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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Prohlášení starosty města
Dnes se vám do rukou dostá-

vá Bystřicko, které je plné záš  , 
pomluv a lží. Dva zastupitelé se 
pasovali do rolí těch nejspravedli-
vějších a osvícených, chtějí pořádek 
a transparentnost. Z dvace   jedna 
zastupitelů udělali společenství 
hýkajícího dobytka a radní,   jsou 
vůbec nenajezení. Vše se odehrá-
lo na zastupitelstvu města, které 
je veřejné, proto několik občanů 
zná pravdu. Kontrolní výbor má 
kontrolovat plnění usnesení a na-
kládání s majetkem. V roce 2015 
přišli s návrhem nového jednacího 
řádu a kontrolního statutu. Tyto 
dokumenty zastupitelstvo odmítlo, 
protože existuje obecný kontrolní řád a je třeba se jím řídit. Jestliže něco 
nepla  , nemůže to být ani měněno. Kontrolní řád obecně říká, jak má kon-
trola vypadat a jaká jsou práva kontrolovaných. Byl jsem ve své kariéře kon-
trolován mnohokrát, ale z našeho kontrolního výboru na kontrolu za téměř 
4 roky nepřišel nikdo. Co tedy dělali za peníze, které za svoji činnost pobí-
rají? Ple  chaří, sbírají drby a kalí vodu! Já jsem se nikdy za vydělané peníze 
nestyděl a myslím, že je dostávám zaslouženě. Nemám žádné domy, vyk-
še  ované pozemky, solární parky a dokonce ani le  ště. Žiji jako obyčejní 
lidé ve spořádané rodině. Na těch inkriminovaných výplatnicích nejsem já, 
ani místostarosta. Jsou tam desítky lidí, kteří po celé roky pomáhají při ak-
cích, které jsem jmenoval v minulém čísle. Ono populis  cké prolomení ml-
čenlivos   je velmi nebezpečné. Sdělení – „my můžeme kontrolovat fi nan-
ce z veřejných prostředků“, je velmi zavádějící. Kde je ochrana osobních 
údajů? Po Edenu se půjdeme podívat na výplaty v Areálu sportu, probere-
me, kolik berou učitelé, co takhle prohlédnout vyplacené peníze ve spol-
cích a sportovních organizacích? Nevím, jak by reagovala armáda úředníků 
a státních zaměstnanců, kdyby někdo detailně rozkryl jejich mzdy? Asi by 
podali žalobu, a to oprávněně.

Musím přiznat, že jsem velmi zvažoval další kandidaturu do vedení měs-
ta. Měl jsem chvíle, kdy jsem si říkal, že toho mám dost. Nemusím se ne-
chat urážet a snášet nálady svých spoluobčanů. Po těchto projevech zloby a 
arogance jsem se rozhodl kandidovat. Přece nepřenecháme město šíbrům, 
kteří se rozhodli město rozložit, zavést  zlování a udávání. Bude to záležet 
na vás voličích, co si přejete. Zda jít dál k prosperitě, inves  cím a regeneraci 
starého majetku. Rozvíjet občanskou společnost. Pokud to nechcete, po-
tom volte ty, kteří hlasování v zastupitelstvu zdržují a ani ten jiný názor není 
skutečně jejich vlastní. Chtějí Bystřici bez státních dotací, zvedat nájmy 
v našich bytech, nepřidělovat dotace spolkům a sportovním organizacím, 
hrabat se v klepech atp. Možná se budete cí  t lépe, ale potom beze mě! 

Karel Pačiska

Univerzita třet ího věku 
pokračuje naplno 

S příchodem jara a očekáváním 
Velikonoc proběhla v rámci Univerzi-
ty tře  ho věku další úspěšná a hojně 
navš  vená akce. Dne 22. 3. 2018 se 
v městském muzeu konala přednáška 
na téma „Velikonoční aranžmá“ spoje-
ná s výrobou velikonočních dekorací. 
V rámci Univerzity tře  ho věku byla 
tato akce zajištěna opět ve spoluprá-
ci se Zahradním centrem Strakovo, 
s nímž jsme spolupracovali již při pří-
pravě adventu a výrobě vánočních 

dekorací. Ze strany Zahradního cent-
ra Strakovo se jednalo o velmi dobře 
zorganizovanou a pečlivě připravenou 
akci, ze které vzešlo 45 krásných deko-
rací, které zkrášlily o Velikonocích inte-
riéry účastníků této akce. Jsme rádi, že 
ze strany seniorů je stále velký zájem 
o projekt  Univerzity tře  ho věku, je-
hož cílem je  vzdělávat a ak  vizovat 
seniory, podporovat pro-seniorské 
ak  vity a zdravý životní styl.
Eva Špatková, odbor správní a školství

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pern-

štejnem vyhlašuje ve spolupráci 
s občanským sdružením Diakonie 
Broumov – Oblastní středisko soci-
ální pomoci Úpice humanitární sbír-
ku na pomoc potřebným občanům. 
Sbírka se uskuteční ve dnech 11., 
13., 18. a 20. dubna 2018. Sběr věcí 
pro potřebné občany bude zajištěn 

v uvedené dny vždy od 15:00 do 
17:00 hodin v zadní budově ve dvo-
ře Městského úřadu Bystřice nad 
Pernštejnem, ulice Příční čp. 405. 

Organizátoři sbírky žádají obča-
ny, aby na sběrné místo nedodáva-
li matrace, papír, nábytek, dětské 
kočárky, pračky, lednice a další ob-
jemné předměty!

Sociální služby na Bystřicku 
zahrnují všechny obyvatele

V poslední době jsem se více za-
býval sociálními službami na Bystřic-
ku. Opravdu jsem velmi překvapen, 
kolika službami jsme zde vybaveni. 
Občané všech vrstev si mají mož-
nost vybrat svoji ak  vitu. Pokud se 
člověk nebo rodina ocitne ve svízel-
né situaci, je třeba ji řešit a hlavně 
neschovávat hlavu do písku. Dnes 

dokážeme pomoci i v odlehčovacích 
službách, fi nančních problémech 
a volnočasových ak  vitách. Pro úpl-
nost uvedu naši nabídku. Pokud vás 
některá služba zaujme, neváhejte 
se obrá  t na odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, nebo přímo na vedení 
radnice.

(Pokračování na str. 5)

SAKRÁLNÍ PAMÁTKYBystřicka a okolí

BYSTŘICKO... ráj Vysočiny

1

NOVÁ BROŽURKA JE NA SVĚTĚ
Zajímáte se o kostely, kaple a kapličky, kříže, Boží 

muka a další církevní památky? Zastavte se v TURISTIC-
KÉM INFORMAČNÍM CENTRU, kde si můžete vyzved-
nout zbrusu novou brožurku Sakrální památky Bystřic-
ka a okolí (text: Hynek Jurman, foto: kolek  v autorů)

-bv-
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INZERCE

Chcete být lenem týmu Rebel ? Poj te k nám!

Milu
jem

e inovace. Milujeme design. Milujeme rock. 

www.werawerk.cz.

www.werawerk.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN  KVĚTEN 2018

Dne 15. 4. 2018 uplynou 2 roky, 
kdy po krátké nemoci zemřela 

paní Marie KOUKOLOVÁ 

Kdo jste ji znali, věnujte jí 
 chou vzpomínku s námi. 

Manžel s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 8. 4. 2018 uplynou 3 roky 

od náhlého úmr   

Mgr. BOŽENY 
SUCHÉ - ROVNEROVÉ

 Vzpomínají manžel 
a dcera s dětmi a vnoučaty.

VzpomínkaVzpomínka
1. 4. 2018 uplynulo 30 let, kdy nás 
opus  l manžel, ta  nek, dědeček, 

pan ONDŘEJ PAVLÍK

 S láskou vzpomínají manželka 
a dě   s rodinami.

VzpomínkaVzpomínka
19. 4. 2018 uplyne 10 let 

od úmr   pana 

Stále vzpomínají manželka, syn 
a dcera s rodinou.

VzpomínkaVzpomínka

FRANTIŠKA TOMÁŠKA
z Dolní Rožínky

Sňatky

Úmr  

Narození

Jubilan  

BŘEZEN 2018
24.3. Radka Frišová
 Petr Knoll

PROSINEC 2018
15.12.  Sabina Zichová
18.12. Patrik Ondráček
22.12. Tadeáš Pešta
23.12. Eliška Zámečníková
26.12. Kristýna Vránová
28.12. Jakub Hulák
28.12. Petr Koky
29.12. Marian Stárek

DUBEN 2018
Jaroslav Doležal 92 let
Helena Sýkorová 92 let
Vladimír Kaštánek 89 let
Marie Tesařová 87 let
Fran  šek Dostál 86 let
Drahomír Maša 86 let
Josef Sadecký 80 let
Alena Kolářová 75 let
Alžběta Vašíková 75 let
Anna Vašková 75 let
Mgr. Miroslav Špaček 70 let
Ludmila Suchá 70 let
Vladimír Špaček 70 let

  9.2. Radek Šmarda 48 let
13.2. Josef Rotkovský 79 let
16.2. Zdeněk Mičín 64 let
23.2. Jiří Bárta 64 let
24.2. Mária Mičovská 91 let
26.2. Vlas  mil Vinkler 69 let

ZUBNÍ AMBULANCE 
MUDr. Ros  slav Kozák 
oznamuje změnu tel. čísla

Nové telefonní číslo 

725 973 905

OPRAVTE SI 
V INFOROČENCE
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Bystřice n. P. ve spolupráci s fi rmou TS města a.s.  nabízí mož-
nost bezplatného zapůjčení kompostérů o velikos   400 litrů (200 ks) 
a 800 litrů (500 ks). Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotací ze SFŽP, 
získáno bylo cca 90 % prostředků, zbytek fi nancovalo město Bystřice n. P.,
v jehož majetku musí být podle dotačních podmínek kompostéry min. 
5 let. Poté je bude možno bezúplatně převést na nájemce. 

Zapůjčení kompostéru probíhá ve dvou vlnách. V první vlně do 
31. 1. 2018 byli upřednostněni zájemci, kteří od TS města a.s. neměli 
v zápůjčce kontejner na bioodpad o velikos   240 litrů z let 2014 - 2016. 
Ve druhé vlně od 1. 2. 2018 bude vyhověno všem ostatním zájemcům, 
a to dle pořadí, ve kterém nahlásili na níže uvedený kontakt svůj zájem. 
Berte, prosím, na vědomí, že kompostérů je omezený počet a další prav-
děpodobně pořizovány nebudou.

Výhody kompostování v kompostérech 
• urychlení procesu kompostování  
• možnost regulace teploty, vlhkos  , přístupu vzduchu a světla 
• úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu) 
• este  čnost opro   nevzhledné hromadě
• při dodržování pravidel kompostování odstranění nepříjemného 

zápachu 
• zužitkování odpadů ze zahrady 
• důležité živiny a organické látky nejsou nikam odváženy

Podmínky zapůjčení:
1. Kompostér je možno zapůjčit pouze majiteli nemovitos   se zahradou 

v Bystřici n. P., pro majitele nemovitos   v zahrádkářských koloniích 
není projekt určen. Upozorňujeme zájemce, že bude provedena kon-
trola oprávněnos   tohoto požadavku náhledem do katastru nemo-
vitos  . Při předání bude ke kontrole vyžadován průkaz totožnos  .

2. Podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce.

MOŽNOST 
BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ 

KOMPOSTÉRU 
PRO OBČANY BYSTŘICE N. P.

Zájemce o zapůjčení kompostéru nás může kontaktovat 
u paní Procházkové telefonicky (606 770 113) nebo 

e-mailem (prochazkova@ts-bystrice.cz), případně osobně v sídle fi rmy. 

TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail:  posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36

Tajemník Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
VYHLAŠUJE

dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu určitou zaměstnance města Bystřice n. P. 
zařazeného do odboru správního a školství Městského úřadu Bystřice n. P. 

Manažer projektu fi nancovaného z operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělání

Náplň práce:
• řízení klíčových ak  vit projektu a kontrola dodržování dílčích milníků
• příprava reportů o činnos   realizačního týmu a postupu realizace projektu
• vypracovávání zpráv o realizaci a kompletace žádos   o platbu, 

komunikace s řídícím orgánem MŠMT
• vypořádání připomínek, oprav a doplnění k jednotlivým žádostem, 

zprávám a dalším podkladům spjatých s projektem
• konzultace případných změn v projektu s řídícím orgánem v podobě 

tzv. změnových řízení
• účast na kontrolách ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých 

kontrol kontrolními a auditními orgány v případě kontroly na projektu
• dohled nad dodržováním metodiky OP VVV při realizaci projektu
• práce s veřejnos  , práce se zapojenými skupinami, komunikace 

s řediteli, vedení a facilitace veřejných jednání
• jednání s dodavateli

Požadavky
• VŠ vzdělání, min. bakalářské
• praxe na pozici s podobným zaměřením
• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce, ISKP 14+ výhodou)
• samostatnost, komunika  vnost
• pozi  vní a ak  vní přístup k práci a řešení problémů
• časová fl exibilita
• řidičský průkaz skupiny B
• morální bezúhonnost
• nástup: 1. června 2018
• ukončení pracovního poměru 30. 6. 2021

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 
platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platové zařazení tř. 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 10. dubna 2018:
- písemně na adresu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 

405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, k rukám tajemníka
- na e-mail: radek.vojta@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, datum, podpis zájemce a telefonní spojení

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

Bližší informace o výběrovém řízení lze získat na tel. č. 566 590 363 – 
Mgr. Radek Vojta. Bez splnění výše uvedených náležitos   není možné 
přihlášku zařadit do výběrového řízení.

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

Svoz bioodpadu ze zahrádkářských 
kolonií velkoobjemovými kontejnery
Svoz bioodpadu ze zahrádkářských ko-

lonií pro rok 2018 bude probíhat takto:
Kontejnery budou přistavovány na 

těchto místech - lokalita Pod Horou 
3x (spolková budova, spodní pravá 
část, vrchní trafostanice) a Domanínek 
(u hl. brány při silnici č. 19) v období 
duben až říjen vždy v pátek v těchto 
termínech - 20. 4., 18. 5., 15. 6., 20. 
7., 17. 8., 21. 9., 19. 10. 2018 (vždy 
3. víkend v měsíci). Následující pon-
dělí bude kontejner odvezen na kom-
postárnu v areálu technických služeb. 
Mimo tyto termíny lze samozřejmě 
bezplatně uložit bioodpad na sběr-

ném dvoře (pouze občané Bystřice 
po předložení občanského průkazu).

Upozorňujeme občany, že kon-
tejnery jsou určeny pouze pro odpad 
rostlinného původu (lis  , tráva, ple-
vel, odpady z ovoce a zeleniny, drob-
né větve ze stromů a keřů do průměru 
5 mm a další). Nejsou určeny pro zbyt-
ky jídel a další odpady živočišného 
původu, komunální odpad, separo-
vatelné složky komunálního odpadu 
a nebezpečný odpad. Odpad nesmí 
obsahovat kamení. 

Za TS města a.s. 
Roman Kekrt, ředitel
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

V sobotu 10. března 2018 navš  vili 
rodiče s dětmi dětský karneval v Kul-
turním domě v Domaníně. Tentokrát 
bylo celé odpoledne pohádkové. Dě   
celý karneval putovaly z pohádky do 
pohádky. Přivítalo je v naší karnevalové 
televizi Jů a Hele, s kterými se dě   pro-
tančily až do další připravené pohádky. 
Zahráli jsme jim pohádku O pejskovi 
a kočičce, jak myli podlahu a věšeli 
prádlo. Ke každé pohádce, kterou dě   
zhlédly, byla připravena soutěž. Na-
příklad u pejska a kočičky dě   třídily 
a věšely prádlo. Také Křemílek a Vocho-

můrka, Krakonoš a Anče jim připravili 
pohádkové úkoly, za které po splnění 
dě   dostaly malou odměnu. Se Šmou-
ly jsme se všichni nejprve rozcvičili na 
píseň Branný den a poté byla pro dě   
připravena šmoulí překážková dráha.

Všichni jsme si užili spoustu tance, 
soutěží, bohaté tomboly a s veselou 
náladou jsme se rozešli domů.

A protože v Domaníně víme, že po-
hádek není nikdy dost, zveme všechny 
dě   a jejich rodiče na další ročník na-
šeho Pohádkového lesa do Domaní-
na, a to v neděli 17. června 2018.

ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

Jsme velice rádi, že i naše obec 
měla možnost zapojit se do projek-
tu „Bystřicko čte dětem“, který be-
zesporu přispěl do kulturního dění 
v obci. V letošním roce jsme usku-
tečnili dvě „čtení“.  První „dvořišť-
ské čtení“ nám zahájil starosta obce 
Rožná a předseda Mikroregionu Bys-
třicko, pan Libor Pokorný. Povídání a 
čtení příběhů o mašinkách a vláčcích 
zaujalo především chlapeckou část, 
ale v zajímavém vyprávění o práci vý-
pravčího, včetně ukázky potřebných 
pomůcek patřících k této profesi, se 
zapojili i ostatní, kteří pokládali nej-
různější zvídavé otázky. 

Čtení dětem
Začátek března patřil druhému 

„čtení“, které na Dvořiš  ch přivítalo 
Catahoula Club EU. Členka Kynolo-
gické záchranné jednotky Brno paní 
Sabina Hošková četla z knihy O pej-
skovi a kočičce a výkonný prezident 
Catahoula Clubu paní Petra Sádecká 
z knihy Dášeňka. Největším zážitkem 
však pro všechny byla přítomnost 
tří Louisianských leopardích psů. 
Četba z knih byla doplňována pou-
tavým povídáním o výcviku těchto 
farmářských psů, kteří se využívají i 
na záchranářský výcvik. Dě   mohly 
v závěru psy nakrmit, jak jinak než 
psími pamlsky. I   méně odvážní se 

nakonec odhod-
lali a čtyřnohé 
návštěvníky ale-
spoň pohladili.

Velice děkuje-
me všem, kteří 
podpořili svojí 
účas   či vystou-
pením tyto dvě 
akce, které byly 
milým zpestře-
ním začátku ro-
ku.

KCH

Dětský karneval

Sociální služby na Bystřicku...
Služby pro seniory a zdravotně pos  žené:
- Charitní pečovatelská služba
- Pronájem kompenzačních pomůcek
- ROSA – denní stacionář
- Domácí hospicová péče
- Domov pro seniory Mitrov
- Včela – centrum ak  vizačních služeb pro seniory
- Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví
- Osobní asistence
- Klub seniorů
- Několik organizací zdravotně pos  žených
- Klub Usměváčci
Služby pro rodiny s dětmi:
- Kopre  na – centrum pro rodiče s dětmi
- Nadosah – nízkoprahové zařízení pro dě   a mládež
-  Sociálně ak  vizační služby pro rodiny s dětmi 
-  Terénní práce  
-  Pedagogicko – psychologická poradna
-  Raná péče
-  Asociace náhradních rodin ČR

(Pokračování ze str. 1)

Sociální služby pro ohrožené skupiny obyvatel:
-  Terapeu  cká komunita Sejřek
-  Spektrum – Kontaktní a poradenské centrum v oblas   drogové problema  ky
Sociální poradenství:
-  Občanská poradna
-  Adiktologická ambulance a psychologické poradenství
-  Poradenství pro pečující  
-  Alzheimer poradna Vysočina

Tato nabídka splňuje potřeby 21. stole  . Pokud si řekneme, že lékařská 
péče zahrnuje na poliklinice téměř všechny obory – co tedy v Bystřici chybí? 
Právě v těchto dnech se připravuje záměr výstavby Domu pro seniory se 
zvýšenou péčí. Pokud vše dobře dopadne, můžeme se těšit, že u nás vyroste 
do roku 2020 moderní zařízení, které poskytne 68 lůžek se zvýšenou péči 
a 32 lůžek péče o seniory. Senior dům bude stát v lokalitě Rovinky, kde je 
připraveno území v souladu s Územním plánem města. Potom tedy bude 
nabídka úplná.

Bystřice je městem, kde se dobře žije!
Karel Pačiska
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Pro školní rok 2018/2019 
MŠ POHÁDKA, Nádražní 421 

MŠ ČTYŘLÍSTEK, Okružní 753

MŠ KORÁLKY, Zahradní 622

Ředitelství Mateřské školy Bystřice nad Pernštejnem, 
příspěvková organizace

Středa 2. 5. 2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Budou mít 
možnost prohlédnout si MŠ, obdrží informační leták s dalšími důležitými 
údaji o MŠ.

 
K TECHNOLOGII 
BUDOUCNOSTI...

OPTICKÉ 

200 Mbps 

OD 299

www.satt.cz

Proč se nám v bytě u vchodových dveří objevila nová zásuvka?
Město Bystřice nad Pernštejnem 

nechalo rozvést op  ckou síť do by-
tových domů na obou sídliš  ch. Vý-
sledkem byla instalace rozvodů ve 
sklepních prostorách jednotlivých 
domů a konečná fáze byla nainsta-
lování zásuvky pro op  ckou síť do 
každého bytu do prostoru u vstup-
ních dveří. 

U op  ckých sí   se informace šíří 
z jednoho místa do druhého pomocí 
světla ve skleněném vlákně. Přená-
šeným signálem můžou být jak data, 
tak obraz, hlas... Výhodou je vysoká 
přenosová kapacita.

Zásuvka v bytě bude zprovozněna 
pouze v tom případě, že nájemce 
bytu projeví o zapojení zájem a ob-
rá   se na společnost 

SATT a.s. Žďár nad Sázavou, zákaz-
nické centrum Bystřice nad Pernštej-
nem, Hornická 643, tel. 566 553 237, 
566 654 844, email: info@sa  .cz, kde 
získá bližší informace.

Zásuvka se zapojí tak, že v bytě 
technik společnos   Sa   udělá roz-
vody, které je možno uložit do stá-
vajících rozvodů kabelové televize. 
Vaše televize bude fungovat stejně 
jako doposud, v případě potřeby 

Vám bude pronajmut set-top-box. 
Zprovoznění zásuvky a rozvody po 
bytě budou pro nájemníka zdarma, 
pokud si objedná službu u společ-
nos   SATT. Vybrat si můžete z ně-
kolika tarifů internetu, kde každý 
zahrnuje i základní balíček kabelové 
televize zdarma.
Op  k start 
30 Mbps 299 Kč/měsíc
Op  k op  mum 
100 Mbps 360 Kč/měsíc
Op  k komfort 
200 Mbps 476 Kč/měsíc

V současné době jsou v našich 

městských bytech poskytovány služ-
by internetu a kabelové televize po 
koaxiálním kabelu a současná cena 
za internet a kabelovou televizi se 
pohybuje měsíčně od 299 Kč do 476 
Kč. Platba za dodávku internetu a 
televizního signálu po op  cké sí   se 
nabízí ve stejné výši, ale v podstatně 
vyšší kvalitě. 

Pro nájemníky, kteří nemají nyní 
zájem o zapojení op  cké sítě, se 
nic nezmění - dodávka televizního 
signálu a internetu bude probíhat 
nadále po stávajícím kabelu.

-vv-

18. 4. 2018 v 15.00 hod. 
KD Bystřice nad Pernštejnem 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

AKADEMIE 
BYST ICKÝCH  MATE SKÝCH  ŠKOL

 

1,2,3...RODINA

AKCE!

Akce k na téma:Mezinárodnímu dni rodiny

„Co je rodinné štěstí?“

amily.cz, z.s.

orF

Kdy:
Kde:

· vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a místních spolků
· výtvarné a kreativní dílničky
· dětská tombola – štěstíčka
· soutěže pro malé i velké
· vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže
· discotéka

Těšíme se na Vás
team For Family.cz, z.s.

21. 4. 2018 od 14:00 hod.
KD Bystřice nad Pernštejnem

Program (nejen pro malé):

Hosté: Divadlo Netratrdlo - hýbánky
Maminky z Domanína – pohádka O veliké řepě

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Programem vás provedou dva blázniví klauni

, kteří každou chvíli vyloví ze svého
kouzelného proutěného koše nějakou prima pohádkovou hru.
Žíža a Fif
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Vstupenka do Centra Eden 1 + 1

Po předložení získá její držitel k jedné zakoupené

nezlevněné vstupence druhou zdarma.

Dne 21. března 2018 oslavilo Centrum Eden své tře  narozeniny.

Využijte tuto vstupenku a přijďte nás navš vit.

Možno uplatnit na akce pořádané v Centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem

(vyjma Fes valu minipivovarů 21.7.2018) a v běžné otevírací době.

Informace na  Platnost do konce roku 2018.www.centrumeden.cz

KRVAVÉ BYLY NEJEN JAHODY
Čtrnáctiletá Věrka Sosnarová byla 

v roce 1945 i s maminkou a mladší 
sestrou odvlečena do Sovětského 
svazu jen proto, že její máma byla pů-
vodem Ruska. Už ve vlaku byla mladá 
dívka znásilněna a pak ji čekalo jed-
no utrpení za druhým: opakované 
znásilňování, bi  , hlad, mráz, těžká 
práce, pochovávání popravených. 
Maminka pobyt v gulagu nepřežila, 
dcery se z něj dostaly se štěs  m až za 
19,5 roku!

Sedmaosmdesá  letá Věra Sosna-
rová dnes objíždí čtenáře a vypráví 
bez servítků o svých zážitcích. Pokud 

si někdo idealizuje poměry v Rusku, 
ona ne. 

O jejím utrpení vyšla kniha Kr-
vavé jahody. Nedávno besedovala 
v Novém Veselí a 14. 3. 2018 v Roz-
sochách. Zaplněný obecní úřad ani 
nedýchal, mnohé ženy plakaly. Paní 
Věra Sosnarová se chystá i do Bystřice 
nad Pernštejnem. Přijala pozvání  do 
Centra Eden. Bude tam přednášet 19. 
května 2018 od 16:00 do 18:00 hod., 
vstupné je zdarma. Nenechte si tuto 
vzácnou příležitost ujít všichni, kteří 
máte rádi pravdu a nesnášíte násilí.

Hynek Jurman

Ženám úctu a lásku
Rok uběhl jako voda, a tak se 

17. března 2018 opět naplnil KD 
Lískovec více jak padesá   ženami 
z Lískovce a Kovářové, aby se v rám-
ci MDŽ nechaly obsloužit a pobavit 
od svých milovaných mužů, synů i 
vnuků. Pod záš  tou místního SDH se 
konalo čtvrté setkání v tomto stole  . 
A jak některé účastnice prohlásily, 
„copak si   chlapi vymyslí příště“. 

K tradiční rostlé ky  čce, chlebíčkům, 
zákuskům a přiměřenému nápojo-
vému lístku se přidala „lidová tvoři-
vost“. Hodně smíchu a potlesku  bylo 
při vystoupení místních, poněkud 
již „břichatějších akvabel“ (za výkon 
dostaly jedničku), úsměvné scénce 
v drogerii či roze-
při místních hasi-
čů a myslivců.

Masopust slavíme, nic se 
nevadíme, pospolu...

V úterý 13. 2. 2018 již po jedenácté dě   
z bystřických mateřských škol oslavily spo-
lečně masopust. V masopustních maskách si 
přišly pro povolení od pana starosty a poté 
prošly za doprovodu muzikantů, řinkotu vo-
zembouchu a dalších doprovodných nástrojů 
náměs  m. Masopustní veselí tak neminulo 
žádné kolemjdoucí. 

MŠ Bystřice nad Pernštejnem

Podpora vzdělávání na Bystřicku 
pokračuje

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se opět zapojilo do výzvy Minister-
stva školství - Operačního programu 
Výzkum vývoj vzdělání a stalo se 
úspěšným žadatelem. Od 1. února 
2018 se tak mohlo spus  t zahájení 
realizace projektu Místní akční plán 
II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice 
nad Pernštejnem, reg. č. CZ.02.3.68
/0.0/0.0/17_047/0008577.

Tento projekt navazuje na ak  vity 
dosavadního MAP, o kterých jsme 
prostřednictvím měsíčníku Bystřicka 
pravidelně informovali. 

Co přinese MAP II nového? Pro-
jekt bude trvat do 30. 6. 2021, čekají 
nás tedy plné tři školní roky, během 
kterých se z fi nančních prostředků 
projektu budou podporovat ak  vi-
ty propojující mateřské, základní i 
střední školy na Bystřicku. Aby bylo 
čerpání dotace efek  vní a podpora 
se dostala ke konkrétním ak  vitám 
spolupráce, vzniklo 5 pracovních 
skupin sestavených z pedagogů a 
odborníků z Bystřicka. Na základě 
jejich spolupráce a naplánovaných 
ak  vit škol půjde podpora z fi nancí 
MAP II do celého území.

MAP II podpoří vzdělávání peda-

gogů i ředitelů v oblas   aktuálních 
legisla  vních změn, dále podpoří 
odborné semináře a workshopy s cí-
lem zavádění nových pomůcek do 
výuky, žáci budou podpořeni díky 
projektovým dnům, soutěžím atp.

Těšit se tedy mohou nejen školy, 
ale všichni, kteří se vzděláváním za-
bývají. 

Realizaci projektu MAP II na svých 
bedrech ponesou: 

Ing. Jitka Zelená, map@bystrice-
np.cz, tel. 566 590 343

Jana Štěpánková, jana.stepanko-
va@bystricenp.cz, tel. 566 590 344, 
na které se můžete obracet s dota-
zy a nápady na ak  vity podporující 
vzdělávání. Více informací najdete 
také na www.map.cz 

Mnoho pozi  vního z MAP II přeje 
a za dosavadní spolupráci děkuje 

Lenka Víchová

přijme na 

možnost ubytování

Restaurace ŠAFRÁNKŮV MLÝN v Drahoníně 

KUCHAŘ, ŠÉFKUCHAŘ
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
VÝPOMOC DO VÝČEPU
OBSLUHU DO STÁNKU S OBČERSTVENÍM
VÝPOMOC DO KUCHYNĚ, UKLIZEČKU/POKOJSKOU

Info. na tel.: 732 464 917, p. Bárta (nástup duben 2018)

HPP nebo brigádně spolehlivé a zodpovědné zaměstnance na pozice:

Restaurace  ŠAFRÁNKŮV MLÝNŠAFRÁNKŮV MLÝN  v Drahoníně 

Milé bylo vystoupení 
děvčat ze souboru Boro-
věnka a spokojená nála-
da v sále gradovala. Když 
potom v závěru večera 
přijela návštěva mladých 
mužů ze Skotska v tra-

dičních kiltech 
a předvedli „pravý 
skotský verbuňk“ 
dovedený až do 
99 %  nahoty, tak 
nezůstalo jedno 
oko suché (samo-
zřejmě od smí-
chu). Takže milé 
ženy, díky vám za 
vše, ať jste stále 
šťastné a spoko-
jené  a za rok na 
shledanou. 

-JŠ-
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Proč jsem rezignoval na členství v kontrolním výboru města
Kontrolní výbor 

musí ze zákona 
zřídit obec - mimo 
jiné také pro kont-
rolu hospodaření 
s majetkem obce 
a jejich organizací. 
V Bystřici tomu 
tak ale není. Přes-

tože má vládnoucí koalice ČSSD, SRBR 
a KSČM v kontrolním výboru většinu, 
nedostal dosud výbor opakovaně od 
zastupitelstva souhlas se schválením 
svého jednacího řádu. Ten je potřebný 
k tomu, aby získal pravomoci ke kon-
trolám. O tomto bodu nedal starosta 
na posledním zastupitelstvu vůbec 
hlasovat, čímž porušil jednací řád za-
stupitelstva! 

S plnou odpovědností prohlašuji, že 
hospodaření města Bystřice je neprů-
hledné, nikdo ho nekontroluje, a pro-
to nehodlám svojí účastí ve výboru 
tuto činnost legitimizovat. Ze stejného 
důvodu rezignoval předseda kontrolní-
ho výboru. Byl jsem zvolen za Hnutí za 
otevřenou radnici (HORA) a naším cílem 
je právě transparentnost a efektivní hos-
podaření. Pokud jsme odkázáni pouze 
na veřejné informace a ty, které nám 
starosta s místostarostou o své práci 
sami poskytnou, stěží můžeme prová-
dět kontroly v zájmu občanů města. 

Chtěli jsme kontrolovat ztrátový 

Eden a jeho mzdové náklady.
Na kontrolním výboru jsme hovořili 

o vysoké ztrátovos   Edenu. Ze zveřej-
něných výsledovek jsme vypočítali, že 
po odchodu manažera a celého vede-
ní obou společnos   Edenu počátkem 
roku 2016, kdy zůstaly jejich funk-
ce neobsazeny, se mzdové náklady 
pro   roku 2015 prak  cky nezměnily 
(5 milionů korun + sociální a zdravotní 
pojištění). Tehdy do obou společnos-
  rada jmenovala jednateli starostu 

s místostarostou právě proto, aby 
se ušetřilo, protože oni nesmějí brát 
z komunálních společnos   peníze. Do 
dozorčích rad byli jmenováni radou 
nejen oni, ale i radní a zaměstnanci 
úřadu. Kde tedy skončily ušetřené pe-
níze za platy 3 manažerů? 

