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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

UPOZORNĚNÍ pro vlastníky lesa, kteří vlastní lesní hospodářský plán
Městský úřad Bystřice nad 

Pernštejnem, odbor životního 
prostředí, upozorňuje vlastníky 
lesních hospodářských plánů na 

§ 40 lesního zákona 289/1995 Sb. 
Vlastník lesa je povinen vést lesní 
hospodářskou evidenci o plnění 
závazných ustanovení plánu a evi-

denci o provedené obnově lesa v 
jednotlivých porostech. Souhrnné 
údaje uvedené v odstavci 1 předá 
vlastník lesa orgánu státní správy 

lesů vždy do konce března za 
uplynulý kalendářní rok.

Karel Kahule

VELETRH BRNO, BRATISLAVA
Jako každý rok tak i letos se Město 

Bystřice nad Pernštejnem prezento-
valo na největší národní prezentaci 
cestovního ruchu v Brně (GO a REGI-
ONTOUR) a také v Bra  slavě na 26. 
mezinárodním veletrhu cestovního 
ruchu (ITF SLOVAKIATOUR). Zájem 

První občánek Bystřice n. P.

Dne 23. ledna přijal starosta a místostarosta města prvního občánka 
roku 2020. Matěj Dvořák se narodil 5. ledna 2020 v Brně. Vážil 4260 g 
a měřil 52 cm. Chlapečka doprovodila maminka paní Monika Kostečková 
a dědeček, protože ta  nek je v současné době pracovně mimo ČR. Celé 
rodině, ale zejména malému Matějovi, přejeme hodně zdraví a štěs   
do života.                                                                                                       -red-

HLASUJTE!!! OVLÁDNEME 
EVROPU?

Chudobínská borovice z Víru bo-
juje již od 1. února 2020 v anketě 
Evropský strom roku 2020, kde 
soutěží s dalšími patnác   vítězi ná-
rodních kol. 

Jsme přesvědčeni, že český vítěz 
v evropské konkurenci nezapadne. 
Pokud je to i Vaše přání, dejte, pro-
sím, svůj hlas Chudobínské borovi-
ci na těchto stránkách:

www.treeo  heyear.org.

Možnost hlasovat máte do 29. 
února 2020.

Něco málo o rozpočtu
S novým rokem přichází také plně-

ní nových úkolů, které s sebou nese 
nový rozpočet, schválený v prosinci 
Zastupitelstvem. Rozpočet na rok 
2020 naleznete na www.bystricenp.cz 
v sekci Město a samospráva-Hospo-
daření města-Rozpočet města. Letoš-
ní rozpočet je plánovaný s mírným 
schodkem, který bude uhrazen pou-
ži  m prostředků na běžných účtech. 

Během roku nás budou opět čekat 
omezení na komunikacích, která se 
však odrazí v lepší dostupnos   a bez-
pečnos   dopravy. Plánována je opra-
va mostu v Domanínku, rekonstruk-
ce ulice Stříbrná, stavba chodníku 
v místní čás   Lesoňovice a především 
oprava komunikace a parkoviště na 
ulici Okružní tzv. etapa D (od odbočky 
z Hornické po odbočku na Rovinky). 
Cyklostezka do Domanína rozšíří síť 
místních cyklostezek.

Od začátku ledna se intenzivně 
pracuje na Domu s pečovatelskou 
službou, kde se opravuje 8 bytových 
jednotek, které tak zpříjemní pobyt 
jejich obyvatelům.

Novou fasádu a výplně otvorů 
dostane poslední neopravený byto-
vý dům na Voldáně. Pokračujeme 
s opravami rozvodů vody a odpadů 
na Sídliš   I. až po bytovou jednotku. 

Zároveň opravíme dva vy  pované 
vzorové byty, tak abychom věděli, jaké 
práce jsou nutné v bytech udělat a jak 
nákladné tyto úpravy budou.

V rozpočtu si svoje místo také našel 
místní hřbitov. Dojde k jeho rozšíření 
v podobě hrobových míst, ale také 
míst urnových. Rozšíření plánujeme 
ve volném místě přilehlém k areálu 
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 

K úpravě venkovního prostředí 
školky Pohádka na Sídliš   I. dopomo-
hou bezbariérové úpravy. Lidé s han-
dicapem a maminky s kočárky nyní 
nebudou muset překonávat schody. 

Bystřice n. P. oslaví druhou neděli 
v srpnu 440 let od povýšení na město. 
V souvislos   s  mto výročím dokončí-
me úpravu prostoru amfi teátru před 
knihovnou. Vznikne prostor navázaný 
na budovu knihovny, který bude pří-
hodnější pro organizovaná vystoupení 
a různých akcí.

Na vrcholu kopce Hora se obnoví 3 
kamenné kříže. Cestu od výle  ště do-
plní lesní pěšina doplněná přírodními 
herními prvky.

Jak sami vidíte, rozpočet je opět 
nabitý. Věřím, že všechno zvládneme 
a posuneme naše město opět o kou-
sek dále.

Mar  n Horák, místostarosta

měli letos návštěvníci veletrhu pře-
vážně o turis  cké mapy, výlety a 
nové brožury: Hrady a zříceniny na 
Bystřicku, Kam s dětmi na Bystřicku 
a nové letáky Centra Eden a bystřic-
kého muzea s podrobným progra-
mem na rok 2020.                      -bv-

Poznámka k hlasování:
Každý člověk může hlasovat 

pouze jednou prostřednictvím své 
e-mailové adresy. Při hlasování se 
musí vždy označit dva kandidá   na 
Evropský strom roku. Podrobnější 
pravidla k hlasování naleznete na 
www.treeo  heyear.org/vote.

Děkujeme za Váš hlas!            -mb-
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ÚNOR  BŘEZEN 2020

Narození

Jubilan  

Úmr  

ŘÍJEN 2019
  2.10. Davida Dlouhá
21.10. Marie Zámečníková
27.10. Soňa Havelková
28.10. Denisa Mrkosová 
30.10. Elena Pučanová
LISTOPAD 2019
11.11. Jakub Jukl
20.11. Vojtěch Pečinka
25.11. Anna Navrá  lová
30.11. Melisa Moučková
30.11. Max Moučka

LEDEN 2020
Emilie Syrová 85 let
ÚNOR 2020
Božena Kovářová 94 let
Věra Sobotková 90 let
Marie Hrdličková 85 let
Ladislav Zítka 85 let
Jaroslav Vašík 80 let
Jaroslav Černý 80 let
Heřman Rom 80 let
Alena Hejlková 75 let
Bořivoj Moučka 75 let
Vladimír Čížek 75 let
Jiří Holub 75 let
Fran  ška Suchomelová 75 let
Jan Vystavěl 75 let
Helena Piskačová 70 let
Ludvík Mlýnek 70 let

LISTOPAD 2019
10.11. Milan Sýs 79 let
24.11. Josefa Krištofová  74 let
24.11. Marie Loubová 86 let
PROSINEC 2019
   4.12. Oldřich Vlasatý 68 let
   9.12. Josef Pavlík 90 let
23.12. Jan Mynář 73 let

Rekonstrukce podia 
a zázemí amfi teátru
Upozorňujeme, že od začátku 

března do konce července 2020 
bude probíhat rekonstrukce bys-
třického amfi teátru a jeho zázemí. 
Případné kulturní akce lze realizovat 
na bystřickém oválu po domluvě na 
sekretariátu města a turis  ckém in-
formačním centru.

Měření kvality ovzduší 
Po dvouleté přestávce je v Bys-

třici nad Pernštejnem opět sledo-
vána kvalita ovzduší. Měření probí-
há nepřetržitě po celý letošní rok. 
Nová měřící stanice je umístěna 
vedle polikliniky.  Provoz stanice a 
vyhodnocování výsledků zajišťuje  
Zdravotní ústav se sídlem v Ost-
ravě, ve spolupráci se společnos   
ENVItech Bohemia v rámci pro-
jektu Informační systém kvality 
ovzduší v Kraji Vysočina. Projekt je 
placen z rozpočtu Kraje Vysočina. 
Monitorování kvality ovzduší sou-
časně probíhá i na dalších místech 
našeho kraje.

Sledují se hodnoty nejvýznam-

nějších znečišťujících látek, jako 
jsou polétavý prach PM10 a PM2,5 
(tj. prachové čás  ce o velikos   do 
10, resp do 2,5 mikrometrů), NO, 
NO

2
, a další oxidy dusíku, SO

2
, VOC 

(těkavé organické sloučeniny), PAU 
(polyaroma  cké uhlovodíky), výbě-
rově také aldehydy a dioxiny. Sou-
časně se měří meteorologické prvky 
(směr a rychlost větru, teplota, tlak, 
vlhkost vzduchu, srážky). Z výsledků 
minulých let je známo, že například 
koncentrace prachových čás  c a 
PAU se výrazně zvyšují v topné se-
zoně, kdy se nega  vně projevují lo-
kální topeniště spalující tuhá paliva. 
Koncentraci oxidů dusíku a rovněž 

prachových čás  c pak významně 
ovlivňuje doprava vypouštěním vý-
fukových plynů.  

Výsledky měření kvality ovzduší je 
možné průběžně sledovat na strán-
kách www.ovzdusivysocina.cz.
Data získaná z tohoto projektu se 
on-line zveřejňují na těchto strán-
kách, aby měla široká veřejnost ak-
tuální informace o znečištění ovzdu-
ší v jednotlivých místech kraje. Pře-
devším však slouží výsledky měření 
k dlouhodobému sledování stavu 
ovzduší na Vysočině a k modelová-
ní výhledů kvality ovzduší. Získané 
výstupy se stanou podkladem pro 
výkon státní správy na úseku ochra-

ny ovzduší a především pro rozho-
dování samospráv o opatřeních na 
ochranu ovzduší nebo o nových in-
ves  cích v oblas   průmyslu, země-
dělství nebo dopravy.

Fran  šek Klimeš



4.  strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

24. února 2020 je smutné 
5. výročí úmr   naší drahé 

maminky, paní 
Marie POPELKOVÉ 

z Bystřice n. P. 

S láskou vzpomíná dcera 
Eva s rodinou.

Dne 4. 2. 2020 uplynulo 6 let, 
kdy nás opus  la manželka, 
maminka a kamarádka paní 

Blanka KOENIGOVÁ. 

Stále vzpomínají manžel a dě  .

4. února 2020 vzpomeneme 
25. výročí úmr   paní 

Nadi Hiesbeckové 

rozené Korbičkové. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Vzpomíná celá rodina.

˝

Letos je výročí úmr   25 let 
našeho ta  nka 

pana Vítězslava ILLKA 
a zároveň 15 let od úmr   
naší milované maminky 

Boženky ILLKOVÉ. 

Vzpomíná celá rodina.

16. února 2020 to bude 26 
let, co nás opus  l pan

Fran  šek HOLEMÝ.

Kdo jste ho znal, vzpomeňte 
si s námi. Stále vzpomíná 

celá rodina.

j t h l ňt

Dne 21. 2. 2020 uplyne 5 let, 
co nás opus  l milovaný 

manžel a ta  nek 
pan Antonín PRÁŠIL 

z Bystřice n. P. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte si 
s námi. Vzpomínají 
manželka a synové.

ste ho znal vzpomeňte

21. 2. 2020 uplyne 5 let, 
kdy nás opus  l 

pan Vladimír ŽÁK. 

Vzpomíná dcera s rodinou.

21. 3. 2020 uplyne 5 let, 
kdy nás opus  la 

paní Marie ŽÁKOVÁ. 

Vzpomíná dcera s rodinou.

BUDOUCNOST ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
Dne 9. 12. 2019 

schválila vláda ba-
lík čtyř odpadových 
zákonů a poslala 
je do sněmovny. 

Zákony byly vládou schváleny v pů-
vodním, široce kri  zovaném znění.  
Zákony si dávají za cíl ekonomickými 
nástroji odklonit odpad ze skládek 
směrem k recyklaci a dalším formám 
likvidace odpadů. Pokud budou 
schváleny, budou mít mimo jiné za 
následek výrazné zdražení skládkova-
cího poplatku za uložení odpadů, na-
příklad u nevytříděných komunálních 
odpadů má sazba základního poplat-
ku vzrůst postupně z dnešních 500 Kč 
za tunu až na 1.850 Kč za tunu, což 
samozřejmě v případě skládkování 
povede k dalšímu zvyšování nákla-
dů obcí na odpadové hospodářství. 
Přitom tyto náklady rostou v posled-
ních letech významně i tak - do ceny 
těchto služeb se promítají zejména 
rychle se zvyšující náklady na mzdy. 
MŽP mírní obavy z drama  ckého do-
padu zákona na  obecní rozpočty  m, 
že bude zavedena „recyklační sleva“ 
pro obce, které budou významným 
způsobem třídit separovaný odpad. 
Tyto mají údajně začínat na 35 % 

(podíl vyseparovaného odpadu ke 
komunálnímu) a jít až k 65 % (pro 
zajímavost – Bystřice n.P. je dnes na 
nějakých 25 %). Pro větší města se 
to zdá jako nesplnitelný cíl a i proto 
je dnes v mnoha obcích i díky oba-
vám z budoucího zvyšování nákla-
dů na skládkování zaváděn systém 
„door to door“, znamenající zjed-
nodušeně to, že občanům budou ke 
každému domu zapůjčeny nádoby 
zpravidla na plasty a papír a zároveň 
prodloužen interval svozu nádoby na 
komunální odpad (SKO). Tento sys-
tém podle zkušenos   většiny obcí, 
kde již to funguje, prokazatelně vede 
ke snížení množství SKO a výrazné-
mu zvýšení  separovaného odpadu. 
Takže co se týče odpadových sta  s-
 k, vypadá vše super. Pokud se ale 

na systém podíváme ekonomicky, 
je vše jinak. Zde zkušenos   obcí zá-
roveň ukazují, že systémy nevedou 
k úsporám nákladů obcí na odpado-
vé hospodářství, naopak je význam-
ně prodražují. V důsledku přesycení 
trhu s druhotnými surovinami je 
dnes situace taková, že je odpadová 
fi rma nucena odběrateli zapla  t, aby 
od něj vyseparovaný odpad vůbec 
odebral (za  m nepla   např. pro PET 

láhve). A i tyto náklady odpadová 
fi rma samozřejmě promítne do cen 
svým zákazníkům, obcím i podnika-
telským subjektům. Zjednodušeně 
lze pod striktně ekonomickým po-
hledem říct, že obec vyšším tříděním 
ušetří za uložení odpadu na skládku, 
cena za separaci bude však vyšší, než 
co ušetří za skládkování. 

Ale zpět k zákonu. Zákonu, samo-
zřejmě pokud bude schválen,  se 
s nejvyšší pravděpodobnos   podaří 
splnit deklarovaný cíl, což je omeze-
ní skládkování na 10 % k roku 2035 
(požadavek EU). Bohužel se zdá, že 
nikdo neřeší, co se bude dít dál. Po-
kud na problém nebudeme nahlížet 
ekonomicky a také přijmeme tezi, že 
vše recyklovat nelze, nastává pro-
blém, kam s odpadem, který nejde 
roztřídit anebo se jeho třídění eko-
nomicky nevypla  . Všude se dnes 
mluví o spalování, což je asi dobrá 
alterna  va – zbavíme se odpadu a 
ještě z něj vyrobíme teplo. Bohužel 
jsou v ČR v současné době funkční 
pouze 4 spalovny, jejichž kapacita je 
dnes někde okolo 35 – 40 % produk-
ce republiky. Podobnou cestou zvy-
šování skládkovacího poplatku šlo i 
sousední Polsko, tam se ale na rozdíl 

od nás podařilo postavit v posled-
ních letech dalších 7 spaloven, navíc 
za pomoci evropských dotací. Jenom 
pro zajímavost – sousední Rakousko 
jich má 11 a Německo 89 (!). Pokud 
u nás v následujících letech nevznik-
nou další spalovací kapacity, osobně 
si neumím představit, že bude v roce 
2030 celá Morava vozit odpad do 
jediné moravské spalovny, to jest 
do Brna. Jednak i přes deklarovanou 
snahu o rozšíření nebude stačit ka-
pacitně, jednak musí zákonitě Brno 
dopravně zkolabovat (kdo ví, co to 
znamená v pracovní den od Tišno-
va projet Brnem směrem na Olo-
mouc, mi dá zcela jistě za pravdu). 
Tyto změny samozřejmě povedou 
k uzavření většiny současných sklá-
dek z ekonomických a legisla  vních 
důvodů. Kam potom budeme vozit 
to, co se nedá vytřídit ani spálit, je 
ve hvězdách. Namátkou mě napadá 
třeba popelářské auto, v zimě plné 
popela z obcí, které nejsou plynofi -
kovány.  

