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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Bystřice nad Pernštejnem získala 
tře   místo v soutěži 

„Inves  čně atrak  vní region“
Dne 10. září se naše město zúčast-

nilo fi nálového kola soutěže, kterou 
pořádal Czechinvest společně s MPO, 
a obsadili jsme tře   místo. Za prvními 
Kunovicemi a druhým Letohradem je 
to velký úspěch nás všech.  Porotu, 
která obdržela 26 návrhů, zaujala 
rychlost a smysluplnost řešení útlu-

Na rozloučenou

Dne 19. září 2018 vy-
hasl život mladého člověka, 
Mgr. Radka Vojty, kterého 
jsme všichni měli rádi. Jeho 
život provázely zdravotní 
trable, kterým statečně čelil. 
Byl vždy dobrým parťákem, 
nezkazil žádnou legraci. Ra-
dek byl také odborníkem na 
svém místě, uměl pochválit, 
ale také říci hořkou pravdu do 
očí. Celý úřad ve svém tajem-
níkovi ztrácí člověka, který 
byl jeho budoucností. Volení 
funkcionáři se mění, ale úřad 
pod vedením tajemníka musí 
pracovat. Život nekončí, rodi-
na, přátelé a spolupracovníci, 
musí jít dál!

Radku, sbohem...
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POHLEDNICE A RAZÍTKO K VÝROČÍ

Turis  cké informační cent-
rum v Bystřici nad Pernštej-
nem vydává k 100. výročí 
založení republiky soubor 8 
historických pohlednic Bys-
třice. Ze sbírek městského 
muzea je grafi cky připravila 
do  sku Janka Soukopová. 
Jde o záběry z 20. a 30. let 
z centra města a nechybí ani 
příjezd jednoho z prvních 
vlaků do Bystřice. 

V infocentru také získáte 
nové razítko k 100. výročí 
republiky s T. G. Masarykem.

-HJ-

PŘIPOMENUTÍ 
SENIORŮM 
NAD 70 LET!

Připomínáme, že senioři nad 
70 let mají možnost bezplatné 
jízdy v lince MHD (linka č. 370 
– IDS JMK) v Bystřici nad Pern-
štejnem za předpokladu, že si 
vyřídí průkazku s bezplatným 
kupónem, která vám umožní 
bezplatné cestování i v zónách 
100 + 101 (Brno).

Na základě průkazky IDS JMK 
pak můžete cestovat v MHD 
i po městech Adamov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kyjov, Miku-
lov, Vyškov a Znojmo.

Co je nezbytné k získání prů-
kazky a bezplatného kupónu?
• Průkazkovou fotografi i 
      (rozměr na OP nebo na ŘP)
• Doklad totožnos  
• 30,- Kč na průkazku 

Výdejní místa v Bystřici nad 
Pernštejnem jsou na poště a 
stanici ČD v Bystřici nad Pern-
štejnem. 

Odbor dopravy

mu uranových dolů, zajištění inves-
 ce v PZ a přivedení strategického 

investora. Všem, kteří se na našem 
úspěchu podíleli, patří velký dík.

Pokud k tomu přičteme i nadprů-
měrné hodnocení našeho města 
v rámci Analýzy veřejných zakázek 
všech měst České republiky realizo-

vané Ins  tutem ekonomických 
studií, berou tyto úspěchy vítr 
z plachet opozičním útokům o 
netransparentních výběrových 
řízeních a špatném hospodaře-
ní města.

 Karel Pačiska
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

Po  o o o  á



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ŘÍJEN  LISTOPAD 2018

Sňatky

Úmr  

Narození

Jubilan  

31.8. Petra Kašová
 Michal Tomsa
  1.9. Michaela Kolářová
 Mar  n Samek
15.9. Kristýna Prudilová
 Zdeněk Dický
22.9. Andrea Benediková
 Patrik Sázavský
22.9. Veronika Fleková
 David Havel

KVĚTEN 2018 
22.5. Sofi e Fric
29.5. Samuel Foj  k
31.5. Nina Krondráfová
ČERVEN 2018
  3.6. Tomáš Folprecht
  8.6. Rebeka Stará
11.6. Marek Makovský
13.6. Miroslav Matějíček
18.6. Nela Mazourková
24.6. Adam Malúšek
26.6. Elena Žaloudková
29.6. Oliver Mičian

ŘÍJEN 2018
Marie Kašparová 91 let
Ludmila Peňázová 88 let
Tomáš Macáš 85 let
Eliška Lacinová 75 let
Marie Jirásková 75 let
Zdeněk Zapletal 70 let
Ing. Miroslav Šikl 70 let
Vra  slav Svoboda 70 let
Milan Jiříček 70 let
Hedvika Hamerníková 70 let
Jaroslav Kalčík 70 let
Jaroslava Pellešová 70 let

SRPEN 2018
  1.8. Josef Jurnečka 77 let
  3.8. Jiří Brodecký 69 let
10.8. Fran  šek Kotouček 73 let
12.8. Josef Sadecký 87 let
15.8. Ludmila Chudárková 76 let

OZNÁMENÍ 

Vážení pacien   a milí kolegové,
dnes jsem se dověděl velmi 

nepříjemné zprávy, které se šíří 
po Bystřici. Týkalo se to toho, že 
praxi budu zavírat a že končím. 
V žádném případě to není prav-
da a je to nepodložená pomluva. 
V mém krátkém článku bych vám 
všem chtěl poděkovat především 
za podporu, která mi dodává sílu 
pro vás pracovat. 

Také chci poděkovat všem ko-
legům, kteří mně pomohli a na-
dále pomáhají, ačkoli mají dost 
své práce. Touto cestou bych 
poděkoval především MUDr. 
Ptáčkovi, který mi vždy ochotně 
vyhověl a postaral se o mé pa-
cienty. 

 MUDr. Pavel Kudláček

POHLAZENÍ NA ÚVODPohlazením po duši byl 18. září 
2018 pro sedm desítek posluchačů 
ve velkém sále KD v Bystřici n. P. 
koncert CHANSON TRIO COUCOU. 
Trio hudebníků doprovodilo zpěvač-
ku Radku Rubešovou ve smrš   fran-

couzských šansonů. Vynikajícím výko-
nem nám připomenula i původní in-
terprety Edith Piaf, Gilberta Bécauda, 
Charlese Aznavoura, Mirel Ma  e 

i naše Hanu Hegerovou či Lenku Fili-
povou. Úvodní koncert nové sezóny 
Kruhu přátel hudby se pořadatelům 
opravdu povedl! Následovat bude 
16. října pořad Krajinou domova.

-HJ-
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Dne 10. října 2018 uplyne 
10 let, co zemřel 

pan František ČERMÁK. 

S láskou vzpomínají 
maminka, bratři a 

přítelkyně Ilona s dětmi 
Janem a Kristýnou.

VzpomínkaVzpomínka

Je stále s námi. Není dne, 
abychom si nevzpomněli na 
naši manželku, maminku, 

babičku a tchýni, paní 
Kamilu ĎUROŠKOVOU. 

Odešla 1. října 2017. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, s námi. 
Děkujeme. Manžel Štěpán 

Ďuroška, dcera Hana Dobiá-
šová, vnuk Václav Dobiáš, 

zeť František Zounek.

-
-
-
-

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY – 3. část
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník („zákon“) umožňuje spotře-
biteli odstoupit od smlouvy uzavřené 
distančním způsobem nebo uzavře-
né mimo obchodní prostory do 14 
dnů  bez udání důvodu odstoupení. U 
kupní smlouvy tato lhůta běží ode dne 
převze   zboží. Tuto skutečnost musí 
podnikatel na základě své informační 
povinnos   spotřebiteli sdělit. Pokud 
tak neučiní, lhůta pro odstoupení se 
prodlužuje na 1 rok a 14 dní. Pokud 
však v této lhůtě podnikatel svoji in-
formační povinnost dodatečně splní, 
lhůta je opět 14 denní a běží ode dne, 
kdy obdržel spotřebitel toto poučení. 