Starosta pro  právně nepřipus  l 
hlasování

Do březnového zastupitelstva jsme 
proto opakovaně předložili usnesení 
našeho výboru a požádali o schválení 
pravomocí - jednacího řádu kontrol-
ního výboru. K našemu překvapení 
ale starosta hned v počátku razantně 
zabránil, aby zastupitelstvo mohlo o 
předloženém návrhu vůbec hlasovat. 
Požádali jsme proto zastupitele ales-
poň o pověření ke kontrole vysokých 
mzdových nákladů Edenu, třeba i se 
začerněnými jmény. Chtěli jsme zjis  t, 
kde je problém a proč se například 

jen na dohodách o provedení práce 
vyplácely každoročně sta  síce korun, 
v roce 2015 to byl dokonce milion. Ani 
o tom ale nebylo připuštěno hlasování. 
Bylo nám starostou vyčteno že „slušný 
člověk se na platy neptá“, že se jedná 
o hospodaření s veřejnými prostředky 
vůbec nikoho nezajímalo. Eden je přes 
zimu zavřený, neprobíhají žádné akce 
a jeho hospodaření je trvale ztrátové! 

Vedení města pobíralo neopráv-
něně odměny

Dostali jsme na kontrolní výbor ově-
řený podnět, že starosta s místostaros-
tou získávali neoprávněně odměny ze 
společnos  , v nichž je Bystřice 100% 
vlastníkem nebo spolupodílníkem. A to 
se týkalo i ztrátového Edenu! Starosta 
tak dostal jen podle dokumentů, kte-
ré má výbor k dispozici, v letech 2007 
- 2014 celkem nejméně 513.500,00 
Kč a místostarosta dokonce nejméně 
1.267.140,00 Kč. Je třeba prošetřit, 
jak se na porušování zákona podílela 
rada a proč neuplatňuje Město Bystři-
ce a vedení městských fi rem na obou 
představitelích města utrpěnou škodu. 

Také jsme dostali podnět na poru-
šení zákona, nejméně v letech 2010-
2014, kvůli neoprávněně vyplaceným 
odměnám starostovi a místostaros-
tovi. Bylo nám předloženo, že získali 
údajně na návrh radních z městských 
peněz celkem každý 100 000 korun. 

Rezignace
Kontrolní výbor Zastupitelstva měs-

ta Bystřice nad Pernštejnem obdržel 
podnět od občana, který poukázal na 
nárůst mzdových prostředků zaměst-
nanců na Edenu. Na našem zasedání 
dne 22. 1. 2017 jsme si vyžádali dle 
usnesení KV č. 02/01/KV/2018 od ve-
dení města více informací k dané pro-
blema  ce. Bylo nám místostarostou 
odpovězeno, že na tyto informace ne-
máme nárok, protože bychom se do-
stali do kolize se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů. Z to-
hoto důvodu nám byly zaslány pouze 
hrubé mzdy za jednotlivé roky. 

Kontrolní výbor se usnesl, že 

Zimní stadion po stoprvé
V posledních číslech Bystřicka se 

slovní spojení zimní stadion skloňova-
lo velice často. Rád bych uvedl věci na 
pravou míru. Polemizovat o tom, zda 
je či není zimní stadion předražený, 
nebudu, jelikož to nedokážu posou-
dit. Nejsem stavař ani znalec. Můžu 
pouze říct, že veškeré zařízení fungu-
je bez problému. S čím ale zásadně 
nesouhlasím, je tvrzení, že zimní sta-
dion není pro místní! Toto může tvr-
dit pouze ten, který zde nikdy nebyl. 
Zimní stadion je využíván především 
místními občany a lidmi z blízkého 
okolí. Tamní klub BK Zubři se stará o 
více než 70 dě  , které pravidelně tré-
nují a hrají zápasy. BK Zubři také spo-
lupracují se základními školami. Paní 
učitelky přivedou na zimní stadion 
dě   a naši trenéři se jim věnují a učí 

je dovednostem na ledě. Obě základ-
ní školy nabízejí svým žákům možnost 
bezplatného bruslení během týd-
ne. ZŠ TGM má pravidelné bruslení 
v pondělí a ve čtvrtek, ZŠ Nádražní 
každý pátek. Veřejné bruslení je 3 x 
týdně, v období vánočních svátků jsou 
přidávány další hodiny. Bystřickou 
hokejovou ligu hraje 16 týmů, z toho 
9 týmů je z bezprostřední blízkos   
Bystřice (3 přímo z Bystřice). A takto 
bych mohl pokračovat dále. Neprav-
divé je i tvrzení, že město Bystřice 
dotuje provoz. Zimní stadion provo-
zuje soukromá fi rma, zcela nezávislá 
na fi nancích města. Závěrem lze kon-
statovat, že stavba zimního stadionu 
byla a je prospěšná a náš sportovní 
areál nám „závidí“ mnohá města.     

Sokolovna nebo „wellness“?

Další téma, které momentálně re-
zonuje v Bystřici, je tzv. wellness. Stále 
nám je předhazováno, že se většina 
zastupitelů rozhodla pro projekt well-
ness. K tomu hlasování ovšem došlo 
pouze na pracovním zastupitelstvu a 
bez hlubší znalos   projektu – rozsah 
prací, fi nanční náročnost atd. Nikdo 
nevěděl, co se pod pojmem wellness 
skrývá. Teď se každé zastupitelstvo 
z úst starosty města dozvídáme jiné 
varianty řešení. Nejprve to bylo pouze 
wellness – sauny, vířivky, ochlazovací 
bazének. Pak se k tomu přidal hotel a 
nyní to nebude hotel, ale rehabilitační 
centrum. Na tomto příkladu je vidět, že 
i vedení města nemá v této věci jasno. 
My s kolegou Bártou tvrdíme, ať o tom, 
zda stavět „wellness“ nebo se zabývat 
projektem sokolovny, rozhodnete vy, 

Podle zákona 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů mají starosta i místostarosta 
takovou výši platu, že nesmějí od roku 
2006 pobírat žádné odměny za svoji 
práci ani za činnost v dozorčích radách 
městských společnos  . 

Je v Bystřici porušování zákona to-
lerováno?

V Bystřici se vše točí kolem peněz 
stylem „já dám tobě a ty zas pomů-
žeš mně“. Radními města i zastupi-
teli jsou v Bystřici voleni ředitelé škol 
a městských organizací, kteří jsou 
jmenováni a odměňováni městem, 
ale také placení členové dozorčích 
rad městských společnos  . Že jsou 
ve střetu zájmů? Nikomu to nevadí. 
Za svoje působení v zastupitelstvu si 
nepamatuji, že by někdy hlasovali ji-
nak, než si přeje vedení města. 

Jsem přesvědčen, že v žádném 
městě ČR nepracují na radnici souro-
zenci jako tajemník s místostarostou. 
V klientelis  ckých vazbách na veřejné 
peníze jsou v Bystřici podobně napoje-
ni i další rodinní příslušníci zastupitelů. 

V kontrolním výboru jsme se mar-
ně snažili řešit podněty svoje i obča-
nů, nebylo nám to ale vedením města 
dovoleno. Rezignoval jsem na členství 
ve výboru, protože jsem zvyklý dělat 
smysluplnou práci, která bez schvále-
ného jednacího řádu není možná!

Vít Novotný, zastupitel HORA

občané města. V nedalekém Novém 
Městě si takto občané vybrali měst-
ské lázně a jsou spokojeni. Už slyším 
argument vedení města, že jsme zvo-
lení zastupitelé, a že se  mto zříkáme 
odpovědnos  . Ale to není pravda. 
Názor občanů je důležitý a je třeba mu 
naslouchat. Ne jen v době voleb! Dle 
mého názoru může sokolovna znovu 
plnit svoji funkci. Opět se může stát 
místem, kde budou cvičit dě  , bude se 
hrát ochotnické divadlo a jiné občan-
ské ak  vity. Pokud vedení města tvrdí, 
že sokolovna přestala tuto svoji funkci 
plnit, tak to není z důvodu toho, že by 
o služby nebyl zájem. Je to z důvodu 
špatných podmínek ke cvičení, jejichž 
příčinou je hrubě zanedbaná údržba!

Mar  n Svoboda,
zastupitel za ANO 2011

předloží na jednání zastupitelstva 
ke schválení dne 14. 3. 2018 Statut 
a jednací řád a Kontrolní řád (kte-
rý nám v roce 2015 zastupitelstvo 
neschválilo) doplněný o klauzuli o 
mlčenlivos  , abychom se mohli se 
zmíněnými informacemi seznámit.  
Zmíněný dokument jsem odeslal 
v pondělí 12. 3. 2018 na MÚ a všem 
zastupitelům s žádos   o zařazení na 
program zastupitelstva. Po příchodu 
na ZM jsem zjis  l, že daný bod v pro-
gramu chybí, proto jsem jej navrhl 
doplnit do programu jednání zastu-
pitelstva. 

Starosta města oponoval, že za-

stupitelstvo tento bod projednávat 
nemůže, protože jej již neschválilo 
dne 24. 6. 2015. Podotýkám, že ten-
to dokument byl pozměněný, ale i 
kdyby nebyl, mám coby zastupitel 
města právo podle § 82 zákona o 
obcích předkládat zastupitelstvu ná-
vrhy na projednání. Starosta o neza-
řazení návrhu rozhodl prak  cky  m, 
že jej nezařadil do návrhu usnesení, 
o němž nechal hlasovat. To je mimo 
jeho kompetenci předsedajícího ZM.
Starosta nechal hlasovat o progra-
mu zastupitelstva bez zmíněného 
bodu a ZM navržený program těsnou 
většinou schválilo. Tím, že nezařadil 

starosta tento bod do programu ZM, 
porušil jednací řád zastupitelstva.

Na výše popsanou situaci jsem se 
rozhodl reagovat okamžitou rezigna-
cí na předsedu a člena Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Bystřice 
nad Pernštejnem. 

Závěrem bych zmínil, že jsem se 
v tomto článku soustředil jen na vý-
čet událos  , jak šly chronologicky po 
sobě, a nechal bych na Vás čtenářích, 
ať si na výše popsanou situaci udě-
láte názor sami. Otázka k zamyšlení 
zní: „Jak je v Bystřici silou ohýbána 
demokracie…“

Mar  n Bárta, zastupitel za ANO
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Je osud sokolovny zpečetěn?
Začalo to dne 27. 10. 2009, kdy 

byla na Radu města Bystřice nad 
Pernštejnem Sokoly zaslána  žádost 
o fi nanční pomoc na zaplacení záloh 
energií v sokolovně z důvodu nedo-
statečného zůstatku na účtu v České 
spořitelně. Tato žádost byla zamítnu-
ta a bylo nám doporučeno uvažovat 
o předání budovy městu. 3. 12. 2009 
výbor TJ Sokol zahájil jednání o dal-
ším využi   sokolovny s možnos   
převodu budovy na město Bystřice 
nad Pernštejnem a 26. 1. 2010 rada 
města pověřila místostarostu k vy-
pracování koncepce využi   objektu 
sokolovny. Od tohoto okamžiku na-
stal kolotoč vyjednávání, rozhodnu  , 
přehodnocování, které trvalo šest 
tel. Probíhalo jednání s župou Havlíč-
kovou, které, dle Směrnic ČOS, náleží 
prvotní rozhodnu  , a Sokolem Bystři-
ce n. P. , kdy v první fázi zástupci župy 
naléhali na vyjednání co nejvýhod-
nějších podmínek převodu. Potom 
se situace změnila v celé republice, 
kdy padla Sportka a na města pře-
šly všechny výtěžky z hazardu. Své 
podmínky přehodno  la i župa a pro-
hlašovala, že Město má dost fi nancí 
z těchto prostředků a může si dovolit 
i koupi budovy v majetku Sokola za 
plnou výši odhadní ceny tří miliónů 
korun. Začala nová jednání mezi zú-

častněnými subjekty a došlo k neú-
stupnému přístupu ze strany župy 
Havlíčkovy, která si trvala na svém 
a osočovala Město z hamižnos  , že 
chce získat lukra  vní místo v cent-
ru obce ke svým záměrům. Později 
ale udělala kompromis a snížila svůj 
požadavek na milión korun, údajně 
za prostředky, které byly TJ Sokol 
Bystřice dány na opravy a údržbu 
župou Havlíčkovou přes ČOS Praha. 
Konečný požadavek župy klesl v zá-
věru na 800  síc Kč, ke kterým došla 
po přepočítání všech přidělených 
dotací v době, kdy bystřický Sokol 
byl přidělen k župě Havlíčkově v roce 
2003. Ani s  m bystřič   sokolové ne-
souhlasili, jednak proto, že přidělené 
prostředky byly řádně a účelně využi-
ty a během let tyto opravy podlehly 
opotřebování, také proto, že město 
na opravy a údržbu přispělo také ne-
malými prostředky v hodnotě do 500 
 síc Kč. S konečnou platnos   jsme 

se postavili na stranu města, sepsali 
protest na rozhodnu   župy a poslali 
na ČOS do Prahy, v kterém jsme odů-
vodnili svůj nesouhlas s rozhodnu  m 
župy Havlíčkovy a vypsali důvody, proč 
chceme bezúplatný převod majetku 
Sokola Bystřice na Město Bystřice 
nad Pernštejnem. Mimo jiné v odů-
vodnění stálo, že město má zájem 

o využi   výhodné lokality budovy 
v sousedství ZŠ TGM a centra města 
k vytvoření „CENTRA VOLNOČASO-
VÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE“ a 
 m vrá  t do budovy život a účelně ji 

využít. To bylo hlavním motem měs-
ta. Ve smlouvě bylo pro sokoly zaru-
čeno přenechání sportstudia, kance-
láře a 20 cvičebních - tréninkových 
hodin týdně pro členy Sokola zdarma, 
dále 20  s. Kč ročně kompenzaci na 
pronájmy v jiných zařízeních. Dne 
14. 9. 2011 zastupitelstvo města 
schválilo dohodu o bezúplatném pře-
vodu majetku ve vlastnictví TJ Sokol na 
Město Bystřice n. P. Byla sepsaná žá-
dost na ČOS Praha. Z výpisu ze zasedá-
ní  PČOS konaného dne 15. 2. 2013 po-
žadovalo předsednictvo ČOS smlouvu 
mezi Městem a Sokolem Bystřice n. P. 
o bezúplatném převodu, v které mělo 
být zakotveno bezplatné užívání 
sokolů v darovaném majetku, zá-
měr města s darovaným majetkem 
a měla být předložena studie a hru-
bý rozpočet budoucí rekonstrukce 
a svolání schůzky všech zúčastněných 
stran (sokolské jednoty, sokolské župy, 
města i ČOS). Schůzka se uskutečnila 
na jaře 2014 mezi starostkou ČOS, 
starostou města a starostkou TJ v Pra-
ze v Tyršově domě. Po zaslání všech 
potřebných dokumentů na ČOS Pra-

ha a jejich schválení právním oddě-
lením ČOS, byl převod povolen a da-
rovací smlouva, smlouva o výpůjčce 
a smlouva o fi nančním příspěvku po-
depsány dne 5. 5. 2015 bez souhlasu 
župy Havlíčkovy, která to nemůže naší 
TJ zapomenout. Proč jsme šli pro   
župě je jasné. Město nám vyšlo ma-
ximálně vstříc v našich požadavcích, 
slíbilo se o budovu postarat, vrá  t 
do ní život, je našim největším chle-
bodárcem. Dotace od Města daleko 
převyšují sečtené dotace od Kraje 
Vysočina, ČOS i župy Havlíčkovy. Měs-
to Bystřice je náš domov, zde žijeme 
a jsme jeho součás  , máme své rodi-
ny, předky a potomky. 

ALE, jak je to teď!
Již tři roky uplynuly od předání so-

kolovny na město a nejistota je stále 
stejná. Sokolové stále vydávají velké 
částky na zaplacení energií, protože 
sokolovnu užívají, jak smlouva určuje, 
beze změny do zahájení rekonstruk-
ce. Neulevilo se jim a budova chátrá, 
nastávají problémy s kvalitou prostor 
k jejich využi  , což pociťují především 
stolní tenisté, kteří hrají již poměrně 
vysokou krajskou soutěž a soupe-
ři se necí   u nás dobře a náhradní 
prostory oddílu časově nevyhovují.

(Pokračování na str. 10)

Pár připomínek k 120 letům bystřického Sokola
Letos 1.  prosince si připomeneme 120. výročí založení místního Soko-

la. Kolem budovy, která před čtyřmi lety oslavila úc  hodné osmdesá  ny, 
a mimochodem je příkladem vynikající funkcionalis  cké architektury, ja-
kou by nám právem mohla závidět i velká města, se stále něco děje. Viz 
příspěvky zastupitelů Mar  na Bárty – „Nekon  nuita“ a Víta Novotného –
„ O majetek jsme povinni se starat“.

