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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Stavba op  cké sítě začíná! Po dlouhé době příprav se nyní na-
plno rozjíždí stavba op  cké datové sítě na obou městských sídliš-
 ch. Op  cká síť je výrazně modernější verzí pro přenos internetu 

a televize než současná koaxiální síť a v budoucnu ji plně nahradí. 
Již od poloviny července se začíná pracovat na sídliš    I a v dalších 
měsících pak přejde postupně dodavatelská fi rma na sídliště II tak, 
aby celá akce skončila v únoru příš  ho roku. 

Op  cká síť bude zavedena do všech městských bytů na SI a SII - 
pro nájemníky to bude nyní znamenat pouze krátký pobyt montérů 
v bytě, během kterého osadí v blízkos   vstupních dveří novou zá-
suvku. Začínáme v bytových domech 918-920 a odtud dolu ke ko-
telně a pak dále do sídliště. Přesné termíny montáží v jednotlivých 
vchodech budou postupně oznamovány na vchodových dveřích. 
Prosíme všechny nájemníky o trpělivost a součinnost, za kterou 
předem děkujeme.

Aleš Sitař

OPTICKÁ SÍŤ V BYSTŘICI 10. června 2017 se v Kulturním domě v Bystřici n. P. konala výjimečná svat-
ba. Do manželství zde vstoupily dvě nevěsty se svými ženichy. Na tom by ne-
bylo nic až tak mimořádného, kdyby se nejednalo o nevěsty/dvojčata. Sestry 
Barbora a Monika Kurkovy se společně se svými protějšky rozhodly vstoupit 
do manželství ve stejný den i čas. S jejich laskavým svolením uveřejňujeme sva-
tební fotografi i. Přejeme jim hodně štěs   a lásky na cestě společným životem.

Josef Gaži a Barbora Kurková, Petr Černý a Monika Kurková

VÝJIMEČNÁ SVATBA

STRACH PŘIJEDE DO BYSTŘICE!
Bát se ale nemusíte. Řeč je o re-

žisérovi úspěšných pohádek Anděl 
Páně Jiřím Strachovi, který bude 
jedním z hostů fes  valu student-
ských fi lmů START FILM FEST. Ten 
se uskuteční od 5. do 10. srpna 
2017 v Bystřici nad Pernštejnem.

Fes  val vznikl, aby podpořil mla-
dé fi lmaře, a aby vzniklo místo, kde 
se budou setkávat jak studen   fi l-

mových škol, tak i zkušení odborní-
ci z prostředí kinematografi e. „Prv-
ní ročník si chválili jak účastníci, tak 
i hosté – někteří z nich se dokonce 
vrá   do Bystřice i letos. Snažíme se 
dělat všechno pro to, aby byl tento 
ročník ještě lepší,“ prozradil pořa-
datel fes  valu Josef Čadík. 

Slavnostní zahájení proběhne 
5. srpna, kdy se bude na náměs   

promítat pohádka Anděl Páně 2. 
Film neuvede nikdo pověřenější 
než samotný režisér Jiří Strach! Po 
červeném koberci k němu vystou-
pají také prezident fes  valu, herec 
a režisér Jiří Mádl, aneb „Prezident 
Jirka“, ředitel fes  valu Lukáš Skupa 
nebo pořadatel Josef Čadík. 

A co vás čeká dalšího? Po celý fes  -
valový týden budou probíhat veřejné 

projekce fi lmů v amfi teátru na Ma-
sarykově náměs  , dále projekce sou-
těžních studentských fi lmů ve velkém 
sále KD a projekce spojené s diskuzí 
s režiséry, které budou probíhat v ma-
lém sále KD. Rozhodně je na co se tě-
šit! Přijďte podpořit mladé fi lmaře a 
český fi lm. Všichni jste srdečně zváni, 
staňte se součás   START FILM FESTu!

