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KAŠNU OZDOBILY CHRLIČE

CHCEME MĚSTO SPOJOVAT
V poslední době vyvstaly na Bystřicku vášně týkající se výstavby továrny
na výrobu paliva pro atomové elektrárny. Přesto, že zastupitelstvo našeho
města tuto aktivitu v březnu neschválilo, došlo ze strany odpůrců tohoto projektu k útokům na vedení města a na ty členy zastupitelstva, kteří hlasovali pro
tento projekt. Mohutná kampaň odpůrců projektu, která je spíše předvolební
agitací, ukázala, že názory občanů na tento projekt jsou živé, nejednotné a plné
emocí. Stávající vedení města tu bylo a je pro občany, které vždy chtělo spojovat, nikoliv rozdělovat. Z tohoto důvodu (ale i proto, aby odstranilo jakékoliv
spekulace o svém zájmu na realizaci tohoto projektu) se rozhodlo navrhnout
zastupitelstvu města vyhlášení místního referenda. Jako vhodné se jeví spojit
konání místního referenda s komunálními volbami, které prezident republiky
vyhlásil na 10. a 11. 10. 2014. Místní referendum je jediným nástrojem přímé
demokracie, který se využívá při řešení otázek, na které jsou protichůdné názory, a které se dotýkají všech občanů určitého území. V našem městě to bude
vůbec poprvé, kdy tohoto nástroje přímé demokracie využijeme. Myslíme
si, že je ta správná doba, aby si občané sami rozhodli o tom, co jim vyhovuje
a co chtějí. Nejenom toto zastupitelstvo, ale i my, pokud dostaneme důvěru ve
volbách, budeme výsledek referenda respektovat.
Karel Pačiska, Josef Vojta

Ze všeho nejdříve si připomeňme
něco z historie. Kašna původně sloužila jako zásobárna vody pro domy na
náměstí. Napouštěla se vodou, která
vedla dřevěným, poté litinovým potrubím z Malé branky. Dlouhá desetiletí
byla zasypána hlínou a osázena květinami. V roce 2005 byla obnovena
její původní funkce, byla opravena
a znovu se do ní vrátila voda. Po rekonstrukci je napájená vírskou vodou
potrubím z velínu, který se nachází za
muzeem. V roce 2010 byla provedena
rekonstrukce celého náměstí a okolí
kašny bylo obohaceno o kaskády.
Začátkem července letošního roku
na ni byly instalovány kovové chr-

liče v podobě zubřích hlav s houžví
v nozdrách, které vychází ze znaku
města. Jsou umístěny na čtyřech stranách historické kašny, kde stojí sochy
Cyrila a Metoděje v životní velikosti.
Chrliče korespondují s kovovými volavkami, které zdobí vodní kaskádu
protínající úsek náměstí nad kašnou.
Jsou dílem uměleckého kováře Milana Beneše, který se při jejich výrobě
nechal inspirovat přírodou a zubří hlavou ze statku. Výroba jednoho chrliče
trvala uměleckého kováře tři týdny
a jako materiál byla použita nerezová
ocel. Každá z hlav je originál – odlišnosti si musí najít každý sám.
DJ

Možná vám dlužím vysvětlení …
V poslední
době rozvířilo
veřejné mínění
ve městě několik otázek.
Petiční výbor
sbírá podpisy
pod petici a město vyhlašuje referendum ke stejné problematice se stejnou
otázkou. Nejsem příznivcem referend
ve vysoce odborných věcech, ale pokud se občané budou chtít fundovaně
vyjádřit, nic proti tomu.
Rád bych vám vysvětlil, jaké pohnutky mě vedly k jednání s ﬁrmou
UJP Praha. Odpůrci výstavby této

továrny mi neustále podsouvají, že
občanům města tajím důležité informace, a že i přes odpor části veřejnosti
za každou cenu usiluji o umístění této
vysoce nebezpečné a zdraví škodlivé
technologie v našem krásném městě.
Sám osobně jsem přesvědčen, že výstavba této továrny a nastíněná výroba
by pro naše město nepředstavovaly
osudovou tragédii, ale hysterie vyvolaná odpůrci tohoto projektu postavila
veřejnost před rozhodnutí o něčem,
co je vysoce odbornou problematikou
a co téměř nikdo z obyvatel města nezná a nedovede posoudit.
(Pokračování na str. 4)

Foto: JS

KnihoBudka už i v Bystřici
Vedení města Bystřice nad Pernštejnem zaujal nápad KnihoBudka, který
vznikl jako neziskový projekt v létě
2013, za podpory programu společnosti Telefónica O2. První KnihoBudky
byly instalovány v Praze. Cílem tohoto
projektu je proměnit vyřazené telefonní
budky na bezplatné veřejné knihovny.
Jak taková KnihoBudka vlastně
funguje? Pokud máte doma knížku, kterou je vám líto vyhodit, přinesete ji do KnihoBudky a vyměníte za jinou nebo ji tam necháte, ať
si ji může přečíst někdo jiný.
Město chtělo realizovat tento projekt
z vlastních zdrojů. V areálu Geam na
Dolní Rožínce se našla stará telefonní
budka, která byla převezena a zrekon-

struována Petrem Chmelíčkem. Byla
umístěna před městskou knihovnu a 11. července 2014 zprovozněna.
O KnihoBudku se starají pracovníci
knihovny. Podle nich je KnihoBudka
dobrou myšlenkou: „Přečtené, nepotřebné nebo nehodící se knihy najdou
uplatnění v KnihoBudce a udělají radost jiným.“ Jmenujme pár knižních
titulů, které tam byly umístěny:
S. S. Van Dine – Vyvraždění rodiny
Greenů,
James Jones - …až na věky,
T. N. Scortina a F. M. Robinson –
Skleněné peklo,
V. Mrštík – Pohádka Máje
J. Garwook – Nevěsta
D. Steelová – Tlukot srdce, a další…

Doufejme, že se KnihoBudka nestane terčem vandalů a bude nám dlouho
sloužit.
DJ

Foto: JS

ZPRÁVY Z MĚSTA

LETNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI
Ulice Bratrská
Na ulici Bratrská jsou kompletně provedeny práce na rekonstrukci
a novostavbě kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Dále jsou z devadesáti procent provedeny práce na
rekonstrukci veřejného osvětlení, vedení E.onu a novostavby optické sítě.
Od konce července nastoupí ﬁrma
Dlažba Vysoké Mýto na rekonstrukci
místní komunikace. Práce by měly
být ukončeny do konce prázdnin.
Oprava bytových domů
Na domě na ulici Novoměstská
jsou kompletně dokončeny všechny
práce. Nyní se dokončuje rekonstrukce parkoviště před domem 930 – 932
a úklidové práce okolo domu. Na
domě na ulici Tyršova jsou ve všech
24 bytech vyměněna okna. Nyní se
zateplují štítové stěny a probíhají
přípravné práce na nátěr fasády. Dle
předaného harmonogramu prací budou práce na tomto domě ukončeny
k 8. srpnu. Od 28. července začne
dodavatel s výměnou oken na domě
na ulici Příční, na bytovém domě na
ulici Dr. Veselého by měl dodavatel
s výměnou oken začít 1. září a na
Luční by se měla okna začít měnit od
22. září. Veškeré práce by měly skončit 26. října 2014

Zimní stadión
Na zimním stadiónu jsou kompletně dokončeny zemní práce
a jsou vyvrtány piloty. Nyní se betonují základové pasy a opěrná zeď.
Dle harmonogramu by se v Lužánkách do konce měsíce července
měly objevit první nosné konstrukce
zimního stadiónu.
Centrum EDEN
Na panském dvoře jsou provedeny
z 90% omítky, na 1/3 objektu jsou
už osazena okna a vstupní dveře do
objektu. Probíhá příprava na montáž
podlahového topení, venkovní omítky a stavbaři také započali práce na
dláždění dvora. Dále se provádí práce
na rekonstrukci podlah v panském
bydlení a oprava okrasných říms. Dokončeny jsou práce na opravě střechy a je provedena 1/3 parkovacích
ploch. Na ekopavilonu (pyramidě)
jsou dokončeny práce na monolitických konstrukcích a probíhají práce
na zásypech okolo objektu. Připravují se konstrukce na montáž obvodového pláště. Začaly probíhat práce
na základech budoucí fontány a dokončena je retenční nádrž na dešťové
vody. Ve skanzenu pokračují práce
na zhotovení střech a probíhají práce
na obkladech soklových částí dom-

Centrum EDEN

ků. Dokončena je kamenná zpevněná plocha náměstíčka, kde chybí už
jen postavit kapličku a vysadit lípy.
V zemědělském objektu jsou již přestěhováni koně a pokračují práce na
rekonstrukci části pro krávy a veškerá zvířata farmy EDEN. Dokončeny
jsou práce na fasádě zemědělského
objektu a na opravách střechy.
Výstavba bytů na stacionáři
V půdních prostorách na denním
stacionáři v ulici Pod Horou začne
v polovině září výstavba čtyř malometrážních bytů. Město získalo dotaci na
výstavbu bytů s pečovatelskou službou v patře objektu stacionáře, bezbariérového osobního výtahu a venkovního přístupového schodiště. Vše bude
hotové do konce roku.
Pohádková alej
Na konci měsíce července bude
alej v Lužánkách osazena deseti dřevěnými sochami pohádkových bytostí
v životní velikosti. V polovině srpna
vypuknout činnosti směřující k vybudování malého lanového parku. Jedná
se o nízké lanové překážky, prolézací
panáky či o chodníky s „různými způsoby chůze“.
Parkoviště u kotelny na sídlišti II
Vzhledem k předpokládanému nárůstu frekvence aut směrem k právě

Centrum EDEN

stavěnému zimnímu stadiónu, bylo
nutné vyřešit složité parkování mezi
kotelnou na sídlišti II a domem
čp. 950-952, a to zejména v ostré zatáčce. Z tohoto důvodu bude směrem
do pole vybudována odstavná plocha
pro cca 10 automobilů, tak aby byl
zachován volný průjezd. Práce budou
probíhat během měsíce září.
Opravy kulturního domu
Na konci června byly zahájeny
práce na rekonstrukci vstupu, šatny
a foyer kulturního domu tak, aby se
tyto prostory daly využít i jako nová,
reprezentativní obřadní síň. První
svatba se zde bude moci uskutečnit
již počátkem září. V rámci prací
dochází i k dokončení rekonstrukce
salonku restaurace Club.
Rekonstrukce chodníku na ulici
Luční
V průběhu měsíce července začaly
stavební práce na chodníku na ulici
Luční, v úseku od ulice Hornické po
ulici Kulturní. Firma E.ON rekonstruuje vysoké napětí, bude vybudováno nové veřejné osvětlení a majitelé
přilehlých domů opraví kanalizační
přípojky. Povrch chodníku by měl být
hotov do konce prázdnin.
Josef Vojta
místostarosta

Stavba zimního stadionu

Nová zařízení pro volný čas mládeže
Město Bystřice nad Pernštejnem
vybudovalo v roce 2008 plochu pro
skate hřiště a na ní U rampu s ﬁnančním příspěvkem společnosti
Vodafone. U rampa byla z překližky
na dřevěné konstrukci a z důvodu
zchátralosti bylo na podzim loňského roku rozhodnuto o její likvidaci.
Do rozpočtu na rok 2014 byla zařazena částka na pořízení nové U rampy.
V lednu 2014 podalo město žádost
o dotaci z Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2014 a získalo
částku 170 000 Kč na projekt „Hřiště
pro skate, in-line brusle a koloběžky“ v celkové hodnotě 290 279 Kč.
V dubnu byla sestava překážek instalována na stávající asfaltové hřiště
nad fotbalovým stadionem. Překáž-

Nové překážky

2. strana

ky jsou vyrobeny s bezúdržbovým
pojezdovým povrchem skatesmart,
který je určen speciálně pro toto využití. Je odolný k povětrnostním podmínkám i vandalismu. Sportoviště je
určeno pro děti a mládež ve věkovém
rozmezí 10 – 26 let, jejichž zájmem
je jízda na skateboardu, BMX kolech,
koloběžkách a in-line bruslích. Součástí tohoto projektu je dohoda mezi
Městem Bystřice nad Pernštejnem
a Nadosahem – nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, se kterým
i v minulých letech město spolupracovalo při organizaci provozu hřiště.
Nadosah bude dohlížet na dodržování návštěvního řádu, se svými klienty
bude dbát na pořádek na hřišti a v
bezprostředním okolí. Může se také

podílet na organizování sportovních
akcí na hřišti a dále bude spolupracovat na sledování efektivity projektu.
Další nové prvky pro mládež byly
umístěny na travnatém prostoru za
tenisovými kurty. Jedná se o venkovní tělocvičná zařízení, na kterých
je možné provozovat tzv. street workout. Jak už název napovídá, jedná
se o cvičení výhradně ve venkovním
prostředí pomocí různých cviků – kalisteniky - cvičení s vlastní tělesnou
vahou. V první etapě jsme instalovali
hrazdy, bradla a prvek pro posilování
nohou v hodnotě 87 700 Kč. Rozšíření sportoviště plánujeme na jaro příštího roku. V našem městě již existuje
skupina mládeže, která se tomuto cvi-

čení věnuje. Mládež dosud využívala
zařízení dětských hřišť, která jsou ale
určena pouze dětem do 14 let věku.
Vybudováním sportovišť pro větší děti a mládež se snažíme vytvořit
i v našem městě možnosti pro trávení volného času této věkové skupiny.
Věříme, že zvolí zdravý sport a posilování a nevydají se cestou užívání
drog a bezmyšlenkovitého bloumání
po městě, případně ničení veřejného
majetku.
Alena Prudká,
odbor správy majetku a investic

Nové překážky

„Vyzdobené překážky“

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN 2014
Datum

Název akce

1.5. - 31. 10.

S Vodomilem ZubĜí zemí 2014

1.6. - 30. 9.

IV. roþník fotografického festivalu Zrcadlení 2014

26. 7. - 1. 8. SoustĜedČní volejbalistek Sokola Jehnice
1. - 2. 8.
2. 8.
2. 8.

Aeroshow 2014; 10.00hod.

2. 8. - 10. 9.
2. - 15. 8.

SoustĜedČní a kemp stolních tenistĤ Slavoje Praha

2. 8.

BystĜické léto: Folk-country námČstíþko; 18.00 hod.

3. 8.

110. výroþí založení SDH Branišov; 13.30 hod.

8. 8.

PouĢová zábava- hraje Metaxa; 21.00 hod.

8. - 9. 8.

Putovní letní kino 2014; pĜibližnČ 21.00 hod.

9. 8.

Mistrovství ýR v rodeu – seriál 2014; 10.00 hod.

9. 8.

IX. Memoriál Františka Proseckého sen.; 10.00 hod.

9. - 10. 8.

Organizátor

Mikroregion BystĜicko

TIC BnP

www.fotosoutez-bystricko.cz

KUMŠT o.s.

Sportovní hala

Sokol Jehnice

Putovní letní kino 2014; pĜibližnČ 21.30 hod.
Turnaj O pohár opuchlého þerva; 9.00 hod.
Memoriál Vladimíra Handla, 36. roþník tenisového
turnaje mužĤ i žen
Výstava: Sochy - Z. Makovský, Obrazy – T. Rossí

2. - 3. 8.

Místo

Lísek

Mikroregion BystĜicko, obec Lísek

Ujþov
Zvole – WM ŠiklĤv mlýn –
LetištČ ULL

SDH Lískovec

tenisové kurty

Tenisový klub BystĜice n.P.

PĤdní galerie Muzea BnP

MČstské muzeum BnP

Sportovní hala

Slavoj Praha

Amfiteátr BnP
Branišov – taneþní parket za
KD
VýletištČ Pod Horou

Zapnuto o.s.

Rožná
Zvole – WM ŠiklĤv mlýn –
Aréna
Masarykovo nám. BnP

ŠiklĤv mlýn

SDH Branišov
SDH BystĜice n.P.
Mikroregion BystĜicko, obec Rožná
ŠiklĤv mlýn
František Prosecký

Cyklistický etapový závod mužĤ

PĜed VOŠ a SOŠ

TJ Slovan Žćár n.S.

10. 8.

8. roþník PĜehlídky dechových hudeb;13.00 hod.

Amfiteátr BnP

MČsto BnP, KD BnP

10. 8.

NámČstí BnP

KD BnP, MČsto BnP

Vír – Galerie „Na Bahnech“

Galerie „Na Bahnech“

12. - 13. 8.

VavĜinecká pouĢ
Výstava obrazĤ Bohuslava Pulgreta a Vladimíra
Nováka
Putovní letní kino 2014; pĜibližnČ 21.00 hod.

Daleþín

Mikroregion BystĜicko, obec Daleþín

15. 8.

BystĜické léto: Revival námČstíþko; 20.00 hod.

Amfiteátr BnP

Zapnuto o.s.

Roveþné

Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné

Areál Mitrovského dvora

Mitrovský dvĤr a Statek Mitrov

Aréna Mitrovský dvĤr
Zvole – WM ŠiklĤv mlýn –
LetištČ ULL
Sportovní hala
Velké Janovice – u bývalé
školy
Sportovní hala

Mitrovský dvĤr a Statek Mitrov

VČžná

Mikroregion BystĜicko, obec VČžná

Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

Býšovec
Zvole – WM ŠiklĤv mlýn Aréna
Sportovní hala

SDH Býšovec

Rozsochy

Obec Rozsochy

10. - 31. 8.

15. - 16. 8.
16. 8.
16. - 17. 8.
16. 8.
16. - 23. 8.
17. 8.
18. - 22. 8.
22. - 23. 8.

Putovní letní kino 2014; pĜibližnČ 21.00 hod.
FarmáĜské trhy; 9.00 – 12.00 hod.
Westernové závody; 10.00 – 16.00 hod.
ModeláĜská show 2014; 10.00 hod.
Kemp šermíĜĤ Sokola BystĜice n.P.
Oslava 650 let od první zmínky o obci Velké
Janovice; 8.30 hod.
SoustĜedČní basketbalistĤ BK Tišnov

23. 8.

