Masaryk letos v březnu trochu jinak.....
Již několik let se pravidelně scházíme začátkem března před základní
školou u sochy Tomáše G. Masaryka, abychom si připomněli výročí
jeho narození (7. 3. 1850). V letošním roce jsme se rozhodli pojmout
tuto akci poněkud odlišně.

CENTRUM EDEN SE 21. 3. 2015
SLAVNOSTNĚ OTEVŘE
Na začátku byl polorozpadlý statek Mitrovských a chuť tuto skutečnost změnit. Po téměř deseti letech příprav, plánování, nelehkého
vyjednávání, se nad Bystřicí ční zrenovovaný areál centra EDEN, k němuž přibyla horácká vesnička a ekopavilon. To vše spolu s expozicemi
se již brzy otevře návštěvníkům 21. a 22. března při Slavnostech jara.
První jarní den bude patřit dlouho očekávánému slavnostnímu otevření centra EDEN. Léta přípravných prací na tomto nebývalém projektu
tak budou završena a návštěvníci budou moci poprvé navštívit kompletní areál centra. Přístupné budou tedy všechny zrekonstruované i nově
vzniklé prostory. Panský dvůr láká na expozici Příběh půdy, pivovar či
zámeček s ukázkou panského bydlení. Otevřená bude i horácká vesnička s replikami dobových stavení. Návštěvníci si v každém budou moci
vyzkoušet tradiční lidová řemesla, jako například hrnčíř, truhlář a mnohá další. Farma EDEN pak představí zemědělské stroje, moderní postupy, které se při zemědělství používají, a také hospodářská zvířata, která
se zde chovají. Třešinkou na dortu je futuristická stavba ekopavilonu
ve tvaru pyramidy. Ta bude sloužit jako ukázka úsporných řešení, která
ušetří nejen životnímu prostředí, ale i vaší peněžence.
Slavnostní otevření je velká událost, proto i doprovodný program bude
velmi bohatý. Již nyní svoji účast potvrdili Melody Makers Ondřeje Havelky, který se zároveň stane patronem centra. O další hudební produkci
se postará známá kapela Šlapeto, či bystřické smyčcové kvarteto Cappella Allegra. Dále se můžete těšit na národopisný soubor Groš, či michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse a mnohá další překvapení včetně
piva Mittrowsky.
Už nyní si tedy do kalendáře poznamenejte datum 21. a 22. března, kdy
se konají Slavnosti jara a centrum EDEN se deﬁnitivně otevře veřejnosti.
U toho nesmíte chybět! Více informací o centru na www.centrumeden.cz
Přidejte se v rámci slavnostního otevření centra EDEN na cyklovýlet
po stopách rodu Mitrovských. Sraz všech cyklistů v 10:00 před centrem EDEN. Pro všechny účastníky je přichystán malý dárek.

Rada očima místostarosty

Foto: Petr Štarha

Město Bystřice nad Pernštejnem a Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
zvou všechny příznivce našeho prvního prezidenta

v pátek dne 6. března 2015 v 10:00 hodin
do foyer budovy gymnázia,
kde bude slavnostně odhalena sádrová replika sochy TGM
stojící před základní školou na ulici Tyršova.
Připomeneme si nejen osobnost našeho prvního prezidenta,
ale i historii vzniku sochy a její repliky a vzpomeneme
i na autora sochy - Vincence Makovského.
Celou akci bude doplňovat kulturní program studentů gymnázia.
tajemnice MěÚ, Eva Špatková

Únorová rada se zabývala zejména bytovou problematikou. Jednak
to byly žádosti o přidělení služebních bytů pro zaměstnance velkým
místních podniků. V této době je
obsazenost městských bytů velmi
vysoká a nejsou prakticky volné byty.
Dále rada přidělila tzv. pečovatelské
byty na stacionáři Pod Horou a také
dva byty v domu s pečovatelskou
službou. Dalším velkým tématem,
které na radě představila vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
PhDr. Lukšová, byly standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany
dětí při poskytování sociálně-právní
ochrany dětí. Tyto standardy mají
mimo jiné sjednotit postupy při práci
s ohroženými dětmi, upravují míst-

ní a časovou dostupnost, podmínky
a informovanost o této problematice.
Rada dále projednávala dodatek nájemní smlouvy s Eden Centre s. r. o.
o pronájmu dalších zemědělských
pozemků, které měly od města dříve
v nájmu sousední zemědělské podniky. V současné době Eden hospodaří na cca 120 ha pozemků. Paní
ředitelka Základní umělecké školy
Mgr. Krásenská informovala radu
o tom, že ZUŠ předložila dvě žádosti o dotaci na Kraji Vysočina. Jde
o žádost na příspěvek na pořízení digitálního piana za cca 50 tis. Kč a dále
žádost o příspěvek na pořízení šesti
pracovních stanic pro modernizaci
výuky výtvarného oboru za 60 tis. Kč.
Předpokládaná spoluuúčast města by
činila 46 % z pořizovaných částek.
Josef Vojta

ZPRÁVY Z MĚSTA

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost
Stejně jako předchozí roky se i letos
rychle blíží zákonná lhůta pro podání
daňového přiznání k dani z příjmů
za zdaňovací období 2014. Termín
pro jeho odevzdání v neprodloužené
lhůtě je stanoven nejpozději na středu
1. dubna 2015. Jde-li o daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce (daňový poradce, advokát), lhůta se prodlužuje do
1. července 2015. Podmínkou je, aby
příslušná plná moc udělená poradci
byla doručena místně příslušnému
správci daně do 1. dubna 2015.
Poplatníkům, kteří se rozhodnou
osobně navštívit územní pracoviště
ﬁnančního úřadu, jsou jeho pracovníci
připraveni zabezpečit nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému splnění
jejich povinnosti odevzdat daňová
přiznání.
Podání daňového přiznání, včetně
jeho příloh, lze učinit též elektronicky,
formou datové zprávy opatřené nebo
neopatřené uznávaným elektronickým
podpisem, a to ve tvaru a struktuře
a za podmínek zveřejněných na webové adrese www.daneelektronicky.cz.
Elektronicky lze daňové přiznání podat také prostřednictvím datové
schránky. Daňové přiznání lze rovněž vyplnit na výše uvedené inter-

Úřední hodiny Územního pracoviště v Bystřici n. P. – oddělení vyměřovací:
Od 9. 3. 2014 do 20. 3. 2015
- pondělí a středa
8:00 – 17:00 hodin
- úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 14:00 hodin
Od 23. 3. 2014 do 1. 4. 2015
- pondělí až pátek
8:00 – 18:00 hodin

netové adrese, přiznání vytisknout,
podepsat a následně podat na územní
pracoviště nebo jej doručit prostřednictvím poštovních služeb.
Od 1. ledna 2015 byl novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový
řád, který v ust. § 72 odst. 4 uvádí,
že pokud má daňový subjekt nebo
jeho zástupce zpřístupněnu datovou
schránku nebo zákonem uloženou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen mimo jiné
řádné a dodatečné daňové tvrzení učinit pouze datovou zprávou ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně
odeslanou elektronicky. Dále je v ust.
§ 74 odst. 4 daňového řádu uvedeno,
že pokud vada podání spočívá pouze
v tom, že podání bylo učiněno jinak
než elektronicky, ačkoliv mělo být
učiněno elektronicky, hledí se na něj
jako na podání bez vady, ale daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit
pokutu dle ust. § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 2 000,- Kč.
V rámci aktivního přístupu ﬁnanční
správy k veřejnosti bude zabezpečen
pracovníky Územního pracoviště
v Bystřici nad Pernštejnem výběr
daňových přiznání k dani z příjmů
v rozšířených úředních hodinách následovně:

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru n. S. ve vybraných obcích:
místo výběru
den
čas
Nové Město n. M.
prostory městského úřadu
11. 03. 8:00 – 16:00 hodin
prostory městského úřadu
25.03.
8:00 – 16:00 hodin
Jimramov
prostory úřadu městyse
18.03.
8:00 – 16:00 hodin
Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat daňové povinnosti
v hotovosti.
Jak správně zaplatit daň z příjmů:
Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Finančního úřadu pro Kraj
Vysočina:
číslo účtu pro fyzické osoby: 721-67626681/0710, variabilní symbol –
rodné číslo poplatníka, konstantní symbol – 1148
číslo účtu pro právnické osoby: 7704-67626681/0710, variabilní symbol –
IČ poplatníka, konstantní symbol - 1148
Poštovní složenkou, která je k dispozici na každém poštovním úřadě. Použití této složenky je zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.
V hotovosti na pokladně Územního pracoviště v Bystřici n. P., a to
v následujících pokladních hodinách:
pondělí a středa
23. 3. – 27. 3. 2015 (každý den)
30. 3. – 1. 4. 2015 (každý den)

8:00 – 12:00; 12:30 - 17:00 hodin
8:00 – 12:00; 12:30 - 17:00 hodin
8:00 – 12:00; 12:30 - 17:00 hodin

Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat na telefonním čísle 566 591 311.

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Informace pro veřejnost
Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1.
dubna 2015. Poplatníkům, jimž daňové přiznání zpracovává a podává poradce, nebo
poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, se lhůta prodlužuje do středy 1. července 2015. Podat daňové přiznání v
prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná moc k zastupování uplatněna u
správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty tj. před 1. dubnem 2015. Informace
nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů naleznete na
www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu (ÚP) budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
x v termínu od 23. 3. 2015 do 1. 4. 2015 v pracovních dnech vždy od 8:00 do 18.00
hodin
x o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin je možné a bude zveřejněno přímo na jednotlivých ÚP.
Pracovníci ÚP zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených
také formou výjezdů do vybraných obcí (Golčův Jeníkov, Hrotovice, Jaroměřice nad
Rokytnou, Jimramov, Kamenice nad Lipou, Lukavec, Nové Město na Moravě, Počátky,
Polná, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Třešť a Velká Bíteš). Detailní informace o výjezdech
pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2015 zveřejňuje Finanční správa na
svých webových stránkách: www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2014 a k jeho vytištění
je možno využít klasické nebo interaktivní tiskopisy dostupné na webových stránkách FS.
Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém
portálu FS na adrese www.daneelektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podání daňového přiznání učinit pouze datovou zprávou ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
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SVOZ
BIOODPADU
V ROCE 2015
V období od března do
listopadu včetně budou
svozy bioodpadu probíhat
2x měsíčně, vždy 1. a 3.
středu v měsíci. V ostatních
případech je k dispozici
sběrný dvůr na ulici
K Ochozi, otevřený mimo
čtvrtku a neděle denně, pro
bystřické zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Finanční úřad pro Kraj Vysočina a město Bystřice nad
Pernštejnem si dovolují informovat o povinnosti podání
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2014 zastupitelů
města, členů komisí rady a výborů, členů volebních komisí,
členů komisí referenda.
Potvrzení o zdanitelných příjmech vydává na žádost mzdová účetní Městského úřadu,
Příční 405, 1. patro, dveře
č. 1.8., tel. 566 590 319. Více
na stránkách města Bystřice
nad Pernštejnem v aktualitách
(www.bystricenp.cz)

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ÚNOR BŘEZEN 2015
Datum

Název akce

25. 2.

BystĜicko þte dČtem (ŠtČpánov n. S., Blažkov)

25. 2.

Kino – animované pohádky; 10.00 hod.

26. 2. -1. 3. SoustĜedČní fotbalistĤ Sokol Nová Ves
26. 2.

BystĜicko þte dČtem (BystĜice n. P.)

27. 2.

BystĜicko þte dČtem (ŠtČpánov n. S.); 17.00 hod.

27. 2. -1. 3. SoustĜedČní fotbalistĤ
28. 2.

Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 16.00 hod.

28. 2.

13. Spoleþenský ples

28. 2.

XVII. Spoleþenský ples

28. 2.

Hasiþský ples

28. 2.

DČtský karneval; 14.00 hod.

2. - 7. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ Sparta Brno

2. – 6. 3.

BystĜicko þte dČtem (BystĜice n.p.)

3. – 5. 3.

BystĜicko þte dČtem (Strážek)

4. - 8. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Ivanþice - muži

5. 3.

Jarní koncert – vstupné dobrovolné; 18.00 hod.

6. 3.

Odhalení repliky sochy TGM; 10.00 hod.

6. 3.

Divadlo s vírskými ochotníky; 19.00 hod.

Místo

Velký sál KD BystĜice n.P.

Organizátor
Mikroregion BystĜicko, mČstys ŠtČpánov n. S.,
ZŠ a MŠ ŠtČpánov n. S., obec Blažkov
KD BystĜice n.P.

Sportovní hala

Sokol Nová Ves

BystĜice n. P. – ZŠ Tyršova ul.

Sportovní hala

Mikroregion BystĜicko, ZŠ BnP - Tyršova ul.
Mikroregion BystĜicko, mČstys ŠtČpánov n. S.,
ZŠ a MŠ ŠtČpánov n. S.
Kotrba

Strachujov

Obec Strachujov, ochotnický spolek VíĜina z Víru

Prostory KD BystĜice n.P.

MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.

Daleþín - KD

ZŠ a OÚ Daleþín

ŠtČpánov n. S. – ZŠ, Blažkov - KD

ŠtČpánov n. S. - MŠ

Roveþné

SDH Roveþné

Rodkov - KD

SDH Rodkov, Obec Rodkov

Sportovní hala

Sparta Brno

ZŠ Nádražní BnP

Sportovní hala

Mikroregion BystĜicko, ZŠ Nádražní BnP
Mikroregion BystĜicko, mČstys Strážek, ZŠ
Strážek
FC Ivanþice

Malý sál KD BnP

ZUŠ a KD

Foaer budovy gymnázia

MČsto BnP a Gymnázium BnP

Daleþín - KD

Obec Daleþín, ochotnický spolek VíĜina z Víru

Strážek

7. 3.

Turnaj amatérĤ ve stolním tenise

Daleþín - KD

Obec Daleþín

7. 3.

BystĜicko þte dČtem (Sulkovec)

Sulkovec – sál OÚ

Mikroregion BystĜicko, obec Sulkovec

7. 3.

Karneval v BlažkovČ; 14.00 hod.

Blažkov - KD

Obec Blažkov

7. 3.

Lidová kultura na dosah Tiškovsko a BystĜicko; 17.00 hod.

Smrþek - KD

Obec Býšovec

7. 3.

Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 17.00 hod.

Prosetín

Obec Prosetín, ochotnický spolek VíĜina z Víru

7. 3.

V. roþník mariášového turnaje; prezentace 13.00 – 13..30 hod.

Pohostinství VČchnov

Pohostinství VČchnov

8. 3.

Divadelní pĜedstavení – S þerty nejsou žerty; 16.00 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

8. 3.