Co úsilí a fi nancí stála stavba této chlouby města naše předky, jsem 
psal v roce 2014 v článku Bystřické sokolovně je 80 let. Předpokládám, že 
město dostojí svému slibu, objekt nezbourá, uvede jej pokud možno do 
původního stavu a bude se jím pyšnit další generace Bystřičáků.

Příkladem může být budova bývalé zemědělské školy, která je v sezna-
mu stavebních památek zařazena na celostátní úrovni.

Nebo ji snad necháme buldozeru a bagru?

 Sláva bystřických pěveckých sborů

Již v r. 1898 utvořil se v Bystřici nad 
Pernštejnem ochotnický pěvecký krou-
žek, který řídil odborný učitel Josef Sed-
mera a v roce 1907 utvořeno z kroužku 
těleso stálé –  Pěvecký odbor Sokola. 
V r. 1908 – 1910 ujal vedení sbormistr 
učitel Antonín Skřipský a od té doby do 
roku 1941 vedl sbor učitel Fran  šek Ka-
dlec. Obsazením naší vlas   německými 
okupanty ve druhé světové válce byla 
činnost Sokola zakázána a  m zmkl i 
Pěvecký odbor.

Po osvobození ožívá Sokol a také pě-
vecký odbor pod taktovkou sbormistra 
Aloise Klejzara. Pěvecký odbor Sokola 
za trvání své činnos   nastudoval dale-
ko přes 100 sborů. zpívaly se skladby 
Smetanovy, Dvořákovy, Foerstrovy, 
Křížskovského, Janáčkovy, Bendlovy, 
Pallovy, Malátovy a jiné. Pěvecký od-
bor účinkoval při všech vhodných příle-
žitostech, při význačných slavnostech, 
památních dnech, sokolských akade-
mií, otevření sokoloven v Nedvědici, 
Doubravníku, Žďáře nad Sázavou, Rož-

né, Bobrové, Drásově a posléze při ote-
vření sokolovny v Bystřici v roce 1934.

Slavným obdobím pro náš sbor stal 
se rok 1935, kdy se přihlásil do pě-
veckých spolků západní Moravy pod 
názvem „Pěvecká župa západomorav-
ská“. Vliv pěvecké župy projevil se  m, 
že se v Bystřici n. P. utvořil ženský sbor 
pod vedením učitelky Marie Ištvanové 
a zúčastnil se župních pěveckých slav-
nos   ve smíšeném sboru.

Již r. 1936 zúčastnil se Pěvecký 
odbor župní pěvecké slavnos   v Tře-
bíči, v r. 1938 oslaveno 30. výročí na-
šeho pěveckého odboru župní slav-
nos   konanou v Bystřici n. P. V sále 
nově postavené sokolovny zpívalo 
na 300 zpěváků za účas   8 pěvec-
kých spolků župy.

Téhož roku zúčastnil se pěvecký sbor 
III. pěvecké župní slavnos   ve Velkém 
Meziříčí. Po těžkých dobách okupace 
1939-1945 opět oživovala činnost Pě-
veckého odboru, takže r. 1948 oslavo-
valo se 50. výročí T. J. Sokol a 40. výročí 
Pěveckého odboru. Stalo se tak kon-
certem dne 9. května 1948, který řídil 

dosavadní dirigent Alois Klejzar.
Po r. 1949 nastává stagnace sbo-

ru. Dosavadní pěvci zestárli a mládež 
nepodařilo se získat. Teprve jubilejní 
rok 1958 – rok 50. trvání odboru, 
vzpružil ochablost sboru. Funkcioná-
ři T. J. Sokol agitovali mezi mládeží, 
přihlásili se i staří zpěváci a tak oživl 
jak mužský i ženský sbor a tak se 
uskutečnily oslavy 50. jubilea sboru 
koncertem dne 4. dubna 1959 v so-
kolovně. Zásluhu o to má houževnatý 
dirigent Alois Klejzar, jemuž se poda-
řilo v krátkém čase nacviči   náročné 
skladby Smetanovy, Bendlovy, Kříž-
kovského, Foerstrovy, Janáčkovy a to 
jak sbory mužské, ženské i smíšené za 

účas   60   členů smíšeného sboru.
Mezi programem účinkoval komorní 

orchestr, řízený učitelem hudební školy 
Rudou Zavadilem. Na zpestření pro-
gramu přednesl ukázky z drama  cké 
tvorby Alois Klejzar mladší, posluchač 
Janáčkovy akademie muzických umě-
ní v Brně. Recitoval monolog studenta 
z Janošíka a Vrchlického: Soud lásky, 
monolog z Troubadoura. Sál sokolov-
ny byl přeplněn obecenstvem, které 
dlouhotrvajícím potleskem dalo najevo 
svou spokojenost.

Ze vzpomínek ředitele Hospodářské 
školy v Bystřici profesora Vladimíra Kří-
že opsal Petr Dvořáček.

Foto: Dámský pěvecký odbor Sokola (kolem roku 1935)
Stojící zleva: Jarmila Lukášková, Hana Beranová, Božena Krejzková, Rut Pavelková, 

Jarmila Vápeníková, Anna Pohanková, Marie Feslová, Jindřiška Onzová, Nekvasilová, 
Fuksíková, Pavla Obršlíková, Libuše Vrbíková, Marie Kožíšková, Anna Jelínková

Sedící zleva: Marie Svačinová, Josefa Schmégerová, Berta Kadlecová, Lidka Novot-
ná, Marie Ištvanová (sbormistryně, matka  skladatele Miroslava Ištvana), Anežka Kal-
vodová, Marta Lavická, Růžena Dědková
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Za vším hledej ženu

18-2.3. Byli mezi prvními odsouzenými

V posledním – březnovém pokra-
čování seriálu o roce 1948 – se psalo 
o (ne)podařeném výslechu Vra  slava 
Svačiny, který se začátkem října vrá  l 
dobrovolně z americké okupační zóny 
Německa. Při výslechu na bystřické 
stanici SNB řekl pravdu o místě svého 
přechodu u Domažlic, takže se StB to, 
kde Fran  šek Koutník převáděl zájem-
ce o útěk na Západ, odtud nemohla 
dovědět1. Inicia  va sestry Karla Ma-
tějky Věry Juračkové zjišťovat, co Vra-
 slav Svačina při výslechu prozradil, 

byla tedy naprosto zbytečná a krajně 
nebezpečná. Navíc neznala  místo po-
bytu Karla, který se v Praze pohyboval 
pod krycími jmény2; pravdě blízko bylo 
tvrzení další bystřické ústní legendy, že 
se její bratr ukrývá u žen nebo v kláš-
teře v Praze3. Navíc z časového snímku 
druhé poloviny roku 1948 je jasné, že 
StB celé náhodně vytvořené uskupení 
pro  státní spiklenecké skupiny „akce 
B“, jak si je StB sama pojmenovala, 
sleduje a je jen otázkou času, kdy za-
sáhne.  Skládalo se téměř z padesá   
lidí z celé ČSR (Praha, Bystřice, Hranice 
u Aše a jinde), kteří se až na výjimky 
mezi sebou neznali buď vůbec, nebo 
jen povrchně.

Z toho důvodu Věra Juračková 
poslala do Prahy svého známého 
Josefa Špačka4, inspektora bystřické 
pojišťovny. Tomu se podařilo Karla 
Matějku najít především prostřed-
nictvím Vlasty Bohuňovské5, která 
měla k Bystřici úzký vztah a po jeho 
návratu z Německa jej na podzim 
1948 občas ilegálně ubytovala. 

Postupně byli zatčeni všichni čtyři 
řadoví příslušníci stanice SNB v Bys-
třici6 a vybráni odpovídající svědci. 
Svědky byli Věra Juračková – zatčena 
11. prosince 1948, Vra  slav Svačina 
– zatčen 2. prosince 1948, Josef Špa-
ček – zatčen 2. prosince 1948 a Marie 
Rabochová – zatčena 27. listopadu 
1948. Jak vyplývá z protokolů, tak 
k zatýkání by určitě došlo i bez návratu 
bratří Svačinů z Německa a jejich po-
divného výslechu na VS – SNB v Bys-
třici7. StB si nemohla nevšimnout, že 
v Hranicích u Aše se podivným způso-
bem v hotelu „Küss“, (také „U Jelena“) 
ztrácí lidi. A nebylo jich málo8. 

První tři svědci měli s případem pří-
slušníků SNB v Bystřici přece jen něco 

Velké událos   světové historie jsou v jádru hluboce nedůležité. V konečné analýze je důležitou věcí život jedince. Je dobré naučit se naslouchat 
ozvěně dávných dob a vnímat její poselství. Hovoří o pomíjivos   hmotných statků a důležitos   naslouchat hlasu srdce.  (C. G. Jung)

společné. Ještě v dodatku výslechu 
Věry Juračkové z 25. ledna 1949 tato 
uvádí: „Svačina šel přes Domažlice; 
biskup Karel Skoupý je našim příbuz-
ným z rodiště matky; Karel mi říkal, 
že baronu Nádhernému pomohl do 
Německa9“. Záhadou je čtvrtý svědek 
– zřejmě námi hledaná osudová žena 
Marie, alias Marica, Rabochová. na-
rozená 30. dubna 1920 v Praze, české 
národnos  , příslušná do Prahy, čsl. 
státní příslušnos  , svobodná, povolá-
ním úřednice v Hospodářské skupině 
 sku, bytem v Praze XIII., Moskevská 

tř. 449. Jinak též blízká přítelkyně Karla 
Matějky Za pozornost určitě stojí její 
více než sedmdesá  stránkový strojem 
psaný výslech, který popisuje podrob-
ně její verzi druhé poloviny roku 1948, 
a kde uvádí neskutečné věci. Její logika 
vyjadřování byla: „Nevím zda se Matěj-
ka skutečně se Schaff nerovou sešel, ale 
mohu prohlásit, že nikoliv“. Většinou 
však svá tvrzení uváděla spojením10: 
„VÍM, ŽE …“ V té době skutečně cen-
ný a důležitý zdroj informací – pro 
StB určitě. Celý její záznam výslechu 
působí víc jako román než popis fak-
tů. Vrcholem je její věta: „Sliboval (tj. 
Matějka), že nás osvobodí z vězení.“

Samozřejmě vojenská prokuratura 
si pospíšila (ozbrojené složky patřily 
pod její jurisdikci) a byla vypracová-
na žaloba. Důležitý v ní nebyl vlastní 
skutkový děj – přechod Vra  slava 
Svačiny přes hranice, jak jej měli 
údajně bystřič   příslušníci SNB podle 
generální mapy ČSR určit, což sa-
mozřejmě všichni popřeli, protože i 

průměrný turista musí uznat, že je to 
nemožné – ale přímé ohrožení lidově 
– demokra  ckého zřízení republiky.

Pro ilustraci pár citací z obžaloby:
V říjnu 1948 byla odhalena na úze-

mí ČSR rozsáhlá ilegální organizace 
agentury CIC, řízená ze zahraničí.

Provedeným šetřením bylo zjiště-
no, že příslušníci SNB v osobních da-
tech uvedeni, zařazeni k výkonu služ-
by u VS-SNB Bystřice nad Pernštej-
nem umožnili svým nedbalým jed-
náním, že skutečnos  , které měly být 
utajeny v zájmu bezpečnos  , vyzra-
dili osobě, která informovala agenta 
CIC Karla Matějku, studujícího práv 
na Karlově univerzitě v Praze, který již 
před  m do Německa ilegálně uprchl 
a tou dobou dlel v Praze a pohyboval 
se pod různými krycími jmény. Oso-

ba tato vyzradila Matějkovi, v jakém 
stadiu je vyšetřování ilegální skupiny 
a osob v ní se nacházejících.

A podobně dále – obžaloba má 
několik stránek strojopisu.

Vyšší vojenský soud v Praze vynesl 
rozsudek 19. července 1949 pod čj. 
ZT – 279/49 – IV podle § 382, 47 vo-
jenského trestního zákona:
Keil Stanislav  1 rok vězení
Šutera Adolf 1 a půl roku vězení
Pro nedostatek důkazů dle § 306, 
3 vojenského trestního řádu:
Zeman Stanislav zproštěn obžaloby
Suchý Fran  šek zproštěn obžaloby
Jako bonus k rozsudku byli samozřej-
mě všichni čtyři vyhozeni od  SNB – 
k lopatě. 

 Petr Dvořáček
petrdvoracek@  scali.cz 

  1 Protokol výslechu Vra  slava Svačiny ze dne 7. října 1948 sepsaný u OÚ StB v Jihlavě  
   (V 5488 MV opera  vni podsvazek) list 154 – 161
  2  2Karel Matějka používal krycí jména Bohdan nebo Petr Hora; na druhé měl do-

konce vystaven partyzánský průkaz
  3 viz výpověď příslušníka SNB Fran  ška Suchého
  4 Josef Špaček (19. srpna 1919, Bystřice – 1996, Herálec); 
  5 Vlasta Bohuňovská (16. srpna 1900 Brno – ?) pocházela ze starého bystřického 

rodu; v té době bydlela v Praze – Nuslích, Jaromírova 2 a pro Karla Matějku dělala 
spojku pro přeposílání „konspiračních“ dopisů.

  6 Jmenovitě uvedeni v prvním – lednovém díle
  7 Viz dále obžalobu pro   bystřickým příslušníkům SNB
  8 Bude popsáno v samostatném článku
  9 (V 5488 MV mapa 2   0210)
10  (V 5488 MV  V 5488 MV mapa 3 0132 – 0241)

Věra Juračková Josef Špaček

Za vším hledej ženuZa vším hledej ženu

(Pokračování ze str. 9) 
Město sice zabezpečilo budovu 

sta  cky, poskytlo do posilovny nový 
sprchový kout a na havarijní situace 
reaguje, ale to budovu nechrání pro-
  stále vznikajícím problémům, pro-

tože potřebuje razantní zásah a ten 
se oddaluje do ztracena.

Musím se ohradit pro   některým 
tvrzením. Tělocvičná jednota od na-

vrácení majetku, který převzala již 
v dos   ubohém stavu v roce 1991, 
se o něj starala, jak ještě žádný ma-
jitel před ní. Po převze   majetku 
proběhla celá řada oprav a údržby. 
Oprava fasády, výměna oken, vstup-
ních dveří, oprava rozvodu vody, WC 
- výměna mís, zbudování plynového 
vytápění, oprava střechy nad malou 
tělocvičnou, odizolování budovy, re-
konstrukce bytu, opravy parket a jiné 
drobné opravy. Jenže tato budova 

Je osud sokolovny... potřebovala razantnější a náklad-
nější opravy, na které se peníze ne-
podařilo sehnat, proto není budova 
v kondici, jak by potřebovala pro svo-
je fungování. Pro mnohé nemá cenu 
do ní dávat energii a fi nance. Někteří 
nemají potřebu zachovávat tradice, 
památku na předky a s úctou zacho-
vávat jejich odkaz. Kdysi předkové 
Bystřičáků svými vlastními silami a 
dlouho trvajícím šetřením a sbír-
kami postavili kvalitní, ve své době 

krásnou funkcionalis  ckou stavbu a 
tento druh architektury pomalu mizí. 
Je mně líto, že je to názor jen můj, 
nikoliv dalších členů Sokola. Není to 
stavba, ze které je cí  t stale  , má jen 
85 let. Ano, vše nové je účelnější, lev-
nější a využitelnější, lehčí, prostorněj-
ší, ale není z toho cí  t ta atmosféra 
dávných příběhů. Je to jen nostalgie 
a to se nenosí!

Lenka Lernbecherová,
starostka TJ Sokol Bystřice n. P.
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Potýkáte se s alkoholem či jinou 
závislos  ? Adiktologická ambulance 
nově nabízí své služby v Bystřici n. P. 
Adiktologická ambulance Kolping 

nabízí své služby všem, kdo se potýkají 
se závislos  . Jejím posláním je pomoc, 
poradenství a podpora těm, kdo mají 
ob  že s alkoholem, jinými návykový-
mi látkami, tabákem, hazardním hra-
ním (gambling), hraním na PC či mobi-
lu (online závislost), nadužíváním léků, 
workoholismem. 

Obracet se na ni mohou také rodiče 
a osoby blízké (rodina, partneři, dě  ), 
kteří jsou těmito problémy často ne-
ga  vně ovlivněni a nevědí si rady. 