Putovní letní kino 2014; pĜibližnČ 21.00 hod.
36. roþník BČhu Vírem mládeže; prezentace 8.00
hod., start v 9.30 hod.
61. roþník Malého svrateckého maratonu; start ve
14.30 hod.
Nohejbalový turnaj trojic; 8.00 hod.

23. 8.

Rodinný den 2014; 10.00 hod.

23. 8.
23. 8.

23. - 30. 8.

29. 8.

SoustĜedČní volejbalistek VKKP Brno
BartolomČjská pouĢ s jarmarkem lidových Ĝemesel;
10.00 hod.
WĤdštok multižánrový festival; 10.00 a 16.00 hod.

29. 8.

BystĜické léto: Divadlo na námČstí – KartáĜka; 20.00 hod.

24. 8.

29. - 30. 8.

Putovní letní kino 2014; pĜibližnČ 20.30 hod.

ŠiklĤv mlýn
TJ Sokol BystĜice n.P.
Obec Velké Janovice
BK Tišnov

ŠiklĤv mlýn
VKKP Brno

In-line ovál

ZbystĜi

Amfiteátr BnP

Zapnuto o.s.

ŠtČpánov n. S.

Mikroregion BystĜicko, mČstys ŠtČpánov n.S.

30. 8.

To nejlepší na konec 2014; 10.00 hod.

Zvole – WM ŠiklĤv mlýn

ŠiklĤv mlýn

30. 8.

…Tak už zase – škola volá…; 14.00 hod.

ŠtČpánov n. S. - koupalištČ

MČstys ŠtČpánov n.S.

30. 8.

Cyklovýlet po ZubĜích stezkách; 9.30 hod
Pravda over 30 Cup – 4. roþník atletického
sedmiboje;
ýeský Pohár ve florbalu muži

TIC BnP
Atletický areál
Tomáše DvoĜáka BnP
Sportovní hala

MČsto BnP

ASK BystĜice n.P.

Rácová

MČsto BystĜice n.P.

30. 8.
30. - 31. 8.
31. 8.

Rozlouþení s prázdninami na Rácové;

31. 8.

Derniéra 2014; 10.00 hod.
Vernisáž výstavy fotografií „KěÍDLA“ – JiĜí
HĜebíþek; 14.00 hod.

31. 8.

Zvole – WM ŠiklĤv mlýn
ŠtČpánov n. S. – zasedací
místnost ÚM

Boris Janík

ŠiklĤv mlýn
MČstys ŠtČpánov n.S.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
ČERVENEC 2014
12.7. Markéta Košťálová
Marek Koudelka
12.7. Pavla Hloušková
Martin Homolka
19.7. Nikola Černá
Lukáš Suchý
19.7. Jana Tulisová
Jiří Střešňák
Jubilanti
Jubilanti
SRPEN 2014
Jan Kurfürst
Vlastimil Brázda
Jaroslav Uher
Marie Čejková
Marie Dvořáková
Miloslav Flek
Vlasta Svobodová
Ladislav Dudek
Zdeňka Šejnohová
Jana Hermanová
Miroslav Dostál
Zdeňka Smolíková

92 let
87 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
Úmrtí
ČERVEN 2014
1.6. Josef Žličař
70 let
3.6. Vlastislav Šejnoha 80 let
5.6. Miloš Drla
76 let
 Zapojte

se také

Pomozte nám najít název pro
nové pivo centra Eden a vyhrajte
workshop vaření piva pod vedením zkušeného sládka
V sklepích nově vznikajícího minipivovaru v centru Eden
v Bystřici nad Pernštejnem začne
za půl roku zrát nové bystřické
pivo, které budete moci ochutnat
při slavnostním otevřeni 21. 3.
2015. A protože pivo budeme vařit pro naše příznivce, chtěli bychom vás nechat rozhodnout, jak
se náš první pivovarský přírůstek
bude jmenovat. Tři nejzajímavější názvy odměníme workshopem
vaření piva pod vedením zkušeného sládka. Podělte se s námi
o svůj nápad a soutěžte o možnost
nahlédnout do útrob pivovaru.
Své tipy na název piva, své jméno a
kontaktní údaje posílejte na adresu
pavel@edenfarma.cz do 20. 9. 2014.
Výherce budeme kontaktovat.

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

Svoz bioodpadu v Bystřici n. P.
Od května 2014 probíhá ve vybraných lokalitách (Černý vršek,
Rovinky, Rudolfa Vaška) pilotní svoz bioodpadu a tato služba je pro
občany Bystřice n. P. zdarma.
Zájemce o svoz bioodpadu z dalších lokalit žádáme kontaktovat Veroniku Chalupovou – tel. 566 552 595, mail: chalupova@ts-bystrice.cz.
Tito zájemci budou zaregistrováni a v případě výrazného zájmu bude
od roku 2015 služba dále rozšířena.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2013
Na červnovém zastupitelstvu byl
schválen závěrečný účet města za
rok 2013, jehož výsledek je více než
dobrý. Příjmy činily bezmála 219
miliónů korun a výdaje 157 miliónů
korun. Výsledem je tedy kladné saldo ve výši 61 miliónů korun. Dalším
povzbudivým údajem je, že na městských účtech je více než 85 miliónů
korun a na konci června dorazila na

městské účty další krásná částka, a to
20 miliónů korun za prodej pohledávky související s nuceným prodejem
akcií společnosti E.ON. Město tedy
disponuje na městských účtech částkou přesahující 100 miliónů korun.
Z ﬁnančního hlediska tedy můžeme
hodnotit uplynulý rok pro město jako
velmi vydařený.
Josef Vojta, místostarosta
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Prohlášení zaměstnavatelů, investorů,
zemědělců a živnostníků z Bystřicka.

Fotbal pro Martínka

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
představitelé níže uvedených podniků Vám tímto prohlášením sdělují společný názorový postoj k záměru vedení města Bystřice nad Pernštejnem obsadit celou zbývající
průmyslovou zónu podnikatelským záměrem akciové společnosti UJP PRAHA - Výstavba závodu na výrobu jaderného paliva.
Všichni níže uvedení představitelé jsou většinou místními občany, nebo reprezentují investory a majitele ﬁrem, kteří investovali své prostředky mj. s cílem rozvinout
podnikání v regionu i přes jeho geograﬁckou nepřízeň.
Nesouhlasíme se záměrem vedení města Bystřice nad Pernštejnem prodat pozemky
pro výše uvedený podnikatelský záměr, nebo se zavázat k prodeji pozemků v případě,
že společnost UJP PRAHA a.s. získá souhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu na
ŽP (EIA), a to z následujících důvodů:
– Tržní pokles cen investic realizovaných občany, podnikateli i města.
– Záměr investora zpracovávat kapalný a pevný radioaktivní odpad, který nelze
likvidovat, ale pouze ukládat.
– Netransparentní vlastnická struktura a investor bez garance státu.
– Soukromý investor nebude schopen držet garance za likvidaci podniku a jeho
ekologické zátěže po skončení jeho provozu, byť to bude za 50 či 100 let.
– Náklady na tuto likvidaci zdědí přirozeně další generace v našem městě.
– Příchod jiných potencionálních investorů by byl pro region do budoucna ještě
více omezen.
– Omezení dalších investic stávajícími podnikateli ve městě a z toho plynoucí
ztráta možnosti tvorby nových pracovních míst.
– Hrozba provozní havárie nebo útoku a následné nevratné poškození zdraví a
majetku občanů a podniků.
– Relativně malý počet pracovních příležitostí za cenu vyčerpání celé průmyslové
zóny v ploše 11 ha.
– Pro rozvoj místních podniků nebude k dispozici žádná připravená průmyslová
zóna.
– V případě budoucí změny (rozšíření činnosti UJP PRAHA a.s.) po realizaci
původního záměru ve městě už nebude mít obec možnost další aktivity UJP
PRAHA a.s. ovlivnit.
– Nedostatečná komunikace a diskuse celého záměru s občany a podniky z blízkého okolí.
Celý záměr vykazuje velmi záporný poměr mezi hrozbami a příležitostmi jak pro
místní podnikatele, tak pro občany.
Doporučujeme vedení města a zastupitelstvu, aby od tohoto záměru odstoupilo. V případě, že tento projekt bude vedení města i nadále prosazovat, doporučujeme,
aby zastupitelstvo pro rozhodování volilo referendum. V tom případě požadujeme
nejdříve zveřejnit a s občany a podnikateli projednat studii EIA, která je podle sdělení zástupce UJP PRAHA a.s. zpracovaná a připravená pro podání na MŽP a Kraj
Vysočina.
ADOZ, s.r.o., Ing. Martin Liška, martin.liska@adoz.cz; +420 604280861
Wera Werk s.r.o., Ing. Martin Broich, broich@werawerk.cz; +420 605248402
AUTODOPRAVA LOUKOTA s.r.o., Slavomil Loukota, autodoprava@loukota.info.
cz, +420 602736967
Sagras,a.s., Ing. Milan Homolka, Sagras@quick.cz; +420 602522931
ZEMSERVIS, Ing. Miroslav Trnka, CSc., Zkušební stanice Domanínek, s.r.o., zemservis@seznam.cz; +420 602 795 461
MEGA-TEC s.r.o., Ing. Miroslav Matuška, matuska@dpu.mega.cz; +420 602550925
Aquaplastic, Ing. Josef Samek, samek@aquaplastik.cz; +420 603444801
CORMEN s.r.o., Ing. Petr Samek, samek@cormen.cz; +420 777593002
Detektory hořlavých plynů, Vlastimil Augusta, augusta.v@email.cz; +420 604969130
V+K, Ing. Pavel Vorel, vorel.vak@tiscali.cz; +420 602 722 185
Wera Werk s.r.o., Ing. David Zeman, zeman@werawerk.cz +420 605248403
CORMEN s.r.o., Ing. Vladimír Čížek, cizek@cormen.cz; +420 777 593 011
ELCOM a.s., Ing. Jiří Holoubek, jiri.holoubek@elcom.cz; +420 602 502 919
Ing. Jana Lipovská , jana.lipovska@centrum.cz +420 728 511 105
ENERGY FARM s.r.o., Ing. Oto.Lipovský , oto.lipovsky@centrum.cz + 420 602
662 473
Farma Lesoňovice, František Hájek, Farma.lesonovice@seznam.cz
VZ servis s.r.o., Zdeňek Špaček, vzservis@seznam.cz +420 775 352 164
VZ servis s.r.o., Ing. Vít Novotný, novotny.vit@centrum.cz +420 608 400 170
Kajmal s.r.o., Libor Charvát,libor.charvat@kajmal.cz +420 602 755 484
AUTO DOSTÁL, Bohumil Dostál, autoservisdostal@seznam.cz +420 777 723 761
STAVBY HES s.r.o., Jaroslav Hes, Jaroslav.hes@stavbyhes.cz +420 737 288 164
RATHGEBER, k.s., Ing. Karel Lipovský, k.lipovsky@rathgeber.cz +420 565 555 200
Kovoobrábění, Jan Zítka, zitka.jan@centrum.cz +420 737877653
Vladimír Čížek s.r.o., Vladimír Čížek, cizekst@centrum.cz +420 775 681 395
AGROPODNIK a.s., Josef Homolka, bystrice.agp@tiscali.cz +420 736626436
SPH stavby s.r.o., Ing. Radek Pospíšil, pospisil@sph-stavby.cz +420 603 897 094
ZDT s.r.o., František Drobeček, drobecekf@seznam.cz, +420 602 502 048
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V sobotu 30. 8. 2014 v 9.00 hod. se na
bystřickém fotbalovém stadionu uskuteční Beneﬁční fotbalový turnaj mladších
přípravek pod záštitou SK a Města Bystřice nad Pernštejnem. Turnaj bude věnován podpoře dvouletého Martínka Nováka z Bystřice nad Pernštejnem, který je od narození těžce hendikepován.
Pořadatelé výtěžkem z akce podpoří Martínkovu speciální léčbu,
která je velmi ﬁnančně náročná. Jedná se o pobyt v léčebném sanatoriu
Klimkovice, který pomůže Martínkovi zmírnit dopady jeho onemocnění dětskou mozkovou obrnou a podpoří ho v náročné léčbě.
Turnaj bude otevřen veřejnosti, zajištěn bude bohatý doprovodný
program pro děti a občerstvení.
Pořadatelé akce vyzývají případné sponzory, kteří by chtěli přispět ať
už věcnými dary či ﬁnanční hotovostí, aby se obrátili na info@skbystricenp.cz.
Přijďte zakončit prázdniny podporou léčby pro Martínka! Srdečně
zváni jsou příznivci fotbalu, rodiče s dětmi i široká veřejnost. Děkujeme, že nám pomůžete pomáhat.
Termín začátku akce bude upřesněn v srpnovém vydání, na webových stránkách www.skbystricenp.cz a www.bystricenp.cz.

Možná vám dlužím...
K odbornému posouzení vlivu této
výroby na zdraví lidí a na životní
prostředí měla sloužit tzv. EIA, ale
s ohledem na vývoj událostí posledních 5 měsíců na ni již nedošlo. Souhlasím s podnikateli, kteří
mají ﬁrmy v průmyslové zóně, že
psychologicky je v dnešním světě
takovýto závod vnímán spíše negativně.
Já ani moje rodina z tohoto projektu nijak neproﬁtujeme a proﬁtovat nebudeme. Firmou UJP Praha
jsem byl osloven před více než rokem. Tehdy se ﬁrma zajímala o naši
průmyslovou zónu a její základní
parametry. Firma měla zájem postavit závod a hledala vhodnou lokalitu. Prvním předpokladem umístění této ﬁrmy v naší průmyslové
zóně bylo splnění podmínek dle
atomového zákona, tzn. prostor nesměl být poddolovaný, nesměl být
v seismicky aktivní oblasti a mnoho
dalšího… Protože naše území bylo
v minulosti již mnohokrát prozkoumáváno, kontaktoval jsem odborníky v závodu GEAM. Jediným
problémem v této lokalitě byla startovací a přistávací dráha blízkého
privátního letiště. Po tomto sdělení
jsem již žádná jiná jednání s ﬁrmou
UJP nevedl. Na podzim 2013 představila ﬁrma UJP v kulturním domě
svůj záměr a o jaderném palivu
již tehdy mluvila. Před Vánocemi
2013 mi byl předán záměr zahájit
proces EIA na danou lokalitu. Firma požadovala garance pozemků

(Pokračování ze str. 1)
po dobu procesu a projekce. Zdálo
se mi to logické, protože nikdo nebude ﬁnancovat a rozvíjet své aktivity v lokalitě, která může být kdykoli prodána jinému podnikateli. Se
záměrem souhlasili radní města i 19
členů zastupitelstva. Záměr prodeje
pozemků v průmyslové zóně byl
řádně zveřejněn tak, aby se mohli
přihlásit i další investoři. Opět se nic
nedělo. Nikdo se na nic neptal, ani
nevznesl námitku. Na březnové zastupitelstvo předložilo vedení města
vypracovanou smlouvu o smlouvě
budoucí, ve které byl ﬁrmě UJP
garantován prodej pozemků v průmyslové zóně s podmínkou, že tzv.
EIA vyloučí negativní vliv této výroby na zdraví obyvatel a na životní
prostředí.
Jednám s každým podnikatelem
a živnostníkem, protože mně záleží na vytváření pracovních míst.
Firmy se k nám (z důvodů, které
všichni známe) nehrnou, a proto
se chytáme každého záměru. Já tu
také žiji se svou rodinou a na kvalitním životním prostředí mi velmi
záleží. V říjnovém referendu je
rozhodnutí na Vás, na občanech a
mně nepřísluší jakkoliv vás ovlivňovat a do vašeho rozhodování zasahovat. Moje úloha je v pozici nestranného rozhodčího, který „pouze“ dohlíží na zákonnost a férovost
jednání všech stran. Výsledek referenda pro mě bude závazný.
Šťastnou ruku přeje
Karel Pačiska – váš starosta

Pan prezident v televizi hovořil o Bystřici
Pan prezident Miloš Zeman na konci června navštívil Vysočinu a televizním reportérem byl dotázán při tiskové konferenci: „Co si myslíte o
ﬁrmě vyrábějící jaderné palivo v Bystřici nad Pernštejnem.“ Měl jsem
možnost s panem prezidentem osobně o této problematice hovořit. Ptal
jsem se ho na jeho stanovisko, které prezentoval v rozhovoru. Miloš Zeman zná problematiku výroby paliva pro jadernou energetiku a domníval
se, že je tázán na výstavbu závodu pro obohacování uranu. Protože tento
závod navštívil v minulosti v Rusku, zdál se mu tento projekt jako nereálný a bláznivý. „Neumíme to, je to drahé a pro Českou republiku neefektivní.“ Prohlásil, že jej novináři opět obelhali, jako již ostatně mnohokrát.
Karel Pačiska

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA, INZERCE

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Krásné odpolední počasí v neděli
15. června 2014 lákalo na společnou
procházku rodičů s dětmi. A kdo se
vydal do domanínského lesa v okolí
areálu Borovinka, ten určitě nelitoval.
Rodiče dětí z Domanína zde pořádali
již pátý ročník Pohádkového lesa a i
tento byl velmi úspěšný. O tom svědčila účast skoro 400 dětí a přes 400
dospělých, kteří jim dělali doprovod.
No řekněte, potkat v lese vlka s Karkulkou, zacvičit si s Hurvínkem, unést
obrovský balvan u Asterixe, pomáhat

včelce Máji sbírat pyl z květin, projít
peklem, kde čert vážil zlobivé děti,
to jsou úkoly, které si zasloužily po
splnění sladkou odměnu. Děti úspěšně plnily přes 14 úkolů a dospělí se
s nimi mohli vrátit do pohádek, které
jistě mají dodnes rádi (třeba ježibaba
v otáčející se chaloupce na kuří noze
a Ivánkem). Během odpoledne mohli
návštěvníci zhlédnout i představení Rytířů země Zubra a dětem byl
k dispozici dřevěný prolézací hrad na
Borovince.