Turnaj ve florbalu

Sportovní hala

10. 3.

BystĜicko þte dČtem (Roveþné); 15.30 hod.

10. 3.

"Setkání kĜesĢanských seniorĤ"; 13.00 hod.

Orel Nové MČsto na MoravČ
Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné, ZŠ
Roveþné
Jednota Orel

11. 3.

Kino – Animované pohádky

11. - 15. 3.
12. - 15. 3.
13. 3.

Roveþné - ZŠ
Budova Jednoty Orel
Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

SoustĜedČní fotbalistĤ MS Brno

Sportovní hala

Dufek MS Brno

SoustĜedČni ragbistĤ RC Bystrc

Sportovní hala

RC Bystrc

BystĜicko þte dČtem (Knihovna BnP)

Knihovna BnP

Mikroregion BystĜicko, knihovna BnP

14. 3.

XI. VinaĜský ples; 20.00 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

14. 3.

DČtský karneval; 14.00 hod.

KD Domanín

Obec Domanín

14. 3.

Turnaj ve florbalu – veteráni

Sportovní hala

ZŠ Horní Brno

14. 3.

BystĜicko þte dČtem (Sulkovec)

Sulkovec – sál OÚ

Mikroregion BystĜicko, obec Sulkovec

14. 3.

Divadelní pĜedstavení „Lucerna aneb boj o lípu“; 18.00 hod.

Rozsochy - orlovna

Obec Rozsochy, Divadelní spolek Rozsochy

15. 3.

Daleþín - KD

Obec Daleþín

Rozsochy - orlovna

Obec Rozsochy, Divadelní spolek Rozsochy

15. 3.

Maškarní karneval
Divadelní pĜedstavení „Lucerna aneb boj o lípu“; 14.00 hod.
a 19.00 hod.
Turnaj ve florbalu – elévové

15. 3.

Zápas v házené – muži

15. 3.

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

Sportovní hala

Sokol BystĜice n.P.

15. 3.

Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách

Sportovní hala

Areál sportu a kultury s.r.o.

18. 3.

Roveþné – evangelická fara

Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

19. 3.

BystĜicko þte dČtem (Roveþné)
PoĜad pro dČti a mládež – Divadelní uþebnice aneb þeské
divadlo 20. století; 10.00 hod.
Beseda – Kouzlo bylinek; 17.00 hod.

MČstská knihovna BnP

MČstská knihovna BnP

19. 3.

O lásce... hudbou a s láskou; 19.30 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

19. - 22. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Ivanþice – žáci

Sportovní hala

FC Ivanþice

20. 3.

Pohádka „S þerty nejsou žerty“; 19.00 hod.

VČžná

Obec VČžná, ochotnický spolek VíĜina z Víru
Obec Blažkov

19. 3.

21. 3.

HarmonikáĜi; 14.00 hod.

Blažkov - KD

21. 3.

Turnaj ve volejbalu

Sportovní hala

M. Felcman

Centrum EDEN

Centrum EDEN v BnP

ŠtČpánov n. S. - KD

Velký sál KD BystĜice n.P.

MŠ ŠtČpánov n. S.
Mikroregion BystĜicko, obec Rozsochy, obec Vír,
ZŠ Rozsochy, ZŠ Vír
Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné,
ZŠ Roveþné
KD BystĜice n.P.

Malý sál KD BnP

ZUŠ a KD

21. – 22. 3. Slavnosti jara – slavnostní otevĜení centra EDEN
22. 3.
23. – 26. 3.

Karneval MŠ; 14.00 hod.
BystĜicko þte dČtem (Rozsochy, Vír)

Rozsochy, Vír

25. 3.

BystĜicko þte dČtem (Roveþné)

Roveþné - MŠ

25. 3.

PoĜad pro dČti – Jaro s kamarády; 8.30 a 10.00 hod.

25. 3.

Smyþcový orchestru N. Kyjovského a hosté; 18.00 hod.

25. - 29. 3.
26. 3.

SoustĜedČní ragbistĤ RC Bystrc
Divadelní pĜedstavení „Vztahy na úrovni“

Sportovní hala

RC Bystrc

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
1.10. Šimon Janoušek
17.10. Monika Kabelková
Jubilanti
BŘEZEN 2015
Bohumil Samek
Sadecká Marie
Anežka Burešová
Zdeněk Heger
Josefa Houdková
Jaroslava Nováková
Jarmila Míčková
Marie Žáková
Jiří Daňhel
Miroslav Ťupa

94 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
LEDEN 2015
2.1. Jaroslav Hes
3.1. Michal Popovič
10.1. Stanislav Krytinář
30.1. Helena Roháčková

90 let
55 let
70 let
79 let

ČESKÁ KNIHA
REKORDŮ
Vyšla nová Česká kniha rekordů,
v níž nechybějí rekordmani spojení
s Bystřicí: Miroslav Kocián, nejlepší sběratel citátů významných
osobností, Radim Linhart, který na
piano zahrál zpaměti 3 210 skladeb,
a Kamil Hamerský, největší český
jedlík. Podrobnosti hledejte v příštím čísle Bystřicka.

FÉROVÉ PŮJČKY

☞ živnostníci, zaměstnanci,
důchodci a MD
☞ možnost odkladu splátek

Telefon: 777 229 889

Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
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Otevřený dopis starostovi města
Bystřice nad Pernštejnem
Vážený pane starosto,
jsem nemile překvapen Vaší reakcí na můj článek, ve kterém jsem upozorňoval na problémy s dlouhodobým ﬁnancováním našeho města. Čekal jsem,
že se budete snažit argumentovat čísly a třeba obhajovat bystřické ﬁnancování kultury prostřednictvím spolku Zapnuto, dočkal jsem se ale jen urážek
a lží. Deﬁcitní rozpočet města na rok 2015 nadále nazýváte „vyrovnaným“
a stavíte se do role zachránce Bystřice. Žádám Vás proto veřejně o zodpovězení alespoň některých otázek:

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za Vaši účast v nedávných volbách do místní samosprávy
v Domaníně i za důvěru, kterou jste nám v nich dali. Chápeme ji jako náš
závazek pracovat ze všech sil v nastávajícím období pro rozvoj Domanína.
Antonín Havelka, Tomáš Novotný, Aleš Sitař,
Zdeněk Skula, Vladimír Šmerda

- za co jste utratili každý rok (!) více jak 40 mil. korun z městských bytů
a proč si na jejich opravy musíte nyní brát 50 mil. úvěr
- vysvětlete, prosím, dlouhodobé ﬁnancování Centra zelených vědomostí
a zimního stadionu
- sdělte, kolik korun dostal spolek Zapnuto od města celkem a kteří lidé
za ním stojí
- zda je pravda, že fotbalisté dostávají každoročně díky Vašim dohodám
statisíce korun od energetických společností a proč tyto peníze nejdou
transparentně městu
- proč jste zastavili mnohaletou aktivitu bývalého vedení na tzv. „severojižním propojení“ (napojení Bystřice na D1), které je součástí rozvojových plánů kraje Vysočina a jehož jižní část z Velkého Meziříčí do
Třebíče už funguje
Na radnici vládne klientelismus, zaměstnávání rodinných příslušníků, i do
čela výborů a komisí města jsou jmenováni Vám loajální lidé, přestože mezi
jejich členy jsou zkušení odborníci, byť nejsou členy zastupitelstva…
Ve městě chybí pracovní místa, parcely pro stavebníky a ubývá obyvatel. Lékařskou pohotovost na poliklinice jste dávno zrušili, nyní souhlasíte
s omezením rychlé záchranné služby (má jezdit i bez lékaře!?) a pokud nebudeme mít kvalitní propojení na dálnici a vytvořeny pobídky pro podnikatele,
ﬁrmy k nám nepřijdou a postupné vylidňování Bystřice nezastavíme.
Chtěl bych Vás současně požádat o obnovení veřejné diskuze na webu
města, protože jak sám zdůrazňujete závěrem článku: „je třeba diskutovat
a vyměňovat si zkušenosti“, aby se aktivní občané mohli k projektům radnice
vyjadřovat. Schůze zastupitelstva začínají v úředních hodinách už od 15:00
hodin, většina občanů se jich proto nemůže zúčastnit a nemá informace.
Děkuji předem za Vaši odpověď,
Vít Novotný
zastupitel města

Zastupitel města nepotřebuje psát otevřené dopisy

Každému, ať zastupiteli nebo občanovi města, na potkání nabízím
konzultace k problémům města Bystřice nad Pernštejnem. Vše vnímám
tak, že je to naše společné město, ve
kterém mi voliči dali mandát k tomu,
abych nějakou dobu stát v jeho čele.
Zcela jistě přijde den, kdy radnici
opustím a jiní zde budou uplatňovat
svoje vize, myšlenky a nápady. Bude
tu působit jiný, z voleb vzešlý tým
zastupitelů a radních. Pouze do budoucna doufám, že jim půjde o dobro města a jeho obyvatel tak, jak se
o to snažím po celé funkční období
já. Nikdy jsem se nepasoval na zachránce Bystřice, protože naše město
zachraňovat nepotřebuje. Náš ﬁnanč4. strana

ní přebytek je všeobecně známý. Peníze máme s vědomím zastupitelů
uloženy na účtech na velmi výhodný
úrok a tyto uložené peníze nám dále
„vydělávají“. Město nemá po celou dobu deseti roků žádné ﬁnanční
problémy, což dokládají nezávislé
audity. Ministerstvo ﬁnancí nám
bez problémů odsouhlasilo částku
pro koncesní smlouvu na výstavbu
zimního stadionu, protože máme vyváženou dluhovou službu. Toto jsou
fakta, která zastupitelé znají, protože bez jejich rozhodnutí a souhlasu
nemohu já, jako starosta, žádnou
ﬁnanční operaci provést. Všechny
priority rozvoje města jsou projednávány radou a poté zastupitelstvem.
Bez dobrého týmu zastupitelů nemohu sám, jako starosta, mnoho
věcí rozhodnout a prosadit. Vážím si
rozhodování kolegů, jejich odvahy a
rozumu, které nám jiná města závidí.
Otevřené dopisy píše jen populista, který poukazuje na to, že on je
tím pravým, spravedlivým a zvoleným, který má zkušenosti, nadhled
a vize do budoucna. Ono to možná
tak bude, ale zatím pouze do rozsahu

mandátu, který mu přidělili voliči.
Se zastupiteli nemíním komunikovat prostřednictvím otevřených
dopisů a tisku, protože pro diskuze
zastupitelů jsou zákonem o obcích
vyčleněna jednání zastupitelstva,
která jsou veřejná, a tedy přístupná
nejen zastupitelům, ale i všem voličům, kteří mají o dění ve městě zájem. Zde je možné diskutovat, možná se i hádat, ale výsledkem by vždy
měla být prosperita města. Pan zastupitel již na otázky zmíněné v jeho
otevřeném dopise dostal odpovědi od

pana místostarosty, ale to asi nebylo
ono, protože tato výměna informací
neproběhla tiskem.
Co na to vy, ostatní zastupitelé? Necítíte se neprávem napadeni
a uraženi? O všech důležitých věcech zmiňovaných v otevřeném
dopise pana zastupitele rozhodujete
společně se mnou, protože se jedná
o záležitosti spadající do vyhrazené
pravomoci zastupitelstva, o kterých
nemůže rozhodovat jednotlivec. Já
jsem jeden z vás.
Karel Pačiska - starosta

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Bystřicko na veletrhu cestovního ruchu VAKANTIE UTRECHT v Holandsku
Město Bystřice nad Pernštejnem
již počtvrté představilo turistický
region Bystřicko na největším veletrhu cestovního ruchu v Holandsku. Prezentaci našeho regionu nám
umožnila příspěvková organizace
Vysočina Tourism, která propaguje
cestovní ruch regionu Vysočina.

Veletrh se konal od 13. do 18. ledna 2015. Na ploše 50.000 m² se tu
v celkem 6ti halách prezentovalo
přibližně 600 vystavovatelů z různých evropských zemí i ze zámoří.
Účast České republiky byla organizována Českou centrálou cestovního
ruchu, Czech Tourism. Návštěvnost

veletrhu se rok od roku zvyšuje. Jako
velmi důležitý fakt pro výběr dovolené se nově jeví návrat od internetu k osobním doporučením, která
návštěvníci získají právě na podobných veletrzích. Zájem návštěvníků
u našeho stánku se soustředil především na možnosti aktivně trávené

dovolené, pěší turistiky a cykloturistiky na Vysočině a na nabídku
alternativ k tradičně navštěvovaným
regionům ČR. První den byl určen
pro odbornou veřejnost a novináře,
ostatní dny byly určeny pro širokou
veřejnost.
(František Klimeš)

Slavnosti moravského uzeného
Více než 250 litrů zkonzumované ovarové polévky a sněhová vánice. I to byly Slavnosti moravského uzeného v Bystřici nad Pernštejnem. Tisícovka návštěvníků zavítala o víkendu 7. a 8. února
do Panského dvora centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem na
Slavnosti moravského uzeného.
K výběru bylo na dvacet druhů
masných výrobků od čtyř regionálních uzenářů a snědlo se více
než dvě stě padesát litrů ovarové
polévky. V neděli museli organizátoři omezit venkovní program
kvůli nepříznivým povětrnostním
podmínkám.
Gastronomickou akci, jejímž
ústředním tématem bylo uzené
maso, pořádali organizátoři v Edenu vůbec poprvé. „Máme velmi
kladné ohlasy, atmosféra byla báječná, i když nám v neděli nepřálo
počasí,“ svěřuje se jeden z organizátorů Pavel Pichler. Jeho slova potvrzuje i Petr Hoffer z Bystřice nad
Pernštejnem, který organizátorům
napsal do anketního lístku „Bylo to
krásně strávené dopoledne, moc se
mi tu líbilo.“
Kromě výborných jitrnic, klobásek, uzeného talíře a dalších pochoutek návštěvníky čekal i bohatý
doprovodný program. „Největší zájem byl v sobotu o uzenářskou a řeznickou show, stejně jako o vaření
s Karem Nekolou z restaurace Borovinka,“ upřesňuje Pichler. Každý se
mohl podívat do farmy Eden, projet
se na koni nebo na vlečce, ochutnat
Mittrowské pivo z edenského pivovaru, zaposlouchat se do cimbálové
či dechové muziky dokreslující příjemné prostředí, anebo se zapojit do
soutěžního klání jedlíků. To nakonec vyhrál Kamil Hamerský, který
snědl kilo bramborových knedlíků
s uzeným masem za úctyhodnou
minutu a třicet pět vteřin. Lidé se
ohřáli u krbu v pivovaru. V přilehlé
restauraci zase kuchaři servírovali

výtečné uzené se švestkovou omáčkou. Nechyběl ani dětský koutek,
kde se hrálo loutkové divadlo a děti
si zde mohly vyrobit soutěžní masopustní masku. Soutěžilo se i mezi
uzenáři navzájem. Jako nejlepšího
uzenáře pro rok 2015 zvolili přítomní společnost Ráček.
„V neděli jsme se kvůli sněhové
vánici, která se přehnala přes areál
a zdemolovala většinu venkovního
vybavení, rozhodli nevybírat vstupné a vpouštět návštěvníky na „Slavnosti“ zdarma,“ doplňuje Pichler.
Otevřeny zůstaly vnitřní prostory
pivovaru a restaurace s dětským
koutkem. Výletníci s touhou po
skvělém domácím uzeném nakonec
navštívili areál i v neděli. Pro ty, co
nechtěli riskovat cestu, mají organizátoři dobrou zprávu.
28. února a 1. března se Slavnosti moravského uzeného přesunou
na brněnský hrad Veveří. Do centra Eden se zase lidé podívají už
21. března 2015 na Slavnosti jara,
kdy bude centrum oﬁciálně otevřeno v celé svojí velkoleposti a kráse.
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PLES MĚSTA BYSTŘICE N.P.