Práva a povinnos   stran po od-
stoupení od smlouvy

= strany si musí navzájem vrá  t po-

skytnutá plnění. 
 spotřebitel zašle nebo předá pod-

nikateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů od odstoupe-
ní od smlouvy, zboží, které od něho 
obdržel
 podnikatel vrá   spotřebiteli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 
14 dnů od odstoupení od smlouvy, 
všechny peněžní prostředky včetně 
nákladů na dodání, které od něho 
na základě smlouvy přijal, stejným 
způsobem 

-  podnikatel hradí pouze náklady na 
nejlevnější způsob dodání zboží, 
který spotřebiteli nabídl

-  podnikatel není povinen vrá-
 t přijaté peněžní prostředky 

spotřebiteli dříve, než obdrží 
vrácené zboží, nebo než spotře-

bitel prokáže, že zboží odeslal
 Náklady na vrácení zboží nese spo-

třebitel X nepla   v případě, že nebyl 
podnikatelem na tuto skutečnost 
upozorněn již při uzavírání smlouvy 
Právo na odstoupení od smlouvy 

však nemá spotřebitel vždy. Napří-
klad nemůže odstoupit od smlouvy 
 o poskytování služeb, jestliže byly 

splněny s jeho předchozím výslov-
ným souhlasem před uplynu  m 
lhůty pro odstoupení od smlouvy a 
podnikatel před uzavřením smlou-
vy sdělil spotřebiteli, že v takovém 
případě nemá právo na odstoupení 
od smlouvy,
  o dodávce zboží, které bylo uprave-

no podle přání spotřebitele nebo 
pro jeho osobu,
 o dodávce zboží, které podléhá rych-

lé zkáze, jakož i zboží, které bylo po 
dodání nenávratně smíseno s jiným 
zbožím,
 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, 

které spotřebitel z obalu vyňal a z 
hygienických důvodů jej není mož-
né vrá  t,
 o dodávce zvukové nebo obrazové 

nahrávky nebo počítačového pro-
gramu, pokud porušil jejich původ-
ní obal,
 o dodávce novin, periodik nebo ča-

sopisů,
 o ubytování, dopravě, stravování 

nebo využi   volného času, pokud 
podnikatel tato plnění poskytuje v 
určeném termínu.

Michaela Du  ová
Sdružení obrany spotřebitelů - 

Asociace
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Výlet za pár 
kaček

Když jsem za jízdenku z Bystřice 
do Jihlavy zapla  la na nádraží 34 
korun, byla jsem skutečně udive-
ná. Téměř jsem se začala shánět 
po rohlíku za 30 halířů, ale  m zají-
mavý den teprve začal.

Cílem našeho seniorského raj-
zování bylo malé městečko poblíž 
Jihlavy – Brtnice. V ní se to  ž v 
roce 1870 narodil architekt Josef 
Hoff mann. Brtnič   jeho rodný 
dům zrenovovali a ve spolupráci 
s Moravskou galerií a vídeňským 
MAK zařídili tak, jak to vypadalo 
za Hoff mannových dob; jde o in-
stalaci ve stylu art-deco (secese). 
Hoff mann většinu života žil a pra-
coval ve Vídni, jeho současníky 
byli Klimt, Schiele i Kokoschka, on 
sám byl žákem O  o Wagnera, ale 
do Brtnice se stále vracel. Přesněji 
řečeno do konce války, protože pak 
byl jeho dům z nejasných důvodů 
vyvlastněn (matka byla Češka, otec 
Němec, v rodině se mluvilo oběma 
jazyky), originální vybavení domu 
bylo následně rozkradeno. Při pro-
hlídce vás milá průvodkyně sezná-
mí s detaily Hoff mannova života 
i tvorby, zaujme vnitřní výzdoba, 
nábytek, nádherné sklo a porcelán. 
Dvě místnos   jsou věnované Hoff -
mannovu vrstevníku a příteli Kolo-
manu Moserovi, jenž zemřel právě 
před sto lety.

Pozoruhodné jsou však i jiné 
věci: v domě je umístěna také 
městská knihovna, pro jejíž interiér 
využil současný designer Hoff ma-
nnovu oblibu černo-bílé kombi-
nace a vytvořil lákavou oázu pro 
čtenáře s malými bílými stolečky 
pro jednoho. Dokonalé je použi   
schodečky a zábradlím vybavené  
galerie, kde jsou u stropu vysoké 
místnos   další regály knih vybíze-
jící k bloudění a hledání. Dojem 
je mimořádný, zejména když se 
připočítá prosklená stěna vedoucí 
do Hoff mannovy zahrady se stole-
tými lípami a původním altánem.

Dobrý dojem z Brtnice nepokazí 
ani návštěva zrekonstruované re-
nesanční radnice, kde je celé pří-
zemí vyhrazeno stylové restauraci 
(dobrý nápad, že), úřad sídlí v patře 
nad ní a odpočinout si lze na bytel-
ných lavicích před ní i na radničním 
dvoře. Zbývá jen dodat, že celé toto 
cestování za kačku nebylo pozna-
menáno žádnou arogancí doprav-
ců, ani zvednutým obočím řidičů 
nad šes  korunovou jízdenkou; 
byl to nečekaně příjemný výlet.

J. Michálková

PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ - 7

12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí pomalu míří do cíle. Sbírat 
razítka můžete ještě do konce října 2018. Vyplněné legi  mace se odevzdávají v Turis  ckém informač-
ním centru v Bystřici nad Pernštejnem do 30. listopadu 2018.

CENY VODOMIL 2018
Jízdní kolo v hodnotě 7 000.- Kč
Dárkový poukaz na jízdu SAFARI 
vláčkem pro 4 osoby + atrakce + 
vstup do zábavního areálu Šiklův 
mlýn a do strašidelného zámku 
DRAXMOOR v Dol. Rožínce. Dár-
kový poukaz je pro sezónu 2019, 
pla   pro 4 osoby bez rozlišení do-
spělá osoba/dítě a jeho cena je 
2 000 Kč 
Poukaz v hodnotě 500,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v restauraci 
Hotelu Vír

Občerstvení ve výši 500,- Kč v Piv-
nici Kozlovna
Poukaz v hodnotě 500,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v Penzionu 
Hodůnka Štěpánov
Poukaz v hodnotě 500,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v hotelu 
Skalský dvůr
Centrum Eden – 2 vouchery na 
celoroční vstup pro rok 2019 plus 
dárková taška Centrum Eden
Areál sportu a kultury – 10x vstup 
do bazénu/posilovny
2 vstupenky na divadelní předsta-
vení v Kulturním domě v Bystřici 

(hodnota 700,- Kč)
Obraz (repro) „Hrad Pernštýn - 
Mor. Švýcarsko“ z r. 1910
Kniha J. J. Glosera Rovečné
Propagační balíček Bystré

Za 8 rubrik se správnými odpověď-
mi účastník obdrží 1 volnou vstu-
penku do Centra Eden pro sezónu 
2019, mimo akci Fes  val minipivo-
varů.
Za 9 rubrik se správnými odpověď-
mi účastník obdrží 1 VIP vstupenku 
do zábavního areálu Šiklův mlýn.

Hynek Jurman
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ROH HOJNOSTI 
Kdy: 27. 10. – 28. 10. 2018 od 9:30 do 18:00
Kde: Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem

Stůl denního stacionáře Rosa vypráví: 
Každý člověk má rád, když je něco „na stole.“

Je sedm hodin ráno a já už oče-
kávám první uživatele stacionáře. 
Jsem čistě umytý a připravený na 
nový den. Uživatelé se u mě schá-
zí každý den, pijí svoji ranní kávu, 
čaj či vodu s citronem. Společně se 
baví o náplni dne, který je čeká. Už 
víte, kdo jsem? Jsem dlouhý a široký 
stůl v denním stacionáři Rosa. Velký 
proto, aby se ke mně všichni vešli. Je 
nás tu to  ž hodně. 

Po příchodu všech uživatelů jdou 
někteří k mým kolegům do dílen, tě-
locvičny, s  mulační místnos  , snoe-
zelenu. I v těchto místnostech jsou 
pracovní stoly. Ty mají pracovní po-
můcky na rozvoj motoriky, upevnění 
pracovních návyků a zdokonalení 
se v činnostech. Já a moji kolegové 
jsme to  ž ve stacionáři velmi důle-
ži  . Schází se u nás uživatelé s pra-
covníky, společně si spolu povídají, 
předávají si zkušenos  , zážitky, vzni-
kají u nás nová přátelství. U stolu se 
vítají návštěvy, které rádi vidíme, 
často zde poskytujeme občerstvení, 
připravené uživateli v rámci cvičné 
kuchyně. 