Pozn.: odpadovou sta  s  ku Byst-
řice n.P. najdete na stránkách www.
ts-bystrice.cz v sekci odpady

Za TS města a.s.,  Roman Kekrt
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Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, 
ID datové schránky: b3mbs36

tajemník Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE

(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou 
úředníka/úřednice

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

zařazeného do odboru správního a školství
na oddělení správní

Druh práce a místo výkonu práce:

- úředník/úřednice Odboru správního a školství MěÚ Bystřice 
nad Pernštejnem s úvazkem 1,0

- pracovní poměr na dobu neurčitou
- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
- náplní pracovního místa je zejména - zajištění agen-

dy související s evidencí obyvatel, občanskými průkazy 
a cestovními doklady

Bližší informace:

h  ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:

- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle 
předchozích bodů poštou na adresu Městský úřad Bystřice 
nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštej-
nem nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS - b3mbs36) 
nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Bystřici nad 
Pernštejnem; obálku označte – „k rukám tajemníka“ a hes-
lem „Výběrové řízení odbor správní a školství – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 10. 2. 2020

Předpokládaný termín nástupu:

- 01. 04. 2020

Kontaktní pracovník:

Mgr. Mar  n Rod, vedoucí odboru správního a školství, 
telefon: 566 590 344, e-mail: mar  n.rod@bystricenp.cz

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit 

výběrové řízení bez výběru uchazeče.

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: p osta@bystricenp.cz, 
ID datové schránky: b3mbs36 

tajemník Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE

(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou 

úředníka/úřednice MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

zařazeného do úseku Turis  ckého informačního centra
a vnějších vztahů

Druh práce a místo výkonu práce:

- úředník/úřednice úseku Turis  ckého informačního centra a 
vnějších vztahů (dále jen „TIC“) MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
s úvazkem 1,0

- pracovní poměr na dobu neurčitou

- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem

- náplní pracovního místa je zejména 

• poskytování informací návštěvníkům TIC

• shromažďování a aktualizace informací o Bystřici nad Pernštej-
nem a Mikroregionu Bystřicko (informace o kulturních a spor-
tovních akcích, dopravě, turis  ckých zajímavostech, historii okolí 
a dalších oblas  )

• zajišťování aktuálnos   webových stránek, facebooku 

• tvorba propagačních materiálů, map a letáků

• tvorba fotogalerie (Bystřice a okolí)

• redakční činnost měsíčníku Bystřicko

• účast na veletrzích cestovního ruchu (zahraniční zastoupení)

• spolupráce s ostatními TIC v kraji Vysočina, Pardubickém a 
Jihomoravském

• spolupráce s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism

• spolupráce s agenturou CzechTourism

• sledování grantů týkající se zejména cestovního ruchu

- lhůta podání do 28. 2. 2020

Bližší informace: h  ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska

Předpokládaný termín nástupu:
- 01. 06. 2020

Kontaktní pracovník:
Mgr. Barbora Vašková, úsek Turis  ckého informačního centra a vnějších 
vztahů, telefon: 566 590 387, e-mail: barbora.vaskova@bystricenp.cz

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit 
výběrové řízení bez výběru uchazeče.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR informuje:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, okres Žďár nad 
Sázavou eviduje v roce 2019 celkem 2326 událos   s pří-

mou škodou 15 054 000,- Kč. Uchráněné hodnoty v uplynulém roce jsou 
87 680 000,- Kč.

Typ událos   a počet: Požár 214, Dopravní nehoda 285, Živelná pohro-
ma 0, Unik nebezpečné chemické látky 91, Technická havárie 1631, Ostat-
ní mimořádné událos   – epidemie nákazy 0, Planý poplach 105.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, obec s rozšířenou působnos   
Bystřice n. P. eviduje v roce 2019 celkem 312 událos   s přímou škodou 
2 277 000,- Kč. Uchráněné hodnoty v uplynulém roce jsou 8 220 000,- Kč.

Typ událos   a počet: Požár 34, Dopravní nehoda 43, Živelná pohroma 0, 
Unik nebezpečné chemické látky 5, Technická havárie 217, Ostatní mimo-
řádné událos   – epidemie nákazy 0, Planý poplach 13.

Velitel stanice Bystřice n. P. npor. Ing. Vlas  mil Kurfürst

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ÚNOR - BŘEZEN 2020ÚNOR - BŘEZEN 2020
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

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

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

ÚNOR 
  1.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  2.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  8.2. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
  9.2. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
15.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,  Žďár n. S., 774 430 777
16.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,  Žďár n. S., 774 430 777
22.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  Žďár n. S., 566 642 545
23.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  Žďár n. S., 566 642 545
29.2. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
 BŘEZEN 
   1.3. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
   7.3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
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"BYSTŘICKÝ HOKEJ PERSPEKTIVU URČITĚ MÁ"
Rozhovor s Milanem Palečkem

O rozho-
vor jsme 
t e n t o k r á t 
požádali Mi-
lana Paleč-
ka. V Bystři-
ci je známý 
svými ak  vi-
tami na poli 

elektrotechniky, ale nás zajímala 
především jeho vůdčí pozice v bys-
třickém hokeji.

Hrával jsi jako kluk hokej? A s ja-
kými úspěchy?

Hokej hraji rekreačně už od dětství. 
Začínali jsme jako kluci na rybnících 
a v zimně tak trávili celé dny na ledu. 
Měli jsme velkou výhodou opro   
dnešním dětem, které jsou hodně 
doma, bez pohybu. Tím, že jsme ne-
měli tolik možnos   zábavy doma, vy-
mýšleli jsme hry venku. V zimě led a 
brusle byla jasná volba. Hokej mě baví 
dodnes. Každý týden se scházíme na 
zimním stadionu s partou kamará-
dů rekreačně. Hrajeme pro zábavu. 
Od dětství k bruslení i k hokeji vedu 
svého syna, který nyní hraje za žáky.

Jak jsi se stal předsedou hokejo-
vého oddílu a jak tě ta práce baví?

Předsedou klubu  jsem se stal 
minulý rok na jaře. Po pě  letém ob-
dobí pod vedením Leoše Pištěka se 
výkonný výbor rozhodl pro změnu a 
byl jsem zvolen novým předsedou. 
Všichni členové výboru společně 
s minulým předsedou odvedli kus 
dobré práce, na kterou můžeme 
navázat. Chci jim za práci pro klub 
poděkovat, protože byli u zrodu klu-
bu v roce 2015 a podařilo se jim na-
startovat činnos  , na které my nyní 
navazujeme. Postupně se klub sna-
ží budovat tradici hokeje v našem 
městě. Podařilo se nám velmi dobře 
zapojit do sítě sportovních odvětví 
v Bystřici a postupně rozšiřujeme 
členskou základnu zejména v mlá-
dežnické kategorii. Díky propagaci 
se daří rozšiřovat hráčskou základnu 
i o členy z okolních obcí. Zajištění ná-
boru nových dě   a kvalitní příprava 
stávajících členů mládeže je pro dal-
ší fungování klubu velmi podstatná. 
To vše zajis   „posun“ hráčů do vyš-
ších kategorií, které jsou pro správ-
né fungování klubu nezbytné. 

Základem dobrého fungování 
mládežnických kategorií je kvalitní 
trenérský tým. Snažíme se zajis  t 
podporu stávajících trenérů a rozši-
řovat týmy o kvalitní trenéry s hoke-
jovou historií. V současné době se 
mládežnickým kategoriím věnuje 16 
trenérů, loni jich přibylo šest. Většina 
z nich jsou bývalými hráči. Mezi tre-
néry nejmladších dě   jsou dvě ženy, 
ak  vní hráčky ledního hokeje. Do-
chází k pravidelným schůzkám trené-
rů, zlepšila se komunikace a sjedno  l 
se ak  vní přístup k tréninkovým jed-
notkám jednotlivých kategorií, vše 
ve volném čase. Mám radost, že se 
postupně navyšuje počet tréninko-
vých jednotek, stoupá zájem a ak  -
vita dě  . Mojí snahou je vybudovat 
kvalitní, stabilní trenérskou základnu, 
která se bude dále vzdělávat, posu-
novat svoje kompetence a zkuše-
nos  . Ty pak budou předávat našim 
mladým hokejistům.

Jaké plány si dáváte a jakou per-
spek  vu bystřický hokej má?

Bystřický hokej svoji perspek  vu 
určitě má. Jsem velmi rád, že se nám 

daří hrát v soutěžích pořádanými Čes-
kým svazem ledního hokeje. Chceme 
hrát kvalitní hokej, který bude  mlá-
dež bavit. Zároveň bych byl velmi rád, 
kdyby se podařilo rozvíjet i mužskou 
kategorii, která by pro mladší hráče 
byla mo  vací a příkladem. Jsme snad 
na dobré cestě, i když začátky všeho 
dobrého jsou vždy trnité. Stále ještě 
nastavujeme dobré fungování klubu, 
což mnohdy nejde lehce. Proto bych 
chtěl všem členům BK Zubrů poděko-
vat za trpělivost, snahu, čas a nasaze-
ní. Mé díky také patří všem rodičům, 
které dě   mo  vují, denně je vozí na 
zimní stadion a doprovází na hokejo-
vé zápasy. Bez nich by mládežnická 
kategorie nemohla fungovat. Přeji 
nám všem správnou hokejovou ná-
ladu, aby měl hokej v našem regionu 
pevné místo.

Na co se teď nejvíce těšíš?
Na jaro, až bude teplo.

Pozoruhodné u šéfa hokejistů! 
Také to jaro už dlouho vyhlížím, tak 
ať se daří!

Ptal se Hynek Jurman

 566 688 215 MUDr. Petrová Dagmar - obvodní lékař

 566 688 216 MUDr. Sáblík Oldřich - obvodní lékař
 566 688 217 MUDr. Ptáček Aleš - obvodní lékař
 566 688 226 MUDr. Trávníček Ondřej - obvodní lékař
 566 688 247 MUDr. Kudláček Pavel - obvodní lékař

 566 688 258 MUDr. Sáblíková Miluše - dětský lékař         
 566 688 259 MUDr. Pecinová Terezie - dětský lékař         
 566 688 260 MUDr. Kroupová Marie - dětský lékař         

 566 688 213 MUDr. Hradecký Jan, 
   MUDr. Tonar Fran  šek - chirurgie
 566 688 213 MUDr. Kutal Miloš - urologie
 566 688 221 RTG + UZ
 566 688 222 MUDr. Macháčková Zdeňka - oční
 566 688 230  MUDr. Šatný Patrick - psychiatrie
 566 688 230 MUDr. Vacovský Pavel - dětská kardiologie
 566 688 230 MUDr. Lukášek Jaroslav - kardiologie pro dospělé 
                     
 566 688 233  MUDr. Dvořáčková Marie, 
   MUDr. Veselá Jana - kožní
 566 688 288   MUDr. Bačkovská Markéta - revmatologie
 566 688 237 MUDr. Svobodová Renata - alergologie pro dospělé
 566 688 237 MUDr. Ježová Zdeňka - dětská alergologie

TELEFONNÍ SEZNAM PŘÍMÝCH ČÍSEL NA POLIKLINICE V BYSTŘICI N. P.

 566 688  254 rehabilitace
 566 688 249     logopedie                      
                                             
 566 688 231  MUDr. Trojáková Milada - zubní lékař
 566 688 232  MUDr. Čumplová Olga - zubní lékař
 566 688 235 MUDr. Borek Dušan - zubní lékař 

 566 688 227 občanská poradna
 566 688 244   lékárna
 
 604 725 502 laboratoř
 735 047 388 MDDr. Suchá Veronika - zubní lékař
 566 520 152 MUDr. Prudký Miroslav - ortopedie 
 566 550 018 MUDr. Petrová Soňa - gynekologie
 566 550 031 MUDr. Lukša Pavel - interna
 739 940 140 MUDr. Holek Mar  n - krční, ušní
 720 427 006 MUDr. Mar  nek Petr - neurologie

 952 222 222 VZP - info linka 
 723 241 024 Augus  nová Eva - op  ka
 733 110 721 Killerová  Hana - pracovní oděvy
 774 719 701 Tomášková Iveta - pedikúra
 739 013 582 Musilová  Pavlína - pedikúra

UPOZORNĚNÍ
Telefonní čísla na polikliniku 566 688 211 a 566 552 444 již nejsou v provozu. 

Přepojování hovorů a podávání informací bylo zrušeno. Volejte přímé linky jednotlivých doktorů či organizací.

Poliklinika e-mail:  poliklinika@bystricenp.cz
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Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, 
ID datové schránky: b3mbs36

Město Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na pracovní pozici jednatel(ka)/ředitel(ka) 
městské fi rmy

Areál sportu a kultury s. r. o. 

Druh práce a místo výkonu práce:
- jednatel(ka)/ředitel(ka) městské fi rmy 
- Areál sportu a kultury s. r. o. s úvazkem 1,0
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
- náplní pracovního místa je zejména – řízení fi rmy Areál sportu 

a kultury s. r. o., odpovědnost za její provoz a hospodaření

Požadavky:
- SŠ, VŠ vzdělání výhodou
- znalost problema  ky provozu sportovních, ubytovacích, stravovacích nebo 

kulturních zařízení výhodou
- praxe a zkušenos   s řízením kolek  vu nebo pracovní skupiny podmínkou
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce)
- organizační, řídící, obchodní, vyjednávací a komunika  vní schopnos  
- pozi  vní a ak  vní přístup k práci a řešení problémů
- časová fl exibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost

Předpokládaný termín nástupu:
- 01.06.2020

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat
- jméno, příjmení,  tul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního příslušníka
- telefonní spojení, e-mailové spojení
- datum, podpis zájemce

Doklady nutné k přihlášce:
- strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, 

pozicích v zaměstnání, o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- zpracovaná koncepce dalšího směřování a provozování fi rmy Areál sportu a kultury 

s. r. o.
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely předmětného výběrového 

řízení uděleného vyhlašovateli v souladu s (i) nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislos   se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - „GDPR“ a v souladu s (ii) tzv. 
adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upřesňuje 
či rozvádí již zavedená ustanovení GDPR týkající se ochrany a zpracování osobních 
údajů      

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle předchozích bodů poštou 

na adresu Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS - b3mbs36) nebo 
osobně na podatelně Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem; obálku označte 
– „k rukám tajemníka“ a heslem „Výběrové řízení - Areál sportu a kultury s. r. o. – 
NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 28. 2. 2020

Kontaktní pracovník:
Ing. Zdeněk Mašík, jednatel a ředitel fi rmy Areál sportu a kultury s. r. o.: 739 095 699, e-mail: 
zdenekmasik@seznam.cz

Bez splnění výše uvedených náležitos   není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Konec roku je v Domaníně pravidelně sportovní. 
V týdnu mezi svátky proběhlo obecní bruslení na bys-
třickém zimním stadionu, na které přijelo asi 50 účast-
níků různého věku. Den před Silvestrem následoval 
další ročník Memoriálu Václava Kaňky – turnaje ve 
stolním tenisu. Letos hrálo celkem 34 hráčů a v jed-
notlivých kategoriích na pomyslné stupně vítězů vy-
stoupili  to stolní tenisté: Muži: Dušan Polák – Radek 
Maňásek – Jakub Maňásek; Ženy: Klára Skula – Gabri-
ela Vítková – Hana Špatková; Mládež: Jakub Maňásek 
– Kilián Trhlík – Pavel Chládek. Na Silvestra se pak sešli 
domanínš   fotbalisté na Cihelně, aby sehráli také již 
poměrně tradiční utkání ženatých pro   svobodným. 
Příjemné dopolední počasí posledního dne v roce 
přálo více ženatým, kteří obhájili loňské vítězství.

Město Bystřice nad Pernštejnem, společ-
nost E.ON Distribuce a projekt MAP II rozvoje 
vzdělávání vyhlašují soutěž o nejzajímavější 
grafi cký návrh na  dvě budovy distribučních 
trafostanic, a to na ulicích  Nádražní/v blíz-
kos   restaurace Kozlovna a Tyršova/napro   
koupališ  . 

Do soutěže se mohou přihlásit žáci a stu-
den   škol z ORP Bystřice nad Pernštejnem, 
podrobnos   budou zaslány ředitelům mailem. 
Návrhy mohou být kreslené, nebo zpracované 
na počítači (vý  sk návrhu). V podstatě jde o 
proměnu obvodových plášťů budov, které by 
měly souznít s prostředím. 

Návrhy odevzdávejte na podatelnu Měst-
ského úřadu, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem; na obálku napište označení 
TRAFOSTANICE. Termín odevzdání do 31. 3. 
2020. Odborná komise návrhy posoudí a vy-
bere nejzajímavější z nich, tyto budou oceně-
ny a vítězný návrh bude realizován.

