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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ČERNÉ SCÉNÁŘE OPOZICE NENAPLNÍME

Nerad reaguji na články, které 
píší zastupitelé, ale nedá mi to, když 
někdo vědomě neříká pravdu. Psát 
o zadluženém městě, které si neví 
rady, mi od člena kontrolního výboru 
a zastupitele připadá přinejmenším 
směšné. Buď se práci zastupitele 
dostatečně nevěnuje, nebo chce zá-
měrně škodit. Vyberte si sami!

Bystřice má v současné době na 
účtech téměř sto dvacet milionů 
korun, které může použít. Za mého 
působení na radnici, a to je skoro 
13. let, jsme neměli nikdy fi nanční 
po  že. Jestliže sestavujeme defi cit-
ní rozpočet, je vždy krytý úsporami 
dřívějších let. Půjčku na zateplení 
posledních panelových domů jsme si 
brali účelově s vědomím zastupitelů, 
protože, jestliže vám někdo půjčuje 
na úrok 0,40 pa, byli bychom blázni 

si nepůjčit. Tento úvěr jsme museli 
dvakrát přesunout do dalšího obdo-
bí, protože jsme čekali na vyjasnění 
dotace. S našimi penězi jsme mohli 
tedy hospodařit na jiných projektech. 
Toto jsou nejjednodušší ekonomická 
pravidla. Náš koefi cient zadlužení je 
10 %, což bylo potvrzeno auditorem 
a je to daleko pod limitem Minister-
stva fi nancí. 

Nevýdělečné projekty samozřej-
mě děláme, protože jsme samo-
správa, která dostává tzv. rozpočtové 
určení daní. V našem případě je to 
každý rok cca 110 mil. Kč. Tyto pe-
níze slouží k uspokojování potřeb 
obyvatel daného území. Používají 
se na zajištění chodu města (sečení, 
svícení, údržba komunikací, běžná 
údržba budov, dětská hřiště atd.). 
Dále můžeme zajišťovat dostupnou 
kulturu, sport a další vyži   občanů. 
Další naše fi nance plynou z hospo-
dářské činnos  , která se pohybuje na 
částce cca 40 mil. Kč. Tyto prostředky 
používáme k revitalizaci sídlišť. Tato 
činnost nezahrnuje pouze byty sa-
motné, ale také okolí, komunikace, 
parkoviště, zeleň a klidové zóny. Mu-
síme také připočítat získané dotace, 
které činily za deset roků více než 0,5 
miliardy Kč.

Zimní stadion je kauza sama o 
sobě. Tento projekt nestál, jak píše 
zastupitel 70 milionů, ale pouze 56 
milionů korun. Celá záležitost na zá-
kladě udání místním občanem byla 

důkladně prošetřena Úřadem pro 
kontrolu hospodářské soutěže a dále 
dvakrát Kriminálním oddělením Poli-
cie ČR. Vše vráceno bez nálezu. Do-
mnívám se, že tento projekt nám zá-
vidí všichni kolem, protože na ZS do-
plácejí na rozdíl od nás. Podle našeho 
vzoru již stojí ZS v Telči a Vyškově.

Co se týká budoucnos  ? Zastupi-
telé mají vše v rukou. Jsou jim nabí-
zena řešení a akce, které mohou či 
nemusí podpořit. Ono to ani jinak 
nejde. Hotel stavět nemusíme, ale 
my jej již máme. Na wellnes jsme se 
shodli v prohlášení stran po volbách 
v roce 2014. Vše bylo potvrzeno 
17. 2. 2017 a teď se začíná pochy-
bovat. V rozpočtu jsou připraveny 
peníze na projekty a já se dotazuji, 
kterým směrem budeme pokračo-
vat. Pokud zastupitelé nechtějí hotel 
pronajmout a inkasovat nájemné, 
můžeme v  chos   prodělávat sami! 
Jsem přesvědčen, že plánovat další 
akce je třeba. My nemusíme budovat 
sportovní halu jako v Novém Městě 
na Moravě, my nemusíme budovat 
tenisovou halu jako ve Žďáře, my 
dokonce nemusíme revitalizovat ná-
měs   jako ve Velkém Meziříčí. My 
to  ž všechno toto máme. Na rozdíl 
od těchto měst jsme neprodali byto-
vý fond, který je naším bohatstvím. 
V průmyslové zóně se rozvíjejí za-
městnavatelé a sociální bydlení je do-
hodnuto se soukromým subjektem. 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
letos využilo možnos   Asociace tu-
ris  ckých informačních center ČR 
a prezentovalo se společně s měs-
tem Velké Meziříčí v rámci veletrhu 
REGIONTOUR 2018 v Brně. 

Veletrh probíhal od 18. – 21. ledna 
a nabízel tuzemským i zahraničním 
turistům novinky z oblas   cestovního 
ruchu, mobilních aplikací a nových 
propagačních materiálů. Součás   na-
šeho stánku byla také prezentace tra-
diční značky regionu, a tak se s námi 
prezentoval Centrum Eden se svým 
18° pivem „Porter“. 

REGIONTOUR v Brně 
a ITF SLOVAKIATOUR v Bra  slavě

Druhým veletrhem, kterého jsme 
se zúčastnili, byl 24. Mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu ITF SLO-
VAKIATOUR v Bra  slavě. Ve dnech 

25. – 28. ledna jsme se prezentovali 
na stánku  Kraje Vysočina, který byl 
začleněn do společné propagace 
agentury CzechTourism.

Na konci roku 2017 jsme do na-
šich zásob na TIC přidali čtyři druhy 
puzzle s bystřickou téma  kou. Jedná 
se o formát A4/100 dílků a můžete 
si vybrat mezi kostelem sv. Michae-
la ve Vítochově, Vírskou přehradou, 
náměs  m Bystřice nad Pernštejnem 
nebo sochou Zubra u pohádkové 
aleje.

NOVINKY Z TIC

Do nového roku 2018 jsme vstou-
pili se zbrusu novými omalovánka-
mi Bystřicka. Na jejich tvorbě se po-
dílela grafi čka Janka Soukopová. Na 
14 listech se mohou dě   seznámit 
s nejznámějšími památkami a zají-
mavostmi na Bystřicku (Pernštejn, 
Karasín, Zubštejn, expozice ryb 
v městském muzeu nebo Horácká 
vesnice v Centru Eden). 

Na začátek turis  cké sezony 2018 
připravujeme další novinky. Zastav-
te se u nás!

-bv-

(Pokračování na str. 10)
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INZERCE

Chcete být lenem týmu Rebel ? Poj te k nám!

Milu
jem

e inovace. Milujeme design. Milujeme rock. 

www.werawerk.cz.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Jubilan  

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ÚNOR  BŘEZEN 2018

OZNÁMENÍ     OZNÁMENÍ     OZNÁMENÍ    OZNÁMENÍ     OZNÁMENÍ     OZNÁMENÍ
MUDr. Marie Kozáková ozna-

muje, že od 28. 2. 2018 nebude 
ordinovat. Pacienty automa  cky 
přebírá MDDr. KRISTÝNA STARÁ, 
která začne ordinovat od 1. 3. 2018.   

Dne 4. 2. 2018 uplynuly 4 roky, 
kdy nás opus  la manželka, 

maminka a kamarádka,

 paní Blanka KOENIGOVÁ

VZPOMÍNKA

Stále vzpomínají manžel a dě  .

VZPOMÍNKA
Dne 3. 2. 2018 uplyne 1 rok, 

kdy nás opus  l manžel, ta  nek, 
dědeček, bratr, švagr a strýc, 

pan Petr BALIEV 
z Bystřice n. P. 

S láskou vzpomínají manželka a 
dě   s rodinami.

ZUBNÍ AMBULANCE 
MUDr. Ros  slav Kozák 

oznamuje změnu tel. čísla
Nové telefonní číslo 

725 973 905

Objednávat se můžete od 18. 2. 
2018 na tel. 725 422 742 v ordinač-
ních hodinách. 
Nové pacienty neregistrujeme.
Ordinační hodiny od 1. 3. 2018: 

ÚNOR 2018
Jaroslav Ondra   98 let
Božena Kovářová   92 let
Marie Klodnerová   80 let
Josef Rotkovský   80 let
Jana Sadecká   75 let
MUDr. Hana Fluxová   75 let
Marie Karasová   75 let
Fran  šek Malý   75 let
Josef Dvořák    70 let
Josef Krejčí   70 let
Miloslav Schneider    70 let
Petr Kolář   70 let
Amálie Dvořáková  70 let 

LISTOPAD 2017
18.11.   Miroslav Friš   67 let
29.11.   Milada Haviárová 81 let
PROSINEC 2017
10.12.  Emilie Boučková 94 let
20.12.  Marie Prosecká 85 let

Po: 7:30 – 12:00
Út: 7:30 – 12:00
St: 7:30 – 12:00 12:30 – 14:30
Čt: 7:30 – 12:00
Pá:   ̶
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ
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Město Bystřice n. P. ve spolupráci s fi rmou TS města a.s.  nabízí mož-
nost bezplatného zapůjčení kompostérů o velikos   400 litrů (200 ks) 
a 800 litrů (500 ks). Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotací ze SFŽP, 
získáno bylo cca 90 % prostředků, zbytek fi nancovalo město Bystřice n. 
P., v jehož majetku musí být podle dotačních podmínek kompostéry min. 
5 let. Poté je bude možno bezúplatně převést na nájemce. 

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

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

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

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

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

2. Podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce.

MOŽNOST 
BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ 

KOMPOSTÉRU 
PRO OBČANY BYSTŘICE N. P.

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

e-mailem (prochazkova@ts-bystrice.cz), případně osobně v sídle fi rmy. 
TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.

ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Sportovní závěr roku v Domaníně začal 28. prosince společným bruslením 
na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem, jehož se zúčastnilo asi 45 ma-
lých i velkých Domaňáků. Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu konaný 
v sále a přísálí kulturního domu již několikátý rok jako memoriál Václava Kaňky 
letos hrálo 23 stolních tenistů a tenistek s těmito výsledky:
muži: Pavel Navrá  l st. – Zdeněk Skula st. – Dušan Polák 
ženy: Zuzana Trhlíkova – Šárka Nečasová – Tereza Juklová
mládež: Kilián Trhlík – Marek Špatka – Tomáš Skula.

Silvestrovský fotbalový zápas Svobodní vs. Žena   se letos hrál za podmínek, 
do nichž by opravdu psa nevyhnal – napadlo pár cen  metrů mokrého sněhu, 

který se záhy 
změnil na 
břečku. Asi 
zejména kvů-
li tomu byla 
letošní účast 
menší (14 bor-
ců), ale těžké 
p o d m í n k y 
pravděpodob-
ně vyhovovaly 
spíše ženatým, 
kteří konečně 
vybojovali ví-
tězství.

7. 1. 2018 se v Bratrušíně uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádá 
Charita Česká republika. Velmi děkujeme mladým koledníkům a samozřej-
mě velký dík patří všem štědrým dárcům, jejichž peněžní dary pomůžou 
mnoha potřebným. Letos se v Bratrušíně vybralo 5 781 kč.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA Tříkrálová sbírka

Při tónech vánočních koled z trubky Lukáše Kosa proběhlo v Domaníně 
v neděli 3. prosince 2017 již tradiční zdobení stříbrného vánočního smrčku 
na návsi.