Jsou činnos  , které bez nás, stolů, 

nejdou. Nejsem sice kulatý stůl, ale 
naše pravidelné sezení u „společ-
ného stolu“ probíhá každé pondělí 
po svačině. To mají uživatelé a pra-
covníci společné porady. Při nich 
se spolu baví o náplni týdne, co by 
rádi, co by měli, co by chtěli, opakují 
si nouzové situace, debatují o svých 
právech a povinnostech, upevňují si 
svoje komunikační dovednos   a vy-
jádření svého názoru. 

U všech jsme v oblibě. Každý člo-
věk má rád, když je něco „na stole“. 
Myslím  m něco dobrého, něco 
k snědku. U nás ve stacionáři si mo-
hou vybrat, co by chtěli na stole mít. 
Mají na výběr ze tří obědových jídel, 
sami si připravují svačinky a určují 
jejich skladbu. 

Všichni jsou na mě milí, vždy mě 
před jídlem prostřou, po jídle sklidí 
a očis  . Moc je za to chválím. Navíc 
i já se snažím být jejich příjemným 
pomocníkem. Rád také uvítám i Vás, 
například na Dni otevřených dveří 
našeho stacionáře v úterý 25. září 
odpoledne.

Petra Königová,
vedoucí denního stacionáře Rosa

ZÁJEZD DO RUDKY A KUNŠTÁTU
TIC v Bystřici nad Pernštejnem 

uspořádalo 13. září 2018 zájezd na 
Kunštátsko s řadou zastávek i v ob-
cích Bystřicka. Jeskyně blanických 
ry  řů v Rudce a osud geniálního 
tvůrce jeskyní Stanislava Rolínka 
byly vrcholem zájezdu. Ale i Kun-
štát s centrem města, Halasovou 

a Bochořákovou expozicí, hroby 
známých spisovatelů a psím hřbito-
vem byl pěkným cílem. K tomu jsme 
navš  vili evangelický kostel v Pro-
se  ně, hřbitov v Rovečném, Vírský 
mlýnek ve Víru i centrum Olešnice. 
Podle reakcí účastníků se zájezd líbil.

Text i foto: -HJ-

E-mail: kapro@outlook.cz

Web: www.masazeprocka.cz

Tel.: 604 349 154

M A SÁ Z EM A SÁ Z E

Víkend gastronomických speci-
alit. V letošním roce bude hlavním 
tématem - Prvorepubliková kuchy-
ně. Kuchaři z několika regionálních 
restaurací připraví degustační porce 
podle receptů z tohoto období.

Těšit se můžeme i na koncert 
hudebního uskupení Akvarteto, 
přednášku o e  ketě před sto lety 
a nyní,  Food carving – vyřezávání 
dýní, regionální potraviny a podzim-
ní dekorace, ad.

SOUTĚŽ MARMELÁD:
Během akce Roh hojnos   bude 

probíhat soutěž o nejchutnější 

marmeládu. Zapojit se může kaž-
dý, kdo donese minimálně 200 ml 
jakékoliv vlastnoručně vyrobené 
marmelády. 

Do soutěže budou zahrnuty 
všechny marmelády, přinesené do 
Centra Eden (Nový Dvůr 318) do 27. 
10. do 9:30 hod. Marmelády budou 
hodno  t návštěvníci po oba dny. Vý-
robce marmelády, kterou vyhodno   
návštěvníci jako nejchutnější a nej-
lepší, získá sušičku na ovoce.

Více informací naleznete na 
www.centrumeden.cz nebo na 
www.facebook.com/centrumeden/
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INZERCE

Otevíráme nový provoz
od listopadu 2018

+ 

náborové

příspěvky

pozice

technolog výroby

seřizovač CNC strojů

operátor výroby

správce IT sítě

quality engineer

vedoucí nákupu

referent zákaznického servisu

náborový
příspěvek

50 000,00 Kč

35 000,00 Kč

20 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Nabízíme zajímavé pracovní pozice

Více na www.adoz.cz/kariera
566 591 911 Svět v pohybu. Svět
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ŠKOLSTVÍ

PROJEKT TITANIC V BELFASTU 

Studen   SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
na Mezinárodním dni českého 

strakatého skotu v Radešínské Svratce

Jsou tomu již dva roky, kdy se sku-
pina nadšených studentů a učitelů 
rozhodla jít jinou cestou ve vzdělá-
vacím procesu. Formou zážitkových 
akcí postupně získávali nenásilnou 
formou nové informace napříč vše-
mi předměty. Ne vždy však bylo na 
růžích ustláno a pionýrský projekt 
pos  hly komplikace. Po sebezapření 
a s pevným odhodláním, že vše zlé 
je k něčemu dobré, se nám podaři-
lo projekt dotáhnout do zdárného 
konce. 

Chybí již jen málo, ale to hlavní, 
exkurze na místo spojené se zro-
dem Titaniku proběhla v termínu 

11. až 15. září 2018. Pě  denní 
letecký zájezd se skupinkou 20 
studentů kvinty a dvou pedagogů 
gymnázia nabídl seznámení s měs-
tem, kulturou, historií a přírodou 
krásného Severní Irska. 

Studen   prošli Belfast křížem krá-
žem, viděli místa bojů nedávných 
konfl iktů dvou nesmiřitelných sku-
pin IRA a protestantských bojůvek. 
Viděli místa, která tvořila Belfast, 
největší loděnice na světě a místo 
stavby největších a nejluxusnějších 
lodí třídy Olympic z počátku 20. sto-
le  . Většinu času strávili v Muzeu 
Titaniku, které se pyšní  tulem 

nejlepšího muzea v Evropě. Mohli 
procházet interak  vními expozice-
mi, projet se vozíky po virtuálním 
staveniš   lodí Harland&Wolff , 
prohlédnout si 3D model lodi a se-
známit se s exponáty vylovenými 
z moře. V kinosále zhlédli projekci 
místa katastrofy a získali nepřeber-
né množství informací o téma  ce. 

Jako bonus byl studentům na-
bídnut tema  cký výlet k pobřeží 
Severního Irska. Každý dostal příle-
žitost se dotknout vod Atlan  ku při 
procházce po vyhlášeném Obrově 
chodníku nebo zažít adrenalin na 
lanovém mostě při typickém irském 

deš  vém počasí. Tento most se 
klene nad 50m hlubokou propas  . 
Na závěr jsme viděli místa spojená 
s kultovním seriálem Hra o trůny. 
Zkrátka ochutnali smaragdové Irsko 
všemi smysly. 

Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří podpořili náš projekt, a to ze-
jména rodičům, jež nám poskytli 
maximální podporu při organizaci 
celého projektu. V krátké době ce-
lou akci vyhodno  me a vytvoříme 
výstupy, o kterých Vás budeme dále 
informovat. 

Libor Veselý a Lucie Holá, 
garan   celého projektu 

Jednou za dva roky se v Radešín-
ské Svratce koná Mezinárodní den 
českého strakatého skotu, během 
kterého se prezentují nejlepší ev-
ropš   chovatelé strakatého skotu. 
Nedílnou součás   je také výstava 
zemědělské techniky a fi rem zabý-
vajících se prodejem krmiv a dalších 
produktů pro chovatele hospodář-
ských zvířat. Rozsáhlá výstava je 
doplněna o doprovodný program v 
podobě naučné stezky Zemědělství 
žije. A právě tuto část společně se 
Zemědělských svazem ČR organizují 
naši studen   z oboru cestovní ruch. 
Více než 2000 dě   z mateřských a 

základních škol ze širokého okolí se 
nejenom dobře pobavilo při plnění 
zajímavých úkolů, ale také se dozvě-
dělo mnoho informací ze zeměděl-
ské praxe. Další naši studen   pilně 
pracovali na přípravě celého areálu 
a na organizaci vlastní přehlídky. 
Ostatní návštěvníky jsme potěšili 
projížďkami v našich traktorech s in-
struktory a výstavou Kaipanů a no-
vého malotraktoru v našem stánku. 
Úspěšná akce v mezinárodním for-
mátu s naší účas   se do Radešínské 
Svratky vrá   opět za dva roky. Tak 
kdo jste nes  hl letos, máte příleži-
tost v roce 2020.
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ŠKOLSTVÍ

EKOLOGICKÉ AKTIVITY

MOŘEPLAVCI 2018

Jedeme na plný plyn…

Zaostřeno na anglič  nu

P r á z d n i n y 
skončily teprve 
před měsícem, 
stále ještě mů-
žeme vidět po-
letovat babí léto, 
ale pro nás, kteří 
chodíme do ško-
ly učit – případ-
ně se učit, to je 
jasný povel, aby-
chom rychle na-
brali nový vítr do 
plachet a vrhli se 
do ak  vit dalšího 
školního roku.

