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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Nejstarší občankou našeho města se stala paní Stefanie Dostálová. 
15. 8. 2018 oslavila 98. narozeniny a těší se dobrému zdraví. Do Bystřice 
n. P. se přestěhovala v roce 2017 z Rovečného se svoji dcerou, která o ni 
pečuje. Tam žila od roku 1946. Narodila se v roce 1920 v malé vesničce 
Rečnica na Slovensku a celý život těžce pracovala v zemědělství. Teď má 
radost z pěkného bydlení v domě s pečovatelskou službou.

Do dalších let jí přejeme hodně zdraví a dobrou pohodu.
-LN-

Nejstarší občanka našeho města
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Program na straně 7

LÁSKA A SMRT.LÁSKA A SMRT. 
DŘINA A RADOST Z TVORBY.DŘINA A RADOST Z TVORBY. 
Nejlepší studentské fi lmy opět 
v Bystřici nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem již po tře   hos  la Fes  val studentské 
tvorby START FILM. Závěr akce se nesl v duchu předávání cen nejlep-
ším studentským snímkům za poslední rok a prodeje chaty. Světlo 
světa také spatřila díla, na kterých studen   pod vedením fi lmových 
profesionálů celý týden pracovali. Došlo i na prezentace projektů 
mladých producentů, experimentování s fi lmovou formou i videoklip 
k hitu Láska a smrt místní kapely Paradoxx. 

Od soboty 4. srpna se akredito-
vaným účastníkům z celé republiky 
věnovalo celkem 9 lektorů a lekto-
rek, kteří usilovně rozvíjeli a pod-
porovali schopnos   studentů vyjá-
dřit se skrze fi lmové umění. Vedení 
mladých režisérů hraného fi lmu se 
ujal Václav Kadrnka, režisér fi lmu 
Křižáček, videoklip k písni Láska a 
smrt vznikal za dozoru zkušeného 
režiséra hudebních videí předních 
českých kapel Ondřeje Urbance, v 
experimentování s fi lmovým mé-
diem podporoval studenty Ondřej 
Vavrečka, dokument o překonávání 
vlastních strachů natočila se stu-
dentkami dokumentaristka Tereza 
Reichová. Fes  val dal také příleži-
tost budoucím tvůrcům reklam pod 
vedením Mar  na Bezoušky, story-
boardů s Kurtem van der Baschem, 
který se podílel třeba na Star Wars 
nebo Jurském světě. Do tajů fi lmové 
kri  ky své studenty zasvě  la přední 
česká kri  čka Jindřiška Bláhová a co 
dělá fi lmový producent osvětlil On-
dřej Beránek. Vzniklo celkem 31 děl, 
které sami studen   prezentovali ve 
čtvrtek 9. srpna v Kulturním domě 
Bystřice n/P. 

„Je to neskutečný zážitek být 

svědkem zrození hotových děl, kte-
rá vznikají v obrovském časovém 
tlaku, v omezených podmínkách a 
s neutuchajícím nasazením lektorů i 
účastníků workshopů. Vidět výsled-
ky nočních natáčení, brzkých ran-
ních návštěv místního koupaliště a 
natáčení pod vodou, skoků do kašny, 
rozjímání nad existencí Boha, sou-
středěného kreslení fi lmových ob-
razů a nikdy nekončících debat nad 
pojmem dramaturgie a ohledávání 
hranic fi lmové kri  ky. Tímto děkuji 
všem lektorům a lektorkám, kteří 
se na letošním START FILMu podíle-
li,“ komentuje 3. ročník workshopů 
programová vedoucí Jitka Lanšper-
ková. 

Podobně to vidí i samotní lektoři: 
„Někteří z mých studentů díky této 
událos   získali i okamžitou odezvu 
na své prezentace v podobě pro-
fesionální realizační pomoci s. Za-
měření Start Film Festu na střední 
školy považuji za unikátní a mimo-
řádně povedené, je velmi důležité 
věnovat zkušenos   a znalos   takto 
mladým lidem,“ říká o SFF fi lmový 
producent Ondřej Beránek. Tereza 
Reichová se zase loučila slovy: „Od-
jíždím občerstvena mladou energií. 

LÁSKA A SMRT.LÁSKA A SMRT.  
DŘINA A RADOST Z TVORBY.DŘINA A RADOST Z TVORBY.

Na 22. září Nemocnice Nové Město na Moravě připravuje Den ote-
vřených dveří s dechovkou a večerním benefi čním koncertem Mi-
chala Hrůzy v novoměstském kulturním domě.

80. výročí nemocnice 

v nemocničním parku poputuje na 
sbírkový účet na dětské oddělení ne-
mocnice. „Rádi pro dětské oddělení 
a pro nemocnici zahrajeme. Navíc 
moc koncertů doma v Novém Městě 
nemíváme, tak se moc těšíme,“ uve-
dl za kapelu Oldřich Henzel mladší.

Areál nemocnice bude všem 
zájemcům zpřístupněn od 9 do 12 
hodin. Od dese   hodin zahraje pří-
mo v areálu Jásalka Band.  Na kon-
cert téhle novoměstské dechovkové 
kapely, kterou můžete vídat i na TV 
Šlágr, bude dobrovolné vstupné. Celý 
výtěžek z promenádního vystoupení 

připomene zářijový Den otevřených dveří 
a benefi ční koncert Michala Hrůzy

(Pokračování na str. 8)(Pokračování na str. 28)
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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 ZÁŘÍ  ŘÍJEN 2018

Sňatky

Úmr  

Jubilan  

2. 8. 2018 oslavili 
diamantovou svatbu 

manželé 

PAVEL A ANNA 
VYHLÍDALOVI 

z Bystřice n. P. 
Do dalších společných let 
přejí děti s celými rodinami 
hlavně hodně zdraví, štěstí, 
lásky a děkují za všechny ty 

roky prožité s nimi.

Poděkování

  4.8. Andrea Justová
 Michal Svoboda
  4.8. Lenka Trdá
 Petr Horníček
11.8. Vladimíra Prosecká
 Milan Mahel
25.8. Aneta Bártová
 Josef Slavíček
25.8. Markéta Špačková
 Fran  šek Sláma
28.8. Yve  a Drobná
 Pavel Šurý

ZÁŘÍ 2018
Marie Dvořáková 91 let
Marie Šauerová 87 let
Libuše Marková 85 let
Růžena Horváthová 80 let
Václav Syrový 80 let
Radoslava Zmrzlíková 80 let
Marie Krbůšková 80 let
Božena Kincová 80 let
Věra Menoušková 75 let
Josef Dvořák 75 let
Jaroslav Boucník 75 let
Pavel Kolář 70 let
Václav Mitáš 70 let

Úmr  
KVĚTEN 2018
29. 5. Václav Stárek  66 let 
(redakce se omlouvá za chybně 
uvedený věk zemřelého)
ČERVENEC 2018
  4.7. Zdeňka Knotková 74 let
  4.7. Fran  šek Horák 72 let
26.7. Jan Legát 91 let

V Městském muzeu Bystřice 
nad Pernštejnem proběhl 3. srpna 
křest II. vlas  vědného sborníku 
Bystřicka. 

Kniha obsahuje rozmanité články 
týkající se přírody Bystřicka, histo-
rie Bystřice nad Pernštejnem nebo 

Byl vydán II. vlas  vědný sborník Bystřicka
například rozmanité pověs   z naše-
ho okolí, tak jak je zaznamenal pan 
Pavelka. Sborník byl vydán v ome-
zeném množství a je v prodeji v Tu-
ris  ckém informačním centru Byst-
řice nad Pernštejnem za 170 Kč.

-red-
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ve dnech 1. - 5. 10. 2018 proběhne v Kraji Vysočina pod záš  tou 
Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV Týden pěstounství. Do akce se 
zapojily orgány sociálně-právní ochrany dě   při městských úřadech a ne-
ziskové organizace z různých koutů regionu. 

Městský úřad Bystřice nad Perštejnem při této příležitos   zve občany 
našeho regionu zajímající se o náhradní rodinnou péči na Dny otevře-
ných dveří na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úseku sociálně-
-právní ochrany dě  , ul. Přiční 405, Bystřice nad Pernštejnem, kancelář 
ve tře  m patře úřadu, číslo dveří 4, úsek OSPOD, Zora Daňková a to        

                                                      
- v pondělí   1. 10. 2018 od 8. 00 hod do 17:00 hod. 
- ve středu   3. 10. 2018 od 8. 00 hod do 16:00 hod.

Ve čtvrtek 4. 10. se se subjekty působícími na úseku zprostředkování 
náhradní rodinné péče setkají návštěvníci Nákupního centra City park 
Jihlava. Své dotazy mohou občané pokládat zástupcům OSPOD, krajské-
ho úřadu, Psychocentra Jihlava, odborných příprav Pride a doprovázejí-
cích organizací.

Zakončení týdne pěstounství proběhne společně s poděkováním 
pěstounům a jejich dětem dne 5. 10. 2018 na Dni pěstounských rodin 
v Rodinném parku Robinson.

                                                              Na uvedené akce jste srdečně zváni.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 9. 9. 2018 vzpomínáme 

smutné 10. výročí úmr   mého 
manžela pana 

Stanislava NEPEJCHALA 
ze Štěpánova.

Stále vzpomínají manželka a 
dcery s rodinami.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 25. září 2018 uplyne 10 let, 

co zemřel po těžké nemoci 
ve věku 58 let 

pan Luděk SLEZÁK 
z Bystřice nad Pernštejnem.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

V neděli 19. srpna se v Doma-
níně konal 12. ročník fotbalové-
ho turnaje. Tentokrát v trochu 
nové podobě poprvé jako turnaj 
v malé kopané, protože hráčů 
nám nejen v Domaníně, ale i 
v okolních obcích jaksi ubývá a 
je stále těžší dát se  dohromady 
v dostatečném počtu. Za  m-
co v předešlých létech se hrálo 
v počtu 8+1, letos stačilo týmu 
5 hráčů do pole plus brankář. 
Možná trochu paradoxně díky 
této změně postavil Domanín 

Zubní pohotovost ZÁŘÍ 2018Zubní pohotovost ZÁŘÍ 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

  8. 9. MDDr. Zdeňka Drdlová,  Osová Bitýška 303, 566 536 712
  9. 9. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n.S., 566 628 997
15. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
16. 9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
22. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
23. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
28. 9. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
29. 9. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n.M., 722 410 010
30. 9. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

dvě družstva, čímž doplnil počet 
účastníků turnaje na 6 mužstev. 
Hrálo se za horkého letního po-
časí a výsledné pořadí bylo ná-
sledující: 1. Lísek, 2. Písečné, 3. 
Dalečín, 4. Velké Janovice, 5. Do-
manín A, 6. Domanín B.

K fotbalovému dění v obci je 
možno ještě dodat, že domanín-
ské družstvo hrálo v půlce prázd-
nin také na turnaji ve Velkých 
Janovicích a odtamtud přivezlo 
3. místo.

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

28. červenec se na Bratrušíně 
nesl sportovní atmosférou. Na míst-
ním sportovním hřiš   se konal již 
8. ročník nohejbalového turnaje tří-
členných družstev.  Začátek byl v 10 
hodin a hrálo se průběžně celý den 
až do setmění. Skvělá nálada, spor-
tovní zdravá bojovnost trvala až do 
večera. Celkem se zúčastnilo celkem 

Bratrušínská překopka

devět družstev i z nedalekého okolí. 
Vítězem se stalo domácí družstvo ve 
složení hráčů: Prokop J., Lorenc J., 
Palosz F., kterým byl předán putov-
ní pohár. Všem děkujeme za účast 
a hlavně za bezproblémový průběh 
turnaje. Velký dík patří hlavně čle-
nům SK Bratru šín za organizaci tur-
naje i za bohaté občerstvení.

Bystřická Univerzita tře  ho věku

MUZIKOTERAPIE - ZMĚNA 1. hodiny

OZNÁMENÍ

Místo pondělí 17. 9. bude v pondělí 10. 9., čas 9.30 - 11.00
Děkujeme za pochopení.
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VOLBY

Několik slov ke komunálním volbám 2018 
Ve dnech 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hodin a 6. října 2018 od 8,00 do 14,00 hodin se na   území   naší   republiky  uskuteční   volby  do  obecních 

zastupitelstev.  V našem  městě  se volby  uskuteční  v  15  volebních  okrscích.          
 V Bystřici nad Pernštejnem budou voleni do městského zastupitelstva 23 zastupitelé.   Ve městě bylo do komunálních voleb zaregistrováno 7 kandidát-

ních lis  n volebních stran.  Jsou to jednak registrované poli  cké strany – ČSSD, KDU-ČSL, SNK Evropš   demokraté a KSČM, dále registrovaná poli  cká hnu   
ANO 2011 a Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů s názvem  „Sdružení za rozvoj bystřického regionu“. 

