
Místní organizace odborové jednoty 
zemědělských a lesních zaměstnan-
ců v Novém Dvoře, Okr. spolek cho-
vatelů hospodářských zvířat, Odbo-
rové sdružení hudebníků bystřických, 
Jednota dělníků tex  lního průmyslu, 
Okresní svaz místních - družina kato-
lických zemědělců československých 
pro okres Žďár n. S., Odbočka svazu 
mládeže socialis  cké v Republice 
československé, Jednota dělníků 
v prům. kamene a zemin se sídlem 
v Praze a Cyrilská pěvecká jednota.

Jitka Čechová                                          

SKAUTSKÉ STŘEDISKO KLEN INFORMUJE
Léto uběhlo jak voda, dny se krá   

a ze zlatavého obilí zůstaly na polích 
už jen balíky slámy. Neklamné znám-
ky blížícího se podzimu. Spolu s ním 
se rozeběhnou i pravidelné skautské 
schůzky. Co je ve středisku Klen no-
vého?

Začátek léta byl ve znamení výprav 
do přírody. Největší červnovou akcí 
byla bezesporu dobrodružná hra 
O poklad Pánů z Pernštejna, které se 
zúčastnilo na 100 kluků a holek ne-
jen z Bystřice, ale i Nového Města a 
Přibyslavi. Během dne plnili účastníci 
různé hry  se středověkou téma  kou. 
Po cestě přes Aueršperk až na Zub-
štejn na ně čekal lanový travers přes 
řeku, přenášení vody z hradní studny, 
skládání hádanek, lanové překážky a 
samozřejmě konečné obléhání hra-
du Zubštejn. Středověkou atmosféru 
naladili Ry  ři Země Zubra a večer pak 
ohnivé vystoupení skupiny Novus 
Origo, kterým děkujeme, že si na nás 
udělali čas. Nechyběla noční stezka 
odvahy na loučemi osvíceném Zub-
štejně a zpívání u ohně. Tou největ-
ší akcí však byl letní tábor. Letošním 
námětem byla Cesta kolem světa.  
Historicky jeden z nejpočetnějších 
táborů, kdy nás bylo na táboře ko-
lem sedmdesá   osob, nás zavedl do 
mnoha zemí světa. Malí cestovatelé 
tak poznávali zvyky, jídla či sporty pro 
danou zemi typické. Hlavně však pu-
tovali po stopách tajemného cesto-
vatele Mauglího, z něhož se na konci 
tábora vyklubal jeden z nejznáměj-
ších světových cestovatelů, a to dok-
tor Miloslav S  ngl, od kterého jsme 
dostali jeho vlastnoručně podepsa-
nou bibliografi i. Během tábora dě   
plnily různé výzvy, závodilo se v mno-
ha sportech a navš  vili jsme i ma-

lebné údolí řeky Doubravy. Putování 
jsme začali v Evropě, když nás uvítala 
sama královna Alžběta II. Následova-
la cesta přes španělskou koridu, kde 
jsme kro  li býky, do Řecka s originál-
ní olympiádou. Odtud jsme přepluli 
k egyptským pyramidám, kde nás 
proháněly mumie. V Africe jsme se 
chvíli zdrželi u křováků v Ugandě a 
přesunuli se za tropických veder přes 
Madagaskar na Antark  du, kde ne-
směl chybět sníh, stavění sněhuláka a 
koulovačka. Na druhé polokouli jsme 
se zdrželi déle a u pro  nožců v Aus-
trálii jsme zažili den vzhůru nohama 
a na Novém Zélandu jsme pro změnu 
naháněli ztracené ovce. Pak nás čekal 
přesun do Asie. V Číně jsme se nauči-
li používat místo příboru hůlky. V Ja-
ponsku jsme zjis  li, jak dělat sushi, 
luš  t sudoku, skládat origami a zvlá-
dat souboj v sumó.  A v Thajsku jsme 
uvařili a ochutnali exo  ckou kuchyni 
včetně pojídání pražených červíků a 
sarančat. Přesun do Ameriky byl deš-
 vý, ale naštěs   jsme v Kanadě 

zavítali na hokejový turnaj, takže 
všechny chmury se rázem rozply-
nuly i díky výtečným palačinkám 
s javorovým sirupem. V USA jsme 
postavili dokonalou železnici a 
vysloužili si za to pořádné hamb-
urgery. Posilněni dobrým jídlem 
jsme došli do Peru na Machu 
Picchu. Tajemná stezka Inků po 
lanových žebřících a lávkách nás 
pak odsud dovedla až na karneval 
do Ria v Brazílii. Každý předvedl 
svůj unikátní kostým a nechyběla 
soutěž v tanci.  Z Brazílie jsme se 
na lodi plavili na Havaj, abychom 
získali indicie ke schovanému 
pokladu. Nebylo jednoduché jej 
najít, ale nakonec se to povedlo. 

Na Havaji, rodiš   triatlonového závo-
du Ironman, jsme zakončili celé naše 
snažení napínavým závodem Iron 
Scout. Odtud jsme se už přesunuli 
domů do České republiky, kde na nás 
čekali rodiče a návštěvní den. Celý 
tábor se vydařil a nikomu se nechtě-
lo odjíždět. Od září se však začneme 
opět scházet na pravidelných schůz-
kách. Chceš zažít opravdové dob-
rodružství a najít skvělé kamarády? 
Přidej se k nám a přijď se podívat 16. 
září ke skautské klubovně na Lužán-
kách, kde pořádáme Skautský den. 
Vyzkoušíš, co můžeš ve skautu zažít. 
Všechny ostatní bystřické občany a 
bývalé skauty zveme též na tento 
den, na setkání skautů všech skaut-
ských generací. Pojďte zažít skau  ng, 
zavzpomínat, zazpívat a zahrát si na 
kytaru u ohně. Více na našem webu 
www.skautbystricenp.cz  

Se s  skem levice Luboš Gável -  Upír
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Quo vadis, státní maturito?
Kam kráčíš, státní maturito z češ  ny, ptám se tradičně vždy na konci a 

začátku školního roku.  Ptám se čím dál častěji a zoufaleji, protože ani le  té, 
ani aktuální zkušenos    nezaručují  nadějnější směřování problému zvané-
ho státní maturita.

Sondou maturant v roce 1996, ano, nepřehlédli jste se, dlouhých  jed-
nadvacet  let se tápe a hledá cesta k jednotné maturitě, započala snaha 
unifi kovanou maturitní zkouškou zhodno  t  studijní výsledky středoškolá-
ků.  I mně tehdy  /se čtrnác  letou praxí / bylo podezřelé, zda lze jednotným 
testem ocejchovat znalos   studentů ze škol s rozdílnou hodinovou dotací u 
jednotlivých předmětů  i odlišným  celkovým zaměřením studijních progra-
mů.  Pro studenty gymnázia přijatelné a mo  vující úkoly z češ  ny budou 
přece neřešitelné pro ty, kteří absolvují poloviční počet vyučovacích hodin 
týdně, neboť  jejich školní osnovy obsahují  další odborné předměty. 

 Na podzim v roce 2010 proběhla maturita nanečisto,  v jarním období 
2011 se  z češ  ny  mohlo maturovat ve dvou úrovních. Ta základní, již si 
logicky zvolila naprostá většina studentů, byla vskutku pro gymnazisty jed-
noduchá, též vyšší  úroveň zvládlo deset dobrovolníků  navíc a ze své dobré 
vůle s přehledem a bez jakýchkoli po  ží. Další geneze problému  myslím 
interesuje pouze zasvěcenou pedagogickou veřejnost, je to  ž  dos   nepře-
hledná a plná změn - nejen na postech ministrů školství. Mění se hodno-
 lelé písemných prací, šachuje se s bodovým hodno  cím systémem, atd.  

Maturuje se v jediné úrovni, leccos se změnilo včetně přístupu a nasazení  
některých studentů.  Paradoxně  tzv. nová maturita může i demo  vovat.

