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BYSTŘICKÝ PARK MINIATUR
V minulých dnech jsme začali
s výstavbou plánovaného Bystřického parku miniatur.
Nejdříve jsme udělali páteřní cestu parkem, od které se budou odvozovat jednotlivé ces čky k miniaturám. Vysázeli jsme 100 stromků,
které budou vytvářet lesní porosty
v připravovaném údolí. V následujících dnech uděláme drobnou úpravu současného potůčku tak, aby připomínal údolí řeky Svratky.
Během měsíce května a června
budou zhotoveny 3 miniatury a začátkem července se celý park zpřístupní veřejnos . Do konce roku pak
přibydou další 2 miniatury.
-es-

V Bystřici bude zahájen XXIII. ročník
fes valu CONCENTUS MORAVIAE
Již po třiadvacáté bude červen na Vysočině patřit Mezinárodnímu hudebnímu fes valu Concentus Moraviae, který se řadí mezi nejvýznamnější hudební
přehlídky naší vlas a za dobu svého trvání si vydobyl pověst respektované
kulturní událos i v celoevropském měřítku. V letošním roce celý fes val odstartuje 1. 6. od 19:00 právě u nás koncertem PKF – Prague Philharmonia.

Nové dárkové předměty
v Turis ckém informačním centru
Turis cké informační centrum Bystřice n. P. zahájilo od 1. května letní
provozní dobu. Otevřeno je v Po-Pá
8.00 – 17.00 hod. a v So – Ne od 9.00 –
16.00 hod. Přijďte nás navš vit! V nabídce máme spoustu nových věcí ať již
krásné barevné plecháčky, keramické
hrnky s novým logem, náramky, výroční turis cké vizitky i nálepky.
-bv-

Bystřice nad Pernštejnem patří mezi
kmenová města, která stála v roce
1996 u zrodu dnes již zavedeného fesvalu. Tehdy vystoupila v sále Kulturního domu Pražská komorní ﬁlharmonie
a stejně tomu bude i letos: velkolepý
slavnostní zahajovací koncert XXIII. ročníku se odehraje v pátek 1. června od
19:00 hodin, opět vystoupí stejné těleso, jen s novým názvem PKF – Prague
Philharmonia, tentokrát s dirigentem
Markem Ivanovićem. Ve spolupráci s dramaturgem letošního ročníku
fes valu Jellem Dierickxem připravili
umělci skutečnou přehlídkou humoru
v symfonické hudbě a svým způsobem
v kostce představí celý fes val a jeho
atrak vní téma Hudba a humor.
„Úsměv je nejkratší vzdálenos mezi
lidmi,“ řekl Victor Borge, jeden z největších hudebních bavičů všech dob.
A právě tento úsměv bude Concentus
Moraviae v roce 2018 hledat. S popu-

lární sedmou Humoreskou Antonína
Dvořáka coby svou ústřední melodií
se fes val vydá zkoumat fascinující
propojení mezi hudbou a humorem.
Přesvědčí nás o nepravdivos tvrzení,
že humoresky jsou „pověstně nelegrační.“
Na co se posluchači slavnostního
koncertu mohou těšit?
Po tradičním impozantním deﬁlé
starostů všech fes valových měst s
městskými vlajkami zazní na úvod
koncertu hlavní fes valová melodie,
známá Dvořákova Humoreska č. 7
Ges dur, která patří mezi nejproslulejší
evergreeny klasické hudby a v průběhu
let se dočkala mnoha úprav pro nejrůznější nástroje či nástrojová seskupení. Poté nás dirigent Marko Ivanović,
šéfdirigent Opery Národního divadla
Brno a zkušený hudební popularizátor,
provede „v pem zvaným každodenní
život“ v baletu Parade Erika Sa eho.
(Pokračování na str. 15)

INZERCE

@ ƺƭ±ƻ
ÒÉÊÈÅÀ·ļ
ÒÆÂğÆÈÒ¹»Ɠ

• ŋºÈŨ¸··ÅÆÈ·Ì·ÌÉÊļ¿ÁÅÌ·¹ċ¹¾¼ÅÈ»Ã·ÄÒ¾È·ºÄċ¹¾ºċÂő
• ÉÆÅÂËÆÈÒ¹»Æļ¿É»ļ¿ÐÅÌÒÄċ¼ÅÈ»Ã·Æļ¿Ð·À¿ŀÊúÄċÆÂÏÄËÂó¾Å¹¾ÅºËÌšÈÅ¸Ï
• ÆÈÒ¹»Ì»ÊļċÉÃúÄÄóÃÆÈÅÌÅÐË

Å¸Ï¸ÏÂÅÉÁÌúÂóƜ

• ÃÒÊ»ËÁÅÄì»ÄóƭÌÐºúÂÒÄċÊ»¹¾Ä¿¹Áó¾ÅÉÃúÈËƯÄÒÉÊÈÅÀ·ļƑÉÊÈÅÀÄċÐÒÃ»ìÄċÁ·ÆÅºƔ
• ÃÒÊ»ÐÄ·ÂÅÉÊ¿ÁÅÄÉÊÈËÁ¹»·ÌšÈÅ¸ÏÌÉÊļ¿ÁÅÌ·¹ċ¹¾¼ÅÈ»ÃÆÂ·ÉÊő
• ÆÈ·Î»ÌÅ¸ÅÈËÀ»Ìš¾ÅºÅË
• ÀÉÊ»ìÂÅÌúÁÃ·ÄËÒÂÄúÐÈËìÄšƑÆ»ìÂ¿ÌšƑÉ·ÃÅÉÊ·ÊÄš·ÐÅºÆÅÌúºÄš

Elektronik / Mechatronik
ÒÆÂğÆÈÒ¹»Ɠ

• ŋºÈŨ¸··ÅÆÈ·Ì·ÉÊÈÅÀő·Ð·ļċÐ»ÄċƺÌÉÊļ¿ÁÅÌ·¹ċ¹¾Â¿ÉőƑ·ËÊÅÃ·Ê¿Ð·ìÄċÊ»¹¾Ä¿ÁÏƻ
• ÌÏ¾Â»ºÒÌÒÄċÐÒÌ·ºƑÐÀ¿ŀÊúÄċÆļċì¿ÄƑÅºÉÊÈ·ÄúÄċÐÒÌ·º·Ì»º»ÄċºÅÁËÃ»ÄÊ·¹»ÁÆÈÅÌ»º»ÄšÃŋºÈŨ¸ÅÌšÃÆÈ·¹ċÃ

Å¸Ï¸ÏÂÅÉÁÌúÂóƜ

• ÃÒÊ»Ã¿ÄƔƭÌÐºúÂÒÄċÌÅ¸ÅÈË·ÃÒÊ»ÆÂ·ÊÄóÅÉÌúºì»ÄċºÂ»ÌÏ¾ÂÒŀÁÏʼʷƭʾʿ¸Ɣǉʽ
• ÅÈ¿»ÄÊËÀ»Ê»É»ÌÊ»¹¾Ä¿¹ÁóƑÆÈÅ½È·ÃÅÌóºÅÁËÃ»ÄÊ·¹¿·ÀÉÊ»ÐÌÏÁÂšÆÈ·¹ÅÌ·ÊÉƑÐ»ÀÃóÄ·É¼¼¿¹»
• ÃÒÊ»ÐÄ·ÂÅÉÊ¿ÉļċÐ»ÄċÃƑÈÅ¸ÅÊ¿ÁÏ·ÐÄ·ÂÅÉÊ¿¼ËÄ½ÅÌÒÄċ¾ÏºÈ·ËÂ¿ÁÏ·ÆÄ»ËÃ·Ê¿ÁÏ
• ÀÉÊ»ìÂÅÌúÁÐÅºÆÅÌúºÄšƑÉ·ÃÅÉÊ·ÊÄšƑ¼Â»Î¿¸¿ÂÄċ
• ¾ÅÌÅļċÊ»·Â»ÉÆÅğìÒÉÊ»ìÄúÄúÃ»¹ÁÏ

Dále hledáme vhodné kandidáty na pozice:
Å¸ÉÂË¾·ÉÊÈÅÀő·Ð·ļċÐ»ÄċƑÉ»ļ¿ÐÅÌ·ìÉÊÈÅÀőƑÆÈ·¹ÅÌÄ¿¹»ÃÅÄÊÒŨ»·¸·Â»ÄċƔ

jeme desig
n. M
. Milu
e
c
ilu
va
o
jem
in
e
e
m

2. strana

m

!

ce

te

bý

ná

Ch

»È·»ÈÁÉƔÈƔÅƔ
ÒºÈ·ŨÄċʸʻʷʺ
ʼˀʺʷʸÏÉÊļ¿¹»ÄƔƔ
»ÂƔʼʽʽʼˀʷʿʹʻ
ÆÈ·¹»ʤÍ»È·Í»ÈÁƔ¹Ð
www.werawerk.cz

.
ck
ro

Mi
lu
je

Â¿Ũŀċ¿Ä¼ÅÈÃ·¹»ÐċÉÁÒÊ»Ä·www.werawerk.cz.
ÅÁËºÀÉÃ»Ì»ÒÉÌÐ¸Ëº¿Â¿ÐÒÀ»ÃÅÌšŀ»ËÌ»ºÄóÆÅÐ¿¹»ƑÁÅÄÊ·ÁÊËÀ»ÄÒÉƔ

tì

le n

em t
?P
ý m u Re b elő

ojï

te

k

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN ČERVEN 2018
ĂƚƵŵ

EĄǌĞǀĂŬĐĞ

ϯϬ͘ϯ͘ʹϮϱ͘ϴ͘

sǉƐƚĂǀĂ&EKDE/'Z<

ϭ͘ϱ͘ʹϯϭ͘ϭϬ͘

^ŽƵƚĢǎ^sŽĚŽŵŝůĞŵƵďƎşǌĞŵş

DşƐƚŽ

KƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌ

ĞŶƚƌƵŵĚĞŶ

ĞŶƚƌƵŵĚĞŶǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ǇƐƚƎŝĐŬŽ

d/ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϭ͘ϱ͘

DĄũŽǀĄŽĐŚƵƚŶĄǀŬĂǀşŶ͕ϭϵ͗ϬϬ

DĂůǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϭ͘ϱ͘

ŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀşŚĂƐƚƌŵĂŶĂƚĂƚƌŵĂŶĂ͕ϴ͗ϯϬ

sĞůŬǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϭ͘ϱ͘

ĞŶŵĂƚĞŬǀZŽǎŶĠ

ϭϭ͘ϱ͘ʹϯϭ͘ϴ͘

sǉƐƚĂǀĂŬƌĞƐůĞŶĠŚŽŚƵŵŽƌƵĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝş͗EWZ<dͲ</dEZ

ϭϮ͘ϱ͘

DĂũĄůĞƐƵďƎşǌĞŵĢϮϬϭϴ͖ϭϮ͗ϬϬ

ϭϮ͘ϱ͘

<ƎĞƐƚĨĞƐƚŝǀĂůŽǀĠŬĂǀĄƌŶǇ^ƚĂƌƚĨŝůŵĂĨĠ͖ϭϲ͗ϬϬ

ϭϮ͘ϱ͘

ZĞƚƌŽƐƉĞŬƚŝǀŶşǀǉƐƚĂǀĂĚƵĂƌĚĂsĂůĚŚĂŶƐĞ͖ϭϳ͗ϬϬ

ϭϮ͘ϱ͘

ϰ͘ƉƎĄƚĞůƐŬǉƉŽĐŚŽĚ͖ϭϲ͗ϬϬƵŬĂƉůŝēŬǇ

<ZŽǎŶĄ

KďĞĐZŽǎŶĄ

,ŽƐƉŽĚĂDƵǌĞƵŵŶW

DĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵŶW

/ŶͲůŝŶĞŬƌƵŚĄēǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ

sKaĂ^Ka

<ĂǀĄƌŶĂ/Ed/D

DĢƐƚŽŶW

WƽĚŶşŐĂůĞƌŝĞŵƵǌĞĂŶW

DƵǌĞƵŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

KŬŽůşDŽƌ͘WĂǀůŽǀŝĐ

DŽƌĂǀƐŬĠWĂǀůŽǀŝĐĞͲ,ĂďƎş

ϭϮ͘Ͳϭϯ͘ϱ͘

KŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌǇƐƚĂƌƓşŚŽǎĂĐƚǀĂ

dĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϯ͘ϱ͘

,ƌĂũĞĂǌƉşǀĄĐĞůĄƌŽĚŝŶĂ͕ϭϰ͗ϬϬ

haǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

haǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϱ͘ϱ͘

^ĞƚŬĄŶşŬƎĞƐƛĂŶƐŬǉĐŚƐĞŶŝŽƌƽ͖ϭϯ͗ϬϬ

KƌůŽǀŶĂŶW

:ĞĚŶŽƚĂKƌĞů

ϭϲ͘ϱ͘

<ŽŶĐĞƌƚĂďƐŽůǀĞŶƚƽha͖ϭϴ͗ϬϬ

sĞůŬǉƐĄů<

haĂ<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

sşĚĞŸͲZĂŬŽƵƐŬŽ

DĢƐƚŽǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϳ͘ϱ͘

hϯsʹĄũĞǌĚĚŽsşĚŶĢʹsşĚĞŸũĂŬũŝŶĞǌŶĄƚĞ

ϭϴ͘ϱ͘

ƉşǀĄŵ͕ǌƉşǀĄƓ͕ǌƉşǀĄŵĞ

ϭϴ͘ϱ͘

sĞůŬǉƐĄů<

<͕ad'D

:ĂƌŶşŬŽŶĐĞƌƚǀƉƎşƌŽĚĢ͖ϭϴ͗ϬϬ

aǀĂƎĞĐ͕ǀǉůĞƚŝƓƚĢWŽĚůşƉĂŵŝ

haǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϴ͘ͲϮϬ͘ϱ͘

sşŬĞŶĚŽǀǉƉŽďǇƚƐĂĞƌŽďŝŬĞŵ

ϭϵ͘ϱ͘

ǇƐƚƎŝĐŬĄŵƵǌĞũŶşŶŽĐ͖ϭϴ͗ϬϬ

ϭϵ͘ϱ͘

WƎĞĚŶĄƓŬĂƉĂŶş^ŽƐŶĂƌŽǀĠ͖ϭϲ͗ϬϬ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
DƵǌĞƵŵŶW͕ĞƉŽǌŝƚdĂƚƌĂ͕
sKaĂ^Ka͕ĞŶƚƌƵŵE
ĚĞŶŶW

ŝƚĂ^ǀŽďŽĚŽǀĄ
DƵǌĞƵŵ͕ĞƉŽǌŝƚdĂƚƌĂ͕sKaĂ^Ka͕
ĞŶƚƌƵŵE
ĞŶƚƌƵŵĚĞŶǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϵ͘ϱ͘

sŽůĞũďĂůŽǀǉƚƵƌŶĂũsĢǎĞŶƐŬĄƉůĄĐĂēŬĂ

ϭϵ͘ϱ͘

DĞŵŽƌŝĄůĚĞŸŬĂsĂǀƎşēŬĂ͖ϭϬ͗ϬϬ

ϮϬ͘ϱ͘

d<ǇƐƚƎŝĐĞʹd</ŶŐƐƚĂǀƌŶŽ͕<^ĚŽƌŽƐƚ

ϮϬ͘ϱ͘

d<ǇƐƚƎŝĐĞʹ^<dĞŶŝƐdŝƓŶŽǀ͕<^ĂďǇƚĞŶŝƐĚŽϵůĞƚ

Ϯϭ͘ϱ͘

ĂďǇƐƚƵĚŝŽϮϬϭϴ͕ϭϰ͗ϯϬ

Ϯϭ͘ϱ͘
ϮϮ͘ϱ͘

sĢǎŶĄ

KďĞĐsĢǎŶĄ

,ĂƐŝēƐŬĄǌďƌŽũŶŝĐĞsşƌ

KďĞĐsşƌ

ƚĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ƚĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

DaǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

DaǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ŝǀĂĚůŽƉƌŽĚĢƚŝ͗WĂŶŶĂĂŶĞƚǀŽƌ͖ϭϬ͗ϬϬ

sĞůŬǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

<ŝŶŽŶŝŵŽǀĂŶĠƉŽŚĄĚŬǇ͖ϭϬ͗ϬϬ

sĞůŬǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Ϯϯ͘ϱ͘

<ŝŶŽŬĂǀĄƌŶĂʹŽƵĨĂůĠǎĞŶǇĚĢůĂũşǌŽƵĨĂůĠǀĢĐŝ͖ϭϴ͗ϯϬ

sĞůŬǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Ϯϰ͘ϱ͘

haKƉĞŶʹŚĂƉƉĞŶŝŶŐƵŵĢůĞĐŬĠŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş

ŵĨŝƚĞĄƚƌǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

haǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Ϯϰ͘ϱ͘

DſĚŶşƉƎĞŚůşĚŬĂʹǀůĂƐƚŶşƚǀŽƌďĂĚĢƚşŶĂƚĠŵĂ͗ͣdsZ͖͞ϭϬ͘ϬϬ

Ϯϲ͘ϱ͘

ŬĂĚĞŵŝĞD

Ϯϲ͘ϱ͘

ϭϰ͘ƌŽēŶşŬͣǇƐƚƎŝĐŬĞŵŬŽůĞŵsşƌƐŬĠƉƎĞŚƌĂĚǇ͞

Ϯϲ͘ϱ͘

,ĂƐŝēƐŬĄůŝŐĂʹŵĢƎĞŶşƐŝů

Ϯϲ͘ϱ͘
Ϯϲ͘ϱ͘

ŵĨŝƚĞĄƚƌǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

haǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ŵĨŝƚĞĄƚƌŶĂDĂƐĂƌǇŬ͘ŶĄŵ͘

DǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

sşƌ

:ŝƐŬƌĂsşƌ͕ǌ͘Ɛ͘

^ƚƎşƚĞǎ

sĞĚĞŶşŚĂƐŝēƐŬĠůŝŐǇ

ĞŶŚƌĚŝŶƽǀƓĞĚŶşĐŚĚŶƽ͖ϵ͗ϯϬʹϭϴ͗ϬϬ

ĚĞŶŶW

ĞŶƚƌƵŵĚĞŶǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

d<ǇƐƚƎŝĐĞʹ^ŽŬŽů>ĞƚŽǀŝĐĞ͕<^ĚŽƐƉĢůş

dĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Ϯϳ͘ϱ͘

d<ǇƐƚƎŝĐĞʹ^ŽŬŽůĞďşŶ͕<^ŵůĂĚƓşǎĂĐƚǀŽ

dĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Ϯϳ͘ϱ͘

WŽŚĄĚŬŽǀǉĚĞŶĚĢƚş͖ϭϯ͗ϬϬ

DĂƐĂƌǇŬŽǀŽŶĄŵ͘ŶW

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͕͘DĢƐƚŽŶW

ϭ͘ϲ͘

ĂŚĄũĞŶşĨŽƚŽƐŽƵƚĢǎĞƌĐĂĚůĞŶşϮϬϭϴ

ǇƐƚƎŝĐŬŽ

<hDadǌ͘Ɛ͘

'ǇŵŶĄǌŝƵŵŶW

'ǇŵŶĄǌŝƵŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

sĞůŬǉƐĄů<

D^,ƌŶŽ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘
KďĞĐsĢǎŶĄ

ϭ͘ϲ͘

^ƉŽƌƚŽǀŶşĚĞŶ

ϭ͘ϲ͘

ĂŚĂũŽǀĂĐşŬŽŶĐĞƌƚŽŶĐĞŶƚƵƐDŽƌĂǀŝĂĞ͖ϭϵ͗ϬϬ

Ϯ͘ϲ͘

ĞŶĚĢƚşǀĞsĢǎŶĠ

sĢǎŶĄ

Ϯ͘ϲ͘

ĢƚƐŬǉĚĞŶǀZŽǎŶĠ

ZŽǎŶĄ

KďĞĐZŽǎŶĄ

Ϯ͘ϲ͘

sǉůĞƚŬĞŶŝĚĢƚşKKWƌĂŚĂ͕ϲ͗ϯϬ

ĞŶƚƌƵŵ<ŽƉƌĞƚŝŶĂǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Ϯ͘ϲ͘

ĞŶĢƚşǀŽůŶşZŽǎşŶĐĞ͖ϭϰ͗ϬϬ

Ϯ͘ϲ͘

DZǀƓĞƌŵƵͲǎĂĐƚǀŽ

ĞŶƚƌƵŵ<ŽƉƌĞƚŝŶĂ
ĄŵĞĐŬǉƉĂƌŬǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ
>ĞƚŶşŚŽŬŝŶĂ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ

ϯ͘ϲ͘

DZǀƓĞƌŵƵͲƐĞŶŝŽƎŝ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ

^ŽŬŽůǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϯ͘ϲ͘

d<ǇƐƚƎŝĐĞʹ^<ddŝƓŶŽǀ͕d:ěĄƌŶ͘^͕͘<^ĂďǇƚĞŶŝƐĚŽϵůĞƚ

dĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϱ͘ϲ͘

<ŽŶĐĞƌƚ,ƵĚĞďŶşƓŬŽůǇzĂŵĂŚĂ͖ϭϳ͗ϬϬ

DĂůǉƐĄů<

,az

ϲ͘ϲ͘

ĄďĂǀŶǉƉŽƎĂĚʹƵďƵĨſƌǇĂŶĞďĐŽŬĂŵĞƌǇŶĞǀŝĚş͖ϭϵ͗ϬϬ

sĞůŬǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

^ĞŵŝŶĄƎDŽŶƚĞƐƐŽƌŝƉĞĚĂŐŽŐŝŬǇͲsǌƚĞŬĂsǌĚŽƌƵĚĢƚş͖ϭϳ͗ϬϬ

aŬŽůŝēŬĂƵƵĚƵůşŶŬĂ

aŬŽůŝēŬĂƵƵĚƵůşŶŬĂ͕KůĞƓŶĄ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ

d:^ůĂǀŽũWƌĂŚĂ

ƵŬŽǀ

sĞĚĞŶşŚĂƐŝēƐŬĠůŝŐǇ

ƎşĐĞŶŝŶĂŚƌĂĚƵĂůĞēşŶ

KďĞĐĂůĞēşŶ

ϳ͘ϲ͘
ϴ͘ͲϭϬ͘ϲ͘
ϵ͘ϲ͘
ϵ͘ͲϭϬ͘ϲ͘
ϵ͘ͲϭϬ͘ϲ͘

^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşƐƚŽůŶşĐŚƚĞŶŝƐƚƽ^ůĂǀŽũĞWƌĂŚĂ
,ĂƐŝēƐŬĄůŝŐĂʹŵĢƎĞŶşƐŝů
ĂƐƚĄǀŬĂĂůĞēşŶ͕ϭϬ͘ϬϬ͘ʹƚƵƌ͘ƉŽĐŚŽĚǇ͕
ϭϴ͘ϬϬʹϮ͘ϬϬͲŚƵĚĞďŶşĨĞƐƚŝǀĂů 

sşƌͲǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

DĂǀĞƌŝĐŬƌĞƐĐƵĞĞƵƌŽĐƵƉ

ϭϮ͘ϲ͘

^ĞƚŬĄŶşŬƎĞƐƛĂŶƐŬǉĐŚƐĞŶŝŽƌƽ͖ϭϯ͗ϬϬ

KƌůŽǀŶĂŶW

:ĞĚŶŽƚĂKƌĞů

ϭϯ͘ϲ͘

<ŝŶŽʹŶŝŵŽǀĂŶĠƉŽŚĄĚŬǇ͖ϭϬ͗ϬϬ

sĞůŬǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϰ͘ϲ͘

<ŽŶĐĞƌƚhaʹWŽŚĄĚŬŽǀĠŵĞůŽĚŝĞ͖

DĂůǉƐĄů<

<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϱ͘ϲ͘

<ŽŶĐĞƌƚŽŶĐĞŶƚƵƐDŽƌĂǀŝĂĞ͖ϭϵ͗ϯϬ

sĞůŬǉƐĄů<

D^,ƌŶŽ͕Ž͘Ɖ͘Ɛ͘

ϭϲ͘ϲ͘

ĞŶůŶƵ

ĞŶƚƌƵŵĚĞŶ

ĞŶƚƌƵŵĚĞŶǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϳ͘ϲ͘

WŽŚĄĚŬŽǀǉůĞƐ͖ϭϲ͗ϯϬ

>ĞƐƵŽƌŽǀŝŶŬǇ

ŽŵĂŶşŶ

Ϯϯ͘ϲ͘

,ĂƐŝēƐŬĄůŝŐĂ

hďƵƓşŶ

,ĂƐŝēƐŬĄůŝŐĂ

Ϯϯ͘ϲ͘

<ƵƌǌͲWƎşƌŽĚŶşůĠŬĄƌŶŝēŬĂ͖ϭϰ͗ϬϬ

aŬŽůŝēŬĂƵƵĚƵůşŶŬĂ

aŬŽůŝēŬĂƵƵĚƵůşŶŬĂ͕KůĞƓŶĄ

Ϯϰ͘ϲ͘

ŝǀĂĚůŽͲ<Z^<s1\͖ϭϴ͗ϬϬ

sĞůŬǉƐĄů<

ŝǀĂĚůŽĞǌĞ:ŵĠŶĂ

sĞůŬǉƐĄů<

ŝǀĂĚůŽĞǌĞ:ŵĠŶĂ

/ŶͲůŝŶĞŬƌƵŚĄēǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ

ĂƉŶƵƚŽǇƐƚƎŝĐĞǌ͘Ɛ͘

ϯϬ͘ϲ͘

ŝǀĂĚůŽͲ<Z^<s1\͖ϴ͗ϯϬ͕ϭϬ͗ϬϬƉƌŽDa͕a͕^a
ǇƐƚƎŝĐŬĠůĠƚŽͲĂůĂĚǇĂƌŽŵĂŶĐĞ͖ϭϲ͗ϬϬ;ƉƌŽĚĢƚŝͿ͖Ϯϭ͗ϬϬ
;ŬŽŶĐĞƌƚͿ
KƐůĂǀĂϲϬ͘ǀǉƌŽēşĨŽƚďĂůƵŽůŶşZŽǎşŶŬĂ͖ϵ͗ϬϬ

&ŽƚďĂůŽǀĠŚƎŝƓƚĢŽů͘ZŽǎşŶŬǇ

d:ĂŶşŬŽůŶşZŽǎşŶŬĂ

ϯϬ͘ϲ͘

WĞůşƓĞŬĨĞƐƚ͖ϭϲ͗ϬϬ

/ŶͲůŝŶĞŬƌƵŚĄēǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ

ĂƉŶƵƚŽǇƐƚƎŝĐĞǌ͘Ɛ͘

Ϯϵ͘ϲ͘

LEDEN 2018
2. 1. Julie Vlasta Simon
6. 1. Klára Černá
6. 1. Magdalena Pečinková
7. 1. Zuzana Bezunková
11.1. Ondřej Haluška
15.1. Marek Suchý
24.1. Terezie Pečinková
31.1. Jaroslav Němec
ÚNOR 2018
3. 2. Karin Kalinová
3 .2. Vojtěch Kaštyl
5. 2. Tobias Šponar
7. 2. Ela Žaloudková
Mia Žaloudková
11.2. Ela Kučerová
Jubilan
KVĚTEN 2018
Cyrilka Štouračová
Ludmila Fleková
Anna Brodecká
Marie Krejčí
Stanislav Fexa
O lie Sví lová
Danuše Ambrožová
Ing. Vladimír Vágner
Julie Hudcová
Marie Valová
Anna Mlynářová
Vlas mil Pohanka
Luboš Pochylý
Josef Nerad
Úmr

93 let
92 let
88 let
87 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

24.2.
1. 3.
13.3.
16.4.

89 let
77 let
90 let
72 let

Bohuslav Zahradník
Josef Malý
Fran ška Šabartová
Ing. Bohumil Zelený

^,ŽůŶşZŽǎşŶŬĂ

sşƌƐŬĠƐĞƌƉĞŶƚŝŶǇ
d<ǇƐƚƎŝĐĞʹdĂƚƌĂŶ^ƚĂƌǉ>şƐŬŽǀĞĐ͕<^ĚŽƌŽƐƚ

Ϯϱ͘ͲϮϲ͘ϲ͘

Sňatky
DUBEN 2018
14.4. Mar na Jeřábková
Tomáš Navrá l
Narození

^ŽŬŽůǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ϭϬ͘ϲ͘

dĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

d<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

Strážce pamě
Od jisté doby nerad dostávám dopisy. Ta bílá obálka skrývá někdy osudová sdělení, m
spíš, převezmete-li si ji osobně.
Stalo se tak včera, 1. 5. 2018,
a její obsah byl nekompromisně
pravdivý, jako Tvá sdělení nám,
čtenářům Bystřicka. Odešel jsi od
nedokončené práce fotografa,
historika, publicisty, badatele i
glosátora.
Zanechal jsi za sebou hlubokou
stoupu a naše vzpomínky budou
deﬁnovat Tvoji osobnost.
Zůstáváme dlužníky. Budeš
nám chybět, Ty strážce pamě !
Petrovi Dvořáčkovi
Přemek Vrbík

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY – 1. část
Abychom mohli smlouvu označit jako spotřebitelskou, musí na jedné straně vystupovat
podnikatel, jakožto prodejce výrobků nebo poskytovatel služeb, a na druhé straně spotřebitel, který uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnos nebo
samostatného výkonu povolání.

INFORMAČNÍ POVINNOST PODNIKATELE
Při uzavírání spotřebitelské smlouvy musí podnikatel splnit zákonem
stanovenou informační povinnost.
Ještě před uzavřením smlouvy musí
spotřebiteli sdělit:
- svoji totožnost
- označení zboží nebo služby
- způsob platby a náklady dodání,
možné poplatky
- údaj o době trvání závazku
- jakým způsobem může spotřebitel
řešit vzniklé spory – možnost mimosoudního řešení
- informace spojené s odstoupením

od smlouvy – zda má spotřebitel nárok odstoupit, postupy uplatnění tohoto práva, náklady na vrácení zboží.
Nejpozději při uzavření smlouvy pak
podnikatel sdělí spotřebiteli informace
týkající se výrobku – jeho vlastnos ,
případné vady, způsob použi a údržba. Musí být seznámen také s možnostmi v rámci reklamace - její rozsah,
způsob uplatnění a u koho je možné
reklamovat.
Všechny výše zmíněné informace
musí podnikatel učinit písemně a v
dostatečném předs hu. Pokud nebu-

de spotřebitel upozorněn na všechny
poplatky, náklady na dopravu nebo zálohy, nemá podnikatel právo je později
od spotřebitele vyžadovat. Podnikatel
nesmí po spotřebiteli požadovat další
platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal
k této další platbě výslovný souhlas. V
případě, že dojde k pochybnostem, zda
byla informační povinnost dodržena,
leží důkazní břemeno na podnikateli.
To znamená, že podnikatel musí prokázat, že spotřebitele informoval.
Michaela Du ová
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Šes členná taneční skupina Klakson dě
z Domanína se v dubnu zúčastnila několika
soutěží. Dě nejdříve vyjely do Přibyslavi,
odkud si přivezly pohár za 2. místo. V sobotu 14. dubna pak měly nabitý program,
protože dopoledne vystoupily v soutěži
O pohár starosty Hlinska, na které získaly 3. místo a krátce po poledni už stály na
tanečním parketu bystřického kulturního
domu na soutěži Bystřický kos třas. Zde
vybojovaly medaile za 2. místo. Této soutěže se zúčastnila také šes členná skupina
dospělých a i oni získali bronzové medaile.
Malé předškolní dě vystoupily s pohádkou
O veliké řepě na akci 1,2,3…Rodina.

Vzpomínka

Vzpomínka

Poděkování

Dne 22. 5. 2018 uplyne
10 let od úmr naší maminky,
paní Vlasty SLEZÁKOVÉ
z Bystřice n. P.

Dne 16.5.2018 uplynou 4 roky,
od náhlého úmr
paní Miluše KADLECOVÉ

za účast a kvě nové dary
na pohřbu našeho drahého
zesnulého
pana Josefa KOLÁČKA
z Věchnova,

Stále vzpomínají dě
Eva a Pavel s rodinami.

Stále vzpomínají manžel
a dě s rodinami

se kterým jsme se naposledy
rozloučili dne 11. 4. 2018.
Zarmoucená rodina.

Vzpomínka

Dne 30. dubna 2018 jsme
vzpomněli 12. výročí, co nás
opus la manželka, maminka
a babička,
paní Jarmila MĚSÍCOVÁ

Vzpomínka

Vzpomínka

9. 5. 2018 uplynul 1 rok,
kdy nás opus l
pan Pavel ADAMOVSKÝ

Dne 16. 5. 2018 vzpomeneme
5. výročí úmr našeho syna,
bratra, vnuka a kamaráda

Vzpomínají manžel a dcera
s rodinou.

S láskou vzpomíná rodina.

S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.

 Polemika

Co je Forota
(forota)?
V minulém čísle Bystřicka se Jarmila
Michálková pokusila vysvětlit slovo forota a z něj vzniklé pomístní jméno Forota.
Bohužel se ve svém výkladu zcela mýlí.
Slovo forota skutečně vzniklo z německého Vorrat (zásoba). V Bystřici se
tak původně označovalo skladiště dříví,
které v roce 1919 věnoval Vladimír Mitrovský bystřickým sokolům. Podle něj
pak dostala název Forota, poměrně rozlehlé území ohraničené zhruba ulicemi
Novoměstská, Tyršova a Hornická. Když
se v roce 2004 rozhodovalo o pojmenování nových ulic, byl „recyklován“ starý
název, třebaže dnešní Forota vlastně leží
již mimo území původní Foroty.
Stejný význam má forota i v novodobé písni V tej starej forotě. Autor textu
Josef Uher vysvětluje jeho smysl takto:
„I díky velmi zdařilé a tvůrčí úpravě skladatele a kapelníka Podlužanky Jaroslava
Janoty se stala moje polka V tej starej
forotě hitem. Překvapilo mne v ohlasech na ni to, že někteří posluchači nevěděli, co vlastně slovo forota znamená.
Například skladatel a někdejší kapelník
Mistříňanky Antonín Pavluš chápal
tento výraz jako v dole zavalenou štolu.
Má sice pravdu, ale v mojí polce toto
slovo vykládá i encyklopedický slovník:
forota rovná se zásoba dříví.“ (Zpravodaj
městského úřadu Lanžhot 4/2011, s. 30)
Chaloupka, o níž se v písni zpívá, sloužila
jako přístřeší pro hlídače uskladněného
materiálu.
Konečně Stará forota u Žehrovic není
označením stezky, nýbrž skalního labyrintu, který podle dochovaných rytin
sloužil místním jako skrýš – a nejspíš i
spíž – v období válek.
Ačkoli je z výše řečeného jasné, že
forota nemá nic společného s úvozem,
jak tvrdí ve svém článku Jarmila Michálková, je třeba se ještě vyjádřit ke stáří a
původu toho slova. Na jednu stranu se
ve staročeských textech do konce 15.
století vůbec nevyskytuje, na druhou
stranu je – jak dokládají pomístní jména i mladší literární texty – rozšířené po
celém území Čech, Moravy i Slezska.
Představu, že je forota kdovíjak staré
slovo, které se do Bystřice dostalo z jižní
Moravy se středověkou kolonizací vedenou pány z Medlova, je proto nutné
odmítnout jako romantizující chiméru.
Jan Pulkrábek

Patrika TRENTINA

z Bystřice nad Pernštejnem
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MOŽNOST
BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ
KOMPOSTÉRU
PRO OBČANY BYSTŘICE N. P.
Město Bystřice n. P. ve spolupráci s ﬁrmou TS města a.s. nabízí možnost 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 ﬁnancovalo 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 pravděpodobně 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 kontrola oprávněnos tohoto požadavku náhledem do katastru nemovitos . Při předání bude ke kontrole vyžadován průkaz totožnos .
2. Podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce.

BYSTŘICKÁ TEPELNÁ s.r.o.
HLEDÁ ak vní a zodpovědné ZAMĚSTNANCE
pro obsluhu a údržbu biomasové kotelny v Bystřici n. P.
POŽADUJEME: Vyučení nebo vyšší odborné vzdělání v technických
oborech: např. elektronik, svářeč, elektrikář, strojař.
Pokud ovládáte práci s počítačem a jste ochoten
pracovat v nepřetržitém provozu, tak se přihlaste
do 25. května 2018.
INFORMACE: Stanislav Loukota Bystřická tepelná s.r.o.
Hornická 746, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 603 182 814
e-mail: teplobystrice@seznam.cz

Město Bystřice nad Pernštejnem vypisuje
VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

O PŮJČKU

z Fondu rozvoje bydlení
Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných budov a na výstavbu nových bytů formou střešní nástavby nebo
vestavby.
Jednotlivé tuly lze sčítat, je tedy možné žádat o více tulů
současně.
Příjemcem půjčky může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, předmětná stavba však musí být na území města
nebo místních čás .
Splatnost půjčky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.
Žadatel musí předložit :
- vyplněnou žádost
- stavební povolení příp. ohlášení stavby
- ručitelé (jeden ručitel na každých 60 s. půjčky) nebo
návrh na ručení zástavou na nemovitos
Termín podávání žádos :

do 31. 5. 2018
Žádos jsou k dispozici na sekretariátě MěÚ, kde je také
nutno vyplněné žádos společně s ostatními dokumenty odevzdat.
Informace: Ing. Jana Jurošová, tel.: 725 101 198

Nebuďme líní, třiďme odpad
Poslední dobou kolem sebe slyším, jak by město mělo zvýšit vyvážku kontejnerů ze sídlišť. Pravdou je, že opravdu v poslední době jsou celkem rychle
plné. Ale proč tomu tak je? Protože netřídíme odpad. Nejméně polovina
kontejnerů na směsný odpad je to ž naplněna plasty, papírem či sklem, popřípadě starými vyřazenými spotřebiči. Přitom u každého se nachází i kontejnery na tříděný odpad a Bystřice disponuje i sběrným dvorem.
Zrovna včera jsem potkala chlapce, který v odpadkovém pytli nesl prázdné láhve od saponátů a letáky. A místo, aby se o minutu zdržel, láhve hodil
do plastu a letáky do papíru, vše vyhodil do komunálního odpadu.
Uvědomme si, že třídění není pouze výmyslem „těch nahoře“ a odpusťme
si výmluvy, že to popeláři stejně smíchají. Je jen na nás, v jakém stavu předáme planetu budoucím generacím.
-BN-

Komise kultury Rady města Bystřice n. P. vyhlašuje

2. kolo Grantového programu v oblas
KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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 ﬁrmy.
TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