Místem konání voleb :

ve volebním  okrsku číslo  1
je volební místnost -  Základní umě-
lecká škola, Nádražní  1300, Bystři-
ce nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 
491, 496, 511, 600, 612, 613, 614, 
615, 624, 629, 639, 760, 765,  906 
až 908,  992
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 537, 
598, 599, 603, 610, 611, 891 až 902
v ulici Topolová pro č.p.  532, 533, 
534,  552, 553, 554, 555, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p.  109, 318, 
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 
588, 644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, Hor-
ní, K Ochozi, K Pernštejnu, Průmys-
lová, Strojírenská, Výrobní

ve volebním okrsku číslo  2 
je volební místnost – Základní umě-
lecká škola, Nádražní  1300, Bystři-
ce nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 888 
až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887      

ve volebním okrsku číslo  3 
je volební místnost – Mateřská ško-
la „Korálky“, Zahradní 622, Bystřice 
nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Ho-
rou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, 
Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na 
Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. 
Štourače, Antonínka, Voldán, Větr-
ná, K Valše, Rácová,  Jitřenka čp. 515

ve volebním okrsku číslo  4 
je volební místnost - Kulturní dům, 
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 
962 až 964,  977 až 982

ve volebním okrsku číslo  5 
je volební místnost - Střední země-
dělská škola, Dr. Veselého 343, Bys-
třice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulici  Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až 
932 , 948, 949   
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947,  
950 až 954.

ve volebním okrsku číslo  6 
je volební místnost – Městské mu-
zeum, Masarykovo náměs   čp.1, 
Bystřice nad Pernštejnem 

pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
měs  , Tyršova, Luční, Příční, Dr. Ve-
selého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, 
Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, 
Na Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky
v ulici  Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
501, 502, 585, 586, 589, 849, 853, 
996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 346

ve volebním  okrsku číslo  7
je volební místnost – Dům s pečo-
vatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích: Černý vršek, K Domanín-
ku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, 
Starý dvůr, Za Rybníčkem,  U Jeřába,   
Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní čás   Do-
manínek v ulicích  Lnářská, K Zámeč-
ku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo  8
je volební místnost - Kulturní dům 
Bratrušín  čp. 1101
pro voliče bydlící v místní čás   Bra-
trušín.

ve volebním okrsku číslo  9 
je volební místnost - bývalá škola 

Pivonice  čp.  33
pro voliče bydlící v místní čás   Pivonice 

ve volebním okrsku číslo  10 
je volební místnost - bývalá škola 
Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní čás   Leso-
ňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – Hasičská 
zbrojnice Dvořiště čp.  1017
pro voliče bydlící v místní čás    Dvo-
řiště

ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola 
Karasín čp.  38
pro voliče bydlící v místní čás   Karasín

ve volebním okrsku číslo  13 
je volební místnost - Kulturní dům 
Vítochov čp. 10
pro voliče bydlící v místní čás   Víto-
chov.

ve volebním okrsku číslo  14 
je volební místnost - Kulturní dům 
Domanín čp.10 
pro voliče bydlící v místní čás   Do-
manín.

ve volebním okrsku číslo  15
je volební místnost – Motorest  
Rovné čp. 61 
pro voliče bydlící v místní čás   Rov-
né a Divišov.

Voličem je občan obce (nebo města), pokud je státním občanem ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému 
pobytu. Kromě občanů ČR mohou v komunálních volbách volit i občané jiného státu, pokud dovrší  alespoň druhý den voleb věku  18 let, jsou na území města přihlášeni 
k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Jsou to občané států 
Evropské unie, neboť Česká republika je proza  m vázána pouze mezinárodní Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Voliči   musí ve volební místnos   prokázat  svoji  totožnost a  státní  občanství České republiky  platným občanským průkazem,  cestovním pasem, diploma  ckým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnos   stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Cizinec  
prokáže státní občanství státu, jehož občané mohou v komunálních volbách volit, průkazem o povolení k trvalému nebo evidovanému přechodnému pobytu  vydaným 
dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Kandidá   všech volebních stran, které kandidují do zastupitelstva v Bystřici nad Pernštejnem, jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku v pořadí, v jakém toto pořadí 
určila příslušná volební strana, a to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku bylo určeno losem. Voliči hlasují ve 
volební místnos   tak, že  hlasovací lístek, který obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb,  vloží do úřední obálky. Tuto obálku obdrží každý volič ve 
volební místnos   poté, co prokáže okrskové volební  komisi  svoji  totožnost.

Volič může svůj  hlasovací lístek upravit třemi možnými způsoby :
Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze tuto jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 

lístku.
Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, přičemž může křížky označit kandidáty různých volebních stran. V Bystřici 

může volič takto zakřížkovat maximálně 23 kandidátů. Pokud by takto volič označil na hlasovacím lístku více jak 23 kandidátů, je jeho hlas neplatný. Na hlasovacím lístku 
je možné takto označit méně kandidátů než 23, takový hlasovací lístek je platný

Dva předchozí způsoby lze i kombinovat, a to tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných sloupcích jiných volebních stran. V tomto případě je hlas dán jednotlivým kandidátům a z označené volební strany se od posledního místa 
odečte tolik kandidátů, kolik jednotlivých hlasů dostali kandidá   jiných stran. Zakřížkovaná volební strana obdrží počet hlasů od prvního místa pro tolik kandidátů, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. V případě Bystřice do počtu 23.

Pokud by byla  mto způsobem označena více než jedna volební strana, nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný. Pokud volič označí 
křížkem volební stranu a v rámci té samé volební strany označí křížkem i některé kandidáty této strany, k přednostním hlasům v rámci téže volební strany se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena žádná volební strana ani žádný kandidát a  hlasovací lístky, které jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřed-
ní obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
     Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu členů okrskové 
volební komise s přenosnou volební schránkou mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
     O možnost volit v místě trvalého bydliště mohou požádat voliči telefonicky na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem na odboru správním a školství,  tel.  566 590 332 – paní 
Špatková, tel. 566 590 334 – paní Holá,  tel. 566 590 335 – paní Mar  ncová, tel. 566 590 312 – paní Tvarůžková.

                                                                                                                                                                                    Eva Špatková, odbor správní a školství MěÚ
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Žijí mezi námi – Moravš   Chorvaté

Svobodný pár ve slavnostním kroji 
moravských Chorvatů 

(foto Josef Mord, Laa an der Thaya)

Chorvatské ženy v krojích (foto Antonín Blažek, 1932-1934, pro dokumentaci 
Moravského zemského muzea)

Pokud jste někdy cestovali po jižní 
Moravě, možná jste si všimli, že poblíž 
Lednice se nachází obec se zvláštním 
jménem: Charvatská Nová Ves. Proč 
to jméno, podivili jste se možná… 
Skutečnost je opravdu překvapující: 
Charvá   (Chorva  ) jsou obyvateli ně-
kterých čás   jižní Moravy už skoro 500 
let, ale jejich osudy byly ve 20. stole   
tragické.

Moravš   Chorvaté obývali území 
kolem řeky Dyje už od konce 16. sto-
le   (doložen je rok 1584), kdy ustupo-
vali před tureckými nájezdy na svoji 
domovinu a dostali se tak koridorem 
mezi Rakouskem a Uhrami až na Mo-
ravu. Někteří Chorvaté se usadili už na 
území dnešního Maďarska, Slovenska 
a Rakouska (zejm. Burgenlandu), jiní 
došli až k nám, kde obsadili po válkách 
a epidemiích vylidněná území, a to na 
Podluží, Mikulovsku, Hodonínsku a 
na Břeclavsku. Největší byla enkláva 
pod Pálavou na Mikulovsku, kde se 
nacházely obce Frélichov (dnes Jevi-
šovka), Dobré Pole, Nový Přerov a na 
Břeclavsku - obce Charvátská Nová 
Ves a Poštorná. Chorvaté byli výborní 
hospodáři, uměli chovat dobytek a 
pěstovat víno, měli krásné kroje odpo-
vídající bohatému kraji a mluvili mezi 
sebou chorvatš  nou, jejíž podoba do-
teď odpovídá stavu z 16. stole  , ale se 
sousedy mluvili německy nebo česky. 
Většina Chorvatů tak ovládala všech-
ny tři jazyky. Vznik Československa 
v roce 1918 Chorvaté vítali, protože 
dříve část jimi obývané oblas   patřila 
k Dolnímu Rakousku a byla – podob-
ně jako třeba (dříve pruské) Hlučínsko 
na severní Moravě – pod silným ger-
manizačním tlakem. Problémy začaly 
v roce 1938, protože po Mnichovu 
celá tato oblast byla přičleněna ke Tře-
  říši. Obyvatelstvo dostalo německé 

občanství, české školy byly zrušeny a 
dě   musely chodit do německých, 
muži rukovali do wehrmachtu. Jen z 
obce Frélichov padlo ve válce asi 130 
mužů, v ostatních vesnicích to bylo 
podobné.

Po válce byly osudy chorvatských 
obyvatel různé; v oblas   kolem Břec-
lavi se obyvatelstvo poměrně silně asi-
milovalo s českým okolím - v této čás   
jižní Moravy převažovali Češi a Chor-
vaté se s nimi promísili plynule a bez 
po  ží. Tragický osud čekal Chorvaty 
na Mikulovsku, kde bylo ostatní oby-

vatelstvo z více než 90 % německé, tu-
díž po válce odsunuto. Noví dosídlenci 
Chorvatům nerozuměli, neznali jejich 
původ, připadali jim jiní. Chorvatš   
muži, kteří se vrá  li z války, byli zavřeni 
a týráni ve vězení. Situace vyvrcholila 
 m, že v létě v roce 1948 nový Zem-

ský národní výbor v Brně rozhodl, že 
Chorvaté musí být jako „nespolehliví“ 
vystěhováni do různých obcí na severní 
Moravě, zejm. na Hlučínsko, kde byly 
(jako v celém pohraničí) prázdné ne-
movitos   po odsunutých Němcích. Za-
padlý, studený kraj v horách byl krutou 
odplatou pro lidi, kteří nic (trestného) 
neudělali… Veškeré žádos   o návrat 
byly i v dalších letech striktně odmítány.

Moravš   Chorvaté se tak stali obě   
velkých dějin – proto se o nich mluví 
jako o „zrazeném“ národě. Zbývá do-
dat, že dvě rodiny tohoto původu jsou 
i mezi našimi bystřickými spoluobčany, 
ale podle přání neuvádím jejich iden  -
tu. K oživování tradic Moravských Chor-
vatů došlo až po roce 1989, kdy bylo 
založeno Sdružení občanů chorvatské 
národnos   a které každoročně pořádá 
slavnost Kiritof v Jevišovce.  Z Archivu 
ČT je možné si přehrát pořad Moravš   
Chorvaté, zrazený národ, z něhož se lze 
více dovědět o dějinách tohoto kraje i o 
lidech samotných. 

J. Michálková
Použitá literatura: Josef Lawitschka: Lipo 
naše selo. Pamě   jihomoravského Chor-
vata. Praha 200501

OSUDY NEJSTARŠÍHO MUŽE 
BYSTŘICE

Pan Štefan Ďuroška je nejstarším mužem v Bystřici 
nad Pernštejnem. Narodil se 19. ledna 1921 v Divině, 
okres Žilina, ale osud jej zavál až k nám, do uranových 
dolů, kde získal četná Čestná uznání a byl vzorným pra-
covníkem podniku. Od r. 1953 pracoval v UD Trutnov, 

v Uranových dolech Dolní Rožínka pak v letech 1957 až 1986 jako kovář-svá-
řeč v podnikových dílnách, kde přihlásil několik zlepšováků. 

O svém dlouhém a pohnutém živo-
tě sám zaznamenal:

„Pocházím z rodiny ze 6 dě  . Po 
ukončení základní školy v Divině jsem 
tři roky pracoval jako zaměstnanec 
energe  ckých závodů v Žilině. Poté 
jsem se vyučil kovářem a následoval 
nástup na vojenskou službu 2 roky 
v Žilině, kde jsem absolvoval poddů-
stojnickou školu. Po ukončení jsem 
byl přeložen na 2 roky do Bra  slavy a 
odtud do Pezinku. V té době jsem se 
zúčastnil SNP ve Strečně. V roce 1946 
mně byla udělena pamětní medaile 
SNP.

V roce 1944 přišla do Diviny SS 
komanda za starostou a požadova-
la pracovní síly na kopání zákopů. 
Já byl mezi nimi, zákopy jsme kopali 
z Divinky do Chlumče. Poté jsme byli 
nasazeni jako ročník 1921 na práci do 
Německa.

Ve vlaku, který nás tam vezl, jsme 
neměli ani vodu ani jídlo a hladoví 
jsme čekali, až dojedeme do Ně-
mecka. Při jedné zastávce na nádra-
ží jsem byl svědkem, jak z vagonu, 
který jel do koncentračního tábora, 
vyhazovali mrtvé, kteří nepřežili. A ty 
živé, jak vystupovali, stříleli Němci do 
týlu a házeli je do jámy. Já čekal, že 
také skončím zastřelením nebo v ply-
nu, ale měl jsem štěs  , že v továrně 
potřebovali nové lidi na práci za ty 
postřílené. A já jsem byl jeden z nich. 
Ještě dnes se mi ty hrůzné vzpomínky 

vracejí a nelze na ně zapomenout.
V Bielefeldu jsme čekali na nádraží, 

mezi  m přišli verbovat odborníky na 
vaření a odlévání hliníku. Tak jsem se 
přihlásil a byl jsem přidělen na práci. 
V roce 1944 byla továrna bombardo-
vána spojenci a vše bylo vyhozeno do 
povětří. Osmkrát jsem utekl smr  .

V té době jsem zjis  l, že na nádra-
ží je přistavěn vlak do Prahy. Já jsem 
Němcům tvrdil, že jsem mašin  ra 
toho vlaku, a tak mě tam pus  li. Ve 
vlaku jsem si lehl na zem a plakal štěs-
 m, že se vrá  m zpět domů a že jsem 

unikl smr  .“
Pan Ďuroška stručně zaznamenal 

i svůj poválečný osud:
„Z Prahy jsem odjel do Trutnova 

a přihlásil jsem se na úřad práce. Byl 
mi přidělen byt a podnik mě poslal na 
školení do Hradce Králové na řidiče 
a opraváře. V té době jsem se sezná-
mil s Kamilou Čapkovou a ve 33 le-
tech jsem se oženil. Po 8,5 letech jsem 
v ČSAD skončil ze zdravotních důvodů 
a přihlásil se na práci v uranových do-
lech.  Tam jsem pracoval 34 roků.“

Pan Ďuroška prozradil mimoděk 
i to, kdo našemu uranovému průmys-
lu ve skutečnos   šéfoval: „Byl jsem za-
městnanec Uranových dolů Trutnov, 
doly Rybníčky Trutnov, pod vedením 
Sovětského svazu.“

Nejstaršímu muži našeho města 
chceme popřát hlavně pevné zdraví 
a klid po tolika vykonané práci.

-HJ-

BACHOVY KAPIČKY 
     DO KAŽDÉ KAPSIČKY

Srdečné pozvání na přednášku a besedu o využi   
Bachových květových esencí - přírodní pomoci pro 
krizové situace i chronické problémy. 
Přednáší Mar  na Lejska Maštalířová, registrovaný 
homeopat.

Poliklinika Bystřice n. P., 1. 10. 2018 v 17:00 

Vstupné 50 Kč

pořádají dne 13. 9. 2018 od 9:00 do 12:00 hodin

V rámci akce budete moci navš  vit:
• sběrný dvůr
• kompostárnu
• chráněnou dílnu s třídící linkou na plastový odpad
• budou vystaveny některé druhy techniky.

Srdečně zveme všechny obyvatele města Bystřice nad 
Pernštejnem a okolních obcí. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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100 LET ČSR

27. 9. 2018
10:00 - 16:00 hod.

28. 9. 2018 PROGRAM OSLAV -
- 14:00 hod.