MĚSTO OPĚT OCENILO NEJLEPŠÍ SPORTOVCE, TRENÉRY A OSOBNOSTI SPORTU
A KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Stejně jako v minulých letech ocenil starosta města společně s významnými hosty na Plese Města Bystřice
nad Pernštejnem, dne 16. ledna 2015 za výborné sportovní úspěchy a významné kulturní počiny několik
osobností. Přinášíme vám jejich krátké medailonky.
SPORTOVCI MĚSTA 2014
bez pořadí
MAREK TOTUŠEK
TJ Sokol Bystřice n. P. - oddíl šermu
Třináctiletý Marek Totušek je bystřická nová šermířské naděje. Mladý
věkem, ale výkony již obrovský bojovník. Vyhrál a získal zlatou medaili
z ﬁnále Mistrovství ČR. Dále vyhrál
celoroční soutěž seriálu MČR v kateg. mladších žáků . Tímto vítězstvím
si zajistil i zisk Českého poháru. Pro
vysvětlení: uděluje se šermíři, který
získal největší počet bodů z domácích i zahraničních soutěží. Jeho výkonnost stoupá a v současnosti byl
nominován na účast na SPK (světový
pohár kadetů), kde společně s Robertem Königem a Radkem Šiborem
hájí barvy ČR, města Bystřice n. P.
a mateřského oddílu TJ Sokol.
MILOŠ PRÁŠIL
ASK Bystřice n. P., SK Bystřice n. P.
Všestranný sportovec, který nominaci na sportovce města za rok 2014
obdržel za výborné výsledky za tým
bystřických ﬂorbalistů a fotbalistů.
U obou týmů patří k nejlepším
a velkou měrou se podílí na kvalitních výsledcích obou mužstev.
Mnohdy během jediného dne sází
branky v zápasech ve ﬂorbalu, ale
i do sítě na zeleném trávníku.
Z ﬂorbalových výsledků za minulou sezonu uvádíme umístění na
celkovém druhém místě kanadského
bodování 2. ligy. Během 19 utkání
posbíral celkově 73 body za 49 branek a 24 asistencí a pomohl k postupu do Národní ligy. V ní má nyní po
13 utkáních 53 bodůyza 30 branek
a 23 asistencí a vede kanadské bodování soutěže. Výraznou měrou
pomohl k současnému 3. místu ASK
Bystřice n. P. v Národní lize.
Fotbalovému klubu v jarní části
sezóny pomohl 8 brankami k záchraně fotbalového družstva SK Bystřice n. P. v divizi. Momentálně se se
7 brankami po podzimní části podílí
na velmi pěkném 4. místě SK Bystřice n. P. a je nejlepším střelcem svého
družstva.
ASK Bystřice n. P. , muži
A tým mužů ASK Bystřice n. P.
skončil v loňské sezóně na 3. místě
druhé ligy s bilancí 13 výher a 9 porážek. Tímto umístněním si zajistil
postup do Národní ligy. Momentálně se tým ASK po 16 kolech nachází
opět na 3. místě Národní ligy s bilancí 10 výher a 6 porážek a předem
si zajistil postup do vyřazovací části.
VÍTĚZ SPORTOVCE ROKU 2014
ZDENĚK KOLÁŘ (1996)
Tenisový klub Bystřice n. P.
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Zdenda Kolář i ve skromných podmínkách malého klubu stále potvrzuje
velký talent. Tento talent, podpořený ohromnou pílí a nadšením a také
úžasnou podporou celé rodiny, stále
rozvíjí, což potvrdil výsledky v průběhu celého roku. Začalo to obrovským
úspěchem na mezinárodním halovém
mistrovství ČR v Přerově, kde se až
jako náhradník dostal do kvaliﬁkace
a z ní celý turnaj vyhrál. Pokračoval
vítězstvím ve dvouhře na halovém
MČR dorostu ve Frýdlantu n.O. a jeho
úspěchy vyvrcholily dvojnásobným
vítězstvím na 87. ročníku Pardubické
juniorky, což je Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii dorostu. V průběhu soutěže neprohrál set a ztratil pouze
12 gemů. S družstvem TK Agrofert
Prostějov, kde Zdenda hostoval, se stal
mistrem ČR dorostu. V juniorské kategorii dosáhl i další výborné výsledky,
díky kterým byl nejvýše na 67. místě
světového žebříčku ITF do 18 let. ČR
reprezentoval na ME jednotlivců do
18 let v Klosters (Švýcarsko) a také na
Europaen Sommer Cups družstev ve
Venici v Itálii, kde reprezentace obsadila 5. místo. Na celostátním žebříčku
do 18 let za rok 2014 obsadil 2. místo.
V průběhu roku se i díky kartám
ČTS zúčastnil několika turnajů mužů
v rámci ITF. Získal 3 body, které mu
dnes zajišťují účast v kvaliﬁkacích turnajů kategorie Future. K 31. 12. 2014
byl mezi muži na žebříčku ATP ve
dvouhře 1422, ve čtyřhře 922 na světě.
TRENÉR ROKU 2014
ZDENĚK KOLÁŘ (1971)
Tenisový klub Bystřice n. P.
Dlouholetý hráč TK a zkušený trenér II. třídy. Pokračují spolu se synem
Zdendou v cestě za splněním vysněného cíle. V roce 2014 spolu dosáhli
další obrovské úspěchy. Zdenda je
4násobným mistrem ČR ve dvouhře,
ve čtyřhře a ve družstvech. Vedle toho
se Zdeněk st. stále podílí na výchově
dalších dětí a závodních hráčů klubu.

aktivní činnosti si zvyšoval kvaliﬁkaci
v různých kurzech. Rozšířil ji o další
aprobaci brannou výchovu, absolovoval rozšiřující studium jak v ruském
jazyce, tak v tělesné výchově. Byl velmi přemýšlivý, nebál se modernizace
v oblasti výpočetní techniky, kterou
jako jeden z prvních zaváděl a hlavně dokázal využívat v praxi. V době
svého působení v Dolní Rožínce vyučoval rovněž ve večerní průmyslové
škole, která sloužila k rozšiřujícímu
vzdělávání technických pracovníků
uranových dolů.
Od dětství miloval sport. Šlo mu, jak
se říká, vše, na co sáhl. Od gymnastiky
přes lyžování, stolní tenis, všechny míčové sporty až po šachy. Aktivně reprezentoval Bystřici především v kopané
a volejbale. Také fotbalista byl velice
dobrý, i když ho nehrál příliš dlouho.
Vysloužil si přezdívku Bican, a tak
ho znala vlastně celá Bystřice. Více se
však věnoval volejbalu, ve kterém byl
vynikající. Po skončení aktivní činnosti
se věnoval trenérské práci nejprve s dorostenkami, později s týmem mužů.
V našich amatérských poměrech vychoval i ligovou hráčku.
Tato práce ho však neuspokojovala,
a tak se plně věnoval práci se školní
mládeží. Byl to pro něj naplněný život,
skutečné poslání. Škola se pro něj stala
druhým a dost možná i prvním domovem. Sám rodinu nezaložil, a tak se jí
stala škola. Byl neobyčejně skromný,
pracovitý, obětavý, přemýšlivý. Všechny svoje znalosti dokázal předávat dětem. Samozřejmě bez okázalosti, bez
nároku na jakékoliv ocenění. Nesmírné úsilí věnoval údržbě a zvelebování
školních sportovišť. V zimních měsících připravoval prakticky sám ledovou plochu pro děti. Nečekal díky ani
ocenění, byla to pro něj samozřejmost.
Jako člověk působil spíše uzavřeným dojmem. Mezi kolegy, spoluhráči a svými žáky však byl velice
oblíbený. Nikdy nikoho nezklamal,
neurazil, nezkazil žádnou legraci.
Bystřice v něm ztratila skutečnou
osobnost nejen ve sportovní oblasti.

OSOBNOST SPORTU 2014
BOHUSLAV CÍSAŘ
(30. 3. 1942 – 14. 6. 2012) In memoriam
Naprosto právem, byť opožděně,
patří mezi sportovní osobnosti města.
Dokazoval to jak sportovní činností,
tak především svojí obětavou a nezištnou prací s mládeží.
Po absolovování jedenáctileté střední školy v Bystřici n. P. vystudoval pedagogickou fakultu v Brně. Jeho oborem byla tělesná výchova, ruský jazyk
a občanská nauka. Přehled jeho pedagogické praxe je celkem jednoduchá.
Učit začal v nedaleké Dolní Rožínce
a od roku 1978 až do odchodu na
zasloužený odpočinek učil na ZŠ Nádražní v Bystřici n. P. Po celou dobu

OSOBNOST KULTURNÍHO A
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
ROKU 2014
JOSEF KŠICA mladší
(* 15. dubna 1952, Opava)
Je český varhaník, cembalista
a sbormistr, od roku 1999 regenschori v pražské svatovítské katedrále. Jeho otcem byl hudební pedagog
Josef Kšica starší. Manželka Pavla,
rozená Bušová, je koncertní pěvkyní
(mezzosopranistkou), syn Přemysl
Kšica působí jako varhaník.
Vystudoval Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem, kde strávil
dětství, brněnskou konzervatoř a hru
(pokračování na str. 7)
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Cimrmanova věž objevena!

 Fejeton
Pokud občas sedíte u počítače, dobře to znáte. Přicházejí vám odkazy
(správně linky), které vás upozorňují
na nejrůznější pitomosti, které si rozhodně nesmíte nechat ujít. Určitě také
došlou poštu nejdříve přísně proﬁltrujete, většinu mailů pošlete na věčnost,
další uschováte, co kdyby něco, a jen
málo otevřete a zhlédnete. Většinou
tímto eklektickým způsobem nepřijdete o nic, ale někdy vás nečekaně
udiví i to, co jste už už chtěli odmítnout, zapudit, zničit, tedy smazat.
Tak jsem i já na stránkách nějakého německého sběratele, který nabízel staré pohlednice českých měst
k prodeji, objevila snímek Bystřice
nejspíš z počátku 20. století, kde se
– světe div se – tyčila na pravé straně náměstí VEŽ! Čtete dobře, věž,
za kterou by se nemusela stydět ani
litomyšlská radnice. Věž s kupolí!

V Bystřici na náměstí! Nikdy jsem
neslyšela , že by v našem městě byla
kromě kostelních ještě nějaká jiná

věž. A tak jsem začala pátrat.
Nejdřív jsem hledala v dalších soudobých pohlednicích – nikde nic. Pak

Bystřické náměstí na počátku 20. století, vpravo vzadu Cimrmanova věž.

jsem oslovila odborníky, a ti zásadně
existenci nějaké další věže v Bystřici vyloučili. Věž je tedy mystiﬁkace,
podvrh? A kdo to vymyslel, a proč?
Komu přišlo to náměstí chudé, placaté, fádní, kdopak měl asi ten originální
nápad, že je třeba je trochu vylepšit?
Že by nějaký místní vtipálek? Toho
by ovšem stěží napadla taková monumentální, skoro renesanční, stavba. To
byl spíše člověk znalý světa, zcestovalý, s nadhledem i zkušenostmi. A tak
mě pojalo tušení: že by geniální Čech,
ze všech největší, když bloudil v lesích
u Zubří zanechav tam svou známou
stopu, zavadil o naše město? A komu
velký Jára asi tuto pohlednici posílal?
Samé neznámo………snad bychom
se jako hrdí občané tohoto města měli
poohlédnout po dalších výsledcích
jeho nekonečného důvtipu! Třeba
ještě něco najdeme….
J.M.

Okolí Bystřice v chytrých telefonech
díky stezkám Do Háje.cz
Projekt Doháje.cz aneb Stezky do
mobilu představuje novou generaci
značení turistických tras v České
republice. Stezky do mobilu jsou
moderní a interaktivní formou zprostředkování zajímavých turistických
informací. Oproti klasickým velkým
informačním panelům jsou malé, nenarušují tedy okolní prostředí, a jejich výroba je ekologická. Pomocí
chytrého telefonu s přístupem na internet a s aplikací na čtení QR kódu
nabízí informace o navštíveném
místě. Výhodou tohoto značení je
také možnost informace aktualizovat a doplňovat. Cedulky s QR kódy
nově objevíte i na svých výletech po
Bystřicku. Instalace bude zahájena
v jarních měsících, dle sněhových
a povětrnostních podmínek. Nově
budou vyznačeny čtyři stezky:

ǀǇƐƚƎŝĐŝ
nad Pernštejnem

. FARMA . PIVOVAR .
. MOŠTÁRNA . PANSKÝ
DVŮR . JÍZDÁRNA .
. HORÁCKÁ VESNICE .
. LIDOVÁ ŘEMESLA .
. ZELENÁ LÉKÁRNA .

• Mitrovská kulturní krajina od EDEN centra směrem na Dolní Rožínku, Mitrov a Krčmu
• Architektura Horní Svratky navštíví Zubštejn, Vítochov, Dalečín,
Ubušínek, Polom
• Štěpánovský rudní revír přiblíží turistům stará důlní díla v okolí Štěpánova a Koroužného
• Vírská stezka putující po všech zajímavostech a unikátech v okolí Víru

. BABIČČINA ZVÍŘÁTKA .
. EKOPAVILON .
. OBNOVITELNÁ
ENERGIE A MNOHO
DALŠÍHO....

SLAVNOSTI

Cedulky doplní o nové informace již stávající informační panely Mikroregionu Bystřicko a ve většině případů upozorní na nová velmi zajímavá
místa a unikáty, které dosud v terénu označeny nebyly. Informace o každé
stezce najdete již na webu www.dohaje.cz. Stezky byly vytvořeny v rámci
realizace projektu Obce Sobě a jejich značení je ﬁnancováno Mikroregionem
Bystřicko za ﬁnanční podpory Ministerstva životního prostředí.