SOUTĚŽ  ZKRÁŠLUJEME 
NAŠE MĚSTO
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VLAKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

, 256  Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov +.+IDS JMK S31 Rovné-Divišov - Tišnov
km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 14941

/+0
14943

/+0
14901

/+0
14961

/+0 12
14945

/+0
14903

/+0
14963

/+0
14947

/+0
14905

/+0
14965

/+0
14949

/+0
14907

/+0
14967

/+0
14951

/+0
14909

/+0
0 Žďár nad Sázavou 250 5 38 6 38 7 38 8 38 3+ 9 38 10 38 11 38 12 38
6 Veselíčko 5 45 6 45 7 45 8 45 4+ 9 45 10 45 11 45 12 45
9 Radňovice 565 49 566 49 567 49 568 49 4+ 569 49 510 49 511 49 512 49

12 Nové Město na Moravě zastávka 5 53 6 53 7 53 8 53 4+ 9 53 10 53 11 53 12 53
14 Nové Město na Moravě 7 5 57 6 57 7 57 8 57 3+ 9 57 10 57 11 57 12 57

Nové Město na Moravě 3+ 5 11 7 00 9 00 11 00 13 00
18 Olešná na Moravě 4+ 565 17 567 06 569 06 511 06 513 06
23 Rovné-Divišov .380 4+ 565 24 567 13 569 13 511 13 513 13
25 Rozsochy .380 4+ 565 27 567 16 569 16 511 16 513 16
30 Bystřice nad Pernštejnem .370 7 4+ 5 35 7 24 9 24 11 24 13 24

Bystřice nad Pernštejnem .370 4+ 5 37 7 37 9 37 11 37 13 31
37 Rožná .360 4+ 5 47 7 47 9 47 11 47 13 41
40 Věžná .360 4+ 565 52 567 52 569 52 511 52 513 46
46 Nedvědice .350 7 4+ 6 00 8 00 10 00 12 00 13 54

Nedvědice .350 82+ 4 01 9*+ 5 01 4+ 6 01 9*+ 7 01 8 01 82+ 9 01 10 01 88+ 11 01 12 01 82+ 13 01 14 01
49 Doubravník .350 4+ 4 07 4+ 5 07 4+ 6 07 4+ 7 07 8 07 4+ 9 07 10 07 4+ 11 07 12 07 4+ 13 07 14 07
51 Prudká zastávka .340 4+ 564 10 4+ 565 10 4+ 566 10 4+ 567 10 568 10 4+ 569 10 510 10 4+ 511 10 512 10 4+ 513 10 514 10
54 Borač .340 4+ 4 14 4+ 5 14 4+ 6 14 4+ 7 14 8 14 4+ 9 14 10 14 4+ 11 14 12 14 4+ 13 14 14 14
58 Štěpánovice .340 4+ 4 19 4+ 5 19 4+ 6 19 4+ 7 19 8 19 4+ 9 19 10 19 4+ 11 19 12 19 4+ 13 19 14 19
62 Tišnov 250,251 .330 7 82+ 4 25 9*+ 5 25 3+ 6 25 9*+ 7 25 8 25 82+ 9 25 10 25 88+ 11 25 12 25 82+ 13 25 14 25

Do stanice

km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 14969

/+0
14953

/+0
14911

/+0
14971

/+0
14955

/+0
14913

/+0
14973

/+0
Sp 1779

0
14957

/+0
14915

0
14975

/+0 1)
14977

/+0 1)
14959

/+0 :;
14979

/+0 19
14981

/+0 19
0 Žďár nad Sázavou 250 13 38 14 38 15 38 16 38 3+ 17 38 2=+ 17 44 18 38 19 38 20 38 21 38 22 45
6 Veselíčko 13 45 14 45 15 45 16 45 4+ 17 45 4+ P ?66 18 45 19 45 20 45 21 45 22 52
9 Radňovice 513 49 514 49 515 49 516 49 4+ 517 49 4+ E 17 55 518 49 519 49 520 49 521 49 522 56

12 Nové Město na Moravě zastávka 13 53 14 53 15 53 16 53 4+ 17 53 4+ R 17 59 18 53 19 53 20 53 21 53 23 00
14 Nové Město na Moravě 7 13 57 14 57 15 57 16 57 3+ 17 57 4+ N 18 03 18 57 19 57 20 57 21 57 23 04

Nové Město na Moravě 15 00 17 00 4+ Š 18 04 19 00
18 Olešná na Moravě 515 06 517 06 4+ T 18 10 519 06
23 Rovné-Divišov .380 515 13 517 13 4+ E 18 18 519 13
25 Rozsochy .380 515 16 517 16 4+ J 18 21 519 16
30 Bystřice nad Pernštejnem .370 7 15 24 17 24 4+ N 18 28 19 24

Bystřice nad Pernštejnem .370 15 31 17 31 4+ 18 29 1)+ 19 31
37 Rožná .360 15 41 17 41 4+ 18 40 4+ 19 41
40 Věžná .360 515 46 517 46 4+ ?66 4+ 519 46
46 Nedvědice .350 7 15 54 17 54 4+ 18 51 4+ 19 54

Nedvědice .350 8=+ 15 01 16 01 8)+ 17 01 18 01 4+ 18 52 82+ 19 01 4+ 20 01 8*+ 22 01
49 Doubravník .350 4+ 15 07 16 07 4+ 17 07 18 07 4+ 18 58 4+ 19 07 4+ 20 07 4+ 522 07
51 Prudká zastávka .340 4+ 515 10 516 10 4+ 517 10 518 10 4+ ?66 4+ 519 10 4+ 520 10 4+ 522 10
54 Borač .340 4+ 15 14 16 14 4+ 17 14 18 14 4+ 19 05 4+ 19 14 4+ 20 14 4+ 522 14
58 Štěpánovice .340 4+ 15 19 16 19 4+ 17 19 18 19 4+ ?66 4+ 519 19 4+ 520 19 4+ 522 19
62 Tišnov 250,251 .330 7 8=+ 15 25 16 25 8)+ 17 25 18 25 2=+ 19 15 82+ 19 25 1)+ 20 25 8*+ 22 25

Do stanice Brno hl.n.

19+ nejede 24., 25., 31.XII.

12+ nejede 25., 26.XII., 1.I.

1)+ nejede 24.XII.

9*+ jede v 3, @ a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 
17.XI., nejede 11.IV., 2., 9.V.

2=+ jede v @ a A, nejede 24., 25.XII.

82+ jede v 3, nejede 23. – 31.XII.

88+ jede v @ od 28.III. do 31.X. a 10. – 12.IV., 1., 
8.V., 5.VII., 27.IX., 28.X.

8=+ jede v 3 a 5., 6.VII., nejede 23. – 31.XII.

8)+ jede v 3 do 20.III. a od 9.XI., nejede 23. –
31.XII., od 23.III. do 6.XI. jede denně

8*+ jede v B, @ a 23., 30.XII., 9. – 12., 30.IV., 
7.V., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.

:;+ 14959 / 4669 C Nedvědice - Brno hl.n. v @ a
10. – 12.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX.

Jízdní řád 2020 Platí od 15. prosince 2019

,

D 256  Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou +.+IDS JMK S31 Tišnov - Rovné-Divišov
km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 14930

/+0
14942

/+0
14962

/+0
14900

/+0
14944

/+0
14964

/+0
14902

/+0
14946

/+0
Sp 1780

0
14966

/+0
14904

/+0
14948

/+0
14968

/+0
14906

/+0
14950

/+0
Ze stanice Brno hl.n.

0 Tišnov 250,251 .330 8:+ 4 33 3+ 5 33 9*+ 6 33 7 33 82+ 8 33 2=+ 8 44 9 33 88+ 10 33 11 33 82+ 12 33
4 Štěpánovice .340 4+ 564 38 4+ 565 38 4+ 566 38 7 38 4+ 8 38 4+ P ?66 9 38 4+ 10 38 11 38 4+ 12 38
8 Borač .340 4+ 564 43 4+ 5 43 4+ 6 43 7 43 4+ 8 43 4+ E ?66 9 43 4+ 10 43 11 43 4+ 12 43

11 Prudká zastávka .340 4+ 564 47 4+ 565 47 4+ 566 47 567 47 4+ 568 47 4+ R ?66 569 47 4+ 510 47 511 47 4+ 512 47
13 Doubravník .350 4+ 4 51 4+ 5 51 4+ 6 51 7 51 4+ 8 51 4+ N 9 00 9 51 4+ 10 51 11 51 4+ 12 51
16 Nedvědice .350 7 8:+ 4 56 4+ 5 56 9*+ 6 56 7 56 82+ 8 56 4+ Š 9 05 9 56 88+ 10 56 11 56 82+ 12 56

Nedvědice .350 4+ 6 03 8 03 4+ T 9 05 10 03 12 03
22 Věžná .360 4+ 566 10 568 10 4+ E ?66 510 10 512 10
25 Rožná .360 4+ 6 16 8 16 4+ J 9 18 10 16 12 16
32 Bystřice nad Pernštejnem .370 7 3+ 6 27 8 27 4+ N 9 29 10 27 12 27

Bystřice nad Pernštejnem .370 3+ 4 32 6 32 8 32 4+ 9 29 10 32 12 32
37 Rozsochy .380 4+ 564 39 566 39 568 39 4+ 9 37 510 39 512 39
39 Rovné-Divišov .380 4+ 564 42 566 42 568 42 4+ 9 40 510 42 512 42
44 Olešná na Moravě 4+ 564 50 566 50 568 50 4+ 9 48 510 50 512 50
48 Nové Město na Moravě 7 3+ 4 55 6 56 8 56 4+ 9 54 10 56 12 56

Nové Město na Moravě 12+ 5 01 6 02 7 02 8 02 9 02 4+ 9 56 3+ 10 02 11 02 12 02 13 02
50 Nové Město na Moravě zastávka 4+ 5 04 6 05 7 05 8 05 9 05 4+ 9 59 4+ 10 05 11 05 12 05 13 05
53 Radňovice 4+ 565 08 566 09 567 09 568 09 569 09 4+ 10 04 4+ 510 09 511 09 512 09 513 09
56 Veselíčko 4+ 5 13 6 14 7 14 8 14 9 14 4+ ?66 4+ 10 14 11 14 12 14 13 14
62 Žďár nad Sázavou 250 7 12+ 5 20 6 22 7 22 8 22 9 22 2=+ 10 15 3+ 10 22 11 22 12 22 13 22

km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 14970

/+0
14908

/+0
14952

/+0
14972

/+0
14910

0
14954

/+0
14974

/+0
14912

/+0
14956

/+0
14976

/+0+1)
14914

/+0+1)
14978

/+0+19
14980

/+0+19
14958

/+0+19
Ze stanice

0 Tišnov 250,251 .330 13 33 8=+ 14 33 15 33 8)+ 16 33 17 33 82+ 18 33 19 33 21 33
4 Štěpánovice .340 13 38 4+ 14 38 15 38 4+ 16 38 17 38 4+ 18 38 19 38 21 38
8 Borač .340 13 43 4+ 14 43 15 43 4+ 16 43 17 43 4+ 18 43 19 43 21 43

11 Prudká zastávka .340 513 47 4+ 514 47 515 47 4+ 516 47 517 47 4+ 518 47 519 47 521 47
13 Doubravník .350 13 51 4+ 14 51 15 51 4+ 16 51 17 51 4+ 18 51 19 51 21 51
16 Nedvědice .350 7 13 56 8=+ 14 56 15 56 8)+ 16 56 17 56 82+ 18 56 19 56 21 56

Nedvědice .350 13 57 15 57 17 57 19 57
22 Věžná .360 514 04 516 04 518 04 520 04
25 Rožná .360 14 10 16 10 18 10 20 10
32 Bystřice nad Pernštejnem .370 7 14 21 16 21 18 21 20 21

Bystřice nad Pernštejnem .370 14 32 16 32 18 32
37 Rozsochy .380 514 39 516 39 518 39
39 Rovné-Divišov .380 514 42 516 42 518 42
44 Olešná na Moravě 514 50 516 50 518 50
48 Nové Město na Moravě 7 14 56 16 56 18 56

Nové Město na Moravě 14 02 15 02 16 02 17 02 3+ 18 02 1)+ 19 02 20 02 21 02 22 02
50 Nové Město na Moravě zastávka 14 05 15 05 16 05 17 05 4+ 18 05 4+ 19 05 20 05 21 05 22 05
53 Radňovice 514 09 515 09 516 09 517 09 4+ 518 09 4+ 519 09 520 09 521 09 522 09
56 Veselíčko 14 14 15 14 16 14 17 14 4+ 18 14 4+ 19 14 20 14 21 14 22 14
62 Žďár nad Sázavou 250 7 14 22 15 22 16 22 17 22 3+ 18 22 1)+ 19 22 20 22 21 22 22 22

19+ nejede 24., 25., 31.XII.

12+ nejede 25., 26.XII., 1.I.

1)+ nejede 24.XII.

9*+ jede v 3, @ a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 
17.XI., nejede 11.IV., 2., 9.V.

2=+ jede v @ a A, nejede 24., 25.XII.

82+ jede v 3, nejede 23. – 31.XII.

88+ jede v @ od 28.III. do 31.X. a 10. – 12.IV., 1., 
8.V., 5.VII., 27.IX., 28.X.

8=+ jede v 3 a 5., 6.VII., nejede 23. – 31.XII.

8)+ jede v 3 do 20.III. a od 9.XI., nejede 23. –
31.XII., od 23.III. do 6.XI. jede denně

8:+ jede v 3, @ a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 
17.XI., nejede 23., 27., 30., 31.XII., 11.IV., 2., 
9.V.

Vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

,
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

SILNÝ AUTORSKÝ KOLEKTIVVedení města se rozhodlo při-
pomínat krátkými články městská i 
celostátní výročí. Za  mco ty první 
budeme tvořit převážně z vlastních 
redakčních zdrojů, na výročí celo-
státní nabízíme spolupráci externím 
dopisovatelům. Během krátké doby 

jsme vytvořili silný autorský kolek  v 
a jsme rádi, že se tolik vzdělaných a 
fundovaných lidí v Bystřici sešlo. Už 
v minulém čísle jste mohli číst článek 
od PhDr. Petra Čermáka a dnes od 
PhDr. Zdeňka Kubíka. Brzy se dostane 

na další, jimiž budou: Ing. Ferdinand 
Šmikmátor, PhDr. Vladimír Cisár, Ing. 
Hynek Jurman, Mgr. et Bc. Jitka Če-
chová, PhDr. Jarmila Michálková, Mgr. 
Jan Pulkrábek, PaedDr. Milan Hanák 
a Mgr. Mar  na Pulkrábková. A ještě 

rádi přijmeme do našeho středu další 
autory, stačí projevit zájem.

Věříme, že díky tomuto přístupu 
nepůjde jen o formální plnění úkolu, 
ale že čtenářům přiblížíme stručně 
a zajímavě důležité mezníky z dějin 
našeho národa.                                    -HJ-

STÉ VÝROČÍ ÚSTAVNÍHO PŘIJETÍ BÍLO ČERVENO MODRÉ TRIKOLÓRY STÉ VÝROČÍ ÚSTAVNÍHO PŘIJETÍ BÍLO ČERVENO MODRÉ TRIKOLÓRY 
A UZÁKONĚNÍ STÁTNÍ VLAJKY REPUBLIKYA UZÁKONĚNÍ STÁTNÍ VLAJKY REPUBLIKY

Naše státní (národní) barvy v po-
době bílo-červeno-modré trikolóry a 
tedy i vlajka České republiky vychází 
primárně z historických znaků Čech 
a Moravy. Tj. heraldicky stříbrného čili 
bílého českého lva v červeném poli a 
stříbrno/bílo-červeně šachované mo-
ravské orlice v poli modrém. Vidíme, 
že společné mají oba tyto znaky právě 
dvě hlavní heraldické  nktury – stříbr-
ný/bílý kov a červenou barvu. Proto 
české země bílo-červená bikolóra (dva 
vlajkové pruhy v těchto barvách) pro-
vází nepřetržitě již od poloviny 13. sto-
le   za panování Přemysla Otakar II. 
(1233-1278), známého krále „železné-
ho a zlatého“, hrdinně padlého v bitvě 
na Moravském poli.

Čechy a Morava to  ž vždy tvořily 
nerozlučné jádro našeho „  sícile-
tého“ státu, jehož mezinárodní po-
stavení bylo značně proměnlivé a 
územní rozsah v jednotlivých stale  ch 
velmi kolísal. Není již dnes také příliš 
známo, že dvouocasý český lev byl 
původně lvem moravským, jakožto 
znak zmíněného Přemyla Otakara II., 
coby moravského markraběte a tzv. 
mladšího krále. Pod  mto znamením 
se v Evropě velmi proslavil, takže po 
smr   svého otce, českého krále Vác-
lava I. (1205-1253) si z Moravy do 
Prahy přinesl své prvotní znamení 
dvouocasého lva, které se tak stalo 
znakem Čech a Morava defi ni  vně 
získala šachovanou orlici. Nepřevzal 
tedy znak plamenné orlice svého otce 
krále Václava I. i děda Přemysla Otaka-
ra I. (1155-1230), prvního dědičného 
českého krále, která tak zůstala již jen 
atributem sv. Václava, patrona Přemy-
slovského rodu a českého národa. 

Středověká panovnická a pak v 19. 
stole   u českého obyvatelstva Čech a 
Moravy velmi oblíbená obrozenecká 
bílo-červená bikolóra (po vzniku Čes-
koslovenska v roce 1918 již jako bílo-
-červeno-modrá trikolóra republiky), 
nás tak provází v rámci trvající státnos-
  neustále!

Požadavkem při tvorbě zákonné 
podoby státních symbolů první Čes-
koslovenské republiky bylo zachovat 
jak historické heraldické znaky našich 
zemí, tak i onu původní bílo-červenou 
bikolóru (vlajku), avšak doplnit ji o tře-
  modrou barvu. Podle modrého troj-

vrší ve znaku Slovenska i bílo-modro-
-červené slovenské vlajky a modrého 
š  tu Moravy, ale i vytvořeného znaku 
připojené Podkarpatské Rusi a znaků 
některých slezských území. Též na 
základě tzv. všeslovanských barev Slo-

vanského sjezdu a odkazu revolučního 
roku 1848, ale také barev vítězných 
spojenců z 1. světové války – USA, Vel-
ké Británie a Francie, jejichž státní vlaj-
ky shodně tvoří tyto tři barvy. Samo-
zřejmě i s ohledem na nutné odlišení 
našich státních barev od červeno-bílo-
-červené vlajky Rakouska a především 
bílo-červené vlajky Polska. 