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

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE

1. 5. - 31. 5. 2018
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RŮZNÉ

Otevřený dopis starostovi města Bystřice
Úložiště vysoce radioak vních
Pernštejnem Karlu Pačiskovi
odpadů je nově plánováno u Bystřice Váženýnad
pane starosto,
Vybudování
hlubinného
úložiště vysoce
radioaktivních
odpadů pozmění region
na síce let,
jedná se o
vážný zásah
do života lidí
i životního prostředí. Lidé z vy povaných lokalit celé republiky proto
sepisují pro jeho vybudování pe ce
a protestují, protože tento odpad patří mezi nejškodlivější lidské produkty
a je nebezpečný sta síce let. Favoritem pro výstavbu úložiště patří Kraví
hora I na Bystřicku. Bez povšimnu
veřejnos se počátkem roku území
zvětšilo z původních 17 km² na 27,65
km² směrem k hranicím bystřickému
katastru, přesto s m radnice občany
(ani zastupitele) vůbec neseznámila.
Bystřické náměs je od vy povaného
území vzdáleno 3 km a hranice katastru V Hájích dokonce jen 800 m.
Proč nejsou občané Bystřice informováni?
Jsme ve stejné situaci, jako když
radnice před 4 lety podporovala
bez vědomí veřejnos v průmyslové
zóně vybudování jaderného závodu. Také to probíhalo potají a nebýt
referenda, které jsme s pomocí pece prosadili, nebezpečný závod by
v Bystřici stál. Občané dali v referendu radnici jasně najevo, že jaderné
ak vity ve městě nechtějí a radnice
by to měla respektovat!
Poznatky z Nuclear energy konference 2018
V dubnu jsme měli možnost se za
náš spolek Bystřičáci zúčastnit v Praze
mezinárodní konference o nechtěném
odpadu jaderné energe ky a zkušenostech vyspělých států. Dověděli jsme
se, že místo pro deﬁni vní úložiště
musí splňovat velmi přísná kritéria –
pokud možno rozsáhlý masiv horniny
bez prasklin, podzemních vod, plynů
a starých dolů, protože musí zaručit
odvod tepla z uložených kontejnerů po
stovky síc let. Například Němci chtějí
nejprve ukončit provoz JE a teprve pak
odpady deﬁni vně ukládat, mají 2,5x
přísnější roční limit ozáření obyvatel a
o úložiš desítky let jednají s obcemi.
Na příkladu Švédska se zase ukázalo,
jak snadno může dojít ke katastrofě.
Švédsko bylo se stavbou deﬁni vního
úložiště nejdál - už mělo vydané stavební povolení, které soud ale počátkem ledna překvapivě zrušil a zakázal
pokračovat, protože vyšlo najevo, že
vědci chybovali a zkušební měděné
kontejnery, které měly uskladnit v
podzemí radioak vní odpad na stovky
síc let, zkorodovaly vlivem radiace už
po 18 letech! Experty byla kri zována
Správa úložišť radioak vních odpadů (SÚRAO) za netransparentnost při
hledání úložiště, na stanovení velmi
6. strana

obecných a neporovnatelných kritérií
pro výběr nejvhodnější lokality i to, že
stát utrácí ročně téměř 100 mil. korun
ve snaze koupit si souhlasy dotčených
obcí. Bylo řečeno, že důležitým kritériem u nás je cena výstavby, dostupnost
dat o lokalitě a vstřícnost obyvatel. Podle přednášejících se prý nehledí tolik
na bezpečnost a dopředu se počítá
s m, že hornina porušena bude, protože jinak bychom v ČR úložiště nevybudovali.
Konference nezajímala žádného
starostu regionu
Obavy z jaderného úložiště u nás
mají nejen naše obce, ale i rakouské,
a proto jich už více než 400 podepsalo
pe ci pro úložiš poblíž hranic. Obávají se také toho, co se stane se zdroji
pitné vody, protože podle geologů
stačí už průzkumné vrty a může dojít
k její ztrátě. Přestože se konference zúčastnilo 12 zemí světa včetně starostů
z vy povaných lokalit celé republiky,
z té naší na konferenci nebyl nikdo.
Starostové v debatě poukazovali na už
zaznamenaný pokles cen nemovitos
všech vy povaných území, zpomalení výstavby a obavy měli i z odklonu
investorů. Obce v území plánovaného jaderného úložiště musejí počítat
s možnos stavebních uzávěr i ztráty
podzemní vody. Finální des nace pak
s vystěhováním všech lidí nad úložištěm a v okruhu 3 km od tzv. „horké
komory“, v níž se bude jaderné palivo
překládat do skladovacích kontejnerů
a ukládat do podzemí na sta síce let.
Už sama výstavba bude devastující
pro širší region. Domnívám se, že bychom se jako občané Bystřice měli mít
možnost k tak zásadnímu zásahu do
životního prostředí v naší bezprostřední blízkos vyjádřit, protože se netýká
pouze nás, ale i budoucích generací.
Vít Novotný, zastupitel města
a předseda spolku Bystřičáci

velice se mě dotkl Váš text zveřejněný v dubnovém čísle měsíčníku Bystřicko. Ale ne jako zastupitele, které jste
označil hýkajícím dobytkem, ale jako
OBČANA našeho města. Útočnost,
osobní zášť, snaha dehonestovat osoby z něho jenom čiší. Starosta by měl
být svým chováním a vystupováním
vzorem pro své občany. Ale Vy jste
veškerou slušnost a morálku poslal na
samé dno.
Kolegové zastupitelé, na které útočíte, pouze vyjádřili svůj názor, na který
mají nárok. Svá tvrzení podložili fakty,
ne žádnými klepy a drby. A určitě nekalí vodu. Ten, kdo tady kalí vodu, jste
bohužel Vy! Pomluvy a lži se objevují
ve vašem příspěvku a ne v článcích, na
které odpovídáte. Jen pro připomenu. Opět jste prokázal nee cké žurnaliscké chování, když jste reagoval na příspěvky zastupitelů ve stejném čísle. Tak
lze manipulovat s veřejnos , což jste
prokázal. Místo toho, abyste se k zjištěným informacím vyjádřil, tak raději
fabulujete a píšete o nefungujícím kontrolním výboru a o tom, za co kolegové
berou peníze, když nekontrolují. Ale jak
má kontrolní výbor fungovat, když většinu jste si zajis li vy – vládnoucí garnitura. Jak má kontrolní výbor fungovat,
když neposkytujete kvalitní podklady?
Dost těžko! Takže jejich rezignaci plně
schvaluji.
Souhlasím s Vámi pouze v jedné
věci. Určitě nebylo správné požadovat jmenovité seznamy platů na
Centru Eden. Ale jaká je podstata
problému, na kterou se při plamenné diskuzi zapomnělo? Že k slibovanému poklesu výdajů na mzdy opravdu nedošlo. Odešel pan Burian se
svým TOP platem, odešel pan Pichler
s menším TOP platem, snížil se počet
zaměstnanců, omezily se akce. A výdaje na mzdy neklesly, spíše vzrostly.
Na tuto otázku jsme čekali odpověď.
Ne jen urážky a vaření z mlhy.
Po přečtení poloviny Vašeho pří-

spěvku jsem nevěřil vlastním očím. Ale
to, co jsem se dočetl v druhé čás , mně
vyrazilo dech. Jak můžete kolegy zastupitele označit za šíbry, kteří rozkládají
město, zavádějí zlování a udávání?
Takto označujete lidi, kteří mají jiný
názor než Vy? Kam až jste ochotný zajít, abyste své oponenty umlčel? Je mi
jasné, že jste nebyl za svoji poli ckou
kariéru na bystřické radnici zvyklý na
jiný, než Váš názor, že jste nebyl zvyklý
na fungující kontrolní výbor a celkově
na konfrontaci s opozičními zastupiteli.
Ale takto veřejně útočit na demokra cké těleso, jako je zastupitelstvo města,
je krajně nevhodné a je tolerováno
v nedemokra ckých zemích. A Vaše
vyjádření, že ONI chtějí zvedat nájmy,
nepřidělovat dotace spolkům a sportovním organizacím, beru jako velice
nepovedený předvolební slogan typu
„Máslo do každé rodiny“, opět založený na lži.
Váš článek je důkazem toho, že
pokud se člověk kri cky vyjádří o Vás
či vedení města je okamžitě z Vaší
strany dehonestován a označen za
lháře a pučistu. Důkazem toho jsem
i já, když po zveřejnění článku o Centru Eden na jaře roku 2016, jsem byl
na veřejném zasedání zastupitelstva
města panem Ing. Nemrahem rovněž dehonestován a zesměšněn projevem plným lží a nenávis .
Závěrem chci jen říct, že jestli Vás
tato situace donutila opět kandidovat
(o čemž jste byl rozhodnut daleko dříve),
tak mě spíše utvrzuje v tom, že politika
v Bystřici je špinavá hra, kterou hrát nechci. Vše je důkazem toho, že bojovat
proti rodinnému a klientelistickému
systému na bystřické radnici nelze.
S úctou Mar n Svoboda, zastupitel města Bystřice n. P.
Poznámka autora: Dopis svými
podpisy podpořili i občané našeho
města. Originál byl předán starostovi města Karlu Pačiskovi.

Odpověď na nenávistné prohlášení starosty:
„Vraťte neoprávněně vyplacené 2 miliony!“
Jak je v Bystřici zvykem, starosta
reaguje na kri ku ve stejném čísle, ale
neodpovídá na konkrétní podněty,
lže, uráží a píše v jinotajích. Ani slovem občanům nevysvětlil, jak obešli
s místostarostou zákon, a jak vyplývá
z policejního spisu, pobrali v letech
2007 – 2015 odměny z města, městských a komunálních společnos –
dohromady nejméně 2.143.207,00
korun. Přitom byli několikrát upozorněni také Svazem měst a obcí, že po
zvýšení platu (podle zákona) odměny
brát nesmějí. Vyzývám proto starostu
a místostarostu, aby vrá li alespoň
tyto neoprávněně vyplacené peníze,
které prošetřila policie!
Ze zasedání zastupitelstva naštěs
existuje zvukový záznam.
Tím, že starosta nedovolil hlasovat

o kompetencích pro kontrolní výbor,
porušil jednací řád zastupitelstva. Tím,
že nechce zveřejnit, za koho byly utraceny milionové mzdové prostředky na
Edenu, porušuje zákon o svobodném
přístupu k informacím a následně judikaturu Ústavního soudu. Informace o
příjemcích veřejných prostředků, tedy
i mzdách, je povinen poskytnout komukoliv! Pokud je někdo odměňován
z veřejných prostředků, musí počítat
s veřejnou kontrolou, nebo jít pracovat
do soukromé sféry. Jak se mohou občané na zvukovém záznamu ze zastupitelstva přesvědčit, zastupitelé ani dozorčí rady v městských společnostech
informace o platových poměrech jejich
vedení či ředitelů nemají.
Starosta útočí na solární parky a přitom to byli právě oni, kteří obří 2MW

solární park v průmyslové zóně prosadili a pro další 8 MW chtěli dokonce
využít celou rezervu průmyslové zóny.
Chytré obce pozemky pro FVE pouze
pronajaly a to i za 40/m2 ročně, Bystřice je deﬁni vně prodala po 100 korun/
m2. Občané by měli vědět, kterému
spřátelenému spolku chodí za umožnění elektrárny každoročně sta sícové
„všimné“.
Nájemné zvyšovat určitě nechceme,
jak lže starosta, naopak bychom chtěli
byty rekonstruovat. Bylo by to smysluplnější, než ztrátový Eden nebo wellness hotel na dluh. Byl bych rád, kdyby
vedení města odpovídalo na podněty
zastupitelů a občanů konkrétně, třeba
i ve stejném čísle, ale bez urážek a lží, že
chceme Bystřici nebo občanům škodit.
Vít Novotný, zastupitel za HORA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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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 fotograﬁe, které se snad dochovaly v osobních archivech občanů. Redakce proto přivítá Vaši spolupráci.
Jarmila Michálková, Hynek Jurman

4. JEDNADVACÁTÝ SRPEN
Začal nový den, 21. srpen. Hlavní
kolony sovětských vojsk překročily
hranice z NDR v 0:10 hodin. Kolem
1. hodiny v noci přijalo předsednictvo ÚV KSČ provolání k občanům.
Oznamovalo, že vstup vojsk na území ČSSR se uskutečnil bez vědomí
nejvyšších státních a stranických
představitelů a orgánů. Vyzvalo
všechny občany k zachování klidu
a prohlásilo, že tento akt odporuje
základním normám mezinárodního
práva. Pro tomuto dokumentu hlasovali Vasil Biľak, Drahomír Kolder,
Emil Rigo a Oldřich Švestka. Indra
jako tajemník nehlasoval. Před druhou hodinou v noci začal toto prohlášení vysílat pražský rozhlas, ale
na zásah ředitele spojů Karla Hoﬀmanna technici provoz přerušili.
V časných ranních hodinách obsadili okupan budovu vlády a ÚV
KSČ. Reformní členové ÚV, Alexandr
Dubček, Josef Smrkovský, Fran šek
Kriegel, Bohumil Šimon a Josef Špaček, byli zatčeni a odvezeni mimo
území ČSSR. S nimi i Oldřich Černík,
jenž byl zatčen kolem tře hodiny
ranní v budově předsednictva vlády
a vyveden pod bajonety.
Jen ministra vnitra Pavla okupannenašli. Císař byl také zatčen, ale
během převozu z Bartolomějské
utekl a několik dní se skrýval mimo
Prahu, aby se tam v neděli objevil
maskovaný obvazem. Smrkovský byl
zatýkán jménem dělnicko-rolnické
vlády. Když se ptal, kdo ji vede, bylo
mu sděleno, že Indra. K letadlu byli
vezeni obrněným transportérem.
Nejprve letěli do Polska a druhý den
na Ukrajinu. Šimon později vzpomínal, že během převozu dostali Dubček a Černík facky. Černíka nesli do
letadla na nosítkách. Dubčeka hlídali
s automatem v zádech.

Od prvého dne spolupracovali se
sovětskou ambasádou Biľak, Kolder,
Lenárt, Kapek, Indra, Švestka, Jakeš,
Piller. Brežněv telefonicky vynadal
Indrovi, Kolderovi a Bilakovi, že nedokázali zajis t legi mitu vojenské
intervence. Sovětská strana s ní
počítala a agentura TASS se také
pozváním stranických a vládních
činitelů ČSSR oháněla v prohlášení,
které vyšlo o den později v moskevské Pravdě.
V budově u Červoněnka se konala porada za účas nejvěrnějších
stoupenců brežněvovského vedení
(Biľaka, Koldera, Švestky, Indry, Hoﬀmanna, Jakeše...). Jednalo se o prosazení plánu na vytvoření „revoluční
dělnicko-rolnické vlády“ v čele s A.
Indrou, která by alespoň dodatečně
vyslovila souhlas s intervencí.
Sovětský vyslanec pak v doprovodu Pavlovského a Indry odjel na
Pražský hrad, kde prezidentovi předložil ﬁngovanou demisi Černíkovy
vlády a návrh na ustanovení dělnicko- rolnické vlády. Svoboda nabídku
kategoricky odmítl. Alespoň se to
tak vždy tvrdilo. Vzpomínky účastníků a ruské historické dokumenty
však dokládají, že se Svoboda myšlence ustavení proza mní vlády
nebránil, pouze mu vadil způsob její
realizace. Sám Svoboda pak přišel s
návrhem, aby se hned po návratu
z Moskvy Dubček a Černík omluvili
za své chyby vedoucí k intervenci a
vzdali se svých funkcí. Na Dubčekovo místo už Svoboda počítal s Husákem.
Ještě nikdy v mírových letech
nevtrhlo do žádné země tak velké
množství vojska. Šlo o 750 000 vojáků, 6 300 tanků, 2 000 děl a raket
a 800 letadel. Rusové rozstříleli Národní muzeum, neboť je pokládali
za důležitou vládní budovu.

Sovětská vojska obsadila v Praze všechna ministerstva, ústřední
úřady, Státní banku, redakce novin a časopisů. Okupan dostávali
denně moskevský sk, v němž byly
lži podepisovány pražskými dopisovateli. Končil den velké ztráty iluzí.
Končil ale také den, který přinesl
dosud nepoznanou jednotu našich
občanů i národů. Intervence vyvolala celonárodní odpor našeho lidu
i sdělovacích prostředků pro okupantům, semkla lid v boji za uchování nadějí, které přineslo Pražské
jaro. Odpor však nepřerostl v krvavé
masakry, náš lid naopak zvolil formu
průbojné „pasivní rezistence“, jako
byly diskuze s interventy o nesmyslnos jejich příchodu, odmítání
poskytnout jakoukoli pomoc okupantům, odstraňování či záměny
ukazatelů směru, psaní pro intervenčních hesel a plakátů nepostrádající švejkovský humor, ale nu cí i
k vážnému zamyšlení. Mezi lidmi se
vypravovaly v py, které zesměšňovaly sovětské vojáky a celé sovětské
velení. Na zdech se objevovala odvážná protestní hesla typu „Lenine,
probuď se, Brežněv se zbláznil“.
Přes odpor ryze pasivní však oběna životech nebylo málo. Jen u
budovy Československého rozhlasu
padlo či zemřelo na zranění 15 lidí!
Prvním byl Milan Kadlec (1947),
jenž tu zahynul pod sovětským
tankem. Pak tu byl zastřelen mladý
dělník Zdeněk Příhoda (1941). Na
Palackho mostě byl zastřelen mladý chlapec za kolportování „Světa v
obrazech“. Po něm další, většinou
mladí lidé... V Podolí je stříleno na
auto, v němž zahynou dva chlapci
ve věku asi 15 a 17 let. Vyvázl jen
zraněný Karel Šárka. V Karlíně postavili ke zdi patnác letého chlapce
za to, že psal nápis azbukou. Žena s
půlročním děťátkem ho chce ochránit, dávka však zahubí všechny tři!
Vinohradská nemocnice přijala za

jediný den 72 raněných, z nichž zde
muselo 27 zůstat. Jde o průstřely,
zástřely a střepinová poranění granáty. Přímo pod okny Dubčekovy
kanceláře na ÚV KSČ byl zastřelen
asi dvace letý chlapec. Krvavou
kaluž z chodníku vygumoval tankista levým pásem svého stroje... Na
Klárově byla zastřelena 26. srpna
matka malého syna, Marie Charousková. Jen v Praze je do soboty
30 mrtvých a přes 300 raněných,
jak potvrzuje v dopise prezidentu
Svobodovi i L. Štrougal. Na náměs
v Liberci je 9 lidí skoseno střelbou
a strženým podloubím radnice. Na
Slovensku byla zastřelena 15 letá
bra slavská studentka Dana Košanová. V prvních dnech okupace je
uváděno 90 zastřelených a na 800
zraněných. Později se uvádělo přes
150 mrtvých našich občanů. V současnos historikové upřesnili počet
obě okupace do konce roku 1968
na 137 Čechů a Slováků. Během
celého pobytu okupačních vojsk
zemřelo přes 400 lidí.
(pokračování příště)
dle B. Nebojsy „Normalizace, to je ono!“

PŘIJĎTE NA KŘEST FESTIVALOVÉ KAVÁRNY

START FILM Café

Fes val START FILM a dobrá káva
k sobě neodmyslitelně patří. Kde
jinde diskutovat v poklidu o fes valových zážitcích než v prostorách
stylové kavárny, která se může pochlubit kvalitní nabídkou, milou
obsluhou a také různými výhodami
pro návštěvníky. Sami jsme se o tom
přesvědčili již během druhého ročníku, kdy jsme se během několika
fes valových dnů pravidelně potkávali v bystřické kavárně Café In me.
Ta se na celý jeden srpnový týden
proměnila v kavárnu fes valovou a

mohli jste zde ochutnat třeba i speciální drink START FILM FEST In me.
Slovo dalo slovo a oblíbená bystřická kavárna se již brzy stane fesvalovou kavárnou oﬁciálně – tedy
nejen na jediný týden, ale navždy.
Jen málokterý fes val se může pochlubit kavárnou, která by nesla
jeho jméno. Nový název START FILM
Café tak bude všem současným
i budoucím milovníkům dobré kávy
připomínat fes val, který se s plánovaným tře m ročníkem pomalu ale
jistě stává tradiční kulturní událos
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města.
Slavnostní křest START FILM
Café se uskuteční v sobotu 12.
května od 16:00 přímo v prostorách kavárny na adrese Masarykovo náměs 11. Křtu se
kromě organizátorů fes valu
zúčastní také starosta Bystřice
nad Pernštejnem Karel Pačiska a
samozřejmě i majitelka kavárny
Markéta Klimešová. Pro návštěvníky bude připraveno mimo jiné
i malé hudební překvapení.
Těšíme se na vás.
7. strana
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Udělování tulů Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost Kraji Vysočina i pro VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Koncem měsíce dubna proběhlo na
Krajském úřadě Kraje Vysočina udělování Cen hejtmana za Společenskou odpovědnost 2017.
Do tře ho ročníku soutěže v oblasspolečenské odpovědnos se letos
přihlásilo 29 subjektů. „Cílem soutěže,
kterou vyhlašuje Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery, je upozornit a ocenit
ak vity v oblas společenské odpovědnos a zvýšit pres ž těch, kteří princip
společenské odpovědnos v našem regionu ak vně uplatňují. Odpovědné ﬁrmy
nebo veřejné subjekty si uvědomují, že
nejsou pouze izolovanými jednotkami

působícími ve společnos , ale že dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky a
partnery přinášejí další pozi vní efekty a
přispívají k žádoucímu rozvoji,“ uvedl při
předávání cen hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek.
Součás hodnocených organizací byla
i VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem,
která prvním rokem podala podnět
k hodnocení svých ak vit v rámci regionu a Kraje Vysočina. V silné konkurenci
ﬁrem a veřejných organizací naše škola
získala ocenění „Držitel poděkování
hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblas společenské odpovědnos “.