ČTYŘI DOHODY a HRDÝ BUDŽES aneb
DIVADLO POMŮŽE HNED DVAKRÁT
Dvě výjimečná
podzimní
beneﬁční představení
podpoří sociální
služby
Portimo,
o.p.s. Diváci se
mohou těšit v pondělí 29. září na Jaroslava Duška
& ČTYŘI DOHODY (cena 390
Kč, předprodej od 11. srpna). O
dva měsíce později, v pátek 21.
listopadu budeme mít příležitost
přivítat Báru Hrzánovou v hlavní
roli již legendárního kusu HRDÝ

BUDŽES (cena 350 Kč, předprodej od 10. října), který bude vrcholem programu celodenní beneﬁce
Na jedné lodi – na vlně svobody,
kterou pořádá Portimo s podporou Města Nové Město na Moravě
a KOUS Vysočina při příležitosti
čtvrtstoletí, které v listopadu uplyne
od převratných událostí roku 89.
Obě představení začínají v 19 hodin
v novoměstském kulturním domě,
rezervace vstupenek jsou možné na
reditelka@portimo.cz nebo telefonicky na čísle 733 664 321.

Nově utvořené družstvo žen domanínského Sboru dobrovolných hasičů čestně obstálo v okresní soutěži konané ve Věchnově a připravují se
na další regionálně soutěže.

Nová stáj jízdárny Eden
Přijďte nás navštívit do nové stáje jízdárny Eden.
Kde nás najdete? V bývalé budově kravína v zemědělském areálu
na Novém Dvoře. (Hlavní vchod do stáje jsou zelená vrata zcela
vlevo – viz foto.)
Přemýšlíte, co nového by mohly Vaše děti o prázdninách ještě
zažít? Domluvte jim u nás jízdu na koni. Kontaktní osoba: Hana
Bernovská, telefon: 603 444 598.
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Projekt Zdravé stromy pro zítřek, ošetření lípy
V březnovém Bystřicku jste byli
informováni o tom, že jsme uspěli se
žádostí o bezplatné ukázkové ošetření stromu v pátém ročníku projektu
Zdravé stromy pro zítřek. Naši lípu
malolistou v parku na ulici Tyršova
přijeli 25. června 2014 ošetřit dva arboristé s certiﬁkátem European Tree
Worker.
Hlavním smyslem celé akce bylo
ukázat, jak správně pečovat o vzrostlé stromy, vzdělávat majitele stromů
z pohledu odborné péče a také zvýšit
povědomí veřejnosti o arboristice.
V rámci akce během komentovaného ošetření stromu se přítomní
včetně žáků ZŠ Nádražní seznámili
se základy atraktivní práce arboristů,
stromolezců.
Lípa s dutinou byla citlivě zbavena
nevhodně rostoucích větví, přičemž
její habitus zůstal zachován. Vlastní
dutina se podle současných trendů
neošetřuje, protože se stává důležitým
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biotopem pro jiné rostliny a živočichy.
Až půjdete parkem, zvedněte hlavu
a podívejte se, jak vypadá strom po
tříhodinovém ošetření. A možná ani
nepoznáte, že po zdravotním řezu,
který je často pro laika nepostřehnutelný, odvezli pracovníci TS města a.s.
traktorovou vlečku plnou větví. Takto
ošetřovaný, byť poškozený strom, má
před sebou perspektivu ještě několika
desetiletí růstu. A jedna zajímavost na
závěr. Veškeré řezy v koruně stromu
byly provedeny ruční pilou. K motorové pile arbotista sahá až v případě
velkých redukčních řezů.
Ošetření stromu umožnila Nadace
Partnerství, Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, o.s. a Mendelova
univerzita v Brně. Všem partnerům děkujeme. O celém projektu se můžete
dozvědět více na webových stránkách
www.zdravestromy.cz.
Miloš Šibor,
Odbor správy majetku a investic

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Projekt Obce sobě má za sebou první etapu
Projekt Podpora meziobecní spolupráce, (reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/
B8.00001), neboli Obce sobě, jehož
smluvním partnerem se stalo město
Bystřice nad Pernštejnem, je v plném
proudu. Do projektu se v celé republice zapojilo již 187 území ORP z celkových 205, podpora je tedy veliká.
Cílem projektu, jehož garantem
je Svaz měst a obcí ČR a je plně ﬁnancován z prostředků OP LZZ, je
především vytvořit podmínky pro meziobecní spolupráci. Výstupem bude
strategie se zpracovanými návrhy řešící hlavní problémy, které vyplynuly
z místního šetření a z analytické části.
Výsledná strategie bude obsahovat
návrhy pro budoucí spolupráci mezi
obcemi v oblasti školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství
a cestovního ruchu. Tyto dokumenty
z území budou pro obce základem
pro čerpání ﬁnančních prostředků jak
z národních, tak evropských zdrojů.
V otázkách možné spolupráce mezi
obcemi slouží všem obcím bezplatná
právní poradna na kontaktu poradna@obcesobe.cz
V průběhu jarních měsíců probíhaly rozhovory zástupců realizačního týmu se starosty a zástupci obcí
správního obvodu ORP Bystřice nad
Pernštejnem. Díky těmto rozhovorům
se podařilo získat velmi podnětné informace a názory, které přispěly nejen
k vytváření výsledných dokumentů,
ale jsou podnětem pro stále se rozšiřující činnost Mikroregionu Bystřicko,
se kterým tým velmi úzce spolupracuje. Díky aktivitě starostů se podařilo
vyplnit potřebné dotazníky, které vyhodnotily dosavadní úroveň spoluprá-

ce mezi obcemi, problémy a možnosti
nejen ve sledovaných oblastech.
Informace, názory a požadavky,
které realizační tým získal během rozhovorů se starosty, budou Svazu měst
a obcí ČR sloužit jako argument při
projednávání změn v legislativě včetně legislativy ﬁnanční. Projekt by měl
být přínosem pro všechny kategorie
obcí, z dlouhodobého hlediska zejména pro ty nejmenší.
Rozpracovaná výsledná strategie
včetně návrhů řešení byla se starosty
projednána na setkání v rámci členské schůze Mikroregionu Bystřicko
26. června. Ač se objevily pochybnosti ohledně ﬁnancování a smysluplnosti
projektu, jsou si zástupci obcí vědomi,
že projekt jim bude prospěšný, pokud
budou sami chtít a pokud se nebudou
bát zapojit.
Dalším výsledkem projektu bude
zpracovaná strategie cestovního ruchu
pro oblast Bystřicka, která se bude týkat především vyhledání nových příležitostí a využití potenciálu místních
lokalit pro cestovní ruch, budování
identity regionu, spojeného managementu turistické destinace a ujednocení a zpřehlednění celkové nabídky.
Realizační tým by velmi ocenil typy
a nápady, které by našemu regionu
mohly v této oblasti pomoci. Na části
cestovního ruchu se začalo pracovat
v měsíci červnu a celková strategie
i z oblasti školství, sociální a odpadů
bude dokončena do jara příštího roku.
Veškeré dotazy a náměty k projektu
pište na Lenka.Vichova@bystricenp.
cz
Za realizační tým projektu Obce sobě
Lenka Víchová

Létání se nebojíme
Uživatelé Denního stacionáře Bystřice nad Pernštejnem se zúčastnili v sobotu 21. 6. leteckého dne Open skies for handicap v Hradci Králové. Byl to
první celodenní výlet uživatelů a pracovníků stacionáře. Delší cestu jsme si
krátili zpíváním a povídáním o tom, co nás na letišti čeká. Po příjezdu do
Hradce Králové jsme byli velmi mile překvapeni, s jakou ochotou a úsměvem na tváři nás pořadatelé přivítali. Celá akce, věnována lidem s hendikepem, byla doplněna bohatým doprovodným programem, do kterého byli
zapojeni hasiči, policisté, kynologický klub, záchranáři, vojáci a letci. Uživatelé tak měli příležitost zastřílet si s vojáky, zkusit manipulovat s dělem, prohlédnout si tank zevnitř a seznámit se s různým vojenským vybavením. Celým dnem nás provázela velmi přátelská atmosféra, která přispěla k tomu, že
někteří uživatelé překonali počáteční obavy a přihlásili se na vyhlídkový let
vojenským letadlem. Nám pracovníkům se během příprav k letu tajil dech,
ale s nadšením jsme sledovali, jak naši uživatelé překonávají svoje bariéry
a jdou „přes překážky až ke hvězdám“. Byl to úžasný zážitek, který bychom
velmi rádi zopakovali i následující rok.
Petra Königová

Denní stacionář v Bystřici n. P. již půl roku otevřen
Bystřický denní stacionář pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením je v provozu již pět měsíců. Od
slavnostního otevření, které se konalo
koncem ledna, navštěvují stacionář uživatelé ve věku od 6 do 55 let každý všední den, vždy od 7.00 do 16.00 hodin.
„V současné době navštěvuje službu
během týdne 13 uživatelů. Maximální denní kapacita 10 uživatelů je stále
nenaplněna, proto oslovujeme nové
žadatele a vyjednáme s nimi podmínky
nástupu,“ uvedla pracovnice stacionáře
Mgr. Michaela Jamborová.
Uživatelé se účastní činností podle
svých přání a potřeb. Mezi velmi oblíbené aktivity patří práce v keramické
a výtvarné dílně, kde vznikají první
výrobky a výtvarná díla. V zařízení je
vytvořen denní plán činností, mezi které patří nácvik běžných denních úkonů,
kterými se uživatelé učí co největší
samostatnosti. Za dohledu pracovníků
chodí na nákupy potravin, z nichž si
sami připravují svačinu. Učí se tak hospodařit s penězi, psát nákupní seznam,
orientovat se v obchodě. Pracovníci
se snaží do těchto činností zapojovat
i uživatele, kteří nejsou schopni samostatného pohybu. Pomáhají při vaření,
zkouší vůně a chutě pokrmů, pomocí
hmatu se učí poznávat předměty. Činnosti berou jako důležitou odpovědnost, což posiluje jejich sebevědomí

a schopnost prosadit se.
S přibývajícím pěkným slunečným
počasím začínají uživatelé během dne
využívat i zahradu, která obléhá stacionář. První otevření zahrady se konalo
v den pálení čarodějnic, kdy si uživatelé
společně s rodiči a panem místostarostou města Bystřice Mgr. Josefem Vojtou
opekli něco dobrého na zub, společně
spálili vyrobenou čarodějnici a zazpívali si s kytarou. Před otevřením zahrady
uživatelé s pracovníky vyseli trávník
a připravili půdu pro záhonky, kde budou moci zasázet květiny či drobné
ovoce a zeleninu. Rádi bychom umožnili uživatelům, aby se sami rozhodli,
jakou rostlinu si na zahradě zasejí, poté
se o ni postarají a bude „jen jejich“.
V rámci pobytu v denním stacionáři
navštěvujeme místní kulturní akce jako
jsou akce pořádané kulturním domem,
Majáles, Africká noc a další. Ještě před
letními prázdninami plánujeme dva
celodenní výlety do Hradce Králové
a Velkého Meziříčí. Prázdniny bychom
chtěli zahájit „Nocováním ve stacionáři“, kdy by mohli uživatelé ve stacionáři
přespat. Připraveny pro ně budou soutěže a zábavný program.
Kontakt na vedoucí stacionáře
v Bystřici n. P.:
Bc. Petru Königovou, DiS., tel:
733 592 268
Petra Königová

RESTAURACE KOH-I-NOOR V DALEČÍNĚ
ZNOVU OTEVŘENA OD 1. 7. 2014
Domácí česká kuchyně
Nabídka denního menu od pondělí do pátku cena od 70,- do 75,Při pravidelném nebo větším
odběru obědů možnost slevy!
(vhodné pro firmy)
Super ceny , pivečko 10° 0,5l za
20,- 11° 0,5l za 21,Možnost různých akcí, rautů, svateb, narozenin, pohřební hos ny,
briefingů, podnikové akce atd..
Možná i vegetariánská strava
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Dle dohody možnost přípravy
různých rautů, švédských stolů
a jiného občerstvení
V případě zájmu volejte na tel.:

739 836 951

nebo pište na email LenkaNepejchalova.kohinoor@email.cz.
Více info o různých akcích na facebooku restaurace KOH-I-NOOR (rezervé můžete psát i na facebooku
pod restaurací KOH-I-NOOR).
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ZPRÁVY Z MĚSTA

JOSEF VOJTA

Hovory s radními
vznikl malý bystřický okruh, který
by měl být, alespoň v mých představách, první částí velkého bystřického
okruhu. Tento okruh však nemohu
s jistotou slíbit, protože, jak už jsem
předeslal, záleží na mnoha aspektech. Jednak bude nutné opět jednat
s velkou řadou vlastníků pozemků,
ale hlavní slovo bude mít v této věci
samozřejmě zastupitelstvo města.

Mgr. Josef Vojta
místostarosta města
Co se Vám v tomto volebním období podařilo prosadit, z čeho jste
měl největší radost?
I když z hlediska výše investice to
není ta největší stavba, radost mi udělala realizace cyklostezky podél řeky
Bystřice. Jedná se o liniovou stavbu,
kde bylo nutné jednat a dohodnout
se s mnoha vlastníky pozemků. Proto práce na přípravě tohoto projektu
trvala asi dva roky. Podle ohlasů
obyvatel si myslím, že tato dvouletá
práce spojená s přípravou stála za to.
Díky cyklostezce mnoho našich spoluobčanů poprvé obulo in-line brusle
a častěji usedá i na kolo. Právě i z tohoto důvodu se chci i nadále těmto
aktivitám věnovat. V současné době
připravujeme cyklostezku od vlakového nádraží podél trati k Hájům, až
k silnici spojující Domanínek s Rozsochami. Realizací tohoto záměru by

Volební období se blíží ke svému konci. Jak hodnotíte spolupráci zastupitelstva, narážel jste často
na rozdílné názory kolegů?
Různé názory jsou kořením každého rozhodování a posouvají věci
kupředu. Jsem rád, že na městské
radě jsou slyšet názory každého a můžete mi věřit, že nalézt řešení není
vždy jednoduché. Nicméně jsem
rád, že každý člen rady je schopen
říci svůj názor podložený vhodnými
argumenty. Snad proto nedochází
v radě města k nějakému bezhlavému či chaotickému dohadování. Velice dobře si uvědomuji, že mnoho
věcí není černobílých, a proto si vážím kolegů radních, kteří byli vždy
schopni a ochotni dojít k věcnému
rozhodnutí i přesto, že pro některého z nich šlo o řešení kompromisní.
Co se Vám v Bystřici líbí, co byste pochválil?
Stejně jako já i naši spoluobčané
jsme postiženi i určitým druhem
provozní slepoty. A pokud vidíme,
vidíme jenom nedostatky. I přesto,
že ve městě budujeme vše pro naše

V TIC DOSTANETE
MIMOŘÁDNÉ LETÁKY
Na sezónu jsme opět vydali další
propagační letáky. Pomineme-li minule
prezentovaných deset brožurek o nových cyklotrasách, které zhusta křižují
náš nádherný kout země, vyšla druhá
vydání letáků obcí Dalečín, Dolní Rožínka, Karasín, Strážek a Zvole. První
vydání už byla rozebrána, a tak jsme
přikročili k vydání s nepatrnou obsahovou i graﬁckou úpravou. A vše od textů
a fotograﬁí až po sazbu jsme zvládli
opět vlastními silami. Letáky dostanete
bezplatně v TIC Bystřice.
A propó! Naše propagační materiály obdivují turisté z celé vlasti.
„Perfektní informační středisko,
všichni ochotní, velmi pěkná nabídka informačních brožur. Jen tak dále.
Děkuji,“ zapsala do kroniky cyklistka
z Nymburka.
Jen o dva dny později se přidal
turista z Brna: „Nepokazili jste se –
tak takové íčko nemáme zatím ani
v Brně!“ Pod jeho zápis se podepsalo
i jeho pět druhů z Oder a z Ostravy.
Valtice docela dobře proﬁtují z cestovního ruchu, na náměstí pod zámkem
mají také informační centrum, ale žádnou pěknou brožurku v něm nedostanete. Jen seznam hotelů a restaurací a
maximálně kousek papíru o chystaném
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koncertu. Při takovém porovnání lze
opravdu ocenit bystřické materiály. My
zdarma rozdáváme nádherně vybavené knížečky o městě, o možnostech
výletů, o divech našeho kraje, o vodohospodářské stezce, Zubštejnu a o dalších zajímavostech. K tomu přes čtyři
desítky brožur o jednotlivých obcích
mikroregionu.
Dosvědčuje to, že představitelé
města na propagaci turismu u nás nešetří a také to, že se daří získávat a realizovat nejrůznější granty, které pak
většinu nákladů pokryjí. Jsme rádi, že
se naše produkty líbí a že tedy první předpoklad pro zvýšení návštěvnosti regionu je vytvořen.
-red-

Jaké největší problémy (které
pravděpodobně přejdou do dalšího volebního období) podle Vás
v nejbližší době na Bystřici čekají?
Dlouhodobým problém našeho
města je vysoká nezaměstnanost
a málo pracovních příležitostí, zejména pro ženy. Přesto, že je nám některými občany vytýkáno, že jsme do
města nepřivedli investory, chtěl bych
je přesvědčit o opaku. Vedení města
dělá maximum pro získání nových
investorů. Sami pozemky intenzivně
nabízíme, a pokud se jenom doslechneme o možném zájemci, okamžitě
vyjedeme jednat. Bohužel, všichni si
asi uvědomujeme, že poloha našeho
města investory příliš neláká.
Zároveň jsem velmi rád, že nejenom větší stávající ﬁrmy v Bystřici
prosperují, rozšiřují svoji činnost a
zaměstnávají stále více lidí. Velmi také
oceňuji aktivitu GEAMu, který zkouší veškeré možnosti pro rozšíření své
činnosti a udržení pracovních pozic.

opět kandidovat? Pokud ano
a uspějete, na co se zaměříte ve
Vaší práci?
Ano, budu kandidovat. Jako prioritu v programu má naše Sdružení za rozvoj bystřického regionu
opravu bytových domů. V současné
době byly dokončeny práce na výměně oken na sídlišti I a pro příští
rok plánujeme masivní investici do
výměny oken a oprav fasád na sídlišti II. Bohužel, investice do bytových domů jsou opravdu nákladné.
Nelze všechny domy opravit během
jednoho roku. Opravy tedy probíhají postupně. Opravy bytového fondu
představují nekonečný běh na dlouhou trať. Hned po dokončení venkovního vzhledu domů je nutné plánovat
opravy vnitřních prostor. Dalším
úkolem příštího volebního období je
dokončení velkých stavebních akcí,
tedy centra EDEN a zimního stadiónu. Pokud hovoříme o dokončení stavebních akcí, jedná se, dle mého názoru, o tu jednodušší část naší práce.
Už nyní probíhají veškeré přípravy
na plynulé zprovoznění dokončených
investičních akcí, které představují
především propagaci a nastavení provozních podmínek na nejvyšší možnou míru racionalizace, která umožní
provozování těchto zařízení s ekonomicky přijatelnými výsledky. Vím, že
nás občané bedlivě sledují, a proto si
uvědomuji svoji míru zodpovědnosti
ve své práci. Veškeré akce se snažíme
plánovat s důkladným rozmyslem.