K vánoční atmosféře přispělo i posezení v kulturním domě spojené s vy-
stoupením dě  , vánoční dílničkou a vyhlášením soutěže o nejlepší domanín-
ský štrúdl, a to v neděli 10. prosince 2017. Dě   zatančily, zazpívaly a zahrály 
na hudební nástroje vánoční písně a koledy. Některé si pro své vystoupení 
připravily básničky o zimním a vánočním čase. Nechybělo ani krátké divadlo 
od místních žen. Do soutěže o nejlepší štrúdl se zapojilo 12 účastníků a jako 
nejlepší štrúdl v roce 2017 byl hlasy přítomných zvolen štrúdl Kláry Strako-
vé, druhé místo obsadil štrúdl Evy Krymové a na tře  m místě Evy Novotné. 
Společné posezení při voňavém punči nás naladilo v tuto adventní neděli do 
pravé vánoční atmosféry. 
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RŮZNÉ

ODCHOD BRATRŮ SVAČINOVÝCH NA ZÁPAD A JEJICH NÁVRAT
V lednovém čísle Bystřicka z roku 

2013 je zveřejněn rozhovor Hynka 
Jurmana s panem Janem Svačinou (8. 
června 1926 – 27. září 2014), podle 
dostupných informací již tehdy po-
sledním, ač nepřímým, žijícím účast-
níkem komunis  ckých poli  ckých 
represí v našem městě. V rozhovoru 

2.1. Byli mezi prvními odsouzenými

je krátká zmínka o stavbě bystřického 
koupaliště: „Se mnou tam dělali bys-
třič   doktoři práv Horák, Hrádek a 
Flek a také Fran  šek Suchý, kterého 
vyhodili od SNB.“ Pouze několik slov, 
ve kterých je ukryta velká část pří-
běhů bystřického pro  státního spik-
leneckého centra, pojmenovaného 

žargonem StB „akce B“. 
Seznámíme se ale nejprve s mís-

tem a osobami událos   druhé po-
loviny roku 1948. Na pravém dolním 
konci náměs   vlastnila měšťanský 
dům čp. 66 s lékárnou vdova Marie 
Svačinová se dvěma syny – Vra  sla-
vem (*16. listopadu 1922), studu-
jícím na Karlově univerzitě fi lozofi i 
a Janem (*8. června 1926), v Praze 
vyučeným a zaměstnaným drogis-
tou. Bližší vztah k městu měl určitě 
Vra  slav, který byl koncem války čle-
nem partyzánské skupiny Dr. Mirosla-
va Tyrše, známým Vincence Koutníka 
a jeho bratra Fran  ška, který sloužil 
po roce 1945 na Veřejné stanici Sbo-
ru národní bezpečnos   v Hranicích 
u Aše (dříve německy Rossbach1), 
tedy přímo na hranicích s americkou 
okupační zónou Německa. Vra  slav 
se kupodivu přátelil s Karlem Matěj-
kou (*7. května 19242), bydlícím přes 
tři měšťanské domy u rodičů v prona-
jaté hospodě č.p. 62. Evangelík Vra  -
slav je zastáncem pravdy a svobody 
jedince v duchu evangelia, jak do-
kládá vlastnoručně psaná žádost pro 
rehabilitaci ze 4. dubna 1968; Karel 
dává hlavně na odiv svoje známos   
s vysoce postavenými katolickými 
funkcionáři (brněnský biskup Karel 
Skoupý má být příbuzný, stýká se se 
členy papežské nunciatury v Praze, 
v Bystřici se úzce přátelí s místním 
farářem Emilem Zouharem, o Všeso-
kolském sletu v Praze se veze v autě 
kolumbijského velvyslance, apod.). 
Spojuje je zřejmě odpor pro   zcela 
zřetelně nastupujícímu totalitnímu 
režimu a touha po svobodě. Pocho-
pit a přesně popsat složitou povahu 
Karla Matějky stejně jako Vra  slava 
Svačiny je na další kapitolu. V do-
stupných dokumentech nenajdeme 
vysvětlení, proč po administra  vním 
rozdělení pro  státní spiklenecké sku-
piny „akce B“ na dvě čás   po druhém 

útěku Karla Matějky3, je „hlavou“ 
první bez zřejmého důvodu určen 
právě Vra  slav Svačina4. 

Vraťme se ale k místopisu dolního 
konce bystřického náměs  . Mezi do-
mem lékárny paní Svačinové a Ma-
tějkovou hospodou, v pekárně Bo-
huňovských, byla od první republiky 
Četnická stanice, od osvobození Ve-
řejná stanice Sboru národní bezpeč-
nos   (VS SNB). Příslušníci v počtu 
pě   (velitel praporčík Josef Pešek) 
s čtyřmi muži mají zajišťovat ve měs-
tě a blízkém okolí klid a pořádek. 
V říjnu 1948 zde sloužili5: 
prap. SNB Keil Stanislav *3. 5. 1906   
v Bradlném okr. Boskovice, dítě 8 r. 
zatč. 6. 1. 1 949,
stráž. SNB Šutera Adolf * 24. 11. 1913 
v Olešnici okr. Boskovice, dě   2 a 4 r., 
zatč. 6. 1. 1949,
prap. SNB Zeman Stanislav *21. 4. 
1900 v Uhřinově okr. Velké Meziříčí, 
dě   4 a 5 r.,  zatč. 16. 3. 1949
stráž. SNB,
Suchý Fran  šek *26. 10. 1923 v Kos-
 nicích okr. Hodonín, dě   2 a 3 r., 

zatč. 16. 3. 1949.
Ve čtyřech rodinách bylo tedy cel-

kem sedm dě   ve věku dva až osm 
let, což je nejhrůznější barbarství 
každého režimu – trestat nevinné. 
V celé „akci B“ bylo dě   mnohem víc, 
jak uvidíme v dalších pokračováních.

K povinnostem příslušníků SNB 
patřilo: sledovat náladu členů neko-
munis  ckých stran při významných 
událostech, hledání a likvidace le-
táků, odhalování šíření poplašných 
zpráv, kontrola kázání kněží v koste-
lech, zkrátka boj s třídním nepříte-
lem. Mimo Bystřici byly tyto Veřejné 
služebny SNB ve všech větším obcích 
v okolí: Rozsochy, Rovné, Lísek, Dale-
čín, Vír, Štěpánov, Nedvědice, Dolní 
Rožínka, atd. 

Začátkem října se protnou osudy 
několika “spiklenců“ právě na této 
stanici SNB. Koncem května 1948 od-
chází za hranice v prostoru Černá na 
Šumavě – Aigen, tedy do Rakouska, 
mladý Jan Svačina6, 5. září jej násle-
duje bratr Vra  slav, jak je uvedeno 
v jeho výslechu z 7. října 19487; hrani-
ci přechází v prostoru Domažlic, kde 
má příbuzné a kde chodil, jak uvádí, 
v dětství do školy. Jan se vrací začát-
kem října a bystřič   příslušníci SNB 
samozřejmě zjis  li, že Jan je doma. 
Prap. SNB Stanislav Keil jej jde vyzvat, 
aby se dostavil k sepsání protokolu. 
Jan mezi  m odjede a paní Svačino-
vá příslušníku SNB vysvětlila, že Jan 
má všechno v pořádku, vrá  l se na 
amnes  i a odjel ke svému útvaru. 
Keil mezi  m zjis  l, že v bytě je ještě 
Vra  slav, kterého hledají na příkaz 
jihlavské StB také a předvolá jej na 
odpoledne.

V tuto chvíli  – 6. října 1948 odpole-
dne – začíná na bystřické stanici SNB 
příběh s velkým „P“.     (pokračování)

Petr Dvořáček

Pravá dolní strana náměs   (foto z 30. let 20 st.) – zleva: druhý dům č.p. 66 (Sva-
činova lékárna); tře   dům č.p. 65 (mezi druhým a tře  m oknem odspodu je ta-
bulka Četnická stanice); šestý dům č.p. 62 (mimo záběr) je Matějkův hos  nec

Lístek, zaslaný Vra  slavem Svačinou StB v Jihlavě pravděpodobně 11. října je 
důkazem jeho sebevědomí a drzos   (ABS Kanice)

Matějkův hos  nec strž. Fran  šek Suchý a strž. Adolf Šutera (ABS Kanice)

1 V překladu Koňský potok
2 V lednovém čísle Bystřicka byl uveden chybně rok narození Karla Matějky 1948 a kolem 20. listopadu 1948
3 Karel Matějka za pomoci Fran  ška Koutníka přešel do americké okupační zóny dvakrát: koncem června 1948 a kolem 20. 
listopadu 1948
4 První skupina (18 osob) pod názvem Vra  slav Svačina a spol. byla souzena 4. a 5. srpna 1950; druhá (18 osob) pod 
názvem Emil Zouhar a spol. dne 6 – 8. února 1951; podrobně v samostatném článku 
5 Od dob |Rakouska obecně pla  lo, že státní úředník nemohl pracovat v místě své domovské obce
6 Protokol sepsaný dne 6. ledna 1949 na KV (krajské velitelství) StB Praha u zdejší úřadovny pro pro  státní činnost Svačina 
Jan (V_5488_MV podsvazek _2, list 0043); toto uvádí Jan Svačina i v úvodu uvedeném rozhovoru s Hynkem Jurmanem
7 Dokumentace ABS Kanice - Protokol výslechu Vra  slava Svačiny ze dne 7. října 1948 sepsaný u OÚ StB v Jihlavě, 
(V_5488_MV_opera  vni_podsvazek, list 154 – 161)
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RŮZNÉ

Nekon  nuita

Máte rádi řemesla? Hledáte prostor pro realizaci, 

přivýdělek při mateřské, k důchodu, sezónní práci? 

Centrum Eden hledá externí spolupracovníky pro obsazení expozic 
tradičních řemesel (kovářství, truhlářství, tkalcovství, perleťářství, výro-
ba keramiky, šperkařství, nožířství, provaznictví a jiné).
Za  mto účelem vyhlašuje výběrové řízení s následujícími kritérii:

1) Obor činnos   
2) Praxe v daném oboru vč. referencí. Odborné vzdělání v oboru 

výhodou
3) Souhlas s e  ckým kodexem Centra Eden a závazek podílet se v rámci 

otvírací doby Centra na ukázkách pro návštěvníky
4) Výše nutných provozních nákladů při realizaci dané činnos  

Praxe ve školství nebo jiné zkušenos   s vedením menších kolek  vů 
dě   výhodou.

Předpokládaná ekonomická forma smluvního vztahu: nájem ve výši 
nutných provozních nákladů při běžné činnos   nájemce.  

Doba nájmu: dle dohody, nejdéle od 15. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Ná-
jemce je oprávněn užívat pronajaté prostory po celou smluvně dohod-
nutou dobu, tj. i mimo otvírací dobu pro veřejnost.  Nájemce je opráv-
něn svoji produkci vytvořenou v pronajatých prostorách prodávat pouze 
v rámci Centra Eden.

Přihlášky zasílejte na stepan@centrumeden.cz 
Bližší informace na tel. č. 730 898 698

PRODEJ PRODUKTŮ FARMY EDEN
• VEJCE OD SLEPIC Z VOLNÉHO CHOVU 1 ks za 4 Kč.

• BRAMBORY PRO KONZUM - Adéla, Laura, Soraya (varný typ B). V ba-
lení po 5 a 25 kg. 1 kg za 8 Kč.

Prodej probíhá od pondělí do pátku v době od 8 do 12 hod., v bílé hale 
(vchod přes zelená vrata), která se nachází vedle areálu Centra Eden (Nový 
Dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem).

Objednávky a informace k prodeji získáte na tel.: 723 377 190 - paní Ma-
tušková. 