Adiktologická ambulance Kolping 
je nově provozována v Bystřici nad 
Pernštejnem, ve 3. patře budovy po-
likliniky, Zahradní 520. Zřizovatelem 
je Kolpingovo dílo České republiky. 
Od roku 2014 je v provozu také Adik-
tologická ambulance ve Žďáře nad 
Sázavou. Jedná se o nestátní zdravot-
nická zařízení a služby jsou pro klienty 
bezplatné.  

Po telefonické či e-mailové do-
mluvě se pracovník se zájemcem o 
službu sejdou v ambulanci a domluví 
se, v čem může být klientovi služba 
prospěšná. Může jít o to, jak začít ab-
s  novat, jak zvládat svoji momentální 
situaci, jak zlepšit vztahy ve svém oko-

lí, jak zvládat abs  nenci nebo jak se po 
absolvování předchozí ústavní léčby 
znovu zapojit do běžného života (pod-
pora abs  nence v rámci doléčování). 

Objednání: 
Mgr. Kateřina Koktavá
Bystřice n. P., Zahradní 580, 
budova polikliniky 3. patro
email: katerina.koktava@kolping.cz
telefon: 733 239 226

ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

Pokračujeme v sérii článků o událostech roku 1968, které na dalších více než 20 let zásadním způsobem ovlivnily poli  cký a společenský vývoj u nás. 
Rok 1968 přibližujeme zkrácenými kapitolami z knihy Bořivoje Nebojsy Normalizace, to je ono!, která vyšla v roce 2001 a zájemci ji najdou v TIC Bystřice 
n. P. Rádi bychom zveřejnili dosud neznámé fotografi e, které se snad dochovaly v osobních archivech občanů. Redakce proto přivítá Vaši spolupráci.

Jarmila Michálková, Hynek Jurman

3. ZRÁDCI NÁRODA NASTUPUJÍ

První dopis od významnějšího před-
stavitele našich komunistů adresovaný 
Brežněvovi a požadující „bratrskou po-
moc při po  rání an  socialis  ckých a 
an  sovětských sil“, vzešel z pera Anto-
nína Kapka, blízkého spolupracovníka 
Antonína Novotného. Není ale jisté, 
zda se dopis skutečně dostal až k adre-
sátovi, neboť v té době zastával Kapek 
funkci pouhého kandidáta předsednic-
tva ÚV KSČ. První dopis stejného druhu, 
o kterém s jistotou víme, že adresátovi 
doručen byl, je „zvací dopis“, jehož sig-
natáři byli Indra, Kolder, Kapek, Švestka 
a Biľak. Dopis obsahoval obavy z ohro-
žení „samotné podstaty socialismu“ 
a žádost o pomoc „všemi prostředky, 
které máte k dispozici“. Alois Indra a Ol-
dřich Pavlovský předali dopis 14. srpna 
velvyslanci Červoněnkovi. Ten sehrál v 
srpnových událostech také důležitou 
roli, neboť dezinformacemi podněco-
val sovětské velení k zásahu. Okupan   
byli tak zpracovaní, že jen těžko chápali, 
že nikde nenarážejí na americké tanky, 
na vojáky bundeswehru či ozbrojené 
bandy kontrarevolucionářů. Po létech 
právě Červoněnko bezostyšně prohlá-
sil: „Náš vstup přece neznamenal žád-
né zasahování do vnitřních záležitos  !“

Vyšší důstojníci KGB přiletěli do 
Prahy už 17. srpna. Plán předpokládal 

poskytnu   sovětské pomoci před za-
hájením XIV. sjezdu KSČ, které připadlo 
na 9. září. Na něm mohlo „zdravé brež-
něvovské jádro“ (česky řečeno kolabo-
ran  ) ztra  t poslední pozice. Datum 
zásahu bylo stanoveno na noc z 20. na 
21. srpen. Indra ubezpečil sovětské ve-
dení, že většina předsednictva podpoří 
vojenskou pomoc a připojí se ke „zdra-
vým silám“. Indra zdůraznil, že je důleži-
té, aby invaze proběhla ve stanoveném 
datu, protože jakýkoli odklad by mohl 
znamenat ohrožení celého plánu. O 
tři dny později potvrdili představitelé 
„zdravých sil“ informace tlumočené 
Indrou v dalším dopise Brežněvovi. 
Upozorňují na skutečnost, že k tomu, 
aby bylo možno převzít situaci do svých 
rukou, bude třeba zatknout asi 40 000 
lidí. Rovněž doporučují trest smr   pro 
nejvyšší představitele, kteří odmítnou 
podpořit novou revoluční vládu. Brež-
něv rozhodnu   uskutečnit invazi přijal 
slovy: „Mají pravdu, příhodnější doba 
před námi už nebude.“  

Proto bylo narychlo svoláno zasedá-
ní poli  ckého byra KSSS (15. - 17. 8.), 
kde došlo k defi ni  vnímu rozhodnu   o 
intervenci, respek  ve o „internacionál-
ní pomoci“, a to bez vědomí českoslo-
venských orgánů, ba pro   jejich vědo-
mí. Dalšího dne byla s akcí seznámena 

celá varšavská pětka, jež měla poskyt-
nout vojenské jednotky. Účastníci 
zasedání vyslechli a okamžitě schválili 
verdikt nejvyššího vedení sovětských 
komunistů. Východoevropským sou-
druhům jej tlumočil Leonid Brežněv:  
„...Dospěli jsme k závěru, že Dubček 
postupně přešel na stranu pravice. 
My všichni členové politbyra i sekre-
tariátu jsme svorně přijali rozhodnu   
poskytnout zdravým silám vojenskou 
pomoc“. 

Divize sovětské, maďarské, polské, 
bulharské a východoněmecké armády 
se vydaly na pochod k českosloven-
ským hranicím. V úterý 20. srpna v 
18:10 odeslal velvyslanec Jozef Pučik 
z Budapeš   šifrovaný telegram prezi-
dentovi Svobodovi. Stálo v něm, že po-
dle neznámého maďarského důstojní-

ka obsadí v noci Československo vojska 
pě   zemí Varšavské smlouvy. 

Na le  š   v Praze a v Brně přistálo 
večer několik sovětských speciálů, 
které později zajišťovaly přílety in-
tervenčních vojsk. Okolo 22. hodiny 
zastavovali příslušníci StB a KGB pro-
voz na ruzyňském le  š  , aby mohla 
přistávat letadla se sovětskými výsad-
káři. Po 23. hodině se přes hraniční 
přechod Cínovec převalila kolona 
sovětských tanků. Kolem 23. hodiny 
přišla na ÚV zpráva, že vojska pě   
zemí Varšavské smlouvy  - SSSR, Pol-
ska, NDR, Maďarska a Bulharska - pře-
kročila bez vědomí československých 
státních i stranických orgánů hranice 
naší republiky. 

(pokračování příště)
dle B. Nebojsy „Normalizace, to je ono!“
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ŽELEZÁRNY ŠTEPÁNOV

Pracovní prostředí v Železárnách Štěpánov se stále zlepšuje
Firma Železárny Štěpánov má snad nejdelší tradici v našem regionu.

Vždyť už první zmínky o hamrech ve Štěpánově se datují do roku 1593 a 
v roce 1752 je zde zprovozněna vysoká pec. Co se v průběhu let změnilo 
či jak významně se obměnily technologické postupy, o tom jsme po-
vídali s výrobním a technickým ředitelem Železáren Štěpánov panem 
Milanem Hutákem.

Můžete nám krátce představit 
fi rmu Železárny Štěpánov?

Naše fi rma, její historie i součas-
nost, byla představena již v někte-
rých předchozích vydáních Bystřic-
ka, průběžně jsou zde také inzerová-
ny volné pracovní pozice.

Pro nové čtenáře měsíčníku je-
nom ve stručnos   uvádím, že první 
zmínky o hamrech ve Štěpánově 
nad Svratkou se datují do roku 1593. 
V roce 1700 zde byla zprovozněna 
vysoká pec.

V roce 1913 získala slévárna  tul 
c. a k. dvorního dodavatele. V té 
době byla výroba zaměřena zejmé-
na na kamna a li  nu pro vagonky. 

Zlomový okamžik nastává 31. 7. 
1939, kdy podnik kupuje Jan Matou-
šek a zakládá tak Železárny Štěpánov 
s výrobou kamen vlastní značky MA-
JÁK. Slévárna byla v roce 1948 zná-
rodněna, navrácení majetku se rodi-
na Jana Matouška dočkala 1. 7. 1993. 

Po navrácení majetku jistě dochá-
zelo ve fi rmě k velkým změnám. 
Můžete uvést, jakých oblas   se 
změny týkají?

Od té doby průběžně dochází ve 
fi rmě ke změnám, které se týkají 
jednak způsobu formování (bylo zru-
šeno strojní formování a slévárna se 
plně zaměřila na ruční formování), 
použi   formovací směsi (od roku 
2000 je ve slévárně používána samo-
tuhnoucí směs na bázi furanového 
pojiva), rozšíření odlévaných mate-
riálů (kromě stávající šedé li  ny jsou 
vyráběny odlitky z tvárné li  ny a od 
roku 2013 pak také odlitky z hliníku).

Jak se vyvíjel výrobní sor  ment 
v průběhu historie společnos  ?

Slévárenská výroba v předváleč-
ných letech, jak již bylo zmíněno, byla 
zaměřena především na výrobu li  no-
vých kamen a sporáků. Po znárodnění 
a začlenění pod národní podnik MEZ 
bylo zaměření výroby změněno na 

odlitky pro elektrotechnický průmy-
sl, především kostry elektromotorů. 
V novodobé historii společnost pokra-
čovala ve výrobě koster elektromoto-
rů a dalších odlitků pro elektrotech-
nický průmysl orientovaný především 
na západoevropské zákazníky.

Jaké jsou tedy současné trendy ve 
vaší výrobě odlitků?

V posledních cca dese   letech došlo 
k výraznému rozložení výrobkového 
por  olia do více oblas   průmyslu. 
Naše tradiční odlitky koster elektromo-
torů byly průběžně doplňovány pro-
gramem pro větrné elektrárny, nově 
odlitky převodovek, včetně složitých 
převodovek z tvárné li  ny, materiálo-
vě náročných odlitků z LT li  ny pro tě-
lesa motorů trolejbusů a mnoho dal-
ších. Výroba samotných odlitků byla 
v posledních letech doplněna i o fi na-
lizaci produktů prostřednictvím lako-
vání a nově i obrábění. Nelze pominut 
ani rozvoj střediska doprava. Společ-
nost díky tomu stojí na více „nohách“ 
a je stabilizovanější pro   výkyvům.

Tato změna musela jistě klást 
zvýšené nároky na pracovníky 
a technologie. Daří se je zvládat?

Musím konstatovat, že za posled-
ních 22 let, které ve fi rmě působím, 
se velmi zvýšily nároky na přesnost, 
složitost a kvalitu odlitků ze strany 
zákazníků. Jsem přesvědčený, že 
díky kvalitnímu týmu pracovníků od 
technologické přípravy výroby přes 
jednotlivá výrobní oddělení až po 
fi nalizaci produktu na lakovně či ob-
robně a s kvalitní podporou obchod-
ního oddělení se nám úspěšně daří 
plnit náročné požadavky zákazníků 
a rozvíjet slévárenský um našich pra-
covníků, což nám jistě skýtá dobrou 
konkurenční pozici na evropském 
trhu s odlitky. Tímto bych chtěl záro-
veň velmi poděkovat svým kolegům 
za jejich zapálený přístup při tvorbě 
nových produktů, bez kterého by vý-

voj společnos   nebyl možný.

Všechny zmiňované změny, opat-
ření … jsou také jistě provázeny ne-
malými inves  cemi v průběhu celé 
novodobé historie fi rmy i v součas-
né době.  Můžete nám uvést někte-
ré z nich?

Průběžně jsou realizovány inves  ční 
akce různého rozsahu do technologic-
kého vybavení fi rmy, do výstavby a bu-
dování nových provozů, do ekologizace 
fi rmy a zlepšování pracovního prostře-
dí ve vnitřních prostorách slévárny. 

Z technologických vybavení lze je-
nom namátkově uvést: pořízení tech-
nologie na přípravu samotuhnoucích 
formovacích směsí, 3t a 5t rotační 
plynové pece, vytloukacích roštů, 
obráběcí stroje TOS 110 a TOS 13, 
kompletní obnovu motorových vozí-
ků v roce 2014, automa  zace jaderny 
v roce 2015, pořízení tryskací kabiny 
v loňském roce, doplnění velké jaderny 
o nový mísič včetně střásacího stolu, 
zprovoznění myčky v letošním roce.

Nově byl průběžně vybudován 
provoz lakovny,  haly pro skladování 
modelů, v posledních letech pra-
coviště obrobny s obráběcími stroji 
TOS 110 a TOS 13. Nyní je budována 
druhá hala tohoto střediska, která 
bude vybavena pě  osým obráběcím 
centrem.

Je pro Vás osobně některá inves  -
ce nejdůležitější, zásadní?

Věřím, že nejenom pro mě je zá-
sadní plánovaná inves  ce pro zlepše-
ní pracovního prostředí zaměstnan-

ců. Jedná se o projekt na snížení fugi-
 vních emisí v naší slévárně. Projekt 

bude realizován v následujících třech 
letech s náklady ve výši 110 mil. Kč. 
Vynaložené inves  ce v rámci tohoto 
projektu  budou z velké čás   zamě-
řeny právě na zlepšení prostředí ve 
vnitřních prostorách slévárny. 

Tyto výrazné inves  ce jistě také 
zajišťují více pracovních příležitos  .

Přijímáte v současné době nové 
zaměstnance? Mohou se na Vás 
případní uchazeči o zaměstnání ob-
racet a co mohou očekávat?

Do stávajících – stále se rozšiřují-
cích – a nových provozů průběžně 
přijímáme nové zaměstnance. 

V současné době máme volná 
pracovní místa v několika profesích, 
včetně profese obráběče pro již zmi-
ňovaný rozšiřovaný provoz obrobny.

Dále jsou obsazovány pracovní 
pozice brusič odlitků, jádrař, obslu-
ha rotační plynové pece, údržbář, 
pomocný dělník licí směny, vyzdívka 
kupolových pecí, obsluha tryskače. 

Zaměstnancům nabízíme jistotu 
zaměstnání ve fi rmě s tradicí, která se 
průběžně rozvíjí ve všech oblastech. 
Případné uchazeče o zaměstnání ur-
čitě také zajímá, že nabízíme nadstan-
dardní platové ohodnocení, bonusy ve 
formě čtvrtletních prémií, příspěvků 
na stravování, odměny za nečerpání 
nemocenských dávek, příspěvků na 
dovolenou, příspěvků na životní pojiš-
tění, na různé sportovní a kulturní akce.

Děkujeme za rozhovor.
-red-

                                                                                                                                                               www.alzheimerporadnavysocina.cz 

Jak nepotkat   
Alzheimera… 

 17. dubna 2018 od 15.00 hod.  
 Přednášková místnost  
Domova pro seniory Mitrov, p. o. 

Přednáška je zaměřená na problematiku prevence poruch paměti. Ukážeme, 
jak o svoji paměť správně pečovat. Osvětlíme problematiku péče o nemocné 
s diagnózou demence v domácím prostředí. Seznámíme s možnostmi čerpání 
finanční podpory i využití sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina.  

    

konané 4. 4. 2018, od 16:00h ve spolupráci s městem 
Bystřice n.P. v DPS, Hornická 643, přízemí, klubovna seniorů, 

Bystřice n.P.

si Vás dovoluje pozvat na

Svépomocné setkání pečujících
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PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ
Už 12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začne od 1. května 2018 a potrvá až do konce října. Podmínky jsou 

v jádru zase stejné – účastník procestuje kus Bystřicka, přitom mnoho hezkého uvidí, cestou nasbírá razítka (letos může zase tři kusy nahradit 
selfi e fotografi emi), odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legi  mace se bude těšit na výhru. I letos jsme soutěž pojali tema  cky.

Po spisovatelích a malířích přichází řada na sportovce Bystřicka. Na legi  macích jich najdete na 10 zastaveních minimálně 13, občas ještě přidáme doušku 
o dalších. Koho tedy budeme jmenovitě obdivovat?