Budete v podzimních volbách

Redakce

spoluobčany, těší mě velice, jak prostředí našeho města vnímají jeho
návštěvníci. Přestože se mnou bude
mnoho lidí polemizovat, návštěvníci naši Bystřici vnímají jako město
čisté, uklizené, většinou se vzorně
udržovanými trávníky, s nadprůměrnou volnočasovou infrastrukturou
a krásnou okolní přírodou. Tyto klady chceme využít i v další intenzivní propagaci související s rozvojem
cestovního ruchu.

VRCHOLOVÉ RAZÍTKO NA ZUBŠTEJNĚ
682 m vysoký vrch nad vesničkou
Pivonice ozdobený po věky zříceninou hradu Zubštejn a skvostnou
vyhlídkou do okolí, je od soboty
19. července i cílem sběratelů turistických suvenýrů.
V rámci X. ročníku Festivalu
historického šermu, hudby a tance
na hradě Zubštejně bylo slavnostně
pokřtěno a následně umístěno právě
na této bystřické dominantě první
vrcholové razítko v kraji. Bystřicko
tím získalo nový primát na Vysočině – vrcholové razítko je zde prvním
v Kraji Vysočina. Graﬁka otisku
je ztvárněním ruin hradu, názvem
„Zubštejn“ s hodnotou nadmořské
výšky a odkazem na web vrcholovarazitka.cz.
Bytelná litinová schránka s velkým kulatým razítkem připevněným
na lanku byla v rámci sobotního
odpoledního programu přítomným
představena a za přítomnosti místostarosty města pana Josefa Vojty
slavnostně pokřtěna šampaňským.
Když razítko absolvovalo první nápor zájemců o otisk – zpravidla na
vlastní kůži, umístil doprovodný
tým schránku s razítkem na její stálé
místo. Tím je pravá strana dřevěného mostu na vlastní zřícenině hra-

du, a to na straně paláce, přímo pod
hlavní věží hradu.
Razítko se obsluhuje snadno:
schránka má dvířka, po jejichž otevření stačí vyjmout razítko a podušku, a orazit svůj sešit, pohlednici
nebo ruku přímo na trámku, na kterém je schránka umístěna.
Garantem razítka je Město Bystřice nad Pernštejnem, které ho bude
pravidelně kontrolovat. Ať už se
vydáte na Zubštejn pěšky nebo na
kole, nezapomeňte dojít až k razítku
a otisknout si jej na památku.
Lenka Víchová
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Provoz Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK) byl spuštěn
Bystřičtí občané a občané obcí Věžná, Rožná a Rozsochy mají od
1. 7. 2014 možnost využití výhod zapojení vlakového spoje tratě č. 251
do IDS JMK. Tím se vytvořil prostor pro využití integrované pásmové
jízdenky i v MHD města Brna. Čili se jedná o zjednodušení a zlepšení
komfortu cestujících ve směru jízdy na Brno.
Samozřejmě je věci samotného
cestujícího, jaký způsob odbavení
si vybere, tedy jestli využije stávající tarif ČD nebo tarif IDS JMK. Jak
je vidět z níže uvedené tabulky, je
využití tarifu IDS JMK pro cestující výhodné. Pracovníci ČD jsou poučeni o tom, že mají tento tarif IDS
JMK nabízet spolu s tarifem ČD.
Tedy pokud si pásmovou jízdenku
zakoupíte, musíte ji označit v označovači, který se nachází ve stanicích
Rožná a Bystřice nad Pernštejnem.
V zastávkách Věžná, Rozsochy
a Rovné-Divišov, kde samozřejmě
není výdej jízdenek, je možno tuto
jízdenku zakoupit u průvodčího,
který ji následně označí.
Závěrem musíme konstatovat,
že počátek jednání města Bystřice
nad Pernštejnem o možnosti zapojení do IDS JMK byl v roce 2010.
Tehdy Krajský úřad Kraje Vysoči-

na rezolutně odmítl vydat souhlas
k zapojení Bystřicka do integrovaného systému jižním směrem. Opětovně se otázka otevřela na „vyšší
úrovni“ loni, kdy město Bystřice
nad Pernštejnem spolu s obcemi
Věžná, Rožná, Rozsochy a Rovné-Divišov mělo vypracovanou studii
o předmětném zapojení. Nicméně
samospráva Kraje Vysočina opět
rozhodla negativně. Po dalších intervencích všech obcí došlo dne
9. 4. 2014 k vydání souhlasu se zavedením tarifu IDS JMK na traťovém úseku tratě č. 251 Nedvědice
– Rovné-Divišov. Povinností všech
zapojených obcí bude úhrada propadu výnosů z přepravy cestujících
Českým drahám z titulu uznávání
tarifu IDS JMK v úseku tratě č. 251
Nedvědice – Rožná – Bystřice nad
Pernštejnem – Rovné-Divišov.
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
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Tarif ČD/jednotlivé plné jízdné

Kč

Tarif IDS JmK/jednotlivé plné jízdné Kč

Bystřice n.P – Nedvědice
Bystřice n.P. – Kuřim
Bystřice n.P. – Tišnov
Bystřice n.P. – Brno - Královo Pole*

23,65,50,78,-

Bystřice n.P – Nedvědice
Bystřice n.P. – Kuřim
Bystřice n.P. – Tišnov
Bystřice n.P. – Brno - Královo Pole*

27,56,42,63,-

Vysvětlivky: *Jízdné do Brna je vztaženo k přestupnímu bodu IDS JMK: Brno
- Královo Pole.
Poznámka: V rámci tarifu ČD možno využít slev IN50, IN25 …….
Ceník ČD: http://www.cd.cz/assets/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/ceniky-jizdneho/cenik1-9-12-2012.pdf
V rámci tarifu IDS JMK možno využít např. předplatních jízdenek /měsíční, čtvrtletní, roční/
Ceník IDS JMK http://www.idsjmk.cz/cenik/Cenik.pdf
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Druhá sobota na Zubřích stezkách
V sobotu 12. července se natěšeným cyklistům podařilo prověřit, co
místní terén v okolí Bystřice může
nabídnout za krásy. Počasí bylo
tentokrát opravdu vydařené, a tak
se čtrnáctičlenná skupina vydala na
vyjížďku Za Uranem.
Trasa nás na 45 km postupně zavedla k památné Humpolíčkově lípě
na Kovářové, v Nedvědici jsme se
rozdýchali před výšlapem do Sejřku a pak už jen stále do kopce a z
kopce. Většina účastníků tak poprvé
zavítala do Rakového, Klokočí, Lopat, Sečan a do krásného údolí řeky
Loučky, kde se jízda na kole nejednou změnila v překážkový běh. Navštívili jsme také Olší, projeli uranové rudní revíry a křížem krážem prozkoumali krajinu mezi Nedvědicí
a Bukovem.
Cyklistická sezóna je v plném
proudu, sobotní trasa tedy mohla
prověřit, jak kdo natrénoval. Všichni
jsme ale zpátky v Bystřici končili
s úsměvem a to i ti, kteří letos vyjeli
poprvé . A dokonce bez jediného
defektu.
Věřím, že se všichni účastníci
dobře bavili, nenechali se rozházet
nástrahami terénu a děkuji za výbornou atmosféru doplněnou zpěvem
a recitací.
Příští výlet se uskuteční 30. srpna a povede po cestách a cestičkách
všeho druhu na ta nejkrásnější rozhledová místa na Bystřicku. Je určitě
na co se těšit. Méně odhodlaní cyk-

listé a rodiny s dětmi nemusí smutnit. Třetí cyklovýlet mohou společně s námi zahájit u TIC a vydat se
na Zubštejn, který bude naší první
zastávkou a kde svůj výkon zpečetí
nově umístěným vrcholovým razítkem.
Věříme, že se společné cyklovyjížďky stanou příjemným zážitkem,
který si nenecháte ujít. Více informací, dotazy, přání na cyklovýlet a
cokoliv dalšího pište na Facebook
na proﬁl Zubří stezky nebo na e-mail
LenkaVichova@email.cz.
Lenka Víchová

Cyklovýlet p
Cyklovýlet
po
o ZZubřích
ubřích sstezkách
tezkách

ZZA
A ROZHLEDY
ROZHLEDY

v sobotu 30. srpna v 9:30
Přijeďte k TIC v Bystřici nad Pernštejnem

Trasa povede přes
BnP – Dvořiště – Zubštejn – Koroužné – Dědkovo –

Bolešín – Věstínek – Horní les – Chlum – Vír – Karasín –
BnP
Délka trasy 45 km ( pro zájemce 31 km)
Vhodné pro trekové / horské kolo
Jedeme za každého počasí -
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Eastern Regional Research Center je jedním ze 4 hlavních, vládou
ﬁnancovaných, regionálních výzkumných center zemědělského
a potravinářského výzkumu v ARS
(the Agriculture Research Service),
the United States Department of
Agriculture. Zahraniční stáž v Eastern Regional Research Center ve
Wyndmooru v Pensylvánii byla pro
studenty nepochybně jedinečnou
příležitostí seznámit se s americkým
vzdělávacím systémem, zemědělským a potravinářským sektorem,
chovem mléčného a masného skotu
a s problematikou potravinářské legislativy. Během odborných přednášek se studenti mohli detailněji

seznámit s řešením aktuálních otázek výzkumu vedeného nejen na oddělení Dairy and Functional Food.
V rámci absolvované odborné stáže
v USA bylo realizováno několik
exkurzí na farmách a v potravinářských provozech. Studenti si s sebou neodnesli jen certiﬁkáty o absolvování zahraniční stáže, ale také
spoustu cenných informací a poznatků v oblasti zemědělského a potravinářského výzkumu. Domů se vraceli s posílenou motivací a zájmem
o zvolený obor a bohatší o nové kamarády, které získali na univerzitě
Delaware Valley College v Doylestownu a kteří pro ně budou dozajista
hnacím motorem v jejich další výuce
anglického jazyka. O své získané poznatky se podělili se
svými spolužáky, a to formou
prezentací na jednotlivých
školách. Účast na zahraniční
stáži v USA byla realizována v rámci projektu OPVK
CZ.1.07/2.4.00/17.0022
„Partnerská síť Agronomické
fakulty MENDELU s komerční sférou“, klíčová aktivita

Finanční gramotnost

Město Bystřice nad Pernštejnem všechny zve na

tentokrátee

Poslání zahraniční stáže
studentů VOŠ v USA bylo splněno

V současné době je velice důležité, aby i žáci na základních
školách byli seznámeni s tématy
týkajícími se ﬁnancí.
Ve středu 18. 6. 2014 se
uskutečnil ve třídách 9.B a 9.C
projektový den Finanční gramotnost. Nejprve probíhalo teoretické seznámení s vybranými
okruhy z této oblasti. Děti si
získané vědomosti ověřily formou
soutěží. Část dne vyplnila návštěva vzdělávací ﬁrmy ZFP GROUP
AKADEMIE v Bystřici n. P. V této
ﬁrmě se nás ujali lektoři Jitka Mynářová a Petr Vázler. Měli připravený
program, který se nesl v duchu sloganu „ Pojďte a naučte se rozumět
svým ﬁnancím.“

Následující den v tomto projektu
pokračovala třída 9.A, která se ve
škole společně se žáky 6. ročníků
zúčastnila besedy „Rizika bankovních půjček a úvěrů“ pod vedením
paní Ivany Chudárkové z Občanské
poradny.
Marcela Černá a Dana Kuncová,
ZŠ TGM

Výrobek budoucnosti
Železárny Štěpánov pod záštitou
paní Miroslavy Němcové, poslankyně parlamentu ČR, vyhlásily již
7. ročník soutěže manuální zručnosti
na téma Výrobek budoucnosti. Matyáš Hégr, žák 6. A, ZŠ Bystřice n.
P., Nádražní 615 vyrobil Solar Wallet zkráceně SW. Je to peněženka na
solární pohon (obnovitelný zdroj),
která slouží jako baterka a nabíječka mobilu. Panely vyrábí kolem
6 V a zdroj energie vložíte do kapsy
a můžete ho využít v místech, kde
není zdroj elektrické energie. Tento
výrobek získal 1. místo v kategorii

jednotlivců. Matyášovi Hégrovi děkujeme a blahopřejeme.
Dagmar Pivková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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HLEDÁTE STYLOVOU KAVÁRNU? PAK JE TU FRANQUEZA
Nejenom občané našeho města, ale i jeho návštěvníci si nemohli nevšimnout tajemného zákoutí v nově rekonstruovaném domě na náměstí (tam,
kde sídlí i GE Monay bank) s příjemnou a velmi stylovou kavárnou s ještě
stylovějším názvem Franqueza.
Přesto, že mnoho lidí nedávalo
zpočátku příliš mnoho šancí na její
„přežití“, kavárna zde funguje již více
jak rok a půl a za tu dobu si našla své
pravidelné návštěvníky a vždy potěší
i nově příchozí.
V Bystřici jde dle našeho názoru
o ojedinělé spojení tvořivého lidského
ducha a chuti s příjemným nádechem
francouzského šarmu a pohody. Proto
si myslíme, že si zaslouží naši bližší pozornost. Položili jsme tedy pár otázek
provozovateli kavárny panu Vagrčkovi.
Kdo přišel s nápadem otevřít kavárnu v Bystřici? Jak dlouho se nápad rodil?
Nápad otevřít v těchto úžasných prostorách kavárnu vlastně ani nebyl náš.
Náhoda nás svedla dohromady s majiteli tohoto objektu. Při jeho prohlídce
v době, kdy již probíhala rekonstrukce
a dům byl plný řemeslníků, jsme nahlédli i do této místnosti. I přes aktuální
stav, ve kterém se právě nacházela, na
nás působila až magicky. Jsme milovníky věcí pocházejících z již zašlých časů
a tento prostor sám o sobě nás ihned
zaujal svojí důstojností a klidem, který
tu člověk pociťoval. Jakoby se tu kdysi
zastavil čas. Z výkladu paní majitelky
jsme se dozvěděli, že prostory zatím nenašly využití a že by si tu jednou v budoucnu s manželem uměli představit
knihovnu s kavárnou. Přibližně od této
chvíle se věci pomalu začaly posouvat
kupředu směrem k dnešnímu stavu.
Každého návštěvníka ihned po
vstupu zaujme speciﬁcký design a
vybavení kavárny. To všechno je Vaše
práce? Kde jste sháněl vybavení?
Na samém začátku nás čekalo klíčové rozhodnutí o tom, jak kavárna
bude vypadat a jaký sortiment a služby
budeme nabízet. Velmi jsme zvažovali využití služeb poradenských ﬁrem z tohoto oboru, ale nakonec jsme
se rozhodli těchto nabídek nevyužít.
Musím přiznat, že v tomto rozhodnutí
hrály svoji roli i úsporné důvody, jelikož rozpočet byl pevně daný a tyto
poměrně nákladné služby nám do něj
již nezapadaly. O to větší potěšení pro
nás znamenala možnost realizace vlastních nápadů a myšlenek. Stav, v jakém
se kavárna nacházela při otevření, byl
výsledkem tříměsíční poměrně intenzivní práce, o kterou jsme se částečně
dělili s partou truhlářů, kteří mají na
svědomí zhotovení baru a barového
zázemí a dále kovářem, který doplnil
interiér zajímavými kovanými prvky.
Ostatní nábytek jsme zakoupili v prodejně Antik v Rozkoši u Humpolce,
kterou jsme objevili taktéž náhodou
a odkud se nám vůbec nechtělo.
Osobně mohu říci, že u vás na mě
vždy dýchne klid a pohoda, která se
projevuje snad i ve vašem klidném
stylu obsluhy. To jste vážně vždy tak

klidný a vyrovnaný?
Pokud jde o mě, práce „kavárníka“,
či spíše správně baristy, mě baví. Domnívám se, že to je obrovsky důležité.
Když přijedu ráno do kavárny již rozladěný tím, že vůbec musím vstávat
do práce a něco dělat, odpoledne pak
budu jen pokukovat po hodinkách, jak
pomalu to utíká a před zavíračkou pak
budu dávat hostům najevo, že už by
mohli dopít a jít, je zcela bez diskuzí
něco špatně. Každý host je u nás vítán
a každého hosta si vážíme stejně. Pravda, někdy je na nás znát únava, protože
práce to není jednoduchá a únavu jsme
se ještě úplně nenaučili kamuﬂovat.
Pozorný Bystřičák si všiml i aktivit souvisejících s kulturním programem kavárny. Co a jak často
návštěvníkům nabízíte?
V první řadě je potřeba zmínit „dřevěné divadlo pana Hrubce“ z Nového
Města na Moravě, které realizujeme
vždy jednu neděli v měsíci, a to především díky přispění města Bystřice
n. P. Divadlo si postupem času získalo
mnoho stálých příznivců a byť se nám
nyní podařilo rozšířit venkovní posezení, k uspokojení všech bychom potřebovali místa více, či spíše, u těchto
aktivit je mírně na překážku členitost
interiéru, která brání větší účasti. Tento
„problém“ se samozřejmě projevuje i
u ostatních kulturních aktivit, jako jsou
například hudební produkce. Měli jsme
tu čest přivítat u nás smyčcové kvarteto
Cappella Allegra z Bystřice nad Pernštejnem, dále rockovou skupinu Fuga
ze Žďáru nad Sázavou nebo skupinu
The Moribundus z Bystřice n. P., jejíž
druhé vystoupení právě připravujeme.
Musím také zmínit stálou expozici obrazů v prostorách kavárny. Po Anežce
Kunstarové a Liboru Antlovi u nás nyní
vystavuje své práce pan František Pillmayer. Během naší existence se nám
dále podařilo realizovat jednu „Barmanskou show“, kdy k nám zavítal mistr ČR a vicemistr Evropy pan David
Neumann se svojí ﬂair bartendingovou
podívanou. Musím také zmínit dvě
ochutnávky vín z vinařství Zapletal ve
Velkých Bílovicích, jejichž produkty
jsou součástí naší stálé nabídky a také
jednu ochutnávku pivních specialit ze
slovenského pivovaru Kaltenecker.
Je potřeba zmínit, že podobné akce
jsou již dnes standardem u podniků tohoto typu a i my budeme rádi, když se nám
podaří zákazníkům nabízet mimo konzumaci dobré kávy i jiné nevšední zážitky.