JARA
21.3. 2015

MĚSTO OPĚT OCENILO...

a slavnostní
otevření centra

na varhany na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Působil jako korepetitor Pražského
mužského sboru (od roku 1981),
zpěvák Pražského ﬁlharmonického
sboru (1985-1992) a také jako varhaník, a to zejména v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských
Vinohradech. V roce 1990 se podílel

(pokračování ze str. 6)

na založení Pražského komorního
sboru, v němž pak pracoval jako
sbormistr, varhaník a korepetitor.
Roku 1999 se stal ředitelem kůru
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a založil Pražský katedrální
sbor, se kterým se účastní českých
i zahraničních hudebních festivalů.
Blanka Svobodová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Wera Werk přivítala žáky prvního ročníku oboru Zámečník strojní výroby
Každým rokem se ve společnosti
Wera Werk s.r.o. koná přivítání nových žáků oboru Zámečník strojní
výroby, který Wera podporuje. Tento obor se vyučuje na VOŠ a SOŠ
v Bystřici nad Pernštejnem, kde se
takto konkrétně pro Weru učí 4 - 8
žáků v každém ročníku. Letos se
setkání uskutečnilo dne 27. 1. 2015
za účasti rodičů, zástupce školy
i společnosti Wera. Novým žákům
byly nastíněny možnosti spolupráce se společností Wera Werk, jako
je zejména placená povinná praxe
přímo v jejím moderním závodě,
možnost získání podnikového stipendia s příslibem zaměstnání po
vyučení, přednostní nábor na letní
brigádu již od 16 let a příspěvek na
autoškolu. Rovněž došlo k předání
poukazu – příspěvku na lyžařský
výcvik, který je součástí adaptačního procesu v rámci školního pro-

gramu, a to v hodnotě 1.500 Kč pro
každého žáka. Zámečníci strojní výroby skládají závěrečné zkoušky přímo ve výrobních prostorách Wery,
kde se na ni soustavně ve třetím ročníku připravují.
„Vyučit se ve strojírenském oboru vnímáme v současné době i do
budoucna jako velice perspektivní;
uchazečů o zaměstnání právě z tech-

Bystřičtí učni ze Střední odborné školy
se v oboru neztratí
Chlapci z učňovských oborů VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem dosáhli dalšího výborného výsledku.
Začátkem ledna se Michal Ondráček a Marek Střešňák zúčastnili za
doprovodu mistra odborného výcviku pana Pavla Klusáka na soutěže
„Virtuální svařování“, jejímž vyhlašovatelem je Střední škola řemesel
a služeb Moravské Budějovice.
V konkurenci 20 chlapců z technických škol v Kraji Vysočina podali
naprosto dokonalé výkony. Oba hoši
všechny své soupeře předčili nejenom v teoretické části soutěže, kde
pan Ondráček dosáhl maximálního
možného počtu bodů za bezchybný
test, ale také v praktické části ukázali, že umí.
Dosáhli tak na celkové 1. mís-
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to – Michal Ondráček a 3. místo –
Marek Střešňák. Zúročili jsme naši
nedávnou investici, kterou je moderní virtuální svářečka ﬁrmy Fronius.
Na tomto stroji naši učni získávají
své první zkušenosti se svářečskou
technikou. Je vidět, že když se spojí
snaha dobrého studenta a zodpovědný přístup učitele odborného výcviku ve svářečské škole, lze dosáhnout
na zajímavé úspěchy. Přesně tak děláme u nás a je vidět, že to děláme
dobře.
Již dnes se těšíme na následující
tradiční klání našich učňů v celorepublikové konkurenci při soutěži
O Zlatý pohár Linde ve Frýdku –
Místku.
Za vzornou reprezentaci školy
všem zúčastněným děkujeme!

nicky zaměřených oborů je poměrně málo. Proto jsme rádi, že máme
možnost je ve studiu podpořit jak
ﬁnančně, tak využitím našeho zázemí,“ uvedla JUDr. Martina Víchová,
personální ředitelka společnosti.
V současné době pokračuje úzká
spolupráce mezi Werou a VOŠ a SOŠ,
jejímž cílem je udělat tento obor
na Bystřicku ještě více atraktivní.

V minulém měsíci bylo dokončeno dovybavení nových učňovských
dílen VOŠ a SOŠ kvalitním ručním
nářadím za více než 150.000 Kč.
Každý rok Wera podporuje hlavní
akce pořádané školou pro studenty
i širokou veřejnost.
Všem novým prvákům nezbývá
než popřát hodně zdaru a píle ve studiu i při práci!

Naše volejbalistky na stupních vítězů
Okresní volejbalový turnaj dorostenek /21. ledna 2015/ byl silně
obsazen, zúčastnilo se jej 9 týmů ze
středních škol Žďárska. Naše osmička hráček /L. Honková, G. Pišínová,
M. Janíčková, V. Vrbková, A. Chocholáčová, E. Veselá, B. Konvalinková, K. Honková/ s přehledem
a bez ztráty setu vyhrály svoji skupinu.Ve ﬁnálové skupině sice podlehly
jasným favoritkám turnaje ze žďárského gymnázia, každý získaný bod
v tomto zápase byl však zasloužený.
V posledním utkání se soupeřkami z Gymnázia Nové Město n. M.
naše děvčata zúročila chytrou hru
na síti, téměř bezchybná podání
a kolektivní obětavou hru v poli.
Výsledné 2. místo je spravedlivým
oceněním předvedených výkonů,
z kterých můžeme mít opravdovou
radost. Kádr našeho týmu tvoří zkuše-

né hráčky septimy a maturitních ročníků, mimořádně skvěle je doplňovala Kamila H. z 1.A, která jako benjamínek dokázala uhrát i rozhodující
míče. Poděkování za reprezentaci
školy patří všem dívkám. Věříme,
že přilákají další hráčky zapálené pro
tuto kolektivní hru. Zvládnutí prstové
techniky, odbití jednoruč, hry na síti
či pohybu po hřišti je výsledkem několikaleté a trpělivé práce, to zasvěcení dobře vědí. Už od primy motivujeme děvčata ke zdokonalování jejich
hráčských dovedností, a tak je občas
i v „obyčejné školní tělesné výchově“
k vidění pohledný volejbal. Nejdůležitější je, že děvčata hrají volejbal
s chutí a snad jim tento vztah vydrží
i po odchodu ze střední školy. /Přehled výsledků najdete na webových
stránkách gymnázia./
L. Císařová za PK TV
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Energie – budoucnost lidstva
27. ledna jsme připravili ve spolupráci s agenturou J.L.M. s.r.o. dvouhodinovou přednášku, která přinesla
žákům informace o jednotlivých
zdrojích energie, o jejich přednostech
a záporech. Beseda byla připravená
srozumitelnou a poutavou formou
– výklad prokládaly krátké ﬁlmy,
fotograﬁe, grafy, tabulky. Byly zde
předvedeny drobné přístroje využívající solární energii, přístroj měřící
radioaktivitu. Žáci se zajímavou for-

mou seznámili nejen s historií a současností energetiky, ale především se
pod vedením zkušených lektorů zamýšleli nad budoucností energetiky
a otázkami typu: Mají všichni lidé
stejné právo na energii? Jaké zdroje
energie má lidstvo k dispozici? Jaká
je cena za jejich využívání? Máme
možnost některé zdroje odmítnout?
Jakou cenu toto odmítnutí přináší?
Romana Klusáková,
ZŠ TGM

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek….
aneb prevence rizikového chování
na ZŠ TGM. Beseda na téma rizika
užívání alkoholu proběhla v naší
škole 12. ledna a vystřídala se na ní
stovka sedmáků a osmáků. Právě
v této věkové skupině totiž mnoho
dětí prožívá první zkušenosti s pitím alkoholických nápojů. Lektorka
Markéta Musilová z o.s. SANANIM
žáky seznámila s tím, co je to vlastně alkohol, jak se vyrábí, jaký může
lidem přinášet užitek, nejvíce se

však zaměřila na negativní dopady
pravidelného pití alkoholu. Beseda
byla velmi poutavá, žáci se aktivně
zapojovali do jejího průběhu, diskutovali. Hovořit s dětmi na toto téma
je důležité, protože alkohol dokáže
snadno zničit nejen zdraví jednotlivců, ale narušuje i život mnoha rodin.
Přeji našim žákům, aby v životě více
užívali svůj mozek než alkohol!
Romana Klusáková,
metodik prevence ZŠ TGM

Jeden za všechny, všichni za jednoho!
Po dvouleté pauze se na scénu
Divadla Broadway v Praze vrátilo
muzikálové divadelní představení Tři mušketýři na motivy knihy
francouzského spisovatele Alexandra Dumase st. Nestárnoucí příběh
odvahy, dobrodružství, přátelství,
lásky, zrady a nenávisti je stále přitažlivý a zaujal i nás. Mladé dámy
a elegantní pánové ze sedmých,
osmých a devátých ročníků ZŠ
TGM se ve středu 21. ledna 2015
vydali na generální zkoušku tohoto představení a těšili se, zda se na

generálce tzv. „něco stane“ A dočkali se! Třikrát bylo představení
díky technickým zádrhelům přerušeno a vzniklé mezery nám zpříjemnila „francouzská královna“
Linda Finková (prozradila nám
i recept na její oblíbenou svačinku). Dívkám se líbil mladý d'Artagnan v podání Jana Kopečného
i Athos Pepy Vojtka. Představení
bylo pěkné, hudebně zdařilé a melodie z něj nám zněly ještě celou
cestu domů….
Eva Poláchová, ZŠ TGM

Úspěchy ZŠ Nádražní 615 v olympiádách
Jako každoročně i letos se naši
žáci zapojili do Dějepisné olympiády. Z osmi soutěžících ve školním
kole tři postoupili do okresního,
které proběhlo 19. 1. 2015 ve Žďáře
ad Sázavou. Nejúspěšnějším z nich
byl Filip Novák z 9.A, který obsadil
3. místo a postoupil do krajského
kola. To se uskuteční 19. 3. 2015
v Pelhřimově. Držíme palce.
Také žáci z 1. stupně uspěšně reprezovali školu v okresním kole Matematické olympiády 21. 1. 2015 ve Žďáře
nad Sázavou. Na 1. místě se umístil Milan Bělík žák 5.B. Je škoda, že tato soutěž již dále nepokračuje na vyšší úrovni.
J. Rybnikářová, S. Solařová

- vhodné zejména pro dďti 2-4 leté, jako pĢíprava k budoucí docházce dítďte do MŠ
- dďti se seznámí s prostĢedím, novými kamarády, zamďstnanci MŠ
- paní uĀitelky mají pro dďti pĢichystanou bohatou nabídku her, pohybových, pracovních,
hudebních Āi výtvarných Āinností

MateĢská škola BystĢice nad Pernštejnem, pĢíspďvková organizace

V roce 2015 se na vás tďšíme na jednotlivých školkách
vždy ve stejném Āase: pondďlí 14.30 - 15.30 hodin.
23. 2.
23. 3.
27. 4.
25. 5.
22. 6.

pouze na MŠ Pohádka a MŠ Korálky
všechny MŠ
všechny MŠ
všechny MŠ
všechny MŠ
Poplatek 30,- KĀ

MASOPUST V BYSTŘICI

...Dneska je úterý,
masopust veselý.
Medvěd tančí,
basa bručí.
Přes celou Bystřici
jde průvod tančící....
Děti z bystřických mateřských
školek dodržují tradice.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Od ovečky po kabátek
Studentky Ústavu archeologie a muzeologie Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity měly v rámci své výuky za úkol vytvořit výstavu. A protože
obě bydlí na Bystřicku, vybraly si téma vskutku typické pro tento region –
historie soukenické výroby v Bystřici nad Pernštejnem na přelomu 19. a 20.
století. Výstava dostala výstižný název „Od ovečky po kabátek“, přibližuje
totiž návštěvníkům průběh zpracování vlny od prvního ostříhání ovečky přes
výrobu sukna až po konečný výrobek.
V pondělí 9. března 2015 v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy v Technickém muzeu v Brně, kde budou prezentovány i sbírkové předměty z našeho muzea. Výstava potrvá od 10. března do 19. dubna 2015. Můžete se
těšit - na začátku května bude výstava převezena k nám do Městského muzea
Bystřice nad Pernštejnem. Přesný termín bude zveřejněn opět v Bystřicku.
-iv-