Cestu zahájíme v Bystřici v Centru 
Eden a připomeneme bystřického 
tenistu Zdeňka Koláře. Ve Vojtěcho-
vě lyžoval už v 19. stole   Vincenc 
Werner, razítko vám dá nedaleký 
hotel Skalský dvůr. Putování vás 
dále zavede do Bystrého pro razítko 
a do Nyklovic za cyklistkou Martou 
Hegerovou-Tulisovou. Vír je spojen 
se sportovním průkopníkem Fran-
 škem Vojtou (razítkuje Hotel Vír) a 

Rovečné se zakladatelem Zlaté lyže 
Josefem Jílkem (Restaurace Na Růž-
ku). Ve Štěpánově se řízením osudu 
narodil boxer Jiří Vogt, razítko dává 
Penzion Hodůnka. Z Bratrušína po-
cházejí po meči mistři světa Mar  n 
a Petr Koukalovi. Jeden vyhrál na 
běžkách, druhý na bruslích… Pro 
razítko musíte do Pivnice Kozlovna. 
Hned další dostanete v infocentru 
v Nedvědici (od jara bude přestě-
hováno přes ulici) a v nedalekém 
Smrčku vzpomeneme mladého 
hokejistu Libora Hájka. Zbývá poza-
pomenutý tenista Ferenc Maršálek 
z Dolní Rožínky (razítkuje Draxmoor) 
a v Bystřici sourozenci Kurfürstovi, 
pozoruhodní šermíři (razítko čeká 
v TIC Bystřice).

Účastníci budou zase soutěžit o 
13 kvalitních cen, navíc získají VIP 
vstupenku do Šiklova mlýna na 
sezónu 2019 (za 9 správně vyplně-
ných rubrik) a volnou vstupenku 
do Centra Eden pro sezónu 2019 
mimo akci Fes  val minipivovarů 
(za 8 správně vyplněných rubrik).

Od tohoto čísla  skneme me-
dailonky vždy dvou sportovců. Tě-
šíme se zase na Vaši účast i Vaše 
podněty.

Velký tenisový talent
ZDENĚK KOLÁŘ 

Mladého tenistu Zdeňka Koláře 
(9. 10. 1996 Nové Město) z Bystřice 
n. P. trénuje jeho otec Zdeněk. Sám 
hrával za Bystřici krajské soutěže a 
svého syna na kurty přivedl. Zdeněk 
vystudoval gymnázium v Bystřici n. P. 
a mistrovské  tuly sklízí už od žáků. 
15. srpna 2014 vyhrál 87. ročník 
Pardubické juniorky, která je Mis-
trovstvím ČR juniorů. V celém turnaji 
neztra  l ani set, soupeřům pus  l 
pouhých dvanáct gamů a nadělil jim 
v pě   zápasech čtyři kanáry. Vzápě   
přešel mezi muže. V současné době 
hostuje v extraligovém družstvu Pro-
stějova. V letech 2015, 2016 a 2017 
se stal Zdeněk Kolář jako člen tohoto 
týmu mistrem republiky družstev. V 
březnu 2016 vyhrál svůj 1. turnaj na 
okruhu ITF mužů v chorvatské Pore-
či. Do března 2018 dokázal vyhrát 4 
tyto turnaje ve dvouhře a 8 turnajů 

ve čtyřhře. Na turnaj v Ostravě 2016 
se dostal na divokou kartu a probo-
joval se až do fi nále challangeru.  
Byl 2 x nominován do družstva Davis 
cupu ČR, poprvé v roce 2016 pro   
Francii a podruhé v roce 2017 pro   
Austrálii. V lednu 2018 se na grand-
slamu Australia Open probojoval do 
2. kola kvalifi kace. V březnu 2018 byl 
na 226. místě ATP ve dvouhře a 142. 
ve čtyřhře.

Průkopníci lyžování
VINCENC WERNER 

S lyžováním to začínalo nenápad-
ně. V roce 1886 přivezl do Prahy lyže 
pan Rössler–Ořovský, po roce 1890 
lyžoval v Krkonoších hrabě Harrach, 
ale to už se lyžovalo i na Českomo-
ravské vrchovině. V roce 1884 projel 
Nor Nansen Grónskem, napsal o tom 
knihu a tu četli křižánecký učitel Fran-
 šek Houdek (1863–1925) a fryšavský 

lesník Rudolf Gabessam (1852–1912). 
Oba si proto také objednali lyže z 
Osla. Houdek na lyžích dojížděl už v 
zimě 1886–1887 do školy v Morav-
ské Svratce. Jasanové lyže Fran  ška 
Houdka uvidíte v Horáckém muzeu v 
Novém Městě na Moravě. Měří 295 

cm, patří k nim jedna silná hůl a kovo-
vé vázání. 

Novoměstš   dodnes mluví jako o 
prvním lyžaři o Gabessamovi, ale až 
k roku 1891. Gabessam si měl znovu 
objednat prkénka ve Štýrsku. První 
lyžařskou túru podnikl z Fryšavy ke 
Koskům na Studniční Paseky. Oba 
zmínění průkopníci mají hodně spo-
lečného s Bystřickem. Gabessam se 
to  ž narodil v hájence na Hodůnkách 
u Štěpánova nad Svratkou a Houdek 
zase završil svůj život ve Víru, kde byl 
řídícím učitelem i prvním kronikářem 
a je tam pochován.

Ovšem jiný zdroj připomíná prá-
vě vojtěchovského lesníka Vincence 
Wernera, který prý vlastnil prokaza-
telně nejstarší lyže, vyrobené už ně-
kdy mezi roky 1882 až 1884. Více se 
o něm neví, ale je nejstarším tradova-
ným lyžařem na Vysočině! Hold může-
me vzdát všem…

Lyžování propagoval novoměstský 
Bruslařsky klub založený v roce 1895, 
neformálně však už působil roku 
1886. V roce 1910 prý na Novoměst-
sku lyžovalo na 900 lidí a první závody 
vyhrál 2. 2. 1910 Karel Mrkvička.

Hynek Jurman

Hudební scéna Bystřice je stále 
ak  vní! Po kapele Kroky se zde po 
několika letech ustálila dvojice Ecce 
Homo a Rabies. Druhá jmenova-
ná kapela pokř   20. 4. v bystřické 
sokolovně novou desku AnarKids!, 
která vychází i pod polským vyda-
vatelstvím Melodic Punk Style. Al-
bum vyjde jak na vinylu 12´LP,  tak 
i na cd ve formě digipacku. Všichni 
příznivci dobré muziky a podpo-
rovatelé mladé krve jsou zváni! 
Na akci po boku Rabies vystoupí 
i vse  nská kapela Krang, která se na 
scéně objevila cca před třemi lety 
a za tuhle krátkou dobu s  hla vydat 
2 studiová alba a s nimi procesto-
vat Mexiko, Guatemalu, Japonsko, 
Izrael a spoustu dalších zajímavých 
zemí a míst. „Čerstvej lu  , co   
protáhne frňák mezi očima!“ zpívá 
se v jedné z písniček skupiny Ecce 

Homo. Naše bystřická scéna proto 
nesmí být ošizena o základní sta-
vební kameny! Support srdíčkem!

„Po spoustě koncertů po boku jak 
spřátelených kapel BURNING STE-
PS, KRANG a QUEENS OF EVERY-
THING, tak i velkých jmen jako AN-
TI-FLAG, IGNITE nebo BILLY TALENT; 
několika albech a tuctech písniček 
přinášíme čerstvou desku nazva-
nou jednoduše ANARKIDS! a zna-
mená pro nás ve všech ohledech 
další veleskok vpřed - má to  ž ujed-
nocenou podobu, která refl ektuje 
životní postoje a situace, ve kterých 
se může najít většina mladých lidí 
- okolní svět nás neustále formuje 
a my ho přece jen nespasíme skrze 
obrazovky svých telefonů - tohle 
a mnohem víc rezonuje ve všech 
našich nových písničkách. Úlohy 
a schopnos   mladých byly, jsou 

a budou mít obrovskou 
sílu - tak nebuďme vůči 
světu pasivní - LET'S GO! 
Ke spolupráci na desce 
se k nám kromě několika 
hostů opět, ale tentokrát 
na dálku z Edinburghu, 
připojil náš spoluzaklá-
dající člen Tupejž a svůj 
textařskej o  sk zanechal 
ve spoustě nových slok 
a refrénů - a je nás tak 
teď pět! Pět hlasů a ná-
strojů povzbuzujících 
snahu k větší společen-
ské ak  vitě, probuzení 
z letargie a úspěšným 
soubojům s každoden-
nos   života! MARIFU, 
DJ, PEZZA, MATOUŠ 
a TUPEJŽ - we're the 
AnarKids!“

Křest desky Rabies - AnarKids!
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ANGLIČTINA NEJEN VE VYUČOVÁNÍ NA ZŠ NÁDRAŽNÍ

Nádražní rozduněly drumbeny aneb 
netradiční hodina hudební výchovy

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ

Základní škola Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem
(„speciální škola“)

srdečně zve rodiče i jejich dě   

k ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
Těšíme se na vás ve čtvrtek 

12. DUBNA 2018
v době od 8:00 do 15:00 hodin

Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte 

a doporučení poradny (SPC nebo PPP)

S anglickým jazykem se dě   u nás 
nesetkávají jenom ve vyučování.

Letošní rok 2018 začal na naší 
škole přípravou žáků druhého stup-
ně na školní kolo olympiády v ang-
lickém jazyce. Do okresního kola 
postoupila žákyně šestého ročníku 
Viktorie Tomášková, která svým vý-
borným výkonem přesvědčila poro-
tu a obsadila skvělé 1. místo v kate-
gorii 6. a 7. tříd. Gratulujeme. 

13. března se všichni žáci druhého 
stupně zúčastnili besedy o Austrálii 
s panem Kocůrkem, který každoročně 
vypráví poutavě a v anglickém jazyce 
o procestovaných zemích. Zajímavé 
vyprávění vždy doplňují fotografi e a 
videa, která usnadňují porozumění. 
Kromě jiného dě   letos zaujala auta se 

žáci se zapíší do věkově různorodých 
skupin (2. – 5. třídy a 6. – 9. třídy) a 
celý den pracují v česko-anglickém, 
německém nebo ruském jazyce na 
zvoleném tématu – tentokrát jeden 
měsíc v roce. Výsledné postery pak 
vyzdobí chodby školy. Projektové vy-
učování vyžaduje dlouhodobou pří-
pravu, ale u dě   je velmi oblíbené. 

Dalším krůčkem, a rozhodně ne 
posledním, ke zdokonalení se v anglic-
kém jazyce bude letos v září šes  denní 
poznávací zájezd do Anglie. Program - 
Oxford, Stonehenge, Stra  ord-upon-
-Avon, London - dě   velmi zaujal a 
už se těší na všechna ta známá místa 
a ubytování v anglických rodinách.

vyučující Aj  
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

šnorchlem projíždějící koryty řek, ne-
boť v Austrálii chybí mosty. Největším 
přínosem je podle nás kladný přístup 
pana Kocůrka k výuce jazyků. Tím se 
snaží žáky přesvědčit o důležitos   stu-

dia.  Na 30. dubna je naplánovaný další 
ročník projektového jazykového vyučo-
vání Happy Languages Day, tentokrát 
s pod  tulem Language Calendar. Tento 
den se u nás ve škole vypíná zvonění, 

Pozi  vní náladu nám pomohl 
naladit Mgr. Zdeněk Roller, který na 
naši školu zavítal v úterý 6. února 
s netradičními nástroji, drumbeny. 
Lektor programu připravil pro žáky 
4., 5. a 8. tříd týmové interak  v-
ní ak  vity podporující komunikaci 
mezi žáky. Vyzkoušeli jsme si také 
cvičení postřehu, ale hlavně jsme 
bubnovali. Zajímavě vyzněla prá-
vě souhra účastníků, i když každý 
hrál podle sebe, všichni ve stejném 
tempu. Měli jsme také možnost se-

známit se s původním australským 
dechovým nástrojem didgeridoo. 
Poslechli si příběh o vzniku tohoto 
nejstaršího hudebního nástroje na 
světě. Dostali také pár rad, jak levně 
a ekologicky podobný instrument 
získat, např. z obalu od zářivky, in-
stalatérské trubky nebo hadice od 
nákladního auta. V závěru jsme vy-
slechli propojení zvuku didgeridoo, 
drumbenů a kytary.

Ludmila Chudobová 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Za pár dnů se naše základní umělecká 
škola otevře pro nové zájemce o studi-
um. Rádi uvítáme dě  , které si zpívají, 
vnímají hudbu, anebo si kreslí, malují 
či modelují. Na čtvrtek dopoledne 26. 
4. 2018 bude v KD připravený výchovný 
koncert „Cesta kolem světa“ pro mateř-
ské a základní školy regionu. Vystoupení 
našich žáků seznámení malé posluchače 
zábavnou formou s různými hudebními 
nástroji. Ve středu 2. 5. 2018 od 14.00 
do 17.00 proběhne Den otevřených 
dveří v základní umělecké škole, na kte-
rý srdečně zveme veřejnost a především 
rodiče s dětmi od 5 let. Budete si moct 
nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet 

všechny hudební nástroje, na které se 
lze v naší škole učit hrát. Spolu s dětmi 
budete mít možnost projít si učebny a 
sály, prohlédnout si výstavy žáků v pro-
storách školy i učebnu výtvarného oboru. 
Nachystaná bude také poradna a pomoc 
rodičům při stanovení talentu a umělec-
kého nadání dě  . Dě   si připraví někte-
rou lidovou píseň, zájemci o výtvarný 
obor přinesou obrázek – vlastní domácí 
práci. Od středy 2. 5. až do pátku 4. 5. 
2018 bude možné zapsat dě   do hudeb-
ního nebo výtvarného oboru a podat 
přihlášku ke studiu v ZUŠ pro nový škol-
ní rok 2018/2019. Těšíme se na viděnou 
s vámi!                  vedení ZUŠ



ŠKOLSTVÍ
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8. ročník Dětského Majálesu 
v Bystřici nad Pernštejnem 

Sedmáci na sněhu … ZŠ TGM a její hosté čtou dětem

Letos jsme si na lyžařský kurz sed-
mých tříd museli trochu počkat. Ale 
vypla  lo se! Týden před jarními prázd-
ninami nám nabídl vše, co si lyžař může 
přát: dostatek sněhu, mráz a tedy ide-
ální lyžařské podmínky a jako bonus 
každý den slunce a jasnou oblohu.

Běžkaři vyjeli za sněhem do okolí 
Vlachovic a Tří Studní a na „vlachovský 
a fryšavský ledovec“. Zpočátku dělaly 
největší po  že sjezdy, kde někteří brz-
dili různými padacími styly. Postupně 
se ale dařilo i odšlapování, jízda ve va-
jíčku nebo v pluhu a zastavování kris  -
ánkou. Žáci si také zazávodili, projeli kří-
žem krážem Medlov, Sklené, Fryšavu, 
Vlachovice a objeli si i tříkilometrovou 
závodní trať v největším biatlonovém a 
lyžařském areálu v ČR - Vysočina Aréně 
u Nového Města na Moravě.

Na lyže a snowboard jsme už tradič-

ně vyrazili na dalečínskou sjezdovku. 
Protože se na svahu sešel neobvykle 
velký počet začátečníků, byl letošní 
kurz opravdu velkou výzvou. Pro všech-
ny.  Po týdnu stráveném na kopci mohu 
ale zodpovědně prohlásit, že jsme se s 
touto výzvou poprali statečně. Všichni 
se naučili ovládat svoje prkna a prkýn-
ka a dostat se na nich bezpečně ne-
jen nahoru, ale hlavně dolů. Sjezdaři 
začátečníci zvládli základy smykového 
oblouku a   pokročilejší trénovali car-
vingové oblouky. A snowboarďáci? Ke 
konci kurzu už procvičovali frontsidové 
i backsidové oblouky, kterými poslední 
den společně se sjezdaři projeli závodní 
tra  . Týden na sněhu jsme si užili i díky 
skvělému zázemí skiareálu Dalečín. Dě-
kujeme a těšíme se na zimu 2019. 

Jitka Němcová, Věra Šiborová, 
ZŠ TGM

V rámci projektu Bystřicko čte dě-
tem se již tradičně na naší škole se-
šly zajímavé osobnos   povyprávět 
o svých oblíbených knihách nebo 
koníčcích.

Do prvních a druhých tříd zavítal 
novoměstský loutkoherec pan Jan 
Hrubec se svou pohádkou O princi 
z knížky. Dě   obdivovaly nejen vyni-
kající herecký výkon, ale i nádherné 
postavičky loutek a precizně vytvo-
řené kulisy. Tře   třídu seznámila 
s knížkou od Ivy Procházkové paní 
vychovatelka Alena Vavříčková. Její 
vyprávění z knihy Středa nám chut-
ná rozvířilo barvitou dětskou fanta-
zii. Pro čtvrťáky si zajímavé povídání 
o horninách a nerostech připravil 
bývalý pan učitel Luboš Koudelka. 
Žáci si sami mohli vyzkoušet růz-
né pokusy a ověřit si svoje znalos   
z vlas  vědy. Letošní páťáci pro změ-
nu zase poznávali Asii s cestovate-
lem Janem Vařekou a jeho video-
projekce je zavedla i do vzdálených 
východoasijských zemí.