Bílovice. Naše aktuální nabídka vyšla
z již dříve realizovaných ochutnávek a
je výsledkem poptávky. Kompletní nabídku tohoto vinařství je možné nalézt
na: www.vinnesklepyzapletal.cz. Sám
bych ale případným zájemcům doporučil přijít ochutnat například „Rulandské
šedé“ (2013) – jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr – suché nebo „Pálava“
(2012) – jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů – polosuché. Milovníkům
červeného vína pak „Barrique Cuvée“
(2012) – víno s přívlastkem pozdní sběr
– suché, které získalo stříbrnou medaili
na soutěži Cuvée Ostrava 2013.
Nabídku pivních specialit pak neopíráme o stálé konkrétní produkty. Sestává se z tuzemských, belgických, skotských, slovenských a v poslední době
také německých piv a je spíše proměnlivá, především z důvodu dostupnosti
a také sezonnosti některých produktů.
Z aktuální nabídky bych čtenářům rád
doporučil například slovenské tmavé
pivo Kaltenecker Blues Ipa 17°, které je
pro milovníky pěnivého moku opravdovou lahůdkou. V průběhu letošního
jara jsme začali pivo také točit. Spolupracujeme s již zmíněným pivovarem
Kaltenecker na Slovensku v Rožňavě a
také s pivovarem Permon v Sokolově.
Oba patří mezi menší řemeslné pivovary a nabízejí celou škálu celoročních
nebo i sezonních produktů. Případní
zájemci mohou jejich kompletní nabídku zhlédnout na: www.kaltenecker.sk
nebo na www.obchod.pivopermon.cz.
Z nabídky Permonu bych osobně doporučil ochutnat „pšeničný speciál ochucený višňovým extraktem 11°“, nebo
Summer Ale 10°, který právě točíme.
Vaše nabídka se stále rozrůstá,
nyní se dostává i na různé cukrářské
speciality. Můžete nám je trochu přiblížit?
Velmi rád. Pro náš podnik je tento
segment předmětem neustálého hledání a myslím, že z celé naší nabídky
prošel nejaktivnějším vývojem. Dobrý
a kvalitní dezert ke kávě patří a také
my jsme se od samého začátku snažili
zákazníkům nabídnout ke kávě něco na
zub. Protože nemáme vlastní výrobu,
jsme odkázáni na nabídku cukráren,
pekařství a velkoobchodů. Základním
požadavkem pak je, aby dezert pěkně
vypadal, nabídl mimořádný chuťový
zážitek a samozřejmě byl i cenově dostupný.

Momentálně nám tato kritéria naplňuje „Pekařství Řečice“, odkud nakupujeme část jejich produkce jak cukrárenské, tak i pekařské. Na objednávku je
možné zajistit cokoliv z jejich nabídky,
kterou lze nalézt na: www.pekarstvirecice.cz. Nově tato kritéria splňuje také
Cukrárna Cherry v Předklášteří, která
nabízí zákazníkům originální dezerty
vlastní výroby. Kompletní nabídku této
cukrárny lze nalézt na: www.cukrarna-cherry.cz. Vše z jejich aktuální nabídky
je možné zajistit na objednávku.
Tento sortiment pak dle potřeby
doplňujeme zamražovanými dezerty z nabídky velkoobchodů, ale naše
preference jsou jednoznačně na straně
čerstvých produktů.
Na závěr stěžejní otázka. Káva
je jistě Vaší doménou. Jakou kávu
nabízíte a co byste nám o ní a o její
přípravě řekl?
Dobrá a kvalitní káva je pro chod
našeho podniku základním pilířem.
Výběru dodavatele kávy jsme věnovali
nemálo času, kterého však rozhodně
nelitujeme. Zákazníkům nabízíme
kávu značky La Boheme Cafe, konkrétně pak směs La Boheme Espresso
(Guatemala, Brazílie, Etiopie), která je
100% arabikou. Jedná se o sametově
hebké espresso s plným tělem a chutí
mléčné čokolády, mandlí a jemnými
tóny lesního ovoce. Tato káva se praží
v České republice přibližně týden před
expedicí. Zákazníkům tedy nabízíme
skutečně čerstvě praženou kávu, kterou
Vám u nás připravíme na ručním pákovém přístroji na espresso. Do budoucna
pak zvažujeme rozšířit nabídku o další,
alternativní způsoby přípravy kávy,
např. ﬁltrací nebo French press. V naší
nabídce je také možné nově nalézt bezkofeinovou kávu, po které jsme zaregistrovali celkem hlasitou poptávku.
Dále zvažujeme, či spíše již připravujeme prodej kávy zn. La Boheme, tzn.
jednak espresso směs, ale i další směsi
a taktéž jednodruhové kávy v 226 gramových baleních pro domácí přípravu.
Na závěr bych si dovolil zmínit, že společnost La Boheme je také přímým dovozcem čajů Harney & Sons, které jsou
také součástí naší nabídky. Pro případné zájemce je možné nalézt kompletní
sortiment kávy, čajů a příslušenství na:
www.labohemecafe.cz.
Děkuji za rozhovor.
Radek Vojta

Mnoho mých známých si libuje
v nabídce jak vašich speciálních piv,
tak i vín. Jaké druhy nabízíte a co
byste Vy osobně z tohoto sortimentu
návštěvníkům doporučil.
Dovolil bych si začít nabídkou vín,
kterou jsem již zmínil při předešlé
otázce. Aktuálně nabízíme a doporučujeme vína z vinařství Zapletal Velké
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Expozice živých ryb OTEVŘENA!
Městské muzeum otevřelo unikátní expozici živých ryb, která nemá na
Vysočině obdobu!
Tradice rybníkářství je typická především pro území jižní Čechy, avšak
měly by se připomínat i oblasti ostatní, ty, které v minulosti hrály neméně
důležitou roli v tehdejším hospodářství. Mezi takovou netypickou oblast
patří Vysočina, snad i proto, že páni
z Pernštejna obrazně řečeno „položili
základní kámen“ k rybníkářství, které
se teprve později rozšířilo na jiná více
vhodná území. O rozvoj tohoto oboru se zasloužil především Vilém II.
z Pernštejna a rybniční síť byla dále
rozšiřována i za Jana z Pernštejna.
Expozice je umístěna ve sklep-

ních prostorách muzea. Jedná se
o tři velkoformátová akvária rozdělená tématicky na Rybniční mělčinu,
Proudovou řeku, Přehradu s dravci
a 2 menší, kde najdete chráněné rybičky, úhoře a mníka. Součástí je doprovodná expozice starých navijáků,
prutů a dobové reklamy vztahující se
k rybářským potřebám.
Rybí expozici vytvořili a stále se
o ni starají vedoucí muzea a rybář
Vladimír Cisár se synem Vladimírem
- rovněž vášnivým rybářem. S vedoucím muzea pracovnice Turistického
informačního centra v Bystřici n. P.
udělala rozhovor, viz níže.
-iv-

O expozici s vedoucím muzea PhDr. Vladimírem Cisárem
Z jakého důvodu vystřídala
sbírkové předměty a exponáty
expozice živých ryb?
Vlhké sklepní prostředí těmto sbírkovým předmětům nesvědčilo, bylo
potřeba provést změnu. Rozhodli
jsme se pro přemístění exponátů do
prvního patra muzea - do místnosti,
kde je krásná zrestaurovaná šablonová výmalba. Nastala ovšem otázka,
čím zaplnit volné prostory. Bylo potřeba zohlednit náročnější podmínky
ve sklepení a samozřejmě návaznost
na tématiku muzea. Vše vedlo k nápadu vytvořit expozici zaměřenou na
živé ryby Vysočiny.
Jste vášnivý rybář, má to nějakou souvislost s tvorbou této
expozice?
Rybaření je mým velkým koníčkem. Spousta dětí se k vodě nedostane, jsem tedy rád, že se i v muzeu mohou setkat s živou přírodou
a prohlédnout si rybičky z bezprostřední vzdálenosti.
Jak dlouho expozice vznikala?
Výstavba expozice vznikala asi
rok a půl. Bohužel nás provázela
řada problémů týkající se technického zázemí i samotných ryb.
Jaké druhy ryb zde můžeme
vidět?

Jsou zde ryby, které najdeme
v rybníku, řece i přehradě. K rybníku neodmyslitelně patří kapři, líni,
cejni, cejnci či hrouzci, … V řece
můžete vidět parmy, ostroretky, jelce… Přehradě dominuje sumec, najdeme zde i štiky, candáty a okouny.
Odděleně je zde pak i úhoř a mník.
Jakým způsobem je výstava
propagována?
V blízké době vzniknou nové
propagační letáčky muzea. Máme
také webové stránky, facebookový
proﬁl. Několik článků vyšlo v tisku
a také byla natočena reportáž pro
Zpravodajství České televize.
Od sochařky Mirky Špačkové
jsme zakoupili Rybí fontánu. Na
pískovcovém podkladu je vytvořena nerezová konstrukce z patinovaného laminátu s motivem ryb, které
se díky proudu vzduchu otáčí. Je to
takový náš talisman.
-DJ-

PŘIŠLO POŠTOU

Návštěva muzea

Dne 2. 7. 2014 jsme také my, klienti Domova pro seniory Mitrov, navštívili Muzeum města Bystřice nad Pernštejnem. Byla to jedna z akcí našeho
výletu. V muzeu bylo vidět spoustu zajímavých expozic, pravěké osídlení
města, historický a kulturní vývoj a přehled starých řemesel podle jednotlivých cechů. Dále byla předmětem prohlídky těžba uranu na Vysočině,
etnograﬁcká, mineralogická, entomologická sbírka a historická produkce
Štěpánovské slévárny.
Věnovala se nám příjemná a ochotná průvodkyně, která podala podrobný
výklad k jednotlivým expozicím. Prohlídku nám umožnila zcela zdarma, což
nás všechny mile překvapilo. Odcházeli jsme spokojeni a s dobrou náladou.
Budeme se těšit na některou z dalších kulturních akcí. Touto cestou chceme
poděkovat za velmi pěkný přístup zmíněné pracovnice muzea k nám seniorům. Přejeme si, aby takových lidí bylo více.
klienti DS Mitrov

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Masarykovo nám. 1,
593 01 Bystřice n. P.
TEL.:
566 590 365
E-MAIL:
muzeum.bystricko@tiscali.cz
WEB:
www.muzeumbystricko.cz

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

1. května - 30. září
pondělí-neděle
8.00-11.30
12.30-16.00

plné 40 Kč
poloviční 20 Kč

1. říjen - 30. duben
pondělí-pátek
8.00-11.30
12.30-16.00

Poslední prohlídka
30 minut před koncem
otvírací doby.

Zveme Vás na zahájení výstavy

SOCHY OBRAZY
='(1Ď.0$.296.ë720Éä5266Ì
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0ďVWVNpPX]HXP
%\VWĢLFHQDG3HUQåWHMQHP
3ĪGQtJDOHULH
GREDWUYiQtYìVWDY\
3R1H
0DVDU\NRYRQiPďVWt
%\VWĢLFHQDG3HUQåWHMQHP
WHOHIRQ
ZZZPX]HXPE\VWULFNRF]

12. strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, INZERCE

BYSTŘICKÉ LÉTO je ve své polovině
Přes veleúspěšný koncert orchestru
Něhoslava Kyjovského pod vedením
umělecké vedoucí Lenky Macháčkové se skupinou Hradišťan v kulturním
domě prošlo Bystřické léto na svoji
open air pouť.
Pelíšek fest byl poprvé v novém
prostředí in-line oválu na Lužánkách
a všichni, kdo se zúčastnili, si změnu
pochvalovali. Přes nižší počet návštěvníků oproti loňskému roku se
podařilo vytvořit vřelou atmosféru
a jak všichni vystupující tak posluchači mohli být spokojeni.
Ve znamení nižší účasti bylo pak
i představení vírských ochotníků s komedií Světáci. Nicméně ti, co přišli, se
bavili úžasně. Skvělé výkony celého
divadelního osazenstva jsou nezapomenutelné.
Odlehčení pak přineslo dopoledne
s dechovkou, kde opět k dobré náladě
přispěla jak Zuberská šestka, tak Dechový soubor ZUŠ Bystřice n. P.
Již v sobotu 2. srpna proběhne
sedmý ročník festivalu Folk-country
náměstíčko. A pořadatelé věří, že i
tentokrát vybrali velmi zajímavý program, který přiměje k hojné účasti

Z bystřických formací si můžete poslechnout Laďu Zítku a kapelu Stetson
z Velkého Meziříčí. V letošním roce
však pořadatelé rozšířili formát a můžete se tedy těšit i na výborné kapely
jako Stranící s Miki Ryvolou, skupinu
Bokomara a slovenskou formaci Klenoty s frontmanem Edou Klenou.
Pořadatelé v letošním roce taktéž
vsadili na novinku, a to Revival náměstíčko, v pátek 15. srpna. Všechny
revivalové kapely se mohutně připravují a podle zkušeností pořadatelů
půjde o jedinečnou show. Nebudou
chybět precizně zahrané nejznámější
písně i se všemi nutnými rekvizitami
a světelnými efekty. Skupina AC/DC se
dotazovala na nosnost zastřešení, neboť
si přiveze i svůj oblíbený pekelný zvon.
Ani Nirvana a Metallica však nezůstává pozadu, neboť i ty dokáží vtáhnout
obecenstvo do programu tak, jako by
bylo na originálu.
Pořadatelé věří, že přijdete podpořit
i ochotníky ze Štěpánova 29. 8. 2014.
Hra Kartářka je plná humoru, ale i zamyšlení nad lidskou přetvářkou a hledáním spokojeného života.
-rv-

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA •
• SEŘIZOVAČ •

ZBYSTŘI! WŮDŠTOK V BYSTŘICI!
Zajímá vás dění na bystřické hudební scéně? Nás taky, a proto jsme se
jako spolek Zbystři! rozhodli trošku ji povzbudit a rozhoupat její poklidné
vlny. Naším záměrem je podpořit kreativitu a tvořivost nejen u ryze bystřické umělecké komunity. A zároveň bychom rádi prostřednictvím kultury
zvýšili kvalitu sociálního prostředí v našem regionu.

Wůdštok na psím kruháči
29. srpna je den, kdy budete moci dopoledních hodin. V plánu máme
v Bystřici na cyklooválu za trénin- vytvořit multižánrový festival s nekovým hřištěm nasát atmosféru prv- tradičním programem:
ního ročníku Wůdštoku, a to již od
A. NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM Bystřice nad Pernštejnem: vlastní program a stage!
B. GRAFFITI WORKSHOP: Osb desky upevněné na umělém oplocení u
vstupu do areálu nabídnou možnost zlepšit graﬁcké techniky spreje a štetce.
C. BLEŠÍ TRH: Bystřický jarmark - výměna zkušeností mezi umělci, zviditelnění, venkovní bystřický inkubátor umění.
D. STREETBALL TURNAJ: dunk contest (soutěž ve střelbě na koš), turnaj
3 vs. 3 - vše pod vedením Martina Homolky.
Kromě vedlejší Wera mini stage zavítají strmě stoupající Hentai Corse rozezní také hlavní pódium, které poration se svým kontroverzním vynabídne vystoupení mezinárodních stoupením a strhující show. Společnou
interpretů v rozličných žánrech. Mimo cestu s nimi mají Prague Conspiracy,
jiné se nám podařilo ukořistit sloven- reprezentující žánr cherry rock, a všem
skou hiphopovou star Branči Kováče dobře známí Discoballs s novou desznámého jako Vec! Z Prahy k nám kou Dance like nobody's watching.
Kompletní seznam kapel vystupujících od 16:00:
VEC - ŠKRUPO (SK) - Bratislava
HENTAI CORPORATION - Praha
PRAGUE CONSPIRACY - Praha
DISCOBALLS - Praha
STREET MACHINE - Pardubice
100PROCENT - GBR/CZE - Dolní Čermná
RABIES - Bystřice nad Pernštejnem
INFINITY - Kunštát
ECCE HOMO - Bystřice nad Pernštejnem
Chcete-li se dozvědět více, navštivte náš facebook: https://www.facebook.
com/zbystri, kde najdete nejen naše další plány, ale také facebook událost
Wůdštoku.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění horkých letních dnů nabízíme našim čtenářům malý
výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.
Knihy pro dospělé:
Bauer Jan
Briscoe Connie
Christie Agatha
Jakubů Lucie
Jonáš Josef
Lorentz Iny
Macur Juliet
Paulík Ivo
Šesták František
Tošnerová Tamara
Vondrušková Alena
Wood Ashley

Milenec rudé komisařky
Sashiko
Nekonečná noc
Filcování
Svět přírodních antibiotik
Lvice
Kolo lží
Na kole po nejkrásnějších oblastech České republiky
Z Čech až na konec světa
Jak si vychutnat seniorská léta
Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník
Origami

Knihy pro mládež:
Curley Marianne
Lincoln Christopher
McCann John
Provazníková Věra
Simon Francesca
Smith L.J.
Veselá Hana

Dávná kletba
Kostík Billy. Příběh z tajné komory
Gumičkování
Listopadová pohádka
Darebákova škola. Darebák David a sport
Upíří deníky. Neviditelné zlo
Prší, prší, jen se leje