MAJÁLES BYSTŘICE 2018 – POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme užít si první
hudební fes val tohoto roku v Bystřici nad Pernštejnem. Tentokrát 12.
5. 2018 od 12:00 v areálu kruháče
Za Lužánkami.
V odpoledním programu Vám
nabízíme příjemný zážitek v podobě
vystoupení mladé hudební skupiny
POETIKA, která v současnos plní
sály po celé České republice společně s kapelou MIRAI. Následně Vám
přijede do Bystřice zazpívat OLGA
LOUNOVÁ s kapelou. Herečka, muzikálová zpěvačka a automobilová
závodnice bude naše návštěvníky
bavit odpoledne od 15:00 hodin.
Nabízíme Vám možnost užít si
Poe ku a Olgu Lounovou za zvýhodněnou cenu 200 Kč v přípa-

Březnové ak vity v ZŠ Tyršova
Letošní březen byl v naší malé
škole plný ak vit.
Nejprve jsme celkem třikrát četli
dětem – s islandskými pohádkami
a zážitky z putování po Islandu nás
seznámila Veronika Kincová. O pár
dní později jsme putovali lesem s
myslivkyní Romanou Šavlíkovou.
Snad už všichni mj. víme, jaký je
rozdíl mezi laní a srnou, jelenem
a srncem, kolouchem a srnčetem.
S knihou Ivy Procházkové „Středa
nám chutná“ nás poutavě seznámila Alena Vavříčková.
S hli jsme i školní a krajské kolo
recitační soutěže, které se konalo
ve Velkém Meziříčí.
21. 3. je symbolické datum pro
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Světový den Downova syndromu,
tzv. Ponožkový den. Letos poprvé
přišli naše žáky pozdravit čtvrťáci
ze ZŠ Nádražní. Za kytarového doprovodu paní učitelky Chudobové
jsme si společně zazpívali, popovídali a vyfotografovali nožky nazuté do krásných, ale nepárových
ponožek.
Před velikonočními prázdninami
jsme ještě s hli besedu se sestřičkou záchranné služby Ivetou Havlíčkovou na téma hygiena, zdraví
a nemoci.
Další akce nás čekají i v následujících týdnech, ale o nich až příště.
Iveta Ostrýžová, ZŠ Tyršova 106

dě, že po skončení těchto koncertů opus te areál. Pokud budete
ch t v zábavě s námi pokračovat,
bude stačit dopla t si klasický lístek přímo na místě.
Podvečerní a večerní program
bude naplněn rockovými legendami. Přijíždí opět DEBILLHEADS,
hvězdou letošního ročníku jsou legendární a stále skvělí ARAKAIN a
hned po nich představí svoje nejnovější pecky DOGA.
Celý večer a pozdní noc bude
v režii kapely AIRBACK, která vám
bude hrát minimálně do 3:00 hodin.
V areálu bude zajištěno celodenní občerstvení, výborná káva a zákusky a k tomu posezení pod stany.

Recitační soutěž
Dne 27. března se konalo krajské
kolo recitační soutěže ve Velkém Meziříčí. Probíhalo v příjemném prostředí
městské knihovny. Konkurence byla
velká, zúčastnili se ho nejlepší recitátoři

z osmi základních speciálních škol na
Vysočině.
Všichni žáci byli pečlivě připravení a
předvedli výborné výkony. Členové poroty měli nelehký úkol vybrat ty nejlepší. V nejmladší kategorii nás reprezentoval Vojtěch Sojka. S básní Jiřího Žáčka
Auto obsadil 2. místo. Yvonne Procházková přednášela báseň Věneček od Jaroslava Seiferta a ve své kategorii skončila také na 2. místě. Mezi nejstaršími
se prosadila Sabina Procházková. I ona
byla oceněna 2. místem za recitaci Jarní
romance od Jaroslava Vrchlického.
Žákům blahopřejeme k vynikajícímu
úspěchu a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Olga Jindrová, ZŠ Tyršova 106
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Víte, že i naše
Země má svátek?
Každoročně se koná
22. dubna. Jde o ekologicky mo vovaný
svátek, který má lidi
upozornit na dopady
ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá
až do roku 1969. Žáci
naší školy ho „slavili“ o dva dny dříve,
v pátek 20. dubna.

Nocování s Andersenem

V pátek 23. 3. 2018 se i naše školní družina připojila k celostátní akci
na podporu dětského čtení – Noc s Andersenem. Letošní ročník se nesl v
duchu knihy od J. Foglara – Rychlé šípy. Tedy i program, který paní vychovatelky pro dě připravily, byl zaměřen na toto téma. Po příchodu do školy jsme se nejprve ubytovali a navečeřeli. Posilněni výbornou pizzou jsme
se vydali po chodbách školy sbírat „Bobříky”. Největší úspěch měl „Bobřík
odvahy”. Tajemnou stezku v 1. patře si to ž toužil splnit každý. Potom
- už v pyžamkách jsme se přemís li
do tělocvičny, kde
jsme se zaposlouchali do poutavého
čtení a vyprávění
pana Štěpána Husáka a paní učitelky Evy Poláchové.
Večer ve škole velmi rychle uběhl.
Po klidném spaní
jsme posnídali palačinky a různé jiné
dobroty od našich
maminek i babiček.
Všichni jsme si spaní ve škole moc užili a už se zase těšíme na další ročník.
Zita Moučková,
vychovatelka ŠD
při ZŠ TGM

Slavili jsme Den Země!
Od 10:00 hodin jsme měli vyhlášen
projektový den, jehož náplní bylo nejprve vypuštění balonků přání s jarními
verši. Dále se pak každá ze tříd rozběhla
do kraje. V rámci akce Čistá Vysočina,
do níž jsme se zapojili, žáci se svými
třídními učiteli uklízeli ulice a veřejná
prostranství od různých papírků a „bezpečného odpadu“. Posbíraný odpad
potom společně třídili a sumarizovali
nejvíce a nejméně znečištěná místa
v Bystřici a jejím okolí. Osmáci se sice
úklidu nezúčastnili, ale rozhodně nezaháleli. Třídili to ž plastová víčka, která

žáci naší školy poc vě sbírají, abychom
je mohli prodat a výtěžek z nich darovat rodině s pos ženým dítětem. Jejich
práce tak měla dvojí užitek – charitavní i ekologický. Páté a deváté ročníky
tento den využily k exkurzím do vodárenských objektů. Navš vili úpravnu
vody a elektrárnu ve Víru a čis čku
odpadních vod v Bystřici. Počasí nám
celý den přálo, takže se akce krásně
vydařila. Navíc nás těšilo, že jsme mohli
matce Zemi nejen prospět, ale také se
postupně učit, jak se k ní lépe chovat.
Zdenka Šilhánová, ZŠ TGM

NASTAL ČAS CHVÁLY
Jak již v 19. stole řekl anglický
spisovatel John Ruskin: „Zaslouží-li
člověk pochvaly, dbejte, abyste mu
ji neodepřeli.“ A já ve smyslu jeho
slov, tak nyní činím.
Moje slova chvály směřují k dvěma žákům z našich devátých tříd.
Jsou to Karel Pročka a Adam Prášil,
kteří reprezentovali
naši školu na dějepisné olympiádě.
V okresním kole byli
oba natolik úspěšní,
že si vysloužili účast
i v kole krajském,
které se konalo 20.
března v Pelhřimově. Karel Pročka i
zdeobsadil velice
pěkné 7. místo.
Jeho všestrannost
dokládá fakt, že naši
školu reprezentoval
i v okresních kolech
chemické a zeměpisné olympiády.
Díky tře mu místu
v zeměpisné olympiádě, kdy mimochodem před ním

skončili pouze dva žáci víceletých
gymnázií, absolvoval i její krajské
kolo.
Sluší se tedy oběma klukům pogratulovat a poděkovat za úspěšnou reprezentaci naší školy.
M. Sochorová,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Noc s Andersenem na ZŠ Nádražní pod taktovkou Rychlých šípů
Akce pořádaná pro podporu dětského čtenářství 23. března 2018

V pořadí již sedmou Noc s Andersenem strávilo na naší škole rekordních
213 dě . Během čtenářských dílen
jsme oslavili 80. výročí od prvního
vydání komiksových příběhů o pě
kamarádech z pera J. Foglara, plnili
rozmanité úkoly, lovili bobříky, učili se
vázat uzly, seznámili se s morseovkou
nebo získali návod na vyjmu ježka
z klece. Chodby školy se proměnily

v tajuplné sple té uličky ztemnělých
S nadel, otestovali jsme si zde svoji
bystrost, chrabrost a důstojnost. Vše
v duchu foglarovských zásad poc vos, spravedlnos a respektu. Během večera proběhlo i několik besed. Pan J. J.
Mareček nám poutavě vyprávěl legendy o dřevu. Na J. Foglara přišel vzpomínat pan M. Schaﬀer, Jestřáb byl to ž
jeho skautským vedoucím. Stavil se u
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nás Honza Hrubec se svým Dřevěným
divadlem. Hodně nás bavil workshop
žonglování a jízda na jednokolce s divadlem Kufr. Nechybělo ani společné cvičení a večerní velká diskotéka.
Za přízeň a ﬁnanční podporu děkujeme
ﬁrmám Wera Werk s.r.o., German Motor Parts CZ s.r.o., Železárny Štěpánov,
spol s.r.o., Aquaplas k Morava s.r.o.,
Nábytek Pohoda s.r.o, ADOZ, s.r.o.

Děkujeme také přátelům školy, kteří
věnovali dárkové předměty do dětské
tomboly. Výbornou večeři nám připravily paní kuchařky z ﬁrmy Scolarest.
Velký dík patří také všem odvážným
dospělákům, kteří se podíleli na přípravě celé akce a dovolili dětem být ve
škole tak trochu jinak.
Ludmila Chudobová
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PŘEDNÁŠKA S PANÍ SOSNAROVOU
Dne 19. května v 16.00 hodin
proběhne v Seminárním sále
Centra Eden přednáška paní Věry
Sosnarové, která prožila 19 a půl
let v pracovním táboře na Sibiři.
Přijďte si poslechnout tento
dech beroucí životní příběh, o
němž byla v roce 2008 vydána
kniha Krvavé jahody. Vstupné je
dobrovolné. Vhodné pro posluchače od 12 let.

Den hrdinů všedních dnů
26. 5. 2018 od 9.30 do 18.00
Přijďte prožít den plný zábavy a poznání s
jednotkami Integrovaného záchranného systému.
Tě šit se mů ž ete na dě tské zá bavné atrakce,
uká zku prvnı́ pomoci, zá sah hasič ů,
souč asnou a historickou techniku, soutě že, ...
Mıśto koná nı́ – areál Centra
Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
www.centrumeden.cz
www.facebook.com/centrumeden/

Otevírací doba zábavního a poznávacího
Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem

Vstupné : dospě lı́ - 120 Kč , dě ti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let - 80 Kč
Akce se koná pod zá š titou radnı́
Kraje Vysoč ina Ing. Jany Fialové , MBA.

FESTIVAL MINIPIVOVARŮ
s vystoupením kapely Buty
Dne 21. 7. 2018 proběhne od
17:00 hodin v Centru Eden - Fes val minipivovarů. Kromě dobrého
jídla a ochutnávky piva ze sedmi
regionálních pivovarů se mohou
návštěvníci těšit i na vystoupení
kapely Buty, Babylon, Quan Minoris a Midnight Coﬀee Session.
Po západu slunce proběhne noční
ohňová show.
Předprodej vstupenek proběhne

Dne 14. 4. 2018 se již po osmé
zaplnil Kulturní dům v Bystřici n. P.
tanečníky všech věkových kategorií. Od předškoláků až po seniory.
Profesionální porota ve složení Mgr.
Božena Boučková, Petr Brhel, Eliška Koutníková, Erik Kraus a Milan
Müller měla nelehkou práci, aby
všechny ty skvělé tanečníky ohodno la.
Soutěžilo se v 21 kategoriích
a na tanečním parketu se vystřídalo přes síc tanečníků. Nejlepší tři
choreograﬁe v každé kategorii byly
odměněny diplomem, pohárem a
originálními medailemi, které byl
y vyrobeny právě pro tuto soutěž.
Vítěz v každé kategorii získal chutný
dort s názvem taneční soutěže.
Závody proběhly naprosto bez
komplikací, v té nejlepší náladě
a závodní atmosféře. Kulturní dům
doslova hřměl nejen hudbou, ale
i smíchem, výskáním a potleskem.
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od 2. 5. v kanceláři Centra Eden,
Nový Dvůr 318, Bystřice n. Pernštejnem tel.: 730 898 699 (Po - Pá
od 8 do 15 hod., So - Ne od 9:30 do
16:30 hod.) o dalších možnostech
předprodeje Vás budeme informovat na www.centrumeden.cz
Cena vstupenek v předprodeji
249 Kč (počet je omezený). Na místě 350 Kč. Další informace naleznete na www.centrumeden.cz

V měsíci květnu a červnu je areál centra otevřený pro návštěvníky
o víkendech a svátcích, vždy od 9.30 do 18.00 hodin.
Vstupné: dospělí 120 Kč, dě do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 80 Kč
Hodinu a půl před uzavřením areálu se vstupné již nevybírá.
Podrobnější informace naleznete na www.centrumeden.cz

Tanec, tanec a zase tanec
Jako každý rok nesmím zapomenout na lidičky v zákulisí této soutěže, bez kterých by se tato akce
nemohla uskutečnit. Děkuji Mirku
Koudelkovi za profesionální ozvučení celé soutěže, Radimu Zemanovi
za bezchybné sčítání výsledků, Tomáši Krejčímu za věcné a v pné moderování, Pavle Benešové za vyčerpávající fotodokumentaci a celému
týmu v pozadí, kam patří velká skupina dobrovolníků a příznivců naší
taneční skupiny. Vám Všem moc
a moc děkuji.
Mé poděkování rovněž patří sponzorům a podporovatelům
bystřické soutěže zejména Kraji
Vysočina, Městu Bystřice nad Pernštejnem, ﬁrmám Peugeot Kopecký,
Fonorex s.r.o., Wera Werk, TS města
a.s., Stavoﬂos s.r.o. a Studentskému
klubu Bystřicko.
Za Dance Style Bystřice n. P., z.s.
Petra Nováková
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ
Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

MĚSTSKÉ TÁBORY 2018
I. turnus 9. – 13.7.
– výtvarný
(max. 15 dě )
– všeobecný
II. turnus 16. – 20.7. – výtvarný
(max. 15 dě )
– všeobecný
III. turnus 23. – 27.7. – všeobecný
IV. turnus 30.7. – 3.8. – všeobecný
V. turnus 13. – 17.8. – modelářský
(max. 10 dě , od 9- let)
VI. turnus 20. – 24.8. – počítačový

1000 Kč
800 Kč (900 Kč)
1000 Kč
800 Kč (900 Kč)
800 Kč (900 Kč)
800 Kč (900 Kč)
800 Kč (900 Kč)
800 Kč (900 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě , které nenavštěvují žádný kroužek v DDM. V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje
(u výtvarného tábora je započtena spotřeba materiálu).
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora –
hry, soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dě !
Přihláška a platba je třeba nejpozději ve čtvrtek před začátkem
turnusu! (č.účtu: 43-8385290227/0100)
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM
nebo na telefonu: 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz
www.ddmbystrice.webnode.cz

Zubní pohotovost KVĚTEN 2018
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

KVĚTEN
1.5. MDDr. Jiří Špinar, Vra sl. nám. 449, Nové Město n.M., 566 616 904
5.5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
6.5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
8.5. MDDr. Klára Kamarýtová, Vra sl. nám. 449, N. Město n. M., 566 616 904
12.5. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
13.5. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republ. 65, Žďár n. S., 604 334 823
19.5. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
20.5. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Os. Bitýška 303, 566 536 712
26.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
27.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
ČERVEN
2.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
3.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777

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

Proč potřebujeme v Bystřici novou skautskou základnu

Skautům a skautkám v Bystřici se
daří, zájem dě roste a letos jsme zaregistrovali rekordních 110 ak vních
členů. Tolik jsme jich měli naposledy v 90. letech, po znovuobnovení
skautské organizace, kterou tvrdě
po ral komunis cký režim. V posledních vydáních Bystřicka jste se
mohli dočíst, že město nekoncepčně
vychází vstříc některým zájmovým
skupinám obyvatel, nebo že skau
svojí snahou o stavbu nové základny
v podstatě odsoudili rekonstrukci sokolovny k záhubě. Rád bych tedy veškeré informace uvedl na pravou míru.
Bystřické skautské středisko Klen má
téměř devadesá letou tradici, neboť
bylo založené v roce 1929. V té době
skau vlastními silami postavili srub
Pod Horou, který byl jejich útočištěm
do roku 1939, kdy vypukla válka,
skautská organizace byla nacisty zakázána a 4 bystřič skau zapla li za
obranu vlas svým životem. Poničený
srub se povedlo po válce svépomocí
částečně opravit, aby byl komunisty
v roce 1949 zabaven. Ve zdevastovaném stavu jej středisko převzalo až
v roce 1990. Při absenci vodovodu i
kanalizace a s rostoucí členskou základnou bylo jasné, že skau budou
potřebovat nové útočiště. Tím se
stala chátrající budova SSM, stávající
v místech dnešního parkoviště spojujícího ulici Okružní s Hornickou. Když
už se skautům povedlo tuto budovu
zkulturnit, bylo rozhodnuto o jejím
zbourání a přesunu skautů do bývalé
ubytovny dělníků na Lužánkách. Tato
budova byla již v době převze roku

2001 v dezolátním stavu. Ale s pomocí
města se nám ji dařilo udržovat v provozuschopném stavu, ačkoliv to bylo
na hraně jak bezpečnostních, tak i hygienických norem. Neefek vní a drahé elektrické vytápění bylo nahrazeno
přenosnými plynovými kamny, budova byla z venku natřena, zasadili jsme
keře a provedli drenáž pro odvádění
vody z pozemku, který byl oplocen,
čímž vznikl chráněný venkovní prostor
určený ke hrám. V zimních měsících
však budova stále velmi promrzala,
často praskalo potrubí s vodou a dě
musely na schůzky chodit oblečené
v bundách. Od rodičů slýcháme, že
je až neuvěřitelné, jak skvělou atmosféru dokážeme v té studené boudě
vytvořit. To se neobejde bez nadšení vedoucích, kteří se dětem věnují
ve svém volném čase a bez nároku
na jakýkoliv honorář. Před třemi lety
kri cký stav budovy vyvrcholil několikerým zatečením vody do sálu
při silnějším deš , vychýlením zadní
opěrné zdi a propadáním podlahy ve
společenské místnos . Začali jsme
proto situaci řešit s městem a přišli s
myšlenkou postavit novou základnu,
která by odpovídala potřebám činnosa splňovala veškeré zákonné normy
na hygienu a bezpečnost. Následně
město přišlo s návrhem přestěhování
do sokolovny, která měla být zrekonstruována do roku 2019. Pod zárukou
zajištění dostatečného prostoru jsme
souhlasili a není tudíž pravda, že by
skau trvali tvrdohlavě na své vlastní
klubovně. Žádali jsme pouze adekvátní zázemí pro pravidelnou celoroční