Stanovení správného a světově je-
dinečného pořadí tří státních barev 
naší republiky právě v pořadí bílé, čer-
vené a tře   modré proto samostatně 
kodifi kovala již první Ústavní lis  na 
Československé republiky z 29. února 
1920 v § 5 a zasloužil se o to tehdejší 
poslanec Viktor Dyk (1877-1931), zná-
mý spisovatel a básník. 

Měsíc po přije   Ústavy, defi nující 
pouze státní barvy (trikolóru) Česko-
slovenska, byl dne 30. března přijat 
také zákon č. 252/1920 Sb., o státní 
vlajce, znacích a peče   republiky, na 
kterém se v interdisciplinární odborné 
komisi pracovalo od konce roku 1918. 

Dnes málo známý autor naší stát-
ní vlajky, archivář Ministerstva vnitra 
Jaroslav Kursa (1875-1950), velmi 
chytrou fi nesou vložil do původní 
nerušené panovnické a obrozenecké 
bílo-červené bikolóry tře   modrou 
barvu trikolóry v podobě vexilologické 
fi gury tzv. žerďového modrého klínu, 
sahajícího jen do tře  ny délky vlajky. 
To se ale ukázalo op  cky i este  cky 
nevhodné, klín byl proto ofi ciálně 
a defi ni  vně prodloužen do poloviny 
délky tzv. vlajkového listu. Základní 
vzájemný stranový poměr šířky k dél-
ce obdélníkového vlajkového listu je 
2:3 na základě tzv. zlatého řezu, tj. ide-
ální proporce v umění i přírodě. 

Po defi ni  vním zániku Českoslo-
venska, když 1. ledna 1993 vznikla 
samostatná Česká republika, přijala 
tento náš prvorepublikový státní sym-
bol, jako v tu chvíli „uprázdněnou a 
neobsazenou“ vlajku, neboť Sloven-
ská republika zavedla vlastní.

Pokud téma závěrem trochu odleh-
číme. Mýlí se tak kupříkladu populární 
píseň „Slovenský klín“ od kapely Chi-
naski, tvrdící, že „každá česká vlajka 
má slovenský klín“. Neboť jak jsme si 
výše vysvě  li, tře   modrá barva naší 
bílo-červeno-modré trikolóry ve státní 
vlajce bílo-červené bikolóry s modrým 
žerďovým klínem do poloviny její dél-
ky, v době existence Československa 
nikdy nesouvisela pouze a jenom se 
Slovenskem! Někteří v modrém klínu 
mylně a roman  cky viděli nejen mod-
ré trojvrší slovenského státního znaku, 

ale dokonce přímo Tatry, v bílé barvě 
pak čistotu a svobodu, v červené krev 
padlých za svobodu atd. apod., přesto-
že trikolóra má ve skutečnos   pouze a 

jenom (striktně) heraldický původ! 
Zdeněk Kubík 

(redakčně kráceno, 
celé znění na www.jurman.wz.cz)

Velký státní znak České republiky spojuje pomocí obvyklého tzv. heroldské-
ho čtvrcení š  tu tři historické zemské znaky: Čech (dvouocasý lev) v prvním a 
čtvrtém poli, Moravy (šachovaná orlice) ve druhém poli a Slezska (černá orlice 
s perisoniem) ve tře  m poli. 

Znak Slovenské republiky, odvozený v panslovanských barvách roku 1848 
z čás   znaku Uherského království, vychází z byzantského patriaršího dvojra-
menného kříže.

Státní bílo-červeno-modrá trikolóra vychází z historických znaků Českého 
království a Moravského markrabství, neboť ze Slezského vévodství náleží k 
České republice jen malá část.

Zákonná konstrukce státní vlajky České republiky, vycházející z historic-
kých znaků Čech a Moravy na základní státních barev (trikolóry). Modrý 
žerďový klín vždy dosahuje do poloviny délky vlajkového listu o základním 
stranovém poměru šířky k délce 2:3.
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DÁLE KE ZRUŠENÝM VLAKOVÝM SPOJŮM
V předminulém vydání Bystřicka 

jsem zaregistroval snahu a násled-
né zklamání paní Marcely Tálské 
z Jabloňova, které prosincová změ-
na železničního jízdního řádu zkom-
plikovala život.

Pracuji na železnici a problema  ka 
provozu na naší lokální tra   je mi pře-
velice známa a stejně tak i další pro-
vozní záležitos  . Zájem Kraje Vysočina 
omezit železniční dopravu na Bystřic-
ku sleduji už dlouhodobě a po všech 
zjištěních si člověk víc a víc uvědomu-
je, jak malý je pán a jak vítězí arogan-
ce moci prezentovaná lidmi, kterým 
jsme mylně dali svůj hlas při volbách. 
Velmi často se stane, že věci vyšumí 
do ztracena a zapomene se na ně, na 
což patrně i Kraj Vysočina spoléhá. Ale 
co když se to tentokrát nestane, co 
když už je zrušení vlakových spojů pro 
stovky lidí zkrátka příliš přes čáru? Kde 
vzít ale zastání, když největší město re-
gionu Bystřice nad Pernštejnem dalo 
od problému ruce pryč a nijak nerea-
govalo? I když jednu reakci jsem vlast-
ně zaznamenal. Psalo se 27. 6. 2019 
a do Bystřice n. P. přijel prezident Mi-
loš Zeman s hejtmanem Kraje Vysoči-
na Jiřím Běhounkem na tradiční setká-
ní s občany. Na tomto setkání zazněla, 
předpokládám, chtěně lživá informa-
ce z úst hejtmana (slibem nezarmou-
 š) o tom, že si Bystřice n. P. od 15. 12. 

2019 železničně polepší. Tento slib 
zazněl za přítomnos   starosty města 
Bystřice nad Pernštejnem, který už 
od jednání z let 2017 a 2018 věděl, že 
Kraj Vysočina od vzniku VDV s ranní 
a odpolední hustší železniční dopra-
vou na Bystřicku nepočítá. Bohužel 
stalo se tak a v pátek 13. 12. 2019 vyje-
ly posilové motoráčky naposledy. Ne-
měl jsem ten den mnoho povinnos   
a většinou vlaků, které ten den jely na-
posledy, jsem se i svezl. Mohu doložit 
fotografi e ze všech odpoledních spojů 

z Nedvědice (cca 13h, 15h a 17h) a z 
Nového Města na Moravě (cca 14h 
a 16h), které dokumentují značnou 
obsazenost běžnými cestujícími, kteří 
se tento den za jízdy nebavili o ničem 
jiném, než že jsou na kraji padlí na 
hlavu, že je to neskutečný bordel a po-
dobné řeči. Vůbec se tomu nedivím, 
naše lokálka nepatří k nejrychlejším a 
když se vám kvůli špatnému jízdnímu 
řádu protáhne každý den cestování 
ještě minimálně o hodinu navíc, koho 
by to těšilo. Stejně tak je nepříjemné si 
denně dávat auto z Rožné do Nedvě-
dice nebo z Rozsoch do Nového Měs-
ta n. M., protože vám kraj odpískal 
spoj, na který jste byli léta zvyklí a kvůli 
kterému jste například změnili za-
městnání apod. Kraj nasliboval za zru-
šené vlakové spoje alespoň autobusy, 
ale ani těch jsme se od prosincové 
změny jízdních řádů nedočkali. Stejně 
se domnívám, že cestující zvyklí na 
vlak jen tak do autobusu nepřestoupí. 
Stačí pozorovat jejich „nadšení“, když 
je kvůli výluce na tra   zavedena ná-
hradní autobusová doprava.

Kraj Vysočina mimo jiné na Bystřic-
ku argumentuje i velkou vzdálenos   
železničních zastávek od obcí. Situa-
ce není ideální, v tom bych i s krajem 
souhlasil, ale věřte mi, že lidí, kteří 
přijedou autem 1-5 km z domova k 
nejbližší vlakové zastávce a dál po-
kračují vlakem, je rok od roku více. A 
proč taky ne, když se dnes ve městech 
nedá pohodlně zaparkovat, ideálně 
bezplatně.

Představitelé Kraje Vysočina by 
měli být těmi, kdo si budou vážit před-
nostně těch občanů, kteří dobrovolně 
nechávají auto doma a věnují svůj čas 
cestování pomocí železnice. Sednout 
do auta a riskovat svůj život zkrátka 
není pro každého, alespoň ne pro 

toho, kdo si reálně uvědomuje všu-
dypřítomná rizika. Ten, kdo se vydá 
jinou cestou, cestou bezpečnější a pro 
přírodu Vysočiny i značně šetrnější, se 
nepochopitelně ocitá na vedlejší, ko-
leji a je vlivným lidem spíše pro smích.

Znám lidi z okolí Rozsoch, kteří vy-
užívali odpolední hodinový takt na-
příklad k nákupu v řetězci Lidl, který 
sousedí s novoměstským nádražím. V 
klidu si nakoupili a za hodinu jeli vla-
kem zpět do Rozsoch. Nyní už taková 
možnost neexistuje a dvě hodiny na 
nákup jsou příliš i pro zastánce želez-
nice. Stejně tak to funguje i při návště-
vě nemocnice v Novém Městě. Když 
se u doktora zdržíte a vlak vám ujede 
před nosem, je možné se pár desítek 
minut nějak zabavit a vyčkat na další, 
ovšem jen v případě hodinového tak-
tu. Vlaky po dvou hodinách v pracovní 
dny zkrátka nezaručují žádný extra 
komfort a jen  še závidíme těm, kte-
ří v okolí Brna (Tišnov, Blansko) mají 
k dispozici ve špičce i 6 vlaků do Brna 
za přibližně 70 minut.  

Vůbec bych se nezlobil za to, kdyby 
tento náš region opět připadl do úze-
mí Jihomoravského kraje, jako tomu 
bylo v minulos  . Dopravu by objedná-
val Jihomoravský kraj prostřednictvím 
IDS JMK, které má kvalitní, léty ověře-
ný systém. Důvod k tomuto rozhod-
nu   by byl prostý – jednoznačně větší 
spádovost Bystřicka a Novoměstska k 
Brnu, nežli k Jihlavě. Věřím tomu, že 
na Bystřicku žije mnoho lidí, kteří se 
za celý rok do Jihlavy nepodívají ani 
jednou a přitom do Brna a jeho okolí 
cestují často.

Ve vyjádření Kraje Vysočina k pe  ci 
se dalo také dočíst, že si Kraj Vysoči-
na zorganizoval jakousi vlastní sčítací 
kampaň v měsících březen 2018 a 
2019. Osobně jezdím vlakem velmi 

často a nepamatuji si, že bych kdykoliv 
potkal nějakého krajského zaměst-
nance provádět sčítací kampaň. Údaj-
ně tyto kampaně trvaly vždy jen jeden 
týden, respek  ve pět pracovních dnů 
za celý jeden rok. Ať už byly výsledky 
jakékoliv, zcela jistě nemohou mít 
vypovídající hodnotu. Vůbec by mě 
nepřekvapilo ani to, že byly kampa-
ně úmyslně organizovány v týdnech 
26. 2. - 4. 3. 2018 a 4. 3. - 10. 3. 2019, tj. 
v době, kdy byly na žďárském okrese 
jarní prázdniny a vlaky tak byly chudší 
o studenty. Mnohem adekvátnější by 
bylo využívat sta  s  ku vlakvedoucích 
ČD, kteří mají sčítání cestujících v po-
vinnos   vždy jeden týden přibližně 
6x ročně.

Pevně věřím, že se Mikroregionu 
Bystřicko podaří vyvinout úsilí a tlak 
na patřičných místech a že ani největ-
ší Bystřice nad Pernštejnem nebude 
dělat mrtvého brouka a přihlížet, jak 
vedení Kraje Vysočina likviduje želez-
niční dopravu v místech, kam již 115 
let železnice neodmyslitelně patří. 
Zrušené motoráky odváděly práci na 
jedničku a svému účelu díky své ide-
ální obsaditelnos   a levnému provozu 
sloužily dokonale. Je nesmírná škoda 
náš pěkný region více odřezávat od 
okolního světa a nu  t lidi k používání 
automobilů. Je také důležité si uvědo-
mit, že v zimním období stačí jen pár 
cen  metrů nového sněhu a silniční 
doprava v obcích Divišov a Olešná 
pravidelně kolabuje včetně autobusů, 
které Kraj Vysočina tak rád preferuje. 
Železniční doprava je nenahraditelná 
služba a je třeba si uvědomit, že při 
nutnos   a potřebě dalšího šetření 
a vykazování úspor již budou vyškrtá-
vány spoje z nynějšího již ochuzeného 
jízdního řádu. Tak abychom se nako-
nec za pár let nedivili, že nám tu Kraj 
Vysočina „dopřeje“ jeden vlak ráno 
tam a jeden vlak večer zpět...

Miloš Stloukal, Rozsochy

„Silvestr na frontě“ aneb Neu  chající třaskavé zvuky zábavní pyrotechniky. Co s  m?

Vážená redakce novin Bystřicko, 
v případě jakýchkoli reakcí na můj člá-
nek Vás prosím o jejich o  štění v dal-
ších číslech našeho měsíčníku v roz-
sahu, který periodikum umožňuje.

Pro soukromé sdělení napište na 
pyrotechnikabystricko@gmail.com.

Děkuji Vám všem.
Radka Žáková, Rožná

Vážení spoluobčané Bystřicka,
dovolte mi podělit se o své zážitky 

z nedávného silvestrovského dne a 
současně Vás požádat o radu či názor. 
Z důvodu nemoci jsem byla nucena 
strávit přelom roku osamocena v lož-
nici, jedinými  chými společníky mi 
byly teploměr a čaj. Chtě nechtě jsem 
proto po celý den vnímala dění za 
okny o poznání intenzivněji než před-
chozí roky. A protože věřím, že velké 
většině z Vás bylo dopřáno se dobře 
bavit, ráda Vám zprostředkuji svůj 
prožitek z tohoto veselého dne. Re-
spek  ve Vám svěřím, ke komu všemu 
směřovaly v ty chvíle mé myšlenky. 

Myslela jsem:
• na svoji dese  měsíční dcerku a 

jejím prostřednictvím na všech-
ny malé dě  . Na Silvestra jsem ji 
v dobré víře vyslala ven s prarodiči 
na odpolední „spinkací“ procház-
ku. Místo blahodárného spánku 
jsem ji  m ale nerozumně vystavi-
la šoku. Cožpak jsem mohla tušit, 
že oslavy příchodu Nového roku 
za pomocí petard a ohňostrojů 

propuknou už za odpoledního 
světla? Třaskavé zvuky se zvenku 
ozývaly co chvíli i v průběhu celé-
ho večera a neu  chly ani po půl-
noci. Nespali velcí, nespali malí… 

• na svoji zesnulou prababičku pa-
matující válečné hrůzy a spolu 
s ní na všechny nemocné, staré či 
opuštěné lidi, kteří tráví přelom 
roku sami. Kvůli silvestrovské viró-
ze jsem si na vlastní kůži zakusila, 
jak nepříjemné pocity v osamoce-
ní vyvolávají nečekané exploze za 
oknem. O kolik nepříjemnější musí 
být pro pamětníky války, kteří mají 
podobné vjemy (stejně jako moje 
prababička) navždy spojeny s pal-
bou nepřítele či blížícími se letadly 
jakožto hrozbou bombardování.

• na chovatele domácích mazlíčků, 
že   asi rozumí mému vzrůstajícímu 
odporu k zábavní pyrotechnice…

• na všechnu zvěř s obdivem, že se 
přes velmi intenzivní, hodiny neu-
tuchající a pro ně nepochopitelné 
zvuky a světelné efekty vůbec dožije 
Nového roku a následujícího jara. 

• na další zbytečné znečisťování 
životního prostředí.
Co s  m? Vždyť navíc nejde jen 

o Silvestra, ale i o „trénink“ na něj 
trvající po celý vánoční týden a sou-
kromé oslavy v průběhu roku. Ono 
se těch příležitos   k oslavám najde 
opravdu hodně a zábavní pyrotech-
nika je čím dál dostupnější. Jak situ-
aci rozumně vyřešit? Mohli bychom 
se inspirovat např. u našich největ-
ších měst, která mají užívání zábav-
ní pyrotechniky regulováno místně 
i časově vyhláškou. Pražš   radní 
zvažují další zpřísňování pravidel. 
V zahraničí je regulace zcela běžná.

Kdyby bylo pouze po mém, učinila 
bych paušální zákaz prodeje a užívání 
zábavní pyrotechniky; nenacházím 
na ní to  ž nic pozi  vního. Abych však 
nebyla napadána za snahu o po  rání 
osobní svobody, pokusila bych se o 
kompromis. Jak se ale domluvit? Stačil 
by jeden krátký půlnoční obecní ohňo-
stroj? Pokud ne, podařilo by se alespoň 
stanovit a dodržet určitý omezený čas 
pro odpálení veškerého soukromého 

„arzenálu“? A nezafungovala by pouhá 
rozumná domluva mezi obyvateli obcí 
bez nutnos   cokoli regulovat pomocí 
vyhlášek? Věřím to  ž, že za odpalo-
váním zábavní pyrotechniky kdykoli 
a kdekoli nestojí zarpu  lá bezohled-
nost většiny aktérů, ale jejich neuvě-
domění si všech možných důsledků. 