(Více o fes  valu na str. 12 - 13)

Průmyslová zóna
V průmyslové zóně se dokončuje 

nová komunikace, která bude slou-
žit pro další investory. Má již i svoje 
jméno, neboť zastupitelstvo města 
rozhodlo, že se bude jmenovat ulice 
Výrobní. Tato komunikace spojuje 
ulici Průmyslovou se silnicí druhé tří-
dy číslo 388 směrem na Rodkov. Kro-
mě samotné komunikace zde byly 
vybudovány autobusové zastávky 
pro obousměrný provoz. V rámci 
akce byly vystavěny kompletní inže-

nýrské sítě, tedy dešťová i splašková 
kanalizace, vodovod, přeložení elek-
trické sítě, op  cká síť, veřejné osvět-
lení, plyn. Co je také potěšující, že 
o průmyslovou zónu byl velký zájem 
hlavně mezi bystřickými podnikateli 
a již teď máme nově vybudovanou 
průmyslovou zónu prak  cky obsa-
zenou. Celková inves  ce činila ne-
celých 23 miliónů korun, přičemž 
17 miliónu byla dotace.

Josef Vojta, místostarosta
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

prace@werawerk.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN  ZÁŘÍ 2017

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

Vzpomíná manželka, dě   
s rodinami, vnoučata a dvě 

pravnučky.

VZPOMÍNKA
Dne 6. srpna 2017 

uplyne 10 let, co nás náhle 
opus  l pan 

MIROSLAV SUCHÝ 

Sňatky

Úmr  

Jubilan  

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
 chou vzpomínku. Manželka 

a synové s vnoučaty.

VZPOMÍNKA
Dne 17. srpna uplyne 5 let, 

kdy nás opus  l drahý manžel, 
ta  nek a dědeček, pan 

VLADIMÍR MENŠÍK 

S láskou a úctou vzpomíná 
rodina Drdlova.

VZPOMÍNKA
Dne 15. srpna 2017 uplyne 

10 let od úmr   naší milované 
maminky a babičky, paní 

EVY DRDLOVÉ 

  1.7. Tereza Hořáková
 Vojtěch Stárek
  8.7. Marie Šejnohová
 Lukáš Prokop
  8.7. Veronika Palečková
 Tomáš Beno
15.7. Veronika Šešulková
 Radovan Straka
15.7. Stanislava Slabá
 Mar  n Šejnoha
15.7. Petra Romanová
 Miloslav Ungr
22.7. Jana Polanská
 Roman Szenczi
22.7. Vladimíra Střešňáková
 Zdeněk Pelikán
 

SRPEN 2017
Ladislav Havlík 90 let
Vlas  mil Brázda 90 let
Jaroslav Uher 88 let
Quido Künzel 86 let
Fran  šek Chládek 85 let
Otakar Toman 80 let
Marie Romanová 75 let
Miloslav Dofek 75 let
Jaroslava Musilová 75 let
Marie Kolaříková 70 let
Anna Dvořáková 70 let
Jaroslava Mazourková 70 let

ČERVEN 2017
22.6. Roman Lupoměch 44 let

 
 

 hledají 

pracovnici pro zahradnické práce 
 
 
Požadujeme: 
- zkušenosti v oblasti údržby ve ejné zelen  
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci  
Nabízíme:  

- odpovídající finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  zaslat stru ný životopis s fotografií mailem na 
kekrt@ts-bystrice.cz nejpozd ji do 18.8.2017. 
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ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA ZPRÁVY Z KARASÍNA

ING.  VĚRA VANČOVÁ – VEDOUCÍ ODBORU BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
„Každý člověk si musí uvědomit, že za bydlení se musí pla  t všude.“

Paní vedoucí, jak radostná je prá-
ce na bytovém odboru? 

Práci vedoucí odboru bytového 
hospodářství vykonávám již 17 let, 
a za tu dobu jsem zde zažila setkání 
s občany příjemné a někdy i méně 
příjemné. Občas zde řeším velice slo-
žité situace při jednání s lidmi, kteří 
se dostanou do problémů a potře-
bují pomoc. Jejich bytová a fi nanční 
stránka není dobrá, někdy mají i zdra-
votní problémy a potřebují poradit 
jak dál, domluvit se na splátkách za 
dlužné nájemné, případně řešit by-
dlení při rozvodu nebo úmr   blízké 
osoby. Jindy naopak zažívám radost-
né chvíle s těmi, kteří získají ve vý-
běrovém řízení byt a jsou spokojeni 
s  m, že budou mít kde bydlet. A za 
nějakou dobu nám přijdou oznámit 

pro nás důležité informace, že mají 
nového partnera a narodilo se jim 
dítě, a tak s nimi prožíváme i příjem-
né okamžiky jejich života. 