Uzené slavnostiMou hlavní mo  vací pro vstup do 
komunální poli  ky bylo a je znovuoži-
vení a rekonstrukce chátrající sokolov-
ny, která byla v roce 2015 bezúplatně 
převedena do majetku města Bystřice 
nad Pernštejnem. Na počátku roku 
2016 naše sokolská srdéčka zaplesala, 
když nám byla na pracovním zastu-
pitelstvu představena velmi zdařilá 
studie od Architektonického ateliéru 
Vácha, řešící rekonstrukci sokolovny 
neboli Centra volného času, kam se 
měly přestěhovat následující organi-
zace: DDM, Sokol, Junák, oddíl juda a 
původně i Kopre  na a Nadosah. Dům 
dě   a mládeže, který je dlouhodobě 
umístěn v nevyhovujících prostorách, 
měl být „správcem“ rekonstruované 
budovy při zachování sokolských po-
žadavků, které odsouhlasilo zastupi-
telstvo města dne 14. 9. 2011. Od té 
doby již uplynulo mnoho času. Měst-
ský management a aparát bohužel 
nabral směr CZV/Eden. Od té doby 
opět bohužel na nic jiného našim rad-
ním a zastupitelům nezbýval ani čas, 
ani energie a hlavně peníze. O nákla-
dech na CZV jsme s kolegou M. Svo-
bodou psali v Bystřicku v květnu 2016. 

Na začátku roku 2017 mi na pracov-
ním zastupitelstvu “spadla brada“, když 
byli zastupitelé dotázáni, jakým inves-
 cím by do budoucna dali prioritu. Na 

výběr jsme dostali tři možnos  : rekon-
strukce vnitřních sí   KD, nebo rekon-
strukce sokolovny, a nebo vybudování 
wellness. Dr  vá většina zastupitelů ne-
závazně zvedla ruku pro wellness. Od 
té doby nabraly věci nečekaný spád. Co 
vlastně záměr wellness obnáší, jsme se 
dozvídali z  sku, ale přitom nic konkrét-
ního. Na prosincovém zastupitelstvu 
města byl tento záměr přejmenován 
na projekt Volnočasových a sportov-
ních ak  vit a měl se skládat ze tří čás  : 
1. Wellness a stavba hotelu, 2. Fotbalo-
vé kabiny (přemístění fotbalové tribuny 
a stavba kabin uvnitř tribuny), 3. Přelož-
ka komunikace k zimnímu stadionu. 

Domnívám se, že takto zásadní 
inves  ce si zaslouží veřejnou dis-
kuzi, zveřejnění studií a dotázání se 

obyvatel, jestli něco tak nákladného 
(70-80 mil. Kč) občané vůbec chtějí. 
Nechci se opakovat, ale v případě Ede-
nu tomu tak nebylo a ani u výše zmiňo-
vaných návrhů se tak neděje. 

Proč místo megalomanské varianty 
(naši občané nic nezískají a budou se 
opět pouze řešit potřeby turistů) ne-
jsou rozpracovány a vykomunikovány 
i jiné varianty? Napadá mě, coby pod-
nikatele v oblas    ubytovacích služeb 
(kdy si musím na všechny inves  ce 
sám vydělat, na rozdíl od podnikání 
ch  vého vedení města nemohu si 
dovolit být ve ztrátě) jít cestou nejjed-
nodušších, a tedy nejlevnějších řeše-
ní. Pokud Bystřici n. P. chybí wellness, 
upřednostnil bych místní občany, ale 
hosté by byli samozřejmě vítáni. Ne-
dostatečná kapacita Sporthotelu by 
mohla být navýšena o 20-25 lůžek, 
protože lze stavebně realizovat ná-
stavbu nad novou čás   Sporthotelu, 
kde jsou stropy ze železobetonových 
panelů. Ale zpět k wellness. Proč ne-
využít toho, co zde již od roku 2002 
máme, a to velmi kvalitně a nadča-
sově postavenou sportovní halu? 
Uvažuji možná laicky, ale proč nevy-
užít stávající sítě a instalace sportovní 
haly? Ve vstupním prostoru haly, kde 
je recepce, posilovna a šatny bazé-
nu, jsou monoli  cké železobetonové 
stropy o tloušťce 200 mm a lze na ně 
realizovat nástavbu pro wellness, re-
habilitaci a případně rozšířit kapacitu 
posilovny, která překvapuje zaintere-
sované, jak hojně je využívána. 

Závěrem bych chtěl vysvětlit  tu-
lek svého článku. Po zjištění, že v roz-
počtu města na rok 2018 se objevila 
položka 3,5 mil. Kč na stavbu tzv. 
judárny (montovaná hala pro tatami 
s využi  m šaten ZŠ Nádražní) jsem 
hlasoval pro   rozpočtu. Tím, že vede-
ní města nekoncepčně vychází vstříc 
jedné zájmové skupině obyvatel, a že 
Skau   plánují stavbu nové klubovny, 
pozbývá původní myšlenka rekon-
strukce sokolovny a centra volného 
času smysl. 

Mar  n Bárta, zastupitel za ANO 

O majetek jsme povinni se starat
Sokolovně bude 84 let, je v havarij-

ním stavu a nutně potřebuje opravit. 
Dříve ji vlastnila Havlíčkova župa so-
kolská, dva roky už ale patří našemu 
městu. 

Převod sokolovny na město
Havlíčkova župa neměla na roz-

sáhlou rekonstrukci budovy pro-
středky, a proto doufala, že ji prodá 
Bystřici a město sokolovnu opraví. 
Župa požadovala za nemovitost i s 
pozemky 3 mil. korun a volné hodi-
ny pro cvičení sokolů. Vedení města 
peníze zapla  t odmítlo, neuhradilo 
sokolům ani 1 milion korun, který do 
budovy během let dali. Vedení měs-
ta chtělo získat sokolovnu bezplatně, 
proto se obrá  lo přímo na nadřízený 
orgán sokolů, kterým je Česká obec 
sokolská, a ta nakonec s bezplatným 

převedením budovy do majetku 
města souhlasila. 

Závazek města
Kromě rekonstrukce budovy měs-

to slíbilo, že bude sokolům přispívat 
20  síc korun ročně na sportovní 
činnost, ponechá jim kancelář a v ur-
čitých hodinách budou moci využívat 
také sál, posilovnu a hřiště. Poté dalo 
vypracovat studii a projektovou do-
kumentaci na celkovou rekonstrukci 
budovy, do níž se měl přestěhovat  
také dům dě   a mládeže a umís  t  
klubovny junáků a judistů. 

Nápad radnice na převze   sokolov-
ny s příslibem rozsáhlé rekonstrukce 
jsem vnímal jako nereálný, protože 
peníze město nemá a hospodaří se 
ztrátou - přesto zastupitelé na návrh 
rady záměr odsouhlasili. Vedení měs-

ta shánělo na rekonstrukci peníze, po-
dle slov místostarosty Vojty ve Žďár-
ském deníku dokonce i rozprodejem 
domů, například budovy bývalého 
úřadu práce. Kde skončily tyto peníze, 
a proč nebyly použity alespoň na nej-
nutnější opravu sokolovny? 

Jen ztráty Edenu nás už stály cca 
20 mil. korun a vedení města prosa-
zuje další podobné projekty. Kdyby 
radnice rozumně hospodařila, tyto 
peníze se mohly na sokolovnu využít. 

Je podivné, že s rekonstrukcí dokon-
ce nepočítá ani schválený rozpočtový 
výhled města do roku 2022! Proč o 
sokolovnu vedení města usilovalo, 
když se o ni nestará? Byl vytvořen 
závazek, ke kterému se nyní nikdo 
nehlásí. Jako vlastníci domu přece 
nemůžeme čekat, až se stane neštěs-
  a poškozená stropní konstrukce na 

někoho spadne…   
Vít Novotný,

zastupitel Hnu   za otevřenou radnici
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Senioři si rádi hrají 
s pamě  !

Dovolte mi ohlédnout se za uplynu-
lým rokem, který opět jednou měsíčně 
patřil na DPS Hornická "Hrátkám s pa-
mě  ".

Musím s potěšením konstatovat, že 
jsem velmi potěšen zvýšenou návštěv-
nos  , ale především se zde vytvořila 
stálá parta báječných lidí, kteří ví, proč 
si udržovat dlouhodobou pamět. Také 
si uvědomují, jak je důležité se setkávat.

Je mi c   napsat, že mám opravdu ra-
dost, jak jsou skvělí, pozoruji jejich snahu 
a úsilí, ale také poc  vý přístup, s jakým 
plní různá cvičení a  m stále posilují 
dlouhodobou paměť. Neměně důležitý 
je týmový duch! Je to vidět každé setká-
ní. Vážím si lidí, kteří chodí pravidelně, 
ale i těch, kteří chodí jen někdy nebo se 
přijdou jen podívat a vyzkoušet. Každý 
odvede svůj díl práce. Také nemohu za-
pomenout na rodinné týmy, které jsou 
také součás   našich setkání. Mrzí mě, 
pokud odejde člověk, který k nám cho-
dil, ale pěkné vzpomínky zůstavají. Všem 
patří velké poděkování! Nejen účastní-
kům, ale také městu, které podporuje 
několik ak  vizačních služeb. Srdečně 
zvu, využijte nabízených ak  vit a tě-
ším se na setkání při Hrátkách s pamě   
7. února od 15 hodin na DPS Hornická.

Zdeněk Choura, lektor

Bystřice přivítá 
konferenci pečujících

Unie pečujících ve spolupráci s Měs-
tem Bystřice n. P. pořádá odbornou kon-
ferenci zaměřenou na pečující. Málokdo 
si dokáže představit, jak je péče náročná 
a kolik věcí, musí ten, kdo chce pečovat, 
ve svém životě změnit. Co vše obnáší 
dlouhodobá péče, je jedno z témat, které 
na konferenci zazní. Jak se mění člověk 
s demencí a  m i chod rodiny? To je ná-
mět dalšího příspěvku, dotkneme se té-
matu, jak mají postupovat dě   pečující o 
své rodiče, když nemoc přijde brzy. Jak je 
důležité udržovat si ak  vity i v seniorském 
věku? Je velmi důležité umět naslouchat 
pečujícím, kteří si nesou trauma z péče, 
či se nevyrovnali s odchodem blízkého, 
i to zazní na konferenci. Témat, proč se vě-
novat pečujícím je hodně, přijďte poslou-
chat, diskutovat a strávit přínosné chvíle.

Klára pomáhá z. s. ví, že je nutné pe-
čujícím naslouchat, podporovat je v péči 
a je dobré, aby se uměli pečující sdílet. 
Odpovědi pečující dostanou v poradně, 
která je pro ně od letošního roku otevře-
ná také v Bystřici, a to vždy první pondělí 
v měsíci od 10 do 14 hodin. Přijďte se ze-
ptat, podělit se s problémy či starostmi, 
jsme tu pro Vás.

Zdeněk Choura

Konference se uskuteční 27. 2. 
2018, od 13:00 hod. do 16:00 hod., 
v Domě s pečovatelskou službou, Hor-
nická 643, Bystřice n. P.

VÁNOČNÍ BESÍDKA? 
GALASHOW JAK SE PATŘÍ!

Co se stane, když 28 studentů do-
konale spolupracuje a vymýšlí pro-
gram zábavný, chytrý, inteligentní a 
plný humoru? O tom jsme se mohli 
přesvědčit 21. 12. 2017 na našem 
gymnáziu, kde se uskutečnila (ne)
tradiční vánoční besídka. Studen   
oktávy se zde v elegantním ošacení, 
na červeném koberci a ve světlech 
refl ektorů ukázali s interak  vní zá-
bavnou „vánoční nadílkou“, kterou 
nazvali Oktáva AWARDS.  

Drželi se standardního scénáře 
všech světově známých soutěží, včet-
ně hudebního úvodu, kterého se uja-
la hudební skupina PEPA, tvořící před-
voj skupiny BABYLON. Ta nám zahra-
je také na našem maturitním plese.

S úvodní znělkou – vypůjčenou 
z představení TELEVARIETÉ - do sálu 
vstoupila moderátorská dvojice Šár-
ka Svobodová a Matěj Sláma. Svého 
úkolu se zhos  li brilantně a s obrat-
nos   profesionálů celou soutěž před-
stavili a uvedli. Zdůraznili, že jde o to, 
se společně s ostatními studenty, ce-
lým učitelským sborem, ale i s hosty 
z řad absolventů a rodičů, pobavit a 
pousmát nad studentským životem, 
který všichni berou opravdu vážně. 