Díky pěkné-
mu počasí vyu-
čující 1. stupně 
neotáleli a bě-

hem prvních tří týdnů uskutečnili se 
třídami cvičení v přírodě. Zde se žáci 
učí orientaci v přírodě, zásadám roz-
dělávání ohně, první pomoci a v ne-
poslední řadě dopravní výchově. Tré-
nují svoji tělesnou zdatnost a navíc 
díky společným zábavným ak  vitám 
stmelují kolek  v. Tímto ale zářijové 
akce pro žáky nekončí – hned druhý 
týden byli čtvrťáci na Dopravním hři-
š   ve Žďáru nad Sázavou. Mladší žáci 
měřili své síly v běhu, starší pak čekají 
atle  cké závody. 

Na druhém stupni se rozjíždějí ex-
kurze – šesťáci již navš  vili Botanicus 
u Ostré nad Labem, pro osmáky je 
v plné přípravě exkurze do Dalešic a 
do Třebíče. 

Nově vzniklé kolek  vy šestých tříd 
spolu prožily celý den, který byl napl-

něný činnostmi zaměřenými na vzá-
jemné poznávání a utužování vztahů 
ve třídě.

V hojné míře využíváme i pestré 
nabídky jiných subjektů v regionu. 
Krásnou exkurzi pro naše páťáky 
připravily Technické služby města 
Bystřice n. P. Mnoho ak  vit v letoš-
ním školním roce proběhne díky pro-
jektu MAP II – aktuálně již zpestřuje 
hodiny anglič  ny starších žáků rodilý 
mluvčí David Fraser. Žáci 2. až 5. tříd 
navš  vili na Edenu zajímavou výsta-
vu s programem STOP kyberšikaně.

Nudit se tedy rozhodně nes  hne-
me. Všem, kteří nám s akcemi pomá-
hají, případně je pro nás organizují, 
děkujeme!

Zdenka Šilhánová, 
Romana Klusáková, ZŠ TGM

V rámci předmětu ekologická vý-
chova jsme s žáky 6.A navš  vili dne 
13. 9. 2018 sběrný dvůr TS města 
Bystřici nad Pernštejnem Probíhal 
zde den otevřených dveří za účas   
fi rmy Eko-kom, která měla připra-
vený program pro žáky, jak správně 
třídit odpad, jak mu předcházet 
a jak jej recyklovat. Při prohlídce 
sběrného dvoru jsme se dozvěděli, 
jaké odpady sem občané mohou 
dovézt, navš  vili jsme chráněnou 
dílnu na třídění plastů, kde si člo-
věk uvědomí, jak obrovsky narůstá 
jejich produkce a kompostárnu, 
která přispívá k údržbě zeleně ve 
městě. Exkurze pokračovala pří-
rodovědnou vycházkou do lesa 

Ochoz a plnění úkolů na téma 
houby. Žáci se při zpáteční cestě 
prošli pohádkovou alejí, vyzkouše-
li si lanovou dráhu na  Lužánkách, 
prohlédli si nové miniatury, vyfo  li 
u sochy Zubra a užili si nově otevře-
né hřiště u zimního stadionu. Přitom 
jsme si uvědomili, kolik možnos   
a různých ak  vit nám poskytuje 
naše stále se rozvíjející město a jsme 
rádi, že jsme jeho součás  . Za to pa-
tří dík vedení města a zastupitelům 
za jejich náročnou práci a dále dě-
kujeme TS města Bystřice nad Pern-
štejnem za dlouholetou spolupráci 
a vzorně připravenou akci.

vyučující Ev, Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Výuka anglič  ny na naší škole za-
čala letos netradičně hned pro ně-
kolik skupin žáků druhého stupně. 
Sympa  cký Skot, pan David Fraser, 
bude to  ž každý týden zpestřo-
vat hodiny anglič  ny žákům 7. až 
9. ročníků naší školy. To vše díky 
projektu MAP II. První skupiny již 
měly tu čest si anglicky pokonver-
zovat. Ačkoliv to pro velkou většinu 
dě   bylo poprvé, co měly možnost 
hovořit s rodilým mluvčím, překo-
naly počáteční obavy a této výzvy 

se zhos  ly se c  . A co první reak-
ce? „Bylo to skvělé! Prostě jsme se 
normálně bavili!“ „Od první hodiny 
jsme nevěděli, co očekávat, ale pán 
nás mile překvapil. Říkali jsme si, 
že bude mít klasický anglický suchý 
humor, ale opak byl pravdou.“ Věří-
me, že tyto hodiny budou příjemně 
stráveným časem pro všechny zú-
častněné a znalost anglič  ny našich 
žáků se posune zase o kus dál.

Radka Hanychová, ZŠ TGM

V 6. ročnících ve dnech 10. až 
14. 9. 2018 probíhaly již tradiční 
adaptační kurzy. Dě   měly mož-
nost se více poznat s nově příchozí-
mi spolužáky a třídními učitelkami, 
společně překonávaly překážky při 
plnění nejrůznějších her a ak  vit, 
které byly zaměřeny zejména na 

spolupráci a důvěru. Všichni zdárně 
vypluli na rozbouřené moře druhé-
ho stupně základní školy a bude jen 
na nich, jaká jejich plavba bude.

Dita Kabelková, metodik prevence
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 39

Pro zpříjemnění nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Bleeker Emily Tajemství modrých dopisů
Carroll Lee Indigové dě  
Emmert Fran  šek Zlomové osmičky: 1918, 1938, 1948, 1968
George Nina Levandulový pokoj
Kolář Pavel Labyrint pohybu
Lipton Bruce H. Biologie víry
Liška Vladimír Jan Masaryk: tajemství života a smr  
Sirotková Soňa Josef I. Můj přítel
Vodňanská Jitka Voda, která hoří
Welch Gilbert H. Doba jedová. 10, Méně medicíny – více zdraví

Knihy pro mládež:
Andersen Jan Dusty. V nebezpečí
Barne   Mac Děsná dvojka dělá psí kusy
Bosse Sarah Penzion pro zvířátka. Poplach v pavilonu slonů!
Brycz Pavel Emil a upíři. Neboj se, vždyť máš česnek

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

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

Naplňujeme náš slib a s velkou rados   Vám přinášíme druhé pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně budeme zveřejňo-
vat práce z letošního ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která 
nesla téma „Můj domov“. Nejdříve vás seznámíme s literárními pracemi od 
našich nejmladších „spisovatelů“ z věkové kategorie od 6 do 8 let. Dnes uve-
řejňujeme práci osmiletého Alexandra Mynáře ze ZŠ Rožná, která v letošní 
soutěži obdržela 2.místo s názvem, Co pro mě znamená můj domov. 

Práce není redakčně upravována.