A tak na závěr několik postřehů z letošních maturitních zkoušek.  Při  pí-
semné práci / 90 minut / si studen    volí z dese   témat,  hlavně musí  
ovládat formu jednotlivých slohových útvarů.  V denním  sku se dokonce 
objevil trefný  tulek komentující výsledky písemek - Hlavně příliš nemys-
let. Je tristní  po čtyřech, či osmi letech slohového výcviku  neočekávat, či 
dokonce potlačovat u mladého člověka originalitu a slohovou vytříbenost...
Navíc bych předpokládala  vyváženost nabízených  témat, ovšem  například 
referát  České národní obrození  si zvolilo /z asi  68  síc maturantů z celé 
republiky/  42 studentů , z nichž  neuspělo, tzn. propadlo  17 % ! Samozřej-
mě, v tomto případě  „by se zapo  li“  i fundovaní vysokoškolš   odborníci. 
Opro   tomu  další téma – prostý popis obrazu J. Lady – by naopak zvládli  
studen   primy  a možná se budou cí  t podceněni tak jednoduchým úko-
lem.  Toto vše je stále jediná maturitní zkouška… V didak  ckém  testu, který 
byl o poznání těžší než ten loňský, se vyskytly náročné teore  cké otázky, jež 
přináleží spíše bohemistům…a tak nakonec dvacet  tulů z beletrie, jež jsou 
předmětem prověřování u ústní maturity, by nemuselo překvapit nikoho. 
I v těch pověstných seznamech četby k maturitě jsou však nebetyčné roz-
díly. Zmínku  a obdiv zaslouží  , kteří  by s nimi  obstáli i u státních zkoušek  
z češ  ny na vysoké škole. 

A tak co si vybrat? Hledat  rozumný kompromis?  Bazírovat na teorii 
/kvůli testům, bez nichž maturitu nesložíte/? Drilovat pravopis, jímž evi-
dentně pohrdají  mnozí s chybami píšící novináři? Nevynechat  faktografi i,  
rozvíjet čtenářskou gramotnost, podporovat krea  vitu v myšlení i v mluve-
ném projevu, sledovat kompetence citované ve školním vzdělávacím pro-
gramu?  Zbude ještě prostor  a síla pro to, čemu se tradičně  říká výchova? 
Není právě ona nakonec   m nejzásadnějším?

  I tentokrát  nás jistě odborníci z ministerstva školství a spřátelených fi -
rem u maturity překvapí…za vším hledej byznys… Nezasloužily by si další 
generace studentského národa  zodpovědnější  zacházení?                                       

L. Císařová, uč. čj a literatury Gymnázium    Bystřice n. P.                         

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pro širokou veřejnost i fi rmy 

Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použi   audiovizuální   
techniky 

 Anglič  na pro začátečníky
 Anglič  na pro  mírně pokročilé i pokročilé
 Němčina pro začátečníky 
 Němčina  pro pokročilé (možnost přípravy na Zer  fi kat Deutsch)
 Ruš  na pro začátečníky
 Francouzš  na pro začátečníky   

Podmínky:
Zahájení výuky – říjen 2017, ukončení – květen 2018     
Cena za polole  : 1.500 Kč 
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy

Informační schůzka se koná 21. 9. 2017 v 15.30 hodin v aule gymnázia

Kontakt: tel: 566 552 920 (7:00 – 15:30); sekretarka@gybnp.cz

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ 
V DDM BYSTŘICE N.P. NA ŠKOLNÍ 

ROK 2017/2018

KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování ,pro dě   od 1.třídy

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - 10 lekcí modelování a glazování, 

KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro dě   a pro dospělé

VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro dě   od 3.třídy

VÝTVARNÝ - uži   různých výtvarných technik pro dě   od 1.třídy

KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků a polymerové hmoty 
FIMO 

KYTARA - akordy + doprovody (začátečníci, mírně pokročilí), vhodné pro 
dě   od 3. třídy

RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-   let, účast na soutěžích, získání 
rybářského lístku (cena není zahrnuta ve školném) 

PÉČE O KONĚ - základní péče o koně a jezdectví

KREATIVNÍ ŠPERK - výroba šperků a doplňků z různých materiálů pro dě   
od 4. třídy

STOLNÍ TENIS - základy hry, soutěže, turnaje, pro začátečníky i pokročilé

DESKOVÉ HRY - cvičení pamě   a tak  ky při známých hrách (dáma, Ak  -
vity, Česko,  atd.)

MODELÁŘSKÝ - výroba plas  kových a papírových modelů letadel, lodí atd.

HRY NA PC - seznámení s počítačem prostřednictvím hry, základy obsluhy

UŽIVATELÉ PC - základy prak  ckého využi   PC (texty, obrázky, zvuk, video, 
složení PC), začátečníci i pokročilí

ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na soutěžích, vhodné pro dě   
od 1.třídy

VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení

3D TISK – tvorba 3D modelů a jejich  sk

MERKUR – tvorba modelů z legendární stavebnice Merkur

VAŘENÍ - základy kuchařského umění pro dě   i dospělé. Hotová jídla dě   
přímo sní nebo si odnesou domů.  

BADMINTON - základy jednoho z nejrychlejších sportů, který se hraje 
přes síť

ORIENTÁLNÍ TANCE - radost z pohybu při orientální hudbě

AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, gu-
mové expandery, pedalo, bosu...  

ROZTLESKÁVAČKY – dynamická hudba, tanec a práce s pompony 

MAŽORETKY - pro dívky od 1.třídy-taneční průprava, vystoupení na ak-
cích, zapůjčení kostýmů, 

AIRSOFT – moderní druh vojenského sportu podobný paintballu 

STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, duben-květen na střelnici z maloráž-
ky, účast na soutěžích, vhodné pro dě   od 1.třídy 

ŠACHY - základy šachové hry, cvičení pamě  , postřehu, tak  ky atd.

JUDO - pro dě   i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilos  

JUDO SEBEOBRANA - základní techniky založené na systému Aiki a 
Džúdžucu. Vhodné i pro ženy. Pro vážné zájemce i boj s nožem a 
krátkou tyčí. Možná i profesní sebeobrana (Policie, Armáda, CBS). 
Od 17-   let. 1,5 hodiny týdně.

SEBEOBRANA PRO ŽENY – kurz pro ženy a dívky o dese   lekcích

ŠITÍ – nejlepší oblečení je to, co si vyrobíte sami

PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce

Více informací najdete na www.ddmbystrice.webnode.cz
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 Prázdniny na ZŠ Nádražní

Po prázdninách opět do školy

3. benefi ční divadelní představení 
pro Úsměváčky bude "TRHÁK"

Za loňské představení Jak utopit 
doktora Mráčka aneb Konec vod-
níků v Čechách získali Ochotníci z 
Novoměstska ocenění Zlatá jeřabi-
na. Letos  za nimi nemusíte na jejich 
domovskou scénu, protože přijedou 
opět k nám do Bystřice. 

Dne 30. 9. 2017 v 18 hodin vás již 
potře   přivítají ve velkém sále KD spo-
lečně s Úsměváčky.

Herci z divadelního souboru Ochot-
níci z Novoměstska letos slaví velké 
úspěchy s nastudováním divadelní 

hry Trhák podle stejnojmenného fi l-
mu pánů Zdeňka Svěráka a Ladislava 
Smoljaka.

Můžete se těšit na divadelní před-
stavení plné písniček, nápaditých kos-
týmů a kulis, legrace a lásky. 

Dobrovolným vstupným oboha  te 
svět zážitků pos  žených dě   ze spolku 
Úsměváčci. 

Jak říká naše divadelní paní ředitel-
ka: „Musí to být velkolepá, výpravná, 
hudební podívaná....zkrátka TRHÁK."

Prázdniny se chýlí ke konci a všichni 
se již určitě těší na další úžasné chví-
le ve školních lavicích. Abychom tyto 
chvíle strávené ve škole ještě zpříjem-
nili, připravili jsme pár překvapení. Ve 
škole se nezahálí, ale pilně pracuje. 
Některé žáky prvního stupně přivítají 
nové tabule. V dílnách se zvelebilo 
prostředí pro hygienu žáků. Nový 
kabinet výchovného poradce a spe-
ciálního pedagoga se vytvořil v sekci 
školní družiny a nově bude přístupný 
i ze vchodu do školní družiny. Podaři-
lo se opravit škody napáchané havá-
rií otopného systému a jedna třída  m 
získala úplně novou podlahu. Vše sa-

mozřejmě podpořily běžná výmalba a 
opravy udržující školu v dobré kondici.

Pracuje se nejenom ve škole, ale 
velké úpravy provádí město i před 
školou. Novou pozici dostala socha 
matky s dítětem v náručí, zvyšuje se 
počet parkovacích míst a zlepšuje se 
bezpečnostní situace provozu. Práce 
nyní fi nišují a pevně věříme, že větši-
na se s  hne do začátku školního roku, 
který pro žáky začíná 4. září. 