A přesto v něm najdou „světlé strán-
ky“. Proto se rozhodli pro „seriózní“ 
galashow, kde se soutěžilo celkem 
v osmi kategoriích (např. učitel roku, 
řidič roku, zpěvák roku, jedlík roku, 
skokan roku, pohodář roku,…). Ok-
taváni vybrali nejen ze svých řad, ale 
i z řad profesorů tři nominované do 
každé kategorie, natočili jejich no-
minační spoty, vytvořili krátký popis 
každého soutěžícího a na základě ce-
loškolního hlasování pak slavnostně 
vyhlásili vítěze.

I vyhlašování mělo svá pravidla 
– po promítnu   obrazových medai-
lonků, přišel vítěze oznámit některý 
z vážených hostů, například bojovni-
ce za kočičí práva či samozvaný král 
automechaniků. Vždy po drama  cké 
chvilce napě   zaznělo jméno vítěze, 
ten přicházel s grácií z publika na 
hlavní „pódium“, kde na červeném 
koberci proběhly gratulace a předání 
ceny. Přistaven byl i řečnický pult, u 
kterého každý oceněný pronesl dě-
kovnou řeč.

Tento program se prolínal s vy-
stoupeními ostatních tříd, což celou 
akci protáhlo, ale zároveň ukázalo, 
že stále opravdu stojíme o celodenní 

programy besídek. A umíme si je užít. 
Celá akce doslova sprintovala dle 
plánu a vše se obešlo překvapivě bez 
větších pádů techniky.

Každého z organizačního týmu 
musel zaplavit pocit uspokojení, 
všichni účastníci, tedy téměř 400 lidí, 
se skvěle bavili a smáli. Nikdo sál neo-
pus  l předčasně, někteří návštěvníci 
dokonce zamáčkli i slzu doje  . A ne-
jen po škole se pak rozletěla zpráva, 
že to byla opravdu originální a per-
fektně připravená besídka. Za všech-
ny členy organizačního týmu musím 
poděkovat za to, že nás nikdo „ne-
shodil“ ani před námi samotnými, 
ani za našimi zády. Toho si opravdu 
ceníme. Poděkování patří vedení ško-
ly a našim skvělým profesorům, kteří 
neváhali a sami se ak  vně zapojili.  

Kristýna Juračková
oktáva 2017/2018

Poznámka vedení školy
K výše uvedené informaci není tře-

ba mnoho dodávat. Snad jen to, že za 
vším se skrývá spousta  práce ze stra-
ny studentů i jejich pedagogů, kteří je 
krok za krokem připravují na z mno-
ha pohledů nejnáročnější povolání. 
Soutěživost, zodpovědnost, pracovní 
nasazení, schopnost bezproblémové 
komunikace se zahraničím, všestran-
ná gramotnost – to jsou hlavní atri-
buty, které charakterizují profi l absol-
venta  bystřického gymnázia. 

Všem přejeme  v  roce  2018 hod-
ně zdraví, tvůrčích sil a  chu   do prá-
ce.  V této chvíli se sluší poděkovat  
za podporu  i  rodičům našich žáků 
a sponzorským fi rmám, s jejichž vy-
datnou pomocí můžeme realizovat  
naše  dost často nadstandardní plány. 
Chceme být školou, která připravuje 
své žáky pro stále náročnější  život, 
schopné zareagovat na změny ve 
společnos   i na trhu práce.

Návštěva radní Kraje Vysočina Jany Fialové 
ve VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 

V tomto měsíci naši školu navš  -
vila radní Kraje Vysočina pro školství, 
mládež a tělovýchovu, paní Jana Fi-
alová. Stalo se tak v Den otevřených 
dveří, během kterého jsme prezen-
tovali naši školu budoucím studen-
tům, jejich rodičům a zájemcům 
z veřejnos  . Společně s ředitelem 

školy Miroslavem Novákem diskuto-
vali nad problema  kou odborného 
školství a jeho budoucím směřování 
v Kraji Vysočina. Pohovořili společně 
o probíhajících projektech podporo-
vaných Krajem Vysočina – Postav si 
svůj traktor a Kaipan 14 a zároveň 
vyhodno  li projekty ukončené. Při 

společné prohlídce prostor Vyšší od-
borné školy a Střední odborné školy 
zemědělsko-technické navš  vili naši 
elitní svářečskou školu pod vedením 
pánů Pavla Klusáka a Pavla Janíka. 
Společně navš  vili i další dílenské 
prostory a součás   školy.
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Jak jsme psali opravdový dopis kamarádům 
aneb auten  cká výuka v praxi

Od října loňského roku si žáci 4. B 
ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádraž-
ní 615 dopisují s kamarády ze ZŠ Ús   
nad Labem a Karviné, které nikdy 
před  m neviděli. Získávají cenné zku-
šenos  , sebedůvěru, trénují op  cké 
uspořádání dopisu, psaní adres, učí 
se pečlivos  , dbají na rukopis a snaží 
se psát bez chyb. Ani v dnešní době 
se nikdo bez psaní dopisů a vyřizování 
korespondence neobejde. A nejlepší 
způsob, jak se cokoli naučit, je začít to 
dělat. Dovolte mi tedy ukázku jedné 
z dětských prací naší dílny tvůrčího 
psaní, která probíhá v rámci hodin 
českého jazyka: „Když nám přišel do-

pis z jiné školy, vůbec jsem nevěděla, 
co se děje. Předseda třídy nám přeče-
tl pozdrav od dě   z Ús   nad Labem. 
Seděli jsme v kroužku na koberci 
a poslouchali. Byli jsme všichni hod-
ně překvapeni a zároveň nadšeni, že 
si budeme dopisovat s jinou školou. 
Mohli jsme si vybrat, komu napíšeme. 
Holky psaly holkám a kluci klukům. 
Zpočátku jsem přemýšlela, o čem 
budu vyprávět. Měla jsem spoustu 
nápadů. Maminka mi poradila, že 
se musím nejdříve pořádně před-
stavit. A najednou to přišlo, z ničeho 
nic!!! Rychle jsem se pus  la do práce 
a psala o sobě, své rodině, naší škole 
a spolužácích. Pak jsme dopis hodili 
do schránky. Čekali a čekali. Dlouho 
jsme čekali. O pár týdnů později při-
šla konečně odpověď. Napsali nám 
o sobě snad úplně všechno. Psali, 
jak se mají, jaké mají zvířátko a taky 
o škole. Prostě super! Kdybych je 
mohla někdy potkat, byl by to nejlepší 
zážitek ze všech.“

Třídní učitelka 4. B, L. Chudobová

Učíme se netradičně
V rámci celoročního projektu Učení 

v přírodě třída 4. A opus   každý měsíc 
na jeden den lavice, aby si vyzkoušela 
nabyté vědomos   v praxi. 

V září jsme poznávali okolí školy 
a blízkou přírodu. V říjnu žáci zkoušeli 
odhadovat výšku a vzdálenost, které 
si pak ověřovali výškoměrem a dál-
koměrem, procvičili si učivo s mapou 
a buzolou v terénu a určovali stromy, 
rostliny a živočichy. V listopadu navš  -
vili hřbitov, kde zapálili svíčky na hro-
bech svých blízkých a potom se zahřáli 
u čaje v restauraci Club a prak  cky 
uplatnili pravidla společenského cho-
vání. V prosinci nás čekala prohlídka 
vánočního Edenu. 

Tento měsíc se 4. A vydala poznávat 
své město. Protože sněžilo, prak  cké 
úkoly z matema  ky a českého jazyka 

řešili žáci tentokrát v průjezdu u Ma-
zourků. Po svačině byly skupinové 
práce ohodnoceny sladkou odmě-
nou a přešli jsme na městský úřad. 
Tam jsme měli domluvenou exkurzi, 
která souvisela s učivem vlas  vě-
dy. Pan starosta dě   poučil o řízení 
a chodu radnice, o činnos   jednot-
livých odborů a ukázal jim pamětní 
knihu a nejstarší kroniku města. Na-
konec žáci jako průvodci seznamo-
vali ostatní s bystřickými památkami. 
Kromě náměs   jsme zašli i ke hřbi-
tovnímu kostelu a soše TGM. Cestou 
zpět dě   pozorovaly zimní přírodu 
a pohrály si ve sněhu.

Už teď se všichni těšíme na další 
Den učení v přírodě.

Pavla Rudošová,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Začátkem ledna se 
fl orbaloví reprezentan-
  ze čtvrtých a pátých 

tříd ZŠ TGM vydali do 
Jihlavy. Zúčastnili se tu 
krajského kola soutěže 
ČEPS Cup. S přehledem 
vyšli vítězně ze všech 
zápasů a domů si od-
vezli zlaté medaile a po-
hár. Tým ve složení 
Patrik Cisár, Fran  šek 
Hosa, Tadeáš Polách, 
Adam Hulák, Ondřej 
Hronec, Lukáš Zeman, 
Tomáš Mazourek a Da-
vid Pavlů už se těší do 
národního fi nále, které 
se bude konat v Olo-
mouci. Poděkování si zaslouží náš kouč Josef Šilhán, který chlapce soutěží vede!

Zdeňka Ťupová, ZŠ TGM

Florbalové úspěchy na ZŠ TGM

Vánoční besídka trochu jinak
V naší malé školičce od nepamě   připravují žáci pod vedením paní učite-

lek a asistentek program na vánoční besídku. Od roku 2013 pro velký zájem 
a nedostatek prostor vystupují žáci se svým programem dvakrát, pro rodiče 
a poté pro přátele školy. Tentokrát se termínově naše vystoupení nehodila 
ani babičkám z centra Včela při DPS, ani klientům denního stacionáře ROSA. 
Padl návrh udělat vánoční besídku po Vánocích. A tak jsme si společně s ba-
bičkami a klienty z ROSY 9. ledna připomněli vánoční atmosféru. Setkání bylo 
velmi milé. Hosté odvděčili vystupující žáky dlouhým potleskem a souhlasným 
pokyvováním při závěrečné písni Vadí, nevadí, kde se zpívá, že „není nutno, 
aby bylo přímo veselo“. Na oplátku nás babičky pozvaly do jejich klubu na při-
pravovanou výstavu výrobků s velikonoční tema  kou. Děkujeme za návštěvu 
a těšíme se na shledanou!

Za „speciální“školu Iveta Ostrýžová

Základní škola T. G. Masaryka
Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
zveme Vás i Vaše dě   na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v 1. třídách a v celé škole

v úterý 20. února 2018
ve středu 7. března 2018

vždy od 8:00 do 16:30 hodin
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Alzheimer poradna Vysočina

Bystřická Rosa děkuje fotbalistům za fi nanční dar
fotbalového klubu vedení žďárské 
Charity dar v hodnotě 38 000 ko-
run. 

„Ráda bych celému sportovnímu 
klubu velmi poděkovala. Vážím si 
naší spolupráce a jsem nadšená, že 
ji stále rozvíjíme a máme na co na-
vazovat. Na přípravě turnaje se po-
dílí mnoho lidí, ať už z fotbalových 
řad či z veřejnos  . Ráda bych podě-

služby lidem s mentálním a kom-
binovaným pos  žením. Posláním 
denního stacionáře je podpora a 
rozvoj osob s mentálním a kom-
binovaným pos  žením, vedoucí 
k co největší možné míře samo-
statnos  , začlenění se do běžné 
společnos   a spokojenos   uži-
vatelů.

Tým pracovníků 
denního stacionáře Rosa

kovala také jim. Bez jejich pomoci a 
podpory by se nepodařilo akci zre-
alizovat. Nemalé díky patří všem 
dárcům, kteří do sbírky přispěli. Za 
vybrané peníze bychom uživatelům 
rádi pořídili nové pomůcky, zorga-
nizovali výlety a jiné akce,“ vzkazuje 
všem vedoucí bystřického stacio-
náře Petra Königová.