Vážení práv znalí komunální poli  ci, 
domnívám se, že nehovořím pouze za 
sebe, když Vás žádám o pomoc. Prosím 
o vyjádření, jaký rozsah regulace užívá-
ní zábavní pyrotechniky je v pravomoci 
obce a zda je Vaší obcí úprava zvažová-
na. Či snad již někde v našem mikrore-
gionu podobná vyhláška funguje? 

Vážení spoluobčané, prosím i Vás 
o názor na tuto problema  ku. 



Po dlouhém seriálu o výtvarných dílech v městě Bystřici nad Pernštejnem 
se nyní poohlédneme po celém regionu Bystřicka. Budeme sledovat přede-
vším sochy a pamětní desky. Stranou za  m necháme, až na unikátní výjimky, 
drobné církevní památky a též pomníky padlým. I když i tohle by se jednou 
mělo zmapovat. Představitelé i obyvatelé obcí Bystřicka, můžete posílat své 
podněty a upozorňovala na díla, která by neměla být opomenuta.

Sv. JAN NEPOMUCKÝ - ŠTĚPÁNOV
Začneme v samém centru Ště-

pánova nad Svratkou. Na náměs   
v parku tam stojí socha sv. Jana Ne-
pomuckého z pálené hlíny. Pořídila ji 
rodina mlynáře Zelinky a posvěcena 
byla 30. 8. 1896. Ředitel železáren 
Karel Žáček ohradil sochu nejdříve 
mříží dřevěnou (1905) a poté želez-
nou (1912). V 60. letech 20. stole   
byla socha zdevastována opilcem a 
defi ni  vně restaurována až po 30 
letech. V roce 2018 dostala nové 
oplocení od Zd. Čupra s využi  m pů-
vodních litých sloupků. Socha je pa-
mátkově chráněná a momentálně 
se připravuje její restaurování. 

Hynek Jurman

OSTATNÍ

5. Příběh o jednom z prvních lyžařů

ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       11.  strana

Počátky lyžování na Vysočině ne-
jsou úplně přesně zaznamenány, ale 
většinou se uvádějí dva průkopníci, 
Fran  šek Houdek a Rudolf Gabessam. 
Jeden z nich se narodil v Telecím, pů-
sobil v jádru Žďárských vrchů a nako-
nec se usadil v údolí Svratky. Druhý 
naopak do Žďárských vrchů zamířil 
na většinu svého života, kolébku však 
měl v údolí Hodůnky, nedaleko souto-
ku se Svratkou.

V roce 1884 projel Nor Nansen 
Grónskem, napsal o tom knihu a tu 
četli křižánecký učitel Fran  šek Hou-
dek (1863–1925) a fryšavský lesník 
Rudolf Gabessam (1858–1912). Oba 
ho chtěli napodobit a objednali si 
lyže z Osla. Houdek na lyžích dojížděl 
prý už v zimě 1886–1887 do školy 
v Moravské Svratce a byl zřejmě prv-
ním lyžařem na Vysočině. Jeho jasa-
nové lyže uvidíte v Horáckém muzeu 
v Novém Městě na Moravě. Měří 
295 cm, patří k nim jedna silná hůl 
a kovové vázání. Jejich majitel se stal 
řídícím učitelem ve Víru v roce 1909, 
později byl i prvním vírským kroniká-
řem a zemřel 24. 11. 1925.

Novoměstš   dodnes mluví jako o 
prvním lyžaři o Gabessamovi, ale až k 
roku 1891. Gabessam si měl objednat 
nejdříve prkénka ve Štýrsku. Protože 
se lyže i sněžnice tenkrát označovaly 
stejným termínem „Schneeschuhe“, 
obdržel prý pan Gabessam ze Štýrska 
místo lyží sněžnice. Proto si někdy v 
zimě 1891–1892 objednal skutečné 
lyže z Finska. První lyžařskou túru pod-
nikl z Fryšavy ke Koskům na Studniční 
Paseky. Hos  nský Kosek se hned ná-
sledující den pokoušel lyže napodobit, 
ale ačkoliv byl velmi zručný řemeslník, 
výsledek se nezdařil. Na pomoc si tedy 
vzal zkušeného truhlářského mistra 
Adolfa Slonka z Rokytna a zázračná 
prkýnka byla na světě. Rodina Slonků 

se poté stala významným výrobcem 
lyží na Novoměstsku.  A hned prý si 
dali lyže vyrobit i lesníkovi přátelé, 
například právě učitel Houdek a les-
ník Resch z Křižánek, hos  nský Kosek, 
pan Brázda z Kadova a také sám Adolf 
Slonek. 

Ovšem jiný zdroj zase připomíná 
vojtěchovského lesníka Vincence 
Wernera, který prý vlastnil prokaza-
telně nejstarší lyže, vyrobené někdy 
mezi roky 1882 až 1884, dále Fran-
 ška Houdka, který v letech 1885 až 

1886 měl kromě základního vyučování 
v Moravských Křižánkách převzít i vy-
učování evangelického náboženství v 
Moravské Svratce, což bylo důvodem, 
proč další zimu začal lyžovat. A také Ru-
dolfa Gabessama, který zpopularizoval 
lyžování na Novoměstsku rychle a dů-
kladně, takže už v roku 1893 lyžovali 
i důstojní občané Nového Města včet-
ně starosty Jelínka či stavitele Sadílka.

Ať už to s těmi počátky bylo jakkoliv, 
náš hrdina u nich zcela jistě byl! Rudolf 
Gabessam se narodil 13. 6. 1858 v 
myslivně na Hodůnkách, které patřily 
katastrálně do Olešničky. Jen o rok dří-
ve tu byly dostavěny pila a myslivna a 
Gabessamové se stali sousedy s před-
ky Leopoldy Dostalové. Rudolfův otec 
Fran  šek Gabessam byl revírníkem na 
této myslivně Hodůnky u Štěpánova. 
Matka Pavlína roz. Emingerová pochá-
zela z Vela  c na Brněnsku.

Šest sourozenců Gabessamů 
působilo na Moravě jako myslivci. 
Fran  šek u hraběte Mitrovského na 
Hodůnkách, Eduard jako adjunkt v 
sousedním Hodoníně u Kunštátu, 
adjunkt Osvald hned vedle v Lomnici 
u Tišnova, revírník Ferdinand v Buko-
vicích (panství Černá Hora), podlesní 
Eustach v Šara  cích (majitel hrabě 

Mitrovský) a nadlesní Alois Gabessam 
v Dobronicích (statek Tavíkovice). V 
Olešničce se podle zápisů v matrice 
Franzi a Paulíně Gabessamovým na-
rodili 13. 6. 1858 Rudolf Anton Franz 
Gabessam, 16. 2. 1860 Juliana Anna, 
6. 10. 1861 Marie Anna, 27. 6. 1862 
Anna, 20. 9. 1863 Hedvika Beáta An-
tonie a 9. 10. 1867 Paulína Terezie.

Další generace rodu už les opouš-
těla. Rudolfův bratranec Eustach Ga-
bessam ml. navštěvoval s výborným 
prospěchem městské reálné gymná-
zium v Litomyšli a stal se profesorem. 
V říjnu 1903 se přistěhoval do Prahy 
a o dva roky později byl hlavním re-
daktorem spisu Budeč a okolí. V letech 
1927–1937 byl ředitelem Obchodní 
akademie v Karlíně. Po jeho úmr   
napsal Jan Voborník vzpomínkový člá-
nek do Národních listů. Eustach Ga-
bessam zemřel 30. 1. 1937 a pohřben 
byl v Kolči u Slaného. Jiný bratranec, 
dr. Otakar Gabessam (1879–1957), 
byl vládním radou a pochován je 
v Lomnici u Tišnova.

Rudolf Gabessam patřil mezi první 
lyžaře na Vysočině, ale to už žil ve Fry-
šavě. Jako o fryšavském revírníku je o 
něm první zmínka v roce 1887, tehdy 
se v Novém Městě ženil s dvace  le-
tou Antonií, dcerou Fran  ška Jelínka, 
novoměstského měšťana. Ve Fryšavě 
také provozoval hudbu, hrál na kytaru 
ve společnos   u revírníka Duška (i se 
skladatelem Šínem), a v l. 1890–1903 
se jim narodilo pět dě  , tři dcery a 
dva synové, z nichž tu jeden zemřel. 
Syn Hubert Fran  šek studoval reálku 
v Novém Městě a maturoval v roce 
1913 na stavební průmyslovce v Brně. 

Rudolf ale pouto s rodným krajem 
nikdy nezpřetrhal. Svědčí o tom jeho 
členství v pozoruhodné „Stolové spo-

lečnos   Pánů z Prstena“, která fun-
govala v Bystřici v letech 1899–1904. 
Věnovala se charita  vní činnos   
a snažila se „osvěžit vlasteneckou mysl 
a pěstovat zábavu“.  Pod číslem 40 je 
evidován právě lesník Rudolf Gabe-
ssam z Fryšavy.

Lesník a lyžař Rudolf Gabessam ze-
mřel 8. ledna 1912 v Novém Městě na 
Moravě, kde také odpočívá na katolic-
kém hřbitově. Na jeho hrob narazíte 
jen kousek od vchodu po pravé straně 
cesty, nedaleko kostelíčka. Na náhrob-
ku stojí „Rudolf Gabessam, revírník 
v. v.“ Ve stejném hrobě jsou pochováni 
i jeho žena Antonie Gabessamová 
(6/9 1867–10/6 1945), syn Hubert Ga-
bessam (1892–1963) a jeho manželka 
Marie Gabessamová (1898–1989) 
a také Hubertova sestra Pavla, pro-
vdaná Berdychová (1903–1969).

Na stejném hřbitově ještě najdeme 
hrob Floren  ny Gabessamové (1839–
1921), vdovy po lesníkovi. Šlo zřejmě 
o Rudolfovu tetu…

(pokračování)
Hynek Jurman

ZÁJEZD JEŠTĚ JEDNOU
Turis  cké informační centrum 

v Bystřici n. P. pro velký zájem opa-
kuje poznávací zájezd po trase Byst-
řice – Vír – Rovečné – Bystré – Starý 
Svojanov – Vítějeves – Brněnec – Le-
tovice – Kunštát. Termín: 21. dubna 
2020 od 8:00 hodin.

Zajímavou zastávkou bude přede-
vším chrám sv. Mikuláše ve Starém 
Svojanově. Chlubí se konsekračními 
kříži a freskami ze 14. stole  . Kostel 
navštěvovaly výrazné 
postavy našich dějin: 
Přemysl Otakar II., Záviš 
z Falkenštejna i Karel IV. 
Též bývalá Schindlerova 
továrna v Brněnci stojí za 
zhlédnu  , i když je areál 
uzamčen. Oskar Schin-
dler zde zachránil za vál-
ky  sícovku Židů (viz fi lm 
Schindlerův seznam). 
K tomu v Rovečném za-
pátráme po předcích 
Zdeňka Srstky, v Bystrém 

vzpomeneme všechny dobré rodá-
ky a ve Vítějevsi spatříme kostel sv. 
Kateřiny s pozoruhodnou věží s dře-
věným patrem, prý se tu narodil i 
král… 

V Letovicích a Kunštátě zastavíme 
na občerstvení. Poslední volná místa 
si můžete zajis  t v TIC Bystřice n. P., 
předpokládaná cena 200.- Kč.

-HJ-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 1

Foto: Revírník R. Gabessam byl 
i zdatným lovcem
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MUZEUM

POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás postupně seznamuje s pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs   

byly zaznamenány již v 16. stole   za pánů z Pernštejna. Dr  vá většina pocházela z konce 19. a začátku 20. stole  . Tiskem vycházely již za první republiky 
(Kalábovy pověs  ) a většinu z nich máme uchovánu v pozůstalos   bystřického písmáka pana Josefa Pavelky. Pan Pavelka pověs   poc  vě zaznamenal, tak 
jak je slyšel a Vy je můžete číst v lidovém nářečí. Většina pověs   je označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl. 

POVĚST O „PERKMONU“ 

VE VĚCHNOVSKÉ ŽELEZINCE
Za Věchnovem je les Železinka. Na okraji lesa je kamenný lom, odkud se 

vozí tvrdý kámen na štěrkování silnic. Asi před sto lety se v Železince lámala 
železná ruda, kterou formani odváželi do štěpánovských hu  . V pravé poled-
ne však nesměl v lomu nikdo být. Z hlubiny země prý se v tuto dobu ozývalo 
strašidelné bušení, jehož původcem byl vládce hlubin „Perkmon“, který ne-
snesl v blízkos   člověka. Jednou před polednem začal kterýsi sedlák naklá-
dat rudu a chtěje práci dokonči  , zůstal, i když všichni v poledne odcházeli 
a varovali ho. Ve 12 hodin skutečně uslyšel temné rány, ale nedal se rušit a 
pracoval dál. Náhle se setmělo a nad pracovištěm se objevila obrovská po-
stava, vznášející se ve vzduchu. Muž se polekal, popadl opratě, švihl do koní 
a uháněl s nimi domů. Vůz zůstal na místě, protože nebylo času připřahnout 
uvolněné koně. Zjevení se však vznášelo ještě hezký kus cesty nad prcha-
jícím, který slyšel hlas: „Dolož, dolož!“. Polekaný sedlák vyprávěl doma, co 
zažil a od těch dob by se byl teprve nikdo v Železince za poledne neomeškal. 

(Vyprávěl J. Pokorný, který zemřel v r. 1940, bylo mu 84 let)

POVĚST O MLÉČNÉ STUDÁNCE
V lese Zvoláku u Rovného je malá studánka, lidé jí říkají Mléčná. O jejím 

vzniku koluje pověst. 
Před dávnými časy žil ve vesnici bohatý hospodář, člověk velmi lakomý, 

zlomyslný a bezcitný. Rád se posmíval ubohým lidem, kteří chodili žebro-
tou. Do jeho statku přišel otrhaný, sešlý stařec a prosil o almužnu. Sedlák 
mu slíbil, že mu dá dosyta najíst, půjde-li s ním do lesa. Žebrák souhlasil. 
Když přišli hluboko do lesa, vyndal hospodář z košíku džbánek mléka a vel-
ký krajíc chleba. Stařec na to hladově hleděl a čekal na pokyn, aby si vzal. 
Ale zlomyslný sedlák mrš  l džbánkem i chlebem o zem. Nádoba se rozbila 
mléko vyteklo. V tu chvíli se vyrojila ze země sousta hadů, kteří se na bez-
citného muže vrhli a uš  pali ho k smr  . Nyní se otevřela země a pohl  la 
mrtvolu. Na místě, kam se vsáklo rozlité mléko, vyprýš  l ze země pramen 

čisté, svěží vody a vytvořila se studánka, kterou lid nazval Mléčnou. 
(Vyprávěl starý hajný, jenž slyšel pověst od svého dědečka)

POVĚST O ZÁNIKU ZLATKOVSKÝCH DOLŮ
Za vsí Zlatkovem jest stodola pana Vaňka. Když k ní přijdeme, vidíme kolem 

hromady hlíny a doliny, zarostlé trávou a vřesem. Starší lidé vyprávějí, že se tu 
kdysi dolovalo zlato. 

Nedaleko odtud prý stávala chalupa, obydlená dvěma ženami. Byla to mat-
ka s dcerou. Vařily dělníkům, pracujícím v dole. Mladí horníci se zajímali o dce-
ru, což matku pohněvalo. Ve zlos   vzala doma hrst máku, běžela k dolu, vyplís-
nila mladíky, rozhodila mák a zvolala: „ Dokud neuplyne tolik let, kolik je těchto 
makových zrn, dotud se zde nebude dobývat zlato.“ Další práce horníků byla 
marná, zlata už nenalezli, po čase byly doly opuštěny, zahrou  ly se a zpustly. 

(Vyprávěla babička Špačková)

POVĚST O ZMIZELÉM PANSKÉM ČELEDÍNOVI
Při polní cestě od bystřického nádraží k městu je v loukách osamělá obyt-

ná budova Lužánky. Bydlí v ní několik rodin dvorských deputátníků. Okolní 
louky jsou dosud velmi vlhké, kdysi prý v nich byly i záludné, bezedné močá-
ly. Pocestný, který odbočil z cesty, zapadl často do bahna, zarostlého ostřicí a 
sí  nou a měl co dělat, aby se dostal do bezpečí. 

Jednou v noci jel prý tudy z města panský povoz a mířil ke dvoru, jenž stojí 
na nedalekém kopci. Vozka sloužil na panství už mnoho let a cestu dobře 
znal, ale v temné noci se asi spletl, zajel do močálu a poznav svůj omyl, nu  l 
unavené koně kletbami a bi  m, aby zrychlili krok a vybředli z bahna. Zvířata 
se však poděsila, vzepjala se a prchala do louk. Kočí neovládl opra   a chtě-
je se zachránit, vyskočil z vozu, zapadl však do bahna, jež pod ním pomalu 
uhýbalo. Nešťastný člověk se bořil a bořil, až se nad ním močál zavřel. Na 
statku marně čekali, kdy dojede povoz. Ráno našli uprostřed bažiny desky 
z rozbitého vozu, ale spřežení a pacholek zmizel nadobro. 

Bažiny byly po letech odvodněny a vysušeny, ale dosud je v loukách místo 
rákosím zarostlé, jež prý bylo pohřebištěm zmizelého vozky i povozu.  