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

činnost, kterou zajišťujeme již pro dě
předškolního věku. S ohledem na to,
jak nejistě se rekonstrukce sokolovny
jeví, však nemůžeme déle čekat. Nechali jsme si proto zpracovat studii a
aktuálně Ing.arch. Kateřina Hudečková pracuje na projektu, abychom do
léta 2018 měli schválené stavební povolení. Vzhledem k tomu, že současná
budova stojí v záplavové zóně, nová
základna by stála ve stejné lokalitě, jen
asi o 150 m výše, na okraji pole. Usilovně sháníme ﬁnance pro realizaci
bezbariérové stavby za 6 milionů, která by disponovala čtyřmi místnostmi,
skladem vybavení, větší společenskou
místnos , kuchyňkou, sprchami a toaletami. Nejedná se o žádné wellness
ani přepychové šatny. Pouze o nutné
prostory, kde se bude odehrávat program pro dě a mládež. Velice si proto vážíme podpory oslovených ﬁrem
Wera Werk, Mega-Tec a ZDT Nové
Veselí, které se rozhodly stavbu nové
skautské základny ﬁnančně podpořit.
Za účelem dalšího ﬁnancování jsme
spus li dárcovský projekt, prostřednictvím něhož může na stavbu přispět
též široká veřejnost. Lze tak učinit přes
naše webové stránky, nebo zasláním
libovolné ﬁnanční částky na transparentní účet číslo 2701419735/2010.
Pomoci se nám rozhodli i místní umělci. Naše členka Lenka Macháčková
převzala patronát nad organizací letošního ročníku Balad a romancí, který se uskuteční pod názvem Rock for
Scout. Výtěžek z tohoto beneﬁčního
koncertu stejně jako ze Skautského
countrybálu, který budeme pořádat

v listopadu, pomůže k naplnění snu
několika generací bystřických skautů
a skautek. A nutno podotknout, že
nejen jejich. Nová skautská základna
bude sloužit i spolku handicapovaných dě Usměváčci či bystřickým horolezcům, kterým místo pro pravidelné setkávání rovněž chybí. Chceme ze
základny udělat místo, kde se budou
konat besedy, semináře a vzdělávací
kurzy. Skautská výchovná metoda
vede k samostatnos a spolupráci,
rozvoji klíčových dovednos jednotlivců, a hlavně přináší dlouhodobá přátelství s nezapomenutelnými zážitky.
Ve skautské organizaci vyrostly tak významné osobnos jako prezident Václav Havel, režisér Miloš Forman či světoznámý spisovatel Robert Fulghum.
Letos naše skautské středisko obdrželo tul Nositel tradic Bystřicka, což vypovídá o jeho mimořádnos . Našim
dlouhodobým cílem je vychovávat
cílevědomé a všestranné občany, kteří se budou podílet na rozvoji našeho
krásného regionu stejně jako generace skautů a skautek před nimi. Prosím,
podpořte bystřické skauty a skautky
v jejich snaze a umožněte dětem a
mládeži z Bystřicka vyrůstat v důstojném prostředí, kde budou smysluplně
trávit svůj volný čas. Pokud nás chcete podpořit i jinak než ﬁnančně, tak
nás neváhejte kontaktovat. Veškeré
informace k dárcovskému projektu a
o našem středisku najdete na našem
webu www.skautbystricenp.cz
Se skautským s skem levice
Luboš Gável - Upír
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Sokolovna v Bystřici nad Pernštejnem
– prostor kvalitních setkávání i v době, která tomu nepřála
Mých vzpomínek na bystřickou sokolovnu je mnoho. Jedna je zapsána do
mého těla. Je to malinká jizva na mém
čele, která nemá tvar blesku, abych
připomínala slavného Harryho Po era, ale rovnou čárku – o sk li nového
topení. Do sokolovny jsme chodili jako
žáci blízké ZŠ na tělocvik v momentě,
kdy školní tělocvična byla plná, nebo se
přestavovala. Roku 1974 jsem chodila
do druhé třídy a při tělocviku jsem nalétla v zapálené hře „na vybíjenou“ na
nechráněný radiátor topení. Byl z toho
pohled přes krvavou záclonu a několik
stehů. Ale zato mi na místě vzorný žák
Béďa Slaný půjčil svůj čistý kapesník
s ky čkami. To bylo setkání s galantním
spolužákem.
Další vzpomínka je zapsána v spirituální složce mé osobnos . Do sokolovny,
do sálku v suterénu se zvláštním bočním vchodem, jsme chodili my tři sestry s otcem na bohoslužby. Podobalo
se to kostelu pramálo. Tmavá místnost
s rozvrzanými židlemi, betonová podlaha s mapami rozlitého zaschlého piva
po nějaké akci, co se tam konala v sobotu před m. A do toho krásný, zpěvný, plný a kouzelný hlas našeho evangelického faráře, pana Batelky, který
přijížděl z Nového Města, aby tady
v této malinké místnůstce s jedním
okénkem těsně u stropu kázal skupince
odvážných věřících. Šedá místnost se
mi jako dítě nelíbila a nezachraňoval
to ani bílý ubrus na stolku a dřevěný
pult na Bibli, který si farář vozil s sebou.
Pak, když jsem šla do puberty, začala
mít tato místnost, kde se rodila má víra
budoucího křesťana, kouzlo konspiračního hnízda. Vždyť za mnou seděla
skupina starců v obrovských, těžkých,
velkých, černých, vlněných kabátech,
z nichž mnozí překonali ráno pěšky
několik kilometrů chůze z blízkých vesnic, aby se dostali do svého „kostela“ a

potkali se s ostatními „bratry“. Ani pro
mého otce tato cesta nebyla snadná.
Bylo to sice ze sídliště II., kde jsme bydleli, pouhý kousek a krásná svěží ranní vycházka, kterou můj otec, Jaromír
Procházka ozvláštnil svým zajímavým
vyprávěním o historii – byl učitelem
dějepisu na gymnáziu, ale právě tam
mu zástupkyně ředitele vyčetla, že vodí
své dě do kostela a nechce vstoupit
do komunis cké strany. To bylo dost
prohřešků, aby jeho místo učitele bylo
ohroženo a cesta do sokolovny – „kostela“, kdy jsme na jednom místě míjeli
vždy stejné postávající, povídající babky, které sledovaly, kdo do sokolovny
zabočí, aby to neprodleně hlásily na
vyšších místech, se stávala projevem
statečnos .
Z temné nedůstojné místnos sokolovny byla naše malá společnost
bystřických věřících evangelíků jednou
v roce přenesena do krásného sálu
s nazdobeným stromečkem v téže
sokolovně a tam jsme jako dě recitovaly vánoční písně, které nás tři sestry
naučila někdy i trojhlasně zpívat naše
maminka Olga Procházková, učitelka
hudební nauky na bystřické LŠU. Jen
jednou v roce povolili komunis č
radní, abychom se modlili, zpívali a
četli z Bible v krásném divadelním sále
nahoře v sokolovně, který byl přitom
každou neděli ráno úplně volný.
Tento sál jsem též poznala jako dětská účastnice maškarního plesu, pak
na klíně rodičů (prarodičů) jako divák
četných koncertů, a nakonec i z pódia,
zpívající se sestrou Martou – dvojčetem dvojhlasně píseň v rámci koncertu
LŠU. Jedna z těchto písní propagovala nepřímo přátelství se sovětským
Ruskem. Dodnes se stydím, že jsem
ji zpívala. Ale byla to též vystoupení
se smyčcovým souborem, kde jsem
s pomocí našeho úžasného dirigenta

Něhoslava Kyjovského hledala před
koncertem v dřevěné podlaze podia
díru, kam bych si mohla zastrčit kovový
bodec svého violoncella, aby mi při hře
neujíždělo. A pak, když jsem dozpívala,
dohrála, běžím zadem uličkou za podiem za černým závěsem, po schodech
dolů a „létajícími dveřmi“ do hlavního
sálu a hned do náruče ta nka, na klín:
„Tiše poslouchej, teď hrají další,“ šeptá.
Ty „létající“ dveře byly zdrojem
zábavy, kterou dnešní dě , zvyklé na
fotobuňky, neznají. Byly to pouhé dvě
dřevěné desky s kulatým skleněným
okénkem, co připomínalo parník. Otevíraly se tak, že se do jedné půlky strčilo, ta se rozhoupala a pus la člověka
dovnitř. Zavřelo se to samo tak, že se
dveřní křídlo dohoupalo a v klidové poloze srovnalo s druhou polovinou.
Pak jsem v tomto sále prožila několik
začátků školního roku, kdy jsme museli občas, podle toho, jak „tuhá“ byla
normalizační nálada, nastoupit v pionýrském kroji a poslouchat v pozoru
kromě české a slovenské národní hymny i tu nenáviděnou ruskou. Velká československá vlajka, visící vedle podia
od stropu až na zem, musela mít vedle
sebe nechtěnou kolegyni: kus rudé látky se srpem a kladivem a nezbytnou
pě cípou hvězdou – symboly komunismu. Dodnes nekupuji vánoční papír,
jsou-li na něm pě cípé hvězdičky.
A pak byl sál sokolovny zase plný
veselí, neuvěřitelně hravého pobíhání
z jeviště do zákulisí, z šatny na chodbu,
z chodby na galerii v divadelním sále a
souviselo to s hrami, kdo se lépe schová zamotaný v oponě, z nichž zvláště
jedna tmavá, sametová mě úplně
fascinovala. To bylo naše divadlo „O
brejlaté princezně“ a jeho dlouhé zapálené nacvičování. Hrály jsme se sestrou
dvojčetem pážata, která svým dvojhlasým zpěvem vyplňovala mezery mezi

Sokolovna
Dřív, než vzpomínky začnou pokulhávat za pamě , je zde můj příspěvek
ke 120. výročí založení Sokola a k 85.
výročí postavení sokolovny.
Sokolovna – pojem a v malém městě stánek péče o tělo i duši. Postavena
s láskou, obětavos a nadšením všemi
vrstvami obyvatel, fyzicky i materiálně,
nádherná funkcionalis cká stavba,
opečovávaná a náležitě využívaná, se
stala chloubou města. Cvičily zde dě ,
matky s dětmi, dorost i dospělí. Na
svou dobu luxusně vybavena nářadím,
zázemím i nadšenými cvičiteli, přilehlým hřištěm, kde se odehrávaly volejbalové turnaje v rámci regionu i kraje.
Tuším v roce 1955 byl založen oddíl
šermu (V. König, M. Šťastný, K. Havliš, J.
Samek), který se v současné době těší
zájmu i věhlasu. Na hřiš ch byly konány akademie a veřejná vystoupení.
Bystřice pamatuje prvomájové průvody v sokolských krojích v čele se „Sokolníkem“ panem Míčkem třímajícím
v bílých jelenicových rukavicích prapor
Sokolské jednoty a početnou skupinou
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žen, mužů a dě . Tuto hrdou tradici
přerušila 50. léta.
Kulturní, duchovní i hodnotový vliv
silné střední třídy hrál rozhodující roli
na poli kultury. Byla zde dvě úctyhodná
pěvecká tělesa - mužský a ženský sbor
- složená ze všech nadšených vrstev
obyvatel a vedená erudovanými sbormistry. Významnou činnost představoval ochotnický divadelní soubor, jehož
činnost skončila v 60. letech minulého
stole . Nadšení ochotníci se v době,
kdy kultura byla vnímána prostřednictvím rádia a kina, zapsali do povědomí
bystřických i okolních obyvatel nezapomenutelnými zážitky. Jejich repertoár
byl široký. Od lehkých her jako Dalskabáty, Jak přišla basa do nebe až po Čapkovu Bílou nemoc či Matku. Pravidelně
u nás hostovalo brněnské Divadlo bratří Mrš ků; bylo vždy vyprodáno a byl to
svátek vidět pana Lakomého, Somra,
Duška, Vacka, Hemalu a další.
Naprosto neoddiskutovatelný význam sehrála sokolovna jako místo
společenských akcí. Dodnes jsem

schopen si vybavit vůni navoskovaných
parket, sálajících radiátorů, vůni smažených řízků, guláše, tlačenici u výčepu a
bezkonkurenční výzdobu Ferdy Matyáška. A samozřejmě kapelu Rudy Zavadila a na jeho kornetem zahrané Třešňové květy. Když si k tomu představíte

jednotlivými dějstvími pohádky. Byla
to pohádka a ten prostor tomu dával
rámec. Rámec moderní střízlivé architektury, este cky kvalitní, i když v mnohém neprak cké.
Kdykoli jsme šli s otcem kolem sokolovny, obdivovali jsme nejen nádherný
stříbrný smrk, který nalevo od budovy
stál a byl asi největší v Bystřici, ale otec
nás vždy neopomněl upozornit, že jde
v Bystřici o ojedinělou stavbu moderní architektury, podobně třeba jako
funkcionalis cká budova spořitelny
a pošty dole na náměs . Ne, že by se
mi jako malé holce budova sokolovny
nějak obzvlášť líbila – na to byla málo
barevná a veselá, ale postupně jsem
objevovala její elegantní krásu. Krása
byla v tom, jak na malé ploše architek
dokázali vytvořit něco tak neuniformního. My jsme vyrůstali na sídliš , kde
byly všechny vchody, chodby, byty,
sklepy, dlažby, dveře i kliky totožné a
člověk, když byl o tři domy dál, tak myslel, že už je doma, vše nalajnované a
poslušně stejné – tak to po nás chtěli
komunisté. Nesnášeli lidi, co se odchylovali, potlačovali tvořivé, chytré, přečnívající, vymykající se jedince. Takový
byl exteriér i interiér sokolovny. Chytrý,
jiný, výjimečný. V pně řešený. Neotřelý. Vymykající se. Podlaha jedné úrovně
střídala podlahu položenou výše, níže.
Už jen ten nápaditě řešený vstup po
velkém schodiš , které nemělo prostor
se rozvinout do šíře jako u velkých divadel, tak šlo tady tak trochu bokem, ale
m bylo velice originální. Prostor, vnímán nohama pobíhajícího dítěte, byl
zajímavý. Všechno, jen ne nuda.
Bylo to místo, kde i za tvrdé totality
zažil člověk chvíle krásného kulturního
setkávání a spoluby . Navzdory nepřízni doby. Je to památník na snahu několika osvícených učitelů, kteří vykonali
pro bystřickou mládež hodně dobrého.
Olga Pikousová, roz. Procházková
třeskuté mrazy a závěje sněhu, tak….
Nevím, co dodat. Máme halu, tělocvičen i ﬁtcenter je habaděj. I krásný
kulturák máme. Ale síla nostalgie je
mocná. Rád bych se dočkal revivalu
naší sokolovny.
Přemysl Vrbík

Sokolové v krojích, vpravo pan Míček v bílých rukavicích. Pamětníci na
fotograﬁi pravděpodobně poznají více, za upozornění ale stojí p. Křenek
a Domanský – zcela vlevo.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

Osmičkové roky minulého stole ve Vítochově
Slyšíme o nich v rozhlase, televizi,
čteme v sku i na internetu. Důležité roky minulého stole - 1918,
1938, 1948 a 1968. Roky, které tolik
poznamenaly a ovlivnily naši budoucnost.
Jak událos těchto let prožívali
obyvatelé Vítochova, zaznamenali
místní kronikáři takto:

1918

pondělí 28. října 1918 – Okovy
zlomeny!
Jsme svobodni! Nejsme už v Rakousku, jsme v Československé republice! Náš stát vede Národní výbor v Praze.
Ve Vítochově na návsi živo. Zpráva co se děje přišla z poštovního a
telegrafního úřadu v Bystřici. Tu
hlouček, tam hlouček, lidé vybíhají
a k hloučku se připojují. Hloučky se
scházejí, je už z toho zástup. Všichni živě rokují a temperamentnější
rukama ges kulují. Sem tam veselý
výkřik. Na to zpěv s doprovodem
vzlykavé harmoniky, hrdinský duch
vjíždí zvláště do těch, kteří až dosud
opatrně mlčeli. Sem tam se i řeční.
Zvláště F. S., který jindy trochu zajektával, dnes plynně řeční a posluchače rozplameňuje. Nebyl jsem
ty dny ve Vítochově, píši jak jsem
slyšel. Zástup vybil svou zlost na
rozčepýřeném rakouském orlíku na
traﬁce, který musel dolů. Tři sta, ba
čtyři sta let nás ta habsburská příšera držela ve svých drápech. Čtyři sta
let za nala jeden zobák do mozku,
druhý do srdce. Konečně je bídnou
zdechlinou. Není třeba ani hrobaře,
do hnoje s ní!
Jsme svobodní!
(z pamětní knihy obce Vítochova,
kronikář Fran šek Kuda - učitel)
20. prosince 1918 odpoledne
byla na zdejší škole uspořádána
školní slavnost za příčinou oslavy
příjezdu presidenta Masaryka do
vlas . Školní budova i učírna byly ozdobeny. Učitel Fran šek Kuda promluvil o nehynoucích zásluhách Masarykových, o jeho neúmorné práci,
kterou informoval cizinu a stvořil
československé legie a o vzácném
sebeobětování, jímž položil základ
naší samostatnos . Správce školy
povzbudil mládež, aby v duchu presidentově, v jeho zásadách lidskos
a obětavé lásky k vlas ušlech lým
závoděním sil tělesných i duševních,
snažila se přivádě získanou svobodu a samostatnost nové československé republiky k dalšímu rozkvětu. Slavnost zahájena slovanskou
hymnou „Hej, Slované!“ a ukončena
provoláním slávy presidentu Masarykovi a hymnou „Kde domov můj“.
(školní kronika, Fran šek Kuda - učitel)

1938

V úterý dne 25. ledna 1938 objevila se na severním nebi kolem
osmé hodiny večerní překrásná po-

lární záře, která byla skvěle viditelná. (školní kronika)
Konec svobodného Rakouska
Rakousko zaniklo 12. března
1938. Naplnily se slova císařské
hymny: osud trůnu habsburského
Rakouska jest osudem. Rakousko
umřelo na nezájem obyvatelstva
a na neznalost zahraniční situace.
Věřilo neustále v cizí pomoc. Čekalo,
až co pro ně udělají jiní. Nepokořilo
se a nepožádalo mocnos francouzskou a anglickou, aby přispěly na
pomoc, ale bez vědomí těchto, navš vilo v osobě rak. kanc. zástupce
Němců Hitlera a dopla lo na to svojí
samostatnos . Dnes je Rakousko
připojeno k Německu a nám Čechoslovákům přibylo o 6 a půl milionu
nepřátel. Jsme si nebezpečí, ve kterém se nacházíme, plně vědomi a
naši zástupcové vlády a vůle národa
již pracují na záchranu. Máme krásné, dalekosáhlé pakty francouzsko-československé o vzájemné pomoci, věříme pevně v pomoc Francie,
ale nejdříve spoléháme na sebe. A
kdo má tak slavnou minulost a kdo
v ní tolik hrdinského dokázal, ten se
nebude bá ani celého moře germánského! Nebáli jsme se síc let!
Žili jsme vedle Němců a s Němci a
uměli jsme to s nimi! Neztra li jsme
svoji samostatnost ani svou národní osobitost. O tu nás soustavně
olupovali Habsburkové. A kde jsou
dnes? Proto, pozor! Stojíme na stráži! A nedáme se! (školní kronika)
Mobilisace
O mobilizaci se zvědělo z radia,
celou noc se už nespalo. Vyhlášky
přišly ve 4 hodiny ráno. Po 8 hodině se všichni sešli na návsi, kde
bylo loučení, načež všichni společně
opus li vesnici za doprovodu žen,
dě a snad všech občanů.
Válečné nebezpečí
V květnových dnech prožívala
naše mladá republika vážné okamžiky. Nad naším územím stahovala se
válečná mračna. Německý soused
šramo l šavlí a naháněl všem dobrým Čechoslovákům hrůzu z nové
války. Vláda republiky ovšem nečekala, povolala do zbraně jeden
ročník branců, zabezpečila hranice,
zalarmovala spojence a všichni jsme
si oddychli. Nebezpečí bylo vážné
a kri cké. Do tohoto napě přišla
oslava 54tých narozenin presidenta
republiky Dr. Edvarda Beneše.
Pietní vzpomínka
Dne 14. září vzpomenuto proslovem prvního smutného výročí úmr
prvního presidenta Osvoboditele
Tomáše Gariqua Masaryka.
V neděli dne 25. září byli v lese
Ochoza za Bystřicí odebíráni evidenční koně a sice Josef Jílek č. 5 - 2
koně, Václav Koukal č. 6 - 1 kůň, Josef Gregor č 8 - 1 kůň, Čeněk Hanus
č. 16 - 1 kůň, Josef Šejnoha č. 17 - 1
kůň.
Po smutných událostech po rozhodnu 4 mocnos v Mnichově,
bylo část území naší republiky po-
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stoupeno k Říši německé, vzdal se
v říjnu presidentského úřadu president Dr. Eduard Beneš a odjel i se
svou cho do ciziny. Dne 30. listopadu zvolilo Národní shromáždění
tře ho presidenta republiky Dr.
Emila Háchu. (z pamětní knihy obce
Vítochova)
Nové hranice republiky Československé
Mezi naší republikou a sousedními státy: Polskem, Německem a Maďarskem bylo jednáno o menšiny a
jich nároky. Jednání nevedlo k cíli a
tragedie našeho národa vyvrcholila
koncem měsíce září. Jak Rakousko
ve své situaci nedbalo náhledů a
pomoci západních mocnos Anglie
a Francie a zhynulo na nezájem, tak
nám bylo právě těmito dvěma mocnostmi smrtelně ublíženo. My se
zase na jejich spojenectví – domněle čestné spojenectví – spoléhali
až skoro příliš a dopadlo to pro nás
tragicky…
……….
Územní ztráty jsou ohromné a nedají se nikterak nahradit. Naše sícileté historické hranice rozmetány,
povaleny, zneuctěny. Němci se dnes
roztahují v našich krásných Čechách.
K našemu odvěkému nepříteli přidal
se bratr Slovan – Poláci – se svými
nároky. Také jim bylo dáno, co chtěli! Na konec přišli s požadavky Maďaři.