Denní stacionář Rosa poskytuje 

Alzheimerova nemoc – strašidlo 
dnešní doby. Hodně se o ní mluví, 
ale málo o ní víme. Každý jistě zná 
někoho, kdo s touto nemocí boju-
je. Sta  s  ky neustále hlásají nárůst 
nemocných a výzkumné týmy za  m 
marně hledají účinný lék. Ale to ne-
znamená, že jsme v boji s touto ne-
mocí naprosto bezmocní. Zásadní 
vliv má správná, a především včasná 
prevence! Pokud už máme touto ne-
mocí onemocnět, tak co nejpozději. 
To ale znamená o svůj mozek správ-
ně pečovat: používat ho, správně 
ho krmit, okysličovat. Ale umět mu 
i dopřát kvalitní odpočinek. A po-
kud už začínáme pozorovat nějaké 
ob  že, je třeba vyhledat odbornou 
pomoc. Ne každé zapomínání to  ž 
musí hned znamenat, že máme de-
menci. Mozek je naprosto jedinečný. 
Celoživotně se rozvíjí a adaptuje na 
nejrůznější životní situace, kterým 
ho vystavujeme. Většinou se mu daří 
plně refl ektovat naše nároky, poža-
davky. Zvládne s námi zvýšené náro-
ky v nejrůznějších životních obdobích 
- při změně zaměstnání, náročných 
obdobích, v radostech i starostech. 
Ustojí nárazové zvýšení hladiny alko-
holu při veselé oslavě, zmátoří se po 
dlouhé narkóze, poradí si s drobnými 

prohřešky v životosprávě. Ale může 
se stát, že mu to někdy trvá nepříjem-
ně dlouho. A těžce snáší i vliv dlouho-
dobého stresu, nedostatek spánku, 
pohybu nebo naopak odpočinku.

Někdy i u svých blízkým může-
me pozorovat výkyvy nálad, změny 
v chování, časté opakování informací 
nebo otázek, hledání věcí. Ve všech 
těchto případech je důležité nepro-
dleně vyhledat odbornou pomoc. 
Vždy je třeba odhalit příčinu těchto 
ob  ží. Neboť pokud nemocný po-
ciťuje, že s jeho zdravím není něco 
v pořádku, způsobuje mu to dlou-
hodobý stres, který jednak zhoršuje 
ob  že s pamě  , ale je také hlavním 
rizikovým faktorem při vzniku one-
mocnění demencí. 

Už tře  m rokem pracuje v našem 
kraji Alzheimer poradna Vysočina. 
Naším posláním je poskytovat kom-
plexní, profesionální služby odbor-
ného sociálního poradenství všem, 
kteří se setkávají s ob  žemi v oblas   
kogni  vního defi citu. A to jak u sebe, 
nebo svých blízkých, známých. Cílem 
je nabídnout široké veřejnos  , nefor-
málním pečujícím i profesionálům 
zázemí a podporu pro zkvalitnění 
péče o člověka s demencí v domácím 
prostředí. Věříme, že kvalita života 

člověka s demencí je přímo úměrná 
kvalitě života pečovatele. 

Každé tře   úterý v měsíci Vám 
nabízíme možnost konzultace s na-
šimi pracovníky přímo v prostorách 
kavárny Domova pro seniory Mitrov 
(Strážek). Provádíme testování pa-
mě  . Poradíme, jak správně o svoji 
paměť pečovat. Doporučíme tréno-
vání pamě   nebo specializovanou 
lékařskou péči. V případě onemocně-
ní pomůžeme s fi nanční podporou, 
využi  m sítě sociálních služeb. Pokud 
doma pečujete o takto nemocného, 
poradíme s úpravou bydlení, komuni-
kací a čerpáním sociálních dávek. Po-
radenství je zdarma a může být i ano-
nymní. Mimo poradenského místa 
na Mitrově působíme na pobočkách 
po celé Vysočině – blíže na našich 
stránkách www.alzheimerporadna-
vysocina.cz nebo nás kontaktujte po 
telefonu nebo přes e-mail. Konzulta-
ce je vždy nutné domluvit telefonic-
ky (tel.: 561 111 323 nebo 733 629 
018) nebo přes email: rypalova.m@
alzheimerporadnavysocina.cz . Čas a 
místo konzultace rádi přizpůsobíme 
Vašim potřebám!! Nebuďte na své 
staros   sami, přijďte se poradit! Těší-
me se na Vaši návštěvu! 

Za tým APV Marcela Rýpalová
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ČERNÉ SCÉNÁŘE...

Fungují nám školská zařízení i péče o 
seniory. Jsou připraveny parcely pro 
individuální výstavbu. Co tedy dál? 
Připravovat projekty pro zlepšení ži-
vota našich občanů. Jaké? To přece 
záleží na zastupitelích, s čím přijdou! 
Rozvoj města je na první pohled vi-
ditelný a hmatatelný.

Na závěr bych se zmínil o odmě-
nách za práci v samosprávných or-
gánech. Pro rok 2018 byla vydána 
tabulka určující odměny neuvolně-
ných funkcionářů. Kdybych úpravu 
nenavrhl, byl bych označen za člo-
věka, který nechce dát to, co jiným 
patří. Při hlasování o částce, tento 
návrh neprošel. V pořádku. Já se  m 
budu řídit, i když s  m nesouhlasím, 
protože pokud někdo za svoji práci 
dostává odměnu, více si ji váží, dělá 
ji poc  věji a zapla  t si zaslouží. Od-
mítnu   peněz je pouze farizejským 
gestem.

Jakékoli podrobnos   jsem při-
praven osobně konzultovat, proto-
že vše se popsat nedá. Plivnout na 
město je velice snadné a hlavně ne-
zavazující. Ony se volby již opět blíží!

Karel Pačiska, starosta 

Sportovní klub SK Bystřice nad 
Pernštejnem uspořádal v červnu 
loňského roku charita  vní fotba-
lový turnaj, jehož součás   byla 
veřejná sbírka určená na podpo-
ru bystřického denního stacioná-
ře Rosa, který spadá pod Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou. Sbírka 
trvala po celý rok 2017. V prosin-
ci předali zástupci bystřického 

(Pokračování ze str. 1)
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ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

ÚŽASNÝ  KATALOG  KONEČNĚ  OBJEVENÉ  MALÍŘKY
Žila neskutečně skromně, zemřela 
osamocená a ejhle! Její dílo najed-
nou ohromuje a nabývá na ceně!
Především díky jinému našemu 
občanu, Milanu Kadlíčkovi, je na-
jednou Milada Schmidtová Čermá-
ková objevena a zahrnuta uznáním 
kri  ků i obyčejných obdivovatelů. 
Její díla byla v prosinci 2017 s vel-
kým úspěchem vystavena ve Zlíně, 
odkud se v únoru přestěhují do Jih-
lavy (vernisáž 22. 2. 2018). Zájem už 
projevily další galerie, a jakmile se 
najdou vhodné prostory, bude dílo 
představeno i v Bystřici. K výstavám 
vyšel úžasný katalog plný informací 

V tomto roce bychom chtěli v Bystřicku uvést sérii článků o událos-
tech roku 1968, které na dalších více než 20 let zásadním způsobem 
ovlivnily poli  cký a společenský vývoj u nás. Rok 1968 zde přiblížíme 
zkrácenými kapitolami z knihy Bořivoje Nebojsy Normalizace, to je 
ono!, která vyšla v nakladatelství Sursum v roce 2001.

Rádi bychom také zveřejnili dosud neznámé fotografi e, které se 
snad dochovaly v osobních archivech občanů. Redakce proto přivítá 
Vaši spolupráci.

Jarmila Michálková, Hynek Jurman

Začíná nový rok 1968, s ním po-
číná i obrodný proces „PRAŽSKÉ 
JARO“. Cílem je reformovat socialis-
mus. Alexander Dubček označil za 
cíl reforem „socialismus s lidskou 
tváří“. Začalo se hovořit o „procesu 
demokra  zace ve státně poli  cké 
oblas  “. Důležitým faktem bylo, že 
demokra  zace byla schválena stra-
nou a posvěcena Moskvou. Rovněž 
kladně přijala Moskva zvolení Ale-
xandra Dubčeka, o kterém velvysla-
nec Červoněnko pravil, že Alexander 
je „nesporně čestný, oddaný člověk, 
velmi oddaný přítel Sovětského sva-
zu.“ Dubček navíc studoval s Leoni-
dem Brežněvem stranickou školu 
v Moskvě a i v soukromí se s ním 
navštěvoval. 

V rámci obrodného procesu 
Pražské jaro došlo v zemi k mnoha 
význačným změnám - byla zrušena 
předběžná cenzura, dodržována 
svoboda slova, svoboda shroma-

žďování i náboženského vyznání, 
svoji činnost obnovil Junák a Sokol, 
ak  vizovaly se církve. Základem 
parlamentní demokracie se měl stát 
KAN (Klub angažovaných nestraní-
ků), vedle KSČ jediná poli  cká alter-
na  va. Obě   komunis  cké jus  ce 
zakládají klub K 231.

Josef Smrkovský zveřejňuje 21. 
ledna v Práci článek „OČ DNES 
JDE“. O rozhodování na základě 
demokra  ckých principů a zásad, 
o říkání pravdy a neslibování ne-
splnitelného, o nápravu deformace 
socialismu.

Během prvních měsíců nového 
roku dochází k řadě podstatných 
změn. Na svém prvním zasedání 
v roce 1968 ve dnech 3. až 5. ledna, 
rozhodlo plénum ÚV KSČ rozdělit 
funkci prezidenta a prvního tajemní-
ka ÚV KSČ. Novotný zůstal preziden-
tem, Dubček povede stranu. 

Na schůzi ÚV KSS v Bra  slavě ve 

dnech 22. až 23. ledna byl jednomy-
slně zvolen prvním tajemníkem Vasil 
Bil´ak. Dne 6. února jednal ÚV KSČ 
o přípravě Akčního programu strany, 
který má srozumitelně vyjádřit sou-
časné reálné poli  cké úkoly strany. 
Vedoucí úloha strany měla být za-
chována, ale daný systém se měl ob-
rodit v „socialismus s lidskou tváří“. 
Bylo rozhodnuto vypracovat nový 
jednací řád, který umožní svobodu 
kri  ky a tvůrčího střetávání názorů. 
V průběhu února byla obnovena 
 sková svoboda. Cenzura prak  cky 

zastavila svoji činnost. Dubčekův 
projev k 20. výročí Února, v němž 
se např. zmínil o nutnos   napravit 
všechny křivdy, Brežněv kri  zoval 
pouze v soukromí. Brzy je odvolán 
vedoucí školského oddělení ÚV KSČ 
Josef Havlín, kterého si mnozí pama-
tují z četných návštěv Bystřice nad 
Pernštejnem.

Lid vítal všechny změny s nadše-
ním. Vyjadřoval jim podporu a začal 
sbírat Fond republiky. 

Změny nadále pokračovaly. Pří-
pravný výbor K 231 (odsouzení po-
dle zákona č. 231/1948) byl ustaven 
27. března. V čele jsou Karel Nygrín, 
Jaroslav Brodský, Otakar Rambou-
sek, Václav Paleček a další. O tři dny 
později byl zvolen nový českoslo-
venský prezident. Zájem o funkci 
měli Černík, Císař, Smrkovský, Šik, 
Kolder, padala i jména jako Fierlin-
ger, Husák, Novomeský a někteří 
další. Zvolen byl ale Ludvík Svoboda. 

Dne 6. dubna přijal prezident Svo-
boda demisi Lenártovy vlády a o dva 
dny později jmenoval novou vládu 
s předsedou Oldřichem Černíkem. 
Místopředsedy se stali s výjimkou 
Šika soudruzi, kteří včas otočí a 
osmašedesátý rok nakonec odsou-
dí: Colotka, Hamouz, Husák a Štrou-
gal. V Plzni se mohou 6. května opět 
slavit američ   osvoboditelé. Uc  vá 
se i památka Masaryka a Štefánika. 
V Lánech uc  li památku T. G. Masa-
ryka už 7. 3. 1968 pražš   studen  .