Bystřice nad Pernštejnem si v letošním roce připomíná významné výročí, a to 440 let od povýšení Bystřice na město. Proto vám 
v měsíčníku Bystřicko představíme zajímavé historické fotografi e našeho města se srovnáním, jak daná místa vypadají dnes. Knihu těchto 
fotografi í lze zakoupit v TIC Bystřice nad Pernštejnem.  

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Pohled na Bystřici od Nových Dvorů. Vlevo kostel sv. Trojice a nová 
budova hospodářské školy (dnes internát VOŠ a SOŠ). Vpravo kostel 
sv. Vavřince.

Fotografii dominuje hala zimního stadionu ve tvaru „srnčího hřbetu“. 
Vlevo budova zemědělské školy. Uprostřed fotografie je budova ZŠ T. G. Ma-
saryka. Balíky slámy drží pouze zemská přitažlivost. Nejraději by se rozjely 
podívat na bystřické hokejisty.



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       13.  strana

RŮZNÉ, ŠKOLSTVÍ

Nevšední zážitky 
se zahraničními studenty

V druhé polovině prosince 
2019 se mi naskytla příležitost 
zúčastnit se programu Eras-
mus+. Jedná se o program Evrop-
ské unie podporující zahraniční 
mobilitu studentů a spolupráci 
ve vysokoškolském vzdělávání 
v Evropě. 

Jelikož mě se vysokoškolské 
téma ještě netýká, zapojil jsem se 
do menšího projektu s tématem 
“Competences for life“. V Pelhři-
mově jsem se sešel se zástupci 
Španělska, Francie, Velké Británie, 
Turecka, Itálie, Srbska, Řecka, Slo-
venska a Německa. 

Strávili jsme spolu pět dní a 
velice se spřátelili. Bavili jsme se 
a smáli se, jako bychom se znali od 
nepamě   a přitom nás ještě před 
pár dny dělily stovky kilometrů. 
Více jsme si popovídali při rozebí-

rání jednotlivých témat, jako např. 
mo  vace, krea  vita, zaměstnatel-
nost a podnikání, jež byly hlavní 
náplní programu. Komunikovali 
jsme samozřejmě v anglič  ně.

Na závěr jsme obdrželi cer  fi -
kát Youthpass. Ten potvrzuje ab-
solvování projektu a umožní nám 
zúčastnit se dalších akcí v cizích 
zemích.

Do této výjimečné akce jsem se 
zapojil díky nabídce Města Bystřice 
nad Pernštejnem. Paní Jitka Zelená 
se svým týmem se mezinárodním 
projektem Erasmus+ zabývá a já 
pod jejím vedením koordinuji za-
hraniční studenty, kteří zavítají 
právě do našeho města.

Tato práce mě velmi baví a ote-
vírá mi dveře dál do světa.

Lukáš Coural,
Gymnázium Bystřice n. P.

NA TŘI KRÁLE O KROK DÁLE

Na tříkrálové návštěvě kostela sv. Vavřince jsme si prohlédli Betlém s nově 
zrestaurovanými postavičkami. Seznámili se se jmény tří králů a dozvěděli 
se, jaké dary přinesli Ježíškovi. Tříkrálovou koledou jsme tak zakončili ad-
ventní období.

MŠ Korálky, Zahradní 622

Výstava připravená 
Městem 

Bystřice nad Pernštejnem                                     
a Mikroregionem Bystřicko

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
(spojovací koridor k LDN)

od 1. 2. do 1. 4. 2020

BRNO
NMB



ŠKOLSTVÍ

Dějepisná exkurze Anthropos Brno Sbírka na „koaly“

Školní družina při Základní škole

T. G. Masaryka zve všechny dě   na

MASOPUSTNÍ KARNEVAL

Úterý 25. února 2020 od 14.00 hodin
 ve velké tělocvičně ZŠ TGM. 

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

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás a Vaše dě   na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v 1. třídách a celé škole

v úterý 11. února 2020
 ve čtvrtek 19. března 2020
vždy od 8,00 do 16,30 hodin

Sportovní úspěchy na TGM
Ani letošní sportovní půlrok nevyšel 

na naší škole naprázdno. "Sezóna" nám 
začala v říjnu, kdy se naši atle   8. - 9. tříd 
zúčastnili tradiční soutěže družstev dí-
vek a chlapců "O pohár starosty". Kaž-
doročně má tato soutěž i mezinárodní 
účast ze Slovenska a Polska. Naši žáci se 
vůbec neztra  li a dokázali držet krok i s 
těmi nejlepšími. Z individuálních umís-
tění je potřeba zmínit 1. místo Evy Ko-
lářové a Pavla Krejčího ve vrhu koulí, 2. 
místo Kamila Vařejky v běhu na 800m 
a Davida Kujala ve skoku vysokém, 3. 
místo Julie Pařízkové v běhu na 60m, 
4. místo Jirky Doskočila ve vrhu koulí, 
5. místo Pavla Krejčího v běhu na 60m 
a Terky Jandové ve vrhu koulí. A tyto 
skvělé individuální výkony ve velké 
konkurenci dostaly naše žáky na celko-
vé tře   místo. Po sedmi letech jsme si 
přinesli další pohár. 

Každý rok se účastníme i fl orbalové 
soutěže. Opět jsme zapojili všechny 
čtyři kategorie, mladší a starší chlapce 
a děvčata. Úspěšnější byli žáci starších 
kategorií, kteří svá okrsková kola vyhráli 
a  m si zajis  li postup do okresu. Starší 
děvčata si z okresního fi nále, které se 
konalo ve Žďáře n. S. a zúčastnilo se 
ho pět vyrovnaných družstev, přivezla 
skvělé stříbrné medaile. A k vítězství 
jim chybělo opravdu málo. Chlapci bo-
jovali v Bystřici n. P. ve sportovní hale 
v konkurenci šes   týmů, které přijely 
s početnou střídačkou. Naši kluci okr-
sek hráli v pě  , proto jsme povolali do 
zálohy dvě mladé a šikovné fl orbalové 
naděje, Fandu Hosu a Patrika Cisára. 
Myslím, že nikdo z kluků nedoufal, že 
by se mohl opakovat rok 2017, kdy 
v téměř stejné sestavě postoupili za 
mladší kategorii do krajského fi nále a 
vybojovali 2. místo. Okresní kolo jsme 
vyhráli a postoupili do Havlíčkova Bro-
du. Bohužel, pravidla nám nedovolo-
vala vzít s sebou mladší kluky, proto 
to museli odtáhnout v šes  . Byly to 
náročné zápasy a ke konci turnaje už 
samozřejmě docházely síly. I když se vý-
sledek nepodařilo zopakovat, už jenom 
účast na krajském fi nále a páté místo 
dokazují, že jsme i my pro ostatní školy 
konkurencí. 

V dalším polole   nás čekají bas-
ketbalové turnaje a atle  cké závody. 
Uvidíme, jestli nám nějaké poháry a 
medaile zase přibudou. Blahopřejeme 
a držíme pěs  .

V. Mar  ncová, ZŠ TGM

Emo  vní záběry o ničení přírody 
rozsáhlými požáry v Austrálii vníma-
ly naše dě   velmi citlivě. Žáci z 8.B 
přišli s nápadem fi nanční pomoci 
nejprve v rámci třídy, poté vytvo-
řili jednoduchou anketu, zda by se 
nechtěly zapojit i ostatní třídy. Přes 
96% oslovených žáků, rodičů a za-
městnanců naší Ekoškoly bylo pro, 
aby se uspořádala dobrovolná sbír-
ka. Děvčata z ekologického kroužku 
nakreslila více než 400 plaket sym-
bolické koaly a klokana, kluci z tech-
nického kroužku je navrtali a každý, 
kdo přispěl, jednu „medaili“ na pa-
mátku obdržel. Upravené akvárium 
na pokladničku se rychle plnilo. Cel-

ková výše částky, na co konkrétně 
a kam peníze poputují i s fotografi e-
mi vyrábění plaket, jsou zveřejněny 
na webových stránkách naší školy. 
Penězi přispěli i v denním stacioná-
ři Rosa Bystřice n. P., dále přátelé 
z Austrálie, bystřič   rodáci, se kte-
rými chystáme krátkou videokonfe-
renci, aby žáci mohli získat reálnou 
představu o situaci.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem, co přispěli jakoukoli 
částkou, svou prací či podporou, že 
jim není lhostejný osud lidí, zvířat a 
vlastně celé přírody. 

Michal Neterda, třídní učitel 8.B
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Ve středu 11. 12. 2019 se žáci 
z našich 6. tříd vydali na dějepisnou 
exkurzi do Brna. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o předvánoční čas, 
spojili jsme příjemné s užitečným a 
svoji pouť jsme začali v centru Brna 
na vánočních trzích. Zde si mohly 
dě   zakoupit drobné dárky, který-
mi přispěly Ježíškovi k jeho vánoční 
nadílce. Nebudeme ale zas  rat, že 
přece jen nejoblíbenější byly stánky 
s občerstvením.

Poté jsme zamířili do Anthroposu 

- brněnského muzea pravěku. Pou-
tavý výklad naší průvodkyně zaujal 
zcela všechny. Na své pou   po pra-
věku jsme potkali nejen všeobecně 
známého mamuta, ale i první před-
chůdkyni člověka – Lucy, či krásné 
repliky maleb ze světoznámých jes-
kyní Lascoux a Altamira. Věřím, že se 
všem exkurze líbila a odnesli si z ní 
nejen mnoho nových poznatků, ale 
i příjemných zážitků.  

Michaela Sochorová,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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POZOR! Blíží se termín podávání 
přihlášek na střední školy „Zemědělka“ v novém kabátku

Ahoj „deváťáci“! Máte vybranou 
střední školu? Opět se o měsíc při-
blížil termín, kdy Vaše rozhodnu   
bude muset být konečné, a proto 
po všech setkáních s Vámi na růz-
ných akcích, fes  valech a diskuzích 
bychom Vám rádi připomenuli, že 
i Střední odborná škola v Bystřici 
nad Pernštejnem Vám má co na-
bídnout.

Studijní obory AGROPODNIKÁNÍ 
a CESTOVNÍ RUCH jsou otevřené 
pro všechny zájemce kvalitní od-
borné i teore  cké přípravy. Nabízí 
možnos   účastnit se zahraničních 
stáží, praxí v zajímavých podnicích 
a fi rmách v blízkém okolí města 
Bystřice nad Pernštejnem, posky-
tují nespočet benefi tů ke studiu na 
střední škole.

Učební obory OPRAVÁŘ ZEMĚ-
DĚLSKÝCH STROJŮ, AUTOMECHA-
NIK, STROJNÍ MECHANIK A FAR-
MÁŘ jsou obory se skvělou mož-
nos   uplatnění se v praxi. Poskyt-

nou Vám krajská a fi remní s  pendia 
ve velmi zajímavých částkách. Naši 
učni patří tradičně mezi nejúspěš-
nější v odborných soutěžích po celé 
republice. Praxe na soukromých 
pracoviš  ch je samozřejmos  .

Tak nezapomeňte, že přihlášku 
na střední školu musíte podat do 1. 
března 2020. A nejlépe, když v hla-
vičce přihlášky bude vypsána naše 
bystřická střední odborná škola, 
to znamená Vyšší odborná škola a 
Střední odborná škola zemědělsko-
-technická Bystřice nad Pernštej-
nem. 

Děkujeme Vám také za Vaši ná-
vštěvu na našem lednovém Dnu 
otevřených dveří a za účast na 
komentovaných přípravách k při-
jímacím zkouškám z matema  ky 
a českého jazyka.

Na všechny nové studenty 
a studentky se budou upřímně těšit 
všichni naši kolegové a zaměstnanci.

Tomáš Krejčí

Všimli jste si, že odborná škola 
v Bystřici nad Pernštejnem změnila 
svoje logo a celkově se propaguje 
novou vizuální iden  tou? Tak až ně-
kde potkáte toto naše logo, tak to 
jsme skutečně my – tradiční bystřic-
ká „zemka“, kam chodily Vaše mámy 
a kde se učili Vaši tátové. A že jich za 
těch více než 100 let historie nebylo 
málo!

A co vlastně naše logo znamená? 
Tři různě zelené pruhy symbolizují 
pole v různých očních obdobích, kdy 
na nich naši zemědělci pěstují svoje 
plodiny. Tyto pruhy jsou symbolem 
našich zemědělských oborů – Ag-
roturis  ka, Agropodnikání, Farmář 
a Opravář zemědělských strojů. 
Ozubené kolo je vyjádřením techni-
ky. Techniky, která je charakteris  c-
ká pro obory Automechanik, Strojní 
mechanik a Zámečnické práce. Celé 
logo školy je pak umístěno v heral-
dickém š  tu – klasickém symbolu 
sdružení. A ten pro nás je symbolem 

netechnického oboru Cestovní ruch 
a Kuchařské práce. 

Změna provází naši školu od loň-
ského roku. Někdo z Vás určitě za-
znamenal náš školní autobus a na 
něm jste viděli symbol našich stu-
dentů – Zeměmana! Hrdý na svoji 
školu, zodpovědný ve své práci, pro-
stě student VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem. Hrdý na naše výsledky 
– třeba ocenění NEJLEPŠÍ STŘEDNÍ 
ŠKOLA ROKU 2019 V KRAJI VYSOČI-
NA.

Buďte s námi na našich NOVÝCH 
webových stránkách www.szesby.
cz, nebo na našem facebookovém 
profi lu @szesby.cz a neuniknou Vám 
žádné novinky ze života naší školy!
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
2. 

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376    Mobil: 723 521 892         

E-mail: knihovna@bystricenp.cz     Web: www.knihovna.bystricenp.cz    

Pro dlouhé zimní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově 
zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Macmillan Gilly  Chůva
Slaughter Karin  Poslední vdova
Marsons Angela  Skryté karty
Jaroš Radek  Severní polokoule
Liviero Gemma  Stezka v troskách
Good Beth  Zima bez tebe
Sparks Nicholas  Spřízněná duše
Parsons Tony  Třináctá oběť
Norman Diana  Dáma s hedvábnou maskou
Smith Sarah  Tajemná voda
Davis Brooke  Ztráty & nálezy

Knihy pro mládež:
Soukupová Petra  Klub divných dě  
Král Petr   Jirka: výběr toho nejlepšího z komiksů Jirky Krále
Stewner Tanya  Lili Větroplaška. 4
Kratschmarová Jindřiška Hugo a jeho psi

„Březen – měsíc čtenářů 2020“-  11. ročník celorepublikové akce na pod-
poru čtenářství
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost.

V týdnu od 2. do 6. března 2020 
bude registrace nových čtenářů zdarma a proběhne „ ČTENÁŘSKÁ  AM-
NESTIE “ – prominu   poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto 
týdnu vrá   knihy zpět do knihovny.

V našem pravidelném okénku zveřejňujeme další pokračování seriálu dět-
ských soutěžních literárních prací. Již v minulém vydání zpravodaje Bystřicko 
jsme se přesunuli k ročníku osmému, který byl vyhlášen v roce 2015 s ná-
zvem ,,Světlo pro život“. 

Nyní přinášíme tedy již druhou dětskou soutěžní literární práci z věkové 
kategorie 6-10 let s názvem Světlo pro život od tehdy dese  letého Tomáše 
Sádeckého ze ZŠ a MŠ Rožná, který v soutěži a dané kategorii obdržel 1. místo.

Práce není redakčně upravována.

Tomáši, děkujeme Ti za nádhernou literární práci. Zároveň Ti dáváme za 
pravdu, že nejdůležitější v životě je zdraví. Proto ho přejeme co nejvíce nejen 
Tobě, ale i celé Tvé rodině a nejbližším.

Mikroregion Bystřicko

Světlo pro život
Dlouho jsem přemýšlel, co vlastně pro mě znamená světlo pro život. 
Nakonec mě na to přivedla moje máma.
Moje maminka má nemocná záda. Nemůže se pořádně hýbat, sedět, 

stoupnout, má veliké bolesti. Když se jí to stalo, hodně nás s bráškou vyděsila 
a moc jsme se o ni báli. Je to hrozný pocit, když člověk, kterého máte rádi a 
záleží vám na něm, trpí a nemůžete mu od té bolesti pomoci.

I přes veškerou bolest se maminka musí o nás starat, proto se s bráškou 
snažíme mámě hodně pomáhat, aby mohla více odpočívat a brzy se uzdravi-
la. Je to to nejmenší, co pro ni můžeme udělat. Z celého srdce bych si přál, aby 
maminka byla co nejdříve zdravá. 

Proto si myslím, že světlo mého života je zdraví a to nejen moje, ale celé 
mojí rodiny a mých nejbližších. Každý člověk by si měl svého zdraví vážit a 
zacházet s ním, jak nejlépe dovede.

Myslím si, že se člověk obejde bez všech ostatních věcí, ale ne bez zdraví. 
Zdraví je to, co si musíme chránit a pečovat o něj. 

I já jsem rád, že jsem v pořádku a že díky svému zdravotnímu stavu můžu 
dělat to, co na světě dělám nejraději a co mě nejvíce baví. A to je hrát fotbal 
za Zbrojovku Brno.