1948

Zásluhou MNV, který věnuje velkou pozornost škole, byla opravena
a znovu obílena fasáda školy, vybílena a umyta třída. Dále byla natřena
všechna okna zvenku i zevnitř. Byl
postaven nový dřevník u vchodu do
bytu. Posléze natřen plot před bytem i třídou.

Dne 28. února byla na škole stávka, při které žactvo si připomnělo
novou vládu Klementa Go walda.
7. března sehrálo zdejší žactvo
hru „Neohrožený Mikeš“ na počest
narozenin T. G. Masaryka. Účast byla
pěkná, žáci sklidili velkou pochvalu.
30. srpna bylo veškeré učitelstvo
okresu novoměstského svoláno do
Nového Města na pracovní schůzi.
Účelem tohoto pracovního dne bylo
seznámi učitelstvo:
a) s organizačními změnami škol I.
a II. stupně podle nového školského
zákona
b) s ideovými základy nových
učebních osnov pro školy I. a II.
stupně
c) s vyučovacími a výchovnými zásadami těchto učebních osnov
Dne 14. září 1948 vzpomenuto
úmr T. G. Masaryka.
Dne 10. října bylo s občany ve
škole vzpomenuto Mnichova.
23. listopadu byla uspořádána
oslava na počest narozenin pana
presidenta K. Go walda ve škole za
přítomnos rodičů. (školní kronika)
Záznamy v obecní kronice končí
rokem 1939. Nebyla vůle nebo odvaha vést další záznamy nebo se nenašel vhodný a schopný kandidát?
Nevíme, a proto podrobnější událos týkající se života obce do roku
1960 později narozeným zůstávají
utajeny. Další záznamy objevující se
od roku 1960 a jsou věnovány především zemědělskému družstvu a
hospodaření než samotnému dění
v obci.

1968

1. května jsme se zúčastnili slavnos Svátku práce v Bystřici n. P.
(školní kronika)
-MH-

VÝSTAVA

Historická fakta týkající se kostela sv. Michaela ve Vítochově, prvního
učitele ve Vítochově Tomáše Jurena, školní budovy, učitelů a školního vyučování, budou součás připravované výstavy s názvem „Dědictví otců“.
K vidění budou fotograﬁe pana Fran ška Mačenky, jehož zásluhou se
zachovaly jedinečné momenty života ve Vítochově.
Zahájení výstavy se uskuteční v neděli 1. července 2018 v kulturním
domě. Výstava bude dále přístupná od vítochovské cyrilometodějské
pou 5. července do neděle 8. července. V případě zájmu bude trvání
výstavy prodlouženo.
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RŮZNÉ, KULTURA
1. Můžeš nám, Hedviko, popsat
svou cestu k designu?
Už jako malá jsem si ráda hrála s
pokojíčky pro panenky anebo jsem
si s kamarádkami vytvářela pokojíčky z klacíků, kamínků a lis v keřích u
domu, kde jsem bydlela. Když jsem
si po škole napsala úkoly, většinou
jsem pak slepovala nějaký papírový
model z „Ábíčka“ (časopis ABC).
Myslím, že moje este cké vnímání velmi ovlivnili moji prarodiče, u
kterých jsem vyrůstala.
Pár let po revoluci jsem nastoupila do německé ﬁrmy He ch, která
vyrábí nábytkové kování. Dostala
jsem příležitost podívat se pracovně několikrát do zahraničí a poprvé
jsem v rámci školení v Německu
navš vila showroom s úžasným
funkčním nábytkem a různými vychytávkami. Do té doby jsem u nás
nic takového neviděla To, jaký nábytek jsem začátkem 90. let minulého
stole viděla v zahraničí, ve mně
zanechalo hluboký dojem a já jsem
zatoužila více se v této profesi angažovat.
Svůj první designový pokoj jsem
navrhla v roce 1997, i když jsem se
tehdy ještě designem neživila. Na tu
dobu to byl velmi moderní pokoj se
zvláštními materiály, barvami i netypickým nábytkovým kováním.
Po roce 2000 jsem začala pracovat u zahraniční ﬁrmy, která vyráběla komponenty pro stavebnictví,
jako jsou okna, podlahové topení,
odpadní trubky. Dostala jsem příležitost přiučit se spoustě zajímavých
věcí, které souvisely s bydlením.
V roce 2012 jsem se přihlásila na
roční kurz do soukromé designové
školy, ale už v průběhu výuky jsem
poznala, že tato škola mi nenabízí
to, co jsem očekávala. Proto jsem
se souběžně s mto kurzem začala
sama dovzdělávat v počítačových
modelovacích programech, jezdila
jsem na různé přednášky o materiálech, sháněla si co nejvíce informací
o moderním navrhování interiérů.
Můj první placený interiér jsem navrhla na podzim v roce 2012 a úplně
mě to chytlo. I když jsem v té době
úspěšně podnikala v jiném oboru,
rozhodla jsem se o postupný přerod
mého podnikání k mojí srdcovce,
což byl a je interiérový design.
2. Lze někde vidět ukázky Tvé
práce? Co myslíš, že je pro Tebe typické?
Vzhledem k tomu, že interiérový
design je většinou soukromou záležitos klientů, kteří si mé služby
objednají, tak jediné místo, kde lze
vidět část mé práce, je internet. Čtenáři si mohou prohlédnout můj web
nebo Facebook, kde jsou mé starší
projekty. Pracuji pod značkou NOVOdesign, takže jsem na internetu
lehce dohledatelná.
Pro moje návrhy je typické hlavně
to, že nechci, aby mnou navržené
domy či byty vypadaly jako designové showroomy, které jsou sice
pěkné na pohled, ale nedá se v nich
14. strana

HEDVIKA NOVOTNÁ
S Hedvikou jsem se potkala na jednom školním srazu; byla to ž ve třídě, kterou jsem krátce učila. Zaujala mě svou prací i m, jak o ní dokáže
vyprávět. A tak jsem Hedviku přemluvila k rozhovoru, protože si myslím,
že je dobré představovat také mladou generaci, na kterou bychom měli
myslet zejména.
Rozhovor připravila J. Michálková
bydlet, protože v nich chybí o sk klienta. Myslím, že nemám vyhraněný
rukopis, protože jsem vždy limitovaná klientem. Mým cílem je navrhovat takové prostory, kde se budou
klien cí t opravdu doma. To znamená, že musím znát jejich životní
styl, jejich zájmy, jejich požadavky
na prostor. Pracuji tak, abych se pod
výsledný interiér směle podepsala a
stála si za ním.
3. Jaké interiéry se Ti líbí a kde
hledáš inspiraci?
Líbí se mi takové interiéry, které
jsou něčím zajímavé, ale jsou zároveň harmonické. Takové, které nevypadají, jako když kočička a pejsek
vařili dort. Mnoho lidí podceňuje základ interiéru, jako
je podlaha, kvalitní osvětlení,
dobré omítky, stropy, dveře.
Pokud je špatný základ interiéru, tak to ani designový
nábytek nezachrání. Líbí se
mi interiéry, které jdou ruku
v ruce s architekturou daného domu, a které c genius
loci budovy či místa.
Inspiraci hledám vždy v
rozhovoru s klientem, v budově, kde se bude projekt

realizovat, případně v místě, kde
bude nová stavba stát. Ráda se podílím na rekonstrukcích starých prvorepublikových vil či domů z meziválečného období. To pak inspirace
přichází sama.
Velmi často se účastním různých
seminářů o nových materiálech či
inova vních způsobech zpracování
a netradičního použi . Jsou to odborná školení pořádaná výrobci či
dodavateli. Na těchto seminářích
také leckdy přichází ta správná inspirace pro moje projekty.
4. Vzpomínáš na rodnou Bystřici? A co plány do budoucna?
Nejhlubší a nejkrásnější vzpomín-

ky na Bystřici mám z mého předškolního věku, kdy jsem velkou část
dětství trávila u prababičky Pepičky
Novákové, která bydlela Pod Horou.
Vzpomínám na lezení po stromech,
na letní válení sudů ze staré sjezdovky, hledání pokladů v potoce u kravína, sjíždění Bratrušínské ulice středem na koloběžce či v káře, vzpomínám na šplhání na střechy starého
Krasu Pod Horou i na pouliční bojůvky mezi dvěma partami dě .
Pokud jde o mou budoucnost, vůbec ji neplánuji. Jen se chci více zaměřit na svou přednáškovou činnost
a také mám pár snů souvisejících s
designem. Bylo by pro mě výzvou
navrhnout ﬁremní kancelář či relaxační zónu v takzvaném „googlovském stylu“. Zajímavé by také bylo
podílet se na realizaci ekologického
bydlení na minimálním prostoru.
A moc ráda bych se také věnovala
zvelebení veřejného prostoru na
některém z panelových sídlišť, i když
toto přání už trochu vybočuje z role
interiérového designéra :-).
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KULTURA

(Pokračování ze str. 1)
Nevhodné chování diváků si bere na
paškál Loriotův tzv. kašlací koncert a
skutečnou výzvou posluchačům bude
také proslulá (a poněkud kontroverzní)
skladba Johna Cage 4ʹ33ʹʹ; nebudeme
však prozrazovat předem, v čem tkví
jeho záludnost… Publikum čeká také
příjemné Polyfonické tango Alfreda
Schni keho nebo virtuózní Koncert
pro orchestr a sólový psací stroj Leroy
Andersona. Nenechte se zmást: sólista

musí být opravdu znamenitý umělec
– bicista a typista v jedné osobě – aby
patřičně přednesl svůj náročný part!
Vrcholy programu se bezpochyby
stanou tradiční klasické kousky velkých
mistrů kompozice: Scherzo capriccioso,
interpretačně mimořádně ob žné a
zároveň jedno z posluchačsky nejvděčnějších děl Antonína Dvořáka, i brilantní Scherzo z Beethovenovy tře symfonie zvané Eroica vykouzlí spokojený
úsměv na každé tváři, aniž byste tušili

proč… na zahajovacím koncertě se pokusíme zodpovědět otázku: „Čím může
být hudba v pná?“ Přáním organizátorů fes valu je, aby se publikum při hledání odpovědi cí lo příjemně a odneslo si nezapomenutelný zážitek nejen ze
zahajovacího koncertu, ale z každého
dalšího večera letošního ročníku.
Bystřice bude 15. června hos t další
koncert fes valu: Orchestr Berg spolu s houslistou a skvělým hereckým
improvizátorem Mar nem Zbrožkem

Slavnostní zahajovací koncert MHF Concentus Moraviae
CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma
HUDBA A HUMOR 01 06 — 27 06 2018

pá 01 06
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům, 19:00 hod.

Slavnostní zahajovací koncert

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
MARKO IVANOVIĆ / dirigent

Pátek 1. 6. 2018 / 19:00 hodin
Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní dům
PKF – Prague Philharmonia
Marko Ivanović / dirigent
Program:
Antonín Dvořák: Humoreska č. 7 Ges dur, op. 101
Ludwig Van Beethoven: Symfonie č. 3 / Scherzo
Erik Sa e: Parade
Edvard Grieg / Loriot: Hustenkonzert
John Cage: 4’33’'
Alfred Schni ke: Polyphonischer tango
Leroy Anderson: Typewriter
Antonín Dvořák: Scherzo capriccioso
cena vstupenek 500 Kč / 350 Kč
(v Bystřici n. P. do 31. 5. se slevou 50 Kč)
předprodej vstupenek: Bystřice nad Pernštejnem –
Kulturní dům, Luční 764
v sí TICKETPORTAL – www. cketportal.cz

předvedou scénickou performanci
Pst… Maestro přichází!, kterou režijně
přichystal Ondřej
Havelka. Podrobné informace o
celém fes valovém programu
naleznete na adrese www.fes valcm.cz.
Dirigent Marko Ivanović

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma
HUDBA A HUMOR 01 06 — 27 06 2018

pá 15 06
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům, 19:30 hod.

ORCHESTR BERG
PETER VRÁBEL / dirigent
MARTIN ZBROŽEK / housle, dirigent
György Ligeti: Aventures, Ondřej Adámek: Ça tourne ça bloque aneb Dojmy
z japonských měst ve třech částech, Martin Zbrožek a Orchestr Berg:
Psst...Maestro přichází!

úterý 5. června 2018 v 17.00
KD v Bystřici nad Pernštejnem

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových knih.
Knihy pro dospělé:
Aleksijevič Svjatlana
Brzáková Pavlína
Burke Chris ne
Co erell T.A.
Delvaux Catherine
Herman Marek
Mankell Henning
Mlynářová Marcela
Novák Jan A.
Ramadani Zana
Suchý Jiří
Tabery Erik
Tučková Kateřina
Viewegh Michal
Knihy pro mládež:
Braunová Petra
Hawkins Sarah
Klimentová Jana
Koutná Libuše

Válka nemá ženskou tvář
Kryštof ADéHáDé
Jóga pro zdraví
Co Alice neřekla
100 receptů pro rozkvetlou zahradu, balkon
i terasu
Najděte si svého marťana
Švédské holínky
Samorostka
Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska
Zahalená hrozba
Klaun si povídá s Bohem
Opuštěná společnost
Vitka
Muž a žena
Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
Příběhy se šťastným koncem. Vyplašený
jezevec
Trable s tátou
Káťa a Škubánek

„Malování pro dě “ s Adolfem Dudkem
V pátek 6. 4. bylo v naší knihovně hodně veselo. Navš vil nás již tradičně
pan Adolf Dudek, který ve své zábavné interak vní show s názvem Malování
pro dě v pně představil svoji práci ilustrátora. Program byl určen žákům
3. tříd ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem a také přijely dě ze ZŠ Zvole
a ZŠ Písečné. Závěrečná autogramiáda byla zajímavá m, že skvělý Adolf
Dudek se dětem nepodepisoval jen do knih, ale i na ruce a dokonce obličej.
Dopolední akce pro žáky byla realizována v rámci projektu Mikroregionu
Bystřicko „Bystřicko čte dětem 2018” za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina,
společnos E.ON, časopisů Dráček a Pastelka.

„Pejsek a kočička“
V pondělí 21. května 2018 se v naší knihovně poprvé představí Kamil Koula a jeho Divadlo KK. Dopolední loutkové představení „Pejsek a kočička” je
určené pro dě bystřických MŠ.

Literární práce od našich mladých spisovatelů nekončí. Na
nové příspěvky z letošní Dětské soutěže se můžete těšit
již v druhé polovině tohoto roku. Oceněné práce budou
zveřejňovány postupně v měsíčníku Bystřicko stejně jako
dosud. V případě delších prací bude zveřejnění probíhat i na
webu www.regionbystricko.cz
Zaměstnanci Mikroregionu Bystřicko
Městské muzeum BnP Vás zve
na výstavu

KRESLENÉHO
HUMORU A FOTOGRAFIÍ
11. 5. - 31. 8.
2018

NEPRAKTA - KITNER
výstava kreseb Jiřího Wintera Neprakty
a Jiří Winter Neprakta na fotografiích Jaromíra Kitnera
výstava kreseb známého českého karikaturisty a humoristy doplněné o
fotografie, na kterých je zachycen brněnským fotografem Jaromírem Kitnerem

vernisáž 11. 5. 2018 v 16.30 Městské muzeum BnP

Natálie Schmidtová ve Zlíně
Natálie Schmidtová (1895 Dobriňka, Rusko – 1981 Rozsochy) je
autorkou na pomezí naivního umění a art brut. V poslední době jsou
objevována díla její dcery Milady Schmidtové –
Čermákové, jak doložily
výstavy ve Zlíně a Jihlavě.
Ovšem Krajská galerie
výtvarného umění Zlín
připravila výstavu také
matce Natálii.
Obrazy této neškolené
umělkyně se vyznačují
citlivos pro barevné
kompozice a schopnos
vyjádřit radostnou poe ku prostou stylizací předmětů a postav. Za druhé
světové války bydlela s rodinou ve
Zlíně, kde začala tehdy téměř padesá letá Natálie, mo vována svojí

dcerou Miladou, malovat. Svá témata brala ze vzpomínek na dětství
prožité na Sibiři, ale malovala i své
sny a představy. Už její první výstavy
v roce 1946 v Praze a
v Paříži v ní odhalily
významnou
představitelku světového
naivního umění. My ji
máme spojenou s její
činnos na Nových
Dvorech, v Domanínku a také v chatě u
Domanínského rybníka (katastr Rozsochy),
kde žila až do konce
svých sil.
Vernisáž proběhne
ve Zlíně 29. 5. 2018
v 17:00 hod. a výstava pod názvem
Vzpomínky a sny potrvá do 9. 9.
2018.
-HJ-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 34

Pamětní deska Antonínu Bočkovi

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

V listopadu 2008 byla na chodbě
Městského muzea v Bystřici odhalena pamětní deska z umělého pískovce zdejšímu rodákovi Antonínu
Bočkovi. Vedle portrétu a pod ním
stojí text: „ANTONÍN BOČEK/ 1802
Bystřice n. P./1847 Brno/1. moravský zemský/archivář a historiograf“.
Autor je neznámý, řemeslnou práci zhotovila ﬁrma Alerion s.r.o. Brno.
Hynek Jurman
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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or

amily.cz, z.s.