Namísto Laštovičky byl 18. 4. 
zvolen předsedou Národního shro-
máždění Josef Smrkovský. V čele 
Národní fronty stanul MUDr. Fran-
 šek Kriegel. Je ustavena Pillerova 

komise, která má znovu prověřit 
stranickou rehabilitaci odsouzených 
z let 1949 - 1954. Ani v jediném pří-
padě však nedojde k ospravedlnění 
nekomunis  ckých obě  ...

Zákon č. 83 o soudních rehabilita-
cích byl konečně přijat 25. 6. s plat-
nos   od 1. 8. 1968. Rehabilitováni 
však byli v první řadě zase komu-
nisté. Ale dojde třeba i k rehabilitaci 
Prokopa Dr  ny, generála Píky, par-
tyzánského velitele Žingora, církev-
ních představitelů a je zrušen rozsu-
dek nad Miladou Horákovou a spol. 
Koncem června je cenzura zrušena 
ofi ciálně. Na pouhých deset týdnů! 

Ve dnech 20. - 30. června proběh-
lo na území ČSSR spojenecké velitel-
sko-štábní cvičení Varšavské smlou-
vy pod kódovým označením Šuma-
va. Sovětské jednotky se na naše 
území začaly přesouvat již na konci 
května. Zároveň velení Varšavské 
smlouvy oznámilo čs. organizáto-
rům, že celá akce bude mít větší roz-
sah, než se původně předpokládalo. 
Celkový počet účastníků měl dosáh-
nout asi 40 000. Generál Prchlík si 
pak na  skovce 15. července dovolit 
kri  zovat Varšavskou smlouvu a po-
žadovat rovnoprávnost všech členů. 
Generál byl vzápě   odvolán (jeho 
oddělení zrušeno) a brzy bude de-
gradován, odsouzen a uvězněn... 

(pokračování příště)
dle B. Nebojsy "Normalizace.."

1. PRAŽSKÉ JARO 

Určitě jste slyšeli o Janu Jakubu 
Rybovi, rožmitálském regenscho-
rim, který žil chudobný a stras  pl-
ný život. Sám jej nakonec ukončil 
a žádného vděku a uznání se nedo-
čkal. Jeho geniální dílo jej přežilo 
a zkrášluje nám každoročně Váno-
ce. U nás dos   častý úkaz, že geni-
ální umělec najde docenění až po 
smr  , se projevil i u malířky Milady 
Schmidtové Čermákové (1922–
2015). Ani tato naše spoluobčanka 
nešla pěšinami prošlapanými, o její 
tvorbě skoro nikdo nevěděl, nemoh-
la proto sklízet zasloužené plody 
uznání, chvály, fi nančního ocenění. 

o životě malířky, který v mnoha de-
sítkách barevných obrázků ukazuje 
její nejlepší tvorbu. A tak užasne-
me nad jejími portréty, postavami 
i krajinami. Čtenář ocení až téměř 
picassovský Válečný cyklus, ale zrov-
na tak z našeho nejbližšího okolí 
cyklus Nádraží, dále cyklus Hlavy 
a mnoho dalšího. Nemá cenu více 
psát, to musíte vidět! Katalog si mů-
žete vypůjčit nejsnadněji v Městské 
knihovně v Bystřici n. P. Třeba po 
prolistování také zalitujete, že se 
paní Miladě nedostalo uznání ještě 
na tomto světě…

Hynek Jurman

A. Dubček mezi občany
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Již osmým pokračováním tohoto seriálu věnovaného dětským soutěžním 

literárním pracím, postupujeme kategorií starších „spisovatelů“ od 15 do 18 
let. Tentokrát zveřejňujeme práci šestnác  leté  Adély Chocholáčové z Gym-
názia Bystřice nad Pernštejnem, která v letošní soutěži „Vysočina – moje bu-
doucnost“ obdržela 2.místo v kategorii starších žáků za svoji práci s názvem 
Z deníku vysočinské puberťačky.

Práce není redakčně upravována.

Z deníku vysočinské puberťačky

Po neuvěřitelně dlouhé době stoupám lehkými kroky po železných schodech, 
vedoucích na útulnou půdu, kde se schovávají stovky pokladů, na které si jdu po 
letech s neobvyklou nostalgií zavzpomínat.
„Jé, můj deník z pubertálních let!“ zavřískám radostí, úplně jak malé dítko. 
Otevírám tlustý, trochu zažloutlý sešit, na kterém se už také podepsal zub času. 
Nechávám se unést písmenky a myšlenkami mého o patnáct let mladšího já.

10.2.2017
Dnes byla ve škole překvapivě opět nuda. S matikou už to snad nebude nikdy 
lepší, pomalu, ale jistě prohrávám boj s čísly, ale co, není to zkrátka nic pro mě. 
Bohužel se dnešek neobešel bez té trapné a stále se opakující otázky typu: „Co 
plánuješ do budoucna?“

Pokračování textu naleznete na webu Mikroregionu Bystřicko – www.
regionbystricko

Adélo, děkujeme Ti za krásnou práci. Ať už svého „pana Božského“ potkáš 
kdekoliv, doufáme že se zpět na Vysočinu budeš minimálně ráda vracet. 

Mikroregion Bystřicko

MUZEUM

Psalo se před 100 lety…
České srdce v Brně. Všimneme-li 

si pozorněji české mládeže, vychá-
zející ze školy a školek anebo blou-
dící bez cíle ulicemi, všimneme si 
u mnohého z těchto dě   nápadně 
bledé, namodralé tváře, smutných 
očí, vleklé chůze, známka to, že ony 
dě   trpí hlad, známka to účinků ne-
dostatečné výživ. Prosíme, ustrňte 
se nad těmito dětmi, vy, kdož máte 
prostředky, abyste si přece potravi-
ny opatřili, vy, kdož jste nezakusili, 
jak bolí hlad a jak zhoubně hlodá na 
organismu českého dítěte. Nechte 
promluvit své české srdce a drobty 
zbylými z vašeho stolu nasyťte dě   
hladové. Odvoláváme se na cit zá-
možnějších českých rodin v Brně 
i na venkově a prosíme vřele: kdož 

můžete, pozvěte si někdy v týdnu 
jedno ze strádajících dě   k svému 
stolu! Bydlíte-li na venkově a není-
-li ve vašem okolí tak velké bídy, 
vezměte si na tu nejhorší dobu dítě 
z Brna a zachraňte je před hladem! 
Kolik to dětských oček by se zjasnilo, 
kolik drobných tváří zrůžovělo, kdy-
by každý z těch, kdož mohou, jedno 
dítě v poledne nasy  t a učinil tak to, 
co je dnes ne milost, ale povinnost 
každého českého člověka vůči strá-
dajícím bratřím svým!

Bystřice n. P. pro České srdce. Ve 
prospěch Českého srdce a dobročin-
ných účelů koná se v Bystřici n. P. ve 
dnech 2. a 3. února t. r. všeobecná 
sbírka.
Horácké listy, 2. 2. 1918, č. 5, str. 3

Pro zpříjemnění zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih.

Knihy pro dospělé:
M. Schmidtová Čermáková  Chodkyně v mracích
Amis Kingsley  Obojí dělat nemůžeš
Hela Vlas  mil  Tajemství bohyní na Žítkové
Honeyman Gail  Eleonor se má vážně skvěle
Janáčková Laura  Ač máš eReSku, nepropadej stesku
Jurman Hynek  Martyrium aneb Kulak studnický
Macek Petr  Václav Vorlíček: Pane, vy jste režisér!
Moyes Jojo  Krasojezdkyně
Nesbo Jo   Policie
Pavel Pavel  Návrat na Rapa Nui po třice   letech
Silva Daniel  Dům špionů
Waters Sarah  Pla  cí hosté
Zelená Křížová Helena (Nejen) Horácká kuchařka, aneb, 
   Povídání o jídle, vaření, zvycích a tradicích
Knihy pro mládež:
Braunová Petra  Johana s nosem nahoru
Březinová Ivona  Ťapka, kočka stěhovavá
Gogela Evžen  Tajemství staré bambitky
Kroupová Jana  Pohádkové prázdniny v Českém ráji
Miler Zdeněk  Veselá kniha o malém krtkovi

„Březen – měsíc čtenářů 2018“-  9. ročník celorepublikové akce na pod-
poru čtenářství

Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost.

V týdnu od 12. do 16. března 2018 
bude registrace nových čtenářů zdarma a proběhne „ČTENÁŘSKÁ AMNES-
TIE“ – prominu   poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týd-
nu vrá   knihy zpět do knihovny.

Zubní pohotovost ÚNOR 2018Zubní pohotovost ÚNOR 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

  3. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

  4. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

10. 2. MUDr. Jan Šmídek, Palac. nám. 32, N. Město n. M., 566 524 615

11. 2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777

17. 2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805

18. 2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805

24. 2. MDDr. Věra Šírová, Vra  sl. nám. 12, N. Město n. M., 566 616 901

25. 2. MDDr. Věra Šírová, Vra  sl. nám. 12, N. Město n. M., 566 616 901
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Pamětní deska v sokolovně
Bronzovou pamětní desku umučeným sokolským funkcionářům Fran  š-

ku Kadlecovi a Rudolfu Beranovi vytvořil bratr jednoho z nich, akademický 
sochař Josef Kadlec. Obdélníkové desce dominuje reliéf stylizovaného mrt-
vého sokola zamotaného do ostnatého drátu. Plochu doplňují dvě lípové 
ratoles  , na horní liště a částečně vedle křídla stojí nápis „ZEMŘELI ABY-
CHOM MOHLI / ŽÍT“, na dolní pak „BRATŘI FRANTIŠEK KADLEC *1887 †1942 

OSWĚTIM / RUDOLF 
BERAN  *1904 
†1942 BRNO“. Oba 
tedy zahynuli v roce 
1942, deska byla od-
halena v sokolovně 
6. června 1948. Stej-
ný umělec navrhl 
i pomník padlým 
skautům pod Horou 
(odhalen 20. srpna 
1948).

Hynek Jurman

KULTURA

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 31

Ohlédnu   za činnos   DPS Labyrint v roce 2017

Pěvecký sbor funguje na naší ško-
le již 15. rokem. V uplynulém roce 
měl příležitost vystoupit na několika 
přehlídkách, soutěžích a koncertech, 
které byly různě tema  cky zaměřeny.

V lednu jsme začali s intenzivním 
nácvikem nového písňového reper-
toáru a muzikálu O Šípkové Růžence, 
protože měsíc březen měl být nároč-
ný. Za velmi krátkou dobu se nám po-
dařilo vše dotáhnout do konce a byli 
jsme připraveni.

Po premiéře muzikálu ve štěpá-
novské škole se sbor vydal do Nového 
Města na Moravě, kde základní umě-
lecká škola pořádala okresní kolo ce-
lonárodní přehlídky dětského divadla. 
Výkony divadelních souborů hodno  la 
odborná porota v čele s panem režisé-
rem Zdeňkem Bričkovským. Muzikál 
zaujal a naši zpěváci získali Ocenění za 
čistotu i jistotu ve zpěvu i projevu.

Zbývaly dva týdny do krajské soutě-
že pěveckých sborů. Odlišná soutěž, 
odlišný repertoár. Zpěv byl doplněn 
hrou na nově zakoupené rytmické 
nástroje, cajon, hrací roury, housle. 
Ve velké konkurenci základních umě-
leckých škol jsme se neztra  li a domů 
si odvezli dvě bronzová ocenění.