 
- 15:00 hod.                         

- 15:50 hod.                          

- 16:10 hod.                          

- 16:30 hod. – 
         

- 16:40 hod.                         

SLAVNOSTI BRAMBOR 

- 9:30 hod.

- 16:55 hod.                          

- 17:35 hod. 

- 18:20 hod.

                      
- 18:30 hod.       

- 19:00 hod.          

- 20:20 hod.   

                            

1918
2018
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Prof. Vilém 
Prečan (nar. 
1933) žil v le-
tech 1941 – 
45 v Bystřici, 
kde chodil do 
obecné školy 
a od září 1943 

pokračoval na reálném gymnáziu 
v Novém Městě na Moravě. Z Bystři-
ce se s rodiči odstěhoval v létě 1945 
do Brna.

ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

Pokračujeme v sérii článků o událostech roku 1968, které na dalších více než 20 let zásadním způsobem ovlivnily poli  cký a společenský vývoj u nás. 
Rok 1968 přibližujeme zkrácenými kapitolami z knihy Bořivoje Nebojsy Normalizace, to je ono!, která vyšla v roce 2001.

Jarmila Michálková, Hynek Jurman

8. SMUTNÝ PODZIM

Je otázka, jak by reformy dopadly 
bez zásahu cizích vojsk. Nedá se věřit, 
že by se strana zřekla vedoucí role a 
dovedla demokra  zaci ke skutečné 
demokracii. V souladu s Petrem Pi-
thartem lze přijmout názor, že mno-
ha reformním komunistům vojenská 
invaze vytrhla trn z paty. Oni si mohli 
mýt ruce a být z obliga.

Nastalo velké přizpůsobování. Už 9. 
září se nechává slyšet Zdeněk Mlynář: 
„Pla   Jalta, pla   Postupim. Taková je 
naše reálná situace.“ A vyzývá dodržet 
protokol a ne ho „nějakým rozumem 
českého Honzy podfouknout.“

Dne 13. září jsou schváleny tři nové 
zákony, omezující svobodu shromaž-
ďování, svobodu  sku a rušící většinu 
nových organizací z jara 1968. Od této 
doby se všechna nepopulární opatře-
ní přijímají údajně jen proto, aby ode-
šla cizí vojska. Ta se zde roztahují bez 
víz a nepodléhají celní kontrole. Ani 
českým soudům.

Už 18. října je ra  fi kována smlouva 
o dočasném pobytu sovětských vojsk. 
Slovem dočasný se rozumí věčný. 
Poslanci Národního shromáždění už 

pracují podle očekávání. Stejní lidé, 
kteří sesadili Novotného, prosadili 
Akční program a odmítli varšavské 
jednání, pak schválili moskevskou 
kapitulaci svého vedení, teď schvalují 
pobyt vojsk, odvolávají svá nedávná 
rozhodnu   a brzy odvolají Dubčeka 
a nastolí Husáka. Pro zákon zvedlo 
ruku 228 z nich, deset se zdrželo a jen 
čtyři našli odvahu a zvedli ruku pro  . 
Byl to generál Prchlík, Fran  šek Krie-
gel, Gertruda Sekaninová-Čakrtová a 
Fran  šek Vodsloň. Všech 14 poslanců, 
kteří pobyt vojsk nepodpořili, bude 
brzy zbaveno mandátu. Proto, že 
jednali v souladu se svým svědomím 
a svými voliči. Podobné čistky začnou 
od národních výborů až po vrcholné 
orgány.

O deset dní později se po zemi sá-
zejí Lípy svobody. O toto své označení 
brzy přijdou, o svobodu už jsme přišli 
před časem. Fond republiky nakonec 
skončí v bezedné státní pokladně. Jed-
nalo se o 273 milionů korun a 80 kg 
zlata.

Po celém světě se zdarma rozšiřu-
je Bílá kniha, jakási moskevská verze 

československých událos  . Jako její 
opak vyšla Černá kniha - dokumen-
tace ze srpna pod názvem „Sedm 
pražských dnů 21. - 27. srpen 1968“. 
Obsahuje skoro 500 stran auten-
 ckých dokumentů, které nazývají 

věci pravým jménem. Na přípravě 
rukopisu pracovalo 15 zaměstnanců 
Historického ústavu ČSAV, konečnou 
redakci dělali PhDr. Milan Otáhal a 
PhDr. Vilém Prečan. Kniha byla vy  š-
těna v listopadu a tří  sícový náklad 
byl distribuován 800 adresátům, pře-
devším archivům a knihovnám. Už 27. 
12. 1968 žádají Sově   o stažení knihy 

a potrestání editorů. Hned po svém 
dubnovém nástupu do čela KSČ na-
padne knihu Husák. Za rok je Historic-
ký ústav zrušen a od března 1971 jsou 
Otáhal a Prečan trestně s  háni. Za 
podvracení republiky jim hrozí trest až 
deset let vězení. Prečan se v červenci 
1976 z republiky vystěhoval, Otáha-
lovo s  hání bylo zastaveno teprve v 
roce 1980. Kniha se dostane zase mezi 
čtenáře až v roce 1990.

(pokračování příště)
dle B. Nebojsy „Normalizace, to je 

ono!“

POZNÁMKA

Kvůli vydání Černé knihy (přesný 
název: Sedm pražských dnů 21. – 27. 
srpna 1968) mu bylo sděleno obvi-
nění z „pobuřování“ a byl propuštěn 
z Historického ústavu ČSAV. Na začát-
ku normalizace pracoval prof. Pre-
čan v různých dělnických profesích; 
v roce 1973 bylo obvinění překvalifi -
kováno na „podvracení republiky“, za 
dva roky jen shodou okolnos   unikl 
zatčení. V roce 1976 mu bylo povo-
leno vystěhování, v následujícím roce 

byl zbaven československého občan-
ství.

Po revoluci se zasloužil o založe-
ní Ústavu pro soudobé dějiny (ÚSD 
ČSAV) a Československé dokumen-
tační středisko (založeno v roce 1986 
v exilu) bylo jeho zásluhou přestěho-
váno z německého Scheinfeldu do 
Prahy (dnes sídlí v budově bývalého FS).

Pro běžné čtenáře je zajímavý 
zejména výběr z jeho studií a úvah 
s názvem V kradeném čase a sbor-

níky vydávané k životním jubileím: 
Kočka, která nikdy nespí (o Jiřině 
Šiklové), Bez Fran  ška Janoucha ani 
moře nešplouchá (o zakladateli Na-
dace Charty 77 fyziku F. Janoucho-
vi), Karel Schwarzenberg, vlastenec 
a Evropan.

Pozoruhodná je také jeho rozsáhlá 
korespondence s Václavem Havlem 
vydaná v roce 2011 pod  tulem: Vác-
lav Havel -><- Vilém Prečan.

-JM-

   Po celou dobu bylo ve vzduchu cí-
 t nadšení pro fi lm, všudypřítomná 

snaha překročit vlastní s  n a přiro-
zená chuť si navzájem pomáhat.“

SFF také ocenil nejlepší student-
ské snímky ze středních a vysokých 
škol vzniklé v uplynulém akade-
mickém roce. Porotci jednotlivých 
kategorií se stali sami lektoři či lek-
torky workshopů a ve všech soutěž-
ních kategoriích udělili hlavní cenu 
a čestné uznání. Cenu za nejlepší 
vysokoškolský fi lm předal fi lmový 
producent a zakladatel Muzea Karla 
Zemana Ondřej Beránek, který vedl 
workshop produkce. „Hlavní cenu 
jsme se rozhodl udělit snímku Tři 
režisérky Idy Ralevské z UTB ve Zlí-
ně za originální námět, skvělé režijní 
vedení, herecké výkony a za kvalitní 
a vyváženou práci na všech úrovních 
fi lmového štábu,“ vysvětlil Beránek. 

Nejlepšími animovanými fi lmy ze 

střední školy pak podle Kurta van 
der Basche byly kra  čký snímek 
Bubák Michaely Malíkové z Ostravy 
a digitálně animovaný fi lm Machi-
na Marka Sosny ze SPŠ sdělovací 
techniky v Praze (čestné uznání). „Je 
snadné se na animované fi lmy dívat 
a přehlédnout obrovský kus práce. 
Michaela svým fi lmem navíc doká-
zala sdělit čisté a morálně cenné po-
selství – náš strach lze překonat ně-
hou a dobrotou,“ komentoval lektor 
storyboardingu Kurt van der Basch.

Mezi dokumenty pak exceloval am-
biciózní a hravý snímek Richarda Wág-
nera o plnění jeho vlastního snu – stát 
se dabérem. „Film RUDÁ oceňuji za 
vykročení ze standardního vypravěč-
ského rámce, v  pnou práci s fi lmovou 
řečí, promyšlenou montáž a sympa-
 ckého hrdinu,“ popsala porotkyně a 

dokumentaristka Apolena Rychlíková. 
Hlavní cenu za nejlepší středoškol-

ský hraný fi lm předal režisér oceňo-
vaného díla Křižáček Václav Kadrnka 
tvůrci snímku Víťaszstvo Jakubovi 
Drobovi. „Na Jakubově fi lmu oceňuji 
neuhýbavé zobrazení velkého spole-
čenského tématu v niterném režijním 
poje  ,“ řekl Kadrnka. 

Na fes  vale bylo uděleno také ně-
kolik speciálních cen – Cenu za nejlep-
ší fi lmovou kolekci získala Súkromná 
stredná umelecká škola animovanej 
tvorby, dvě Ceny České televize pro 
fi lm Prohobitoria Filipa Kiliána a Hel-
sinki Filipa Alex Svobody a Karolíny 
Brabcové. Toto tvůrčí duo také získa-
lo Zvláštní cenu fes  valu – zájezd do 
Londýna pro dvě osoby, kterou do 
soutěže věnovala CK Markéta. Celko-
vý soupis udělených cen najdete na 
našem webu. 

Úspěchu se také těšilo letní kino na 
Masarykově náměs  . Přehlídku čes-
kých fi lmů uplynulého roku v čele s dí-

lem Hastrman Ondřeje Havelky mírně 
narušila pondělní projekce osmého 
dílu Hvězdných válek za účas   vzácné-
ho hosta Kurta van der Basche, který 
se na fi lmu podílel svými kresbami. 
Ve čtvrtek po vydatné účas   delegace 
k úternímu fi lmu Bajkeři pak završila 
projekce nejnovějšího českého fi lmu 
Chata na prodej za účas   režiséra To-
máše Pavlíčka. „Myslím si, že pro můj 
fi lm je projekce v letním kině tou snad 
nejvhodnější. Večerní atmosféra ven-
kovního promítání krásně korespon-
duje s druhou polovinou fi lmu, která 
se odehrává hlavně v noci,“ uvedl 
Pavlíček před plným náměs   Bystřiča-
nů a Bystřičanek. 

4. ročník Fes  valu studentské 
tvorby START FILM se uskuteční 
opět v Bystřici nad Pernštejnem 

ve dnech 3. – 9. srpna 2019.
-jl-

(Pokračování ze str. 1)

LÁSKA A SMRT. 
DŘINA A RADOST Z TVORBY.
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INZERCE

PŘIDEJTE SE
K NÁM A PRACUJTE JAKO PRODAVAČ/KA

Informace o zpracování osobních údajů společností AHOLD Czech Republic, a.s. naleznete 
v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz/kariera v sekci 
“Ochrana osobních údajů”.

POSTAVTE SE S NÁMI ZA TO, 
ABY ČEŠI JEDLI LÉPE!
•  NABÍZÍME VÁM NÁSTUPNÍ MZDU 

16 500 Kč S PRAVIDELNÝM 
ROČNÍM NAVÝŠENÍM

• FLEXIBILITA SMĚN
• PRÁCE BLÍZKO DOMOVA

• ZAJÍMAVÝ BALÍČEK BENEFITŮ

• PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV A POHODOVÝ ŠÉF

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA PRÁCE? 
KONTAKTUJTE NÁS NA
• 800 123 001 
• PRACE@ALBERT.CZ
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Hodnocení projektu Erasmus Plus na Gymnáziu Bystřice n. P.

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

Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použi   audiovizuální   
techniky 

 Anglič  na pro začátečníky
 Anglič  na pro  mírně pokročilé i pokročilé
 Němčina pro začátečníky i pokročilé
 Ruš  na pro začátečníky i pokročilé
 Francouzš  na pro začátečníky i pokročilé  

Podmínky:
Zahájení výuky – říjen 2018, ukončení – květen 2019     
Cena za polole  : 1.500 Kč 
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy.
Otevření kurzu je limitováno počtem zájemců.
Svůj zájem oznamte na níže uvedené kontakty:
Tel: 566 552 920 (7:00 – 15:30); e-mail: sekretarka@gybnp.cz

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

Dva projektové roky uplynuly 
jako voda a nezbývá než hodno  t 
naše snažení a stanovené cíle. Na 
samém počátku sestavování projek-
tové žádos   jsme si dali poměrně 
smělé cíle, které se podařilo z větší 
čás   naplnit a postupem času se 
nám i díky náhodě podařilo otevřít 
nové horizonty a rozvinout naši vizi 
v rámci celé školy. 

Náplní programového období 
bylo vzdělávání osmi pedagogů 
naší školy v nových přístupech 
a trendech ve výuce, především se 
jednalo o rozšíření kompetencí v ci-
zím jazyce a v integraci cizího jazyka 
do odborných předmětů. Jedná se 
o poměrně novou disciplínu, která, 
jak praxe ukázala, může nenásilnou 
formou vtáhnout studenty více do 
výuky odborných předmětů. Ve 
skutečnos   jde o používání slov-
ní zásoby cizího jazyka, tzv. CLIL, 
v našem případě hlavně anglického 
jazyka. Je pouze v kompetenci uči-
tele, jakou formou ono propojení 
provede. Může to být pouze slovní 
zásoba nebo poslech či zhlédnu   
videa v originále nebo analýza cizo-
jazyčného textu. 

Všechny tyto formy si kolegové 
nejprve teore  cky a posléze i prak-
 cky vyzkoušeli. Navš  vili nejprve 

kurzy v České republice a poté i ve 
Velké Británii. Zde se jednalo o čtr-
nác  denní pobyt v jihoanglickém 

městě Bournemouth. Po návratu 
z pobytu pak  to učitelé začali in-
tenzivně pracovat na tvorbě něko-
lika minilekcí, které již prezentovali 
nebo ještě budou prezentovat ve 
svých hodinách. Jedná se mimo 
jiné o tyto předměty (matema  ka, 
fyzika, chemie, český jazyk, dějepis, 
zeměpis, informa  ka a tělesná vý-
chova). 