Přeji vám úspěšný školní rok a co 
nejméně staros  . Více informací na-
leznete na webových stránkách školy: 
www.zsbystrice.cz

Mar  n Horák, ředitel ZŠ Nádražní

Na začátku nového školního roku 
bývá obvyklé se ještě naposledy 
ohlédnout a zhodno  t také dva 
prázdninové měsíce. Situace bývá 
podobná – v poměrně krátkém čase 
je třeba zvládnout veškeré potřebné 
opravy, úpravy, a tak se zedničí, ma-
luje, uklízí, modernizuje, vybavuje. 
Je to náročné časově, organizačně i 
pracovně, ale bereme to jako samo-
zřejmost. Podobně samozřejmě se 
učitelé připravují na nový školní rok – 
plánují, připravují a vyrábějí materiá-
ly, promýšlejí metody a formy práce 
s žáky, vzdělávají se, absolvují vzdělá-
vací akce (o letošních prázdninách to 
byla čtvr  na pedagogického sboru). 
K tomu je třeba si osvojit množství 
nových informací legisla  vního i od-

borného charakteru.
Všem školám plíživě přibývá ad-

ministra  vy a ubývá drahocenného 
času pro vlastní smysluplnou práci 
s dětmi. My ve škole víme, co chce-
me – připravit žáky co nejlépe na je-
jich budoucí profese a uplatnění v ži-
votě, ve společnos  . Na začátku září 
vstupují pedagogové s elánem jim 
vlastním do tříd, těší se na své žáky a 
chtějí se jim věnovat co nejvíce. Chci 
věřit tomu, že v našem školství bude 
méně prázdných poli  ckých prokla-
mací a více realizovaných hmatatel-
ných důkazů o skutečné podpoře 
vzdělávání. Z mého dnešního pohle-
du mi to připadá důležitější než jen 
nablýskané třídy.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

ZÁJEZD 4. 10. 2017
Odjezd v 8.30 z Bystřice, trasa Štěpánov – Hodonín – Černovice – údolí 
Besénku.

9:30 – 11:30  LOMNICE u Tišnova – návštěva židovského hřbitova, 
 synagogy, kostela, bývalého zámku.
12: 00  PŘEDKLÁŠTEŘÍ – krátká procházka areálem Porta coeli
12:45 – 15:00 DOLNÍ LOUČKY – viadukt Míru, soutok Loučky a Libo-

chůvky, hrob hvězdáře Ant. Mrkose, kostel s červeným 
pískovcem, smírčí kámen, oběd.

Vyhlídková trasa: Kaly – Litava – Olší – Sejřek – Nedvědice – Bystřice, 
návrat do Bystřice cca 16:00.

Zájezd pořádá Město Bystřice, přihlášky podávejte v TIC. Záloha 100 Kč.
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VODOMIL MALEBNÝM BYSTŘICKEM FINIŠUJE
11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí je v plném proudu. Už se nám vrá  la slušná řádka vyplněných legi  ma-

cí, ale razítka můžete sbírat až do konce října. 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 další dva výtvarníky z naší soutěže.

ČENĚK DOBIÁŠ 
se narodil 1. června 1919 v Ubuší-

ně. Po vychození měšťanky v Jimra-
mově odešel v r. 1934 na Baťovu školu 
práce do Zlína. Stesk po domově byl 
důvodem, že se už v r. 1936 vrá  l zpět 
a pracoval u fi rmy Jarošek v Dalečíně. 
V roce 1946 nastoupil do Katastrální 
měřičské služby v Brně jako kreslič 
map a od roku 1949 do podniku ZKL 
v Brně - Líšni. Tam pracoval jako dělník 
a poté 11 let v propagaci. 

S výtvarnými technikami a principy 
se seznámil intenzivním autodidak-
 ckým studiem. V roce 1962 se osa-

mostatnil a věnoval se malování. Rád 
maloval, barevným pastelem i olejem, 

VÁCLAV JÍCHA 
se narodil 22. 11. 1874 v Bystřici 

nad Pernštejnem v rodině učitele. 
Dětství prožil ve Skleném, měšťan-
ku vychodil v Novém Městě, během 
studia navštěvoval rodiče ve Štěpá-
nově. Na učitelském ústavu v Brně 
byl pak žákem Leoše Janáčka, vynikal 
v hudbě i malířství. Učil v Tvarožné, 
kde provozoval hudbu se spisovate-
lem V. Kosmákem, ve Strážnici, kde 
se spřátelil s Úprkou, Kalvodou a stal 
se zakládajícím členem SVUM Hodo-
nín, v Jemnici a v Jaroměřicích. Tam 
se spřátelil se s Otokarem Březinou a 
přiváděl ho později na prázdniny do 
Fryšavy. Vystavoval v Chlumci nad Cid-
linou, Hradci Králové i v Praze U Topi-

dívčí i ženské akty, portréty romských 
děvčat a žen i pestré ky  ce polních 
květů. Rodný kraj ho inspiroval při kra-
jinomalbě, která od konce šedesátých 
let v jeho dílech převládala.

Je zastoupen v galeriích v Brně, Jih-
lavě i Novém Městě na Moravě. Če-
něk Dobiáš byl také nositelem brněn-
ské ceny J. Krohy. Vystavoval v Brně, 
Praze, Jihlavě, Blansku, Novém Městě, 
Jimramově, Bystřici n. P. (1979 v ze-
mědělské škole) i ve Vídni. Zemřel 28. 
září 1980 v Brně. Ve sbírkách kulturní-
ho domu je i obraz Unčína Pod Pavlo-
vým kopcem, který reprodukujeme.

če, kde v roce 1910 zaujal 80 akvare-
ly. V květnu 1913 se účastnil výstavy 
horáckých umělců v Novém Městě. 
Používal tužku, tuš, pastely, ale nejvíce 
proslul svými akvarely, které jsou nej-
více v soukromých sbírkách, ale také 
třeba v Městském muzeu v Bystřici.

Od roku 1929 žil na odpočinku ve 
Fryšavě, jeho dům tu vyzdobil sgrafi ty 
Karel Němec. Zemřel 30. 6. 1950 ve 
Fryšavě, kde je i pochován. „Byl život, 
který kráse svého kraje věrně a stále, 
láskyplně sloužil,“ můžete si přečíst na 
jeho náhrobku. Ze sbírky Městského 
muzea v Bystřici přinášíme typický Jí-
chův akvarel z Vysočiny.

Hynek Jurman s použi  m knihy 
Ozvěny Vysočiny

Otázky k dnešním lokalitám:
Úkol: Kolik jmen nese náhrobní deska malíře Dobiáše na hřbitově v Ubušíně?
Úkol: Opiš letopočet na fasádě Městského muzea v Bystřici.

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁVĚREČNÝM 
KONCERTEM HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
Červnový závěrečný koncert Hu-

dební školy Yamaha byl desátým. 
Proto se připravoval nejen koncert, 
ale také výstava z historie školy v 
Bystřici nad Pernštejnem a v dalších 
dvou pobočkách. V zamyšlení nad 
výstavou si člověk uvědomuje běh 
času, spojitost žáků s hudbou, kdo 
začínal v předškolních oborech a po-
kračoval, nebo stále pracuje ve škole 
s nástrojem či zpěvem. A jsou tu žáci, 
kteří uplatňují hudbu dál na pedago-
gických školách, při jiném studiu, pro 
sebe, či jako zpěvačka v Polenském 
Big Bandu. Na letošním Koncertu 
jsme se rozloučily s Ladou Horovou, 
která bude studovat na konzervatoři 
hudebně drama  cký obor.

V programu koncertu se nejprve 
představovilo několik začínajících 
žáků. V řadě lidových písní byli nejen 
keyboardisty, ale také zpěváci. Hodně 
skladeb je propojeno s propracovaný-
mi nahrávkami a tvoří pak s hrajícími 
žáky celek. Tedy nejen lidové písně, 
ale všichni keyboardisté hrají skladby 
jazzové, z oblas   populární hudby a 
také klasiku.

V sólových pěveckých výstupech 
převládá mo  v lásky a štěs  . Celý 
koncert krásně plyne v malém sále KD 
v střídání bloků  keyboardů a zpěvu. 
Mo  o školy „Učení je radost“ se opět 
naplnilo.

Začíná nový školní rok. O možnos-
tech vzdělávání na HŠY se dozvíte na 
stránkách www.yamahaskola.cz.

Helena Horáková, HŠY
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ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

PRÁCE V REGIONU:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
SVRATKA
PŘIBYSLAV
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
OLEŠNICE
KUNŠTÁT
LETOVICE
BOSKOVICE

+420 734 39 39 39 | PRACE@ZDAR.CZ | PRACE.ZDAR.CZ

Pro řidiče/řidičky autobusu máme připraveno:

• náborový příspěvek 12.000 Kč (pro držitele ŘP a PP sk. D) nebo úhrada nákladů spojených se získáním ŘP a PP sk. D
• průměrná výše hrubé mzdy řidiče 28.000 Kč + stravné 2.000 Kč
• garantovaný růst mzdy od 1.1.2018
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvky na dovolenou sjednanou u CK ZDAR (INVIA)
• odměny při životních a pracovních výročích zaměstnance
• výhodné tarify s voláním zdarma i pro rodinné příslušníky
• příspěvky na sportovní a studijní pobyty dětí a dětské tábory
• sleva na čerpání pohonných hmot na čerpacích stanicích ZDAR, a. s.