Co všechno lze zažít s nedobrými 
nájemníky či uživateli bytů?

Pozi  vní je, že těch slušných ná-
jemníků je za  m většina. Ale někteří 
nejsou schopni dodržovat základní 
pravidla slušného chování, obtěžují 
ostatní svým jednáním, třeba ruší 
noční klid, dělají nepořádek, kouří ve 
společných prostorách domu. Další 
skupinou jsou lidé, kteří přestanou 
pla  t nájemné, svoji situaci se ne-
snaží s námi řešit, nespolupracují, 
nepřebírají poštu, a to pak dojde tak 
daleko, že jsme nuceni jim ukončit 
nájemní smlouvu a dojde k vyklize-
ní bytu. Ve spolupráci s exekutorem 
vyklízíme takovéto nájemníky a věř-
te, že je to velice nepříjemná práce. 
Přijdete do bytu a na základě soudní-
ho rozhodnu   vyklízíte byt i všechny 
osoby z něj bez bytové náhrady. Ale 
i to patří k náplni mé práce a každý 
člověk si musí uvědomit, že za bydle-
ní se musí pla  t všude.

Můžete představit jmenovitě své 
pracovníky a stručně dodat jejich 
pracovní náplň?

Město Bystřice nad Pernštejnem 
vlastní 1 847 bytů, které máme ve 

správě a provádíme zde i údržbu. 
Město vlastní i mnoho nebytových 
prostor, kde pracovníci odboru by-
tového hospodářství provádí údržbu 
a také úklid. Moje dvě kolegyně, Ing. 
Vladimíra Peňázová a Lenka Vojtová, 
mají na staros   veškerou evidenci 
bytů i nájemníků, provádějí předpis 
nájemného a služeb souvisejících 
s bydlením, předávají a přebírají byty 
a vedou všechnu korespondenci 
týkající se nájmu. Dále spolupracují 
s exekutorem, soudem, případně in-
solvenčním správcem při vymáhání 
dlužného nájemného. Dalšími spo-
lupracovníky jsou údržbáři Mar  n 
Beno, Pavel Prokop, Josef Hrůza, Petr 
Roman a Radek Červený. Tito pánové 
pracují pod vedením mistra údržby 
Jana Petríka. Provádějí v bytových 
i nebytových prostorách údržbářské 
práce, dále v bytech dělají na základě 
požadavků nájemníků různé opravy. 
A v neposlední řadě jsou spolupra-
covnicemi Jana Hamerníková, Iva 
Nykolivová, Blanka Maděrová a Hana 
Trhlíková, které uklízejí prostory 
městského úřadu, muzea, knihovny 
a domu s pečovatelskou službou. 

Můžete nám představit Vaše nej-
bližší?

Jsem vdaná, mám tři dospělé syny, 
dva z nich už mají své vlastní rodiny a 
nejmladší syn ještě studuje vysokou 

školu. Velkou radost mi dělají vnou-
čata Nela, Tobiáš a Eliška. 

Jak nejraději trávíte volný čas? 
Velmi ráda cestuji, ať po republi-

ce nebo do zahraničí. S manželem 
rádi jezdíme na různé pobyty spoje-
né s poznáním krásných míst, které 
jsme doposud nikdy nenavš  vili. Po-
sledním místem, které mě opravdu 
nadchlo, byl pobyt v Kroměříži, kde 
jsme navš  vili nádherně zrekonstru-
ovanou Květnou zahradu a zámek.  
Pokud mi zbyde volný čas, trávím ho 
nejraději se svými blízkými a s vnou-
čaty. 

Na co se nejvíce těšíte v nejbližší 
budoucnos  ?