OD
OVEČKY
PO
KABÁTEK

Historie soukenické výroby
v Bystřici nad Pernštejnem

10.3.2015 - 19.4.2015

PURKYŇOVA105
612 00 BRNO
WWW.TMBRNO.CZ

MUZEOLOGIE
BRNO

Na Edenu obnoví tkalcovskou tradici (rozhovor)
V lednovém čísle Bystřicka vyšel tvůj článek o počátcích bystřických soukeníků a vzniku soukenického cechu. Jaký je tvůj vztah
k tomuto dávnému řemeslu?
Prapředek Jiří s příjmením Dvořáček přišel do Bystřice v roce
1680 a od té doby se tomuto řemeslu věnovalo postupně osm
generací mých předků. Řemeslo
přecházelo z otce na syna, přičemž
synové se vesměs ženili s dcerami soukeníků ze starých místních
rodů. Posledním, vyučeným tomuto řemeslu, byl můj dědeček Adolf
Dvořáček (9. května 1872 – 14. září
1954), který vzhledem k celkovému úpadku soukenictví ve městě
provozoval až do své smrti pouze
tkaní látek. Před první světovou
válkou dělal pro téměř sto tkalců
z Bystřice a okolí faktora brněnské
továrny bratří Stiassnych (židovská rodina známá nedávno renovovanou památkově chráněnou
vilou), po válce, ve které sloužil
u c.k. letectva, byl návrhářem vzorů ve Wallnerově textilce. Samostatně se zabýval výrobou pláten,
kanafasů, zefírů, prostěradel a příležitostně i vlněných dámských
látek a speciálních šálů, které byly
exportovány až do Anglie.
Když v roce 2012 vznikl záměr
vybudovat z Nových Dvorů Centrum zelených vědomostí, tak jsi
byl tvrdým kritikem, ne-li přímo
10. strana

odpůrcem tohoto projektu.
S tím odpůrcem je to snad trochu přehnané. Našel jsem si tehdejší diskuzi na stránkách města.
V únoru 2012 jsem zde doslova
napsal: Jinak však musím zdůraznit, že jsem zastáncem záchrany
Nových Dvorů; asi to ale dnes
jiným způsobem nejde - proto je
potřeba dobře pohlídat, co bude
potom. Samo ﬁnancovat se to
v navržené podobě nebude. Ze své
profesní činnosti pro „zemědělku“
jsem znal doslova katastrofální
stav statku a bylo jasné, že ﬂikování po etapách historický objekt
nezachrání. Výsledek rekonstrukce považuji dnes za vynikající.
Za doslova utopii však považuji
dodnes tehdy uvažovaných 68 tisíc návštěvníků ročně (viz: Státní
Podpora č. SA.33433 (2011/N)
– Česká republika Centrum zelených vědomostí / skanzen, Město
Bystřice nad Pernštejnem z prosince 2011). Takže kritiku považuji pořád na místě a budu rád, když
nebudu mít pravdu a návštěvnost
dosáhne aspoň 40 tisíc.
Přesto se chceš podílet na činnosti skanzenu starých řemesel.
Jaký máš pro to důvod?
Předpokládám, že má odpověď
na tuto otázku je částečně již zodpovězena v odpovědi první. Naše
město bylo v 18. století jedním
ze tří hlavních center soukenictví

na Moravě. Jinde zůstalo alespoň
určité povědomí, které se dnes odrazilo v lidové umělecké výrobě
a zejména po roce 1990 v řadě
drobných výrobců nejrůznějších
druhů tkaných výrobků. Jen v Bystřici nic, nebo lépe řečeno, o nikom
takovém nevím. Křísit soukenictví
v původní podobě ani moc nejde,
je to sedm navzájem zřetězených
samostatných výrobních postupů,
z nichž tkaní bylo tím ústředním
a soukeník – tedy tkadlec příze
z ovčí vlny – organizoval ostatní
(od získávaní ovčího rouna, přes
kramplování, předení, tkaní, valchování, barvení a postřihování).
Mám proto zájem alespoň o obnovu tradice tkaní v našem městě
s tím, že chci předat své praktické
znalosti, které jsem v dětství pochytil a zejména zařízení tkalcovské dílny nové generaci. Budu spokojen když se najde alespoň několik mladých, které tato činnost
zaujme a budou ji dále rozvíjet.
O jaké zařízení se konkrétně
jedná?
Po dědečkovi se zachoval funkční tkalcovský stav, na kterém táta
tkal ještě v 70. letech minulého
století. Téměř všechny dřevěné
části byly napadeny červotočem.
Na chalupě jsem vyrobil jeho přesnou repliku s maximálním využitím původních dílů, tak jak se používal v Bystřici v druhé polovině

19. století. Předpokládal jsem, že
se tkaní bude věnovat naše mladší dcera, která pro takovou činnost
měla zřejmě generacemi vrozené
vlohy. Všechno však dopadlo jinak a tak vloni v srpnu dala dcera
souhlas s předáním stavu městu
pro účely skanzenu Nových Dvorů
a tím obnovení tradice tkaní v našem městě. K plné funkčnosti je
potřeba dodělat podle vzpomínek
pár drobností. Pracujeme na nich
se zaměstnancem Edenu panem
Punčochářem tak, aby se dala natáhnou osnova a k otevření areálu
byla tkalcovská dílna plně funkční. Navštívili jsme nedávno spolu
s panem místostarostou a ředitelem muzea provozovanou historickou tkalcovnu, kde navíc renovují
staré dřevěné stavy. Byl jsem sám
překvapen jak se mi obnovily více
než šedesát let zasunuté vědomosti na konkrétní pracovní postupy
a činnosti.
Na závěr jedno vysvětlení pro
čtenáře. Jaký je rozdíl mezi soukeníkem a tkalcem?
Produktem soukeníka byla zplstěná (zvalchovaná) vlněná textilie
– sukno, tkadlec tkal plátno obvykle ze lnu, později z bavlny, případně z kombinovaných materiálů.
Stavy obou řemesel byly prakticky
totožné, soukenický byl ovšem
podstatně širší. Nevyvalchovaná
vlněná textilie měla šířku až dva
(pokračování na str. 11)
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VELKÁ VÁLKA A NAŠI KRAJANÉ - 4
Pro Josefa Novotného zatím pokračovaly stálé šarvátky s bolševiky.
Do vesnice Molobky dorazili 20.
listopadu a 21. 11. tam přijel generál Štefánik. Zůstal na dráze a vojáci
k němu vyslali delegaci. Zdrželi se
tam do 13. prosince, ve sněhu dělali
okopy proti bolševikům.
Do Kunguru dorazili 21. prosince,
na Vánoce dostal každý „2 vánočky,
cigarety a jiné věci. Masa bylo také
dosti.“ Zůstali tam do 2. ledna 1919.
Od 2. do 12. 1. byli ve vesnici
Ordy (17 verst od Kunguru) a 13.
zase jeli do Molobky a 22. spěchali
večer na saních k 61. rozjezdu, vlaky
už byly připraveny, ale vyjeli až ráno
23. ledna. Pomalu jedou přes Jekatěrinburk, Omsk, Novonikolajsk,
Tomsk. Novotný píše několikrát
o pomoci „Strýčka z Ameriky“, neboť měli prostředky od USA. I kino
v červenci a srpnu 1919 viděli díky
Američanům a 7. 3. „měli parádu na
oslavu narozenin p. presidenta Masaryka“.
Josef Kolář se musel vrátit z dovolené na Slovensko, zápisky pokračují od 23. března 1919, ale v dubnu
dostal zase 10 dní dovolené na setí.
Na Slovensko se vrátil 29. dubna, ale

Na Edenu obnoví...

jeho pluk už mezitím přešel do Maďarska. Kolář bilancuje: „...náš pluk
se dosud žádných bitev nezúčastnil,
za což jsme se v duchu hanbili.“
I s dalšími dovolenkáři se dalšího
dne úspěšně pustil za plukem. Do
Miškolce dorazili 2. května. Poté
putovali po vesnicích a dočkali se,
s Maďary měli četné přestřelky. Maďarskem i Slovenskem cestovali měsíce, až 14. srpna dotáhli do Banské
Bystrice. To už se měl Kolář dobře,
byl totiž výpomocnou silou u kuchařů. Zde v půlce srpna jeho vzpomínky končí. Obsahují 184 stran strojopisu a pak ještě následují přílohy.
Domů se dostal až o žních 1919.
Válka dávno skončila, ale Josef
Novotný se svými druhy se nemohl
vymanit z té obrovské země. Nový
rok 1920 prožili v Irkutsku a pobyli tu až do 14. ledna. Pak zase tráví
měsíce na dráze a 1. května 1920
dojeli do Vladivostoku. Odtud poplují lodí domů! Konečně 6. června
se nalodili na anglickou loď „U. S.
Dolar“ (151 m dlouhá, 13 000 tun
nákladu) a večer vyjeli na širé moře.
Pluli Japonským mořem směr Kanada, 21. připluli před Vancouver,
zde se 22. vydali na nádraží a vyjeli

(pokračování ze str. 10)

zase po železnici. V Edmontonu byli
24. června, ve stanici vidí elevátory
na obilí. Pak 26. projíždí Winnipeg,
28. Quebeck. Odtud je převezli 15
mil do stanového lágru. Konečně
14. července vyjeli a do Halifaxu
přijeli 16. července. Na loď „Belgie“
se nalodilo 2 500 mužů, každý měl
svoji postel a 20. 7. jeli nedaleko
velkého ledovce místy, kde ztroskotal Titanic. Břehy Anglie uvidí
23. července, další den proplují mezi
Anglií a Francií a jsou v Německu
v přístavu. Vyloďování a nakládání
do vlaku začíná 26. července. Čeká
je ještě pozoruhodně klikatá cesta,
27. vidí Magdeburk a Halle, 28. už
Domažlice! „Zde jsme pili prvně po
6 letech plzeňské pivo“. Oběd měli
v Plzni a odtud jeli do Opavy. Tam
dorazili 31. července, aby odevzdali
vojenské věci.
Pak už to nejlepší: „2. srpna jsem
byl doma, plných šest roků jsem
neviděl svůj domov. 2. srpna 1914
jsem vyjel a 2. srpna 1920 jsem přijel.“
Všichni čtyři mladíci válku přežili a navzdory prožitým útrapám
se dožili vysokého věku (81, 84, 86
a 89 let). František Kubík pracoval

v Novém Městě jako účetní a pak
vedoucí Horácké tiskárny, s radostí
působil v Sokolu i v pěveckém sboru
Smetana. František Dobiáš po vzniku
republiky pracoval až do důchodu
v jimramovské textilce. Dlouhá léta
byl jednatelem Orla, zapojil se do
ochotnického divadla i pěveckého
sboru. Výtvarný talent využil k malbě obrazů z okolí Jimramova a byl
též průvodcem zájezdů. Josef Kolář
se v roce 1920 oženil s Annou Pečínkovou a spolu vychovali 5 dětí. Po
celý život neztratil humor ani dobrou
mysl. Jeho vzpomínky byly oceněny
v soutěži historických a dokumentačních prací. František Novotný se
po návratu domů se oženil s Emilií
Jelínkovou z Doubravníka. Po sňatku
manželé žili v Dolní Rožínce a po
několika letech v Doubravníku. Josef
pracoval jako poštovní úředník na
poště v Brně. Důchodový věk prožil
s manželkou u své dcery Emilie, provdané Gerbrichové, kde se podíleli
na výchově pěti vnoučat. V Doubravníku také tento neobyčejně skromný
a čestný člověk 2. 6. 1973 zemřel.
KONEC
Hynek Jurman

Zubní pohotovost ÚNOR - BŘEZEN 2015
ÚNOR
28.2. MDDr. Jana Samohýlová, Vrat. nám. 449, Nové Město n.M., 566 616 904
BŘEZEN
1.3. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
7.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
8.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
14.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
15.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
21.3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
22.3. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
28.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
29.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
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.

metry. Soukenický stav museli obsluhovat dva tkalci –
na každé straně jeden – mistr
a tovaryš (knap). Velice se
v řemesle proto cenili leváci.
Závěrem je potřeba dodat,
že samotné tkaní je náročné
nejen na teoretické a praktické znalosti. Nedílným
předpokladem je pečlivost
a trpělivost. Ne nadarmo bylo
soukenictví ve středověké
Florencii, ve které se vyráběly nejkvalitnější sukna v tehdy známém světě, srovnáváno s alchymií. Alchymistické
Velké dílo (Opus magnum)
také vyžadovalo sedm postupných kroků.

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)
Karel Tondl: z cyklu tkalci

Sukně „šerka“ z dílny Adolfa Dvořáčka; nosily se kolem roku 1900
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• DARUJI štěňata křížence bígla, psa a fenku. K odběru konec
února až začátek května. Jen do dobrých rukou. Tel.: 731 745 990
• MANŽELÉ KOUPÍ rodinný dům nebo chalupu se zahradou.
Lokalita Bystřicko, Novoměstsko. Spěchá. Tel.: 731 745 990
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo okolí
do 30 km. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829
• KOUPÍM větší byt nebo menší domek v Bystřici. Tel.: 732 381 285
• PRODÁM stavební pozemek na okraji obce Chlébské. Tel.:
775 214 919
• HOSPŮDKA Pohádka v Hlubokém k pronájmu či ke koupi. Kapacita: 40 - 45 míst uvnitř, 50-60 zahrádka. Zkolaudováno jako rychlé
občerstvení + ubytování. Informace na: jitka.blaurock@volny.cz
• HOTOVOSTNÍ půjčka. Výhodné podmínky. Pracuji pro více věřitelů. Stačí prozvonit na tel.: 722 498 291
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění ještě stále dlouhých večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce ledna.
Knihy pro dospělé:
Formánek Josef
Formanová Martina
Gluchovskij Dmitrij
Grisham John
Mann Jindřich
Novák Tomáš
Pawlowská Halina
Poláček Jan
Stiller Martin
Tolle Eckhart
Vágner Karel
Zusak Markus

Úsměvy smutných mužů
Případ Pavlína
Metro 2033
Platanová alej
Poste restante
Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů
Ulovila jsem ho v buši
Příběh spalovače mrtvol
Světem na kole
Moc přítomného okamžiku
Nerad prohrávám, ale umím to
Zlodějka knih

Knihy pro mládež:
Böhm David
Hlava v hlavě
Englmaierová Ivana
Srdcový erb
Holasová Aneta
Lumír včelaří, aneb, Medový slabikář
Klimek Hynek
Strašidlář. Mezi námi obry
Malý Radek
Příhody matky Přírody
Schuster Hynek
Kaštánkova dobrodružství
V úterý 3. února 2015 proběhla v městské knihovně beseda pro členy
Klubu důchodců – učitelů. Poutavým vyprávěním doplněným velkým
množstvím fotograﬁí nám paní Alexandra Gabrielová přiblížila své
cesty po Anglii.

Jarní večer s hudbou a vínem
„Hudba tolik oživuje samotu,
protože sbližuje. Může být prožívána v tisícové společnosti, kde nikoho neznáme, a přece aniž kdo promluvil, scelí tuto společnost, rozezní puls i tep jistou společnou vidinou. Vyvádí nás ze sebe samých, a
proto je citlivým a účinným lékařem
bolesti. Utěšuje všude tam, kde jsou
slova svou hranatostí bezmocná.“
Hudební příznivce a milovníky
dobrého vína doufám potěší, že
smyčcové kvarteto Cappella Allegra se rozhodlo po roce zopakovat
přátelskou akci, jež se loni v březnu
setkala s velmi příznivými ohlasy.
A tak přestože letos naše kvarteto
nemá žádné kulaté výročí, chceme
navázat na loňský úspěch a pořádáme pro Vás v prostorách muzea 2.
ročník přátelského posezení s hudbou a vínem. Vezměte s sebou partnery, přátele, rodinu a přijďte si užít
klidný jarní sobotní večer, který se
bude konat dne 28. března 2015.

V současné chvíli pro Vás pilně
nacvičujeme několik nových skladeb a věříme, že se Vám budou líbit. Repertoár bude opět různorodý
a barevný, bude obsahovat skladby
klasické, lidové i moderní, kromě
našich tradičních nástrojů uslyšíte
znovu kytaru i ﬂétnu.
Večer bude probíhat v podobném
duchu jako loni, máte možnost zvolit si posezení u stolečků či v improvizovaném hledišti. Hudební bloky budou prokládány přestávkami
a akci bude opět doprovázet ochutnávka skvělých Sedleckých vín.
Pro zpříjemnění večera si můžete
přinést k vínu vlastní občerstvení.
Vzhledem k tomu, že počet míst
ve výstavní síni je omezen, doporučujeme, aby jste si místo rezervovali předem přímo v muzeu. Náš jarní
hudební večer otevřeme v 18 hodin
a věříme, že si ho společně s námi
užijete. Budeme se na Vás těšit!
Za soubor Cappella Allegra
Jana Vandírková

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem srdečně zve na

„Březen – měsíc čtenářů 2015“- celorepubliková akce na podporu
čtenářství
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost:
V týdnu od 2. do 6. března 2015
Bude registrace nových čtenářů zdarma, proběhne „čtenářská
amnestie“ – prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám
v tomto týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a ½ hodiny internetu
denně zdarma pro všechny uživatele.