ŘIDIČ / ŘIDIČKA AUTOBUSU
POZNEJTE PERSPEKTIVNÍ PRÁCI 
V DLOUHODOBĚ STABILNÍ SPOLEČNOSTI

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

DRUH PRÁCE:

SVOZ/ROZVOZ ZÁSILEK (FOFR)
PŘEVOZY ZBOŽÍ MEZI SKLADY
EXPRESNÍ PŘEPRAVY (CELÁ ČR)

VÝKON PRÁCE:

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
HAVLÍČKŮV BROD

PRACOVNÍ DOBA:

PO-PÁ 6:00 - 18:00
VOLNÉ VÍKENDY

+420 734 39 39 39 | PRACE@ZDAR.CZ | PRACE.ZDAR.CZ

Pro řidiče/řidičky nákladních vozidel v tuzemsku (rozvoz zásilek) máme připraveno:

• náborový příspěvek 12.000 Kč (pro držitele ŘP a PP sk. C+E) 
• průměrná výše hrubé mzdy 23.000 Kč za základní fond pracovní doby, až 30.000 Kč s přesčasy + stravné až 2.000 Kč
• příspěvky na penzijní připojištění
• příspěvky na dovolenou sjednanou u CK ZDAR (INVIA)
• odměny při životních a pracovních výročích zaměstnance
• výhodné tarify s voláním zdarma i pro rodinné příslušníky
• příspěvky na sportovní a studijní pobyty dětí a dětské tábory
• sleva na čerpání pohonných hmot na čerpacích stanicích ZDAR, a. s.

ŘIDIČ / ŘIDIČKA NÁKLADNÍHO VOZIDLA (TUZEMSKO)
POZNEJTE PERSPEKTIVNÍ PRÁCI 
V DLOUHODOBĚ STABILNÍ SPOLEČNOSTI
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 26

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
MUZEUM

Staré novinové články o Bystřici - 8

Pamětní deska obětem druhé světové války  
Dne 1. května 1965 byla na bu-

dově muzea odhalena pískovcová 
pamětní deska připomínající oběti 
druhé světové války, kterou zhoto-
vila kamenická huť v Blansku podle 
návrhu akademického sochaře Mi-
loše Axmana. Deska se skládá ze 
tří částí. Střední část tvoří rozměr-
ná obdélníková deska orientovaná 
na šířku, na ní jsou vyryta jména 
27 obětí nacistické okupace ve 
dvou sloupcích. Nejdříve z Doma-
nínka, pak z Bystřice a Dvořišť: 

BADERLE ZIKMUND/ BÁDR JIN-
DŘICH ML/ BÁDR JINDŘICH ST/ 
BERAN RUDOLF/ COP FRANTIŠEK/ 
DUFEK VÁCLAV/ DVOŘÁK JOSEF/ 

BYSTŘICE: FIALA STANISLAV/ 
H AVELKA FRANTIŠEK/ HOFF-

-BAUEROVÁ EVA  4  LETÉ DÍTĚ/ KA-
DLEC FRANTIŠEK/ KOUKAL ALOIS/ 
NEDĚLA FRANTIŠEK/  SVOBODA 
BEDŘICH/ SVOBODA JOSEF/ TU-
LIS FRANTIŠEK/ VAŠEK JAN/ VA-
ŠEK RUDOLF/ VRBKA FRANTIŠEK/ 
WITZ GUSTAV/ DOMANÍNEK: BĚ-
HULA BOHUMÍR/ FEINOVÁ ALICE/ 
HÁJEK LADISLAV/ NEDĚLA FRANTI-
ŠEK/ NEDĚLOVÁ HEDVIKA/ 

DVOŘIŠTĚ: VOSTREJŽ FRANTI-
ŠEK. 

Nápis na spodní části: OBĚTEM 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A OKUPA-
CE NAŠÍ VLASTI 1939-1945. Horní 
část pamětní desky tvoří nízký reli-
éf, zobrazující schematicky pojed-
nanou postavu padlého muže. 

Hynek Jurman

Ze Zvole
Obec Dolní Rosičky k farnos   

zdejší přináležející čítá 18 čísel a 
okolo 120 duší.  Až doposud nebylo 
zde žádného znamení, dle kteréhož 
by cestující sezna   mohl, že občané 
obce této k církvi svaté římsko-kato-
lické přináležejí, neb nebylo zde ani 
svatého kříže k vidění.

Pan Josef Musil, obchodník ve 
Vídni, rodem ze obce této, jsa na ná-
vštěvě svých přátel, spozoroval hned, 
co by za nevyhnutelnou potřebnost 
zde bylo, pročež jeho nábožný citod 
matky, otčiny rodné v srdce vš  pený 
působil, že na přímluvu bratra pana 
Fran  ška Musila, starosty tam bydlí-
cího, pěkný zvon, obraz neposkvrně-
ného poče   blahoslavené Panny Ma-
rie a znamenitou částku peněz k vy-
stavění kaple v obci této daroval. Též 
také pan hrabě Vladimír Mitrovský, 

pán statků Rožínky, Sokolnic, Hajan 
etc. daroval k oučelu tomu zname-
nitou podporu v stavivu, a z přičinění 
samotního jmenovaného pana sta-
rosty jest zde postavena krásná kaple 
na půdě obecní, kdežto dříve jen od 
vody vybrané rokle s trním a bodlá-
čím byly viditelné. 

Věčná to památka jes  ť od pánů 
těch založená, a občané této obce, 
kteřížto pouze jen ruční malou prací 
a nepatrným dovážením nápomoci 
byli, měli by po vždy pamatova  , 
že jim pomník náboženského citu 
zde od mužů pro obec dobře se 
starajících postaven byl, kterýžto již 
před dlouhým časem postaven bý   
měl. Den 8. září t. r. má bý   jakožto 
na den narození blah. Panny Marie 
stavba tato slavně posvěcena, o kte-
réžto slavnos   se zpráva podá. 

Moravské noviny z r. 18959, roč. XI., čís. 70, v pátek 2. září 1859, str. 278

Pro zpříjemnění letních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih, zaevidovaných v průběhu prázdnin.

Knihy pro dospělé:
Jimramov 1361 – 2011
Badenas Roberto  Jak čelit utrpení
Bauer Jan  Sláva a pád přemyslovských králů
Binder Petr Hroch  Byl jsem nechtěné dítě beze jména
Byrd Sandra  Růže mají trny
Byrd Sandra  Strážkyně tajemství
Frischerová Helena Dny mého života
Johnston Cameron Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří
Kingsbury Karen  Čas tančit
Meys Sofi e  Tvoříme z betonu
Mudroch Mar  n  Svratecko na starých pohlednicích
Norman Ma  hew  Všichni jsme nějak vadní
Strnadová Věra  V  pné kaše
Šťovíček Jan  Špicberky: království ledních medvědů
Zeman Jiří  Český kras

Knihy pro mládež:
Blobel Brigi  e  Učitele nesmíš milovat
Brandon Ann  Prázdniny v Londýně
Fischer Daniela  Mar  n na cestě kolem světa
Fischer Michal  Mar  n na farmě
Žáček Jiří  Ta  , kup mi slona!

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená půjčovní doba. 
Od začátku září pla   opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8,00 – 12,00
Út zavřeno
St 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00
Čt 8,00 – 12,00
Pá 8,00 – 12,00 12,30 – 18,00

Oddělení pro dě  
Po, St, Čt  12,30 – 16,00

Internetová studovna
Po 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Út 9,00 – 12,00
St 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Čt 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Pá 9,00 – 12,00

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

e-mail: knihovna@bystricenp.cz    www.knihovna.bystricenp.cz   
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HLEDÁME
NOVÉ ČLENY
SLÉVAČSKÉ PARTY!

NÁSTUP U VŠECH POZIC MOŽNÝ IHNED!

Nabízíme:
• až 5 týdnů dovolené

• zajištění ubytování

• závodní stravování

• příspěvky na 
dovolenou 
a sportovní nebo 
kulturní akce

Rádi Vám informace 
ke všem volným 
pozicím upřesníme. 