Co pro mě znamená můj domov
Můj domov je na ulici, která vede do kopce na Milasín. Máme 

řadový dům a na střeše máme dva komíny. Na jednom z nich je 
anténa na internet. Táta nechal zvýšit rychlost a tak můžu dělat 
videa na youtube, protože chci být youtuberem. Mám i knížku o 
tom, jak vytvářet videa, jak se stát youtuberem. Knížky mám moc 
rád máme jich spoustu v našem pokojíčku. V pokoj jsem se svojí ses-
trou Sofi nkou. Za domem máme zahradu a louku. Na zahradě nám 
každé jaro vyroste trampolína, kterou nám tam tatínek postaví. 
Moc rádi na ní skáčeme. V létě na zahradě opékáme párky a grilu-
jeme. V létě je tu spoustu možností na sportování. Máme tu třeba 
koupaliště, kam se chodíme koupat, tenisové kurty, fotbalové hřiště 
a taky víceúčelové hřiště. Strašně rádi jezdíme na kole a tak jezdíme 
na výlety do Nedvědice na hrad Pernštejn. Na hrad chodíme i pěš-
ky a vždycky si to moc užijeme. U nás v Rožné se koná i spoustu 
akcí, jak pro děti, tak pro dospělí. Pro děti tu pořádají dětský den, 
pálení čarodějnic, pouť a taky karneval. Ale ani dospělí se u nás 
nenudí. Pro ně se pořádá Ples žen, Hodová zábava a Silvestrovský 
výšlap na Hradisko. Na hradisku se hraje divadlo, kde hrají občané 
z Rožné. Divadlo je už tak vyhlášené, že sem jezdí i lidi z širokého 
okolí. Doma máme dvě akvária s rybičkami. Jsou uprostřed naší 
kuchyně. Rozdělují kuchyň od jídelny. Doma mám svoje nejcennější 
věci, poklady, které mám moc rád. Naši byli týden na horách a nás 
hlídala babička. Bylo to u ní super, ale strašně jsem se těšil, až budu 
zase doma. Až ucítím vůni, kterou mám rád. Je to vůně, kterou 
ucítím vždy, když se otevřou dveře. Vůně mého domova. Ale co je 
nejvíc super je to, že doma se nemusím pořád hlídat, abych nedupal 
a nekřičel. Můžu si se Sofi nkou hrát jak chci a nikomu to nevadí. 
Doma na mě nebude klepat soused, abychom byli ticho. Když jsme 
se po týdnu vrátili domů, byl jsem strašně šťastnej a hned jsem se 
musel podívat do všech pokojů. Taky jsem se těšil, až se půjdeme 
zase projít ven. K babičce jezdím strašně rád, ale tady v Rožné jsem 
prostě doma. Doma je pro mě tam, kde je máma a táta. Jsem s nimi 
v bezpečí a to je můj domov. Mám to tu moc rád.

Alexandře, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať se Tvé přání stát 
se youtuberem vyplní a ať máš stále rád tak svůj domov.

Mikroregion Bystřicko

ZAKÁZANÉ OVOCE
Tře   sochu pro Centrum Eden 

vytvořil MgA. Hynek Skoták (* 1977 
Boskovice). Socha rozkousnutého 
 ku doplňuje v areálu Eden Anděla 

a Adama s Evou. Ti dva museli opus-
 t ráj poté, co ochutnali zakázané 

ovoce ze stromu poznání. V pů-
vodních náboženských textech 
není řečeno, o jaké ovoce šlo, čas-
to zmiňované jablko se objevilo až 
v pozdějších překladech. Vzhledem 
k místům, kde se odehrávají další 
biblické příběhy, mohlo jít klidně o 
datle, hrozny, cedrát nebo právě  k. 
Fíkovým listem se Adam s Evou za-
kryli, když zjis  li, že jsou nazí. A plod 

 kovníku také Eva přebírá od hada 
i v Michelangelově výjevu Vyhnání 
z Ráje v Six  nské kapli. Nakousnu-
té zakázané ovoce symbolizuje ne-
konečnou touhu po poznání všeho 
druhu.                           Hynek Jurman

 2.

Zubní pohotovost ŘÍJEN 2018Zubní pohotovost ŘÍJEN 2018

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

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

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

   6.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
   7.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
13.10. MDDr. Radek Moravec, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060 
14.10. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160 
20.10. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430 
21.10. MDDr. Zuzana Voráčková, Vrat. nám.  449, Nové Město n. M., 566 616 904 
27.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545 
28.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545 
LISTOPAD  
   3.11. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805 
   4.11. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805 
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ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

9. ROK 1968 V KRONIKÁCH

Pokud budete pročítat bystřickou kroniku za rok 1968, upoutá vás sedm listů, které byly z kroniky vyříznuty, ale jsou tam vlepeny zpět. Obsahují citlivé 
pasáže a tehdejší kronikář Jan Kurfürst je vyřízl z popudu předsedy MěNV Augus  na Starého a tajemníka Miloslava Buchty někdy v roce 1970. Zhruba za rok 
dostal pokyn od stejných lidí vlepit listy zpátky. Svou roli asi hrála i skutečnost, že daná kronika byla rokem 1969 ukončena a k dispozici byla od roku 1970 
kronika zcela „nezávadná“.

V původním zápise byl citován 
leták:

„My vás měli za bratry. Byli jsme 
slepí? Je možné, aby po bra  slav-
ských polibcích nám ‚bratr‘ zasadil 
tak zákeřnou ránu? Okupace! So-
větš   okupan  ! Nesmyslné se stalo 
pravdou! Co ještě říct? Snad pár otá-
zek: Kdo vám dal právo? Co tu chce-
te? Co chcete dokázat? Co chcete 
dokázat vražděním našich dě  ? …«

Pak kronikář pokračoval: „Některé 
nápisy zabíhaly až do anarchis  ckých 
extrémů a vulgárnos  , které rozumní 
občané odsuzovali: v průjezdu MěNV 
byl namalován symbol šibenice 
s oběšencem a přitom nápis: Indra, 
Biľak, Kolder – všem zrádcům. Mni-
chov 1938 = Moskva 1968 (hákový 
kříž = hvězda). Dubčekovi slivovici, 
Novotnýmu šibenici. Na pomníku 
Vítězství na náměs   se objevil veliký 
bílý otazník.

Jsme pro Svobodu a Dubčeka! Pryč 
se zrádci Indrou, Koldrem, Barbírkem 
a Biľakem. Za výkladní skříní MěNV 
byla pohotově zveřejněna série 
amatérských fotografi í z okupování 
Prahy. Zraky občanů nejvíce přitaho-
val obrázek improvizované mohyly 
zastřeleného chlapce na pražské ulici 
– pozůstatky jeho oděvu, ky  ce květů 
a tabulka s nápisem: »Zde padl v boji 
pro   sovětským okupantům nezná-
mý 14letý chlapec 21/8 1968.«“

Ale najednou, po návratu funkcio-
nářů z Moskvy, se situace mění: „Na-
stala »normalizace poměrů«. Přede-
vším se odstraňovaly nápisy na městě, 
které by mohly urážet naše spojence. 
Viděli jsme pracovníky národního vý-
boru s kartáčem, hadrem a žiletkou 

– někde to šlo ztuha. Cizí vojska v kri-
 ckém týdnu naším městem vůbec 

neprošla, takže ani nemohla poznat 
pravé smýšlení našich občanů.“

I Štěpánov byl plný pro  sovět-
ských nápisů, na staré hospodě se 
také skvěla šibenice, na ní pověšený 
Indra a nápis hlásal: „Všichni táhne-
me za jeden provaz!“. Nechyběl ani 
černý prapor. Štěpánovská kroni-
kářka rok 1968 docela odbyla. Zají-
mavě je naopak popsán rok 1968 v 
kronice Základní deví  leté školy ve 
Štěpánově. Na straně 283 je okupace 
odsouzena, vstup cizích vojsk do Čes-
koslovenska je popsán slovy: „Pod 
záminkou likvidování kontrarevolu-
ce - která tu nebyla - stříleli vojáci do 
pokojných, bezbranných a nic nechá-
pajících obyvatel i do budov a vedle 
naprosto zbytečných ztrát lidských ži-
votů způsobili nám veliké národohos-
podářské škody… Soudruzi sympa-
 zující s okupanty jako Biľak, Indra, 

Kolder, Švestka internováni nebyli… 
A tak smutně, nesmírně smutně při-
pravujeme začátek nového školního 
roku, neboť nevíme, jaká je vlastně 
pravda.“

Posledních šest slov dopsala ře-
ditelka školy o rok později naprosto 
jinou barvou inkoustu. Jinak je celý 
zápis datován 30. srpna 1968. Do-
plněk vznikl po návštěvě školního 
inspektora s. Josefa Pavlíka v dubnu 
1969. Tentokrát to  ž zápis v kronice 
nepodepsal, ač tak jindy činil auto-
ma  cky. Pod okupaci a střílení do lidí 
se vyhlášený stalinista a opěvovatel 
všech rudých revolucí a převratů po-
depsat nechtěl…

A hned na dalších stranách kroni-
ky je popsán poli  cký 
vývoj po srpnu 1968. 
Ředitelka tentokrát 
píše, že „teprve nyní 
jsou postupně uve-
řejňována fakta o 
příčinách, jež vedly k 
21. srpnu 1968“. Dále 
cituje Husáka, že se 
„nejednalo o okupa-
ci“. Datum zápisu je 
31. srpen 1969. Rok 
starý zápis byl po-
přen a pro jistotu se k 
němu připojil maličký 
dodatek jako retuš. 