Člověk se musí těšit i z maličkos  , 
které jsou součás   každodenního 
života. Pokud má člověk kolem sebe 
lidi, které má rád, je spokojen. Já se 
v blízké době těším na setkání se spo-
lužáky z gymnázia, se kterými jsem 
se již několik let neviděla. Při příleži-
tos   111. výročí založení gymnázia 
v Rumburku bude den otevřených 
dveří a bude možnost prohlédnout 
si prostory budovy, kam jsem čtyři 
roky chodila. Doufám, že se setkám 
i s těmi, kteří bydlí na rozdíl ode mne 
nedaleko místa, kde studovali, ale na 
srazy spolužáků moc nechodí.  

Ptal se Hynek Jurman

Letní kino Bratrušín 

Sraz rodaček z Bratrušína 

Letos k nám na Bratrušín poprvé zavítalo putovní letní kino pod záš  tou 
Mikroregionu Bystřicko. Promítalo se ve dnech 4. 7. - 6. 7. 2017 vždy po se-
tmění na tenisových kurtech. Třídenní maraton fi lmů zahájila pohádková ko-
medie Anděl Páně 2, ve středu přišla na scénu roman  cká komedie Všechno 
nebo nic a poslední den se promítala komedie Bezva ženská na krku. Pro 
dě   byl připraven skákací hrad a trampolína. Organizátorům děkujeme za 
vydařenou akci a pevně věřím, že se tu za rok zase sejdeme. 

Za obec Bratrušín  Helena Filipi

Pirátská slavnost
V naší malebné obci máme mnoho ak  vních žen, které přišly s nápadem 

uskutečnit sraz rodaček z Bratrušína. Kdo jednou bydlel v této vesnici a měl 
zde i přátele, rád se opět po nějakém čase do těchto míst podívá a popovídá si 
se svými známými a přáteli, které zde znal. Akce se konala 15. 7. 2017 v míst-
ním kulturním domě, kde bylo přichystáno malé občerstvení.

Neděle 25. června byla nejen po-
sledním víkendem ve školním roce, 
ale pro dě   na Dvořiš  ch také dnem, 
kdy se místní výle  ště změnilo v ko-
ráb plný pirátů. Již u vchodu všech-
ny vítala velká pirátská vlajka, která 
otevírala brány na pirátskou slavnost. 
Ten, kdo nepřišel řádně vyzdoben, 
mohl nechat svůj obličej či jinou část 
těla ozdobit tetováním či malbou od 
úžasných a milých manželů Dudko-
vých z Bystřice. Poté, co dě   obdržely 
lodní lístky, mohly vyplout na cestu 
plnou méně či více složitých úkolů, 
po jejichž úspěšném zdolání je čekala 
odměna v podobě pirátského šátku 
a balíčku dobrot.  

Násled-
ně mohli 
v š i c h n i 
zhlédnout 
výcvik psů 
a posoudit 
š ikovnost 
a schopnos-
  nejlepších 

přátel člo-
věka a trpě-
livost jejich 
pánů. Loso-
vání dětské i 
hlavní tom-
boly bylo 

dalším příjemným bodem slavnos  . 
Značně nervózní rodiče a nedočkavě 
natěšené dě   bylo možné vidět při 
losování ceny – živé andulky, která se 
dostala do dobrých rukou a bude dě-
lat snad jen radost novým majitelům.  
Závěrem proběhly tradiční soutěže 
dospělých a dě  , které byly po zásluze 
odměněny krásnými a výbornými dor-
ty od paní Jany Cackové z Bystřice a za-
pity, jak jinak, než pirátským sektem.

Opět velice děkujeme všem spon-
zorům, díky nimž si všechny dě   
odnesly štědré dárky a snad i pěkné 
zážitky, které jim zpříjemnily konec 
školního roku.