Pohádky kreslené pro dětičky veselé 
Děťátko z mateřské školky, nejroztomilejší plynule mluvící kvítko
ze zahrádky každé maminky a nám
všem již známý pan ilustrátor Adolf
Dudek – kombinace plná překvapení a raráškovin koukajících z oček
těchto malých neposedů. Tak taková radost nás všechny čekala 25.6.
v městské knihovně a byla skutečně
od srdíčka. Předškoláčci dokonale
plnili úkoly, zopakovali si pohádky,
kreslili na tabuli, protahovali tělíčka,

prostě žádná nuda a navíc na každého čekal i jeden dudek nakreslený
na čelíčko a nosík. Všichni odcházeli
tak rozdovádění, že spánek po obědě
nejspíše žádného z nich neohrozilo. Za to se všem paním učitelkám
omlouváme, ale tímto i doufáme,
že to byl zážitek nezapomenutelný.
Všem krásné prázdniny a pohádkově
užité dovolené 
Dagmar Navrátilová, Městská
knihovna Bystřice nad Pernštejnem

Kontakty na naši knihovnu

Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz
Příběhy hřbitovů

KNIHA O HŘBITOVECH JE NEJVÍCE O NESMRTELNÝCH

Nová kniha Hynka Jurmana se jmenuje „SPĚTE SLADCE! aneb Příběhy hřbitovů Bystřicka a okolí“, ale
určitě není o smrti. Je plná fotograﬁí a
zajímavých informací o našem kraji,
především o Bystřicku, Nedvědicku
a Novoměstsku, ale závěrečná kapitola dává nahlédnout i na Blanensko,
14. strana

Žďársko, Velkomeziříčsko i třeba do
Krucemburku.
Jedná se spíše o vlastivědu v dobrém slova smyslu. Vždyť v našem kraji
jsou pochováni vzácní umělci (malíři
Václav Jícha, Karel Němec, Bohdan
Lacina, Antonín Smažil, Alois Lukášek, Pavel Kopáček, Čeněk Dobiáš,
Bohumír Matal či Jan Zrzavý, spisovatelé Petr Křička, Jan Karník, J. V.
Pleva, Jan Balabán, Stanislav Vodička,
Jan Zahradníček i Jakub Deml, průkopníci lyžování Houdek, Gabessam,
Mrkvička či Vít Fousek, sochař Vincenc Makovský, skladatelé Šín, Čotek
a Kšica atd.), ale i další zajímaví lidé.
V Rovečném je třeba pochován
Ing. Josef Jílek, který založil náš nejslavnější lyžařský závod, Zlatou lyži
Českomoravské vysočiny. Na stejném
hřbitově odpočívá i legendární hostinský František Šťastný, zakladatel
turistiky ve Víru. Jeho potomci už jsou
pohřbeni ve Víru. V Olší pak Jaroslav
Šafránek, člen perzekuované rodiny
ze známého mlýna na Bobrůvce, sám
reprezentant ve sportovní střelbě. Ar-

chivář Boček má hrob v Bystřici nad
Pernštejnem, rozporuplný vlastenec
Michl – Drašar v Březinách a podnikatel Felix Závojský v Doubravníku.
Na hřbitovech jsou i mnohé hodnotné pomníky, vždyť tu najdeme
realizace Myslbeka či Makovského,
originály Štursy a Košíka, ale nejvíce
děl od Julia Pelikána. Třeba v evangelickém oddělení hřbitova v Olešné
se podařilo najít další jeho originál.
Příprava knihy vedla k aktivitě v evangelických kruzích, které by konečně
rády připomenuly místo posledního
odpočinku pozoruhodného kantora a
umělce Tomáše Jurena. Jeho hrob už
není přesně známý, ale ve Veselí by
měl být připomenut tzv. evangelickým
„nekřížem“ z litiny.
Na starých náhrobcích je také vidět, jaký vkus měli naši předkové a jak
naše poslední generace upadly. Dříve
hřbitovům dominovaly železné kříže,
později nedvědický mramor. Dnešní náhrobky z umělého kamene jsou
možná líbivé, ale příšerné! Totéž platí
pro sochy, které se v posledních letech

rozlezly po Vysočině a jsou k nim posíláni turisté. Jde o kýčovitý nevkus, to
je opravdu lepší zajít na hřbitov, tvrdí
autor.
Kniha Hynka Jurmana má 180
stran, obsahuje 24 barevných a přes
120 černobílých fotograﬁí a také řadu
dramatických příběhů. Až na jednu
výjimku si všechno nafotil sám. Kniha
je k dostání v prodejnách a informačních centrech žďárského okresu. Na
vydání byla použita podpora z grantu
Bystřice nad Pernštejnem „Kultura a
společenský život“.
F. H.

Nové Město na Moravě,
hrob Petra Křičky

Sněžné - hrob J. Balabána
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU SRPEN 2014
PŘIPRAVUJEME:
33. ROČNÍK KRUHU PŘÁTEL
HUDBY V BYSTŘICI NAD
PERNŠTEJNEM
září 2014
Zahajovací koncert
HUDBA STARÝCH MISTRŮ
ORCHESTR ATLANTIS
PAVLA ŠVESTKOVÁ - koloraturní mezzosoprán
Dirigent: Vítězslav Podrazil
říjen 2014
KLAVÍRNÍ RECITÁL
MAREK KOZÁK - klavír
listopad 2014
TROJANOVO TRIO
PAVEL HŮLA - housle
PETR PAULŮ - kytara
LADISLAV HORÁK - akordeon
prosinec 2014
SLOVANSKÉ TANCE
KRISTINA a MARTIN KASÍKOVI - čtyřruční klavír
JAN ŠŤASTNÝ - mluvené slovo
leden 2015
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
KONCERT
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
a operní hosté
JIŘÍ JAHODA - housle
JANA RYŠÁNKOVÁ - klavír
MIROSLAV ZICH - violoncelloMIKY ISOCHI - mezzosoprán
únor 2015
KONCERT PRO DVĚ VIOLONCELLA
DOMINIKA WEIS HOŠKOVÁ violoncello
JIŘÍ HOŠEK - violoncello, klavír
březen 2015
O LÁSCE … HUDBOU A S LÁSKOU
EVA NEDOMOVÁ VLČKOVÁ
- soprán
KATEŘINA HLOUŠKOVÁ - mezzosoprán
MARTA VAŠKOVÁ - klavír
duben 2015
CANTARINA CLARINETE
HANA TAUCHMANOVÁ - klarinet
JANA LAHODNÁ - klarinet
JANA ČERNOHOUZOVÁ - klarinet
VĚRA KESTŘÁNKOVÁ - klarinet, basklarinet
TANEČNÍ KURZY
září - prosinec 2014
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ
VÝCHOVA PRO MLÁDEŽ
říjen - prosinec 2014
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
začátečníci: říjen - listopad 2014
pokročilí: listopad - prosinec 2014

BYSTØICE NAD PERNŠTEJNEM

VAVØINECKÁ
POU
KONANÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MÌSTA

Pátek 8. srpna
21.00 hodin

POUOVÁ ZÁBAVA výletištì Pod Horou
hraje skupina METAXA

* Poøádá Sbor dobrovolných hasièù Bystøice nad Pernštejnem

Sobota 9. srpna
10.00 - 12.30 hodin IX. MEMORIÁL FRANTIŠKA PROSECKÉHO SEN. Masarykovo námìstí
Do 10.00 hodin

Sraz historických vozidel

Od 10.30 hodin

Výstava historických vozidel a šlapacích autíèek, pøehlídka modelù salónu
paní Baxantové - Procházkové, prohlídka Depozitu veterán TATRA klubu
Bystøice n. P., vystoupení legendární bystøické rockové kapely KROKY

12.30 hodin

Odjezd historických vozidel

* Poøádá Veterán TATRA klub Bystøice nad Pernštejnem

12.00 - 15.00 hodin 18. ROÈNÍK MEZINÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO ETAPOVÉHO
ZÁVODU MUŽÙ VYSOÈINA 2014 - 3. etapa - start a cíl v ulici Dr. Veselého
* Poøádá TJ Slovan Žïár nad Sázavou a firma PLOCEK Žïár nad Sázavou

Nedìle 10. srpna
7.40 a 9.00 hodin

SVATOVAVØINECKÉ BOHOSLUŽBY kostel sv. Vavøince

10.00 - 12.00 hodin 18. ROÈNÍK MEZINÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO ETAPOVÉHO
ZÁVODU MUŽÙ VYSOÈINA 2014 - 4. etapa - start a cíl v ulici Dr. Veselého
10.00 hod.
Cyklistické závody pro dìti v areálu SOŠ a VOŠ
* Poøádá TJ Slovan Žïár nad Sázavou a firma PLOCEK Žïár nad Sázavou

10.00 - 12.00 hodin BOŽEJÁCI Masarykovo námìstí
Koncert populární Jihoèeské hasièské dechové hudby z Pelhøimova
Zpívají: Dagmar Dušková, Jana Houšková, Lubomír Jech a Lukáš Lejtnar
10.00 - 12.00 hodin PROJÍŽÏKY NA KONÍCH
12.00 - 12.30 hodin RYTÍØSKÉ KLÁNÍ Rytíøi Zemì zubra
13.00 - 17.00 hodin 8. ROÈNÍK PØEHLÍDKY DECHOVÝCH HUDEB
KAØ
VALANKA Dobruška
ŠMU
A
ŽK
BYSTØICKÁ KAPELA Bystøice n. P.
á JO
v
í
p
z
SKLENAØINKA Havlíèkùv Brod
dí a
VESELÁCI Nové Veselí
uvá
* Poøádá Kulturní dùm Bystøice nad Pernštejnem

PO CELÝ DEN JARMARK, OBÈERSTVENÍ, ATRAKCE PRO DÌTI
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KULTURA
Historie pohlednic

100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Letos si připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konﬂikt měl klíčový význam pro naše země, protože na
jeho konci se zrodilo samostatné Československo.
Při příležitosti tohoto významného jubilea vám paní PhDr. Jarmila Michálková představí historické pohlednice z rodinného archivu.

Korespondence z Velké války
V 1. světové válce bojovalo v řadách rakousko-uherské
armády také mnoho českých vojáků. Odvedenci z našeho
kraje byli často posláni na italskou frontu; mezi nimi také můj
dědeček Vladimír Koktavý (1884-1963), obecní strážník.
Úryvek z Přípomínek pro vojína v poli – kapitola
Boj:

Vybrala jsem z dochované korespondence několik pohlednic (dopisy se bohužel nezachovaly), jejichž text dokládá situaci, pocity a nálady vojáků na frontě.

Text na pohlednici z 22.8.1914 (provedeny drobné jazykové úpravy):
Drahá Naninko!
Já tě mnohokrát pozdravuji, pac a pusu dětem, dnes jsme dojeli do Rivy,
pozdrav na všechny přátele a známý. Sbohem, líbá tě Vladimír. Piš mi brzy

a dej adres také našim.

Adresa: V. Koktavý
4. Fest. Artilerie Baon
4. Reserve Kompanie
Riva. Tyroly

8.10.1914: Milý bratranče!
Dnes došel z jižního bojiště – z nemocnice – telegram, že dne 4. t. m. zranění svému podlehl Tvůj kolega Pecina. Raněna byl těžce do nohy.
Pan Šlinger jede v neděli do Jihly s ostatními z Bystřice k odvodu.
Zdraví Tě
Filip Chrást

Tajemník Komnal (?) je již od 21. srpna jako nemocný až dosud mimo
Bystřici. A. Šmídek
(další podpis nečitelný)
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Pohlednice s císařem pánem z 18.10.1914:
Drahá Naninko!
Přijmi ode mě srdečný pozdrav, pac a pusu dětem, nového nevím nic.
Franc (František Pelikán, švagr) mi psal, že již jedou pryč, já nevím, jak to

PUTOVNÍ
LETNÍ KINO 2014
1. 8. – 2. 8. Lísek

1ĚæQpYOQ\
-RKQQ\(QJOLVKVHYUDFt

² 5RæQi

þW\ŐOtVWHNYHVOXæEiFKNUiOH
%DERYŐHVN\

² 'DOHÿtQ

1ĚæQpYOQ\
%DERYŐHVN\

² 5RYHÿQp

þW\ŐOtVWHNYHVOXæEiFKNUiOH
1ĚæQpYOQ\

² 9ĚæQi

1ĚæQpYOQ\
5\FKOHD]EĚVLOH

² ãWĚSiQRYQ6

.RFRXUYERWiFK
%DERYŐHVN\
=DÿiWHNSRVHWPĚQtDVLYKRG
,QIRQDZZZE\VWULFNRF]
9VWXSQpQDÀOP1ĚæQpYOQ\.ÿ=PĚQDSURJUDPXY\KUD]HQD

Zubní pohotovost SRPEN 2014
2.8.
3.8.
9.8.
10.8.
16.8.
17.8.
23.8.
24.8.
30.8.
31.8.

MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n.S., 566 690 127
MUDr. M.Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900
MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
MUDr. Dagmar Blaháková, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
MDDr. Klára Kuncová, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
MUDr. I.Musilová, Velké Meziříčí 13, Velké Meziříčí, 566 524 203

Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

bude s námi, jestli také zas nepojedem někam. Teď tady již třetí den prší.
Pozdravuj ode mě všecky přátele a známý, brzy mi zase piš. Sbohem, líbá Tě
a děti Vladimír, kde jeho tělo bude hnít, co mě čeká, ví sám bůh.
Chudák Rudolf (Rudolf Pecina, strážník), pořád ho mám na mysli.
(Pokračování příště) Jarmila Michálková

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ

Není med jako med
Med je jedna z potravin, bez které
si leckdo neumí představit svůj den.
V našich zeměpisných podmínkách
se po dlouhou dobu jednalo o jediné
sladidlo. Krom toho je med zdrojem
rychlé energie a posiluje imunitní
systém. V poslední době se vrací na
výsluní a prodává se jej více. A proto Státní zemědělská a potravinářská inspekce učinila kontrolu medů
v maloobchodních sítích. A výsledek? Katastrofa.
Jak má tedy správný med vypadat? Dle vyhlášky ministerstva zemědělství do medu nesmí být přidávány žádné jiné látky včetně přídatných látek. Nesmí být odstraněn pyl
ani jakékoliv jiné složky, s výjimkou
případů, kdy tomu nelze zabránit
(zejména ﬁltrací). Kromě pekařského (průmyslového) medu nesmí mít
jakékoliv cizí příchutě a pachy, nesmí začít kvasit nebo pěnit a nesmí
být zahříván do takové míry, že jeho
přirozené látky jsou zničeny. (Pokud
med přijde do styku s teplotami přesahujícími 45 °C, pak nejenže ztrácí
prospěšné látky, ale vzniká i látka
škodlivá pro náš organismus - hydroxymethylfurfural.)
Pokud Vám med zkrystalizuje,
neznamená to, že je závadný. Právě

naopak. Jedná se o med pravý a chemicky neupravovaný. Krystalizaci
lze jednoduše odstranit ponořením
sklenice do vodní lázně nepřesahující zmíněných 45 °C.
Med je pravidelně na českém
trhu kontrolován, a to Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
a Státním veterinárním dozorem.
Při červnové kontrole třiceti vzorků
prodávaných v maloobchodní síti
nevyhovělo zákonným požadavkům osmnáct vzorků. Medy se tedy
falšují ve velkém. Inspektoři v testovaných medech objevili přidané
barvivo E150d amoniak sulﬁtový
karamel nebo například nedovolené
množství zmíněné látky hydroxymethylfurfural.
Pokud si chcete být jisti, že nevyhovující med nemáte doma, pak
se podívejte na internetové stránky
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, kde jsou v tiskové zprávě z 16. 6. 2014 analyzované medy
uveřejněny (http://goo.gl/YAT6BX).
Pro stoprocentní jistotu si však vyhledejte místního včelaře s kvalitním domácím medem.
Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů
www.asociace-sos.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁME rodinný domek v Bystřici n.P. ul. Souběžná čp. 231, 218.
Dvě byt. jednotky, dvě garáže a zahrada 1000m2. Tel.: 602 745 806,
604 641 530. Cena 2.000 000,- Kč.