V rámci projektu se nám podaři-
lo získat pro naše studenty i určitý 
bonus. Podařilo se nám navázat 
spolupráci s nakladatelstvím Cha-
nnel Crossing, které pro nás připra-
vilo ukázkovou lekci v práci s učeb-
nicemi integrující cizí jazyk v od-
borném předmětu. Tyto učebnice 
jsme zakoupili pro studenty nižšího 
gymnázia a hodláme je používat 
doplňkově v předmětech matema-
 ka, dějepis, zeměpis, výhledově 

i v občanské nauce. Integrace a po-
užívání však závisí na kompetencích 
učitelů. V novém školním roce se 
bude jednat proza  m o pilotní ově-
řování a nikoliv masivní používání.

Na závěr lze říci, že i když se 
projektu mohla zúčastnit hrstka 
pedagogů, stal se tento projekt 
inspira  vní pro další kolegy. Pev-
ně věříme, že budeme moci naše 
vize v této oblas   dále rozvíjet 
a to s pomocí jak našich studentů, 
tak i rodičů. Zároveň bychom rádi 
touto cestou poděkovali programu 

ROK SE ŠERTAM…ROK SE ŠERTAM…
…přesněji školní rok 2017-2018 

s Chayanid Thavornpornchai.
Sedmnác  letá thajská dívka 

z Bangkoku strávila v České republi-
ce a v Bystřici nad Pernštejnem celý 
uplynulý školní rok. Jejím hos  telem 
byla rodina Kůsových. 

Od 1. září 2017 se stala student-
kou naší školy a s kolek  vem třídy 
sexty prožila vše, co studentský ži-
vot nabízí. Komunikovala perfektní 
anglič  nou, díky svému jazykovému 
citu zvládla i základy naší mateřš  -
ny. Zúčastnila se vzdělávacího pro-
gramu včetně výtvarné a tělesné 
výchovy.

Protože si zvolila naši zem jako 
jednu z TOP historických des  nací 
v Evropě, absolvovala s námi všechny 
poznávací exkurze zaměřené histo-
ricky, zeměpisně, literárně …včetně 
návštěv divadelních představení. 
Úvodem v září 2017 s námi Šertam 
putovala na Podzim na 
Pernštejně a byla uchváce-
na nádherou hradu i kvě  -
nových vazeb. Posléze pro-
nikla do tajů společenského 
tance v tanečních kurzech, 
jichž byla ozdobou. Hodně 
exo  cký byl pro Šertam ly-
žařský kurz v Jeseníkách /
mimochodem její pohybo-
vé dispozice jsou mimořád-
né/, nevynechala ani náš 

školní výlet – splouvání Vltavy z Vyš-
šího Brodu do Českého Krumlova. 

My jsme zase díky ní a jejím pre-
zentacím odhalily zajímavos   její 
rodné země, včetně těch kulinář-
ských … Každodenní komunikace 
v anglič  ně mo  vovala nejednoho 
spolužáka k intenzivnějšímu studiu 
jazyků, navíc se Šertam svojí milou 
a nekonfl iktní povahou i vstřícnos   
stala pevným článkem naší třídy. Sta-
la se živoucím důkazem toho, že svět 
je odvaze a touze objevně poznávat 
zejména pro mladé lidi opravdu ote-
vřen. Komu se nabízí taková mož-
nost, bez váhání by jí měl využít.

Letos už Šertam pokračuje ve stu-
diu v Thajsku. Přátelství z bystřické-
ho gymnázia ale trvají. Kdo ví, tře-
ba v budoucnu přijde příležitost se 
opět setkat!

 Libuše Císařová, třídní uč. sexty
 Gymnázium Bystřice n. P.

Prázdniny na ZŠ Nádražní
Letošní prázdniny na ZŠ Nádraž-

ní proběhly ve znamení stavebních 
úprav a připojení školy k internetu 
dle platných norem pro konek  -
vitu. V rámci Evropského fondu 
pro regionální rozvoj jsme získali 
peněžní prostředky za cca 13 mil. 
korun, které použijeme v projektu 
"Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice 
n. P., Nádražní 615", kdy proběhne 
modernizace tří stávajících učeben 
(učebna technické výuky, učebna ja-
zyků a učebna přírodních věd), nově 
se postaví přístavba 
venkovní učebny a 
dojde k již zmiňo-
vanému zajištění 
vnitřní konek  vity 
školy a připojení 
k internetu. Vše 
musí být také za-
jištěno bezbarié-
rovos   dotčených 
odborných učeben. 
Bezbariérově se 
také upravily WC 

chlapců na všech podlažích školy.  
V současné době máme dokonče-

ny stavební úpravy odborných uče-
ben a konek  vitu školy. Na podzim 
budeme fi nišovat s venkovní učeb-
nou, pořízením hardwaru, so  waru 
a pořízením vybavení a nábytku do 
nově vybudovaných prostor.

I přes šibeniční termín prázdnin 
jsme vše zvládli. Děkuji všem, kte-
ří se na úpravách, ale i následném 
úklidu podíleli. 

Mar  n Horák, ředitel školy

Erasmus Plus a DZS (Dům zahranič-
ních studií) za možnost být účast-
ni v tomto pres  žnímu projektu. 

Více na www.gybnp.cz 

Libor Veselý, grantový koordinátor 
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Dům dě   a mládeže Bystřice n. P.

Přihlášku a aktuální informace 
o zájmových útvarech

na školní rok 2018/2019 
získáte na adrese:

www.ddmbystrice.webnode.cz/zajmove-utvary

 

STAREDO s.r.o. 
Maršovská 1358, 592 31 Nové M sto na Morav  

 

Za deset le í jsme postavili ne o r  

v celkové hodnot  es 400 milió korun v regionu V ina. 

 

Poj te s námi t podo u našeho  spole ného iš  a okolí. 

Poj te s námi usilovat o rou kvalitu stave

covníky d n ckých dník, ,

ocn d ík/. d u í .

______________________________________________________

ku do. t : 724 143 323

29.–30. 9. 2018

zábavní a vzdělávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

kuchařská show • speciality a delikatesy z brambor •  
výstava kresleného bramborového humoru • divadlo 
zábava pro děti • řezbářská show s motorovou pilou • 

country kapela Ranch • prosné pivo

od 9:30 do 18 hod.

magazín humoru a satiry

slavnosti brambor

více o programu a vstupném na
www.centrumeden.cz • www.facebook.com/centrumeden

Akci spolufi nancuje Kraj Vysočina • Změna programu vyhrazena

TRADIČNÍ HODOVÁ ZÁBAVA 
dne 12. 10. 2018 v 20.00hod v TJ Orel.

Pořádá For Family.cz,z.s. a TJ Orel Bystřice nad 
Pernštejnem.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRAD

Otevřeno:
pátek    12 - 18 hod.
sobota    8 - 18 hod.
neděle    8 - 14 hod.

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

Těšíme se na návštěvu.
Výstavní výbor

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ve dnech 7. - 9. září 2018 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

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

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

HUDEBNÍ HODINKY PRO DĚTI A MAMINKY

Lektoři: Bc. Dita Havlová, dipl. um., MgA. Josef Havel, dipl. um.

První seznámení s hudbou a postupný rozvoj hudebních 

schopností hravou a zábavnou formou.

Věk: 2 – 5 let + rodič nebo prarodič

VESELÉ PÍSKÁNÍ, ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ

Lektorka: BcA. Martina Olivová, dipl.um.

Výuka hry na flétnu podle metody známého flétnisty a 

pedagoga Václava Žilky. Kurz je vhodný pro děti s respiračními 

onemocněními (astma, časté záněty průdušek apod.).

Věk: 4 – 8 let

HUDBOHRÁTKY

Lektorka: MgA. Petra Špačková Lintymerová

Veselé muzicírování zaměřené především na zpěv, pohyb, 

základy hudební teorie a celkové rozvíjení muzikality. Kurz je 

přípravou pro případné budoucí studium hudebních oborů na 

ZUŠ.

Věk: 5 – 7 let

KLAVÍR – KLÁVESA PO KLÁVESE

Lektoři: Dana Makovská, Mgr. Terezie Březinová

Kurz umožní získat kvalitní základy klavírní hry, naučíte se 

zahrát písně a skladbičky v jednoduché i složitější úpravě (kurz 

lze navštěvovat také individuálně).

Věk: děti od 4 let, dospělí 

HRA NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ A BICÍ NÁSTROJE

Lektoři: Štěpán Husák, dipl.um., Antonín Pokorný, dipl.um.

Základy hry na zvolený nástroj s možností uplatnění v kolektivu 

dechového orchestru ZUŠ (kurz lze navštěvovat také 

individuálně).
Věk: od 6 let, dospělí

1

2

3

4

5

MUZIKOTERAPIE – LÉČEBNÁ SÍLA HUDBY

Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Odreagování, léčba a předcházení stresu, relaxace                            

a odpočinek, příliv nové energie (šamanské bubny, djembe, 

tibetské mísy a další).

Věk: dospělí

FOTOGRAFICKÝ KURZ I., II.

Lektorka: Hana Císařová

Naučte se plně využívat váš fotoaparát, vytvořit působivé 

fotografie, pracovat se světlem, s kompozicí, clonou…

Věk: I. – začátečníci od 6. let, II. – mírně pokročilí od 12 let, 

dospělí

VÝTVARKA HRO PRO NEJMENŠÍ

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková

Výtvarný kurz pro nejmladší děti, tvorba rozvíjející hravým 

způsobem kreativitu dětí a radost z vlastního originálního 

projevu. Kurz je přípravou pro budoucí studium v ZUŠ.

Věk: 3 – 6 let

(výuka probíhá ve dvouhodinových blocích)

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA NA SŠ, VŠ

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková

Kurz (nejen) pro budoucí studenty uměleckých škol a 

architektury, zaměření na kresbu podle modelu, malbu, 

plastiku, perspektivu a základy dějin umění.

Věk: od 12 let výše, dospělí 

(výuka probíhá ve vícehodinových blocích)

ZÁZRAČNÁ MOC UMĚNÍ

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková

Výtvarný a terapeutický kurz zaměřený na harmonický rozvoj 

osobnosti, podporu psychické odolnosti prostřednictvím 

atraktivních technik s oporou v základních principech 

výtvarného umění.

Věk: dospělí

6
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INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ KURZY aneb MUZIKANTEM V KAŽDÉM VĚKU

Pro zájemce o hru na hudební nástroj napříč věkovým spektrem ( děti od 4 let, dospělí):

HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE – housle, viola

HRA NA AKUSTICKOU KYTARU – doprovodná, country, trampská

HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU – rock, jazz, metal, blues

HRA NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ A LOVECKÉ NÁSTROJE, HRA NA BORLICI

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU (výuka probíhá v BnP, Rožné a Dolní Rožínce)

AKORDEON PRO VŠECHNY (výuka probíhá v BnP a v Dalečíně)

HRA NA KLAVÍR (výuka probíhá v BnP, v Rožné, v Dalečíně a v Jimramově)

PŘIHLÁŠKA A INFORMACE O KURZECH

E-mail       art-zus@seznam.cz
Telefon     777 122 105 / 736 540 894
Web          www.zusbnp.cz/art

CENA KURZŮ / 15 vyučovacích lekcí 

kolektivní       80,-Kč / 1200,-Kč za pololetí
skupinový      100,-Kč / 1500,-Kč za pololetí
individuální   200,-Kč / 3000,-Kč za pololetí

Všechny kurzy jsou vedeny  odbornými lektory s aprobací. Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu. Kurzy začínají v říjnu 

2018, probíhají v budově Základní umělecké školy, Nádražní 1300 (pokud není uvedeno jinak). Otevírají se pouze při dostatečném 

poštu zájemců. Přihlášku lze stáhnout na www.zusbnp.cz/prihlaska. Rozvrh výuky dle individuální domluvy s lektorem.

10
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

 Co pro mě znamená můj domov

Žiji v České republice v kraji Vysočina, v obci jménem Rožná. Rožná je krásná 

vesnička, ve které mám vše, co potřebuji. Je zde vlakové nádraží a autobusová za-

stávka. Máme zde obchod, koupaliště a fotbalové hřiště. Chodím zde také do školy 

a můj bráška do školky. Kolem Rožné je spousta lesů, do kterých chodíme sbírat 

houby. Bydlím v rodinném domě v ulici, které se říká „ptačí“. Ptačí se jí říká proto, 

že někteří sousedé mají ptačí příjmení, třeba Sojka, Slavíček nebo Čížek. V domě by-

dlím s tatínkem, maminkou, bráškou Patrikem a také babičkou a dědečkem, kteří se 

jmenují Slavíčkovi. Náš dům je zvenku stejný jako další čtyři domky, které stojí ve 

stejné ulici. Má bílou barvu, tmavohnědá okna a dveře a dva balkóny. My bydlíme 

v patře a babička s dědečkem v přízemí. Náš dům je dost velký pro obě naše rodiny. 

S bráškou máme společný pokoj. Mám zde svoji postel a psací stůl, na kterém dělám 

domácí úkoly. Je zde i spousta místa pro moje záliby, rád skládám puzzle, některé 

z nich zdobí stěny našeho pokoje. V pokoji máme i velký stolní hokej, který s bráš-

kou často hrajeme. Součástí našeho domu je i docela velká zahrada na které v létě 

trávíme hodně času společně. Na zahradě máme trampolínu, na které rádi skáčeme, 

je zde i houpačka, na které se můžeme houpat s bráškou dohromady. Na zahradě 

máme i záhonky na kterých pěstujeme jahody a jiné dobroty. V létě pomáhám se 

sbíráním rybízu a jiného ovoce a zeleniny. Na zahradě si s tátou nebo dědečkem ko-

peme s míčem, abych mohl rozdávat góly a byl dobrým fotbalistou. Také zde trénuji 

rozhazování a spojování hadic na hasičské soutěže. Na zahradě máme i místo pro 

odpočinek a posezení s rodinou. Mám rád, když k nám přijde návštěva a můžu si 

venku jen tak posedět a relaxovat. Domov je pro mě místo, kde mám svoji rodinu a 

kam se budu vždycky rád vracet. 