A BBYSTŘICKÉHO FOTOKLUBU

MĚSTSKÉ MUZEUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

17. února – 30.  března 2020

út – pá 8.00 – 11.30; 12.30 – 16.00
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100 SOUTĚŽNÍCH FINÁLOVÝCH FOTOGRAFIÍ,

PROFILOVÉ MEDAILONKY ČLENŮ FOTOKLUBU

Témata:  
S humorem po Bystřicku
Koho nebo co mám rád 
Barvy, světla, stíny
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Hasičské ohlédnu   za rokem 2019 Prevence na ledu 

Ukončení projektu Svazu měst a obcí – 
Centra společných služeb

V Dolní Rozsíčce se dne 27. 12. 
2019 konala Výroční valná hromada 
SDH. Členové společně se starostou 
zrekapitulovali uplynulou sezonu a 
zavzpomínali na akce, které se ko-
naly. Nejvýznamnější byla oslava 
70. výročí založení sboru, která se 
uskutečnila 21. září 2019. Oslavy 
započaly nástupem místního sboru 
na návsi u kapličky. Sbor byl násle-
dován dobrovolnými hasiči pozva-
nými z okolních vesnic, dále náro-
dopisným souborem Groš a Rožínka 
a občany obce. Celý průvod došel 
ke kulturnímu domu, kde zaznělo 

něco málo z historie sboru, proslovy 
pronesli pozvaní významní hosté a 
starostka obce. Bylo předáno vyzna-
menání za příkladnou práci a vyslo-
veno poděkování za ak  vní činnost 
sboru a přínos pro obec. Následu-
jícím programem bylo vystoupení 
národopisných souborů a o zbytek 
zábavy se postaralo duo Tandem. 
Celá akce byla vyhodnocena jako 
zdařilá a všem děkujeme za účast a 
příjemnou atmosféru. V roce 2020 
se těšíme jak na pracovní, tak i na 
společenská setkání. 

SDH Dolní Rozsíčka

Nový rok nám již začal a doufej-
me, že se konečně počasí umoudří 
a začne zima se vším všudy. Bruslaře 
to určitě místo osvědčených zimních 
stadionů potáhne mnohem častěji 
na zamrzlé rybníky, nádrže a koupa-
liště. „POZOR“. Na zamrzlé přírodní 
zdroje bychom měli vstupovat až po 
dese   dnech teploty pod nulou a je 
nutno dodat, že tloušťka ledu musí 
minimálně dosahovat 10 cm, aby byla 
bezpečná pro pohyb osob. Na přírod-
ních zdrojích existují riziková místa. 
Například v místě, kde voda přitéká či 
odtéká, je vždy led slabší. 

Jak předejít nebezpečí?
Dě   NIKDY nesmí vstupovat na 

ledovou plochu samy, vždy musí být 
v doprovodu dospělé osoby, která 
prověří či je led dostatečně pevný a 
pro pohyb bezpečný. Je několik způso-
bů sebezáchrany. Jedním z nich může 
být „nechat přimrznout (pokud je vel-
ký mráz) rukavici k ledu. Pak se pomo-
cí přimrzlé rukavice vytáhnout na led. 
Nebo i kousky ledu fungují stejným 
způsobem, nechat přimrznout jako 
bod k přitáhnu  . I klíče, které nosíme 
každý u sebe, můžeme použít jako le-
dové bodce tzv. ice picks.

Když se proboříte do ledu a podaří 
se vám vylézt z vody ven na led, měli 
byste se vracet zpět stejnou cestou, 

protože je předpoklad, že v těch mís-
tech je led dostatečně pevný. Nejlep-
ší způsob pohybu na ledu je lehnout 
si a plazit se s doširoka roztaženými 
konče  nami nebo se přemisťovat vá-
lením po ledě, protože dochází k roz-
prostření váhy na větší plochu.

Pokud jste svědkem, že osoba 
z vody nemůže vylézt, je na vás zvážit 
své schopnos   a možnos   záchrany. 
V každém případě je důležité zavolat 
linku 150 nebo 112 a vše oznámit. Po-
kud se rozhodnete pro záchranu, měli 
byste být velmi opatrní. Doporučuji 
při záchraně použít jakýkoliv předmět 
k vytažení osoby z ledu, např. větev, 
lano, šálu, bundu, prostě co máte v tu 
chvíli po ruce a topící by se toho mohl 
chy  t a následně ho vytáhněte. 

V tomto období může také dojít 
k uvíznu   zvířete ve vodě, ať už je to 
srnka nebo jiné zvíře. Vždy zavolejte 
na linku 150 nebo 112 a nepouštějte 
se do záchrany sami. Ráda bych také 
upozornila majitele psů, že házení 
aportů svým čtyřnohým miláčkům na 
zamrzlou plochu nemusí vždy dopad-
nout dobře. Této formě zábavy byste 
se raději měli vyvarovat a neriskovat 
život a zdraví svého psa. 

Přeji vám krásnou zimu bez úhony.           
Preven  sta SDH Písečné  

P. Trávníčková

Vážení otužilí diváci!
Dovolte mi poděkovat Vám z to-

hoto místa za přízeň a skvělou atmo-
sféru, kterou jste v poslední den roku 
2019 na Hradisku v Rožné vytvořili. 
Jsme rádi, že jste v tak extrémních 
podmínkách vydrželi až do konce. 
Váš smích a potlesk byl odměnou a 
další mo  vací pro bezva partu lidí, 
tedy herců, kteří se sem na Hradisko 
nebáli pus  t nový svěží vítr. Lidí, kteří 
by se zde chtěli věnovat divadlu, není 
mnoho. Ale nevadí přátelé, nemusí 

pršet, stačí když kape! Ostatně jste to 
viděli na vlastní oči - jsme na nejlepší 
cestě k Chocholouškovi. V případě, 
že byste rádi znovu viděli stras  plnou 
cestu automechanika Koudelky za 
láskou, medailové výkony našich ju-
distů nebo naprosto klidného závod-
níka Volejníka, navš  vte naše před-
stavení „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ 
a následnou Oldies party v maskách. 
Těšíme se na Vás 29. února 2020 v KD 
Rožná. 

Hradisko - Silvestrovské EXtrémní divadlo Rožná

Chtěli bychom Vás informovat o tom, že ke dni 31. 12. 2019 byl ukončen 
projekt „Posilování administra  vní kapacity obcí na bázi meziobecní spolu-
práce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/
0.0/0.0/15_019/0003017. Projekt CSS bude ještě nyní fungovat v rámci tři-
nác  měsíční udržitelnos  , a to od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2021. Tento projekt 
navázal od roku 2016 na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizo-
vaný od května 2013 do listopadu 2015. 

V rámci CSS Bystřicko byly poskytovány služby v oblas   veřejné správy 
s důrazem na samosprávné kompetence obcí, ale i v přenesené působnos  , 
s cílem zajis  t efek  vnější poskytování veřejných služeb občanům.

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout 
zkvalitnění a zefek  vnění výkonu veřejné správy, zajis  t rovnoprávnější 
přístup občanů k poskytovaným veřejným službám, zlepšit informovanost 
a zvýšit dostupnost a kvalitu poskytovaných veřejných služeb pro občany.

Díky tomuto projektu se mohli naši zaměstnanci také pravidelně vzdělá-
vat formou seminářů a zvyšovat tak nejen svoji odbornost, ale především 
odbornost služeb poskytovaných členským obcím na bázi meziobecní 
spolupráce. Projekt nám například umožnil zlepšit poradenství v oblas   
dotačního managementu, obecního práva, v oblas   rozvoje obcí a celého 
mikroregionu, dále jsme díky němu mohli zavést novou službu týkající se 
zpracování veřejných zakázek malého rozsahu a vytvořit regionální databázi 
z oblas   lokální ekonomiky. Umožnil nám také komplexně vyřešit problema-
 ku GDPR v obcích i školských zařízeních regionu. Věříme, že všechny tyto 

služby zůstanou i nadále zachovány a rozvíjeny. 
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat Svazu měst a obcí České 

republiky nejen za fi nanční podporu, ale také za tři roky plné nových zkuše-
nos   v našem DSO Mikroregion Bystřicko. Pevně věříme, že se v budouc-
nos   otevře další projekt, který úspěšně naváže na ty předchozí a přinese 
s sebou další možnos   spolupráce.

Mikroregion Bystřicko
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Zprávy z Rodkova Šachový silvestrovský turnaj v Rovečném

Od 11. do 13. 1. se čtyři šachisté 
našeho turnaje zúčastnili šachové 
akce ve Wijk aan Zee /Holandsko/ 
konané v rámci projektu "Cultural 
Village of Europa", kde již pošesté 
zvítězili. 

Základní myšlenka projektu vznik-
la v r. 1996 v dánské obci Tommerup. 
Tříletá spolupráce s městečkem Wijk 
aan Zee (2 400 obyvatel) vyvrcholila 
zformulováním a uzavřením "Charty 
vesnic", která si klade za cíle podpo-
řit a zviditelnit význam venkova pro 
společnost a tento svět. K tomuto 

Tříkrálová sbírka v Milasíně
Slunečné počasí bez sněhu už 

poosmnácté provázelo Tříkrálovou 
sbírku v obci Milasín 2. ledna 2020. 
Tři králové vedeni hvězdou se vydali 
na koledu Tříkrálové sbírky naší obcí, 
kterou organizuje Charita České re-
publiky. Přicházejí k jednotlivým 
obydlím, kde za koledování, přání 
všeho dobrého a požehnání tomuto 
domu (K†M†B 2020) dostávají pří-

Silvestrovský běh ve Velkém Tresném
Dne 31. prosince 2019 se usku-

tečnil 39. ročník tradičního Silvest-
rovského běhu. Počet účastníků byl 
rekordní. Startovalo 55 závodníků, 
39 mužů a 16 žen. Běželi trasu Velké 
Tresné, Olešnice a zpět. Bezpečnost 
zajišťoval policejní doprovod. Všichni 
závodníci doběhli v pořádku do cíle. 

V kategorii žen se umís  la na 1. 
místě Zdena Komárková, na 2. místě 
Milada Bařešová, na 3. místě Ludmila 

Nespěšná. V kategorii mužů do 40 let 
obsadil 1. místo Zdeněk Král, 2. místo 
Michal Hofman, 3. místo Jiří Flieder. 
V kategorii mužů nad 40 let získal 
1. místo Tomáš Flieder, 2. místo Josef 
Weis, 3. místo Jaroslav Kratochvíl.

Po občerstvení byl předán každé-
mu účastníku běhu diplom a odměna. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
úspěšném průběhu sportovní akce. 

Za OÚ a SDH David Pecina                 

Na samém sklonku roku 2019 
převzal starosta obce společně se 
starostou a velitelem hasičů klíčky 
od zbrusu nového hasičského auto-
mobilu FORD TRANZIT. Na fi nanco-
vání automobilu se podílelo MINIS-
TERSTVO VNITRA 450 000,- Kč, KRAJ 
VYSOČINA 294 635,- Kč a zbytek 
139 270,- Kč uhradila obec Rodkov.

Cesta k získání tohoto automobilu 
nebyla jednoduchá. Od podání žá-
dos   přes výběrové řízení až po zá-
věrečnou zprávu. Těmito kroky nás 
úspěšně provedla a vždy bez váhání 
kdykoli poradila kancelář MIKRO-
REGIONU BYSTŘICKO, jmenovitě p. 
Mgr. Veronika Benová, za což jí patří 
velký dík. 

Hasičský automobil je zařazen do 
integrovaného záchranného systé-
mu České republiky /IZS ČR/ a kro-
mě plnění povinnos   vyplývajících 
z požární ochrany bude sloužit pro 
případ technické pomoci občanům 
obce Rodkov v krizových situacích a 
k zajištění obecních akcí.

V neposlední řadě je třeba zmínit 
největší využitelnost automobilu při 
přípravě a účas   našich nejmladších 
hasičů na NAŠÍ HASIČSKÉ LIZE, kte-
ré se pravidelně zúčastňují s velice 
pěknými výsledky.

Nezbývá, než nám popřát dlouhá 
léta provozu bez závad a bez váž-
ných zásahů! 

starosta obce – Oto Musil

Koncem loňského roku se v přísálí hospody v Rovečném uskuteč-
nil již podevatenácté Silvestrovský šachový turnaj. Turnaje se zúčastni-
li šachisté ze šachového oddílu Rovečné, Bystřice n. P., Kunštátu a okolí.
    V turnaji, který byl štědře sponzorován fi rmami "REEHAP" pana L. Řehůř-
ka, fi rmou Agrotes s.r.o. Rovečné, fi rmou CACEK, Stavebniny DEK TRADE, 
Obecním úřadem Rovečné a Městským úřadem Olešnice n. M., zvítězila 
dobrá nálada a spokojenost všech účastníků.                                                         

účelu slouží setkávání venkovských 
obyvatel, vyzdvihování kulturních 
tradic, historie i přítomnos  . Do me-
zinárodní spolupráce se postupně 
zapojily obce či městečka jedenác   
evropských států. Hlavní partnerskou 
obcí z ČR se stalo město Bystré (bylo 
doporučeno zejména díky V. Jasné-
mu a jeho fi lmu "Všichni dobří rodá-
ci"). Mezi další partnerské obce z ČR 
patřily v minulos   i obce Bystřicka – 
Rovečné a Vír.

Šachový oddíl TJ SOKOL Rovečné

Jak tak běží čas, možná se nejenom mně, ale všem zdá tato doba ně-
jaká rychlá, uspěchaná, pro někoho přímo hek  cká. Ale i v této době 
se u nás udála skutečnost, nad kterou je přímo nutné a nevyhnutelné 

se pozastavit, a jak jsem napsal 
v nadpisu, poděkovat, zavzpo-
mínat, ale hlavně pogratulovat 
naší vážené spoluobčance paní 
DRAHOMÍŘE BARTOŇKOVÉ 
z Jabloňova, která v sobotu 11. 
ledna v kruhu svých nejbližších 
oslavila 100. narozeniny. Já osob-
ně znám paní Bartoňkovou od-
malička, a proto velice dobře vím, 
že celý svůj život zasvě  la poc  vé 
práci, při které si vždycky našla čas 
i na rodinu, přátele a taky svoje 
záliby. Málokdo tomu uvěří, ale 

i v tomto požehnaném věku ráda vypomáhá při péči o svoji zahrádku a 
ky  čky. A jaký má recept na svou dlouhověkost? Podle jejích slov práce, 
dobrá nálada a žádný stres. Takže, milá paní Bartoňková, jménem svým 
i všech spoluobčanů přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví a spoustu 
té dobré nálady.                                                                                           Veselý Jiří

spěvek do pokladničky a něco slad-
kého na cestu. Velký dík patří všem 
štědrým dárcům. Bylo vybráno 
4 350 Kč na pomoc potřebným 
v této malé obci. Děkujeme tříkrálo-
vým koledníkům za vytvoření srdeč-
né atmosféry při koledování letos 
o Vánocích.

Marie Navrá  lová, 
vedoucí skupinky koledníků
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VOLNOČASOVKY SPORTVOLNOČASOVKY SPORT
V naší organizaci Volnočasovky SPORT víme, že léto má být plné intenziv-

ních zážitků pro dospělé i dě  , a proto znovu chystáme dětský tábor v Rozso-
chách, a to ve dvou červencových termínech. Sportmánia I. bude probíhat od 
4. do 11. 7. a volně na ni naváže Sportmánia II. od 12. do 19. 7. 2020. Cena 
za jeden turnus tábora je 3 490 Kč. Na letní dobrodružství se mohou těšit dě   
od 6 do 13 let. Už tře   rok si budou moct dě   zkusit na sportovních táborech 
netradiční hry, užít si detek  vní odpoledne, celodenní šifrovací výlet nebo si 
zazpívat u táboráku. A také poznat sami sebe, nové kamarády, zažívat pocity 
úspěchu z individuálních i skupinových ak  vit. Díky malému počtu táborníků 
je možné se dětem věnovat, vytvořit opravdu různorodý kolek  v, který se od 
sebe může mnohé naučit. Největší odměnou pro vedoucí (a snad i rodiče) 
je, když na konci tábora prožívají smíšené pocity z odjezdu z našeho penzionu 
v Rozsochách, a už se těší, až další rok budou moct přijet znovu! Více informací 
o táborech včetně online přihlášky lze najít na www.volnocasovkysport.cz a 
v případě dotazů se můžete obrá  t na hlavní vedoucí Mgr. Hanu Pazderovou 
na e-mailu: hana.pazderova@volnocasovkysport.cz.

2. kolo Střelecké ligy mládeže  - školní rok 2019/2020 - se uskutečnilo 
18. ledna 2020 v sálu DDM ve Žďáru n. S. 
Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili: Radim Hruška, Vladimír Prudký 
a Jiří Sádecký.
Pořadí chlapců - Radim Hruška   4. místo 
 - Vladimír Prudký    8. místo
 - Jiří Sádecký  11. místo 
Pořadí družstev - družstvo DDM Bystřice n. P.   4. místo
   (Hruška, Prudký, Sádecký)     

Střelecké družstvo DDM

Potřebujete DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI pro své blízké? Kontaktuj-
te nás na tel. 777 755 435.

Pečujeme o pacienty v domácím prostředí na základě doporučení 
ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetr-
žitě sedm dní v týdnu tak, abychom jim umožnili proži   důstojného 
života mezi svými blízkými. 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Charitní 
ošetřovatelská služba Pobočka Bystřice nad Pernštejnem

POZVÁNKA 
NA VALNOU HROMADU

Výkonný výbor SK Bystřice nad Pernštejnem, v souladu se 
stanovami klubu, zve své členy na valnou hromadu, která se koná 
v sobotu 29. února 2020 od 17:30 hod v salonku restaurace 
Pizzerie Di Pietro (bývalá mlékárna).