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

BRUSIČ ODLITKŮ

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

OBSLUHA ROTAČNÍ 
PLYNOVÉ PECE

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

SVÁŘEČ (OBSLUHA PLAZMY)

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, svá-
řečské oprávnění

• Mzda: 25–30 000 Kč

VYZDÍVKA KUPOLOVÝCH 
PECÍ + VSÁZKA

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

JEŘÁBNÍK

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, 
jeřábnický průkaz

• Mzda: 22–25 000 Kč

JÁDRAŘ

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

ÚDRŽBÁŘ

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

POMOCNÝ DĚLNÍK LICÍ SMĚNY

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

POMOCNÝ DĚLNÍK 
SLÉVÁRNY

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

POMOCNÝ DĚLNÍK SLÉVÁRNY 
(PASTOVÁNÍ MODELŮ)

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

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

INZERCE
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 hledají 

pracovnici pro zahradnické práce 
 
 
Požadujeme: 
- zkušenosti v oblasti údržby zelen  
-  idi ský pr kaz skupiny „B“ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci  
Nápl  práce:  

- pé e o záhony a nízké d eviny v majetku m sta Byst ice n.P. 
Nabízíme:  

- zajímavé finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
Termín nástupu:  

-  dohodou 
 
Bližší informace osobn  na adrese: K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  
zaslat stru ný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

MOŠTÁRNA  

Nedvědice 

 

Objednávky na tel. 

603 350 946 

 

otevřena od 15.9. 2017.
 

 ŘÁDKOVÁ  INZERCE
 PŘIJMU svářeče do dílny v Rožné na HPP. Tel.: 737 828 691
 HLEDÁM učitele/učitelku na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ z Čj 

a Mat., tel. 739 039 661
 KVALIFIKOVANÁ výuka anglič  ny, češ  ny; příprava k přijímacím 

zkouškám, maturitě, cer  fi kátům; obchodní aj, konverzace; korektury, 
překlady; M. Dvořáčková, tel: 725 571 244, morushe@volny.cz

 HRAJEŠ keltskou hudbu, world music, klezmer apod.? Zpíváš? Ozvi 
se, dlouholetá fl étnistka hledá lidi na stejné vlně: M. Dvořáčková, tel: 
725 571 244, morushe@volny.cz
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DOBROVOLNICTVÍ NENÍ NUDACharitní pečovatelská služba 
má nového společníka

Charitní pečovatelská služba zís-
kala v měsíci srpnu nový automobil, 
který díky svému speciálnímu uzpů-
sobení vyhovuje více lidem s po-
hybovými ob  žemi z Bystřice nad 
Pernštejnem a okolí. Nákup nového 
vozidla se uskutečnil díky podpoře 
Kraje Vysočina a jeho programu 
Investujeme v sociálních službách, 
Nadaci ČEZ a její charita  vní akci 
Pomáhej pohybem, a také díky 
dárcům, kteří podpořili Tříkrálo-
vou sbírku. Automobil tak vystřídal 
vozidlo, které bylo v terénní pečova-
telské službě maximálně využité od 
roku 2008 a již dosloužilo. 

Nový společník bystřických pečo-
vatelek bude využíván zejména pro 
zajištění obědů, pro přesuny mezi 

uživateli, pro zajištění základ-
ních činnos   služby, mezi kte-
ré patří zejména pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, poskytnu   
či zajištění stravy, pomoc při 
zajištění chodu domácnos  , 
zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a 
další. 

„Těší mě, že díky této vý-
měně vozu budeme moci spolehli-
věji zabezpečit službu a lépe uspo-
kojit požadavky nových zájemců,“ 
říká Monika Šemberová, sociální 
pracovnice Charitní pečovatelské 
služby.

Bystřická služba poskytuje péči 
lidem, kteří mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního po-
s  žení a jsou odkázáni na pomoc 
druhých při péči o sebe a o svoji do-
mácnost. „V současné době posky-
tujeme služby uživatelům z Bystřice 
nad Pernštejnem a Žďáru nad Sáza-
vou a do dojezdové vzdálenos   15 
km od těchto měst,“ dodává Monika 
Šemberová.

Jana Kincová Křížková

Dobrovolnictví je v dnešní době 
trendem nejen v České republice, ale 
i v zahraničí. V Oblastní charitě Žďár 
nad Sázavou funguje od roku 2004 
dobrovolnické centrum Kambala, 
které zprostředkovává dobrovolnic-
kou činnost v charitních službách i ve 
spolupracujících organizacích v rámci 
okresu Žďár n. S. 

Stát se dobrovolníkem není ome-
zené. Může jím být každý, kdo má 
chuť a čas smysluplně vyžívat své 
volné chvíle. Osoby starší patnác   let 
přicházejí přímo do dobrovolnického 
centra nebo do konkrétní služby, ve 
které by chtěly pomáhat. Pomáhají 
jak studen  , tak i maminky na mateř-
ské dovolené či senioři. 

Stát se dobrovolníkem je opravdu 
snadné. Není potřeba skládat žádné 
složité vstupní zkoušky nebo 
splnit odpovídající vzdělání. 
Opravdu stačí mít čas a chuť. 
Dobrovolníci mohou dochá-
zet přímo k uživatelům nebo 
pomáhat s administra  vou, 
s tvorbou tabulek v počíta-
či, s balením potravinové 
pomoci a  přesunem lůžek. 
Také jednorázová pomoc je 
v Kambale vítána.  

Dobrovolnictví není 

rozhodně nuda. Obohacuje nejen 
uživatele charitních služeb či spolu-
pracujících organizací, kteří napří-
klad tráví volné chvíle popovídáním 
si s dobrovolníkem, hrou karet nebo 
předčítáním knihy, ale i samotné 
dobrovolníky. Ti si mohou rozšířit 
své znalos  , učit se novým situacím, 
poznávat chod zařízení a také napo-
máhat ke zkvalitnění sociálních, hu-
manitárních a prorodinných služeb.

Zájemci, kterým by pomoc druhým 
činila radost a kteří by měli o dobro-
volnictví zájem, mohou kontaktovat 
koordinátorku dobrovolnického cen-
tra na mobilním čísle 777 755 444 či 
emailu dc@zdar.charita.cz

Veronika Dobrovolná, 
koordinátorka Kambaly 

– dobrovolnického centra

 

Požadujeme: 
- vzd lání min. SŠ 
-   idi ský pr kaz skupiny „B“ 
- znalosti v oblasti odpadového hospodá ství výhodou 
- uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah k PC 
- výrazný komunikativní typ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci  
Nápl  práce:  

-  zajišt ní chodu st ediska odpad  
-  jednání se zákazníky 
-  vedení smluvní agendy  
Nabízíme:  

- odpovídající finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
Termín nástupu:  

-   1.11.2017 
 
Životopis s p ílohami o dosaženém vzd lání a fotografií doru te osobn  na adresu 
K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz 
nejpozd ji do 18. 9. 2017. 

 

 vypisují výb rové ízení na obsazení místa 

referent(ka) na st edisku odpad  
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD VYSOČINA 2017
Už 21. ročníku oblíbeného me-

zinárodního cyklis  ckého závodu 
„VYSOČINA“ se zúčastnilo ve dnech 
3. – 6. srpna 109 závodníků z 18 
družstev. První etapa se jela kolem 
Přibyslavi a vyhrál ji Jiří Polnický. 
Druhá etapa měla start i cíl v Poličce 
a poznamenal ji pád 18 závodníků 
v zatáčce nad sjezdem do Javorku. 
Zasáhnout musela helikoptéra i sa-
nitky. Závod byl přerušen a opět od-
startován. Etapu vyhrál Carstensen 
před Polnickým.

Pak už se závod přesunul do Bystři-
ce a 3. etapu na okruhu mezi Bystřicí 
a Jimramovem vyhrál Tomáš Buchá-
ček. O všem zase rozhodla 4. etapa 
a kroužení mezi Švařcem a Čtyřmi 

Dvory. Dosud vedoucí Bucháček ztra-
 l téměř 2 minuty na duo Kukrle a 

Hunal.
Mar  n Hunal skončil zase na cel-

kovém druhém místě, Bucháček ztra-
 l vítězství v poslední etapě a celkem 

neznámý Michael Kukrle si odnášel 
z bystřického depa žlutý trikot, 4 po-
háry, 4 ky  ce a 4 dárkové tašky.

Konečné pořadí:
1. Michael Kukrle, 2. Mar  n Hunal 

+00:08, 3. Tomáš Bucháček +01:00, 
4. Jiří Polnický +01:12 (všichni Elkov 
Author).

Bodovací závod: 1. Jiří Polnický, vr-
chařský závod: 1. Tomáš Bucháček, 
družstva: 1. Elkov Author. Závod do-
končilo 79 závodníků.