Na druhém stupni si šesťáci poví-
dali s ředitelem bystřického muzea 

panem Vladimírem Cisárem. Ten 
si s sebou přinesl nejen povídání 
o Starých řeckých bájích a pověstech, 
ale i Kralickou bibli nebo nádherně 
ilustrovanou repliku Vyšehradského 
kodexu. V sedmých ročnících opět 
zazářila paní Lenka Macháčková, 
která svým hudebním nadšením 
a povídáním o Jarku Nohavicovi 
vtáhla všechny posluchače do hu-
debního světa. Naši deváťáci se také 
pohybovali v hudebním prostředí. 
Do něj je uvedl pan Mar  n Břenek, 
člen punk-rockové kapely Rabies. 
Vyprávěl jim o své cestě k hudbě 
a snažil se je mo  vovat a povzbudit 
do nového života, který se před nimi 
po skončení základní školy otevírá. 
Zájemci z řad druhého stupně také 
mohli navš  vit lekci tvůrčího psa-
ní s paní Miroslavou Šudomovou, 
která k nám zavítala z Památníku 
písemnictví na Moravě.

Všechny akce měly velký úspěch 
a doufáme, že i příš   rok se nám 
podaří na škole přivítat zajímavé 
osobnos   s jejich životními příběhy, 
koníčky a oblíbenými knihami.

učitelský sbor ZŠ TGM

Připravujeme pro Vás a Vaše dě   
již tradiční DĚTSKÝ MAJÁLES. Pro 
tento ročník jsme opět společně 
se studenty střední odborné ško-
ly v Bystřici n. P., studijního oboru 
Management cestovního ruchu, 
připravili zábavné odpoledne pod 
názvem MEZI NÁMI ZÁCHRANÁŘI.

Plná zahrada zábavných soutěží 
a her doplněná o zajímavé ukázky 
techniky a práce záchranných sborů 
– hasičů, policie a záchranné služby, 
psovodů a horolezců, připravujeme i 
setkání se sokolníky.

Doprovodný program pro letošek 
bude doplněn o několik vystoupení 
kouzelníka, který po svých vystou-
peních bude provádět výuku dě   
ve tvorbě krásných fi gurek z nafuko-
vacích balonků. Odpoledne budete 
společně s dětmi trávit s hudbou 
a doprovodným programem v po-
době malování na obličej, tetování, 
projížďkách na koních a samozřejmě 

na skákacích hradech pro malé i vel-
ké dě  .

Dětský Majáles je tradičně připra-
ven na nedělní odpoledne – letos 
6. května 2018 od 12:00 v areálu 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem. Připravujeme pro vás opět 
odpoledne plné zábavy a ak  vního 
odpočinku. 

Opět připravujeme občerstvení 
pro dě   i dospěláky. Každý ak  vní 
účastník si od nás odnese nějakou 
maličkost.

Na vaši návštěvu se moc těšíme!

Poděkování
V úterý 13. 3. 2018 se v klubu Včela konala prodejní velikonoční výsta-

va výrobků, které vytvořili uživatelé denního stacionáře Rosa a klubu Včela, 
které spadají pod žďárskou Charitu. Velmi děkujeme všem, kteří nás přišli 
navš  vit, prohlédnout si službu, nakoupit, potěšit sebe i své blízké, nebo se 
jen tak podívat. Děkujeme našim šikovným uživatelkám, které na celé akci 
mají největší zásluhu, háčkují, šijí, tvoří růz-
né věci s láskou a rados   z vykonané práce. 
Výtěžek z prodeje byl za obě služby, které se 
výstavy zúčastnily jako prodejci, úctyhodných 
7 625 Kč. Získané fi nance budou použity na ná-
kup nových materiálů a pomůcek pro tvoření, 
ši  , háčkování a jiné činnos   v našich dílnách. 
Děkujeme za Vaši návštěvu!

Pracovníci Rosy a Včely

Zubní pohotovost DUBEN 2018Zubní pohotovost DUBEN 2018

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  

tel: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

  7.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  8.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
14.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
15.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
21.4. MDDr. Lenka Filipová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
22.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
28.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
29.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr 

z nově zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Alix Jean-Claude  Jde o vaši stravu: nejlepší lékař je kuchař
Bekoff  Marc  Emoce zvířat: láska, soucit, solidarita
Birkefeld Richard  Berlínská past
Brown Dan  Počátek
Dán Dominik  Mucholapka
Fořt Petr   K čemu jsou diety
Kanselová Marie  Sladké hrníčkové moučníky
Komárek Mar  n  Jak jsem se mýlil v Miloši Zemanovi
Liška Vladimír  Naše hrady: mýty a legendy z Čech a Moravy
Lynn-Davis Barbara  Casanova a jeho utajená žena
Murakami Haruki  Birthday girl
Navarro Joe  Tři minuty do soudného dne
Richtárová Eva  Léčivá moc ovoce a zeleniny
Vácha Marek Orko  Nevyžádané rady mládeži

Knihy pro mládež:
Giff ord Clive  10 vůdců, kteří změnili svět
Habersack Charlo  e  Pipa Peprkornová. Ve škole
Lada Josef   Dobré rady Josefa Lady klukům a holčičkám
Lada Josef   Počty pro předškoláky
Pantermüller Alice  Lenčiny katastrofy. Mezi ovcemi a slepicemi
Prosecká Jarmila  Pohádky pro má vnoučata
Semelková Jana  Rozmarýnek

„Malování pro dě  “ s Adolfem Dudkem
V pátek 6. dubna 2018 pořádá městská knihovna dopolední zábavnou 

interak  vní show pro žáky 3. tříd ZŠ z Bystřice n. P. a okolí. Dě   se v  pnou 
formou seznámí se skutečným ilustrátorem Adolfem Dudkem a jeho prací, 
od počáteční inspirace až po vznik celé nové knihy. Součás   vystoupení jsou 
soutěže a akce je zakončená oblíbenou autogramiádou.

Dopolední akce pro žáky ZŠ je realizována v rámci projektu Mikroregionu 
Bystřicko „ Bystřicko čte dětem 2018 „ za fi nanční podpory Kraje Vysočina, 
společnos   E.ON,  časopisů Dráček a Pastelka.

Princezna na hrášku
V pátek 11. května 

2018 se v naší knihovně 
poprvé představí Dřevě-
né divadlo Jana Hrub-
ce. Dopolední loutkové 
představení „Princezna 
na hrášku „ je určené pro 
žáky 1. tříd bystřických ZŠ 
a možná bude zakončené 
krátkou loutkářskou díl-
ničkou.

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

MUZEUM

Psalo se před 100 letyPsalo se před 100 lety
Návrat ze zajet í na Sibiři

Na bílou sobotu vrá  l se z ruského zaje   pan Josef Koruna ze Zvole, v kraji 
známá osobnost. Dlouhý čas byl nezvěstný a považován již za mrtvého, až 
náhle přijel osobně a k tomu se ženuškou Ruskou. Uprchl až ze Sibiře. Jeho 
těžce nemocný, stařičký otec, v předtuše blízké smr  , měl jen jediné přá-
ní, dočkat se návratu jediného svého syna. Návratu syna i snachy dočkal se 
zrovna před Vzkříšením a na to v neděli ráno klidně zemřel. 

Horácké listy, ročník X., číslo 14, 6. dubna 1918, str. 5

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 33

Znak města Bystřice n. P.
Vlevo od vchodu do městského muzea 

doplňuje všechny desky na budově ještě 
ocelový městský znak. Podle návrhu Mirky 
Špačkové jej vytvořil umělecký kovář Mi-
lan Beneš. Plas  ku doplňuje půlkruhový 
nápis „MĚSTSKÉ MUZEUM“ nad vchodem 
do budovy.

Hynek Jurman

Fejeton

Co je Forota (forota)?
V souvislos   se stavbou rezidenč-

ních domů Forota se objevily dotazy, 
kde vlastně je původní Forota a co slo-
vo „ forota“ znamená.

Odpověď  na první otázku je jedno-
duchá: jako Forota byla dříve, hlavně 
pamětníky z horního konce Bystřice, 
označována  část  dnešní ulice Novo-
městská, a to od hřbitova vzhůru do 
kopce až k bývalé lékárně U Kapličky. 
Odpověď na druhou otázku je značně 
složitější. Slovníky znají slovo forota 
jen ve smyslu zásoby (z německého 
Vorrat = zásoba); známé je spojení: 
dělat něco do foroty, tj. připravit si 
něco dopředu, navíc, tedy do zásoby. 
Ale jak by to mohlo souviset s dnešní 
ulicí? Pravděpodobně nijak, musí tedy 
být ještě nějaký jiný, zřejmě starší, vý-
znam tohoto slova. Až po dlouhém 
hledání na internetu jsem objevila, že 
jedna slovácká kapela hraje písničku, 
která začíná slovy: V tej starej forotě 
chalůpečka… Evidentně tedy musí být 
forota ještě něco jiného. Ale co? Požá-
dala jsem nakonec příbuzné žijící na 
jižní Moravě, aby se zeptali pamětní-
ků… Heuréka! Podle nich říkali staříčci 
forota tomu, čemu se dnes říká úvoz 

(v Bystřici hovorově „vejvoz“). Jeden 
úvoz za městem si pamatuji ještě i já, 
a to byla Humna  (dnes ulice Zahrad-
ní) – cesta hluboce zakrojená mezi 
stráněmi. Je dost pravděpodobné, že 
podobně vypadala původně Forota, 
tedy cesta od hřbitova do kopce, kde 
se stráně po obou stranách částečně 
zachovaly a kde rostlo mohutné stro-
mořadí. Tomuto  významu slova foro-
ta  by také odpovídala skutečnost, že 
jedna ze stezek procházejících skalami 
Českého ráje u Žehrova se nazývá také 
Stará forota.

A jak se slovo z jižní Moravy mohlo 
dostat až sem? Velmi jednoduše: páni 
z Medlova (pozdější páni z Pernštejna) 
při kolonizaci našeho kraje sem stě-
hovali svoje poddané z jižní Moravy; 
samotný Medlov se nachází blízko 
Znojma. Poddaní tady mý  li lesy a za-
kládali vesnice, které často pojmeno-
vali stejně jako svoje původní: Medlov, 
Kadov, Maršovice, ale snad i Ždánice, 
Domanín atd. Nejspíš si tak přinesli 
s sebou i slovo „forota“; možná ovšem 
bylo toto slovo ve staré češ  ně rozší-
řené běžně. Každopádně to vypadá, 
že jde o slovo velmi staré.

J. Michálková

RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ

EDUARDA VALDHANSE
Známý bystřický malíř a pedagog Eduard Valdhans (1928-2017) by se 

v lednu 2018 dožil 90 let. Na jeho počest proběhne retrospek  vní výsta-
va dobré padesátky obrazů nejrůznějších technik a námětů. Během ver-
nisáže bude předán výtvarný dar městu Bystřice n. P. Vernisáž proběh-
ne v Půdní galerii Městského muzea v Bystřici n. P. dne 12. května 2018 
v 16:00 hod. Více informací najdete v příš  m čísle.                         -HJ-

KDE JE LÍPA SVOBODY?
Na dotazy pozorných čtenářů, kteří si všimli malé fotografi e u článku v mi-

nulém čísle, upřesňujeme, že lípa roste v parčíku před ZŠ TGM na Tyršově 
ulici. Podle slibu MěÚ by měl být strom, za jehož zasazení bylo později něko-
lik osob šikanováno, opatřen informační tabulkou.                                     J.M.
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TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Rozhledna Horní les 
(výška 774 m n. m.) 
se pro návštěvníky 
otevřela začátkem 

dubna. Pokud se nebojíte výšek a 
zdoláte 201 schodů až na vyhlídkový 
ochoz, čeká vás tu nejen nádherný 
výhled do krajiny, ale také odměna 
v podobě zcela nového památečního 
vrcholového razítka do turis  ckého 
deníčku. 

Vrcholové razítko mohlo být na 
rozhledně instalováno díky spoluprá-
ci Města Bystřice nad Pernštejnem 
se sdružením Vrcholová razítka, z.s., 
které razítko i s ocelovou krabičkou 
vyrobilo. Na Bystřicku tak můžete při 
svých toulkách získat o  sk už dvou 
vrcholových razítek, a to na Zubštejně 
(umístěno od roku 2014) a nyní také 

Vyhlášení výsledků 3. ročníku 
Vrchařské koruny Vysočiny

Vrchařská koruna Vysočiny
• Cyklis  cko-poznávací volnoča-

sová záliba a soutěž pro všech-
ny, kteří rádi šlápnou do pedálů 
a poznávají nová místa na Bys-
třicku i mimo něj

• Zdolej od 1. 4. – 31. 10. dvacet 
vrcholů, které jsou zveřejněny 
na www.vkvys.cz

• Na každém vrcholu se vyfoť 
a pošli fotky na vkvysociny@
gmail.com

V sobotu 3. března se uskutečnilo 
vyhlášení výsledků a tedy i defi ni-
 vní tečka za 3. ročníkem cyklis-
 cko-turis  cko-poznávací soutěže 

Vrchařská koruna Vysočiny. Ze všech 
přihlášených 87 účastníků se nako-
nec letošních 20 vrcholů podařilo 
zdolat 36 cyklistům a cyklistkám. 

Vítězové Milan Žanda a Jaroslav 
Švihálek z Velkého Meziříčí obhájili 
loňské prvenství a na všechny vr-
choly Vysočiny jim stačilo 21 hodin 
nonstop jízdy.

Nejstarším účastníkem byl le-
tos opět legendární cyklotremp a 
spisovatel Jan Vlasák (1945), který 
na svém kole procestoval kus světa, 
napsal o svých toulkách několik knih 
a již druhým rokem ve své přípravě 
nevynechává Vrchařskou korunu.

Nejvzdálenější účastníci byli již tra-
diční návštěvníci Vysočiny z Beskyd, 
letos z Rožnova pod Radhoštěm a 
Dolní Bečvy a také jeden biker z Čes-
kých Budějovic. Ostatní přijeli zdolávat 

okolní kopce převážně z různých kou-
tů Vysočiny. 

Od 1. dubna 2018 jsou  na strán-
kách www.vkvvys.cz vypsány letoš-
ní vrcholy k poznání a zdolání.

2018

na Horním lese.
První výlet na rozhlednu si mů-

žete naplánovat třeba už na sobotu 
21. dubna, kdy se koná již 12. ročník 
tradičního výstupu „Svrateckou hor-
na  nou k rozhledně Horní les“. Neza-
pomeňte si s sebou vzít deníček nebo 
pohled, na který si po výstupu unikát-
ní razítko o  sknete. Přejeme razítku, 
ať všem turistům dělá na rozhledně 
dlouho radost!

pořádá v sobotu 21. dubna 2018
45. ročník pochodu

Za krásami okolí Nedvědice
V průběhu pochodu vzpomeňme na účastníky i pořadatele,
kteří tu s námi už být nemohou.

Prezence účastníků tradičně v sokolovně: 
pěší 50 km: 6 – 7 h, 34 km: 6 – 8.15 h, ostatní: 8 – 12 h. Konec pochodu do 
18.50 h v místě startu. Zápisné 20 Kč.
Trasy:
50 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – 
Tasovice – Hluboké – Touboř – Kunice – Bedřichov – Kozárov – Lomnice 
– Veselí – Borač – Doubravník – Černvír – Nedvědice

34 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – 
Brumov – Osiky – Svatý Stanislav – Lomnice – Veselí – Podolí – Borač – 
Doubravník – Černvír – Nedvědice

27 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Černovice – Brumov – 
Osiky – Synalov – Sýkořský les – Skoro  ce – Nedvědice

16 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Skoro  ce – Sýkořský les – Křeptov – 
Křížovice – Černvír – Nedvědice

9 km: Nedvědice – galerie s vyhlídkami na hrad Pernštejn – hrad Pernštejn 
– Mariino loubí (Maria Laube) – Smrček – kolem Výří skály – zadní Pernštejn – 
Korejtko – krytý most – Nedvědice
Trasu lze zkrá  t, případně doplnit o prohlídku hradu.

6 km s Českým rozhlasem Brno: Nedvědice – Pod Horou 
– Černvír –Samoty – Jedlová – Nedvědice 

7 km pro kočárky: Nedvědice – rybárna – Skoro  ce – 
Černvír – Pod Horou – Nedvědice

Cyklo 37 km: Nedvědice – Černvír – Doubravník – Běleč – Ochoz – Lomnice 
– Lomnička – Štěpánovice – Borač – Prudká – Doubravník – Černvír – 
Nedvědice

Cykloturisté, kteří máte zájem o delší, nebo o jinou trasu, vyberte si 
některou z pěších tras, přizpůsobte si ji své chu   a možnostem, případně 
si zvolte trasu vlastní.