2. přátelský hudební večer se Sedleckými víny

„Bystřicko čte dětem 2015“
V letošním roce se městská knihovna zapojí do tohoto projektu Mikroregionu Bystřicko autorským čtením knihy hudebníka, spisovatele a učitele
Marka Šolmese Srazila „Pohádky do postýlky“. Dopolední akce pro nejmladší žáky bystřických ZŠ proběhne v pátek 13. března 2015 za ﬁnanční
podpory Kraje Vysočina a společnosti E.ON.

SMYČCOVÉ KVARTETO

VÍTÁNÍ JARA
S HUDBOU A VÍNEM

CAPPELLA ALLEGRA

Sobota 28. března 2015, 18.00 - 21.00
výstavní síň městského muzea
Počet míst omezen, rezervace možné v Městském muzeu osobně Po - Pá 8.00 - 16.00,
nebo na tel. 566 590 365

„Malování pro děti“ s Adolfem Dudkem
V úterý 24. března 2015 pořádá městská knihovna dopolední zábavnou
interaktivní show pro žáky 3. tříd bystřických ZŠ. Děti se vtipnou formou
seznámí se skutečným ilustrátorem Adolfem Dudkem a jeho prací, od počáteční inspirace až po vznik celé nové knihy. Součástí vystoupení jsou soutěže a akce je zakončená oblíbenou autogramiádou.
Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz
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cappella-allegra.webnode.cz

sedleckavina.cz

Doporučené vstupné 70,-

Mgr. Kateøina Justová - ADVOKÁTKA
právní služby: obèanské, dìdické, obchodní,
trestní, rodinné, pracovní a správní právo
kanceláø: Masarykovo námìstí 11, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem

tel.: 732 120 151, e-mail: akjustova@outlook.cz

§
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KULTURA

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU BŘEZEN 2015
Čtvrtek 5. března – malý sál KD –
18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT
JARNÍ KONCERT
Vystoupí absolventi sólového zpěvu
II. cyklu ZUŠ – Ondřej Kunovský
a Michaela Macháčková z pěvecké
třídy Petra Špačka a jejich hosté. Na
klavír doprovází Markéta Justová.
Program: G. F. Händel, W. A. Mozart,
R. Schumann, L. Janáček a další.
Vstupné: dobrovolné
Neděle 8. března – velký sál KD –
16.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Hraje: Divadelní spolek Vířina z Víru
V jednom malém knížectví žijí všichni, kdo ve správné pohádce nesmějí
chybět. Stárnoucí kníže, kterého nebaví vládnout, jeho dvě dcery – nafoukaná Angelína a hodná Adélka, vychytralý správce, čestný Petr a jeho zlá
macecha Dorota. A taky je tu peklo,
které pečlivě sleduje všechny špatné
skutky a včas zakročí …
Režie: Veronika Kolářová
Vstupné: 80 a 50 Kč Předprodej: KD
Středa 11. března – velký sál KD –
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Sobota 14. března – velký sál KD –
20.00 hodin
XI. VINAŘSKÝ PLES
Hraje: ZUBERSKÁ ŠESTKA
a CIMBÁLOVÁ MUZIKA
SLOVÁCKO MLADŠÍ
Uvítací přípitek, tombola
Prezentace vín: Vinařství Stanislav
Mádl, Velké Bílovice a Vinařství
Petr Marada, Mikulčice
Generál. partner plesu: MEGA–TEC s.r.o.
Partneři plesu: KOVOLIT, a.s., Mr.
MAGIC, s.r.o.
Vstupné: 160 Kč s místenkou
Předprodej: KD
Čtvrtek 19. března – velký sál KD –
10.00 hodin

POŘAD PRO DĚTI A MLÁDEŽ
DIVADELNÍ UČEBNICE ANEB
ČESKÉ DIVADLO 20. STOLETÍ
Uvádí: Divadélko pro školy, Hradec
Králové
Představení doplňuje výuku Českého
jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Žáci a studenti se formou volných moderátorských vstupů
seznámí se základními informacemi
o původu a významu jednotlivých autorů a jejich děl. Divadelní úryvky doplňují i příslušné hudební ukázky. Ukázky mapují období od vzniku samostatného Československa až po současnost.
Určeno: 5. - 9. tř. ZŠ a SŠ
Délka: cca 60 min.
Vstupné: školy 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Čtvrtek 19. března – malý sál KD –
19.30 hodin
O LÁSCE …HUDBOU A S LÁSKOU
EVA NEDOMOVÁ VLČKOVÁ –
soprán
KATEŘINA HLOUŠKOVÁ DOSTÁLOVÁ – mezzosoprán
MARTA VAŠKOVÁ – klavír
Eva Vlčková Nedomová se narodila v Brně, kde také získala umělecké
vzdělání. Je absolventkou brněnské
konzervatoře a následně absolventkou
Janáčkovy akademie múzických umění v oboru klasický zpěv.
Kateřina Hloušková Dostálová absolvovala konzervatoř Brno a nyní je
studentkou 3. ročníku JAMU. V roce
2005 získala cenu Absolutního vítěze
na písňové soutěži B. Martinů v Praze
a v roce 2009 2. místo na soutěži konzervatoří v Olomouci. Spolupracuje
s komorním orchestrem CHORDATA, věnuje se pořádání charitativních
koncertů a působí jako učitelka zpěvu
na ZUŠ.
Marta Vašková, docentka HF JAMU
v Brně, působí od roku 1986 na katedře zpěvu jako klavírní doprovazečka.
Pravidelně koncertuje, se svým manželem tvoří klavírní duo.
Program: O. Respighi, V. Bellini,
G. Puccini, G. Verdi, C. Saint - Saens,
G. Bizet, A. Thomas, A. Ponchielli aj.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu
koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner – Rathgeber, k.s.

Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Středa 25. března – velký sál KD –
8.30 a 10.00 hodin
POŘAD PRO DĚTI
JARO S KAMARÁDY
Uvádí: Divadlo KAMARÁDI z Brna
– Vojtěch Polanský, Jiří Látal a Dáša
Hlaváčková
Známá brněnská trojice patří k nejžádanějším souborům, které tvoří a hrají
pro děti.
V pohádce o hodinách s jednou ručičkou přivolají Křemílek s Vochomůrkou jaro a s ním i Velikonoce. Pro diváky je zde spousta zajímavostí – jarní
zvyky, něco o pomlázce, o kraslicích
a také to, proč se vyplácejí děvčata.
V poetické pohádce o víle Květunce
zase vyjde najevo, proč velikonoční
zajíci nosí vajíčka. Nechybí ani informace o Velkém pátku a oslavách
vzkříšení se závěrečným apelem na
nejcennější lidskou vlastnost – vzájemnou lásku… Délka: cca 55 min.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Středa 25. března – malý sál KD –
18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT
KONCERT ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO A SÓLISTŮ
V letošním roce se orchestr zúčastní
soutěže smyčcových orchestrů do 26
let. Soutěžní repertoár, ale i skladby
sólistů a komorních uskupení a hostů,
si můžete vyslechnout na malém komorním koncertu.
Klavírní spolupráce: Markéta Justová
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 26. března – velký sál KD –
19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VZTAHY NA ÚROVNI
Uvádí: DIVADLO HÁTA Praha
Velmi svižná komedie ze zákulisí
vysoké politiky, která nevynechává
ani milostný život mužů sedících ve
vlivných křeslech. Podle všeho by
tyto vztahy měly být na vysoké úrovni, jenže ouha! V komedii Edwarda
Taylora zjistíte, že jsou stejně zamotané, strastiplné a legrační jako u ji-

ných lidí, že se v nich křičí, lže a leze
po kolenou. Hra má pochopitelně
důvtipnou zápletku.
Hrají:
Sir Clive Parteridge: Lukáš Vaculík
Lady Gillian Parteridge: Ivana Andrlová/Vlasta Žehrová/Olga Želenská
Simon Prout: Viktor Limr
Ernest Kibble: Martin Zounar/Martin
Sobotka
Astrid: Kateřina Hrachovcová/Monika
Absolonová
Luise Muller: Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková/Vlasta Žehrová
Jacques Berri: Pavel Nečas/Zbyšek
Pantůček
Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 280 Kč
Předprodej: KD
Neděle 29. března – foyer a malý sál
KD – 11.00 – 17.00 hodin
Pořádá: Svatební a společenská agentura AZ
SVATEBNÍ VELETRH
SVATBA NA VYSOČINĚ
Veletrh svatebních služeb a módních
trendů
Kromě krásných nevěst uvidíte ukázky líčení, účesů, šatů, svatebních kytic,
šperků, ale také výzdobu svatebního
obřadu a svatebních tabulí. Přijďte
a inspirujte se na 1. ročníku Svatebního veletrhu.
Hudební doprovod: Smyčcové kvarteto Cappella Allegra
Vstupné: zdarma
Připravujeme:
11. 4. Bystřický Kostitřas - V. ročník
14. 4. Olga Lounová - akustický
koncert s kapelou
16. 4. Cantarina clarinete
– koncert KPH
24. 4. Ochutnávka vín
30. 4. Čarodějnice
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice
nad Pernštejnem
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před každým představením.
Změna programu vyhrazena!

Melodie bílého křídla
Hudba proudící do žil. Tóny, jež zamrazí, rozvášní, pohladí. Rozesmějí
i rozesmutní. Tak jako jednadvacátého ledna.
Ulici začínají pokrývat mihotavé
stíny kolemjdoucích. Spěchají. Za
pět minut sedmnáctá hodina. Ještě
čtyři schody, tři, dva,… otevřít dveře
a vystoupat do druhého patra kulturního domu. Právě včas.
„Srdečně vás vítáme na Novoročním PianoForte,“ rezonují slova sálem.
A již první údery dřevěných kladívek
na struny klavíru – koncertního křídla
barvy čerstvě napadaného sněhu.
Lidové písně střídá moderní hudba,

staří mistři… Pomyslné podium hostí
skladatele české i světové. Mladí klavíristé ze třídy Mgr. Michaely Uhlířové doprovázejí houslisty, ale také příčnou ﬂétnu a violoncello. Z absolventů
se představí Iveta Houdková a Pavlína
Kabrdová, zakončující první cyklus
hry na klavír, a Veronika Synková –
absolventka druhého cyklu.
Neuplyne ani hodina a půl, než se
koncert dostane ke svému cíli. Závěrečný aplaus. Obecenstvo opouští sál.
Schází schody. První. Druhý…
Mění se opět ve stíny. Stíny, do
jejichž žil vstoupila hudba.
V. Synková
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Deset let Svratecké vodohospodářské naučné stezky a maskota Vodomila
(Úvodní díl seriálu článků k 9. letní turis cké soutěži „S Vodomilem Zubří zemí, s Vodomilem Bystřickem“)

V červenci letošního roku tomu
bude již deset let od otevření Svratecké vodohospodářské naučné
stezky. Tento počin Města Bystřice
nad Pernštejnem a Mikroregionu
Bystřicko (za pomoci vodohospodářských podniků), navázal na
změnu ochranného režimu vodá-

2002 – pootevření „Přehradní“
pro veřejnost

renské nádrže Vír I. Pravobřežní
lesní účelová komunikace vedoucí podél nádrže byla, po důkladné
opravě a technickém a organizačním zabezpečení proti ohrožení a
poškození vod, oﬁciálně zpřístupněna po mnoha letech veřejnosti - pěším turistům a cyklistům.
Zpětně můžeme hodnotit, že záměr otevřít s důvěrou překrásnou
část Bystřicka s významnou nádrží
návštěvníkům a současně jim přístupnou formou vysvětlit důvody
ochrany přírody a zejména vod a informovat je o vodohospodářských
dílech a dalších skutečnostech se
zdařil. K ohrožení odebírané surové vody nedošlo a návštěvníci stezky nezklamali po těch deset let dů-

Letní využití „Přehradní“

věru vodohospodářů a až na nepatrné výjimky dodržovali ochranný
režim. A komunikace „Přehradní“
se stala turisticky jednou z nejpřitažlivějších lokalit regionu. A nejen
to. Stala se impulsem pro budování
turistické infrastruktury na Bystřicku a startem pro řadu dalších akcí
pro veřejnost.
A co desetiletý maskot Vodomil? Vznikl v první dětské soutěži
z vítězné kresby tehdy desetiletého
Vítka Císaře z Bystřice nad Pernštejnem (přetiskujeme zde i původní kresbu), spolu s logem „Vysočinou za zdravím i poznáním“ (autor
kresby desetiletý Marek Humpolík
z Rožné) zastřešujícím rozvojové
projekty i náš seriál článků. Sžil se

s Bystřickem, moc nevyrostl, ale
jeho úkol se za těch deset let notně
rozšířil. Najdeme ho nejen na panelech naučných stezek, ale provází
nás i, již tradičními, dětskými uměleckými soutěžemi, letním putováním regionem a dalšími akcemi.
A právě nyní se připravuje prožít
s Vámi léto v přírodě Bystřicka. O
turistických cílech letošního „přírodního“ putování Vás budeme
informovat v dalších číslech časopisu.
-EZ-

2005 – slavnostní otevření Svratecké vodohospodářské naučné stezky

OCHOTNÍCI BYSTŘICKA V ROCE 2015
Před rokem jsme se na stránkách
Bystřicka věnovali ochotnickým souborům z okolí. Určitě neuškodí, když
se zase podíváme, čím a jak soubory
žijí.
Vírský soubor Vířina o. s. má
v regionu asi nejlepší zvuk a každoročně objíždí města i vesnice
s dokonale nacvičenou, většinou
zábavnou hrou. Téměř nepřetržitě
hrají od roku 1971, největší úspěchy
sklízí od r. 2001, soubor má 24 členů
a dobré herce i režiséry. Po loňském
úspěchu Světáků (hrálo se 30krát!)
došlo letos na pohádku S čerty
nejsou žerty s krásnou výpravou
a kostýmy. Stejnojmenný pohádkový ﬁlm byl režisérem Hynkem Bočanem natočen v roce 1984 na motivy pohádky Boženy Němcové Čertův švagr. Zazní v něm už zlidovělé