1) Zahájení
2) Volba mandátové komise
3) Zpráva o činnos   SK v roce 2019
4) Zpráva fi nanční za rok 2019
5) Zprávy sportovní za jednotlivá družstva
6) Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2020
7) Schválení výroční zprávy za rok 2019
8) Diskuse
9) Usnesení a závěr

Josef Soukop, předseda SK

Ještě jednou velké díky!
V prosinci 2019 se v KD v Novém Městě na Moravě konala akce „Balady 

& romance - rock for Por  mo“. Jednalo se o hudební koncert Smyčcového 
orchestru Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem ve spojení 
s Rockovou formací. Veškerý výtěžek z toho koncertu byl věnovaný neziskové 
organizaci Por  mo, o. p. s. Všichni účinkující vystoupili bez nároku na hono-
rář a i návštěvníci koncertu byli velmi štědří a laskaví. A toto všechno zajis  lo 
úžasný výsledek - Por  mo, o. p. s. získalo celkem 85.387,- Kč pro sociální služ-
bu Osobní asistence, která je jednou ze sedmi sociálních služeb a programů, 
které Por  mo pro své okolí nabízí.

Za celou organizaci mi dovolte poděkovat nejen všem účinkujícím, ale 
také všem návštěvníkům, kteří nás podpořili. Velké poděkování patří také 
paní Mgr. Lence Macháčkové, která je vedoucí orchestru - za skvělou komu-
nikaci, organizaci, moderování koncertu a pomoc při propagaci. 

Tak tedy ještě jednou DĚKUJEME!!!
Za Por  mo, o. p. s. Romana Lahnerová
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ŽÁCI BK ZUBŘI ODEHRÁLI MEZINÁRODNÍ UTKÁNÍ 
V pondělí 30. 12. 2019 se na bys-

třickém zimním stadionu uskutečnilo 
přátelské mezinárodní utkání mezi 
staršími žáky domácího týmu BK 
Zubři a kanadského týmu Whitby 
Wildcats. Mezi týmy vládla po celou 
dobu setkání perfektní atmosféra a 

hráči si i po ukončení zápasu měli co 
říci. Pro naše mladé hokejové naděje 
to byl velký zážitek. Poprvé nastupo-
vali do hry za zvuku hymny s meziná-
rodním nástupem.  Ve velmi dobrém 
utkání s krásnou diváckou kulisou 
měli mladí Zubři po celé utkání mír-

nou převahu, se kterou zaslouženě 
zvítězili 8:6 (3:2/2:0/3:4). Domácí 
branky vstřelil: Šantora 3, Bárta 2, 
Straka, Viktorín. Asistence: Bárta 3, 
Straka, Janoušek, Horák. Kanadský 
tým i jeho vedení byli velmi přátelš   
a celé odpoledne bylo velmi milým 

setkáním. „Chtěl bych mnohokrát 
poděkovat Městu Bystřice nad Pern-
štejnem a Centru Eden za regionální 
věcné dary, které zajisté kanadským 
mladým hokejistům udělaly radost,“ 
sděluje na závěr Milan Paleček, před-
seda klubu. 

Mezinárodním utkáním vyvrcho-
lila oslava pě   let od otevření zim-
ního stadionu. Součás   oslavy byla 
ukázka krasobruslení. Svěřenkyně 
krasobruslařského klubu HB Kraso 
a Krasobruslení Vyškov si připravily 
společné jízdy a pak každá předvedla 
svoji volnou jízdu. Po taneční vložce 
přišli na řadu mladší žáci a příprav-
ky ročníku 2010 a 2012. Divákům 
předvedli svoje dovednos  , které 
se naučili během tréninků ve svém 
mateřském klubu BK Zubři Bystřice. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem návštěvníkům a fanouškům 
hokeje v Bystřici za jejich přízeň, pro-
tože bez nich by zimní stadion a hokej 
v Bystřici nemohl fungovat.

Tým BK Zubři Bystřice 
a Zimní stadion Bystřice

Fotbalisté SK Bystřice n. P. podpořili již po šesté denní stacionář Rosa 
Sportovní klub (dále jen SK) Bys-

třice nad Pernštejnem zorganizoval 
v červnu 2019 již po šesté charita  vní 
fotbalový turnaj s názvem „Bystřický 
fotbal pomáhá“. Turnaj byl již tradičně 
určen mladším přípravkám, kdy byl na 
stadionu SK připraven nejen fotbalový 
zážitek, ale také bohatý doprovodný 
program, podpořený mnoha dobro-
volníky z řad členů fotbalového klubu 
SK Bystřice nad Pernštejnem, ale i ve-
řejnos  . Pro mladé fotbalisty to bylo 
příjemné zakončení jejich fotbalové 
sezony. Tímto turnajem započal SK 
veřejnou sbírku pro denní stacionář 

Rosa, která trvala až do konce roku 
2019. V prosinci zástupci SK předali 
dennímu stacionáři Rosa částku 56 
 síc korun, která se během roku 2019 

podařila na veřejné sbírce vybrat. 

„Chtěla bych mnohokrát poděko-
vat předsedovi SK panu Josefu Sou-
kopovi za jeho ochotu pomoci a sna-
hu tuto myšlenku předávat dál mezi 
ostatní členy klubu. Vím, že udržet 
takovou tradici, která má nyní již velmi 
organizačně náročný rozměr, kdy na 
hřiš   v jeden den hraje dvacet týmů, 
a je třeba vše kolem zorganizovat a 

naplánovat, není jednoduché. Na-
mo  vovat dobrovolníky, aby ve svém 
volném čase udělali dobrý skutek, není 
také snadné, a o to náročnější potom 
je tyto dobrovolníky udržet a zanechat 
v nich pocit smysluplnos   celé akce i 
pro další roky. Děkuji jim za trpělivost 
a ochotu podílet se na akci, která při-
náší nejen rozměr fi nanční, který je 
bezpochyby velmi důležitý, protože 
za částku 56  síc si budeme moci ve 
stacionáři pořídit další potřebné po-
můcky pro uživatele, kterým se velmi 
zhoršuje zdravotní stav a vyžadují 
speciální pomůcky, které jsou velmi 

nákladné. Dalším rozměrem je spojení 
lidí, zapojení se do společné činnos   
s myšlenkou pomoci. Charitní prostře-
dí takové myšlenky posouvá a vychá-
zí z nich a jsem moc ráda, že se nám 
daří, a to nejen v den konání turnaje, 
ve spolupráci se sportovci z SK vykonat 
něco pro někoho jen tak bez nějakých 
očekávání. Posouváme to nadšení dál 
a postupně se daří připojovat další a 
další ins  tuce a dobrovolníky, kteří se 
na tom udělat někomu radost chtějí 
podílet s námi,“ děkuje všem závěrem 
vedoucí denního stacionáře Rosa Bc. 
Petra Königová, DiS.

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

Oddíl šermu informuje
4. - 5. 1. 2020 SPJ Udine - Marek Totušek 20. ze 180 juniorů, Isabela Sed-
láková 66. z 90 juniorek hendikepovaná nemocí.
11. 1. 2020 SP seniorů Paříž Marek Totušek 94. místo z 254 seniorů
11. 1. 2020 ECC Poznaň Michala Illeková 61. ze 198 kadetek, Isabela nemoc
11. 1. 2020 ECC Bra  slava Vojtěch Holemý 194. z 252 kadetů
18. 1. 2020 SPJ Provance Marek Totušek 60. ze 194 juniorů.

Významné soutěže: V roce 2020 v únoru jedeme na MEK a J do chorvatské 
Poreče a v dubnu odlétáme do USA  do městečka Salt Lake City na MSK a J.

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00-18:00 a pátek 17:00-19:00 v Areálu 

sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem.
Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 724 105 036 nebo přímo 

na místě na hale.

Utopenci od vodníka 
z Hastrmanky

Kousek od tůně Hastrmanky v obci Koroužné pro Vás
vyrábíme ty nejlepší utopence. Špekáčky jsou vyrobeny

pouze z masa - bez mouky, separátu nebo škrobu.

Přímo z tůně na řece Svratce
704 399 899

www.utopencizhastmanky.cz
jsme@utopencizhastrmanky.cz
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www.faircredit.cz

Půjčíme vám až 
150 000 Kč

800 888 120 
Volejte zdarma

Nákupy!
#nežřeknetešvec

140x84 nakupy.indd   1 18/01/2020   20:15

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE
oddíl

tos   a to většinou až do konce života. 
Tak přijďte a neváhejte, poznáte 
nový sport a budete mít před sebou 
velkou výzvu, něco v tomto sportu 
dokázat. Tady níže napsané jsou dvě 
věty, které nám ukazují, na jakou ces-
tu v životě se máš dát.

Jedno si zapiš  a v srdci měj, byť 
bys hrál o život, tak vždycky fair 
play!!!

A co si ragbisté říkají, je to druhá 
láska po rodině!!

Horní řada zleva: Ondra Mišaga, trenér Mít Jiří, Mišaga Igor, Novotný Lukáš, 
Novotný Jiří. Spodní řada zleva: Procházka Matěj, Novotný Václav, Navrá  l 
Radim, Novotný Metoděj, Novotný Jeroným, Novotná Judita. Nejmladší be-
njamínek bude mít letos 5 roků.

A nakonec pamatuj, co říkám 
Tobě:  SEZÓNA  RAGBY  KONČÍ  AŽ  
V HROBĚ!!!

Tréninky jsou od 17 hod. v JUDO 
těl. út. + čtv., tak tě čekáme. Jinak 
kontakt na mě  731 680 524 nebo 
při dotazech pište na e-mail: mit-
slob@seznam.cz

Příjemný nový rok 2020 všem přeje
Mít Jiří

Průběžná informace 
o plnění SCLLD

Místní akční skupina (MAS) Zubří 
země, o.p.s. vyhlásila již 26 výzev, 
přičemž v administra  vním proce-
su nebo realizaci eviduje celkem 
133 projektů, jejichž výše podpo-
ry tvoří téměř 70 % z celkových 
fi nančních prostředků, které má 
MAS na základě SCLLD k dispozici 
pro území v programovém období 
od roku 2014 do roku 2020 (2023). 
V 6 vyhlášených výzvách nebyly ze 
strany MAS hodnoceny žádné pro-
jekty. Od počátku období do 31. 12. 
2019 bylo dokončeno celkem 85 
projektů, z nichž 66 bylo i úspěšně 
proplaceno.  

Kancelář MAS vyhlásila v období 
1. 2. 2019 - 8. 3. 2019 5. výzvu Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV), která 
byla zaměřena na Modernizaci ne-
zemědělského podnikání (fi che 12) 
a Zvyšování konkurenceschopnos-
  lesního hospodářství (fi che 15). 

Kancelář MAS v této výzvě přijala 
celkem 44 žádos   z nichž bylo 35 
projektů doporučeno k fi nancování, 
s výší podpory 3 477 449 Kč (fi che 
12) a 959 255 Kč (fi che 15). 

Dále v roce 2019 došlo k uzavře-
ní 2 výzev Operačního programu 
životní prostředí (OPŽP), jednalo 
se o výsadbu dřevin v CHKO a pro-
 erozní opatření. V těchto výzvách 

MAS obdržela 1 projekt, který byl 
následně žadatelem stažen. Dne 
2. 1. 2020 byly uzavřeny 2 výzvy 
OPŽP, které byly zaměřené na Sídel-
ní zeleň a výsadbu dřevin v CHKO-II. 
U těchto výzev právě probíhá proces 
hodnocení na MAS, celkově byly při-
jaty 4 projektové záměry s výší pod-
pory 1 701 286,14 Kč.

V druhé polovině roku 2019 uza-
vřela MAS celkem 5 výzev Integro-

vaného regionálního operačního 
programu (IROP), o kterých jsme 
informovali v minulém čísle Zpravo-
daje Bystřicko. 

V roce 2019 byly vyhlášeny 
2 výzvy Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ). Jednalo se 
o 6. výzvu zaměřenou na podporu 
prorodinných opatření, ve které byl 
schválen 1 projekt s výší podpory 
400 125 Kč.  Dále byla vyhlášena 
také 7. výzva na opatření Podpora 
ak  vit v rámci sociálních služeb. 
V této výzvě MAS přijala 2 projek-
ty, které aktuálně prochází věcným 
hodnocením s požadovanou výší 
podpory 4 254 301,40 Kč.

Ragbisté jsou ve fázi zimní pří-
pravy, kdy se hlavně získává fyzická 
kondice. Je to hlavně o dřině a ná-
cviku základních důležitých prvků. V 
ragby, jako jsou přihrávky, skládání a 
další ragbyové dovednos   a také sa-
mozřejmě ragbíčko. Něco v krátkos   
o ragby. Ženský národní tým České 
republiky byl v 15 ragby vyhlášen 
týmem roku 2019 na celosvětovém 
portálu, který se věnuje ženskému 
ragby. Je to obrovský úspěch našich 
ragbistek.

Chtěl bych jen napsat  pro ty, kteří 
se nemohou rozhodnout a chtěli by 
si ragby vyzkoušet, že budou vítáni. 
Je to i pro  malé dě  , ty mají ragby 
upravené. Máme tady 3 táty se svý-

mi dětmi, přijďte si také zatrénovat 
- vaše manželky si aspoň odpočinou 
a co se týká vybavení, tak ragby není 
moc náročné, stačí starší dres, nebo 
tričko, tepláky - do tělocvičny - JUDO, 
více nepotřebujete, jsme tam na 
měkkém a bosí. Venku navíc potře-
bujete jen gumové kopačky na tré-
nink. Ostatní kategorie také přijímá-
me do svých řad, náš nejstarší hráč 
má 43 roků a zvládá to. No a dívky 
jsou také vítané, pokaždé se chtějí 
vyrovnat klukům. Ukažte chlapcům z 
Bystřice, že jste připravené zvládnout 
takový sport, jakým je ragby!!!

Ragby má v sobě obrovskou ener-
gii a kdo ho začne hrát, tak se větši-
nou stane pro něj srdíčkovou záleži-
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INZERCE

HLEDÁME VÝPOMOC

 

 
eva.spackova@elcom.cz

 
+420 558 279 880 

GDP KORAL, s. r. o. 
společnost s mezinárodním zázemím zabývající se vlastním vývojem, výro-

bou a prodejem vyztužených plastů (kompozitů) se sídlem a výrobním závo-

dem s nepřetržitým provozem v Tišnově hledá vhodné kandidáty na pozice: 

Programátor/seřizovač CNC 
Jedná se o pozici související s vývojem nových výrobků. Hlavní náplní je kusová výroba forem a přípravků na CNC frézce a brusce. Klí-

čová je znalost prostředí CAD/CAM a zájem o osobní rozvoj v programování těchto strojů. Praxe výhodou, nikoliv podmínkou. Flexibilní 

pracovní doba. Základní mzda 27,5–40  s. Kč.

Technolog/Design engineer výroby kompozitů
Navrhuje koncepty pro kon  nuální výrobu nových kompozitních profi lů a prak  cky ověřuje jejich funkčnost. Pracuje s novými materi-

ály, má zájem o obor kompozitů a nové technologické postupy výroby těchto speciálních plastů. Práce v CAD prostředí, nutná zručnost 

a schopnost realizovat vlastní prototypy. VŠ vzdělání technického směru. Praxe výhodou, nikoliv podmínkou. Flexibilní pracovní doba. 

Základní mzda 30–40  s. Kč.

Pracovník ve výrobě kompozitních profi lů
Vhodný kandidát bude schopný připravovat a doplňovat vstupní materiály v rámci výroby profi lů na kon  nuálních linkách, sestavovat a 

demontovat tyto výrobní linky, kontrolovat kvalitu vstupní materiálů a výrobků, provádět dokončovací operace včetně ukládání, balení 

nebo přepravy k dalšímu opracování. Výroba probíhá v nepřetržitém provozu (12h směny). Ideální kandidát bude mít zájem o rozšiřo-

vání znalos   a dovednos   v oboru výroby a zájem o principy fungování používaných technologií. Praxe není vyžadována. Vhodné pro 

uchazeče se zájmem vést menší tým. Měsíční mzda 30-35  s. Kč.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis na cibulkova@gdpkoral.com



 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka pro provoz t ídící linky – obsluha lisu 
 
 
Požadujeme: 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-   vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. chrán nou dílnu, je podmínkou invalidita min.  
    1. stupn  
Nabízíme:  

- zajímavé finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání 
- pevnou pracovní dobu bez p es as  
Termín nástupu:  

-   ihned 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (p. Didyková), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz podmínkou 
-    zkušenosti s ízením nákladního automobilu 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  

- nadstandardní finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
607 213 418 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@ts-bystrice.cz  
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. Tel: 608 700 515, 

www.renovacevany.eu
HLEDÁME RD NEBO CHALUPU. Jsme mladí a chceme se 

osamostatnit. Financování zajištěno. Tel. 704 923 775. 

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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

Zajištění manželé HLEDAJÍ BYT pro nový začátek. Volejte nebo 
pište 737 192 329.

PRODÁM auto ŠKODA Felicie. Tel.: 606 375 907
VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234