Rozhovor s vítězem Michaelem Kukrlem

Dance Style představila klubové mikiny
V druhé polovině srpna se usku-

tečnil prázdninový trénink taneční 
skupiny Dance Style Bystřice nad 
Pernštejnem, na který dostaly po-
zvání i maminky mladých taneční-
ků, které si se svými dětmi nacviči-

ly krátkou choreografi i. V průběhu 
celodenní akce byly představeny 
nové klubové mikiny, které připra-
vovala pro své členy Lucie Palečko-
vá. Nejenom při závěrečném opé-
kání párků se připravovala nová 

sezóna a hod-
no  la uplynulá, 
která byla pro 
taneční skupinu 
opět úspěšná, 
získala mnohá 
ocenění. V dub-
nu 3. místo Best 
dance cup Žďár 
n. S., dvě první 
a dvě tře   mís-
ta v rámci me-
zinárodní sou-

Vyhrál jste poslední etapu, jste 
nejlepší jednotlivec, tře   v bodova-

cím závodě a tře   ve vrchařské sou-
těži, navíc člen vítězného družstva. 

Jestlipak vůbec všechny 
ty trofeje unesete?

Jo, poháry nějak po-
beru.

Kde se rozhodoval le-
tošní ročník?

Rozhodlo se v kopcích 
u Čtyř Dvorů. Odjeli čty-
ři závodníci, ale dokázal 
jsem je dojet a v posled-
ním z těch náročných 
okruhů jsem sám odjel 
a získal půlminutový ná-
skok. Pak v těch kopcích 
u Lesoňovic mě dojel 
Mar  n Hunal. Ve fi niši 
jsem ale nakonec vyhrál.

Kam řadíte tohle ví-
tězství ve své kariéře?

No hodně vysoko, 
protože je to moje první 
vítězství v etapových zá-
vodech.

Jak se vám líbí závo-
dit na Vysočině?

Jo líbí, je to pěkný zá-
vod. Mám to tu rád!

-HJ-

Tenisový klub v aktuální sezóně
Bystřický tenisový klub má za se-

bou hlavní sezónu, kterou je dlou-
hodobá soutěž družstev. Ta letošní 
probíhala od konce dubna do konce 
června. V soutěžích jsme měli při-
hlášená čtyři družstva, která dosáhla 
následující výsledky:

Babytenis (dě   8 - 9 roků): Toto 
družstvo nám udělalo velkou radost, 
protože svými výsledky potvrdilo vý-
razné zlepšení pro   loňsku. Přestože 
v týmu hrály i dě  , které budou moci 
hrát i příš   rok, skončilo se dvěma 
výhrami na 4. místě, ale se soupeři, 
kteří se umís  li na 2. a 3. místě, hrá-
ly nerozhodně a o  vítězství soupeřů 
v zápase rozhodl pouze větší počet 
získaných gamů. Nejlepší výsledky 
dosáhl Adam Vodák, který zvítězil 
ve čtyřech dvouhrách, tři své zápasy 
vyhrály rovněž Veronika Dvořáková a 
Markéta Ptáčková.

Mladší žactvo (10 - 12 roků): Po 
delší době jsme přihlásili do soutěže i 
tuto věkovou kategorii. Pod vedením 
Ivana Kučery skončilo družstvo sice 
na 6. místě, ale se dvěma výhrami a 
dvěma porážkami 4:5 jsme mohli být 
rovněž spokojeni. Se čtyřmi výhrami 
ve dvouhře byl nejlepší Adam Kuče-
ra, ale i ostatní hráči a hráčky svými 
výkony přispěli k celkově dobrému 
výsledku.

Dorost i v letošní sezóně hrál KS II. 
a i tentokrát na tuto soutěž nestačil. 
Zde se projevuje špat-
ný přístup některých 
hráčů, ale i trenérů 
k tréninku. Pochválit 
lze zejména Ivanu Kok-
tavou, která však má 
občas problém skloubit 
tenis s atle  kou, kde 
má výborné výsledky.  

Družstvo dospělých 
v KS III. skončilo na 6. 
místě, ale určitě má na 
lepší umístění, pokud 
bude hrát v nejsilnější 
sestavě. Nejlépe si ved-
la naše děvčata Lenka 
Honková, Ivana Kok-
tavá a Tereza Mi  ová, 
která vyhrála každá tři 

své zápasy ve dvouhře.
Dobré výsledky Zdendy Koláře jej 

posunují na žebříčku ATP, k  14.  8.
2017 byl ve dvouhře 238. (24. 7. 
2017 byl již 226.). V poslední době 
vyhrál Futures v polském Mragowu, 
když ve fi nále porazil Grigelise z Lit-
vy, na challengeru v Praze prohrál 
ve čtvr  inále s Adamam Pavláskem, 
na challengeru v Poznani rovněž ve 
čtvr  inále s Guido Andreozzim z Ar-
gen  ny. Více se mu nyní daří ve čtyř-
hře, kde je aktuálně 142. na světě, ale 
jsem přesvědčený, že se posune výše 
i ve dvouhře.

V průběhu prázdnin jsme pořá-
dali turnaj v Babytenisu, kde zvítězil 
Matyáš Řezanina z SKT Tišnov, druhý 
skončil domácí Adam Vodák, tře   
byl Jakub Koláčný a čtvrtá byla naše 
hráčka Markéta Ptáčková.

Druhý turnaj na našich kurtech byl 
CT mladšího žactva, kterého se zú-
častnilo 16 chlapců a 16 dívek. Mezi 
chlapci zvítězil žďárský Jakub Mašek, 
který porazil ve fi nále Adama Řeháka 
z Olomouce, turnaj děvčat vyhrála 
Michaela Bukvaldová po výhře nad 
Barborou Sedlákovou (obě z Brna).

Na konci června jsme pořádali te-
nisovou školičku, které se zúčastnilo 
celkem 9 dě  , z toho pouze jeden 
chlapec. Někteří z nich se zapojí již na 
podzim do pravidelných tréninků. 

-zm-

těže Bystřický Kos  třas, druhé a 
dvě tře   místa v soutěži O pohár 
města Letovic a Kunštátu. V mě-
síci květnu získala taneční skupi-
na druhé místo v soutěži Right 2 
Dance Contest Brno, dvě druhá a 
čtvrté místo v mezinárodní sou-
těži Sumer dance cup Boskovice 
a 3. místo v soutěži Žďár tančí. 
V tomto měsíci v Brně vyhrála 
semifi nále taneční soutěže Česko 
se hýbe 2017 a v červnovém ce-
lorepublikovém fi nále získala ve 
své kategorii pěkné tře   místo.

Taneční skupina nejenom sou-
těžila, ale prezentovala své cho-
reografi e, sponzory a partnery na 
mnoha akcích, například Bystřic-
ké hody, Studentský ples, Země-

dělský ples, akce 1,2,3… Rodina, 
atd. Organizovala mezinárodní 
taneční soutěž Bystřický kos  třas 
2017, klubovou soutěž Bystřický 
talent 2017 a další ak  vity pro své 
členy. Činnost taneční skupiny i 
v následující sezóně 2017/18 vý-
znamně podporuje Město Bystřice 
nad Pernštejnem a Kraj Vysočina. 
Máte-li zájem rozšířit řady našich 
tanečníků, můžete se zúčastnit ná-
borové akce 22. 9. 2017 ve 14:00 
v tělocvičně VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Za Dance Style Bystřice n. P., z.s.
Petra Nováková



SPORT, INZERCE
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SEZONA SNŮ POKRAČUJE

Po vítězství v prvním republiko-
vém turnaji, tzv. ČP I v Praze a dru-
hém místě v turnaji TOP 10 pro de-
set nejlepších hráček minulé sezony 
se Jitka zúčastnila ČP II v Hostovicích 
a tento turnaj opět vyhrála. 

Po tomto úspěšném začátku se 
konala velká otočka, přesměrování 
na trochu jinou disciplínu, elektro-
nické šipky. Poprvé v historii se ve 
Žďáru nad Sázavou konal republiko-
vý turnaj Unie šipkových organizací, 
největší akce pro šipkaře z celé re-
publiky, jehož součás   jsou i turnaje 
TOP 24 pro muže a TOP 12 pro ženy, 
do kterých se kvalifi kují   nejlepší 
hráči z celé ČR. V tomto turnaji pad-
ly všechny rekordy, co se účas   týká, 
142 žen a 441 mužů. Také byl po-

prvé k vidění přímý přenos z podia 
na YouTube, ve kterém byla vidět 
nádherná podívaná, a to výhra Jitky 
Císařové v TOP 12. 

Poté se Jitka zúčastnila krajské-
ho turnaje Master Jihomoravského 
šipkového svazu v Bílovicích nad 
Svitavou, kterého se, jen tak pro 
zajímavost, účastní 5 hráček TOP 12 
a tento "pro změnu" opět vyhrála.  
Po tomto úspěchu následovala další 
výměna šipek za "ostré" a vyrazilo 
se na ČP III do Brušperku u Ostravy. 
Zde se povedlo něco, s čím nikdo 
nepočítal a ještě se to nikomu nepo-
vedlo. Jitka získala ha  rick a zvítězila 
potře   za sebou, což se při systému 
skupin a poté hře v K.O. pavouku, 
kdy hráč při prohře končí v turnaji, 
zdá jako nemožná věc. To ale zda-
leka není vše. V dubnu se konalo 
v Praze Mistrovství ČR, to Jitka vy-
hrála taktéž. Po tomto úspěchu má 
téměř jisté vítězství v celosezónním 

žebříčku a už teď někteří hráči uza-
vírají sázky, kolik turnajů ještě letos 
vyhraje :-D.  