1, 2, 3, … Rodina 2018
Dne 21. 4. 2018 proběhl v Kulturním
domě Bystřice nad Pernštejnem již 5.
ročník akce k Mezinárodnímu dni rodiny 1, 2, 3, … Rodina.
Odpoledne se linulo ve znamení
odpočinku a zábavy pro celou rodinu
i samotní účastníci byli napříč generacemi. Celý program odstartovaly Maminky z Domanína, které společně se
svými ratolestmi předvedli pohádku
O veliké řepě. Dále vystoupily dě z MŠ
Pohádka, Aerobik team Jitky Exlové,
dámy z tanečního souboru Sedmilhářky, Dance Style a ZŠ Tyršova Bystřice
n. P. Za jejich báječné výkony jim mto
ještě jednou děkujeme.
Programem nás po celou dobu
provázeli klauni Žíža a Fif z Divadla Netratrdlo, kteří měli připravené soutěže
a hry, za které dě obdržely sladké odměny. 😊
Stejně jako v minulých ročnících, tak
i letos bylo vrcholem programu udělení cen za výtvarnou a literární soutěž, tentokrát na téma „Co je rodinné
štěs ?“ Do soutěže se zapojily MŠ, ZŠ,
VOŠ, SOŠ, Gymnázium z Bystřice nad
Pernštejnem a okolí, dokonce dorazily
i soukromé výkresy přímo na adresu
For Family.cz, z.s., za což děkujeme.
Letos bylo skutečně velké množství
soutěžících. Nakonec bylo vybráno
32 výherců. Vzhledem k tomu, že to
porota při rozhodování neměla vůbec
jednoduché, jsou všichni vítězi.
Tímto děkujeme těm, bez kterých
by to nešlo, a to našim sponzorům –
Město Bystřice nad Pernštejnem, společnost Wera Werk s.r.o., Kulturní dům
Bystřice n. P. a For Family.cz, z.s.
Nakonec velké poděkování všem,
kteří se podíleli na organizaci akce a
zajišťovali její hladký průběh, hlavně
výbornému zvukaři DJ Mirek – Miroslav Koudelka, který nejen že ozvučoval
celou akci, ale zajis l i diskotéku a díky
vypuštěné mlze si dě připadaly jako
v pohádce.
Už nyní se na Vás těšíme za rok již
na 6. ročníku akce 1, 2, 3, … Rodina.
Za For Family.cz, z.s.
Jana Tomanová a Marcela Dědová

Setkání pracovníků DOMOVA PRO SENIORY
MITROV a dobrovolníků z DOMÁCÍHO HOSPICE
VYSOČINA Nové Město n. M.
V úterý 20. 3. 2018 proběhlo v domově setkání pracovníků domova a
dobrovolníků DHV. Cílem setkání
bylo vzájemné poznání se z důvodu
výměny pracovníků domova, dobrovolníků, poděkování za dlouholetou
spolupráci a rozloučení se s p. ředitelem Ing. Petrem Havlíčkem, který
odchází do důchodu.
Dobrovolníci nejprve omluvili ze
setkání p. ředitele Havlíčka z důvodu
neodkladného jednání v Praze. Poděkovali za přije v domově, vstřícnost,
18. strana

ochotu, práci všech pracovníků. Sdělili, že do domova jezdí rádi, mají zde
„vyhrazené tradiční úterky“. Také jsme
se dozvěděli informace o vzniku DHV,
jejich začátcích a velké vy ženos
v současné době.
Pracovníci domova poděkovali za
dlouholetou a bezproblémovou spolupráci, ve které budeme rádi nadále
pokračovat.
Renata Musilová
sociální pracovnice
koordinátor dobrovolníků
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ, KULTURA

PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ - 2
Už 12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začal 1. května 2018 a potrvá až do konce října. Soutěžící procestují kus Bystřicka, přitom mnoho hezkého uvidí, cestou nasbírají razítka (letos může zase tři kusy nahradit selﬁe fotograﬁemi), odpoví na
otázky a po odevzdání vyplněné legi mace se budou těšit na výhru. I letos jsme soutěž pojali tema cky. Po spisovatelích a malířích přichází
řada na sportovce Bystřicka.
Účastníci soutěží o 13 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna na sezonu 2019 (za 9 správně vyplněných rubrik) a volnou vstupenku
do Centra Eden pro sezónu 2019 mimo akci Fes val minipivovarů (za 8 správně vyplněných rubrik).
Z kravína až na mistrovství světa

Ing. MARTA TULISOVÁ

(16. 1. 1949 Nové Město n. M.)
Překrásným sportem je cyklis ka! V roce 1968 odstartovala zářivá
kariéra Marty Tulisové z Dlouhého. Už jako žákyně 8. třídy jela na
sportce do Křižanova, aby při Závodu míru spatřila Jana Smolíka.
Po škole trénovala při těžké práci v
kravínu, nejvíce po nocích. V roce
1967 se jako osmnác letá zúčastnila žďárského kritéria a skončila
na samém konci závodního pole.
Trénovala pak tak urputně, že ani
neuzvedla nohy a musela si na ně
uvázat provázky, které tahala rukama. Proto se díky kondici prosadila
natolik, že do dvou let reprezentovala na mistrovství světa! Už v roce
1968 skončila na kritériu v Přibyslavi tře , vyhrála závody Jihlava–Stonařov a zpět i Žďár–Vojnův Městec
a zpět. Na mistrovství Moravy ji
potom připravil o vítězství bezo-

hledný motorista, takže skončila
po pádu druhá. Pak vyhrála závod
Okolo Lipnice a na mistrovství ČSSR
na 54 km skončila za vítěznou Polanskou stříbrná a byla zařazena do
reprezentace pro MS v Brně. To se
jelo o rok později a Marta se tehdy stala snadno přebornicí horácké oblas a v Ostravě i přebornicí
Moravy 1969. Pro nemoc však nestartovala na mistrovství republiky,
takže musela jet kvaliﬁkační závod
o mistrovství světa. Ten vyhrála s
převahou. Na soustředění před samotným šampionátem odjela do
Brna z Dlouhého v deš na kole a
v samotném závodě táhla snad dva
kilometry dese člennou skupinu za
vedoucí Američankou, aby ji před
cílem celá skupina předjela. Marta skončila poměrně svěží na 11.
místě ve stejném čase jako stříbrná
závodnice. Šlo o největší úspěch
závodnice i celé žďárské cyklis ky.
Marta se druhý den podívala na závod mužů, sedla na kolo a šlapala

domů do Dlouhého!
V roce 1969, krátce po úspěšném vystoupení na MS v cyklis ce,
se Tulisová objevila na startu MSM
jako první žena v historii. Doběhla
28. v čase 2:32:24, vítězný Podmolík měl čas 1:57:46.
V roce 1970 připravil Tulisovou
defekt o tul přebornice Moravy
a na mistrovství ČSSR byla tře jen
13 s za vítězkou. Ještě v roce 1976
se po tříleté odmlce objevila na
startu mistrovství republiky v Prostějově, kde skončila 4. Svoji úspěšnou kariéru ukončila v tomto roce
6. místem při třech defektech na
přeboru České republiky ve Žďáře.
Kromě kola proháněla i lyže, největším úspěchem bylo 19. místo na
MR na 10 km. Po provdání změnila
cyklistka jméno na Hegerová a v
Nyklovicích se dosud věnuje jako
důchodkyně práci v zemědělství.
Založil vírský maraton

Doc. RNDr. FRANTIŠEK VOJTA
(13. 4. 1902 Brno – 16. 6. 1973 Tišnov)

Marta Tulisová zcela vpravo.

Spoustu průkopnických činů provedl na Vysočině Fran šek Vojta z
Brna. Byl nejen výborným atletem,
ale také o sportu publikoval, založil vysokoškolský sport v Brně a se
svými žáky zajížděl i do Štěpánova.
Na letním táboře v Hamrech u Štěpánova postavil v roce 1936 první
saunu v republice. V padesátých
letech založil Malý svratecký maraton a u Vojtěchova pořádal závody
v orientačním běhu.
Malý svratecký maratón z Víru
do Nedvědice a zpět měří 32 km
a láká závodníky zvučných jmen i
neznámé nadšence z okolí. Vymyslel jej právě Fran šek Vojta, lektor
tělesné výchovy a sportu. Vedl tělovýchovné kurzy (atle cké, plavecké, herní i lyžařské), cvičil v Sokole,

účastnil se jako funkcionář olympiád, vedl reprezentační družstvo
atletů na Světových studentských
hrách v Paříži (1937). Po nástupu
komunistů skončil u lopaty! Od
roku 1954 pracoval na stavbách
Kružberské a Vírské přehrady.
Vychoval celou řadu šampiónů a
pozvedl náš sport na mezinárodní
úroveň. První ročník MSM se běžel
17. října 1954 a mezi 17 závodníky
byl i sám zakladatel, ač měl už 52
roků. Historický 1. ročník vyhrál
Hulák z PDA Mar n v čase 2:06:58.
Druhý ročník vyhrál Michálek ze Sp.
Sokolovo před Hulákem a Katolickým. Opět běžel Vojta a nejlepší
družstvo měla Nedvědice (Musil,
Strážnický, Prokůpek). V té době
běhal i Vejpustek z Věžné a také
Gonda ze Štěpánova.
Do Víru se vždy rádi vraceli známí a dobří běžci (Podmolík,
Chudomel,
Rusek, Florian,
Bukovjan, Orálek), ale třeba
i žokej Václav
Chaloupka,
vítěz
Velké
P a r d u b i c ké ,
lyžařský šampion Fran šek
Šimon či známý jedlík Kamil Hamerský.
Rekord drží Jiří
Homoláč časem 1:45:02 z
23. 8. 2014.
Hynek Jurman
Použitá literatura:
Jurman, H.: Ozvěny Vysočiny,
Kol.: 50 let MSM ve Víru 19542003, Jurman, H.: Nesmazatelné
stopy.

OPRAVTE SI
V INFOROČENCE
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

www.bystricenp.cz
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Poliklinika, Zahradní 580
Bystřice n.P.
Telefon:
952 222 222
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AKADEMIE BYSTŘICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Již po páté jsme se všichni sešli na
Akademii mateřských škol, která se
podle počtu přítomných těší v Bystřici
n. P. velké oblibě.
Součás Akademie byla i výstava
dětských prací ve foyer, kterými každá
MŠ prezentovala svou činnost.
Všechny přítomné přivítala ve středu 18. dubna 2018 paní ředitelka Mgr.
Vlasta Moncmanová ve velkém sále
KD. Krátce pohovořila o historii a práci
mateřských škol v Bystřici n. P. a poté

už následoval program jednotlivých
mateřských škol.
Mateřská škola Korálky zahájila
Akademii pásmem Jaro, léto, podzim,
zima, ve školce je pořád prima. Dále
následovalo vystoupení MŠ Pohádka s názvem Pohádka jde do světa a
Akademii ukončila MŠ Čtyřlístek dětským muzikálem Pomáda.
Sál plný rodičů, hostů a příbuzných
odměnil malé tanečníky bouřlivým
potleskem.

Všechny mateřské školy
předvedly svá vystoupení
s rados a elánem, dě se
při nich ukázaly v nápaditých
kostýmech, které zážitek z
jednotlivých vystoupení ještě
více umocnily.
Naše poděkování patří
panu Miroslavu Koudelkovi,
který celý program ozvučil a
doplnil prezentací fotograﬁí
ze života mateřských škol,
paní Mgr. Jitce Čechové,
která pro něho prezentaci
připravila a dále i panu ing.
Ludvíku Veselému, který celý
program snímal videokamerou. A v neposlední řadě také
všem dětem a zaměstnancům MŠ, kteří se zasloužili
o zdárný průběh celé akce.
Doufejme, že tato Akademie nebyla poslední a že
už nyní se můžeme těšit na další, v pořadí již šestou, Akademii MŠ.
Dě a zaměstnanci bystřických mateřských škol

VÝSTAVA NOŽŮ VE SVRATCE
V hotelu Mánes ve Svratce se v sobotu a v neděli
9. – 10. června 2018 bude
konat již III. ročník prodejní
výstavy rukodělných nožů a
nožířských výrobků NOŽE
NA VYSOČINĚ, v nichž naleznete mistrovství kovářů,
rytců, řemeslníků a dalších
umělců. K vidění budou nejen nože české výroby, ale
také se představí nožíři ze
Slovenska i nože vyrobené
v Rusku.
Součás výstavy je také
doprovodný program pro
všechny generace v areálu rozlehlé zahrady hotelu
(ak vity pro tvořivé ručičky, soutěže pro dě , dětský
koutek,… )
V sobotu večer se bude
konat raut s neomezenou
konzumací od 19.00 hod.
(290,-/dospělá osoba, pro dě sleva dle věku. Nutno objednat předem!
e-mail: info@hotel-manes-svratka.cz nebo na mobilu: 733 338 906)
Těšíme se na Vás!

ĀĆĀÝ°ěKČK
K TECHNOLOGII
BUDOUCNOSTI...
www.satt.cz
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Charitní záchranná síť je k dispozici Žďárská Charita uklízela Vysočinu
I v letošním roce se uživatelé a pra- pořila třída 5. B Základní školy Nádraži na Bystřicku
covníci žďárské Charity opět zapojili do ní. Naši uživatelé i dě ze základní školy
V Oblastní charitě Žďár nad Sázavou vznikl na začátku letošního roku
nový projekt s názvem CHARITNÍ
ZÁCHRANNÁ SÍŤ. Jedná se o službu, která navazuje a rozšiřuje službu
dříve známou pod názvem „Pomoc
lidem v nouzi“. Jejím posláním je
pomocí kvaliﬁkovaných pracovníků
poskytovat pomoc a podporu lidem
v živé životní situaci na území, kde
žďárská Charita působí, tedy i na
Bystřicku.
Charitní záchranná síť je určena
osobám, které vypadávají ze systému podpory a pomoci ins tucí a
dalších služeb, nebo je tato podpora nedostatečná. Jedná se o osoby,
které se na Charitní záchrannou síť
samy obrá , nebo jsou doporučeny
jinými ins tucemi nebo službami,
případně jsou ak vně vyhledány
pracovníky záchranné sítě.
„Našim klientům v těžké situaci
můžeme poskytnout především materiální pomoc. Jedná se o potraviny,
hygienické potřeby, oblečení a základní vybavení domácnos . V případě potřeby klienta můžeme dojet
do místa trvalého pobytu, doprovodit na úřad a pomoci s vyřízením
dávek, vystavit úvěrovou jízdenku
apod. Dále poskytujeme základní
poradenství, případně zprostředkování dalších služeb a kontaktů na
ins tuce. Můžeme zprostředkovat i

duchovní podporu,“ vysvětluje Vojtěch Bořil, pracovník Charitní záchranné sítě.
Příkladem péče může být rodina,
která nemá zdroje na úhradu obědů
dětem ve škole. V tomto případě
byla navázána spolupráce se školou. V prvním měsíci uhradila obědy
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
a dále zprostředkovala podporu ze
strany nadace Women for women
tak, aby dítě z této rodiny v nouzi
mělo zajištěno alespoň jedno teplé
jídlo.
Výdej materiální pomoci probíhá
každý čtvrtek od 14.00 do 15.00
hod. v sídle Oblastní charity na
adrese Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou.
V případě existence závažných
důvodů, pro které si osoba v nouzi
pomoc nemůže vyzvednout ve Žďáře nad Sázavou sama, mohou pracovníci sítě pomoc doručit do místa
pobytu.
Provozní doba služby je od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 14.00
hod. Protože pracovník může být
v terénu, je nutný telefonický či
emailový kontakt předem.
Kontakt na pracovníka Charitní
záchranné sítě: Bc. Vojtěch Bořil,
e-mail: vojtech.boril@zdar.charita.
cz, mob. 730 163 134

projektu Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina“.
V Bystřici nad Pernštejnem stejně
jako v loňském roce vyrazili uklízet uživatelé a pracovníci denního stacionáře
Rosa. „Jsem moc ráda, že jsme navázali na minulý rok, kdy nás v úklidu pod-

jsou nadšení pro prospěšnou věc a již
nyní plánujeme další úklidové akce,“
uvedla Bc. Petra Königová, vedoucí
Rosy. Za své si vzali oblast cyklostezky
a okolí Domanínského rybníka. Stejně tak se v Bystřici již tradičně zapojila
i mládež z nízkoprahového zařízení
Nadosah.
Lenka Šustrová

Správaaúdržbalesõ
Zpracováníkalamitníhoa
kõrovcovéhodâeva
Veškeréslužbyvlesnictví
Výrobapalivovéhodâeva – ,ernvír,Brno
MIROSLAV VRÁNEK
TEL.602 712 499,LESYVRANEK@SEZNAM.CZ
WWW.LESYVRANEK.CZ

Blíží se 11. ročník Svátků řemesel a krásy ušlech lých koní 2018
aneb
jedinečná možnost shlédnout pod širým nebem lidová i umělecká
řemesla a přehlídku krásy ušlech lých koní
Kunštát, Panská zahrada – v sobotu 9. a v neděli 10. června se
uskuteční 11. ročník Svátků řemesel a krásy ušlech lých koní,
jenž pořádá spolek Řemesla v Kunštátě.

MASÁZE

-#4'.241î-#/1$+.0/#5©4
E-mail: kapro@outlook.cz
&ĂĐĞďŽŽŬ͗DĂƐĄǎĞ<ĂƌĞůWƌŽēŬĂ
Web: www.masazeprocka.cz

Tel.: 604

349 154
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Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU
Podrobné informace: p. Marcela Horáková, tel. 603 707 214, email:
mzdy@domovmitrov.cz, popř. na www.domovmitrov.cz
Písemné přihlášky na adresu Domov pro seniory Mitrov, p.o.Mitrov 1,
592 53 Mitrov, do 28. 5. 2018
Nástup: 1. 7. 2018 nebo dle dohody.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevybrat
žádného z uchazečů bez udání důvodu.
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Když ještě nebyla televize aneb Babičky a dědečkové, vyprávějte nám!
Dnešní dě si nedokáží představit
svůj život bez internetu, iPhonů a
tabletů, chodí do kina na 3D ﬁlmy,
některé prchají z reálného života do
virtuální reality. Jak se ale žilo v době,
kdy tyto technické vymoženos ještě
nebyly? Jaké to bylo, když ještě nebyla ani televize?
Právě tato otázka se stala letošním
tématem celostátního projektu Tady
jsme doma - Regionální folklór do
škol, v němž je ZŠ Dolní Rožínka zapojena již pět let. Jenže kdo dětem na
tuto otázku odpoví?
Při pátrání po pamětnících doby
„předtelevizní“ nás napadlo oslovit
klienty Domova pro seniory na Mitrově. Z výsledků ankety, která v domově
proběhla, získaly dě spoustu cenných
informací ze vzpomínek babiček a dědečků, z nichž některým je více než 90
let. Zajímavé poznatky z dětství seniorů však přinášely i další nové otázky.
A tak se v pondělí 12. března uskutečnilo milé setkání dě z 1. - 4. třídy se skutečnými pamětníky doby
nejen bez televize, ale také bez se-

šitů, bez pořádného jídla, bez sladkos , bez teplého kabátu a bez bot.
O svém dětství nám přišli vyprávět
paní Emílie Musilová a pan Antonín
Žák. Chlapci a děvčata se dověděli,
že v této nelehké době měly dě sice
spoustu povinnos , ale uměly si také
najít zábavu - četly knížky, povídaly
si, zpívaly písničky, společně si hrály,
vyráběly si hračky, prováděly „rošťa-

činy“, sportovaly, snily, prožívaly dobrodružství. A také se toho spoustu
naučily ve škole. Vždyť naši hosté si
dodnes pamatují abecedu i vyjmenovaná slova! Na závěr dojemného
setkání jsme si společně zazpívali lidové písničky.
Děkujeme paní Miroslavě Špačkové, vedoucí ak vizačního úseku DS
Mitrov, asistentkám paní Lence Uhro-

BYSTŘICKO ČTE DĚTEM 2018
JE U KONCE

Letošní, jedenáctý ročník projektu Bystřicko čte dětem, byl opět
něčím výjimečný. I když se tentokrát
nejednalo o ročník „kulatý“, i přesto
do našeho regionu zavítali zajímaví
hosté. Ilustrátor dětských knih Adolf
Dudek navš vil knihovnu v Bystřici a obec Rožnou, loutkoherec Jan
Hrubec navš vil hned několik obcí,
a to Blažkov, Sulkovec, Dolní Rožínku, Lísek, Velké Janovice, Štěpánov,
Vír, Rožnou a ZŠ TGM Bystřice. Do
Rožné v letošním roce zavítala také
herečka Bára Štěpánová známá jako
„Babeta“ z Ordinace v růžové zahradě a mnoho dalších vzácných hostů.
Čtení se letos účastnilo 20 obcí našeho regionu a 3 bystřické školy, v
průběhu ledna až dubna proběhlo

celkem 73 čtení. Pomyslnou tečkou
celé této akce bylo „velké čtení“, které uspořádal Mikroregion Bystřicko
ve spolupráci s Městem Bystřice nad
Pernštejnem a společnos E.ON.
Toto čtení se konalo 4. dubna v centru Eden a zúčastnilo se ho více než
100 dě z bystřických škol. Hlavními
hosty čtení na Edenu byli hejtman
Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek,
generální ředitel společnos E.ON
pan Mar n Záklasník a také lékař
české olympijské výpravy na ZOH
2018 pan doc. Pilný z novoměstské
nemocnice.
Závěrem bychom chtěli za celý
Mikroregion Bystřicko poděkovat
našim sponzorům, zejména Kraji
Vysočina, společnos E.ON Česká
republika s.r.o. a také vydavatelům
dětských časopisů, kteří nám každoročně zdarma poskytují neprodaná
čísla dětských časopisů z předchozího roku. Z nich jmenujme zejména
časopisy Sluníčko, Mateřídouška a
ABC. Doufáme, že tato krásná tradice bude i nadále úspěšně pokračovat.
Pracovníci Mikroregionu Bystřicko

vé a Ladislavě Uhrové za doprovod
našich hostů, asistentkám paní Janě
Pokorné a Marii Valové za uskutečnění ankety i všem dalším, kteří pomohli
naše vzájemné setkání uskutečnit.
Téma život bez televize bylo
mo em i dalších setkání se zajímavými lidmi při akci Dolní Rožínka čte
dětem. V úterý 13. března nás navš vil loutkoherec MgA. Jan Hrubec s
pohádkou o Princi z knížky. Ve čtvrtek
přijala naše pozvání autorka projektu
Tady jsme doma PhDr. Alena Schauerová. Četla dětem z knížky Fran ška
Hrubína O Květušce a její zahrádce.
Program obou dnů oboha ly naše
dě svými pěveckými i tanečními
vystoupeními, v připravených dílničkách si vlastnoručně zhotovily výrobky, se kterými si mohou hrát. V průběhu celého týdne si tak vyzkoušely,
že život bez televize nebyl vlastně tak
úplně nudný a prázdný, že knížky, divadélko, písničky a povídání mohou
být zábavnější než sezení před obrazovkou či displejem.
Ivana Janoušová
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Naše hasičská liga 2018
Do jubilejního 10. ročníku,
vstoupila soutěž
hasičských žákovských a dorosteneckých družstev
nejen pod novým názvem, ale
i s novým logem. Ostatní dobré zůstalo. Skvělá práce organizátorů, nadšení
a zápal soutěžících, zodpovědnost rozhodčích, přízeň diváků a v neposlední
řadě velká štědrost a podpora ze strany sponzorů a partnerů ligy.
To vše se opět vzájemně propojilo a
výsledkem je atrak vní napínavé klání
mladých nadějí hasičského hnu v našem regionu.
Skutečnost, že do tohoto zápolení letos zasáhne 27 týmů žáků a 10
družstev dorostu ze 16 sborů dobrovolných hasičů náležejících do 7 hasičských okrsků, svědčí o neutuchajícím

zájmu o tuto ligu.
Všichni, kdo by chtěli nasát skvělou
atmosféru soutěže, mohou přijít fandit na jednotlivé závody. Po úvodním
setkání 5. května v Nedvědici (proběhlo po uzávěrce článku) bude následovat měření sil ve Stříteži – 26. května,
v Bukově – 9. června, v Ubušíně – 23.
června, v Branišově – 1. září a vše vyvrcholí 15. září v Rozsochách.
Další podrobnos ohledně ligy
naleznete na webových stránkách:
www.okrsekdr.cz
Na závěr poděkování partnerům a
sponzorům ligy, kterými jsou:
Nadace ČEZ, Wera Werk s.r.o. Bystřice n.P., Cormen s.r.o. Bystřice n. P., AJ
Kompresory s.r.o. Pikárec, Míchárna
Ubušínek s.r.o., Zítka, střechy-okapy,
HVP a.s., OSH ČMS Žďár nad Sázavou,
Plazmatech Systems s.r.o. Nové Město na Moravě, SnugDesign s.r.o. Brno.
Radek Štourač, člen vedení ligy

Úklid v Rovečném

V sobotu 7. 4. 2018 jsme ani my v
Rovečném nezůstali pozadu a zapojili
se k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. Vysbírali jsme veškerý nepořádek nejen okolo příjezdových cest
do Rovečného, ale i ve vesnici. Akce
se zúčastnila skupinka nadšených
dobrovolníků s dětmi. Poděkování

patří také pracovníkům obce, kteří se postarali o odvoz nasbíraných
odpadků. Takto příjemně strávené
chvíle vyús ly k naplánování další
společné akce, která se bude konat
20. 5. 2018 od 11-16 hod. na náměsnazvaná "1. Rovečínské kufrování".
-HB-

Hrajeme, objevujeme, staráme se,
pěstujeme, učíme se!