Po kratší pauze se opět vracíme s oblíbenou rubrikou věnující se dětským 
literárním pracím. Postupně budeme zveřejňovat práce z letošního roční-
ku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma „Můj domov“. 
Nejdříve vás seznámíme s literárními pracemi od našich nejmladších „spiso-
vatelů“ z věkové kategorie od 6 do 8 let. Dnes uveřejňujeme práci osmile-
tého Daniela Sedláka ze ZŠ Rožná, která v letošní soutěži obdržela 3.místo 
s názvem, Co pro mě znamená můj domov. 

Práce není redakčně upravována. 

Danieli, děkujeme Ti za krásnou práci. Ať jste Ty i Tvůj bráška pořád takový 
kamarádi, milujete svůj domov a máte radost ze všedních dní života tak, jako 
nyní. 

Mikroregion Bystřicko

 1.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 38

Anděl ochránce 

Další sochu pro Centrum Eden 
zhotovil MgA. Jiří Marek (*1972 
Brno), vnuk známého sochaře z Vy-
sočiny. Socha je tema  cky pevně 
spjata s místem. Anděl stráží Eden a 
zároveň shlíží na údolí s Bystřicí nad 
Pernštejnem. Jeho silueta je viditel-
ná už z dálky, patří neoddělitelně k 
baroknímu areálu, který na nádvoří 
ukrývá další sochy s mo  vy z ráje.

Hynek Jurman

V minulém čísle Bystřicka jsme se dozvěděli o poničení nového dětského 
hřiště v Bystřici nad Pernštejnem.  Ke stejnému, i když asi ne úmyslnému, 
poškození dochází v nově budované venkovní expozici muzea, v Bystřickém 
parku miniatur. Některé maminky, při pořizování těch nejlepších fotografi í, 
nechají dě   šlapat po modelech, které  m samozřejmě trpí. Proto byla do 
parku nainstalována záznamová kamera a při poškození modelů bude mu-
set viník zapla  t náhradu škody. 

Přejeme si, aby se Vám v Bystřickém parku miniatur líbilo a zažili v něm 
spoustu příjemných zážitků.                                                                                 -es- 

Pro zpříjemnění letních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z no-
vých knih.

Knihy pro dospělé:
Bomann Corina  Čas vlčích máků
Cílek Roman  Pokus o uchopení vánku
Coben Harlan  Nenech to být
Dušek Milan  Minulos   neutečeš
Fidler Jiří   Okupace 1968
FrasierAnne  Nejsem mrtvá
Green Cass  Sama v černém lese
Helsztyňska-Stadnik M. Kanada
Nadal Rafael  Paní Stendhallová
Peters Pauline  Tajemství růžového pokoje

Knihy pro mládež:
Schlegl-Kofl er Katharina Štěně

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

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

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

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

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

e-mail: knihovna@bystricenp.cz     www.knihovna.bystricenp.cz
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Zaregistrujte se u nás a veškerou administrativu za Vás vyřídíme.

Vyzkoušejte naše on-line služby.
Více na www.melnikmedicine.cz

Ordinační hodiny:
Po  7:00  -  13:00
Út  7:00  -  13:00
St   12:00  -  18:00
Čt 7:00  -  13:00
Pá 7:00  -  13:00
Možnost objednání na konkrétní hodinu.

MUDr. Josef Melník oznamuje, že
otevřel 3. 9. 2018 novou ordinaci
všeobecného prak  ckého lékaře.

Tel.: +420 778 149 550
E-mail: info@melnikmedicine.cz

www.melnikmedicine.cz

NOVÁ ORDINACE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Novoměstská 853 (bývalá Lékárna u Kapličky), Bystřice nad Pernštejnem

ZÁJEZD DO KUNŠTÁTU 

A RUDKY

Turis  cké informační centrum po-
řádá tradiční zájezd na ukončení léta 
po blízkém okolí. Hlavní náplní je 
návštěva Jeskyně blanických ry  řů 
v Rudce a prohlídka města Kunštá-
tu – psí hřbitov a zámecké nádvoří, 
hroby spisovatelů (Fr. Halas, L. Kun-
dera, M. Skála), centrum města, 
cukrárna. Vydatný oběd se uskuteč-
ní v Olešnici (též prohlídka náměs   
a smírčího kamene), další zastávky 
budou v Prose  ně (prohlídka evan-
gelického kostela), Rovečném (po 
stopách zdejších osobnos  ) a Víru 
(Ehmova vila,  Vírský mlýnek).

Odjezd 13. 9. 2018 v 8:00 z ná-
měs  , cena: 200.- Kč. Přihlášky 
a bližší informace v TIC BnP.
 -HJ-

V pátek 29. června se naplnila 
vize, že hudba může obměkčit lidská 
srdce a pomoci dobré věci. Stovky 
lidí přišly na koncert Smyčcového 
orchestru N. Kyjovského, hostů a 
Rockové formace, která se dala 
dohromady pro tuto jedinečnou 
akci – benefi ční koncert na podpo-
ru stavby nové skautské klubovny. 
Všichni účinkující hráli jako o život 
bez nároku na honorář a dokázali s 
posluchači vytvořit neuvěřitelnou 
atmosféru. Společně zpívané písnič-
ky, zářící oči hráčů, mnoho přídavků, 
až to vypadalo, že by celý program 
mohl zaznít od začátku a všichni by 
zůstali. Na závěr ohňostroj zdarma 
od našich přátel, jako poděkování 
všem, co přišli a podpořili dobrou 
věc. A bylo opravdu za co děkovat. 
Na dobrovolném vstupném se vy-
bralo 85.488 Kč. Neuvěřitelná část-

ka, která se sice v 6 000 000 Kč – což 
je rozpočet na stavbu nové klubov-
ny, může zdát jen malým krokem 
pro člověka, ale velkým krokem 
pro bystřické skauty. Dokazuje, že 
lidé nejsou lhostejní a zajímají se o 
smysluplné projekty. Kdo ví, mož-
ná se jednou skauty stanou jejich 
dě   nebo vnoučata a budou se ve 
svém životě řídit morálními zásada-
mi ovlivňujícími mnoho generací. 
Pokud máte i nadále chuť podpořit 
tento projekt, budeme vděčni za 
sebemenší částku. Číslo transpa-
rentního účtu je 2701419735/2010, 
odkaz na projekt h  ps://darujme.
cz/projekt/1200814 

S velkými díky – muzikantům, 
technickému zázemí, zvukařům a 
prostě všem - dirigentka a skautka 
Lenka Macháčková.

Balady & romance Rock for Skaut

Nabízíme moštování jablek od 100 kg

Moštování 3 Kč/kg
Pasterizace 12 Kč/l
Plnění do Bag in Box 90 Kč/5l

Objednávky na tel.:

                  730 870 398

Průmyslová 993
Bystřice nad Pernštejnem
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SDRUŽENÍ  ZA  ROZVOJ 
BYSTŘICKÉHO REGIONU

12. Ing. Pavel Janík

23. Petr Bukal

volte 1
Kandidátka č. 1 do komunálních voleb

v Bystřici nad Pernštejnem
5. a  6. října 2018
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Volte č. 3
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Volte č. 4
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VOLBY

      
                           Bc. Soňa Humpolíčková

dále kandidují 

  
Miloš Hájek 50 let finanční poradce
Bohdana Kinclová 34 let prodavačka
Petr Šibor  33 let elektrikář
Libuše Dolníková 58 let důchodce

Bystřice n. P.

5. - 6. října

2018

KOMUNÁLNÍ

VOLBY

Všem měřit stejným metrem

       
                Mgr. Martin Bárta

43 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti

       
           Pavel Klusák

48 let, učitel, bez politické příslušnosti

     
              Ing. Jaroslav Rudoš

43 let, lesník, bez politické příslušnosti

                 Rostislav Kolář

53 let, dispečer, bez politické příslušnosti

          Pavel Klu

       
           Roman Polanský

 40 let, architekt IT, ANO 2011

     
              Mgr. Radek Špatka

33 let, referent, ANO 2011

                 Milan Vodák

45 let, logistik, bez politické příslušnosti

       
            MVDr. Petra Zabilová

33 let, veterinární lékařka, bez politické příslušnosti

     
              Bc. Iveta Šiborová

30 let, , manažerka obchodu, bez politické příslušnosti

TRANSPARENTNOST                            INVESTICE DO BYTŮ                       DOMOV PRO SENIORY

  

               Volte č. 5

 
            Mgr. R

       
          Veronika Chroustová

35 let, OSVČ, bez politické příslušnosti

   47 let, zást. ředitelky domova pro seniory, 
bez politické příslušnosti

Bystřice n. P.

5. - 6. října

2018

POJĎTE
VOLIT

Jiří Hertl  30 let svářeč   
Leoš Píštěk 49 let strojník    
Ing. Jana Ptáčková 49 let  úřednice 
Mgr. Marie Poláková 30 let bankéřka   
Markéta Dospíšilová 42 let district manager  

  
Jiří Schneider      19 let    student 
Pavel Janeček     35 let    operátor

       
                Mgr. Martin Svoboda

32 let, vedoucí zimního stadionu, ANO 2011
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2. Mgr. Vlasta 
Moncmanová   

1. Ing. Karel Pačiska 9. PhDr. Vladimír 
Cisár

16. Milan Beneš 17. Renata Zítková

18. MUDr. Zbyněk 
Albrecht

19. Jaroslava 
Hnátová

20. Jitka Cisárová 21. Jan Šikula 22. František Vícha
23. Alena 

Kratochvílová

3. Ing. Emil Ondra

10. Pavel Trávníček

4. Bc. Petra 
Königová DiS.

11. Soňa Dudková

5. Josef Soukop

12. Pavla Kissová

6. MUDr. Oldřich 
Sáblík

13. Štěpán Husák 
Dipl.um.

7. Petr Hanzlík

14. Leopold 
Skarolek

15. Mgr. Věra 
Slámová

8. Mgr. Hana 
Kopecká

KANDIDÁTI ČSSD DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM  

ZA MĚSTO, KDE SE VŠEM DOBŘE ŽIJE5. - 6. října 2018 
PŘIJĎTE K VOLBÁM VOLTE Č. 7

 Podporujeme výstavbu penzionu pro seniory ve městě

 Podporujeme místní podnikatele a živnostníky

 Chceme kvalitní bydlení a bezpečné město

  Podporujeme rozvoj sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel

 Chceme zachovat strukturu středního školství ve městě

  Zajistíme místa v mateřských školkách všem dětem, pro které rodiče žádají
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PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ - 6
12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí trvá až do konce října 2018. Účastníci soutěží o 13 kvalitních cen, navíc 

získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna na sezonu 2019 (za 9 správně vyplněných rubrik) a volnou vstupenku do Centra Eden pro sezónu 
2019 mimo akci Fes  val minipivovarů (za 8 správně vyplněných rubrik).

V předešlých číslech jsme Vám 
představili sportovce se vztahem 
k Bystřicku: Zdeňka Koláře, Vin-
cence Wernera, Martu Hegerovou, 
Fran  ška Vojtu, Josefa Jílka, Jiřího 
Vogta, Petra Koukala, Mar  na Kou-
kala, Libora Hájka, Ference Mar-
šálka a Vlas  mila, Michala, Jiřího 
i Jana Kurfürstovy.

V našem regionu se však s úspě-
chem věnovali sportu i mnozí dal-
ší. Průkopníkem lyžování, bruslení 
a cyklis  ky byl učitel Hynek Jeřábek 
(1860 – 1938) z Domanína. Ligový 
hokej hrál Jiří Exl z Bystřice, Petr 
Čuhel z Rovečného či Richard Jukl 
z Jimramova zase ligovou kopanou. 
Extraligu v košíkové pak Jiří Šenkýř 
a Jiří Šebek z Bystřice. Cyklis  ce se 
s úspěchem věnovala i Milada Cha-

lupníková z Víru. Jaroslav Šafařík 
(1917 – 1971) z Drahonína repre-
zentoval ve střelbě.

V atle  ce reprezentovali běžci 
Petr Punčochář (1969) z Ujčova a 
Kateřina Čechová (1988) z Chléb-
ského. Mistryní světa veteránů 
v hodu diskem se stala Helena Střel-
cová (1946) z Nedvědice. Reprezen-
tant v hodu oštěpem Jaroslav Jílek 
(1989) pochází z Písečného.

A další úspěchy Bystřických? 
Vavřínové věnce sbíral na okruzích 
i v jízdě do vrchů automobilista 
Roman Hora (1953), medaile z ME 
veteránů ve stolním tenise vozil Sta-
nislav Hulák (1922 – 2009), mistrem 
Evropy do 12 let byl tenista Jan Ma-
šík.

Ještě bych rád vzpomenul dva 

bratry z Bohuňova. V 70. letech zářil 
v Malém svrateckém maratonu Jiří 
Lupoměch. Poprvé stanul na startu 
v roce 1972 a hned skončil druhý za 
Podmolíkem. V příš  m roce zvítězil 
s Hoškem v soutěži dvoučlenných 
družstev, což si oba zopakovali i 
v dalším roce, kdy byl Lupoměch 
tře  . V roce 1975 konečně zvítězil, 
druhý byl ještě v letech 1976 a 1979, 
tře   v roce 1980 (tehdy zvítězil s Ře-
záčem v družstvech). 

Od počátku 70. let se stává nejú-
spěšnějším cyklistou Žďasu, nejprve 
v dorostu, pak i mezi muži, jeho bratr 
Petr Lupoměch. V roce 1975 vyhrál 
tříetapový závod dorostenců Chrá-
něnou krajinnou oblas   Žďárské vr-
chy a jako 15. skončil o cenu Rapidu 
Bra  slava. Navíc vyhrál už mezi muži 

Okolo Lipnice, na Pelhřimovských 
okruzích skončil 6., když ho o vítěz-
ství připravil defekt. Při žďárském 
kritériu byl 11. ve stejném čase jako 
vítězný Puzrla. V příš  m roce 1976 
skončil Lupoměch na výborném 11. 
místě v proslulém závodě Praha–
Karlovy Vary–Praha a jako 9. skončil 
ve čtyřetapovém závodě v NDR.

Více podrobnos   najdete např. 
v knize Ozvěny Vysočiny.