Následovala opět změna šipek 
a druhá TOP 12 v Králíkách u No-
vého Bydžova. Zde bohužel pro-
marnila mnoho šancí na postup do 
fi nále, ale i tak je tře   místo super 
výsledek. 

Následoval další Master turnaj, 
kde se povedlo opět fi nále a druhé 
místo. A na závěr první poloviny se-
zony se Jitka, ač téměř bez tréninku 
elektronických šipek a po rozhod-
nu   na poslední chvíli, zúčastnila 
nominačního turnaje pro ME v ital-
ském Caorle, do kterého se kvalifi -
kuje 28 hráček  na základě výsledků 
v republikových turnajích. Tento tur-
naj  vyhrála,  m se kvalifi kovala do 
reprezentace UŠO pro Mistrovství 
Evropy. 

Na tomto ME se stala tahounem 
národního družstva a v týmové sou-

těži vyhrála v 19 ze 23 zápasů a hlav-
ní měrou se zasloužila o vynikající 
tře   místo v ME družstev. Ale potom 
přišel úspěch ještě o něco větší. Se 
spoluhráčem Vladimírem Kuchtou 
z Litomyšle se probojovali do fi nále 
ME v mixech, kde bohužel nestačili 
na chorvatskou dvojici a  m pádem 
se stali vicemistry Evropy. V soutěži 
jednotlivců v totálním vedru bohu-
žel došly síly, ale 25. místo v konku-
renci  157 žen určitě není ostudou. 

Po prázdninové pauze a odpočin-
ku  začal trénink na podzimní vrchol 
sezony, tj. World Cup, což je mist-
rovství světa družstev, které se koná 
ve vzdáleném Japonsku, kterého se 
může Jitka zúčastnit i díky fi nančnímu 
příspěvku města Bystřice nad Pern-
štejnem, za což mu patří veliký dík. 

Přejeme úspěšné pokračování 
snové sezony a mnoho úspěchů při 
reprezentaci našeho města a repub-
liky.                                                  -red-

 

HORMANN

KONDI NÍ POSILOVÁNÍ PRO ŽENY

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO D TI OD 6 LET

Šipkařská sezona 2017 pokra-
čuje a bystřická šipkařka Jitka 
Císařová v ní přepisuje historické 
rekordy. 



RECYKLUJEME – SBĚR ELEKTROPŘÍSTROJŮ A BATERIÍ
PETR TULIS  – ELEKTRO, HLINÍK, BARERIE
VANESSA ONDROVÁ  – TONER, DR. ELEKTRO, BATERIE
AMÁLIE MAHLOVÁ  – BATERIE
VENDULA KOPECKÁ  – BATERIE
LUKÁŠ PAVLOVIČ  – BATERIE

               SBĚR PROBÍHÁ V ZŠ ZVOLE

24. 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

19. - 23. června 2017 Barevný týdenKaždoročně si naše škola shrnuje 
své poznatky a dovednos   v oblas-
  prvouky, přírodovědy, vlas  vědy, 

ale také v řečových, čtenářských i 
matema  ckých dovednostech a to v 
Barevném týdnu.

Dě   se každý den obléknou do 
jedné barvy, která představuje urči-
té téma dne. A jak to bylo letos?
 
PONDĚLÍ 19. června - ŽLUTÝ DEN
Projekt: My a naše Sluníčko

Dě   zpracovávaly plakát - Sluneční 
soustava a její planety.
Na návsi si pak sami vyrobily - slu-
neční hodiny.
ÚTERÝ 20. června - MODRO-BÍLÝ DEN
Projekt: MODRÁ PLANETA  VODA 
A VZDUCH

Dě   zjišťovaly, co vše žije ve vodě 
a v moři - zvířata, rostliny, dále za-
jímaly, jak máme šetřit pitnou vo-
dou  a prak  cky si vyzkoušely - KO-
LOBĚH VODY

STŘEDA 21. června - ŠEDÝ DEN
Projekt: MINULOST, PŘÍROMNOST 
+ MÓDA+ SEBEPOZNÁNÍ- RODO-
KMEN, JÍDLO STARÝCH ČASŮ, ZVYKY

Dě   si samy zjišťovaly informace 
a pak je nakreslily do výkresu, kde se 
podle jejich představ zbrazila naše 
minulost, přítomnost a budouc-
nost. Také se zamyslely nad lidskými 
smysly a pokud zvládly, zhodno-
 ly samy sebe. Tato ak  vita je velice 

náročná, proto jsme ji nabídly jen 
starším žákům.
ČTVRTEK 22. června - ČERVENÝ DEN
Projekt: KREV  KREVNÍ SKUPINY

Nejdříve jsme odjely na dopravní 
hřiště ve Žďáře nad Sázavou, kde si 
dě   vyzkoušely své znalos   z do-
pravní výchovy a jízdy na kole.

Dě   získaly informace o krvi v 
transfúzní stanici od paní primářky 
MUDr. Vlasty Musilové, také se do-

….to nejlepší nakonec
na  štěném papíře, vede žáky k pra-
videlnému čtení knih. Překvapilo nás, 
že žáci opravdu s nadšením berou i v 
této době do rukou knihu, dokáží i půl 
hodiny sami číst a s opravdovým nad-

šením pak referují o tom, co se dočetli. 
Co bych dělal já, kdybych byl hrdina 
z této knihy? Jak příběh asi skončí? Jaká 
další dobrodružství čekají ještě přede 
mnou? Na takové otázky se pak sna-
žíme společně hledat odpovědi. Kde?  
No přece v knihách, které čteme!!! 

Ilona Lukášková, ředitelka

Závěr roku v ZŠ Prose  n a MŠ Pro-
se  n byl nabitý událostmi. Dovolte 
nám přiblížit alespoň některé z těch 
rados  , které jsme na konci školního 
roku prožívali.

Vše odstartoval ve všech směrech 
povedený výlet do zámku ve Žďáru 
nad Sázavou spojený s návštěvou pa-
mátky UNICEF – kostela Zelená hora. 
Kdo ještě neviděl úžasný prostor Mu-
zea nové generace a neměl možnost 
si užít perfektních programů, které 
místní kolek  v pro dě   chystá, neví, o 
co přichází. My už víme, známe – výlet 
za hvězdami všeho druhu byl báječný.

Týden před vysvědčením jsme proži-
li rychle, neboť se střídala jedna událost 
za druhou: Divadlo Beze jména pod ve-
dením paní režisérky Mar  ny Olivové 
nás pobavilo a rozesmálo pohádkou Fi-
špánská jablíčka, úterní sportovní den 
u vodní nádrže ve Čtyřech Dvorech byl 
hodnocen žáky vůbec nejlépe. Tento 
den jsme zakončili v naší školní zahradě 
s kamarády z mateřské školy a rodiči 
při opékání špekáčků, abychom se pak 
zabalili do spacáků a užili si již tradiční 
spaní ve škole. Ve středu následoval vý-

let na pohár do nedalekého motorestu 
Majka v Hodoníně. Nakonec jsme ukli-
dili třídy, připomněli si, jak se o prázd-
ninách máme/nemáme chovat a s vy-
svědčením v ruce HURÁ na prázdniny.

Nevím, zda se dě   budou v září do 
školy opět těšit, ale jisté je, že na ně 
kromě školních povinnos   čeká i řada 
věcí, které je nesmírně baví. Kromě 
mnoha akcí jsou to i dva školní kluby, 
které na naší škole probíhají v rámci 
projektu Moderní formy výuky ZŠ a MŠ 
Prose  n, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16
_002/0001460“. 

Klub Zábavné logiky a deskových her 
nás učí, jak využívat logické myšlení, 
kombinatoriku a prostorovou předsta-
vivost při hraní i náročnějších desko-
vých her či smartgames pro jednoho 
hráče. Učíme se luš  t šifry, hlavolamy, 
číselné řady a radujeme se ze společ-
ně stráveného času při strategických 
plánováních, kterou osadu založíme, či 
kolik pastvin obsadíme.  

Čtenářský klub je pro každého, kdo 
otevře svou mysl a srdce příběhům 

zvěděly, co je to transfúze, k čemu je 
důležitá.