TJ Baník Dolní Rožínka, z. s.
zve všechny, co se rádi baví na

OSLAVU 60. VÝROČÍ FOTBALU
30. června 2018
na fotbalovém hřišti
Program:
9:00 hod. sraz účastníků
10:00 hod. zahájení
10:15 hod. sportovní hry pro všechny generace (kdo si hraje, nezlobí)

Pomalu začíná jaro a u nás ve školce to poznáme nejen venku, ale i ve
třídě a za okny. Víte proč? Když se někdo projde kolem školy, uvidí kuřátka
se zbytky skořápek, které malovaly a
vystřihovaly dě z mateřské školky,
namalované tulipány a sněženky.
Ve třídě máme na oknech zajíčky
– dě daly do ustřižených pet - lahví
hlínu, do které zasázely obilí. Nalepily papírová očička a barevná dlouhá
ouška. Samozřejmě nezapomněly
na čumáček z plyšové kuličky a fousy
z lýka. A zajíčci se na nás každý den
smějí a dě je zalévají. Za chvilku a
budou krásně „vlasa “! V zimě jsme
si vyrobili z keramiky misku - ovečku
a tam jsme si do vaty zasázeli řeřichu.
Postupně ji stříháme a ochutnáváme
na pomazánce, co nám připraví naše
paní kuchařka.

Protože máme na školní zahradě
záhonky, začali jsme si předpěstovávat
rajčata a fazolky, které máme v plastových kelímcích a pozorujeme, jak
vyhání kořínky. Za chvíli vytáhneme
nářadí a pus me se do sázení ředkviček a mrkve! Už se všichni těšíme, jak
nám zelenina poroste a ochutnáme ji!
Všichni to ž víme, kolik práce a úsilí
nás stojí, než ji vypěstujeme.
Ve školce je nám dobře - máme
nové molitanové kostky, ze kterých
stavíme domečky, kolem kterých
jede molitanový vláček! Maminky
v kuchyňce vaří oběd a projdou se s
panenkami v kočárku na procházku.
Kdo má chuť, vyrábí si něco zajímavého u stolečku, maluje nebo hraje s
dinosaury u magne cké tabule. Kluci
se prohání okolo na motorce nebo v
au čku. Někdo si chce pohrát s keramickou hlínou a něco
vytvořit: misku, panáčka nebo jen nakrájet na
kousky či udělat hada!
Kdo máte chuť, přijďte
se za námi do školky podívat na Den otevřených
dveří a třeba i přihlásit!
Zápis do MŠ Prose n se
koná 10. 5. 2018.
Srdečně Vás zve
Helena Pavelková,
učitelka MŠ

14:00 hod. fotbalový zápas napříč generacemi
16:00 hod. mezinárodní fotbalový zápas A team DR & UKJ Ottenthal
18:00 hod. představení RYTÍŘŮ ZEMĚ ZUBRA (historicko-scénický
šerm)
po soumraku promítání amatérského fantasy filmu z vlastní produkce
Rytířů Země zubra „PROKLETÍ“
Následuje volná zábava. Občerstvení zajištěno.

Přijďte s námi oslavit 60 let fotbalu na Dolní Rožínce, všichni
jste srdečně zváni.
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MAS ZUBŘÍ
ZEMĚ,
o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393/4, 739 393 111/121
Průběžná informace k 2. výzvě MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 15.02.2018 v pořadí již druhou výzvu MAS pro Program rozvoje
venkova (dále jen PRV). Příjem žádostí o dotaci byl ukončen 28.03.2018. Žadatelé projevili zájem
o 4 vypsaná opatření z celkových 6.
Co do počtu přijatých žádostí o dotaci ve výzvách MAS pro PRV se MAS Zubří země, o.p.s. propracovala
celorepublikově na přední příčky - celkový počet přijatých žádostí této výzvy činil 77 žádostí o dotaci.
Celkový objem požadované dotace na 4 opatření výzvy pak dosahuje 19 610 819 Kč, přičemž alokace
na žádaná 4 opatření výzvy byla vypsána souhrnně ve výši 12 500 000 Kč (celková alokace výzvy 16 500 000 Kč).
Počet přijatých žádostí o dotaci po opatřeních včetně celkové požadované výše dotace na opatření:
x Fiche 7 – Modernizace zemědělského podnikání: 40 přijatých žádostí o dotaci, celkový objem
požadované dotace na opatření 9 745 094 Kč (vypsaná alokace na opatření – 2 500 000 Kč)
x Fiche 8 – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství: 4 přijaté žádosti
o dotaci, celkový objem požadované dotace na opatření 954 700 Kč (vypsaná alokace na
opatření – 3 000 000 Kč)
x Fiche
12 –
Modernizace
nezemědělského
podnikání: 21
přijatých
žádostí
o dotaci, celkový objem požadované dotace na opatření 6 478 569 Kč (vypsaná alokace na
opatření – 5 000 000 Kč)
x Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů: 12
přijatých
žádostí
o dotaci, celkový objem
požadované
dotace
na
opatření
2 432 456 Kč (vypsaná alokace na opatření – 2 000 000 Kč)

MAS Zubří země, o.p.s. nepřijala žádné žádosti o dotaci v těchto opatřeních dané výzvy:
x Fiche 11 – Podpora ekologické stability (vypsaná alokace na opatření – 2 000 000 Kč)
x Fiche 13 – Posilování ekologické stability lesů (vypsaná alokace na opatření – 2 000 000 Kč)
Aktualizované informace k výzvě včetně seznamu podpořených projektů v jednotlivých opatřeních
budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/archiv-vyzev-prv/
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TJ SOKOL, ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Dne 15. 9. 2017 se našemu oddílu
podařilo uskutečnit nábor mladých
stolních tenistů a tenistek. Náboru
se zúčastnilo 8 dětí, z toho šest jich
projevilo zájem se dále stolnímu tenisu věnovat a díky tomu se naše
stolně tenisová základna rozrostla
na 20 členů. Dě projevují ,,překvapivě“ velký zájem o tréninky, trénují
intenzivně, trénink je baví, někteří
jsou velmi šikovní a talentování. Začali
jsme se po dlouhé době zúčastňovat
krajských bodovacích turnajů a mto způsobem chci Šimonu Liškovi,
Adamu Ťupovi, Svatopluku Bagarovi a Viktoru Dobešovi poděkovat za
vzornou reprezentaci našeho oddílu.
Považujeme nábor za úspěšný a pro
náš oddíl velmi ,,osvěžující“. Chceme
na něj dále navazovat tento rok i další
léta, ovšem za současných prostorových podmínek to není možné. (Ale
k tomu se ještě vrá m.)
Velký úspěch zažil minulý rok „A“
tým mužů, kterému se podařilo po
neskutečných 40 letech postoupit do
divize. Tato soutěž představuje velký
výkonnostní a herní skok opro soutěžím na krajské nebo okresní úrovni.
Odehrát proto důstojnou sezonu a udržet se v soutěži pro nás představovalo
hodně složitý a náročný úkol. Navzdory prostředí, ve kterém jsme museli
odehrát domácí zápasy, nega vním
myšlenkám, které byly a jsou spojovány s nejasnos oddílové budoucnos ,
i přes vysokou herní kvalitu našich
soupeřů se nám nakonec podařilo
odehrát skvělou sezonu plnou kvalitního stolního tenisu. Po výhře 10:6
v Chotěboři, v posledním mistrovském zápase, jsme si zajis li nesestupové 10. místo. Špatně si nevedl ani
náš „B“ tým, který se nakonec umístil
v okresním přeboru I. třídy na pěkném 2. místě.
Tato sezóna nám přinesla celou
řadu nových poznatků o fungování a
zázemí klubů hrajících na téhle úrovni. Myslím si, že je obrovská škoda, že
jsme schopni herně konkurovat nejlepším týmům velkých měst jako jsou
Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod,
Žďár nad Sázavou atd. a přitom tak
fatálně selhávat a zaostávat v otázce

zázemí. Musím bohužel konstatovat,
že tato sezóna nebyla vůbec dobrou
reklamou pro TJ Sokol a hlavně pro
samotné město Bystřice nad Pernštejnem.
Jako oddíl s dlouholetou historií,
s rozrůstající se žákovskou základnou
a jako tým hrající jednu z nejvyšších
soutěží v našem městě, bychom se
rádi setkávali s mnohem větší podporou při hledání nového zázemí ze strany města Bystřice nad Pernštejnem.
Jak jsme se letos mohli přesvědčit, tak
oddíly, které měly v minulos podobné problémy, začaly jako sportovní
kluby přecházet pod města, a m se
jim podařilo dosáhnout mnohem větší ﬁnanční podpory. Nalezly adekvátní
prostory, či začaly s výstavbou nebo
přístavbou nové herny ve sportovních
areálech. Prostory sokolovny se bohužel nacházejí v havarijním stavu a nejsou nadále vyhovující pro náš sport.
Nechápeme, z jakého důvodu se
zde nekoncepčně staví nové budovy pro jednotlivé sporty (judárna) a
plánují stavby, které občané Bystřice
nepotřebují (wellness), když máme
v centru města naši sokolovnu, která
potřebuje pouze rekonstrukci, aby
mohla nadále sloužit bystřickým občanům a hlavně dětem. Chápu, že
v době předvolební bude lépe vidět
nové dětské hřiště, ale potřebujeme
dětské hřiště za 6.318.314 Kč?
Přestaňme, prosím, stolní tenis ignorovat a opomíjet, je to olympijský
sport, který se začíná mnohem více
propagovat a medializovat a momentálně zažívá velký vzestup.
Apeluji na všechny v této věci způsobilé osoby, aby se nám pokusily, pokud možno, co nejlepším způsobem
vyjít vstříc a pomoci vyřešit tuto nepříznivou situaci. Nenechme problémovou situaci zajít ještě dál…
Závěrem chci říct, že i přes všechna
úskalí, která nás provází, byla uplynulá
sezóna jedna z nejúspěšnějších za
posledních několik let. Doufám a věřím, že dostaneme možnost na ni dále
navazovat.
Jiří Hertl,
předseda oddílu stolního tenisu
TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem

TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu
10. – 11. 3. 2018 Valašský ﬂeret Zlín
U11 mini žáci: 22. místo Štěpán Bureš,
U11 mini žačky: 1. místo Daniela Prokešová, 6. místo Barbora Hašková.
10. místo Soﬁe Karaﬁátová.
U13 mladší žačky: 1. místo Michala Illeková, 3. místo Daniela Prokešová,
11. místo Petra Kozlová.
24. – 25. 3. 2018 MT Wroclaw
U15 žáci: 150. místo Vojtěch Holemý, 131. místo Nela Loukotová.
U13 mladší žáci: 7. místo Michala Illeková, 119. místo Petra Kozlová.
U11 mini žáci: 7. místo Daniela Prokešová.
5. – 10. 4. 2018 MS Verona Itálie
U17 kade : 71. místo Isabela Sedláková, 94. místo Eliška Malíčková, celkem
114 startujících. 48. místo Marek Totušek, celkem 139 startujících.
U20 junioři 65. místo Marek Totušek, 169. místo Robert König (celkem 188
startujících), 81. místo Isabela Sedláková z celkem 141 startujících.
Družstva juniorky 17. místo z 26 týmů (Macko, Němcová, Matrazsek, Sedláková). Družstva junioři 31. místo z 38 týmů (Totušek, König, Tesařík).
Slušných výsledků se podařilo dosáhnout našim reprezentantům také na
Mistrovství světa v italské Veroně. Tímto chceme poděkovat našim reprezentantům, trenérům a hlavně našim sponzorům, Kraji Vysočina a Městu Bystřice
nad Pernštejnem, děkujeme. Michal Kurfürst byl nominován jako rozhodčí na
Mistrovství Evropy do 23 let v arménském Jerevanu, jemu také děkujeme za
vzornou reprezentaci a všem zmiňovaným gratulujeme.

21. 4. 2018 Pražský turnaj mládeže
U13 mladší žáci: 1. místo Michala Illeková, 3. místo Daniela Prokešová,
9. místo Petra Kozlová.
22. 4. 2018 MT turnaj Mladý mušketýr Praha
U11 mini žačky: 1. místo Daniela Prokešová

Česká Výprava na MS Verona
Zleva: Pavel Vaníček - trenér, Eliška Malíčková, Isabela Sedláková, Adéla
Kocourová, Marek Totušek, Robert König, Michal Kurfürst - trenér, Daniel
Tesařík a Vlas mil Kurfürst - trenér

Střelecké družstvo DDM

hledají do stálého pracovního pomČru

Ĝidiþe nákladního automobilu
Požadujeme:
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny „C“, profesní prĤkaz výhodou
- þasovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovČdný pĜístup k práci a samostatnost
- profesní životopis
Nabízíme:
- nadstandardní finanþní ohodnocení
- zamČstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zamČstnání pĜevážnČ v okolí BystĜice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobnČ na adrese K Ochozi 666, BystĜice n.P. telefonicky na tel.
566 551 500 (ing. Kekrt), pĜípadnČ mailem na kekrt@ts-bystrice.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

4. kolo Střelecké ligy mládeže se uskutečnilo 14. dubna 2018 v sálu DDM ve
Žďáru n. S. Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili Dominik Bárta, Nikola Jarošová,
PetrŤupa,LucieŤupová.Vkategoriichlapcůse DominikBártaumís lna5.místě
a na 6. místě se umis l Petr Ťupa. V kategorii dívek se umís la Lucie Ťupová na
2. místě a Nikola Jarošová na 3. místě. V soutěži družstev se umís lo družstvo
DDM Bystřice n. P. (Ťupová, Jarošová, Ťupa) na 2. místě.
-tr-

ŘÁDKOVÁ
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SEČENÍ A MULČOVÁNÍ trávy tel.: 608 065 337
PRODÁM STP v Koroužné tel: 731 063 271
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AUTO Pečinka, s.r.o.

Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

Poslední možnost zakoupit aktuální model s atmosférickým motorem 1,6.

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
BOPAL DŘEVOVÝROBA s.r.o.

hledají do stálého pracovního pomČru

Štípaná
Ští
á polena
l
volně
l ě sypaná
á
Palivové dřevo měkké štípané

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

Požadujeme:
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny „C“, profesní prĤkaz,
- þasovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovČdný pĜístup k práci a samostatnost
- profesní životopis
Nabízíme:
- nadstandardní finanþní ohodnocení
- zamČstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zamČstnání pĜevážnČ v okolí BystĜice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou

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

Bližší informace osobnČ na adrese K Ochozi 666, BystĜice n.P. telefonicky na tel.
566 551 500, 602 759 601 (ing. Kekrt), pĜípadnČ mailem na kekrt@ts-bystrice.cz

Délka polen 33-50 cm
Délka polen 25 cm

800,- / 1 PRMS
850,- / 1 PRMS

Palivové dřevo tvrdé štípané
Délka polen 33-50 cm
Délka polen 25 cm

1 200 ,- / 1 PRMS
1 250 ,- / 1 PRMS
*Ceny včetně DPH

Tasovice u Lysic
WWW.BOPAL.CZ
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Ĝidiþe popeláĜského vozu

Objednávky
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ŠKODA OCTAVIA TRUMF

439 000 Kč
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TÛ«ÖÙô«½«·ÝÃÖÙËrÝôÙ«ÄäûêôÙËôÄÄËô¨ËôËĀéÄËéËǜǝËǢǝÃÝòȮ
ÝÃËĂÄËÝä¢«ÄÄËôÄĀô½ÝäÄ¨ĀÙË·òɂºËÄäɃËǛʌËǢǛʌȳ
ròĀIbr-bWgB$ÃòĂäÃäĀÃÝÄêôÙËôËéÝÖ½äºé5 899 Kč 
ôäÄºËÃÖ½äÄ¨ËÖË·«ßäÄĀÙéºûÄǠ½äȹǜǛǛǛǛǛ:Ãȳ

Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA FABIA, RAPID a CITIGO.

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
gbIȳȳȳÝȳÙȳËȳȮCÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞȮõõõȳéäËɈéäËȳĀ
rĀËÙËôüÖÛº½êôÙéÄôòĀ]:IIbr-bWgB$ǜȳǟb[-ǜǜǛºsôÄǟǞǤǛǛǛ:ȮÝÖ½äºÖÛÃǜǣǛǠǠǛ:ɂǟǜȮǜǞʌɃȮôüßêôÙéǝǠǣǟǠǛ:ȮÖËÖ½äºûĀéĀôÛÄôÄÝÃ½ËéôûǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙ
ǝǤǝǠǡǠ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙôȳÖË·«ßäÄǞǠǞǤǟǠ:ȮWT[CôäÄÖË·«ßäÄǜǞȮǤǡʌȮ½ºêôÙéǡǛÃÝòȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéǟǣǢǡ:ȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéôȳÖË·«ßäÄǠǣǤǤ:ȮÙËÄÖôÄĀÖé·Ä
êÙËºËôÝĀǟȮǤǤʌȳ]:ITË·«ßäÄ[äÄÙËÝ¨é·¨ôÙ«·ÄÖË·«ßäÄȮÖËô«ÄÄÙéÄɂǠʌÝÖË½éêÝäɃÝéĀÄÄÃËÄéÝòĀĀßºËÄÖÙò¨ËÝôÄ¨ÖË·«ßäÄɂǜǝǛÃÝòɃÖË·«ßäÄÝº½ɂ½«Ã«äÖ½ÄÄ
ǜǛǛǛǛ:ɃȳbäË«Ä«ºä«ôÄÄºÄÄÄºËéôÝÃûÝ½éʧǜǢǞǝĀºËÄȳǣǤȹǝǛǜǝ[ȳȮËÄÝº¨ËĀºËÄºéȮ··ÃÖÛ«·äÃÄôĀÄ«ºÃĀ«ÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳÙé¨ËéÝäÙÄËéĀôĀºËôüôĀä¨ȳ
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INZERCE

výhodné

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
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.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

10% sleva po předložení tohoto inzerátu na ostatní zboží. Akce se nesčítají.

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz

3
2
4
1
7
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