A už další mladí adep   sklízejí 
první úspěchy. Sportem se alespoň 
někdy zabýval každý pořádný kluk, 
zrovna tak i děvče. Kdo byl někdy 
někde první, kdo dal někdy nějaký 
gól či bod, nikdy nezapomene na ten 
báječný pocit, radost, uspokojení…

Hynek Jurman

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

 
 
 
 

  Pozvánka na seminář 

25. září 2018

Zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem (1.patro) 
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

13:00 hod. 

  
Program: 

 
 
 
 
 
 

 MOŽNOSTI PODPORY PRO PODNIKATELE 

bezplatná pro registrované. 
21. 9. 2018
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P o s l e d n í h o 
června se na hřiš-
  v Dolní Rožínce 

slavil nevšední zá-
žitek – 60 let od za-
ložení fotbalového 
klubu TJ Baník Dol-
ní Rožínka. I když 

má sportovní zápolení v obci tradici 
ještě delší (první hokejový klub vznikl 
v roce 1942), fotbalový spolek zůstává 
ak  vní i v současnos   a má za sebou 
úctyhodnou 60letou historii. Dějiny 
spolku připomenul při svém úvodním 
proslovu starosta obce a bývalý dlou-
holetý předseda TJ Baníku Zdeněk 
Horák. Na pořadu dne byly dopolední 
hry a disciplíny pro dě   i dospělé, kde 
se soutěžícím zábavnou formou přibli-
žoval svět fotbalu. Na konci čekaly pro 
vylosované sladké odměny. Po obědě 
začalo fotbalové utkání starých pánů 
pro   všem, kteří na sobě měli dres. 
Nastoupily pro   sobě týmy složené 
z hráčů napříč všemi generacemi od 
nejmenších z přípravky po fotbalové 
veterány. Odpolední program pokra-
čoval zajímavým zápasem mezi zahra-
ničním týmem O  enthal z Rakouska a 
rožíneckým A týmem. V podvečer se 
představila skupina historického šer-
mu Ry  ři Země zubra a celou oslavu 
zakončilo promítání napínavého fi lmu 
z jejich produkce. Den byl nabitý, pro-
gram pestrý, k tomu všemu skákací 
hrad a domácí občerstvení. Velice 
děkuji všem, kteří nám pomáhali, sou-
těžícím i hráčům za vydařenou oslavu.                                  

Pavel Bartoněk, 
předseda TJ Baníku

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

60. let založení TJ Baník Dolní Rožínka

Soutěžní práce Adama Vodáka, 10 let, vypalované dřevo
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MIKROREGIONMIKROREGIONMIKROREGION

Program sportovního klání:

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Dalečín
Vás srdečně zvou na konání pátého ročníku

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Rozsochy  
Rožná 

Strážek 
Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 

Vír 
Zvole

 
(akce proběhne za každého počasí)

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

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)

Více na: www.regionbystricko.czS
p

o
n

zo
ři

Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

KAM   P IHLÁSIT   SVÉ   DÍT  

 
 

Co vše Vám m že naše škola nabídnout : 
 Výuku podle Školního vzd lávacího programu – S Ferdou 
Mravencem poznáváme sv t, který si m žete prohlédnout ve škole – 
základní znalosti a dovednosti získávat na základ  hravé formy.

 Podn cujeme žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování 
a ešení problém .Vytvá íme u žák  pot ebu projevovat pozitivní 
city v chování, rozvíjíme jijech vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
svému prost edí i k p írod .

Žáci naší školy jsou každoro n  úsp šní ve sportovních, ale i 
dovednostních sout žích

V p ípad  , že se rozhodnete pro naši školu a dáte nám svoji 
d v ru, zavolejte na telefon 777 787 587, abychom mohli zajistit 
veškeré školní pot eby, které  prv á ci p i p íchodu do školy 
dostávají darem, jak od školy, tak od pana starosty.  
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obra te se na vedení školy. 
Rozhodnutí o umíst ní svého dít te na naši školu sta í nahlásit do 
28.srpna 2018.  

Starším žák m zajistíme bezproblémový p echod na naši školu.
              

                                                                            Mgr.  Helena Vítová   
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ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
S BOJOVÝM UMĚNÍM TAEKWON-DO!

Největší škola taekwon-do v ČR 
Ge-Baek Hosin Sool otevírá další 
školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční 
korejské bojové umění taekwon-do! 
Máme nejširší nabídku tréninků v 
Čechách, již popáté v řadě se nám 
podařilo obhájit celkové vítězství 
Mistrovství České republiky, obdob-
ně jako na celorepublikových závo-
dech Středisek talentované mláde-
že, kde jsme se v letošním prvním 
kole umís  li rovněž jako celkově 
nejlepší.

Při tréninku klademe důraz na 
originální hodnoty bojových umě-
ní, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, 

vytrvalost a sebeovládání. Školu ve-
deme pod dozorem korejského vel-
mistra Hwang Ho Yonga, jako jediní 
v republice nově vyučujeme i další 
korejská bojová umění taekkyon a 
hoppae sool.

Přihlásit se můžete během celého 
roku, jen u nás získáte zkoušky na 
vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a 
zacvičte si s námi v ZŠ T. G. Masaryka 
města Bystřice nad Pernštejnem.

Pro bližší informace a přesný roz-
pis tréninků navš  vte náš web na 
tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Přátelé brokové střelby!

Horké a slunečné sobotní odpoledne patřilo tradičně cvičné střelbě. Po večerní 
bouřce horko polevilo  a nedělní závod se konal za ideálního střeleckého počasí. 
Příjemná teplota s podmračenou oblohou a bezvětřím slibovala kvalitní střelec-
ké výsledky. Při příležitos   konání jubilejního závodu obdržel každý soutěžící jako 
upomínku střeleckou vestu Nikon s výšivkou tohoto ročníku závodu. Závod se 
konal v tradičním trojboji trap, vysoká věž a zajíc na průseku. Celkem se zúčast-
nilo 70 střelců. Pro závodníky jsme měli připraveno 51 hodnotných, prak  ckých 
i užitečných cen, včetně spotřební elektroniky. Spoustě návštěvníků přišlo vhod 
občerstvení, uzené klobásy a skvělá jídla z myslivecké kuchyně. Výborný kančí 
guláš i pečený divočák s knedlíkem a zelím byl téměř dokonale vyjedený. Pro 
zpestření zábavy byla losována bohatá tombola se spoustou položek.

O víkendu 21. a 22. července 2018 se uskutečnil jubilejní čtyřicátý 
ročník veřejné střelecké soutěže o Pernštejnský pohár.

Také tento ročník se rozhodoval v 
rozstřelu, jehož se účastnili tři střel-
ci! Rozstřel se konal na stanoviš   
trap. První kolo bylo na dva výstřely 
a svoji účast v rozstřelu zde ukončil 
tře   v pořadí pan Karel Mrhálek. 
Druhé kolo bylo již na jeden výstřel a 
zvítězil v něm pan Ladislav Podsed-
ník, který porazil druhého v pořadí 
pana Michala Bělíka.

Myslivecký spolek Smrček-Býšo-
vec děkuje všem zúčastněným za 
návštěvu, projevenou kázeň a dosa-
žené výsledky. Velice též děkujeme 
všem pomocníkům, kteří se svou 
pracovní činnos   podíleli na zajiště-
ní služeb a obsluhy střelnice!

Obrovské poděkování patří všem 
našim sponzorům, protože ceny, 
které věnovali, přitahují spoustu zá-
vodníků!

Poř.  Start.  Jméno zajíc v. věž trap Souč. 
č. číslo                  položek
1. 68 Podsedník Ladislav 20 19 20 59
2. 30 Bělík Michal 20 20 19 59
3. 60 Mrhálek Karel 19 20 20 59
4. 57 Štohandl Robert 20 18 20 58
5. 47 Sobotka Libor ml. 20 19 19 58
6. 65 Borák Ondřej 19 19 19 57
7. 69 Veleba Zdeněk 19 18 19 56
8. 41 Vranka David 19 19 18 56

 

Výsledky jednotlivci

Přijďte v neděli 23. září v 16 hodin na zimní 
stadion v Bystřici n. P. na akci 

V neděli 23. září v 16 hodin budou 
mít všechny dě   bez rozdílu doved-
nos   bruslení jedinečnou možnost 
vyzkoušet si zdarma, jaké to je být 
hokejistou. BK Zubři Bystřice n. P. ve 
spolupráci s Českým svazem ledního 
hokeje pořádá na zimním stadionu 
v Bystřici n. P. akci v rámci Týdne ho-
keje. Kromě zážitku v podobě prv-
ních krůčků na ledě si každé dítě na-
víc s sebou domů odnese zajímavý 
hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet 
lední hokej a zažijte spoustu zábavy!

Co všechno je potřeba si na akci 
přinést? Stačí jen brusle, helma a ru-
kavice (postačí i lyžařská helma a 
rukavice). V případě, že máte doma 
chrániče loktů a kolen pro in-line 
bruslení, vezměte je rovněž s sebou. 
Pokud nedisponujete bruslemi a 
helmou, můžete se obrá  t na Leoše 
Píštěka (606 387 153) s dotazem na 
možnost zapůjčení vybavení přímo 
na místě. 

Týden hokeje je série sportovních 
akcí pro dě   ve věku 4 – 8 let a jejich 
rodiče, kterým se naskytne unikátní 

příležitost seznámit se s hokejovým 
prostředím. Pro dě   je připraven zá-
bavný program na ledě i mimo něj, 
rodiče zde získají podrobné informa-
ce o tom, co obnáší mít doma malé-
ho hokejistu a jaký je přínos ledního 
hokeje pro fyzický a osobnostní roz-
voj dě  . 

Pro účastníky Týdne hokeje je pak 
připravena ještě další výhoda. Každé 
dítě, které se na akci přihlásí do pro-
jektu Pojď hrát hokej a klub ho ná-
sledně zaregistruje do Českého sva-
zu ledního hokeje z. s. (ČSLH), získá 
poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup 
hokejové výstroje od CCM. 

Akce Týden hokeje se v rámci pro-
jektu Pojď hrát hokej koná potře   
po celé České republice a celkově 
už počtvrté. Díky dosavadním roč-
níkům získalo první zkušenost s led-
ním hokejem téměř 11 000 dě  . 
Více informací najdete na www.
pojdhrathokej.cz v sekci Týden ho-
keje.

Za BK Zubři Bystřice
 Mar  n Svoboda

O 

SDH Bystřice nad Pernštejnem

Tešit se můžete na den plný zábavy, 
sportu a dřiny.

Občerstvení zajištěno!

pořádá 2. ročník

Registrace bude od 9:00 hod. 
Registrace je omezena na 60 účastníků.
Více informací na tel.: 736 222 701

16. 9. 2018 v 10:00 hod.

pro dě   od 4 do 14 let

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

Na oválu u potoka

SPORT

TÝDEN HOKEJE
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VYSOČINA 2018 PŘILÁKALA DIVÁKY
Už 22. ročník oblí-

beného mezinárod-
ního cyklis  ckého 
závodu „VYSOČINA“ 
proběhl první srpno-
vý víkend zase i na 

Bystřicku. Dojezd sobotní etapy jsem 
si naplánoval s  hnout, ale jinak jsem 
ten víkend jezdil sám pro radost a zá-
vodníky potkával opravdu náhodně. A 
měl jsem radost, co diváků si udělalo 
čas a přišlo závodníky povzbudit. V so-
botu jsem v tom hrozném parnu jezdil 
od Zubří na Studnice, na Koníkov i Od-
ranec a při návratu jsem v Lísku narazil 
na peloton. Diváci zde povzbuzovali 
při každém průjezdu. V neděli jsem 
si mimo jiné vyšlápl i do Víru a cestou 
byl ve Švařci svědkem dvou průjezdů 
závodníků. Z kopce do zatáčky to brali 
o zlom krk, běžný jezdec by to nevy-
točil, natož jet v tak ohromném balí-

kdo má cyklis  ku rád. Velké poděko-
vání TJ Slovan Žďár, Milanu Plockovi a 
armádě jeho spolupracovníků! 

A výsledky? 
První etapu v Přibyslavi vyhrál Ně-

mec Immanuel Stark před Turkem, 
druhou v Poličce Američan Cory 
Greenberg před Starkem. A 3. etapu 
na okruhu mezi Bystřicí a Jimramo-
vem vyhrál Holanďan Arno Kleinjan 
před naším Neumanem.  Nejtěžší 4. 
etapa z Bystřice do Štěpánova, Čtyř 
Dvorů a Švařce  přinesla vítězství ko-
nečně Čechovi, Danielu Turkovi. Pro-
tože však na něj ztra  l I. Stark jenom 
3 sekundy, patří celkové vítězství ně-
meckému závodníku. 

Konečné pořadí:
1. Immanuel STARK (GER) 12:06 :40, 
2. Daniel TUREK (CZ) + 00:19, 
3. Philipp WALSLEBEN (GER) + 00:53.

Hynek Jurman

ku! Nejvíce mě překvapil velký počet 
fanoušků, kteří ve Švařci a v Záskalí 
vydrželi fandit celých pět okruhů! A že 

Bystřič   zaplnili náměs   při fi niši etap, 
to jsem si v sobotu také ověřil. Moc 
hezký závod a zážitek pro každého, 

SPORT, RŮZNÉ

SK Bystřice nad Pernštejnem podpořil letos opět denní stacionář Rosa
V sobotu 17. června 2018 se na 

bystřickém fotbalovém stadionu 
konal již pátý ročník charita  vního 
turnaje „Bystřický fotbal pomáhá“, 
a to pod záš  tou Sportovního klu-
bu (SK) Bystřice nad Pernštejnem 
a Města Bystřice nad Pernštejnem. 

Turnaje, který byl již tradičně ur-
čen mladším přípravkám, se zúčast-
nilo šestnáct týmů malých fotbalis-
tů. Na hřiš   si tento den zahrálo cca 
190 dě  . Výtěžek z celé akce bude 
věnován stejně jako předešlé roční-
ky turnaje dennímu stacionáři Rosa 
v Bystřici nad Pernštejnem, který 
spadá pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou.

„Chtěli bychom mnohokrát po-
děkovat především zástupcům SK 
Bystřice n. P., kteří se do akce zapojili 
a společně s dalšími dobrovolníky 
vytvořili na fotbalovém stadionu 
velmi příjemnou atmosféru jak pro 
malé hráče, tak i pro širokou veřej-
nost,“ vzkazuje Petra Königová, ve-
doucí bystřického stacionáře.