Se stejným pro-
blémem se potýkali 
kronikáři všude. Ele-
gantně si poradil ten 
ve Velkých Janovicích. 
Na straně 10 popsal 
celou okupaci, označil 
ji za násilný čin, vy-
jmenoval spojenecká 
vojska a zdůraznil, že 

jejich vstup na naše území byl pro-
veden bez vědomí prezidenta repub-
liky, Národního shromáždění, vlády 
i ÚV KSČ. Ale na stranu 31 později 
vepsal doslovně: 

„Oprava zápisu ze strany 10 roku 
1968: na základě Sbírky instruk-
cí Okresního národního výboru ve 
Žďáře nad Sázavou čís. 28 z 11. lis-
topadu 1970 ve věci zápisu kroniky 
let 1968 - 1969 ve věci vstupu vojsk 
Varšavského paktu, upravuje Místní 
národní výbor citovaný zápis takto: 
Nejednalo se o okupaci ČSR, nýbrž 
o internacionální bratrskou pomoc 
vojsk RVHP a jejich dočasný pobyt 
u nás v Československu byl stanoven 
zák. vyhláškou min. zahraničí čís. 
11/69 Sb. Ve Velkých Janovicích, 28. 
prosince 1970. Šikula Josef, předseda 
MNV.“ 

Každému je to jasné, takhle to do-
padlo všude. Pomýlení kronikáři větši-
nou „dostali rozum“ a kroniky se pak 
vedly zcela podle stranických instruk-
cí. Po celé republice, jak názorně do-

kládá obec Domanín u Třeboně. 
Kronikář tam v r. 1968 psal o oku-

pantech a naznal, že „jsme úplně 
vyřízeni“. Jen o rok později se odvo-
lal na novou směrnici: „…byla u nás 
kontrarevoluce, pravice se neš   la 
použít žádných prostředků… došlo i 
k násilným činům… od nepřátelských 
živlů byly očištěny sdělovací prostřed-
ky…“ Až v roce 1989 mohl doma-
nínský kronikář popsat surový zásah 
pro   studentům a dodal: „Opouš  m 
dosavadní praksi (sic!) předkládání 
konceptu radě MěNV. Tuto praksi 
jsem vždy pokládal za nesprávnou 
a nedůstojnou… Věřím, že už se ne-
bude opakovat rok 1969, kdy jsem 
pod nátlakem musel přepsat kroniku 
obce i školy, protože jsem odsoudil 
vstup cizích armád a označil ho jako 
okupaci.“

Doufejme jen, že se komunis  cký 
marasmus už nikdy nevrá  , že svo-
bodní lidé budou moci vždycky psát 
svobodně svůj názor!

Hynek Jurman 
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KULTURA, RŮZNÉ

Kulturní dům DOMANÍN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA  20. října 2018   

začátek v 15:30 hodin  

Připraveny soutěže, tombola a výborná, tak trochu strašidelná nálada 

ÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKuKKKKKKKK
ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 SEČENÍ A MULČOVÁNÍ trávy tel.: 

608 065 337

 PRODÁM garáž v Bystřici na Voldáně. 

Cena 200.000,- Kč. Tel.: 732 555 933.

 KOUPÍM chalupu nebo dům k trvalému 

bydlení, zahrada výhodou - 737 577 906.

 PRODÁM selata masného typu (BUxL) na 

výkrm, váha 20-25 kg, tel. 731 163 505.

 PRODÁM prase, živé nebo v půlkách 

popřípadě jenom půlku, váha 120-150 kg, 

tel. 731 163 505.

 NUTNĚ HLEDÁM byt. S opravami 

počítám. Balkon výhodou. Dohoda jistá - 

703 668 449.
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KULTURA

 

HRAJÍ:

KONCERT

1918
2018

 
HRAJÍ:

Již počtvrté se 
v KD v Bystřici n. P. 
10. 11. 2018 může-
te potkat s Ochotní-
ky z Novoměstska a 
Úsměváčky.

Divadelní sou-
bor letos vystoupí s 
představením podle 
stejnojmenného 
televizního fi lmu: 
"Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku". 

Od 18:00 hodin 
se společně setká-
me s Georgem Ca-
melem, svéráznou 
paní Haringtonovou, 
bandami gangsterů 
a policistů. 

Během představe-
ní uslyšíte naživo ka-
pelu a písničky a také 
se dozvíte recept na 
slavný HUHU koktejl. 

Svým dobrovolným vstupným podpoříte činnost spolku handicapovaných 
dě   a mladých lidí - Úsměváčky z.s. 

Doufáme, že se nám povede přivést vás od úsměvu k smíchu.
Úsměvácká předsedkyně a jedna z Ochotníků z Novoměstska, Soňa Dudková

Čtyři vraždy 
stačí, 

drahoušku



14. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

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

V sobotu 8. září se uskutečnil 
již pátý ročník sportovního dne 
s názvem Hry bez hranic. Sportovní 
odpoledne se odehrálo v Dalečíně 
Na Bahnech. Soutěže se zúčastnilo 
11 obcí (Bystřice n. P., Dalečín, Dol-
ní Rožínka, Horní Rožínka, Rozsochy, 
Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Velké 
Janovice, Vír a Zvole). Všechny týmy 
soutěžily v 10 hrách. Devět her bylo 
pod patronátem jednotlivých obcí. 
Soutěžící si v rámci her mohli ově-
řit svoji fyzickou zdatnost, týmovou 
spolupráci i zručnost. Poslední hru 
připravil Mikroregion Bystřicko. Sklá-
dání puzzle prověřilo týmovou spolu-
práci hráčů.

Vše začalo v 13:30 hod. slav-
nostním nástupem a představením 
všech týmů. O přivítání a následné 
komentování celého odpoledne se 
postarali Libor Pokorný a Josef Vojta. 
Po slavnostním zahájení vypuklo již 
samotné soutěžení. Všichni soutěžící 
šli do každé hry s velkým nasazením. 
Počasí nám tento rok vyšlo na jednič-
ku, což bylo vidět i na počtu divácké 
podpory všech týmů.

 V závěru sportovního dne na-
stala dlouho očekávaná chvíle, vy-
hlašování výsledků. Pro každý tým 

byly připraveny věcné ceny a pro 
týmy, které se umís  ly na stupních 
nejvyšších, byly kromě těchto darů 
připraveny i medaile, vína, dárkové 
balení pivních speciálů a dorty. Vítěz 
také získal putovní pohár. V letoš-
ním roce obhájil své vítězství tým 
z Dolní Rožínky s celkovým ziskem 

96 bodů, druhé místo získalo měs-
to Bystřice nad Pernštejnem, na 
místě tře  m skončila Rožná. Všem 
vítězům ještě jednou gratulujeme 
a ostatním týmům děkujeme ne-
jenom za účast, ale i za příjemnou 
atmosféru, která provázela celý ten-
to den.

Díky této akci jsme dosáhli pro-
pojení představitelů místních obcí, 
kteří v podobě soutěžících zdolávali 
mnohdy nelehké soutěžní disciplíny. 
Letošní hry bez hranic podpořila pře-
devším společnost ŽDAS, a.s., která 
na akci poskytla věcné ceny. Za tyto 
dary velmi děkujeme.

HRY BEZ  HRANIC 2018HRY BEZ  HRANIC 2018

Skončil 5. ročník Putovního letního 
kina pod záš  tou MA21 

8

Zábavné odpoledne v Rovečném
Poslední srpnový den 

připravila skupinka rove-
čínských nadšenců pro 
dě   šipkovanou po vesni-
ci. Na trase dlouhé asi 2km 
je čekalo 10 různých zastá-
vek, kde se střídaly úkoly 
na obratnost, šikovnost 
a trénink pamě  . Po pro-
ji   celé trasy byla na hřiš   
volná zábava, skákací hrad, 
spousta hraček k zapůjče-
ní a občerstvení pro dě   i 
dospělé. Zados  učiněním 
a zahřá  m u srdce byla pro 
všechny pořadatele účast 
72 místních i přespolních 
dě  .