KCH
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ZPRÁVY Z MĚSTA



STAROSTA  MĚSTA  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM

V Y H L A Š U J E 

dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice  

tajemnice/tajemník Městského úřadu  Bystřice nad Pernštejnem 
Zákonná kritéria pro jmenování vedoucí/vedoucího úřadu:

Vedoucí/vedoucím úřadu se může stát  fyzická osoba, která:
1. Splňuje  předpoklady podle § 4 zák. čís. 312/2002 Sb., v platném znění, která je:

- státním občanem ČR, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk

2. Splňuje  předpoklady podle § 5 zák. čís. 312/2002 Sb., v platném znění:
Má nejméně tříletou praxi 

a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činnos   v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy 

v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

    Délka praxe podle odstavce a), b)  a  c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce
3. Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění 

-     není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 cit. zákona
-     skutečnos    uvedené  v §  2 odst. 1, písm. a) a  b)  tohoto zákona dokládá uchazeč osvědčením  
      vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnos   uvedené v § 2 odst. 1, písm. d)  až  h)  čestným prohlášením 

Požadavky zaměstnavatele:

· vysokoškolské vzdělání 
· znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů, zákona č.  312/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů 

· komunikační schopnos  , časová fl exibilita, organizační a rozhodovací schopnos  
· samostatnost, spolehlivost, seriózní vystupování  
· dobrá znalost a dovednost práce na PC 
· ŘP skup. B
· praxe ve veřejné správě a zkoušky zvláštní odborné způsobilos   výhodou
· vysokoškolské vzdělání v oboru právo výhodou
· znalost cizího jazyka výhodou
· nástup: 1. 1. 2018

Platové podmínky se řídí zák. čís. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platové zařazení tř. 12.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 30. 8. 2017:

 písemně poštou nebo osobně na adresu: Město  Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem.
Obálku označte heslem „Výběrové řízení tajemnice/tajemník – neotvírat“.

 přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitos  : 
- jméno, příjmení,  tul uchazeče  
- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost uchazeče 
- místo trvalého pobytu uchazeče 
- číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
- telefonní spojení na uchazeče
- datum, podpis uchazeče  

 k přihlášce se připojí :
 -  životopis, ve kterém se uvedou  údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných  znalostech a dovednostech týkajících se
 správních činnos  
 -  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též  obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost
 vydaný domovským státem; pokud takový  doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání      

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Bystřici n.P., dne 1. 8. 2017
Ing. Karel Pačiska
starosta
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ORELSKÉ STŘÍPKY - 4                     JOSEF JINDRA
a vojny) prožil v Bystřici n. P. Vyučil se 
v oboru chirurgický mechanik pro 
podnik Chirana v Novém Městě n. M. 
Po povinné vojenské službě navíc dál-
kově dostudoval střední průmyslovou 
školu. Většinu svého profesního živo-
ta byl vedoucím mistrem v bystřické 
pobočce podniku Chirana (později 
přejmenováno na Medin), kde kro-
mě odborné práce bylo náplní jeho 
zaměstnání také vedení a organizace 
převážně ženského kolek  vu. Po zru-
šení detašovaného pracoviště Chirany 
v Bystřici n. P. založil se svým švagrem 
malou soukromou fi rmu, která nadá-
le spolupracovala i s novoměstským 

Medinem. 
V roce 1992 se stal starostou bys-

třického Orla a převzal nelehkou 
pozici vedení této organizace. Po 
navrácení Orlovny (bývalé KINO) na 
začátku devadesátých let to  ž probí-
haly veškeré opravy brigádnicky, po-
případě místními řemeslníky. Budova 
byla ve velmi špatném stavu a navíc 
nevyhovovala přísným požadavkům 
na sportovní využi  . Rekonstrukce 
probíhala za „plného provozu“ mno-
ho let a stále vyvstávaly nové stavební 
problémy.  V roce 2000 bylo proto roz-
hodnuto přistoupit k celkové přestav-
bě Orlovny na víceúčelovou budovu, 

která by poskytovala dobré zázemí 
jak pro orelskou činnost kulturní, tak 
sportovní. Pan Jindra byl pověřen 
jednáním o poskytnu   státní dotace, 
výběrovým řízením na stavební fi rmu 
a také dohledem nad probíhajícími 
prácemi. Díky jeho osobnímu nasaze-
ní a umění jednat s lidmi se podařilo 
fi nanční prostředky zajis  t. Bohužel se 
již v tomto období začala projevovat 
zákeřná nemoc, které po dvouletém 
boji podlehl - zemřel 5. února 2004. 
Dokončení rekonstrukce Orlovny a je-
jího znovuposvěcení v srpnu 2009 se 
tak, bohužel, nedožil.