Pro všechny přítomné byl připra-
ven bohatý doprovodný program, 
na kterém se podílelo mnoho dob-
rovolníků. Malí fotbalisté mohli 
v čase mezi zápasy i po skončení 
turnaje využít střelby ze vzduchov-
ky, skákacího hradu a trampolíny. 
U stánku Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou si také mohli vyzkoušet 

alkoholové brýle či soutěže pro při-
blížení života osob s pos  žením. 
Připraveny byly tvořivé dílny. V prů-
běhu celého dne bylo pro dě   při-
praveno malování na obličej, které 
zajis  l klub Úsměváčků a paní Ivana 
Navrá  lová z Trpína. Podpořit dob-
rou věc přišla již tradičně paní Hana 
Bernovská se svými koňmi. Dě   
měly možnost prohlédnout si auto 
bystřického Hasičského záchranné-
ho sboru, kdy jim pohotoví hasiči 
zodpovídali otázky, ukazovali hasič-
skou výbavu a techniku. Nechyběli 
zde ani zástupci bystřického policej-
ního oddělení, kteří předvedli po-
licejní automobil a pomůcky, které 
při svém výkonu povolání potřebují. 

„Tento ročník byl již pátý a já si 
velmi vážím toho, že SK opět denní 
stacionář Rosa podpořil. Stála jsem 
u zrodu prvního ročníku turnaje, kdy 
jsme se s panem Romanem Bártou 
a panem Josefem Machem po zá-
pase bystřického „Áčka“ dohodli, že 
zkusíme uspořádat turnaj s chari-
ta  vní myšlenkou. Denní stacionář 
Rosa ještě nefungoval. První ročník 
byl určený pro chlapce s těžkým po-
s  žením. Moc si vážím toho, že bys-
třič   fotbalisté do toho jdou, chtějí 
se podílet na pomoci a jsou ochotní 
svůj volný čas investovat do pomoci 
někomu dalšímu,“ doplňuje s nadše-
ním Petra Königová.  

Do akce se zapojilo přes 30 dob-
rovolníků, kteří pomáhali s příprava-
mi fotbalové čás  , zajišťovali průběh 
zápasů, ale realizovali i doprovodný 
program, občerstvení a bezproblé-
mové zázemí pro všechny. „Všem 
dobrovolníkům bych chtěla mnoho-
krát poděkovat. Právě díky účastní-
kům, ať již ze strany pořadatelů či 
hráčů a návštěvníků, byla akce opět 
velmi úspěšná.  Chtěla bych velmi 
poděkovat hlavnímu organizáto-

rovi Milanu Hroncovi, bez kterého 
by fotbalová část turnaje nebyla 
na takové úrovni, jakou jsme mohli 
zhlédnout. Moje další poděkování 
patří především hlavním organizá-
torům celé akce, a to panu Josefu 
Soukopovi a Josefu Machovi. Bez je-
jich pomoci by myšlenka uspořádání 
turnaje nebyla realizovatelná. Těším 
se na další pokračování naší vzájem-
né spolupráce,“ uvádí na závěr Petra 
Königová.

Tým denního stacionáře Rosa

PŘÍBĚH OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÉHO 
JÍDLONOSIČE

Nejprve bych se vám měl předsta-
vit. Na první pohled nic zvláštního. 
Jsem nenápadný, tvary pěkně kulaté 
a souměrné. Co se ale obsahu týče, 
bývám dost výživný. Jsem to  ž jídlo-
nosič termoobalový.

Tvoří mě tři stejní kamarádi (kast-
růlky) s víčky na zakry   a speciální ru-
kojeť, abych hezky držel pohromadě. 
Jsem schovaný v hnědém termooba-
lu, aby mi na cestách nebyla zima. 

Můj začátek dobrodružství začíná 
v mém budoáru s vlastní myčkou 
na Domě s pečovatelskou službou 
v Bystřici nad Pernštejnem, kde mě 
pracovité a laskavé ruce pečova-
telek označí jménem člověka, kte-
rému budu moci pravidelně vozit 
teplý oběd. No víte, popravdě na 
to nejsem úplně sám. Mám k sobě 
jednoho parťáka, se kterým se stří-
dám. Za  mco parťák veze mému 
človíčkovi oběd, mě čeká odpočinek 
a pořádné my   ve speciální myčce. 
Další den se vystřídáme. 

Když jsem umytý, vydezinfi kovaný 
a mám na sobě jméno, tak mě pečo-
vatelky dají do speciálních košů, kde 
je nás vždycky víc. Ty koše naloží do 
velkého auta a začíná pouť za naším 
naplněním. A to je potom pořádný 

„fi čák“. Jedny ruce mi vyndávají kast-
růlky, druhé ruce je naplní dobrotou 
a tře   ruce mi kastrůlky zase rychle 
poskládají k sobě a šup, už jsem zase 
v koši. Jsem naložen zase do auta a 
už zase cestuji. Někteří z nás jedou 
jen kousek, třeba hned k vedlejší-
mu domu, někteří najedou i hodně 
kilometrů. A potom už nastává to 
nejhezčí, dostávám se do rukou člo-
věka, kterému je teplý oběd určen. 
Předají mě ruce pečovatelek, slyším 
ty milé hlasy a radost ze setkání. 

Jsem rád, že jsem  m, čím jsem 
a můžu sloužit dobré věci. Vždyť jak 
se říká: láska prochází žaludkem. Tak 
vám všem přeji, ať neprojde jen ža-
ludkem, ale zůstává mezi vámi. 

Dobrou chuť! 
Petra Ježová, soc. pracovnice 
Charitní pečovatelské služby

Foto: Zbyněk Čech
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RŮZNÉ

VYŠETŘENÍ OČÍ V HODNOTĚ 500 KORUN NABÍDNEME ZDARMA
Kromě dechovkového koncertu jsou pro návštěvníky připraveny komen-

tované prohlídky míst, kam se běžně nepodívají. „Například nahlédnou na 
patologii, výjimečně je pus  me do zbrusu nově zrekonstruované a také 
nově vybavené centrální sterilizace. Návštěvníky určitě překvapí, co vše se 
s operačními sety děje, kolikrát je musí sestřičky vzít do ruky, než jsou zase 
připraveny pro dalšího pacienta,“ uvedla  sková mluvčí Tamara Pecková.

Zajímavou nabídku připravilo oční oddělení. „Lékaři vyšetří zájemcům 
oči na zbrusu novém přístroji OCT. Normálně bude toto vyšetření stát 500 
korun. V Den otevřených dveří bude zdarma,“ upozorňuje mluvčí. 

VYPROŠŤOVÁNÍ OSOBY Z HAVAROVANÉHO AUTA V NEMOCNICI 
PŘEDVEDOU NOVOMĚSTŠTÍ HASIČI 

K vidění bude hned dvakrát retro módní přehlídka. „Sestřičky doma 
oprašují staré sesterské uniformy. Jediné, co nám chybí je ten klasický 
sesterský naškrobený čepec na dva knofl íky. To je opravdu nedostatkové 
zboží. Pokud by ho někdo měl, rádi si ho na přehlídku vypůjčíme. Stačí se 
ozvat na můj e-mail, budu moc ráda,“ prosí o spolupráci s přípravou Dne 
otevřených dveří mluvčí Pecková. 

Další lákadlo sobotního dopoledne v areálu nemocnice bude jistě pro-
gram novoměstských dobrovolných hasičů. Návštěvníci se mohou těšit na 
simulaci vyprošťování osoby z havarovaného automobilu. „Jestli má snad 
někdo na zahradě autovrak bez provozních kapalin, bez značek, hasiči za 
něj budou rádi. Taková auta jsou stejně jako sesterské čepce nedostatkové 
zboží,“ usmívá se Tamara Pecková. V bezprostřední blízkos   hasičské pre-
zentace se se svým programem představí obecně prospěšná společnost 
Popálky, která pomáhá popáleným dětem a jejich rodinným příslušníkům. 

Personál nemocniční kuchyně pro návštěvníky připravuje něco malého 
k zakousnu  . Ke sladké pozornos   nabídne kávu zdarma fi rma Delikomat, 
která v novoměstské nemocnici provozuje nápojové automaty.

OSLAVU 80. VÝROČÍ NEMOCNICE ZAKONČÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
MICHALA HRŮZY V KULTURNÍM DOMĚ 

Celodenní oslavy 80. výročí založení nemocnice vyvrcholí večer ve 20:00 
hodin v kulturním domě v Novém Městě na Moravě koncertem Michala 
Hrůzy. Výtěžek z koncertu poputuje na sbírkové konto pro dětské oddě-
lení. „Na koncertu chceme poděkovat všem dárcům, kteří na vybavení 
dětského oddělení přispějí,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková. 

Lístky na koncert stojí 350,- korun. Zakoupit je můžete v Informačním 
centru v Novém Městě na Moravě a v K Clubu v kulturním domě v Novém 
Městě na Moravě a také v nemocničním bufetu. 

„Funny Festové“ odpoledne 
pro letošek opět naposledy 

v Bystřici
Další již čtvrtý ročník putovního 

koncertového odpoledne se usku-
teční v pátek 14. září 2018 v Bys-
třici nad Pernštejnem. Bohatý 
program nejen hudbou, ale i další-
mi ak  vitami odstartuje od 16.00 
hodin a potrvá až do 22 hodin. Le-
tošní rok se rozhodli organizátoři, 
kterými jsou pracovníci a uživatelé 
nízkoprahového zařízení pro dě   a 
mládež Nadosah, přesunout akci 
z vnitřních prostor do venkovních, 
do bystřického amfi teátru. S  m 
také souvisí i změna tradičního 
termínu, který byl z konce října 
přesunut na začátek září.

„Program bude bohatý jako 
vždy. Hudební vystoupení zajis   
EIRIK (pop-folk, Velké Meziříčí), 
AMaTer (folk-pop, Žďár nad Sá-
zavou), Vzhůru a níž (pop-rock, 
Jihlava) a místní uskupení Falo 
a Chiller (hip hop, Bystřice nad 
Pernštejnem). Zajištěna je nejen 
skvělá muzika, ale i doprovodný 
program, a to v podobě turnaje 
ve stolním fotbálku, malování na 
obličej společně s místními Úsmě-
váčky z.s., megabublifuk, slalom 

s brýlemi, které simulují stav po 
poži   alkoholu nebo marihuany, 
a oblíbený fotokoutek (Zpravodaj-
ství Zaostřeno z Velkého Meziříčí),“ 
sdělila Bc. Renata Hanychová, ve-
doucí NZDM Nadosah. 

Cílem tohoto netradičního 
putovního fes  valu, který je od 
roku 2014 pořádán ve všech níz-
koprahových zařízeních pro dě   
a mládež v Oblastní charitě Žďár 
nad Sázavou, je zmírnit předsudky 
společnos   vůči nízkoprahovým 
zařízením a jejím uživatelům, vy-
tvořit zábavnou akci pro širokou 
veřejnost a poukázat na důležitost 
smysluplného trávení volného 
času u dě   a mládeže, kdy jeho 
nenaplnění může často vést k ne-
vhodnému chování jako je expe-
rimentování s drogami, drobné 
krádeže atd. 

Organizátoři děkují Městu Bys-
třice nad Pernštejnem za fi nanční 
podporu akce a umožnění pořádá-
ní Funny Festu v amfi teátru.

Tým pracovníků NZDM Nadosah

20:00
  

22. 9. 2018
|   

|

80. výročí nemocnice 
(Pokračování ze str. 1)



Centrum prevence hodno   
uplynulý školní rok

Lektoři Centra prevence mají za 
sebou další školní rok mezi žáky, stu-
denty a pedagogickými pracovníky na 
Žďársku.

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem žákům, studentům, peda-
gogům, metodikům prevence a všem 
ostatním za jejich ochotu s námi spo-
lupracovat. Děkujeme také za posílení 
komunikace s konkrétními školami a 
neustálé prohlubování důvěry v naše 
společné ak  vity. Díky jejich přístupu 
a informacím, které nám poskytnou, 
můžeme programy upravovat dětem a 
studentům „na míru“. 

Prázdninový čas však také slouží 
k ohlédnu   se za uplynulým školním 
rokem. Dovolte, abychom vám přiblížili 
témata, v nichž spatřujeme pro žáky 
největší ohrožení. Za zmínění určitě 
stojí, že dě   ve stále mladším věku 
začínají experimentovat s alkoholem 
a jinými legálními látkami (cigarety, 
energy drinky…). Valná část žáků má 
také po  že nalézat ak  vní náplň volné-
ho času. Důležitou roli zde určitě hraje 
internet a moderní technologie, které 
dětem brání trávit volný čas smyslupl-
ně. V  neposlední řadě jsme se zabývali 

programy zaměřenými na práci s tříd-
ním kolek  vem, kde jsme se soustředili 
na vztahy mezi žáky a hledání cesty pro 
jejich zlepšení. 

Prázdninový čas se také snažíme vy-
užít k aktualizaci programů všeobecné 
primární prevence. Do dalšího školního 
roku vstupujme se stejnou programo-
vou nabídkou. Změny, které provádí-
me, jsou drobnější. Jejich hlavním cí-
lem je přiblížit se dětem a mládeži v té-
matech, která se jich bezprostředně 
dotýkají. Momentálně jsme se zaměřili 
na programy spojené s internetem a 
využíváním moderních technologií. 

Nyní již nedočkavě vyhlížíme adap-
tační kurzy, které napomáhají žákům 
poznat nové spolužáky ve třídě a po-
skytují návody, jak tento nový kolek  v 
utužovat. 

Těšíme se na všechna nová a další 
setkání, která na nás v průběhu nad-
cházejícího období čekají.  

Tým lektorů Centra prevence Ob-
lastní charity Žďár nad Sázavou

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       29. strana

SOCIÁLNÍ OBLAST

Terapie psem v DS Mitrov„Dbejme, aby 
stáří nedělalo vrás-
ky na duši, když 
je dělá na tváři,“ 
mo  o pracovníků 
Domova pro seni-
ory Mitrov (www.
domovmitrov.cz). 

Do Domova pro seniory na Mitrově 
jezdíme obvykle jednou měsíčně, a to 
už od léta roku 2015. Po dohodě s pra-
covníky ak  vizačního úseku střídáme 
skupinový a individuální program. 