 -HB-

Městys Štěpánov nad Svratkou Vás srdečně zve na 

2. ročník setkání harmonikářů,
které se uskuteční 

v sobotu 10. listopadu 2018  

od 14 hodin v kulturním domě

vstupné 50 Kč                   občerstvení zajištěno

V letošním roce se konal již pátý 
ročník Putovního letního kina po 
obcích našeho regionu. Jedná se 
již o tradiční letní akci, kterou kaž-
doročně sponzoruje Kraj Vysočina 
v rámci Místní agendy 21, jejímž 
hlavním zájmem je propojení ak-
térů z různých sektorů za účelem 
dosažení udržitelného rozvoje a 
kvalitní veřejné správy. A přesně to 
se nám v tomto případě daří určitě! 
Do každého ročníku jsou, kromě 
našeho Svazku a jeho obcí, zapoje-
ni také místní podnikatelé a spolky 
zajišťující např. občerstvení nebo 
doprovodný program, pochopitel-
ně i společnos   zajišťující distribu-
ci fi lmů a v neposlední řadě také 
široká veřejnost. Naše letní kino 
letos organizovalo neuvěřitelných 
75 promítacích večerů v rámci 28 
obcí a místních čás   Mikroregionu 
Bystřicko. Tyto fi lmové letní večery 
zhlédlo více než 4700 diváků v jed-
notlivých obcích regionu. A že měli 
diváci z čeho vybírat! Na plátnech se 

vystřídalo celkem 20 různých fi lmů, 
což sice není mnoho na takový po-
čet promítání, ale svědčí to o velké 
popularitě některých z nich. Nej-
většími fi lmovými trháky byly, co se 
týče fi lmů pro dě  , snímky jako Čer-
toviny, Odvážná Vaiana, Ferdinand, 
Anděl Páně 2, aj. Pokud jde o fi lmy 
pro mladistvé a dospělé, tak největší 
ohlasy měl bezesporu fi lm Špun   na 
vodě, Po strniš   bos, Jumanji: vítej-
te v džungli, z dalších lze jmenovat 
např. Thor: Ragnarok, Pirá   z Kari-
biku: Salazarova pomsta, Mimi šéf, 
7 životů, Tátova volha a mnohé 
další. Léto roku 2018 bylo tedy pře-
vážně ve znamení fi lmů českých 
a rodinných. Již nyní se všichni mů-
žete těšit na další letní sezónu, která 
jistě opět přinese spoustu krásných 
fi lmových zážitků. 

Závěrem chci našim jménem 
poděkovat pořadatelským obcím 
a sponzorům této akce, jmenovi-
tě zejména Kraji Vysočina v rámci 
MA21.

-VB-
Mikroregion Bystřicko
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MIKROREGION

Školní rok v novém

Obec Dalečín děkuje kulturní komisi v Dalečíně za krásně 
připravené akce pro dě  .

TRADIČNÍ VÝLET SENIORŮ 
Podzim se mimo jiné pozná podle 

toho, že žloutne tráva a padá lis   ze 
stromů. Kdybychom se měli těmito 
fakty řídit letos, měli jsme podzim už 
v červenci. Občané Rožné mají ještě 

jeden záchytný bod spojený s  mto 
obdobím, a to je již tradiční výlet po 
naší krásné vlas  . 

První zastávkou na našem letoš-
ním zájezdu byl zámek Žleby. Blízkost 

Kutné Hory způsobila, že tento nád-
herný zámek i přilehlý anglický park 
plný roman  ckých staveb, zůstává 
trochu mimo hlavní turis  cké cíle. 
O to víc je využíván našimi i zahranič-

ními fi lmaři a v jeho kulisách se ode-
hrává děj mnoha fi lmů a především 
pohádek. Po prohlídce zámku nás če-
kala procházka historickým centrem 
města Čáslav a skvělý oběd v restau-
raci V Pivovaru. 

Patřičně posilněni jsme přejeli 
do obce Bělá – Tasice na exkurzi do 
sklárny Huť Jakub. Jedná se o jednu 
z nejstarších hu   v Posázaví, která 
byla v roce 2014 prohlášena Národní 
kulturní památkou a natáčel se zde i 
známý seriál Synové a dcery Jakuba 
skláře. Pana Munzara jsme nepotkali, 
ale svým výkladem ho plnohodnotně 
zastoupil náš průvodce. Po nákupu 
v místní prodejně jsme popojeli jen 
pár kilometrů na naše poslední za-
stavení, palírny Agnes v Bohdanči. 
Kromě postupu a především cenných 
rad jak správně založit ovocný kvas 
a následně vypálit kvalitní pálenku, 
jsme samozřejmě ochutnávali. Celý 
Babylon chu   a vůní nás pak čekal 
v místní prodejně nabízející regionál-
ní produkty a výrobky z nich. 

Snad nám ta chuť, vůně a přede-
vším skvělá nálada všech účastníků 
vydrží až do roku příš  ho. 
Libor Pokorný, starosta obce Rožná

3. září ráno se obcí Písečné roz-
léhaly z místního rozhlasu tóny pís-
ní, zvoucí žáky do školy. Společně 
s usměvavými paní učitelkami přivítal 
dě   také pan starosta, který s sebou 
přinesl dárky. Po slavnostním zahá-
jení a přivítání prvňáčků si všichni 

prohlédli zrekonstruovanou školní 
jídelnu a nakoukli do nově vybavené 
školní kuchyně.

Přejeme všem dětem z mateřské 
školy, žákům, rodičům i zaměstnan-
cům příjemný školní rok.

M J 
DOMOV
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SPORT

!!! Už to zase vypuklo !!!
Čas neúprosně běží. Před pár 

dny jsme ukončili velice úspěš-
nou sezónu, ve které jsme získali 
mnoho výborných ocenění v ob-

na hry a hlavně na klábosení, což 
naše děvčata milují snad ze vše-
ho nejvíc. No, a už začala sezona 
nová. Náš bezvadný kolek  v, na 
který jsem VELICE PYŠNÁ, začal 
opět makat na dalších úspěších. 
Takže tanečníci a tanečnice, kteří 
by se k nám chtěli přidat a pomoci 
nám v našem snažení, upozorňu-
jeme, že tančíme každý pátek celé 
odpledne v tělocvičně VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. Pokud rádi tancujete 
a  máte závodního ducha, přidejte 
se k nám. Těšíme se na Vás :o)

Více info na webu „dstyle.web-
node.cz“ nebo na facebooku „Dan-
ce Style – Bystřice“.

Petra Nováková
Dance Style Bystřice n. P.

las   street dance a show dance. 
Největší úspěch zaznamenala nej-
starší děvčata, která se stala mis-
try ve své kategorii v celorapubli-

kové soutěži „Česko se hýbe“. Ale 
i juniorky letos doslova „válely“. I 
když naše srdce patří hudbě, tan-
ci a zase tanci, zůstává nám čas i 

Oddíl TJ Sokol Bystřice nad Pern-
štejnem uspořádal v Areálu sportu 
a kultury v Bystřici n. P. 18. 8. – 25. 
8. 2018 již tradiční soustředění šer-
mířů z České republiky, Slovenska a 
Polska. Účast byla opět vysoká. Na 
závěr šermířského soustředění pro-
běhly přebory ČOS pro rok 2018. 

Oddíl šermu je připraven při-
jmout nové zájemce o tento krásný 
sport.

Trénujeme pondělí, středa 16:00 
- 18:00 a pátek 17:00 - 19:00 v Are-
álu sportu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas-
 mila Kurfürsta 724 105 036 nebo 

přímo na místě na hale.
Foto Vlas  mil Kurfurst

NA JEDNÉ LODI, DEJTE SI S NÁMI 
DALŠÍCH DVACET…

Por  mo, o.p.s. zve všechny 
přátele dobročinnos   a zábavy 
na svou podzimní benefi ci. Její již 
sedmý ročník se uskuteční s pod-
porou města Nové Město na Mo-
ravě v pátek 26. 10. 2018 v novo-
městském kulturním domě pod 
názvem NA JEDNÉ LODI, DEJTE SI 
S NÁMI DALŠÍCH DVACET…

V letošním roce slaví Por  mo 
své 20. narozeniny. Oslavíme je 
tradiční benefi cí, na které vás 
uvítá nový ředitel Tomáš Pospíšil. 
Jako hlavní večerní program jsme 
pro Vás přichystali úspěšnou diva-
delní komedii RYCHLÉ ŠÍPY. Slavný 
příběh Jaroslava Foglara ožije na 
divadelním jeviš   v podání soubo-
ru Slováckého divadla z Uherského 
Hradiště v režii Roberta Bellana. 