Krevní transfúze je proces, bě-
hem kterého je do krevního oběhu 
příjemce vpravena krev nebo krevní 
složky od dárce.
PÁTEK 23. června - ZELENÝ DEN
Projekt: DEN ZEMĚ

Dě   při procházce a šipokvané do 
lesa procvičovaly ochranu životního 
prostředí, probíraly chráněné živo-
čichy a rostliny.

Byl také vyhlášen sběr vybitých 
baterií a sběr elektrospotřebičů.
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Před 120 lety předci založili sbor a nyní pořídili prapor
Sobota 8. 7. 2017 oslavoval Sbor 

dobrovolných hasičů v Býšovci 120 
let od založení. Slavnost započala 
vítáním hasičských sborů. Následo-
val průvod obcí. V čele průvodu jelo 
koňské spřežení se čtyřkolovou stří-
kačkou od fi rmy Hiller a vdova SDH 
Čebín, následovala státní vlajka, 
vlajka obce a nový hasičský prapor 
a prapory zúčastněných sborů. Za 
mažoretkami hrála do kroku hudba 
Bobrůvanka členům sboru, hostům 
a občanům obce. Po státní hym-
ně všichni přítomní uc  li minutou 
 cha zemřelé členy sboru i obce. 

Slavnostní projevy zahájil starosta 
sboru Petr Pecina, který informoval 
o historii a současnos   sboru vč. 
zásahové činnos  . Po něm násle-
doval projev velitele sboru Tomáše 
Uhlíře. Kněz Zdeněk Chylík požehnal 
nový prapor. Následně jej starosta 
obce Tomáš Uhlíř s místostarostou 
Jiřím Mar  nkem dekorovali čestnou 
stuhou. Zasloužilým členům byla 
předána vyznamenání. Nejprve se 
udělovaly věrnostní medaile a stuž-
ky. Stužku za 60 let činnos   převzal 
nejstarší člen Josef Nedoma. Další 
členové obdrželi záslužné medaile 

od okresního a krajského sdruže-
ní hasičů. Člen výkonného výboru 
Slávek Lukášek pozdravil přítomné 
jménem OSH Žďár nad Sázavou i 
jménem okrsku Nedvědice. Sboru 
jako kolek  vu předal pamětní list a 
medaili Za zásluhy. Slavnost pokra-
čovala ukázkami historické a součas-
né techniky. Ve večerních hodinách 
se uskutečnila taneční zábava s ABC 
ROCK Boskovice.

Sbor byl založen roku 1897 a obcí 
byla zakoupena čtyřkolová ruční stří-
kačka za 1 460 korun od fi rmy R. A. 
Smekal v Čechách. Prvním velitelem 
byl zvolen Antonín Pilát, jednatelem 
Ignác Patloka a starostou Fran  šek 
Smolík. 27. 2. 1957 byla dovezena 
z Chrudimi motorová stříkačka PPS 
8 v dvoukolovém přívěsu. Dnes má 
sbor k dispozici modernější stříkač-
ku PPS 12 r.v. 1979 a plovoucí čer-
padlo PPCA-800 HONDA 6CV 160  
r.v. 2008. Pro stálý nedostatek vody 
v obecním rybníku byla roku 1988 
vybudována požární nádrž. Hasičská 
zbrojnice je zbudována ve sk1epě 
obecního domu. V současné době 
má sbor 34 členů, z toho 13 žen.

David Dvořáček

Skončil 4. ročník Putovního 
letního kina pod záš  tou MA21 

Ve Věžné se opět sportovalo
Ve Věžné sportujeme pořád a 

v různých sportech. Protože jsme 
nejen hraví, ale také soutěživí, po-
řádáme v každém sportu hned také 
turnaje. Co na tom záleží, že nám to 
ještě moc nejde, že to někteří hrají 
podruhé v životě, nebo že se pravi-
dla učíme za pochodu. Nejde přece 
o špičkové výkony, ale o zábavu. A té 
jsme si opravdu užili plnou měrou.

Sportovní klub Věžná pořádal v 
sobotu 29. července 2. ročník no-
hejbalového turnaje trojic.

A aby to skuteční sportovci (větši-
nou fotbalisté) neměli jednoduché, 
musela být v každém týmu minimál-
ně jedna žena nebo dítě. I přes tyto 
tvrdé podmínky se našlo 10 odváž-
ných družstev, která podávala velice 
vyrovnané výkony. Pro pořadatele 
nebylo vůbec jednoduché určit po-
řadí týmů postupujícíh do fi nále, 

protože v každé skupině byla vždy 
minimálně tři družstva se stejným 
počtem bodů. Vzhledem k tomu, 
že se ve Věžné řídíme olympijským 
heslem: není důležité zúčastnit se, 
ale vyhrát (nebo je to obráceně?), 
nastaly po odehrání základní skupi-
ny tvrdé vyřazovací boje, které už 
ke konci opravdu chvílemi vypadaly 
jako nohejbal.

Snad jen pro pořádek uvedu jmé-
na vítězů (na fotografi i p. D´Ambro-
se zleva): 3 místo: Pavel Sádecký, Si-
mona Hanusová, Jiří Sádecký, 1. mís-
to: Eva, Adam a Luboš Korbičkovi, 2. 
místo: Josef Vrbka, Zbyněk Matuška 
a Šimon Kroupa.

Velký dík patří také sponzorům: 
Rubelit Rožná, Vinotéka Isori a obec 
Věžná.

Sportu zdar a čekal nás ještě tur-
naj ve stolním tenise 26. srpna!

Jana Vrbková

V letošním roce se konal již čtvrtý 
ročník Putovního letního kina po 
obcích našeho regionu. Jedná se 
již o tradiční letní akci, kterou kaž-
doročně sponzoruje Kraj Vysočina 
v rámci Místní agendy 21, jejímž 
hlavním zájmem je propojení ak-
térů z různých sektorů za účelem 
dosažení udržitelného rozvoje a 
kvalitní veřejné správy. A přesně to 
se nám v tomto případě daří určitě! 
Do každého ročníku jsou, kromě 
našeho DSO a jeho obcí, zapojeni 
také místní podnikatelé a spolky 
zajišťující např. občerstvení nebo 
doprovodný program, pochopitel-
ně i společnos   zajišťující distribuci 
fi lmů a v neposlední řadě také širo-
ká veřejnost. 

Naše letní kino letos organizova-
lo neuvěřitelných 72 promítacích 
večerů v rámci 31 obcí a místních 
čás   Mikroregionu Bystřicko. Tyto 
fi lmové letní večery zhlédlo více 
než 4 500 diváků v jednotlivých ob-
cích regionu. A že měli diváci z čeho 
vybírat! Na plátnech se vystřídalo 

celkem 26 různých fi lmů. Největší-
mi fi lmovými trháky byly, co se týče 
fi lmů pro dě  , snímky Doba ledová: 
Mamu   drcnu  , Zootropolis: Měs-
to zvířat, Lichožrou  , Anděl Páně 2, 
Řachanda, Kniha džunglí aj., pokud 
jde o fi lmy pro mladistvé a dospělé, 
tak největší ohlasy měl bezesporu 
fi lm Bezva ženská na krku a Všech-
no nebo nic, z dalších lze jmenovat 
např. Instalatér z Tuchlovic, Dvojníci, 
Jak básníci čekají na zázrak, Králové 
hor a mnohé další. Léto roku 2017 
bylo tedy převážně ve znamení fi l-
mů českých a rodinných. Již nyní se 
všichni můžete těšit na další letní se-
zónu, která jistě opět přinese spous-
tu krásných fi lmových zážitků. 

Závěrem chci našim jménem 
poděkovat pořadatelským obcím 
a sponzorům této akce, jmenovitě 
zejména Kraji Vysočina a MA21.

Veronika Benová
Mikroregion Bystřickog y
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Otevřeno:
pátek    12 - 18 hod.
sobota    8 - 18 hod.
neděle    8 - 14 hod.

Na výstavě si návštěvníci i chovatelé mohou prohlédnout případně zakoupit chovná zvířata. 
Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště 
občerstvení.

Těšíme se na návštěvu.
Výstavní výbor

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ve dnech 8. - 10. září 2017 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Tuto akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem z grantového programu - Kultura a společenský život.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. se sídlem ve Stříteži pořádá

Program sportovního klání:

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Dolní Rožínka
Vás srdečně zvou na konání čtvrtého ročníku

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  

Dolní Rožínka 
Rozsochy  

Rožná 
Strážek 

Štěpánov n.S. 
Věžná 

 
(akce proběhne za každého počasí)

13:00 –  prezence soutěžních družstev
13:30 –  zahájení Her bez hranic
13:45 –  start turnaje
17:30 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)

Více na:
 www.bystricko.cz

S
p

o
n

zo
ři

Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Vír 
Zvole
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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 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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