PRODÁM dvougeneračního RD 6+1+kk po část. rekonstrukci v Lesoňovicích, CP 815 m2. Cena: 1,8 mil. Tel.: 775 214 919
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Závod Dětské hasičské ligy ve Zvoli 130. výročí SDH Blažkov a sraz rodáků
V sobotu 14. června 2014 se uskutečnil letos již čtvrtý závod družstev
žáků v požárním sportu. Celkově se
jedná o 6. ročník této stále populárnější soutěže nejen mezi dětmi, ale i mezi
širokou veřejností. Hostitelem tohoto
kola byla tentokrát Zvole a především
místní hasičský sbor. Závodu se zúčastnilo rekordních 27 družstev žáků
z 5 hasičských okrsků (Dolní Rožínka,
Bystřice n. P., Nedvědice, Rovečné, Jimramov).
Počasí nám všem soutěžícím, přihlížejícím i pořádajícím přálo, takže klání
mohlo proběhnout téměř za ideálních
podmínek. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo z Blažkova s časem 39,26
s, druzí skončili mladí hasiči z Víru
s časem 39,45 s a pro třetí místo si přijeli závodníci z Ubušína, kteří měli po
sražení terčů čas 40,59 s. Pořadí dalších
družstev je možné zhlédnout na www.

okrsekdr.cz.
Závod ve Zvoli byl poslední akcí
Dětské hasičské ligy před prázdninovou přestávkou. Příští kolo se bude
konat 6. září 2014 v Nedvědici, které
bude pořádat SDH Pernštejn.
Za SDH Zvole bychom rádi poděkovali všem závodníkům za maximální výkon a nasazení, ale i všem
ostatním, kteří k nám zavítali.
Opomenout nesmíme sponzory
DHL: hlavním partnerem je ﬁrma
ČEZ a.s. dále Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Wera Werk a
ﬁrma CORMEN. Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu ve
Zvoli a místní ﬁrmě Autodoprava
Milan Tulis Zvole. Všem sponzorům za jejich příspěvky děkujeme
a rádi bychom je ujistili, že jejich investice je dobře vložená, neboť co může
být lepší, než investovat do našich dětí.
SDH ZVOLE

Dětský den v Dolní Rožínce
V sobotu 7. 6. 2014 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Dětský den v
Dolní Rožínce. Počasí nám bylo nakloněno, a tak se odpoledne plné her
a soutěží mohlo uskutečnit na místním
fotbalovém hřišti a přilehlém parku. Pro
děti, které přišly v hojném počtu, byly
nachystány různé sportovní disciplíny i vědomostní kvízy. Děti vše plnily
svědomitě s velkým zájmem a nadšením. Za splněné úkoly byly odměněny
malou drobností nebo sladkostí. I když
se někomu něco nezdařilo, nemusel
zoufat, odměna čekala i na něj. Po

splnění všech disciplín dostaly něco k
zakousnutí, pití a osvěžující zmrzlinu,
která ve sluneční den přišla určitě vhod.
Na závěr bylo přichystané překvapení,
jak pro děti, tak pro dospělé. Sbor dobrovolných hasičů zachraňoval v plném
nasazení uvízlá plyšová zvířátka ze
stromu. Podle potlesku se tato záchrana
líbila všem zúčastněným. Tímto také
děkuji všem stálým sponzorům, kteří byli štědří a děti měly z jejich dárků velkou radost. Příští rok se budeme zase těšit Sbor dobrovolných
hasičů.
SDH Dolní Rožínka

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasicu v Býšovci por ádá dne

23. srpna 2014 od 8.00 hod.

nohejbalový turnaj trojic
o Pohár starosty obce
Možnost prihlášení prípadných zájemcu o hru je na
telefonních císlech: 603 349 977 – Petr Pecina
a 733 529 186 – Tomáš Krenek
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Vážení čtenáři, dne 21. července
2014 se konala v obci Blažkov oslava 130. výročí SDH Blažkov. Při této
významné příležitosti se sešli rodáci
Blažkova a z přilehlé obce Dolní
Rozsíčka, aby společně s ostatními
zavzpomínali na staré časy, prožili
pár příjemných chvil se svými blízkými, příbuznými či hasiči.
Na úvod doprovodil národopisný
soubor Groš z Dolní Rožínky svým
zpěvem bratry hasiče k pomníku, aby
uctili památku padlých z 1. světové
války. Poté se všichni slavnostním
průvodem přesunuli do areálu kulturního domu, kde proběhl slavnostní
ceremoniál.
Poctou pro obec bylo převzetí ceny,
jež místní sbor obdržel za pořádání
tradičních závodů přes rybník Nositel tradic Bystřicka. Ceny Mikroregionu předal starosta města Bystřice
nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska
a předseda Mikroregionu Bystřicka
Augustin Holý. Za aktivní zapojování se SDH Blažkov starostka obce
předala sboru stuhu k praporu. Slavnostní akt byl zakončen křtem knihy,

která nastiňuje historii obce Blažkov,
tradice a činnosti sboru dobrovolných
hasičů. Milovníci staré hasičské techniky si určitě přišli na své při ukázce
zásahu, kterou předvedli místní hasiči
ve starodávných uniformách.
Celá akce byla velmi příjemná
díky všem návštěvníkům. Tento den
se neobešel bez nostalgie, dojetí a
šťastných setkání. Všichni se radovali
z bezvadné nálady, příjemné hudby
a ohňostroje, který byl třešničkou na
dortu celé akce.
Každý starosta velmi pozitivně
hodnotí aktivitu místních občanů.
Bez nich by obec těžko vzkvétala a proto je rozhodně na místě
blažkovské obyvatelstvo veřejně
pochválit za úpravu obce, pěkné
soužití, pomoc a aktivní přístup
k různým akcím. Obec vytvořila
z těchto činností i fotokroniku, která
byla vystavena při slavnosti v prostorech kulturního domu.
Bude nám ctí, když se k nám vrátíte a budete opět našimi hosty třeba
na závodech přes rybník, karnevalu,
hasičském plesu, pálení čarodějnic,
setkání
harmonikářů,
čtení dětem či
besedách a výstavách.
Na setkání
se těší Petra
Tatíčková,
starostka
(redakčně
zkráceno)

Obec Věžná křtila svoji knihu
V pátek 13. června jsme se sešli v kulturním domě ve
Věžné, abychom pokřtili naši první knihu vypovídající
o nejstarší historii Věžné, Jabloňova a Pernštejnských
Janovic. Autorem knihy Věžná – historický vývoj
stavebních památek a osídlení obce je pan Jaroslav
Sadílek, který se křtu osobně zúčastnil a zájemcům
knihu ochotně podepsal. Potěšily nás nejen kladné
ohlasy na celou akci, ale především zájem občanů o
knihu i o samotnou historii obce a věříme, že se do
budoucna dočkáme pokračování, které by zmapovalo i pozdější historické události v obci. Knihu si
můžete zakoupit na Obecním úřadu ve Věžné.
Jana Vrbková
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Projekt „Tady jsme doma“

Akční červnové dny v Prosetíně
Základní škola v Prosetíně se věnuje spoustě aktivitám i na konci školního roku. V jednom horkém červnovém
dni jsme se vypravili obhlédnout naše
dvě studánky – Hlučitku a studánku
Pod chatou ve Čtyřech Dvorech, tentokrát jsme s odměrným válcem stopkami měřili vydatnost pramenů.
V jednom z posledních červnových
dní jsme se vydali na nedaleké Hradisko nad vesnicí Louka. Cestou jsme plnili úkoly s přírodovědnou tématikou,
procvičili jsme Morseovu abecedu a
ve sklepení bývalé tvrze našli poklad.
Na školní výlet jsme jeli do Brna.
Cílem naší cesty byl hrad Veveří a brněnská přehrada.
Na konci června se naši žáci kromě
výletu nejvíce těší na spaní ve škole.
Letos začalo napínavé drama již ráno
– na odpoledne, večer a noc byly hlášeny bouřky a přívalové deště a to by

nám paní ředitelka spát ve škole
nedovolila. Naštěstí se počasí
umoudřilo a my jsme sice v dešti, ale bez bouřky ve škole spali.
V posledním týdnu jsme se
také na obecním úřadě loučili
s letošními žáky 5. ročníku –
dva z nich odcházejí do základní
školy ve Štěpánově nad Svratkou a dva na gymnázium do
Bystřice nad Pernštejnem. Zároveň se loučily čtyři děti s mateřskou školou. Na ně se my ve
škole moc těšíme!
Vysvědčení bylo po tom nabitém týdnu krásnou a zaslouženou tečkou. Krásné prázdninové dny a v září ve škole
v Prosetíně na shledanou.
Kateřina Fučíková
(redakčně zkráceno)

V základní škole v Dolní Rožínce
se dlouhodobě a systematicky zabýváme seznamováním dětí s regionálními folklorními tradicemi.
V uplynulém školním roce se
žáci 2. a 3. třídy zapojili do projektu
„Tady jsme doma“, vyhlášeného
Národním ústavem lidové kultury
ve Strážnici a Programovou radou
Mezinárodního folklorního festivalu
ve Strážnici. Projekt usiluje o to, aby
se náš folklor, jako neodmyslitelná
hodnota národní kultury, stal součástí školního vyučování, aby pomohl prohloubit vztah dětí k místu,
kde žijí, aby je naučil vážit si hodnot, které vytvořili předkové.
Odměnou za celoroční práci byla
našim druhákům a třeťákům účast na
69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu a 32. ročníku festivalu

POZVÁNKA

GALERIE NA BAHNECH VE VÍRU
ZVE NA VÝSTAVU OBRAZŮ

Sbor dobrovolných hasičů v Branišově
Vás srdečně zve na oslavu

Z PAŘÍŽE DO ZÁSKALÍ
13. 7. - 6. 8. 2014

110. výročí založení sboru

neděle 3. srpna 2014

13:30
14:00
14:15
15:00

OBRAZY VYSTAVUJE

JAROMÍRA
KNOBLOCHOVÁ
akademická malířka

Dětská Strážnice 2014, které se konaly ve dnech 27. - 29. června. Zde
představili regionální kulturu vystoupením v pořadu Devatero kvítí,
aneb Co roste na zahradě i na poli,
v němž vystoupili společně s dětmi
ze slováckých folklorních souborů.
Tečkou pobytu ve Strážnici byla
účast v průvodu všech souborů
z České republiky i ze zahraničí,
který prošel celým městem a vyvrcholil krátkým vystoupením dětí ZŠ
Dolní Rožínka na hlavní tribuně na
strážnickém náměstí.
Dětem i učitelům patří dík za
příkladnou reprezentaci nejen
školy, mikroregionu Bystřicko, ale
i kraje Vysočina na významném
mezinárodním festivalu.
V. Makovský
(redakčně zkráceno)

vítání sborů na návsi
průvod obcí na výletiště u KD
slavnostní proslovy a předání vyznamenáníi
volná zábava, k tanci a poslechu hraje
krojovaná dechová hudba "Vlčnovjanka"

Vážení rodáci, občané a přátelé obce
Velké Janovice, dovolujeme si Vás pozvat na

650

setkání rodáků při příležitosti
let
od první písemné zmínky o naší obci.

Setkání proběhne v neděli
17. srpna 2014 od 8.30 hodin
ve Velkých Janovicích u bývalé školy.
Celodenní program a občerstvení zajištěno!
Otevřeno denně:
Sobota a neděle
Pondělí až pátek
10 - 17 hodin
13 - 17 hodin

Obec Velké Janovice 47
www.velkejanovice.cz
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Oddíl šermu TJ Sokol Bystřice n. P může slavit
14. 6. 2 014 Bystřice n. P. - ﬁnále
MČR žáci, žačky a družstva. Mistrovství se konalo za podpory Kraje
Vysočina.
Naši chlapci: 9. Radek Šibor, 11.
Marek Totušek, a 18. Ivo Mička.
Družstvo v tomto složení skončilo
na 5. místě. Je velkou škodou, že
pro zranění nenastoupil náš žákovský nejlepší šermíř Robert König.
Celou sezónu se držel na 2. místě
a celkově pak skončil 5.
Naše děvčata : 2. Eliška Malíčková, 3. Isabela Sedláková a 17.

Aneta Prokešová. Toto družstvo
posílené o mn. žačku Michalu Illekovou vybojovalo 3. místo. Celkově
skončila Eliška Malíčková na 2. místě a Isabela Sedláková na 4. místě.
Jiří Kurfürst vybojoval 9. 6.
2014 na na ME v Štrasburku
pěkné 24. místo a připsal si tak 6
cenných bodů do SP. V družstvech
skončili na 8 místě (Alexandr Choupenitch, Jiří Kurfürst, Václav Kundera a Jan Krejčík)
Gratuluje trenér Vlastimil Kurfürst

Naše družstvo na 3 místě
Zleva: Illeková, Sedláková, Prokešová, Malíčková. Foto: Vlastimil Kurfürst

Pokračování: 4x zlato
Už loňská sezóna ukazovala na
výrazný vzestup výkonnosti našich
šermířů. Získali jsme 7 medalií z konečného pořadí MČR a 2 poháry ČR.
Letošní sezóna 2013/2014 se vydařila obzvlášť a opět šermíři pokořili
historii. Nebýt zranění R. Königa
bojovali jsme o další 2 medaile. To je
škoda, ale zisk 11 medailí je obrovským úspěchem našich sokolských
šermířů.
1. medaile- bronzová: 3 místo
z celkového hodnocení MČR vybojoval Jan Kurfürst v kategorii mužů.
2. medaile - zlatá: 1 místo MČR
družstev muži (Jan, Jiří a Michal
Kurfürstovi). Tento titul bratrů se nesmazatelně zapsal do dějin Českého
šermířského svazu.
3. medaile – zlatá: 1. místo z celkovém hodnocení MČR vybojovala
Isabela Sedláková v kategorii nmž,
vítězka Českého poháru (ČP)
4. medaile – bronzová: 3. místo
z celkového hodnocení MČR vybojovala Michala Illeková v kat.mnž.
5. medaile- zlatá: 1 místo MČR
smíšených družstev mnž. (Vojtěch
Holemý, Isabela Sedláková, Michala
Illeková a Daniela Prokešová)
6. meaile – zlatá: 1. místo z celkovém hodnocení MČR vybojoval Marek Totušek v kategorii mlž., vítěz ČP.
7. medale – stříbrná: 2. místo z cel-

Partners

kového hodnocení MČR vybojovala
Eliška Malíčková v kategorii mlž.
8. medaile – bronzová: 3. místo
z celkového hodnocení MČR vybojovala Isabela Sedláková v kategorii
mlž
9. medaile – zlatá: 1 místo MČR
družstev mlž. (Eliška Malíčková, Isabela Sedláková a Michala Illeková)
10. medaile – stříbro: 2. místo
z celkového hodnocení MČR vybojovala Eliška Malíčková v kategorii
žaček.
11. medaile – bronz: 3 místo MČR
družstev žaček (Eliška Malíčková,
Isabela Sedláková, Michala Illeková
a Aneta Prokešová)
Poděkování patří všem závodníkům, členům oddílu, rodičům, trenérům, činovníkům Sokola Bystřice
n. P. Partnerům: Kraji Vysočina,
Městu Bystřice n.P. a sponzorům:
Wera Werk s.r.o., ZDT Nové Veslí
s.r.o. a Fides Agro s.r.o. Rovněž tak
všem zaměstnancům Areálu sportu
a kultury Bystřice n. P.
Nyní prodělávají šermíři regenerační období a sejdou se na soustředění konaném 16. - 23. 8. 2014 v Areálu
sportu a kultury v Bystřici n. P.
Přijďte se podívat. Oddíl je připraven přijmout do svých řad
i nové mladé šermíře. Vše lze dojednat s Vlastimilem Kurfürstem mob:
724 105 036

U Konto

Pokud chcete ušetřit na bankovních poplatcích, je čas na radikální změnu. Partners U Konto je tím nejlepším lékem pro vaše
ﬁnance. Konto můžete mít zdarma. Stačí, když si na něj každý
měsíc pošlete svůj příjem v minimální výši 12 000 Kč.
Klienti do 26 let mají vedení konta zdarma bez podmínek.

Udělejte radikální

řez
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Přejít z jiné banky je snadné
Převod účtu z vaší původní banky ještě nikdy nebyl snazší. Stačí
jedna vaše návštěva na naší pobočce a o všechno se postaráme.

Zdarma získáte:
VEDENÍ KONTA
VÝBĚRY ZE VŠECH BANKOMATŮ V ČR I VE SVĚTĚ
STANDARDNÍ TUZEMSKÉ ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE

a další výhody

Konto je zpoplatněno při nedodržení minimálního měsíčního limitu příchozí platby. Tento poplatek se může změnit podle míry inﬂace v ČR
a výše měsíčního limitu podle průměrné mzdy v ČR. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Partners market Masarykovo náměstí 53, Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 564 034 322, otevírací doba: Po – Pá 7.30 – 18.00, So 8.30 – 12.00
20.PM_Bystrice_UKonto_188x126.indd
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KAREL FENCL - RADOST Z FOTBALU JE ZÁKLAD

Fotbalová sezóna 2013-2014
skončila. Bystřické mužstvo A sice
přezimovalo v divizi D na posledním místě, ale přesto se dokázalo
vzchopit. Po famózním jaru se
s předstihem zachránilo a nakonec
skončilo na 7. místě.
Nyní je tedy ta správná chvíle
zhodnotit a zrekapitulovat výsledky a
zjistit, jaké novinky nás čekají do další
sezóny. A kdo jiný je povolanější, než
trenér týmu Karel Fencl.
Fandům bystřického fotbalu tě není
třeba představovat, nicméně pro ty
méně znalé si pojďme připomenout
tvoji trenérskou dráhu. Co vše máš za
sebou a jak ses vrátil opět do rodného
města?
Jako rodilý Bystřičák jsem od 7 let
hrál aktivně za Bystřici fotbal prakticky až do roku 1994. Ještě když jsem
hrál aktivně za bystřické áčko, moje
žena hrála také fotbal, a to 2. ligu.
Vzhledem k tomu, že hledali trenéra,
udělal jsem si v Brně trenérskou licenci B a začal je trénovat. Po dvou letech
působení v Bystřici se ženský fotbal
přemístil do Radešínské Svratky, následně jsem se tam přestěhoval i já.
Za Radešínskou Svratku jsem nejen
hrál, ale fotbal i organizoval. V roce
1999 jsem byl osloven týmem FC
Vysočina Jihlava, abych nastoupil do
funkce trenéra mládeže. Přestěhoval
jsem se tedy do Jihlavy, doplnil jsem
si trenérskou licenci A, následně ještě
proﬁ UEFA mládež a trávil zde svoji
trenérskou kariéru až do roku 2011.
Dopoledne jsem vyučoval fotbal
ve sportovních třídách a odpoledne
trénoval tým žáků. Aby toho nebylo
málo, večer jsem dělal vychovatele.
Bylo to pestrých a náročných 12 let.
Bystřický fotbal jsem samozřejmě
zpovzdálí sledoval, ale nijak aktivně
jsem se ho neúčastnil. Proto pro mě
bylo překvapením, když mi zavolal
předseda Josef Soukop, zda bych