Naši psí terapeu  
V současné době máme k dispozici 

smečku pě   psů – dvě roční štěňata 
se zkoušku ZCP1 a tři psy ve věku 4 – 9 
let.  Smečku tvoří dvě fenky plemene 
australský ovčák a tři pejsci plemene 
border kolie. Jsou to střední plemena, 
hmotnos   od 18 do 26 kg. Rozdíl mezi 
psy a fenami není patrný, je vidět spíše 
odlišný temperament jednotlivců. Kaž-
dý má jiné schopnos   a je více či méně 
vhodný k určitým ak  vitám. Samozřej-
mě velmi dbáme na to, aby naši psi byli 
ve skvělé kondici (pečujeme o jejich 
zdraví, čistotu, psychickou pohodu). 
Mezi námi – psovody a psy je velmi 
intenzivní vztah, což je předurčeno tr-
valým kontaktem s nimi (pejsky máme 
v bytě). Větší počet psů nám dává více 
možnos  :
• vybrat pro každou činnost či terapii 

vhodného psa/psy  (např. někteří 
nejsou vhodní na polohování při in-
dividuální terapii) 

• vybrat aktuálně nejvhodnější psy 
podle jejich momentální zdravotní, 
fyzické či psychické kondice

• vystřídat psy během terapie  (ze-
jména mladí pejsci potřebují častější 
odpočinek)

• pokud pes začne jevit známky únavy 
během terapie, necháme jej zrela-
xovat na klidnějším místě a využije-
me jiného

Skupinový program
Hlavním cílem je podporovat dušev-

ní pohodu klientů. Používáme přede-
vším intui  vní metody, které mají za cíl 
prioritně trénink pohybového aparátu 
a trénink kogni  vních funkcí. Skuteč-
nost, že se již všichni navzájem známe, 
nám značně ulehčuje práci a umožňuje 
nám to společně si celou terapii sku-
tečně užít.  Pokud se klient usmívá a 
zlepší se mu nálada, je náš cíl splněn.  
Program je obvykle rozdělen do čtyř 
tréninkových bloků, celkem trvá asi ho-
dinu a délku určuje obvykle únava psů. 

Drobné tréninkové ak  vity na pro-
cvičení pamě  .

Příklady: Zopakujeme si jména 
pejsků přítomných i těch, kteří zůstali 
doma, zeptáme se, co si klien   pama-
tují z minulé návštěvy a sdělíme novin-
ky (například Boninka je dnes doma, 
protože se stará o štěňátka). Při příš   
návštěvě prověříme, zda si klien   tuto 
informaci pamatují. 

Drobné tréninkové ak  vity na rozvoj 
jemné motoriky, koordinace, vnímání, 
citlivos  .

Příklady: Přímý kontakt klientů s pej-
sky (hlazení, krmení z ruky, klien   dávají 
psům snadné úkoly jako např. podává-
ní packy)

Drobné tréninkové ak  vity na kon-
centraci, pozornost, rychlost myšlení, 
schopnost pochopení informací.

Příklady: Ukazujeme nové cviky, co 
se pejsci naučili. Předvedeme meto-

Alzheimer poradna Vysočina
Pouze 15 procent Čechů trpících de-

mencí, má správnou diagnózu a přimě-
řenou léčbu. Poslední sta  s  ky uvádí, 
že v 65 letech je pos  ženo počínající 
demencí pět procent lidí. Dále se kaž-
dých pět let výskyt demence zdvojná-
sobuje. V příš  ch 30 letech se v Česku 
počet lidí s demencí podle odborných 
odhadů zvýší ze současných 150.000 
na 380.000. (ČTK)

Sta  s  cká data jsou až mrazivě stro-
há. Ale bohužel korespondují se zkuše-
nostmi z naší poradenské praxe. One-
mocnění demencí nebolí. Nemocní své 
výpadky pamě   zlehčují, skrývají. Přá-
telé a rodina často ob  že bagatelizují 
nebo přehlížejí. Ale nemoc postupuje. 
A účinná léčba za  m není k dispozici. 
Lékaři mohou postup nemoci pouze 
zpomalit, zmírnit příznaky. Sociální 
služby zase mohou pomoci s podpo-
rou nemocného v domácím prostře-
dím, s prodloužením samostatného ži-
vota uprostřed rodiny a blízkých přátel. 
Je ale nutné vyhledat pomoc včas. 

Nebuďte na své staros   sami – přijď-

te se poradit. Umíme otestovat paměť, 
poradíme jak o mozek správně pečo-
vat. Pomůžeme vám zvládnout komu-
nikaci s nemocným i zajis  t terénní, 
ambulantní i pobytové sociální služby. 
Poradíme, jak dosáhnout na fi nanční 
podporu. Alzheimer poradna Vysočina 
nabízí bezplatné poradenství v celém 
Kraji Vysočina. Ve Vašem regionu jsme 
Vám nejblíž v prostorách Domova pro 
seniory Mitrov. A to vždy tře   úterý 
v měsíci od 9 do 16 hodin. Tedy aktu-
álně ve dnech:

18. září 2018
16. října 2018
20. listopadu 2018
18. prosince 2018

Přesný čas konzultace je třeba si 
vždy domluvit na tel. 733 629 018 nebo 
přes rypalova.m@alzheimerporadna-
vysocina.cz. Poradenství je zdarma a 
může být i anonymní. Rádi odpovíme 
i Vaše telefonické dotazy. Veškeré infor-
mace o službách poradny naleznete na 
www.alzheimerporadnavysocina.cz

diku výcviku. Hra „Hádej, co to je“ – 
přineseme zajímavé předměty (např. 
skládací psí domeček, skládací miska 
na vodu)

Drobné tréninkové ak  vity na rozvoj 
řeči, schopnos   vyjadřování a porozu-
mění.

Příklady: Další přímý kontakt s pej-
sky (hlazení, krmení z ruky) a přitom 
se snažíme s klienty si povídat. Máme 
společné zájmy - klien   DS Mitrov jsou 
především lidé s vřelým vztahem ke 
zvířatům, dr  vá většina měla doma 
svoje psy a jiná domácí zvířata. Někteří 
jsou bývalí myslivci, případně mají se 
psy i výcvikové zkušenos  . 

Jednotlivé  tréninkové ak  vity různě 
obměňujeme a snažíme se přicházet 
s novými nápady.

V závěru pejsky uvolníme, necháme 
volně procházet mezi klienty, kdo chce, 
pejska si zavolá a pohladí. Většinou 
však pejsci obejdou všechny, aby zjis  li, 
kdo má pro ně ještě něco dobrého. Kli-
en   krmí pejsky minipiškoty, které pro 
ně mají asistentky připravené. Někteří 
klien   na pejsky myslí sami a připraví si 
pro ně vlastní piškotky. Spoustu dobrot 
samozřejmě vždy máme u sebe.

Na návštěvy v Domově pro Seniory 
na Mitrově se naši pejskové vždycky 
moc těší. Už od par-
koviště máme co 
dělat, abychom je 
udrželi na vodítkách, 
nemůžou se dočkat. 
Snad se naši senioři 
na nás vždycky těší 
jako my na ně a snad 
si to vždycky užijí, stej-
ně jako my a naši psi. 

„V domově pracuji 
již 14 let a mám tedy 
srovnání s různými 
přístupy canistera-
peutů. Z mého po-

hledu je nynější canisterapie vykoná-
vána terapeutkami Evou Pelikánovou 
a Bohdanou Melicharovou na nejvyšší 
úrovni, která na Mitrově kdy probíhala. 
Obě ženy přijíždí do domova vždy vel-
mi precizně připravené, dováží spoustu 
podnětů, při práci jsou obě velmi ak  v-
ní a krea  vní. Svůj způsob komunikace 
a  přístup ke klientům zcela přizpůso-
bují naší cílové skupině, což jsou senioři 
s vysokou mírou podpory a pomoci, 
také s demencí. Psi jsou velmi dobře 
cvičení, ukáznění, dobře spolupracu-
jí jak s autoritou vlastního pána, tak 
s klienty domova. Velmi přínosná je jak 
skupinová, tak individuální terapie, kdy 
má možnost zažít kontakt se psy téměř 
každý klient. Psychické naladění klientů 
během canisterapie je zcela odlišné od 
chvílí, kdy nepřichází žádný podnět. 
V neposlední řadě je nutné poděkovat 
za obětavost všech lidí, kteří mají takto 
záslužnou činnost na staros  , canista-
rapeutů současných i minulých. Práce 
je to zcela dobrovolná, bez nároku na 
honorář, a o to je v dnešní době cenněj-
ší,“ sděluje vedoucí ak  vizačního úseku 
DS Mitrov Špačková Miroslava. 

Melicharová B., Pelikánová E., 
členky CANTES z.s.

Špačková M., vedoucí ak  vizačního 
úseku DS Mitrov
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE
 SEČENÍ A MULČOVÁNÍ trávy tel.: 608 065 337

 PŘIJMU automechanika – elektrikáře na dílnu v Rožné. Tel.: 
737 82 86 91.

 KOUPÍM chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada 
výhodou - 737 577 906.

 NOVĚ OTEVŘENO – autoservis a servis zemědělské a lesní 
techniky, příprava STK, výměny olejů, fi ltrů, výfuků atd., 
prodej náhradních dílů. Dílna Rožná. Tel.: 737 828 691, 
727 826 881.

 NUTNĚ HLEDÁM byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. 
Dohoda jistá - 703 668 449.

Adiktologická ambulance Kolping

HRY V MOBILU, ON LINE SÁZENÍ, GAMBLING - hazard dostupný z každé pohovky

Nástupem informačních tech-
nologií se hazard zásadně proměnil. 
Doménou hazardu již nejsou křiklavé 
automaty v hernách. Sázení je nyní 
daleko dostupnější, a  m i nebezpeč-
nější. Stačí jen telefon a přístup k pla-
tební kartě. A pak už je jedno, zda jde 
o sázení na sport, poker či zvyšování 
dovednos   v on-line hře. Své o tom 
vědí v Adiktologické ambulanci Kol-
ping, která lidem s ob  žemi se závis-
los   pomáhá.

„Již delší dobu se rozvíjí byznys se 
sázkami na sportovní utkání, kdy je 
možné si vsadit nejen na výsledek 
utkání, ale i na řadu dalších parame-
trů. A to přímo v průběhu zápasu, kdy 
je možné uskutečnit nespočet sázek,“ 
vysvětluje Mgr. Josef Soukal, vedoucí 
Adiktologické ambulance ve Žďáře 
nad Sázavou. „Člověka tak sázení da-
leko víc pohlcuje, věnuje mu více času 
a má našlápnuto nejen k závislos  , ale 
také k velkým fi nančním problémům. 
A ty bohužel často silně zasahují i jeho 
blízké,“ doplňuje Soukal.

A lákadel je přitom velké množství. 
Řada lidí se dostává do problémů 
díky elektronické či klasické ruletě 
nebo oblíbenému pokeru. S vidinou 
zisku lidé také zkoušejí loterie, losy či 

některé druhy automatů. „Následné 
nega  vní dopady jsou často fatální: 
pošramocené vztahy v rodinách a 
vztazích, ob  že v zaměstnání, naruše-
ní duševního zdraví a fi nanční ztráty,“ 
uvádí adiktoložka Mgr. et Mgr. Vero-
nika Svobodová, která terapeu  cky 
s lidmi se závislostní problema  kou 
v Adiktologické ambulanci pracuje. 

„Ze zkušenos   víme, že člověku, 
který chce svoji nepříjemnou situaci 
řešit, je využi   adiktologické ambu-
lance užitečné. Pomoc spočívá v tera-
peu  cké práci jednou týdně, a to po 
období, které je pro klienta užitečné. 
Snažíme se společně podívat na pří-
činy závislostního chování, neřešíme 
jen důsledky. Proto je změna u klientů 
trvalejší,“ uvádí terapeutka Kateřina 
Koktavá.

Služby Adiktologické ambulance 
Kolping jsou bezplatné a dostupné 
ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici 
nad Pernštejnem. Ambulance je ur-
čena nejen pro řešení hazardu, ale i 
všech dalších závislos  , například na 
alkoholu, lécích, tabáku. Objednání 
je možné u Mgr. Josefa Soukala na 
telefonu 608 816 721. Informace o 
ambulanci jsou na webových strán-
kách www.ambulance.kolping.cz. 

Do ambulance se může objednat i 
blízký člověka, který řeší ob  že se 
závislos  . Adiktologickou ambulan-
ci Kolping fi nančně podporuje Kraj 

Vysočina, město Žďár nad Sázavou, 
město Bystřice nad Pernštejnem, 
Úřad vlády České republiky a Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR.

Adiktologická ambulance Kolping 
vznikla ve Žďáře nad Sázavou v roce 
2014. V roce 2018 byla otevřena  její 
pobočka i v Bystřici nad Pernštej-
nem. Jde o nestátní zdravotnické 
zařízení fi nancované z grantů a do-
tací. Adiktologie je poměrně nový 
obor, který se komplexně zabývá 
návykovými látkami a závislostním 
chováním. 

Poslání zařízení:
Adiktologická ambulance Kolping 

poskytuje terapeu  cké a po-
radenské služby těm, kteří se 
potýkají s alkoholem, tabá-
kem, hraním, sázením, léky či 
jinou závislos  . Klient se se-
tkává s terapeutem dvakrát 
až čtyřikrát měsíčně a společ-
ně pracují na naplněnějším 
a spokojenějším životě bez 
závislos  . Informace a pod-
pora jsou nabízeny i blízkým 

osobám. Ambulance je provozována 
ve Žďáře n. S. a v Bystřici n. P.
Kontakty:
Josef Soukal, vedoucí Adiktologické 
ambulance Kolping, 608 816 721, 
josef.soukal@kolping.cz
Václav Dobrovolný, ředitel organiza-
ce, 608 555 042, 
vaclav.dobrovolny@kolping.cz, 
www.ambulance.kolping.cz
www.kolping.cz
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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 
   LETNÍ 
 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

ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE /  
STROJNÍKA

TBG PKS a.s. VÝROBCE BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALT PŘIJME:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou  |  tel.: 566 697 161

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- řízení domíchávače

- obsluha nakladače

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- zodpovědnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- velmi zajímavé finanční ohodnocení  
 v závislosti na kvalitě odvedené práce  
 a dosažených výsledcích
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- jedinečná příležitost pro seberealizaci
- máme pro Vás další zajímavé  
 firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- řidičský průkaz skupiny C podmínkou

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce:  
 Bystřice nad Pernštejnem
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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