Soubor z Rozsoch - Mrazík
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melodie Uhlíře a Svěráka. Premiéry
hry se uskutečnily ve Víru 6. a 7.
února 2015 v režii vedoucí souboru
Veroniky Kolářové. Následovaly už
první reprízy v Rovečném, Bystrém,
v Nedvědici.
Divadlo v Rozsochách má velmi
dlouhou tradici. Dokladem je i starý
plakát z roku 1932, který zve všechny do zájezdního hostince Antonína
Střešňáka na divadelní hru s názvem
Teta mistra Štycha, v podání místní omladiny. Musel to být odvážný
žánr, když byl dítkám školou povinným vstup zakázán. V 50. letech se
v Rozsochách hrála klasika, v 80.
a 90 letech pak komediálně upravené pohádky.
V roce 2007 svolal místní farář
ThDr. Antonín Sporer osoby, o nichž
se domníval, že jsou dramaticky za-

ložené, aby s nimi nacvičil divadelní
hru Komedie o hvězdě. Pojednávala
lidovým, trochu humorným způsobem o narození Ježíška a byla uvedena kolem Vánoc v Rozsochách
a na začátku r. 2008 v Křídlech. Pan
farář už se dále v divadle neangažoval, ale vznikla parta, kterou byla
škoda rozpustit. A tak ochotníci
v r. 2008 nacvičili Noc na Karlštejně
a vždy po roce pak následovaly hry
Tři mušketýři, Dívčí válka, Hledání
Julie aneb Kdo hledá, ten najde, Babička v trenkách a loni Mrazík. Letos
nacvičují v Rozsochách zdánlivou
klasiku - Lucernu, kterou by ovšem
Alois Jirásek nepoznal. Úpravy totiž provedl Josef Dvořák, a jak už
bývá zvykem, i ochotníci samotní.
Hra bude uvedena v březnu v Rozsochách, potom zřejmě v květnu

Štěpánovský Vofuk - Kartářka

v Novém Městě a také na závěr Bystřického léta.
Režii se věnuje Zdena Burešová a vedoucími souboru jsou podle
starosty Augustina Holého všichni - soubor je organizační složkou
obce. Jde o výbornou partu asi 15
lidí, všichni to dělají pro radost a je
to poznat.
Bystřické národní divadlo
vzniklo 3. března 2012, věnovalo se
náročnějšímu repertoáru a loňskou
sezónou zřejmě činnost přerušilo.
Na naši výzvu ani žádné novinky
neposlalo.
Divadlo Beze Jména vzniklo
v roce 2008 při ZUŠ Bystřice nad
Pernštejnem a vede jej paní učitelka Martina Olivová. Za svou záslužnou práci s mládeží zvítězila v
červnu 2014 v krajské ceně SKUTEK ROKU 2013 v oblasti kultury
a umění. A 11. ledna 2015 proběhla
premiéra pohádky Šíleně smutná
princezna. Výborní herci, ještě lepší
hudebníci a zpěváci a dokonalé vedení!
Štěpánovský soubor VOFUK
navazuje od roku 2011 na bohaté
tradice, ve Štěpánově hráli ochotníci
poprvé už v roce 1882. Asi 15 členů se po několika pohádkách vloni
pustilo do komedie Hynka Jurmana Kartářka. Světová premiéra 2.
3. 2014 byla celá natočena televizí
Nova a 15. 3. byl v hlavních zprá(pokračování na str. 15)
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Bystřičtí fotbalisté
trénují všestranně
Mladým fotbalistům bystřické
přípravky a žáků připravil Sportovní klub vyžití nejen na trávníku, ale i na ledě. Od prosince, kdy
začala fungovat v Bystřici nad
Pernštejnem nová hokejová hala,
trénují jedenkrát týdně na hokejové ploše. Tréninky vedou fotbaloví
trenéři za pomoci fotbalistů bystřického „áčka“, kteří mají s hokejem letité zkušenosti. Každý
čtvrtek odpoledne tak fotbalová
mládež nazouvá brusle a hokejovou výstroj, čímž zvyšuje svoji

OCHOTNÍCI ...
vách zveřejněn dvouminutový šot.
S úspěchem proběhly reprízy hlavně na Bystřicku, naposledy se hrálo
v Bystrém. S Kartářkou vystoupí
soubor na prestižním Třešťském
divadelním jaru (už 54. ročník!!)
11. března 2015. Pak se herci pustí
do nacvičování dvou pověstí, které
také zdramatizoval H. Jurman. Jedná
se o Čerta na Sýkoři (štěpánovská
premiéra 2013, ale pouze 1 repríza)
a nově Vypálené pracky. Představení z těchto pověstí bude předvedeno
na 3. srazu rodáků Štěpánova v červnu 2015 a pak nabídnuto v regionu.

fyzickou kondici a rozvíjí svoji
sportovní všestrannost. Trénink je
rozdělen do tří částí. V první se
hokejisté rozbruslují, zdokonalují
se v technice bruslení, učí se držet
správnou stabilitu na ledě, brzdit,
přešlapovat. V druhé části berou
do rukavic hokejky a snaží se zdokonalit v práci s pukem. Třetí část
je věnovaná hře hokeje. Ta samozřejmě děti baví nejvíce. Za trenéry a rodiče děkujeme Sportovnímu
klubu, že dětem umožnil využívat
zimní stadion.
-PK-

Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P.
zase na stupních vítězů
11. 1. 2015 SP Londýn
Senioři: 47 m. Jan Kurfürst
16. 1. 2015 SP Paříž
Senoři: Jiří Kurfürst 108 a Jan Kurfürst 218
17. 1. 2015 žebříčkový turnaj Fleret Severu
Kadeti: 2 m. Robert König, 3 m. Marek Totušek, 6 m. Radek Šibor a 7 m.
Ivo Mička
Junioři: 7 m. Robert König, 9 m. Marek Totušek a 15 m. Ivo Mička
17. 1. 2015 slovenský pohár Memoriál Arpáda Nemétha
Žačky: 5 m. Isabela Sedláková, 8 m. Eliška Malíčková
24. 1. 2015 SP kadetů ECC Cupe du Danube Bratislava
160 m. Robert König i Marek Totušek
24. 1. 2015 žebříčkový turnaj Bílá Opava
Mlž chlapci: 8 m. Vojtěch Holemý
Mlž děvčata: 1 m. Eliška Malíčková, 2 m. Isabela Sedláková, 12 m. Daniela
Prokešová
Mnž chlapci. 1 m. Vojtěch Holemý
Mnž děvčata: 4 m. Daniela Prokešová
31. 1. 2015 žebříčkový turnaj Pražský turnaj mládeže
Žáci: 1 m. Robert König a 3 m. Marek Totušek
Žačky: 3 m. Eliška Malíčková a Isabela Sedláková
31. 1. 2015 EP U23 Budapešť
Senioři: 21 m. Jan Kurfürst

(pokračování ze str. 14)
Ač oﬁciálně režíruje Hynek Jurman
a soubor vede Miloslava Chalupníková, demokracie zde vládne podobně jako v Rozsochách. Všichni
mluví do všeho!
Ale pozor, letos ožívají ochotníci také ve Velkých Janovicích, ale
hru zatím tají. Naopak divadelníci
z Kundratic, které vede Josef Svoboda, hrají už několik let o pouti pod
širým nebem pohádky. S Princeznou
ze mlejna letos vystoupili i v Rovném. A tak to vypadá, že divadlo na
Bystřicku bude nesmrtelné.
Hynek Jurman

Kundratice - Princezna ze mlejna
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Tříkrálové kasičky jsou sečteny
Tradiční dopis s poděkováním
za pomoc při realizaci Tříkrálové
sbírky a celkovou částkou letošního výtěžku je právě rozesílán všem
Tříkrálovým asistentům, představitelům spolupracujících měst a obcí a
místním farnostem. Tříkrálová sbírka roku 2015 byla totiž uzavřena.
Letošní výtěžek činil 2 645 194 Kč,
což je o 122 568 Kč více než loni.
Na realizaci sbírky se podílelo 76
tříkrálových asistentů a zhruba 1 700
koledníků. Koleda probíhala ve více
než 270 městech a obcích bývalého žďárského okresu. Celkem bylo
rozdáno 458 zapečetěných kasiček,
z nichž koledníci a dárci využili 415.
Novými spolupracujícími obcemi se
staly Mirošov, Stržanov, Dvořiště
a Krásné. „Velmi děkuji dárcům
a koledníkům a všem dalším spolupracovníkům, kteří se do sbírky
v dnešní hektické době zapojili. Jsem
vděčná za jejich ochotu, vstřícnost
i trpělivost a za každý tón koledy
„My tři králové jdeme k vám…“,
jejíž slova se nesčetněkrát nesla na-

šimi městy a obcemi“, zní oﬁciální
poděkování z děkovného dopisu ředitelky žďárské Charity, Ing. Jany
Zelené.
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak
na podporu služeb pro naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na
které lze ﬁnance jen obtížně získat.
Jedná se např. o rozšíření a obnovu
vozového parku, díky tomu můžeme
být velmi ﬂexibilní a pomáhat v terénu, tedy přímo v domácím prostředí
našich uživatelů a pacientů. „Tříkrálové peníze slouží také jako ﬁnanční
zdroj při případném výpadku dotací
na služby, jako taková rezerva pro
zajištění stávajícího provozu služeb.
Část výtěžku je také určena na humanitární pomoc u nás i v zahraničí,“ vysvětluje Veronika Dobrovolná, koordinátorka sbírky.
Již patnáctá jubilejní Tříkrálová
sbírka se konala v celé České republice od 1. do 14. ledna 2015. Více na
www.trikralovasbirka.cz
Lenka Šustrová
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I když v některých okolních obcích Tříkrálová sbírka probíhá už
několik let, u nás, v Janovicích, proběhla ve své novodobé historii letos
poprvé. V minulosti to bylo naposled
ve válečných letech. Písemně tuto
skutečnost zaznamenal do farní kroniky Dalečína P. Jan Bednář. Popisuje zde tříkrálovou sbírku z let 1941
– 1945, kdy se o ni ponejvíc zasloužila rodina Josefa Zítky z Velkých
Janovic č. 3. Za Tři krále tehdy chodily jeho děti: dcera Vlasta, s dvojčaty Toníkem a Josefem. „Táta je vozil
po všech okolních dědinách.“ V roce
1943 vystřídal Antonína, který 5. 7.
1942 utonul v janovickém rybníku,
mladší bratr Ladislav. Roku 1941
vybrali 350,70 Kč, roku 1943 už
3 450 Kč a v roce 1945 už s Mirkem
Sklenářem namísto Vlasty Zítkové
9 200 Kč. Podle vzpomínek pamětníků tyto Tři krále vozíval pan Jo-

Návrat Tří králů – Velké Janovice

sef Zítka na saních tažených koňmi
a vzpomínají na ně nejen janovičtí,
ale např. i pamětníci z Dalečína.
Letošní tříkrálové koledování
v Janovicích proběhlo v sobotu 10. 1.

Deska Janu Kletečkovi
V sobotu dne 7. února 2015 se
uskutečnilo odhalení pamětní desky
malíři obrazů, panu Janu Kletečkovi. Pamětní deska byla odhalena na
jeho rodném domě na náměstí ve
Strážku k nedožitým 90. narozeninám.
Této akce se zúčastnili občané

Strážku, příbuzní i známí. Byl krásný
slunečný den a oslava se moc vydařila. Rád bych tímto poděkoval všem,
kteří se ﬁnančně podíleli na zhotovení této desky a také zúčastněným.
Je třeba připomenout mladé generaci
všechny osobnosti v obci, aby mohla
jejich odkaz předávat dále.
Petr Brychta
Foto: H. Jurman

Skvělé vítězství žáků SK Rožná

Dne 7. 2. 2015 se ve sportovní hale na Bouchalkách ve Žďáru
nad Sázavou odehrál již 4. ročník
Memoriálu Ing. Františka Mahela,
asi nejprestižnější žákovský turnaj
našeho okresu v malé kopané. Výborně obsazené akce se zúčastnilo
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dvanáct týmů, rozdělených do dvou skupin
po šesti. Po vítězství
ve své skupině dokázal
tým žáků SK Rožná ve
složení Lukáš Batelka, Štěpán Christian,
Marek Kachlík, Josef
Chytrý, Pavel Holas,
Pavel Pokorný, Petr Sýkora a Radek Švestka
ve ﬁnále porazit na penalty i loňského vítěze
TJ Družstevník Bory.
Děkuji všem hráčům i jejich trenérům Pavlovi Sýkorovi a Jaromíru
Švestkovi za skvělou reprezentaci
obce a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů.
Libor Pokorný,
starosta obce

2015. Počasí se po propršeném dopoledni umoudřilo, a tak mohli Tři
králové asi po 70 letech projít opět
celou vesnicí. Tentokrát však v sestavě: Peťa Veselý, Staník Veselý a Luc-

ka Zobačová spolu s jejich vedoucí
Danou Groulíkovou. Jejich návštěva
byla velmi příjemná. Nejenom, že
jim to moc slušelo, ale také moc
hezky a s plným nasazením zazpívali. Všechny štědré dárce na oplátku obdarovali perníkovými srdíčky,
přáním všeho dobrého a také milou
a sváteční atmosférou, ve které se ještě naposled připomenul vánoční čas.
Celkový výtěžek sbírky ve Velkých
Janovicích tento rok činil 7 610 Kč.
Je tak třeba poděkovat všem, kteří
se na organizaci Tříkrálové sbírky
v Janovicích podíleli. Zejména pak
dětem a jejich doprovodu, protože se
nebáli vkročit tak trochu do neznáma
a obnovili u nás tuto krásnou českou
vánoční tradici. Samozřejmě velký
dík patří také všem štědrým dárcům,
jejichž peněžní dary pomůžou mnoha
potřebným.
Karel Groulík

Výprava do Vesmíru
Podívat se do Vesmíru je snem mnoha lidí. A proto jsme využili poznatky
získané v hodinách přírodovědy a pokusili se připravit vesmírnou laboratoř,
která by nabídla všem zájemcům jedinečnou možnost stát se vesmírným turistou. Kouty chodeb naší školy se tak
začaly plnit množstvím modelů sond,
vesmírných průzkumníků a družic, dokonce i maketami kosmonautů či raket.
Stěny ozdobily plakáty s informacemi
o Slunci, Měsíci, planetě Zemi a dalších vesmírných tělesech. Po dlouhých
přípravách nakonec naši průvodci z
různých planet a galaxií provedli návštěvníky expozicí zabývající se naší
Sluneční soustavou, seznámili je s moderními metodami i historií zkoumání
Vesmíru a také kosmonauty, kteří měli tu odvahu vydat se za hranice našeho
světa. Naši „hvězdní vojáci“ předvedli gravitaci Země a také vysvětlili její pohyby. Dokázali, že nejen leccos ví, ale dokáží také svým projevem zaujmout
a informace předávat.
Lenka Novotná, ZŠ a MŠ Rožná