Nabitý program benefi ce od-
startuje již v 9 hodin bubnováním 
DRUM CIRCLE určeným pro školy. 
Od 10 hodin bude možné zhléd-
nout výstavu, jež Vás seznámí s pří-

běhy lidí, kterým Por  mo pomáhá. 
Po celý den mohou malí i velcí na-
vš  vit HRAČKOVIŠTĚ se spoustou 
originálních her a hraček. Občers-
tvit se můžete v tradiční KAFÁRNĚ 
s pestrým výběrem sladkých i sla-
ných dobrot, nápojů i kávy, od pě   
hodin navíc s doprovodem živé 
hudby. Ve VÝTVARNÉM ATELIÉRU 
tentokrát nazdobíme náš nejkrás-
nější narozeninový dort. Mezi tře   
a pátou hodinou odpolední oživíte 
narozeninová SOUSOŠÍ cinknu  m 
mince. Po celou dobu benefi ce 
bude také k dispozici PORTIMO 
POINT, ve kterém si můžete zakou-
pit např. benefi ční noviny nebo se 
dozvědět více o našich sociálních 
službách. Těšíme se na Vás!

Výtěžek benefi ce podpoří soci-
ální služby a programy Por  mo, 
o.p.s. 

DĚKUJEME, ŽE MÁTE RÁDI
DOBROČINNOST A ZÁBAVU!

9 a 11 hodin 
DRUM CIRCLE 
společné bubnování
rezervováno pro školy

10 – 17 hodin 
HRAČKOVIŠTĚ 
originální hraní pro děti
ATELIÉR 
výtvarné tvoření 
„nejkrásnější dort“

10 – 23 hodin 
KAFÁRNA 
od 17 hodin živá hudba
PŘÍBĚHY PORTIMO výstava 
PORTIMO POINT informace, 
prodej, benefiční noviny

15 – 17 hodin
ŽIVÉ SOUSOŠÍ 
rozpohybuje cinknutí 
mince

19 hodin 
RYCHLÉ ŠÍPY Slovácké divadlo Uherské Hradiště. 

Autor Jaroslav Foglar. Jevištní 
úprava a režie Robert Bellan. 
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Tábor přípravky SK Bystřice nad Pernštejnem…  
pět dní plných her, soutěží a sportu 

Jak už se stalo dobrým zvykem, 
i letos proběhlo na konci prázdnin 
soustředění bystřických fotbalových 
nadějí. Letos se tábora zúčastnilo 
25 dě  , které jsme převzali od ro-
dičů vždy v 8:55 a vrá  li jsme jim je 
v 18:00, většinou utahané ale vy-
smáté. Na oběd jsme chodili do Re-
staurace Club. Tábor začal v pondělí 
20. 8. 2018, kdy jsme si dopoledne 
udělali jako obvykle vstupními testy. 
Odpoledne pak měly dě   trénink, 
různé soutěže, koupaliště a fotbá-
lek. Podobný program probíhal v 
podstatě i v úterý a ve čtvrtek. Stře-
da byla věnována tradičnímu cyklo-
výletu. Ráno jsme se vydali s dětmi 
vlakem a autobusem do Vlachovic, 
kde naši bajkerskou anabázi pravi-
delně začínáme. Kola nám tam mezi 
 m převezl z Bystřice Karel Humplík, 

kterému  mto velice děkujeme. Po 
lehké svačině na vlachovickém hři-
š   jsme se rozdělili na tři skupiny 
a pus  li se modrým single-trackem 
dolů k Vysočina aréně. Nejstarší 
a nejzkušenější bajkeři jeli 2x mod-
rou, jednou zelenou a jednou fi alo-
vou trasu. Prostřední skupina mlad-
ších, ale zkušených bajkerů, zdolala 
modrou, jednou zelenou a 4x fi alo-
vou trasu. No a nejmenší absolvova-
li jednou modrou a dvakrát zelenou. 
Kolem poledne jsme si na Ski dali 

vynikající oběd dovezený z Hotelu 
Pavla... domácí pizzu a ovocný ko-
láč. Poté co to naši svěřenci zbaš  li 
a zmizely jim boule za ušima, vydali 
jsme se zase na cestu. Nejstarší a 
prostřední skupina jela přes Zubří, 
Skalák a Domaňák domů, nejmenší 
přejeli z NMNM do Rozsoch vlakem 
a odtud pak domů na kolech. Díky 
rozdělení podle výkonnos   jsme 
se s  hli domů vrá  t o dvě hodiny 
dříve než loni, takže jsme si ještě 
užili bystřické koupaliště. Nejstarší 
najeli 42,3 km, prostřední 34,7 km 
a nejmenší 23,6 km. V pátek měly 
dě   kromě soutěží a koupání fot-
balovou olympiádu. Na závěr jsme 
pak ještě udělali společné posezení 
a opékání s rodiči. Na závěr bych 
chtěl poděkovat všem, co mně a Ol-
dovi Veselému s táborem pomohli. 
Janě Hroncové a Vendy Fořtové za 
organizaci všech her, soutěží, pří-
pravu svačin, vedení týmů a pomoc 
s tréninky těch nejmenších. Honzovi 
Janíčkovi za pomoc, než ho v pondě-
lí odpoledne odrovnala angína. No 
a Davidovi Čechovi, Miloši Prášilovi 
a Mar  nu Unzei  govi za středeční 
účast, pomoc a trpělivost s dětmi na 
cyklovýletu. Tábor byl super a všich-
ni jsme si ho krásně užili! 

M. Hronec, přípravka SK Bystřice n. P.,  
https://www.facebook.com/skbystrice/ 

V rámci projektu FAČR “Můj první 
gól” proběhl v pondělí dopoledne 
17. 9. 2018 na našem stadionu Spor-
tovní náborový den s SK Bystřice 
nad Pernštejnem. Počasí nám přálo 
a od 9:00 do 12:30 bylo hřiště plné 
dě  . Akce se zúčastnilo přes 210 dě   
z bystřických mateřských školek a 
škol. Pro malé sportovce jsme při-
pravili jedenáct soutěžních stanovišť, 
kde kluci a dívky plnily s maximálním 
zauje  m různé úkoly. Nejvíc se jim 
líbily úkoly: přetahování lanem, dvě 

překážkové dráhy a samozřejmě fot-
bálek. Jedno ze stanovišť bylo “střelba 
na bránu”. Každý, kdo dal branku, do-
stal na ruku náramek s logem “můj 
první gól”, rozdali jsme 200 náram-
ků :-). Pro dě   jsme měli připraveny 
i další malé dárečky, sladkos   a sa-
mozřejmě limonádu.  O zdárný prů-
běh akce se starali trenéři Michal 
Bureš, Jan Janíček a Milan Hronec, 
kapitán bystřického “A” týmu Radek 
Sklenář, člen VV a předseda komise 
mládeže OFS Žďár n. S. Josef Mach 

a třináct studentů 
bystřického gymná-
zia, za což jim všem 
patří velké poděko-
vání. Pevně věříme, 
že se dětem z MŠ Ko-
rálky, MŠ Čtyřlístek, 
MŠ Pohádka, ZŠ Ná-
dražní a ZŠ Tyršova u 
nás líbilo a že příště 
přijdou rádi zase.

SK Bystřice n. P.

Sportovní den s SK Bystřice n. P. pod heslem „pojď si dát svůj první gól”Sportovní den s SK Bystřice n. P. pod heslem „pojď si dát svůj první gól”
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

Prodej 6 zasíťovaných stavebních parcel v lokalitě
Rovinky, Bystřice nad Pernštejnem
Info: tel +420 603 897 094, e-mail info@sph-stavby.cz
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Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

 
 

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

 

ŠKODA FABIA TRUMF