V měsíci březnu jsme nahráli ústřed-
ní píseň Modlitba z nové pohádky 
Anděl Páně 2, ta zaujala režiséra Jiřího 
Stracha, proto všem členům sboru za-

slal trika s mo  vem pohádky.
Duben jsme věnovali nácviku no-

vých písní, tentokrát populárních 
a muzikálových. S nimi jsme pak 
v květnu vystoupili na nesoutěžní 
přehlídce pěveckých sborů Zpívám, 
zpíváš, zpíváme v Bystřici nad Pern-
štejnem a na Štěkulích.

V červenci jsme zazpívali na Slav-
nostech Pernštejnského panství 
v Nedvědici a pak nás čekal zaslouže-
ný prázdninový odpočinek.

V záři jsme navázali přípravou re-
pertoáru na přehlídku v Olešnici, ta 
se uskutečnila 3. listopadu. Za pouhé 
dva týdny po přehlídce nás čekalo 
první vánoční vystoupení – na Pře-
dadventním jarmarku v Nedvědici 
a pak další v bystřickém amfi teátru 
a na Edenu. Vrcholem byl koncertní 
výlet do Pardubic a Brna, zde jsme na 
Pernštýnském náměs   a na Zelném 
trhu předvedli to nejlepší z našeho 
repertoáru. Zimní vystoupení jsme 
zakončili zpěvem koled u Městské-
ho muzea v Bystřici n. P., kde místní 
skau   rozdávali Betlémské světlo.

Od začátku ledna připravujeme 
nový muzikál O marnivé komorné. 
Premiéra se uskuteční 14. 2. v 15:00 
ve štěpánovské škole. Srdečně  mto 
všechny zveme!

DPS Labyrint, 
ZŠ Štěpánov nad Svratkou

LÁĎA ZÍTKA VYDAL CD A VÍTĚZÍ 
V HITPARÁDĚ COUNTRY RÁDIA

V loňském roce jsi vydal CD. Mů-
žeš nám ho představit?

Nazval jsem ho Šesťákový svět 
podle jedné z písní a obsahuje 
14 písní plus jeden bonus. Točil 
jsem ho v průběhu let 2015–2016 
ve studiu AB records ve Škrdlo-
vicích. Míchal a mástroval mi ho 
v rozmezí let 2016 –2017 kamarád 
Miloš Makovský.

Písničkaříš už víc jak 10 let, tak 
proč až teď?

Nějak jsem se k tomu nemohl 
dokopat. Pořád jsem to odkládal. 
Musím ale říci, že se to vypla  lo, 
protože během odkládání jsem ješ-
tě napsal některé písně.

Je pravda, že   s ním pomáhala 
folková legenda písničkář Slávek 
Janoušek?

Ano. Když jsem měl vše nato-
čeno, zase jsem odkládal míchání 
a vydání. A tady se do toho vložil 
Slávek, za což mu jsem velmi vděč-
ný. Nebýt jeho, ještě bych CD ne-
měl. Moc mi to pomohlo.

Vím, že ke všem patnác   písním 
jsi složil hudbu. Jak je to s texty 
a s nahráváním CD?

Některé texty jsem složil sám, ale 
pro deset písní na mém albu jsem 
využil texty různých autorů z webo-
vých stránek Textové dílny Slávka 
Janouška.

Nahrávalo se mnou několik vý-
borných hudebníků. Čtenáři budou 
asi znát sestry Lenku Macháčkovou 
a Janu Vandírkovou z Orchestru 
N. Kyjovského.

Na hitparádě Country rádia Fol-
kové stupně vyhrává tvoje píseň 
Papoušek. Jak se tam dostala? 

Když mi cédéčka přišla domů, 

začal jsem je rozesílat do různých 
rádií. V listopadu jsem zjis  l, že mi 
v Country rádiu nasadili do hitpa-
rády píseň Papoušek. Díky mým ka-
marádům, fanouškům a příznivcům 
se postupně píseň propracovala na 
první místo a drží se tam již tře   
měsíc. Moc jim děkuji za přízeň. Do-
konce mám ve druhém kole rekord 
rádia v počtu zaslaných hlasů. Pokud 
tře   kolo také vyhraju, bude sice pí-
seň z hitparády vyřazena, ale dál ji 
budou v rádiu hrát.

V poslední době vídám, že často 
hraješ se Slávkem Janouškem. Jak 
ses k němu dostal?

Písničkáři to nemají jednoduché. 
Při svých začátcích jsem rozesílal svá 
dema na všechny strany a snažil se 
někde uplatnit. Slávek mi moc po-
mohl. Pořádá fes  valy Vítání jara 
a Janouškovo Ús  , kde jsem mno-
hokrát hrál. Příležitostně jsem si 
s ním zahrál na foukací harmoniku. 
Časem se z toho vyvinula zajímavá 
spolupráce. Teď s ním hrávám větši-
nu jeho koncertů.

Často vídám, že hraješ s Texto-
vou dílnou. Co to znamená?

Když jsem začal hrát jako písničkář, 
hledal jsem, jak se zdokonalit v tvor-
bě textů. Objevil jsem Textovou dílnu 
Slávka Janouška. To je volné sdruže-
ní písničkářů, textařů i výkonných 
hudebníků. Pravidelně se scházíme 
a textujeme na různá zadání. Občas 
hrajeme na fes  valech. Před fes  va-
lem textujeme a potom je vystoupe-
ní. Z některých textů vzniknou písně, 
které zahrajeme. Je to docela adre-
nalin, ale také zábava.

Láďo, děkuji za rozhovor a přeji   
hodně dalších úspěchů.

RV
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KULTURA, INZERCE



KULTURA
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SPORT, RŮZNÉ

TJ SOKOL BYSTŘICE N. P. ODDÍL ŠERMU
25. – 26. 11. 2017 Turnaj Ještědský kalíšek v Liberci, mini žačky: 2. místo 
Kateřina Illeková, 8. místo Barbora Hašková a 11. místo Sofi e Karafi átová, 
mini žáci: 6. místo Štěpán Bureš, mladší žačky: 1. místo Michala Illeková, 
3. místo Daniela Prokešová, 5. místo Petra Kozlová
2. – 3. 12. 2017 Turnaj ECC Tauberbischofsheim v Německu, kadetky: 
59. Isabela Sedláková, 133. Eliška Malíčková

Na výše uvedené domácí turnaje přispěl 
Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny v progra-
mu sportujeme 2017.

2. 12. 2017 Turnaj ECC Halle v Německu, kade  : 43. místo Marek Totušek
9. – 10. 12. 2017 Turnaj 17. listopadu v Praze, junioři: 1. místo Marek Totu-
šek, juniorky: 3. místo Eliška Malíčková, 5. místo Isabela Sedláková, senioři: 
3. místo Marek Totušek, seniorky: 3. místo Eliška Malíčková, 6. místo Isabela 
Sedláková.
13. – 14. 1. 2018 Turnaj Bílá Opava, mini žačky: 2. místo Kateřina Illeková, 
9. místo Barbora Hašková, 10. místo Sofi e Karafi átová, mini žáci: 13. Štěpán 
Bureš, 16. Ladislav Hašek
13. – 14. 1. 2018 Turnaj ECC Poznaň v Polsku, kadetky: 25. Isabela Sedláko-
vá, 52. Eliška Malíčková, družstva 7. místo CZECH TEAM (Sedláková, Malíč-
ková, Kocourová, Rubášová)
14. 1. 2018 Turnaj ECC Bra  slava, kade  : 34. místo Marek Totušek

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport. 
Trénujeme pondělí, středa 16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00 v Areálu spor-
tu a kultury v Bystřici n. P. Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 
724 105 036 nebo přímo na místě na hale.

OCENĚNÍ ŠERMÍŘI

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ 

VALNOU HROMADU
Výkonný výbor Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., v sou-

ladu se stanovami klubu, zve své členy na volební valnou hromadu, která 
se koná v neděli 25. února 2018. Začátek od 10:00 hod. v salonku restau-
race „Na Sí  “.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva o činnos   SK v roce 2017 – celková
4. Zpráva fi nanční za rok 2017
5. Zprávy sportovní za jednotlivá družstva
6. Volba členů výkonného výboru a revizní komise 
7. Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2018
8. Schválení výroční zprávy za rok 2017
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

V Bystřici n. P. dne 8. 1. 2018          Josef Soukop – předseda SK

Vánoční laťka
Ve čtvrtek 21. prosince 2017 pro-

běhla ve Velkém Meziříčí sportovní 
soutěž ve skoku vysokém na okresní 
úrovni. Naše gymnázium a současně 
atle  cký oddíl reprezentoval Petr 
Smolík, student kvarty. V konkurenci 
dvace   šes   závodníků soutěž vyhrál 
velmi dobrým výkonem 164 cm. Pe-
trovi gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů, zejmé-
na na nadcházejících halových závo-
dech Kraje Vysočina v Praze. Podrob-
né informace najdete na stránkách 
školy a atle  ckého oddílu.  

Jan Illek, učitel TV

20. 12. 2017 ocenil Český šermíř-
ský svaz své sportovce za vynikající 
výsledky v roce 2017.

Mezi oceněnými byli i sportovci 
TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 
Flere  sta Marek Totušek jako talent 
roku. Flere  stky Eliška Malíčková a 

Isabela Sedláková dostaly ocenění 
za vynikající výsledek na ME v Plo-
vdivu  v soutěži družstev, kde vybo-
jovaly 8. místo. Na fotografi i jsou 
ocenění s trenérem Vlas  milem 
Kurfürstem.

Gratuluje realizační tým.

Foto: Szency / Co si asi povídají? 
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MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393/4, 739 393 111/121



Časy se mění, dřív o Vánocích...
sen propadal snění,  
když venku padal sníh.
To k Vánocům patří, tak jak Děda Mráz.
Jak svíčky a kapři, jak víra co je v nás...
Jak láska a jmelí, jak zvony co zní...
pár hodin nás dělí, od překvapení...

Každoroční setkání rodičů a přátel 
školy při vánoční besídce proběhlo 20. 
prosince v tělocvičně naší školy. Letos 
byla besídka v duchu Vánoce se zvířát-
ky. Nejdříve si všichni společně zazpí-
vali koledy a poslechli si naši Barunku, žačku 2. ročníku, co se naučila na housle. 

Krteček, srneček, liš  čka, lední medvěd, straka a zajíc v podání našich žáků 
oslavili Vánoce a ještě společně zazpívali nejen české, ale i anglické písně. 

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

Škola z Rožné a adventní Praha
V pátek 15. prosince jsme se vy-

dali – všichni žáci první až páté třídy 
společně se svými p.učitelkami – do 
vánoční Prahy. Krásný autobus pro 
nás přijel ráno v 6 hodin a už jsme 
si to pádili po dálnici ku Praze. Poča-
sí nám vůbec nepřálo – celou cestu 
pršelo. A pak, jako zázrakem, po pří-
jezdu do Prahy začalo sví  t sluníčko. 
Zajímavý program začínal nejdříve 
„frontou“ na Pražský hrad. Zásluhou 
naší paní průvodkyně jsme nemuseli 
tu dlouhou frontu stát, šli jsme hned 
dopředu. Zde nás čekala bezpečnost-
ní prohlídka. Museli jsme všichni sun-
dat batůžky, které prošly, tak jako my, 
kontrolou a už jsme byli v prostorách 
komplexu Pražského hradu. Měli 
jsme vynikající paní průvodkyni, jejíž 
zásluhou máme mnoho poznatků 

20. prosince 2017 - vánoční besídka

Prosinec 2017 ve Zvoli

21. prosince 2017 - rozdání dárků a hraní v družině
 Poslední den 

jsme se všichni 
sešli u vánočního 
stromku, abychom 
si popřáli krásné 
Vánoce a rozdali 
dárky. Jejich spoko-
jenost a rozzářené 
tváře se staly před-
zvěs   krásných 
Vánoc.