Black out ve školní družině v Prosetíně
13. 1. 2015 jsme v družině plnili úkol z programu „Recyklohraní“, který
se jmenoval Black out.
Sice jsme nemuseli být
ve tmě tmoucí (což by
se možná dětem líbilo),
ale děti vypracovávaly
pracovní listy a dokonce
i kuchtily.
Děti byly rozděleny do
skupinek a měly kolem
obrázku s určitým jídlem
nebo nápojem nalepit
vystříhané obrázky elektrických
přístrojů, které se při jejich přípravě používají. V další části měly
děti připravit pohoštění bez pomoci elektřiny. Jak nám šla práce od

ruky, můžete vidět na fotograﬁi.
Výsledek našeho snažení jsme
s chutí snědli k odpolední svačince.
Hlaváčková Blanka,
vychovatelka ve ŠD
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Čtvrtý titul „Nositel tradic Bystřicka“ pro rok 2015 zná vítěze
V roce 2014 vyhlásilo Město Bystřice n. P. ve
spolupráci s Mikroregionem Bystřicko již čtvrtý
ročník akce „Nositel tradic Bystřicka“. Každý
mohl do konce listopadu 2014 posílat návrh na
někoho ze svého okolí, kdo je spojen s uchováním, obnovou či rozvíjením tradic na Bystřicku
a zaslouží si připravovaný titul. Pro rok 2015
se v této kategorii utkalo celkem 6 subjektů
(4 subjekty ze stávajícího zásobníku navržených
a 2 nové subjekty: GEAM Dolní Rožínka za
udržení tradice hornictví, Josef Sedlář z Věchnova za udržení výroby tradičního chleba,
Vlastimil Fendrych ze Zvole za dlouhodobou
zemědělskou činnost – pěstování konzumních
brambor, TJ Rozsochy za dlouhodobé udržování lidové tradice Masopustních ostatků,

nově SDH Branišov za konání dlouhodobé tradice pořádání Ostatků a tradičních tanečních
výletů v Branišově a obec Velké Tresné za konání Silvestrovského běhu ve Velkém Tresném).
V letošním roce byl titul udělen TJ Rozsochy
za konání tradičních Masopustních ostatků. Titul je spojen s udělením plakety, diplomu
a s ﬁnanční odměnou pro kolektiv ve výši
15.000 Kč. Titul je trvalý a byl udělen dne
17. února 2015 v Rozsochách při konání Masopustních ostatků.
Gratulujeme vítězi titulu a děkujeme
všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě
a realizaci akce. Těšíme se s Vámi na vyhlášení dalšího ročníku v roce 2016!
Iva Gregorová, Mikroregion Bystřicko

Historie Masopustních ostatků a TJ Rozsochy
V Rozsochách se slavily masopustní ostatky dle starých tradic už
od pradávna. Postupem času se však
z důvodu společenských změn na původní tradice začalo zapomínat. Ve
druhé polovině padesátých let se však
objevily snahy o jejich obnovu, a tak
se lidé k masopustu vrátili, i když si
jej částečně upravili, poplatně svým
možnostem a místním poměrům.
Na masopustní úterý se vždy, nejprve v místní hospodě, později v orlovně, pořádala tancovačka, které se
účastnily různé masky, ať už ty tradiční, jako například kůň nebo medvěd,
či ty méně tradiční. Vše bylo završeno půlnočním pochováváním basy,
na znamení následného 40ti denního
půstu. Na druhý den, tedy v den popeleční středy, zpravidla část mužské populace obce zasedla do místní
hospody a ženy je tam chodily potrápit tzv. holením, které spočívalo v
„namydlení“ tváří sněhem, do kterého bývaly pro větší legraci přidávány
i saze a „oholení“ dřevěnou břitvou.
V šedesátých letech došlo v tradici k další změně. Dle vyprávění pamětníků tehdy místní kapela přišla
velmi kuriózním způsobem o basu.
Naši muzikanti se v podroušeném
stavu vraceli z tancovačky, kde hráli
do velmi pozdních hodin, a při cestě
od vlaku někoho z kapely napadlo,
že se svezou dolů ze zasněženého
kopce od vlakového nádraží na base.

Ta netradiční sáňkování pochopitelně nevydržela a proto, že se tato
událost přihodila těsně před masopustními ostatky a novou basu nikdo
nesehnal, tak místním nezbylo, než
namísto basy pochovat basistu. Od
těch dob se v Rozsochách na ostatky pochovává muzikant. V dalších
letech sice živého muzikanta nahradila ﬁgurína, ale změna v tradici se
ujala. Následně napadlo místního
varhaníka, pana Eduarda Holého,
že by bylo vhodné tradici obohatit
a Masopustovi, tedy pochovávanému muzikantovi, naložit k tíži veršované, trochu „přibarvené“ povedené
kousky, které se v příslušném roce
přihodily místním lidem.
Od roku 1990 převzala péči o masopustní ostatky nestátní nezisková
organizace TJ Rozsochy. Díky dobré
organizaci rozsošských ostatků, se
jedná o akci vyhledávanou a množství masek se každoročně pohybuje
kolem stovky, což je na pracovní
den velmi dobrý počet. Vzhledem
k věkovému průměru účastníků rozsošských masopustních ostatků lze
předpokládat, že je budou ctít a uchovávat i další generace.
Tělovýchovná jednota Rozsochy
byla založena v roce 1953. Zakladateli této nejmasovější rozsošské organizace byli Josef Prášil a Josef Juračka. Hned od počátku byl hlavním
předmětem činnosti TJ Rozsochy

fotbal. Za dobu své činnosti se díky
spoustě obětavých členů podařilo
postupně vybudovat krásné sportoviště s velmi důstojným zázemím, ale
také se místním fotbalistům podařilo
dosáhnout velmi pěkných sportovních výsledků. Kromě pravidelných
soutěží pořádá TJ Rozsochy i vlastní
sportovní akce, jako například Turnaj
o pohár hutě Princ, Turnaj starých
pánů, Fotbalový turnaj o pohár TJ
Rozsochy a další akce. Velmi velkým
přínosem TJ Rozsochy je organizování volného času dětí a mládeže.
Kromě hlavního předmětu činnosti, fotbalu, myslí TJ Rozsochy
i na podporu kultury. Díky této organizaci je stále udržována krásná tra-

dice Masopustních ostatků, fotbalisté
také tradičně pořádají sousedský bál
a taneční zábavy. Sportoviště, o které
příkladně pečují, je volně přístupné
a může jej využívat široká veřejnost.
Každoročně na něm probíhá dětský
den, pálení čarodějnického ohně, příležitostně je využíváno k hasičským
soutěžím a dvakrát bylo dějištěm mezinárodního setkání občanů z Rozsoch a partnerských obcí - slovenského Sačurova a polských Pisarowců.
V rámci uvedeného mezinárodního
setkání se místní fotbalisté už od roku
2008 každoročně účastní mezinárodních fotbalových turnajů.
Augustin Holý,
starosta obce Rozsochy

NAKOUKNĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STRÁŽKU
MŠ ve Strážku má kapacitu 32
dětí, otvíráme dvě třídy vybavené
moderním funkčním nábytkem.
Menší počty dětí ve třídách umožňují
individuální přístup ke každému jedinci. Pracujeme podle vzdělávacího
programu ,,Barevný svět dětí, aneb
cvičím, zpívám, maluji, na světě se
raduji." Během roku se s dětmi připravujeme na veřejná vystoupení.
Malí umělci mají možnost ukázat
svoje dovednosti v recitaci, dramatizaci, zpěvu a tanci. Pravidelně se
zapojujeme do výtvarných soutěží,
tvoříme z hlíny nebo těsta. Mezi nově
zařazené činnosti patří podpora logopedické prevence v projektu ,,Brousí-

me si jazýček s Emilkou a Emilem".
Jsme velmi dobře vybaveni novými
didaktickými pomůckami. Velkou
radost děti projevují při cvičení na
balančních míčích a s overbally. Podpoře zdravého životního stylu se věnujeme ve dvou projektech ,,Zdravá
výživa" a ,,Nechci bolavé zoubky".
U nás se děti umějí samostatně obsloužit při přípravě svačinek i oběda.
Nejstarší si zvládnou namazat chléb,
nalít nápoj i polévku. Na jaře se zapojujeme do projektu ,,Malý skřítek zahradníček". Děti v posledním
roce předškolní docházky pracují
v projektu ,,Předškolák", kde dochází
k rozvoji sluchového a zrakové-
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ho vnímání, matematických představ a grafomotoriky. Rodičům a jejich dětem dále nabízíme Edukačně stimulační program pro předškoláky. Každý měsíc
navštěvujeme kamarády
v první třídě, seznamujeme se tak s prostředím
školy. V otázce školní připravenosti nabízíme
služby speciálního pedagoga, provádíme diagnostiku školní
zralosti. Základní škola nabízí rodičům předškoláků kroužek aerobiku
s Jitkou Exlovou a kroužek angličtiny.

Případné zájemce zveme k zápisu do
MŠ pro školní rok 2015/2016 dne
18. 3. 2015.
Petra Francová
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Bystřický denní stacionář získal k prvnímu výročí nový název Rosa
Ve čtvrtek 29. 1. 2015 oslavil denní stacionář Rosa první výročí svého působení v nově zrekonstruované
budově bývalého domova mládeže
města Bystřice nad Pernštejnem. Celý
rok 2014 služba působila pod Oblastní charitou Žďár nad Sázavou jako
pobočka denního stacionáře Nesa ve
Velkém Meziříčí.
Již v lednu loňského roku byli přijímáni první uživatelé. Během začátku
provozu docházelo ke vzájemnému
seznamování pracovníků i uživatelů.
„Pro všechny mé kolegy byla jedinečná možnost začínat novou službu,
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v nových prostorách a v „nezajetých
kolejích“. U zrodu služby stáli i naši
uživatelé, podíleli se na dovybavení,
nastavování systému práce, sestavování denních aktivit, což jim dodávalo
potřebnou důležitost a zodpovědnost.
Rozjet novou službu bylo pro všechny
náročné, ale zároveň velmi motivující
a povzbuzující. Po pár měsících provozu se ustálil tým pracovníků, začalo se
pracovat v dílnách, vytvořily se individuální plány pro všechny uživatele,“
vzpomíná Bc. Petra Königová, DiS.,
vedoucí denního stacionáře Rosa.
A jak proběhl první rok denního

stacionáře Rosa?
Během celého roku se pracovníkům a uživatelům povedlo uspořádat
několik akcí a výletů. Mezi první patřila návštěva „Bledulkového moře“
v údolí Chlébského potoka. K dalším
vydařeným aktivitám patřilo„otevření
zahrádky stacionáře“, kdy si uživatelé
mohli opéct buřty, zazpívat s kytarou
a „otevřít zahradu stacionáře“, což
znamenalo, že se na zahradě začalo intenzivně pracovat, sázet drobné
rostliny, ovoce, zelenina. Zahrada byla
využívána v letním období, kdy především uživatelé s těžším postižením
mohli odpočívat ve stínu, poslouchat
hudbu, zhoupnout se na houpačce.
V červnu jeli uživatelé na první celodenní výlet do Hradce Králové, kde
se konal Open skies for handicap, letecký den, při kterém se moli někteří
uživatelé proletět letadlem. Období
letních prázdnin zahájili uživatelé „nocováním ve stacionáři“, kdy si mohli
posedět u táboráku, zazpívat písničky
a zasoutěžit si. V září se ve stacionáři
konal den otevřených dveří u příležitosti oslav Dne Charity. Při tomto
dni uživatelé společně s pracovníky
provázeli veřejnost prostorami stacionáře, připravili občerstvení a malou
pozornost ve formě kapky rosy jako
předzvěst nového názvu – Rosa.
Na podzim odstartovala i ve stacionáři „houbová sezona“, kdy uživatelé

s radostí jezdili na procházky do lesa.
V listopadu se zúčastnili hudebního
festivalu „Zpívejte s námi“ v Rájci
Jestřebí, kde měli možnost zazpívat
si na podiu společně s uživateli Nesy
– denního stacionáře ve Velkém Meziříčí. Adventní období prožil poprvé stacionář s vůní cukroví a příprav
na rozsvěcování prvního vánočního
stromku. Předvánoční období zakončili pracovníci a uživatelé stacionáře
včetně jejich blízkých zpěvem koled
a vánočním punčem.
V průběhu celého roku docházelo
postupně k dovybavení relaxačních
místností. Pracovníci absolvovali kurz
bazální stimulace, což využijí především při práci s uživateli s těžším postižením.
Mimo tyto zmíněné akce a výlety
probíhal ve stacionáři běžný každodenní provoz, kdy se uživatelé zdokonalovali v domácích pracích, pracovali
v dílnách, vyráběli svoje první výrobky, učili se samostatně nakupovat, vařit
v cvičné kuchyni, hospodařit s penězi,
procvičovat svoji kondici v tělocvičně,
pracovat na počítači atd.
„Chtěla bych velmi poděkovat pracovníkům Nesy – denního stacionáře
Velké Meziříčí za podporu a odborné
vedení při rozjezdu naší činnosti,“
vzkazuje závěrem Petra Königová.
Tým pracovníků
denního stacionáře Rosa

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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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.
Dvojsklo či trojsklo
Ug až 0,5 W/(m2K).
Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.
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Komfort
Německý 7-komorový
proﬁlový systém
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)
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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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VYZKOUŠENÉ ZNAČKOVÉ ctyrkolky-tisnov.cz
Výběr inzerce ojetých čtyřkolek:
ČTYŘKOLKY
Polaris Sportsman 800 EFi 6x6 Big Boss,
rok 2011
najeto 2.900 km, žlutá SPZ,
přední a zadní naviják,
držák na motorovou
pilu a kanystr,
naviják na zvěřinu,
cena 266.200 Kč,
odpočet DPH

Can-am Outlander Max 800 R XT,
rok 2010
najeto 8.120 km, SPZ,
posilovač řízení DPS,
barva kamuf láž,
cena 236.000 Kč,
odpočet DPH

774 166 661
kvolavy@email.cz
tel.:

Can-am Outlander 650 XT, rok 2010
najeto 7.000 km, SPZ,
posilovač řízení DPS,
barva stříbrná
metalíza,
cena 196.000 Kč,
odpočet DPH

UŽ NEMUSÍTE KUPOVAT ČÍNU, KDYŽ CHCETE DOBROU CENU
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ǀǇƐƚƎŝĐŝ
nad Pernštejnem
. PIVOVAR . MOŠTÁRNA . PANSKÝ
spZ. JÍZDÁRNA . HORÁCKÁ
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EKOPAVILON A MNOHO DALŠÍHO....
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