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a 
svých schopnos   a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají 
za své dě  . Trasy 50 km jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li se 
z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.

Účast v roce 2017: 686 turistů, průměrná účast za všechny ročníky je 601.
Propozice můžeme na požádání zaslat elektronickou poštou. S předs  hem 
je lze najít i na www.nedvedice.cz, kde v průběhu dubna připojíme také 
popisy tras.
Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, Nedvědice 53, petrvejrosta@seznam.cz 

Klub českých turistů, odbor Nedvědice
1888 - 2018

130 let Klubu českých turistů

VRCHOLOVÉ RAZÍTKO HORNÍ LES
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Bystřický drak se na obloze 
v Pošumaví rozhodně neztra  l

3. kolo Střelecké ligy mládeže se uskutečnilo 10. března 2018 v sálu 
DDM ve Žďáru n. S. Za DDM Bystřici n. P. se zúčastnili Petr Ťupa, Lucie Ťu-
pová a Dominik Bárta. V kategorii chlapců se Petr Ťupa umís  l na 3. místě 
a Dominik Bárta na 9. místě. V kategorii dívek se umís  la Lucie Ťupová na 
2. místě. V soutěži družstev se umís  li na 2. místě.                                  -tr-

Střelecké družstvo DDM

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393-4, 731 575 342

Harmonogram plánovaných výzev MAS Zubří země, o.p.s.  pro rok 2018 

Název výzvy MAS Opatření Integrované strategie Výše alokace 
na výzvu 

Předpokládaný 
termín 

vyhlášení výzvy 
Předpokládané 

ukončení 
příjmu žádostí 

7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – 
IROP – Zlepšování schopnosti 

reakce na mimořádné události – 
(I.)  

2.Zlepšování schopnosti reakce na 
mimořádné události 3 700 000,00 

06/2018 07/2018 8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – 
IROP – Podpora infrastruktury pro 

sociální služby – (II.) 

3.Podpora infrastruktury pro 
sociální služby 2 000 000,00 

9. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – 
IROP – Investice do zázemí 

sociálních podniků – (I.)  
4.Investice do zázemí sociálních 

podniků 2 300 000,00 
3. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – 

PRV 
13. Posilování ekologické stability 

lesů (II.) 2 000 000,00 7/2018 8/2018 
3. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – 
OPZ – Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti – (I.) 
17.Podpora zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti 4 500 000,00 08/2018 09/2018 
1. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – 

OPŽP – Posilování přirozených 
funkcí krajiny – (I.)  

21.Posilování přirozených funkcí 
krajiny 7 546 000,00 08/2018 09/2018 

Znění konkrétních výzev (včetně všech jejích příloh) zveřejníme vždy v avizovaných termínech na webových 
stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy: http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/ 

Mnoho čtenářů pravděpodob-
ně ani netuší, co je to snowki   ng. 
Jedná se o velmi mladý zimní out-
doorový adrealinový sport podobný 
vodní variantě zvané kitesurfi ng. 
Za použi   tažného draka se jezdec 
uvádí do pohybu po sněhové pláni 
na lyžích či snowboardu. Tito draci 
ovládli v Černé v Pošumaví poslední 
únorový víkend. Na obloze jich bylo 
v jednom okamžiku hned několik 
desítek. Konalo se Mistrovství ČR ve 
snowki   ngu.

Na tom by možná nebylo ani tak 
nic zajímavého, kdyby barvy Bystřice 
nehájil v juniorech teprve dese  letý 
Eliáš Flos. Přestože to byl jeho první 
závod, dokázal ve dvou rozjížďkách 
porazit i mužské závodníky.

Věřme, že mu tento výsledek 
dodá chuť a elán do dalších tréninků 
a o Eliášových úspěších budeme in-
formovat i v budoucnu.

-red-

Eliáš Flos



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

MDŽ ve Věžné

Panenky v prose  nské družině

Motto: Nest jte nohy, cho te horami,
              krajem mocného kdysi V navy,
              užijte p írody hý ící krásami,
              poznejte Vír, perlu Moravy!

Letos jsme se opět rozhodli slavit 
ve Věžné MDŽ. Proto se v sobotu 
3. března sezvaly všechny dívky, 
ženy, maminky a babičky z Věžné, 
Pernštejnských Janovic a Jabloňova 
do našeho kulturního domu. V kul-
turním domě pro ně bylo nachys-
tané občerstvení a program, který 
připravila s místními dětmi paní 
učitelka Blanka Dvořáková, za což jí 
patří veliký dík. Po vystoupení pře-

daly dě   ženám kvě  nu. Po zbytek 
večera vybízela k poslechu a tanci 
harmonika, na kterou hrál Pavel Po-
korný. Ženy se veselily v dobré nála-
dě až do pozdních hodin.

Jsme rádi za obnovení této tradi-
ce a děkujeme všem vystupujícím 
a organizátorkám  za krásnou akci. 
Moc se těšíme na příš   rok.

Text a foto Petra Sádecká, Věžná

V měsíci lednu jsme se s dětmi při-
pojili k projektu organizace UNICEF 
– Adopce panenek. Každá panenka 
představuje skutečné dítě, které 
bude v rámci očkovací kampaně 
UNICEF v rozvojových zemích pro-
očkováno pro   šes   hlavním smrtel-
ným dětským chorobám (spalničky, 
záškrt, černý kašel, tetanus, tuberku-
lóza, dětská obrna).

Dě   z družiny měly poprosit svoje 
šikovné maminky, babičky, tety, aby 

jim pomohly se ši  m panenky podle 
jednoduchého střihu. Tato akce bude 
u nás probíhat až do konce června, 
ale už nyní máme hotových 16 pa-
nenek a pokud vím, další jsou před 
dokončením.  Chci touto cestou po-
děkovat všem, kdo si našel čas, chuť a 
trpělivost a přidal se k nám. Mamin-
ky, babičky, te  čky – smekáme před 
vaší šikovnos  !

Hlaváčková Blanka, 
vychovatelka ŠD
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Maškarní karneval v Dolní RozsíčceVíkendové dny jsou vždy příjemné, ale 
někdy se na ně těšíme o něco více než ob-
vykle. Tak tomu bylo 17. 2. 2018, kdy se v 
Dolní Rozsíčce konal maškarní karneval. A 
byl to super den. Nejen dě  , ale i dospě-
lí si oblékli nádherné barevné kostýmy 
a na tanečním parketu při tanci, či při sou-
těživých hrách vznikaly nepřekonatelné 
a neopakovatelné originální taneční a po-
hybové kreace. Jak úžasné bylo odhodit 
každodenní staros  , práci a oddat se pou-
ze rados  , veselí a skotačení. Vždyť v mas-
ce klauna, ježibaby, princezny či pohádko-
vých zvířátek jsme více svobodní a sami 
sebou. Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří přispěli svými dary do tomboly, všem 
těm, kteří se starali o nádherný průběh 
celého karnevalu a vytvořili tak příjemnou 
atmosféru, zábavu a společné chvíle pro 
vás, vaše dě   a všechny příchozí. 

Ivana

ZÁPIS DO MATE SKÉ ŠKOLY 
V PÍSE NÉM 

SE USKUTE NÍ 10. 5. 2018 
V BUDOV  MŠ OD 14:00 DO 

16:00 hodin 
P ineste s sebou: Rodný list dít te a 

ob anský pr kaz 
Jiný termín je možné dohodnout si na tel: 

775 143 640, 566 573 226. 
www.zsmspisecne.cz 

Karneval v ZŠ a MŠ Písečné
V pátek 9.3.2018 proběhl v ZŠ a MŠ Písečné karneval, který se moc pove-

dl. Tancovali jsme, hráli různé hry, soutěže a mlsali.  Z očí dě   zářila radost 
a spokojenost. Rodičům děkujeme za přípravu masek. Dě   si karnevalové 
dopoledne velmi užily.

Tat ínci čtou dětem 
Každé úterý v měsíci únoru pro-

bíhala v naší škole mikroregionální 
akce "Bystřicko čte dětem" s pod  -
tulem Ta  nci čtou dětem v Základní 
škole Písečné.

Setkávání se uskutečnila v pří-
jemné atmosféře, posluchači se 
při následných debatách dozvěděli 
zajímavos   o hasičích, ze života ryb 
a vzali si ponaučení z pohádky o 

dopravě. Velký dík patří odvážným 
ta  nkům, panu Stárkovi, panu Ml-
čůchovi a paní Trávníčkové, která 
četla za svého nemocného manžela.

Na páteční, již poslední setkání, si 
žáci ze školy připravili pohádky, há-
danky, básničky pro dě   z mateřské 
školy. Všichni účinkující byli odmě-
něni krásnou knihou a dě   ze školky 
drobným dárečkem.



Po vítězství na „Vánoční laťce“ ve Velkém Me-
ziříčí na konci roku 2017 navázal Petr Smolík (roč. 
2002) na další skvělé výkony ve skoku vysokém. 
Začátkem roku 2018 se Petr umís  l na halových 
závodech Vysočiny v Praze na 2. místě výkonem 
166 cm. Na konci ledna si vytvořil svůj nový osobní 
rekord 173 cm, když na mezinárodních závodech 
v Hustopečích obsadil 3. místo. Další mezinárodní 
klání v Brně přineslo dvanácté místo v silně obsa-
zené „mužské kategorii“. 

Podrobné informace najdete na webových 
stránkách atle  ckého oddílu SK Bystřice n. P.  

Děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a pře-
jeme další výborné  výsledky. 

Za oddíl atle  ky Jan Illek

Basketbalové úspěchy gymnázia  
Ve Velkém Meziřičí se konal 9. 3. 

2018 turnaj staršího žactva v basket-
balu na okresní úrovni. Právě sem se 
probojovaly naše týmy chlapců i dí-
vek z okrskového kola, když zvítězily 
v konkurenci bystřických základních 
škol. Chlapci po dvou výhrách a pro-
hrách nakonec obsadili pěkné tře   
místo. Děvčata nestačila pouze na 
tým ZŠ Sokolovská z Velkého Meziříčí 
a zůstala tak těsně za postupujícím 
do krajského kola. Všem zúčastně-
ným děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy. 

Podrobné informace a fotografi e 

jsou umístěny na webových strán-
kách gymnázia.

Gymnázium reprezentovali:
chlapci: Čížek Marek, Žilka Jakub, 

Smolík Petr, Vrbas Milan, Filip Adam, 
Gregor Tadeáš, Ludvík Ros  slav, To-
man Antonín, Proks Roman a v okr-
skovém kole Vít Dostál. 

děvčata: Illeková Michala, Svobo-
dová Andrea, Bartošová Anna, Hla-
díková Kristýna, Bártová Ema, Skou-
malová Sabina, Strašilová Ladislava, 
Nykodýmová Agáta a v okrskovém 
kole Tereza Mi  ová

Za PK TV Jan Illek

Petr Smolík má formu

Třet í místo f lorbalistů z gymnázia 

TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu

29. 1. 2018 Mostecký fl eret kadetky: 2. místo Eliška Malíčková, 3. místo 
Michala Illeková, 6. místo Nela Loukotová, kade  : 1. místo Marek Totušek, 
12. místo Vojtěch Holemý.
3. - 4. 2. 2018 Paříž maraton kade  : 11. místo Marek Totušek z 300 šermířů 
z celého světa.
10. 2. 2018 ECC Varšava 34. místo Marek Totušek
9. – 10. 2. 2018 SP Bonn 234. místo Jan Kurfürst
17. 2. 2018 MT – U23 Tvarůžkův memoriál 8. místo Marek Totušek, 15. mís-
to Jiří Kurfürst, 36. místo Robert König, 39. místo Jan Kurfürst.
18. 2. 2018 MT – U23 Moravanka 23. místo Michala Illeková, 28. místo Ja-
kubcová Kateřina, 30. místo Eliška Malíčková, 38. místo Aneta Sapanelová.
25. 2. 2018 Tuláčkův memoriál Ostrava mini žačky: 1. místo Daniela Proke-
šová, 2. místo Kateřina Illeková, 7. místo Sofi e Karafi átová, 8. místo Barbora 
Hašková. Junioři + senioři:   3. místo Robert König, 3. místo Marek Totušek. 
Juniorky + seniorky: 5. místo Isabela Sedláková, 6. místo Eliška Malíčková, 
8. místo Michala Illeková, 17. místo Aneta Sapanelová.
3. – 12. 3. 2018 ME Soči Rusko kade  : 19. místo Marek Totušek. Kadetky: 
25. místo Isabela Sedláková, 29. místo Eliška Malíčková. Družstvo ČR kadetky 
10. místo. (Sedláková, Malíčková, Kocourová, Musílková). Junioři: 37. místo 
Marek Totušek, 70. místo Robert König. Juniorky: 38. místo Isabela Sedláko-
vá. Družstvo ČR juniorky 10. místo (Sedláková, Němcová, Matraszek, Mac-
ko). Družstvo ČR junioři 14. místo (Blahut, König, Tesařík, Totušek).
10. – 11. 3. 2018 Valašský fl eret Zlín: mini žáci: 22. místo Štěpán Bureš. Mini 
žačky: 1. místo Daniela Prokešová, 6. místo Barbora Hašková, 10. místo So-
fi e Karafi átová. Mladší žáčky: 1. místo Michala Illeková, 3. místo Daniela 
Prokešová, 11. místo Petra Kozlová.

Krásných výsledků se podařilo dosáhnout našim reprezentantům na 
mistrovství Evropy v ruské Soči. Děkujeme našim sportovcům, trenérům a 
hlavně našim sponzorům, Kraji Vysočina a městu Bystřice nad Pernštejnem.

Dne 13. 2. 2018 se v Bystřici n. P. 
uskutečnilo okresní kolo ve fl orbalu 
středních škol. Naši chlapci se do 
okresního kola probojovali z první-
ho místa kola okrskového, v němž 
soutěžily celkem čtyři školy.

V okresním kole jsme vyhráli zá-
kladní skupinu, když jsme zvítězili 
nad týmy z gymnázia Nového Měs-
ta n. M. a Žďáru n. S. V semifi nále 
nás přehrál vítěz turnaje z VOŠ a SPŠ 
Žďár n. S. V zápase o 3. místo jsme 

znovu porazili žďárské gymnázium 
a zaslouženě tak získali bronzové 
medaile. 

Naši kluci podali velmi dobrý tý-
mový výkon a zaslouží velkou po-
chvalu. 

Gymnázium reprezentovali: Slá-
ma Matěj, Synek Filip, Synek Jakub, 
Kekrt Roman, Čížek Pavel, Mifek 
Ondřej, Sýkora Petr, Pačiska Tomáš, 
Kuda Pavel, Klusák Jiří a Bárta Jan.

Za PK TV Jan Illek
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Sečení a mulčování trávy tel.: 608 065 337        

 Palivové dřevo, i suché tel.: 608 065 337   

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

ATOMO PROJEKT s.r.o 
Pro naši provozovnu 

v Bořitově u Černé Hory hledáme: 

Požadujeme:  - VŠ tech.směru (strojírenství,elektrotechnika,chemie)
 - ak vní znalost NJ nebo AJ
 - min. 3 roky praxe na technické nebo obchodní pozici
 - dobré organizační a komunikační schopnos
 - spolehlivost, samostatnost
 - řidičský pr.sk.B - ak vní řidič
 - nekuřák.  

Náplň práce:  - komunikace se zákazníky
 - akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
 - organizace obchodu.

Nabízíme:   - zajímavé a mo vující platové ohodnocení
 - benefity ( automobil, notebook, dotované stravování, …).

Dále přijmeme:
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici.
Náplň práce: příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení. 
Nástupní plat od 20.000,- Kč.

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora.

Kontaktní osoba: 

pí. Monika Nárožná, tel. 775 564 997, email: narozna@atomo.cz

Štípaná polena volně sypaná 

Palivové dřevo měkké štípané 
Délka polen 33-50 cm    800,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm    850,- / 1 PRMS 

Palivové dřevo tvrdé štípané 
Délka polen 33-50 cm 1 200 ,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm 1 250 ,- / 1 PRMS 
                *Ceny včetně DPH 

Objednávky 
po-pá 7:00-15:00 tel. 777 303 675, e-mail bopal@bopal.cz 

Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně 
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00  
 

 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO 

Ští á l l ě á

BOPAL DDŘEVOVÝROBA s.r.o. 

Tasovice u Lysic 

WWW.BOPAL.CZ 
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Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

 
 

AUTO ... s.r.o.
www.auto-auto.cz

 

ŠKODA FABIA TRUMF