Za ZŠ Zvole, 
H. Vítová

o Praze. Z Pražského hradu jsme se 
vydali Nerudovou ulicí, prošli Karlův 
most a mířili si to podél Vltavy k par-
níku. Následovala hodinová plavba 
po Vltavě. Na parníku na nás kromě 
výkladu čekalo vánoční cukroví a tep-
lý čaj. Podplouvali jsme i Karlův most 
a znovu si mohli připomenout ta mís-
ta, která jsme před  m prošli pěšky. 
Po plavbě jsme se vydali k orloji a na 
Staroměstské náměs   s vánočními 
trhy. Nakoupili jsme suvenýry a čekal 
nás poslední - obrovský, pro někoho 
premiérový, pražský zážitek – cesta 
metrem. Sjeli jsme ty nejdelší jezdící 
schody dolů do podzemí a už jsme se 
tlačili do vagónů. Následovala jízda, 
jeden přestup a opět jezdící schody. 
Plni dojmů jsme se nejdříve rozloučili 
s paní průvodkyní, nasedli do auto-
busu a vyrazili po dálnici zpět k do-
movu. Nemohli jsme minout 66. km 
za Prahou – občerstvení u McDonal-
d´s. A zde už to byly objednávky růz-
ných „hamburgerů, cheesburgerů, 
McRoyalů, hranolek, coca-col, zmrz-
lin“ apod. Když jsme přijeli večer do 
Rožné, všichni jsme rádi zvolali – bylo 
to úžasné. Praha nedokáže zklamat, 
vždy jen nadchnout.

ZŠ Rožná

OBEC STŘÍTEŽ NABÍZÍ
Střítež č.34, 592 51 Dolní Rožínka, IČO: 00599867, 

www.stritez.cz

-  budova prodejny v posledních 5 letech prošla výraznou rekonstrukcí 
(obec i nadále počítá s dalšími inves  cemi do ní) 

-  prodejna je umístěna vedle krajské silnice č. 385 z Brna do Nové 
Města na Moravě – k dispozici odstavná plocha a parkoviště

   Základní podmínky pronájmu:

-   zachování prodeje sor  mentu smíšeného zboží (min. 5 dní v týdnu, 
20 hodin otevírací doby týdně)

-   údržba přilehlých ploch veřejné zeleně a přístupové komunikace
 Doplňkové (nepovinné) podmínky hrazené obcí:
-   provoz sběrného místa na tříděný odpad
-   provozování půjčovny knih z místní knihovny
-   součinnos   při dovozu jídel pro seniory s Pečovatelskou službou Dolní 

Rožínka

V případě plnění uvedených základních podmínek, popř. dalších, 
uvedených v nájemní smlouvě, obec stanovuje výši nájemného na 1,- 
Kč/rok. Prohlídku budovy, popř. poskytnu   dalších informací na tel. 
čísle: 602 536 209 – Štourač Radek, starosta. Nabídky na pronájem 
zasílejte poštou na adresu: Obec Střítež, Střítež 34, 592 51 Dolní Rožínka, 
nebo do DS: qktbhmq

Podrobnější informace získáte také na www.stritez.cz, dále na 
www.regionbystricko.cz/text-pronajem-obchodu/ a na FB stránkách 
Mikroregionu Bystřicko.

Pronájem provozovny obchodu se 
smíšeným zbožím ve Stříteži
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SILVESTR V PROSETÍNĚ
Už se to stalo tradici, že se na Sil-

vestra v Prose  ně na rynku sejdou 
místní občané i chalupáři a společně 
oslaví konec roku. Akce se koná za 
podpory místního SDH a OU. Pro-
se  n. Hasiči si vždy připraví legrační 

scénku s vánoční tema  kou, uvaří 
punč a svařak i něco k zakousnu   se 
tam najde, potom následuje ohňo-
stroj. Bývá tam veselo a proto na to 
rádi vzpomínáme.

-rp-

V roce 2018 se akce „Bystřicko čte 
dětem“ přehoupla již do své druhé 
desítky, koná se to  ž její 11. ročník! 
Právě to svědčí o tom, že je tato akce 
u dě   i široké veřejnos   velice oblí-
bená a že se u nás na Bystřicku stala 
již jakousi tradicí, která provází začá-
tek nového roku již více než deset let. 
Jsme velice rádi, že se tato akce může 
i díky štědrým sponzorům každoroč-
ně konat a doufáme, že tradice čtení 
dětem bude i v následujících letech 
úspěšně pokračovat.

Základní myšlenkou celé akce je 
zábavnou a nenucenou formou při-
vést dě   ke klasické knize a odpou-
tat jejich pozornost od počítačových 
her a dnešní přetechnizované doby. 

Další ročník „Bystřicko čte dětem“ úspěšně zahájen!

ROK 2017 VE VELKÝCH JANOVICÍCH…

Tříkrálová sbírka v Milasíně
5. ledna 2018 se už pošestnácté 

od obecního úřadu vydali Tři králové 
na koledu Tříkrálové sbírky , kterou 
organizuje Charita České republiky. 
Tři králové přicházejí k jednotlivým 
obydlím, kde za koledování i přání 
všeho dobrého v  novém roce do-
stávají příspěvek do pokladničky i 

něco dobrého na cestu. Velký dík 
patří všem štědrým dárcům naší 
malé obce, bylo vybráno 4 900 Kč 
na pomoc potřebným. Poděkování 
patří také tříkrálovým koledníkům 
za hezké koledování a vytvoření sr-
dečné atmosféry vánoční doby.

Marie Navrá  lová, 
vedoucí skupinky koledníků

Snahou pořadatelů i v letošním roce 
bude udělat čtení zajímavé a pou-
tavé, aby se na ně dě   vždy těšily. 
V rámci tohoto ročníku bude také na 
každém čtení probíhat „minisoutěž“ 
o dětské knihy – Příběh elektřiny a 
Příběh zemního plynu, které nám 
věnoval jeden z našich sponzorů, 
společnost E.ON. Zástupci této spo-
lečnos   se také ak  vně zapojí do této 
akce a budou dětem číst ze svých ob-
líbených knih. Již tradičně dě   obdrží 
také nevyprodaná čísla populárních 
dětských časopisů z roku 2016 a 
2017 – Dráček, Pastelka, ABC, Slu-
níčko a Mateřídouška. 

Do letošního jedenáctého roční-
ku se zapojilo celkem 24 subjektů 

z našeho regionu,   celkem zorga-
nizují cca 72 čtení (Blažkov, Bystři-
ce n. P. – 3 školy, knihovna a místní 
část Dvořiště, Dalečín, Dolní Rožínka, 
Lísek, Nyklovice, Písečné, Prose  n, 
Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, 
Sulkovec, Štěpánov n. S., Unčín, 
Věchnov, Velké Janovice, Vír, Zvole, 
Ždánice). Dě   i dospělí se tak budou 
moci opět zaposlouchat do pohádek, 
pověs  , fantazií či vyprávění. Stejně 
jako v letech minulých bude i v rámci 
letošního čtení dětem připraven do-
provodný program, například setkání 

se známými 
osobnostmi, 
autogramiá-
dy, tvořivé, výtvarné 
i cukrářské dílny a různá před-
stavení.

Tento projekt fi nančně podpořila 
společnost E.ON, Kraj Vysočina a jed-
notlivé obce. Všem  mto velice děku-
jeme, neboť bez jejich podpory by se 
tato akce nemohla uskutečnit… 

-VB-
Mikroregion Bystřicko

Začátkem roku jsme si užívali zimu 
plnými doušky. Tři králové se bro-
dili sněhem, aby zpěvem a přáním 
všeho nejlepšího do nového roku 
vykoledovali příspěvky do Tříkrálové 
sbírky. Děkujeme tak Lucii Zobačové, 
Petrovi a Staníkovi Veselým za jejich 
nadšení touto formou pomoci jiným.  
O několik dní později se pak na pěkně 
upraveném ledě (díky chlapi!) konal 
karneval, kde jsme si užili různé hry, 
které byly nejen pro dě  . 

Suchý únor přinesl druhý ročník sli-
vovicového koštu. Tu nejlepší domácí 
slivovici měl Karel Groulík, na druhém 
místě byl Luboš Zavadil st. a bronzo-
vou medaili získal Marek Sklenář. 

Na konec února nám naše milá kni-
hovnice Lucie zařídila návštěvu velmi 
zajímavých hostů, a to v rámci akce 
Bystřicko čte dětem. Prvním z nich byl 
pan Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D., 
který malé i velké posluchače přenesl 

do tajemně krásných míst za polárním 
kruhem. Druhým milým hostem byl 
Marek Šolmes Srazil, jenž nás hudeb-
ně výpravným představením seznámil 
s Markem a jeho kamarádem skřít-
kem Frňkem. 

Pořekadlo březen, za kamna vle-
zem v naší obci moc nepla  , a proto 
jsme si společně dvakrát vyrazili na 
bruslení do Bystřice nad Pernštejnem.  
Na konci dubna jsme potom vyhna-
li z  obce zlé čarodějnice, abychom 
mohli oslavit den našich nejmilejších 
maminek. Zpočátku nám moc počasí 
nepřálo, ale nakonec sluníčko vylezlo 
na nebe a Dětské kočovné divadýlko 
Kyjov mohlo zahrát pohádkové oper-
ky. Na začátku června pak účastníci zá-
jezdu vyrazili na výlet do Kutné Hory, 
kde poznávali nejen dobu minulou, 
ale okusili i tu současnou. 

Pokračovaní v dalším čísle Bystřicka.
Dana Dlouhá

Nevěřící Tomáš 
Kolik měří medvěd kodiak, jak se 

zahřívají ruš   vojáci v zákopech, roz-
díl mezi vídeňským knedlíkem a no-
kem, že muž s koženou brašnou ne-
smí projet za žádnou cenu a spoustu 
dalších perel se z úst „herců“ Silvest-
rovského extrémního divadla dozvě-
děli účastníci již tradičního výstupu 
na Hradisko. I přes nepřízeň poča-
sí se početné publikum opravdu 

skvěle bavilo a jestli z pomyslného 
hereckého nebe sledoval Jiří Kodet 
svého nástupce Tondu Klusáka, mu-
sel se bavit i on. 

A proč nevěřící Tomáš? V říjnu 
jsem naší režisérce Lence Novot-
né skálopevně tvrdil, že Pelíšky se 
v našich podmínkách prostě zahrát 
nedají. DAJÍ!

Libor Pokorný
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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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)

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 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

Společnost SPH stavby s.r.o. 
se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem 
hledá vhodné kandidáty na pozici:

• Tesař

• Stavební dělník – montér vodovodů 

 a kanalizací

• Zedník

Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup 
březen 2018, případně dle dohody.

Bližší informaci poskytneme zájemcům 
při osobním jednání.

Kontakt:

tel. 566 560 941, info@sph-stavby.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, bez nástřiku, 

montáž 3 hodiny, záruka 5 let. Tel: 608 700 515, 
 www.renovacevany.eu 

KOUPÍM RD v Bystřici n. P. a okolí. Tel.: 736 785 819

ZEDNICTVÍ Jaroslav Koukola, tel: 734 380 068, 
veškeré zednické práce, rekonstrukce domu, bytu, 
koupelen, sádrokartony, možnost elektroinstalace, 
e-mail: jaroslavkoukola@centrum.cz

hledají do stálého pracovního poměru    
Z E D N Í K A

Požadujeme:
- praxe min. 2 roky, zkušenos   v oblas   pozemního stavitelství výhodou
-    řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou, není podmínka
- samostatnost  a spolehlivost, zodpovědný přístup k práci
-    profesní životopis
Nabízíme: 
- nadstandardní fi nanční ohodnocení 
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspek  vní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P.
- přesčasová práce spíše výjimkou
- jistotu práce u stabilní fi rmy
Termín nástupu: 
-   dohodou
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n. P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografi í mailem na kekrt@ts-bystrice.cz 