neměl zájem trénovat místní A tým
mužů. Chvíli jsem váhal, nicméně
k Bystřici jsem měl vždycky dobrý
vztah, a tak jsem kývl. Dva roky jsem
tedy cestoval mezi Jihlavou a Bystřicí. Ráno a odpoledne Jihlava, večer
Bystřice, a tak pořád dokola. Po dvou
letech jsem částečně ukončil aktivity
v Jihlavě a přijal nabídku šéftrenéra
mládeže v Třebíči…. a kolotoč se ještě více roztočil… Jihlava-Třebíč-Bystřice… Bylo toho trochu moc, a tak
jsem se koncem loňského léta natrvalo
usadil v Bystřici a začal pracovat na
Geamu na Dolní Rožince.
Fotbalové mužstvo A v Bystřici už
tedy trénuješ čtvrtým rokem. Jakých
úspěchů jsi s mužstvem dosáhl?
Již několik let hrála Bystřice velmi
kvalitní fotbal, nicméně mnohokrát
skončila v krajském přeboru na druhém místě. Stejně tak dopadl i můj
první rok a postup do divize nám opět
utekl. Nicméně již v mém druhém
funkčním období se konečně zadařilo
a Bystřice tak mohla slavit svůj velký
a vysněný postup. Bylo to vlastně
poprvé v historii bystřického fotbalu,
kdy Bystřice postoupila do takto vysoké soutěže. Přesto, že se nám moc nevěřilo, následující rok jsme se v divizi
udrželi a svoji pozici potvrdili
To už se dostáváme k právě skončené sezóně. Jak dopadla z tvého
pohledu tato sezóna a splnila se tvá
očekávání?
Zahájení sezóny se vůbec nepovedlo. Byl to pro všechny šok, po podzimu jsme skončili na posledním místě.
Lidé nám přestali celkem oprávněně
věřit. I u fotbalu, tak jako u jiných
sportů, jde hodně o psychiku. Stačí
pár prohraných zápasů a je zaděláno
na průšvih. Sice jsme se velmi snažili
a v mnoha utkáních jsme nebyli horší než soupeř, ale bodů po podzimu
bylo jen 11. To znamenalo poslední
16 místo. Nicméně já pořád věřil, že
se přes zimu dáme dohromady. Máme
kvalitní mužstvo, zimní přípravě jsme
věnovali maximum. První zápas jara
jsme sice prohráli, ale potom se mužstvo „nakoplo“ a 28 bodů v jarní části
nás vyneslo na celkové 7 místo. V jarní tabulce jsme skončili dokonce třetí
a nebýt nešťastné prohry s prvním Vyškovem, kdy jsme ještě 5 minut před
koncem vedli 1:0, tak jsme mohli být
mistři jara.
A to se stejným mužstvem jako na

podzim, pouze s jedinou posilou, Martinem Malým z Bobrové.
Jak si spokojený se skladbou mužstva? Kde vidíš slabiny?
Naše mužstvo je složeno většinou
z kluků z Bystřice a blízkého okolí.
Myslím, že je to pro nás obrovská
výhoda, neboť jsme výborná parta
a pracujeme jako tým. To se právě
projevilo letos na jaře, kdy, jak už jsem
říkal, jsme se dokázali zvednout a výrazně zvrátit výsledek podzimu. Na
druhé straně je velký problém v počtu členů mužstva. Naštěstí nedošlo
k mnoha zraněním a podařilo se nám
jaro odehrát snad jen ve 14ti lidech. Je
vždycky problém sehnat hráče například z 1A či 1B třídy. Ač se to nezdá,
je to velmi výrazný rozdíl v kvalitě
hry. Takže bych byl rád, kdyby se podařilo rozšířit kádr, ale vím, že je to
také o ﬁnančních možnostech klubu.
Poloha Bystřice je trochu z ruky jak
pro odchovance z Brna, tak i z Jihlavy,
kde mají opravdu výborný trenérský
systém. Pokud mám být konkrétní,
nejvíce nás nyní pálí post pravé obrany. Nyní tam hrají hráči, kteří se více
hodí do zálohy, nicméně se pro „mančaft“ musí obětovat, i když jim pozice
příliš nesedí. Je také nutné vyřešit pozici druhého brankáře, neboť stávající
brankář Pavel Novotný se vrací z hostování zpátky do Nové Vsi. Mít jenom
jednoho brankaře, byť kvalitního Pavla Trávníčka, je risk, který by se při
jeho zranění nemusel vyplatit.
Další sezona začíná už počátkem
srpna. Kdy zahájíte přípravy a s jakým
očekáváním jdeš do nového ročníku?
Ano, sezónu zahájíme doma už
9. srpna s Uherským Brodem. Sami
vidíte, že je to neustálý kolotoč. Sezóna skončí, máme 1 měsíc dovolené
a hned nastupujeme na přípravu nové
sezóny. Z toho je zřejmé, že příprava
už začala. Osobně věřím, že nadcházející sezónu zahájíme lépe než tu předešlou, že si nadšení z jara přeneseme
i do nové sezóny. Myslím, že z loňského propadu si vezmeme ponaučení.
Rád bych se tedy po podzimní sezóně
pohyboval v polovině tabulky. A mám
ještě jedno přání. V minulém ročníku
jsme většinou vyhrávali na hostujícím
hřišti a domácí fanoušci si moc výher
neužili. Ale fotbal se hraje i pro naše
fanoušky a nerad bych o jejich přízeň
na domácím hřišti přišel. Snad se nám
podaří prolomit i tuto smůlu.

Takže 3 základní cíle: střed tabulky,
body z domácích zápasů a mít dobrý
pocit z předvedené hry. Tato soutěž
už je velmi náročná jak po fyzické, tak
i po časové stránce. Hráči absolvují
trénink 3x týdně. Do toho přátelské zápasy a další víkendové zápasy. To bez
zápalu a chuti dělat nejde. A to platí
i pro výbor a ostatní organizátory. Jsou
to nadšenci, kteří odvedou kus práce,
která je pro neznalého a nezasvěceného člověka neviditelná. A navíc, když
se daří, tak jsou pro fanoušky neviditelní, ale když se dařit přestane, mohou
za všechno. Sám jsem funkcionáře
roky dělal, tak vím, o čem tato nevděčná práce je. Z mé strany jim proto patří
velké poděkování.
Celý život se věnuješ aktivně fotbalu. Jaká je tvoje představa do budoucna. Jak dlouho plánuješ věnovat se
tomuto sportu.
Přesto, že se to laikovi určitě nezdá, ale je to velmi psychicky náročná
práce, aspoň tedy pro mě, ale myslím
si, že to potvrdí většina trenérů. Když
prohrajete domácí zápas, je to pár
neklidných nocí navíc. A jsou chvíle,
kdy už toho mám celkem dost. Nicméně fotbalu bych se vzdát úplně nechtěl. Rád bych se jednou věnoval práci s mládeží. Myslím, že v této oblasti
mám maximum zkušeností z Jihlavy
a u Bystřice to vnímám trochu jako
dluh. Nicméně současně trénovat jak
mládež, tak muže, nelze. Až skončím
u dospělých, tak rád předám své letité
zkušenosti trenérům mládeže.
Jaké máš další koníčky kromě fotbalu, co tě zajímá?
Mohu osobě říct, že jsem takový
sportovní workoholik. Rád hraji volejbal, chodím si zaběhat, na in-line brusle nebo si zaplavat do bazénu. V této
souvislosti musím říct, jak úžasně se
za 12 let, co jsem působil v Jihlavě,
Bystřice proměnila. Našinec si to ani
neuvědomí, protože vše vyrostlo tak
nějak postupně a místní byli při tom.
Ale já, protože jsem tady roky nebyl,
můžu hodnotit. Bystřice vybudovala
obrovské sportovní zázemí. Taková
koncentrace sportovišť a ještě k tomu
umístěných v jedné lokalitě, není vidět
v mnoha městech. Pokud jsme před
lety záviděli Žďáru nebo Novému
Městu, dnes, myslím, oni závidí nám.
Klobouk dolů.
Děkuji za rozhovor Radek Vojta

Předání cen vítězům
Ve středu 25. 6. předal předseda Krajského fotbalového svazu p. Miroslav Vrzáček poháry a medaile vítězům krajských mládežnických soutěží.
První místo vybojovala dvě družstva SK Bystřice
n. P. Hráči dorostu, kteří vyhráli krajský přebor
a hráči mladších žáků, kteří zvítězili v krajské I.
třídě. Hráči si ocenění převzali během poločasu
přátelského utkání mezi týmy FC Vysočina Jihlava a AS Trenčín, které se uskutečnilo na stadionu
v Bystřici n. P. Bližší informace v srpnovém čísle Bystřicka.
Petr Slabý
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Dlouhodobé soutěže 2013/14
ve sportovní hale
Jubilejní 10. ročník dlouhodobé
soutěže v bowlingu a 9. ročník soutěže v kuželkách pořádal Areál sportu a kultury ve sportovní hale. Soutěže probíhaly pravidelně každý týden
od září do dubna a celkem se jich
zúčastnilo 194 hráčů a hráček ﬁrem
a týmů z bystřického regionu.
Bowling se hrál tradičně tříkolově, nejprve ve dvou skupinách,
z nichž nejlepších 9 postoupilo do
I.ligy, ostatní družstva hrála II.ligu.
V I. lize nastoupilo 56 účastníků
a vítězem se stal DUKOS. Hráčem
s nejlepším průměrným náhozem
se stala Alena Kadlecová (Božkov
Boys) výkonem 185,3 bodů. Ve
II.lize hrálo rovněž 56 hráčů, zde
zvítězilo družstvo Dallas a nejlepšího průměru dosáhla Dana Pecinová
(Team Býšovec) výkonem 165,6
bodu. Nejvyšší nához v obou soutěžích měl Tomáš Vrtěna (Rathgeber),
který nahrál 259 bodů.
TABULKY VŠECH SOUTĚŽÍ:
Bowling I.liga
1. DUKOS
81 bodů
2. Lesoňky
80 bodů
3. Božkov Boys
69 bodů
4. Železárny Štěpánov 65 bodů
5. BWC Zubří
64 bodů
6. GEAM
61 bodů
7. Areál sportu
58 bodů
8. Rathgeber
52 bodů
9. Colas I.
46 bodů

Kuželky se v této sezóně hrály
nově čtyřkolově, hrálo 6 družstev
a 47 účastníků. Vítězem se tentokrát
stal Areál sportu a kultury, hráčem
s nejlepším průměrem byl Jiří Švanda (Wera) výkonem 251,8 bodu, nejlepší ženou byla Kateřina Benešová
(Renegade) výkonem 229,6 bodu.
Nejvyšší nához dosáhl Božek Karásek (BVK), který zahrál 293 bodů.
Z osmi turnajů se skládala soutěž jednotlivců „Kuželky Tour
2013/14“. Z nich se započítávalo
6 nejlepších výsledků, ve kterých
z 18 účastníků nejvíc 72 bodů získal
Jaroslav Čížek (Areál sportu).
„HCP turnaje“ v kuželkách se zúčastnilo 17 soutěžících a v něm zvítězil Jiří Ondrášek (Renegade).
Také v letošním roce budeme
pořádat dlouhodobé soutěže a zveme tím další zájemce, pokud by se
některé soutěže chtěli zúčastnit,
nechť se přihlásí na sportovní hale.
Bowling II.liga
1. Dallas
2. Relax
3. Team Býšovec
4. Elcom
5. Colas II.
6. Pizzeria
7. Mega-Tec

Původní cena
1.199,-

78 bodů
74 bodů
68 bodů
56 bodů
52 bodů
46 bodů
36 bodů

(vzájemné zápasy 1:1, lepší průměr 1716,1 x 1697,1)

8. SPH stavby

36 bodů

Nejlepší průměr:
I.liga
1. Kadlecová Alena (Božkov) 185,3 bodu
2. Vilím Ivan (DUKOS)
173,2 bodu
3. Martínek Jan (Colas I.)
172,9 bodu
Nejlepší žena Kadlecová Alena (Božkov) 185,3 bodu
II.liga
1. Pecinová Dana (Team Býšovec)
165,6 bodu
2. Bártík Václav (Relax)
159,8 bodu
3. Hřebíček Vratislav (Relax)
158,5 bodu
Nejlepší žena Pecinová Dana (Team)
165,6 bodu
Nejvyšší nához obou soutěží Vrtěna Tomáš (Rathgeber) 259 bodů
Kuželky (47 soutěžících)
1. Areál sportu 33 bodů Nejlepší průměr
251,8 bodu
2. Wera Werk 30 bodů 1. Švanda Jiří (Wera)
3. GEAM
23 bodů 2. Beneš Jaromír (GEAM) 250,4 bodu
4. BVK
20 bodů 3. Karásek Božek (BVK) 250,1 bodu
5. Renegade
14 bodů
6. Starostové
0 bodů
Nejlepší žena Benešová Kateřina (Renegade) 229,6 bodu
Nejvyšší nához Karásek Božek (BVK)
293 bodů
KUŽELKY TOUR 2013/14 (8 turnajů, 18 účastníků)
1. Čížek Jaroslav
72 bodů
2. Švanda Jiří
71 bodů
3. Beneš Jaromír
69 bodů
4. Gregor Bohdan
67 bodů
5. Novotný Stanislav
57 bodů (ø 395,3 bodu)
6. Antoš Zdeněk
57 bodů (ø 393,9 bodu)
HCP turnaj v kuželkách (17 soutěžících)
1. Ondráček Jiří (Renegade)
274,7 bodů
2. Hájek Radovan (Renegade)
267,0 bodů
3. Kadlec Lukáš (Wera)
264,3 bodů
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baby - line
777,-

V BABY-LINE naleznete vše, co potĒebujete.
Od plen až po koðárek. Na prodejnĂ vás ðeká
proškolený personál, který vám poradí a
pomĚže vybrat celou výbaviðku pro miminko
i pĒípadné potĒeby pro maminky.

Navštivte nás na adrese:
Tomkovo námĂstí 6, Brno 614 00 anebo
na našich stránkách www.baby-line.cz
Telefonicky nás mĚžete kontaktovat na

545 213 482 nebo 548 525 932.
ZM
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Volejbalový turnaj „Věženská plácačka“
V sobotu 21. června se volejbaloví nadšenci z Věžné a okolí už po
čtvrté utkali o „Věženskou plácačku“. Už sám název napovídá, že se
nejedná o vrcholový sport, ale spíše
o plácanou vzdáleně připomínající volejbal. To ale nic nemění na
sportovním nadšení a úsilí všech
8 zúčastněných družstev. Většina

zápasů byla mimořádně vyrovnaná
a napínavá až do posledního podání.
Vítězem se již po třetí v řadě stalo
družstvo z Doubravníka, na druhém
místě byli domácí hráči a medaili za
třetí místo si odnesly Suché Louky.
Sláva vítězům, čest poraženým
a za rok se těšíme na shledanou!
Jana Vrbková

CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE

Tenisový klub Bystřice n. P. blahopřeje

Již po osmé je Bystřice nad Pernštejnem etapovým městem cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2014. V letošním 18.ročníku
se v Bystřici n. P. a okolí absolvují dvě, letos poprvé závěrečné etapy,
které svým proﬁlem rozhodně promluví do konečných výsledků celého
ročníku. Start a cíl obou etap bude na ulici Dr. Veselého před zemědělskou
školou (dále budou využívány ulice Novoměstská, Zahradní, Rácova).

Tenisté našeho klubu dosáhli v jarní sezoně těchto úspěchů:
nek – Žďár nad Sázavou
Zdenda Kolář
Turnaj mužů kategorie FUTURE Tereza Mifková
v Jablonci n. N. - první bod do žebříč- 2. místo ve dvouhře
1. místo ve čtyřhře na OP mladších
ku ATP
žákyní – Bystřice n. P.
Ivana Koktavá
1. místo ve dvouhře i čtyřhře na OP Ondřej Mifek
2. místo ve dvouhře i ve čtyřhře na
starších žákyní – Bystřice n. P.
2. místo ve dvouhře na OP doroste- OP starších žáků – Bystřice n. P.

Vítěz 1. etapy v BnP a celkový vítěz
VYSOČINA 2013 australan Samuel
Spokes.

Vítěz 2. etapy Petr Bucháček

Sobota 9. srpna * Bystřice n. P.
3. etapa – 128 km *** Start: 12:00
hodin ** Cíl: 15:15 hodin
Bystřice nad Pern. – (Skalský Dvůr)
– Lísek – Míchov – Jim. Pavlovice
– Jimramov – Strachujov – Unčín –
Dalečín – Písečné – Bystřice n. P. (4
okruhy)
Vrchařská prémie v každém okruhu
ve stoupání do obce Písečné.
Neděle 10. srpna * Bystřice n. P.
4. etapa – 84,5 km *** Start: 10:00
hodin ** Cíl: 12:10 hodin
Bystřice n. P. - 2 okruhy (Ždánice –
Vítochov), Bystřice n. P. – Lesoňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5
okruhů (Švařec - Čtyři Dvory - Brťoví – Švařec) a zpět přes Štěpánov nad
Svr. – Lesoňovice do Bystřice n. P.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři
Dvory v 1., 3., 5. okruhu + nad obcí
Lesoňovice.
1. etapa závodu se jede 7. srpna v Přibyslavi, 2. etapa 8. srpna v Poličce.
Dopravní omezení:
Kromě silnice I/19 a II/360 budou pro
motoristy všechny okruhy protisměrně
uzavřeny (jízda jen ve směru závodu).
Vše o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz

Cyklistické závody pro děti
V návaznosti na
nedělní etapu cyklistického závodu
Vysočina
2014
pořádá Cyklistický
spolek Bystřice závody pro děti. V neděli 10. srpna profesionální závodníci
odstartují v 10 hodin z ulice dr. Veselého před parkovištěm VOŠ a SOŠ
a jejich návrat do cíle se očekává krátce po 12. hodině. V tomto čase proběhnou závody pro děti, pro které využijeme ulici dr. Veselého (včetně cílového
prostoru proﬁ závodů) a areálu VOŠ
a SOŠ – jezdit se tedy bude tam, kde je
vyloučena kolize s motorovou dopravou. Věkově budou závody otevřeny
dětem od 3 do 15ti let, ty nejmenší
v předškolním věku budou soutěžit
na odrážedlech, školáci pak na kolech

a budou rozděleni do věkových kategorií tak, aby mezi sebou soutěžili rovní
s rovnými. Necháme tedy odstartovat
profíky a věříme, že se na ně děti s rodiči přijdou podívat, pak mezi 10:00
a přibližně 10:15 proběhne pod stanem v cílovém prostoru registrace
dětských závodníků (startovné se
žádné neplatí) a poté už proběhnou
jízdy jednotlivých věkových kategorií
od nejmladších po nejstarší. A pak
bychom zase společně mohli počkat
na dojezd profíků a povzbudit je.
Drobnou (sladkou) odměnu dostanou
všichni účastníci, pro nejlepší budou
připraveny diplomy. Přilba povinná,
start na vlastní nebezpečí. Kolo jakékoliv, ale ne vyloženě silniční – v areálu školy pojedeme terénem.
Aleš Sitař

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Účastníci Tenisové školičky 2014

výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

5

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

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

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

www.vpo.cz
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1. ROČNÍK WŮDŠTOKU

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
s netradičním programem
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