Jitka Čechová
Narodil se 28. února 1942 na Ková-

řové, ale celý život (kromě doby studia 

Výstava „Vítochov od minulos   
do současnos  “ skončila a nezbý-
vá, než poděkovat všem, kteří přišli, 
a to v naprosto neočekávaném počtu. 
Děkujeme za pochvalnou kri  ku i pří-
padná upozornění na nesrovnalos  , 
obojího si ceníme.

Jsme rádi, že se podařilo s pod-
porou SDH Vítochov a města Bystři-
ce nad Pernštejnem, spoluobčanů, 
rodáků a dalších uspořádat výstavu, 
která umožnila lidem zavzpomínat, 
připomenout událos   již dávno mi-
nulé i ty novější. Vidět na fotogra-
fi ích ty, které již potkat nemůžeme 

ZPRÁVY Z VÍTOCHOVA

Zbláznil se svět, nebo já?
Před rokem 1989, za dob vlád-

nu   dělnické třídy, jsme byli svědky 
různých přehmatů, paradoxů a ne-
logických požadavků doby. Nebylo 
vše tak špatné, jak se dnes podává. 
Cizina nám záviděla některé prak  ky 
o oblastech sociálních, zdravotnictví, 
školství, zemědělství, sportu a tělový-
chovy. Moc se nepřipomíná, že jsme 
neměli skoro žádný vnitřní dluh. Lid 
se vzbouřil a na kašnách plamenně 
hovořil. Zvonil klíči a připravoval no-
vou dobu bez šikany a zásahu státu do 
svobodného světa. Bude demokracie. 
Lid již nebude plnit nesmyslné poža-
davky. Svobodné podnikání nastartuje 
konkurenční prostředí, které přinese 
vyšší kvalitu potravin a konec konců 
všech výrobků. Všichni zbohatneme! 
Budeme boha   jako sousední Němci. 
Budeme moci cestovat, kam se nám 

zachce, bez obav z kontrol a devizo-
vých příslibů. Volný pohyb zboží jej 
zlevní ke spokojenos   všech. Lidé se 
budou mísit a zakládat mezinárodní 
manželství a spolky. Z dnešního po-
hledu, jak naivní!

Začnu jenom zlehka. Kontrola 
rychlos   jízdy kde kým, odběru vody, 
kouření, komínů, kotlů, alkoholu, od-
padků, technických kontrol, energe-
 cké třídy elektrospotřebičů, vyplňo-

vání nesmyslných hlášení, vyhlášek, 
příkazů nebo zákazů. Opět tu máme 
skupinu lidí, která přesně ví, co je pro 
ostatní správné a nepřekročitelné. Ta 
skupina je ale velmi úzká (poslanci 
a senátoři). Je jasné, že většina sou-
hlasí s  m, že krást se nemá, že při 
jízdě motorovým vozidlem se nemá 
pít alkohol, nemá se nalívat mladist-
vým, nebo z auta nemá vytékat olej. 

Myslím, že i bez zákona je společenský 
úzus – nekouříme v kostele, ve škole, 
na úřadu nebo ve sportovní hale. Co 
ale se skupinou odpovědných lidí, kte-
ří pod záminkou chtějí vydávat zákazy, 
příkazy, šmírovat, omezovat osobní 
svobody, lézt do domů a bytů i zahrad. 
Kde je hranice? 

Možná jednou budete překvape-
ní, až k vám domů přijde kontrolor 
a bude prověřovat postup vaší osobní 
hygieny, protože je to jednak správné 
a za druhé zachrání  m planetu před 
infekcemi a nákazou přenosnými cho-
robami. Že to zní absurdně? Možná, 
ale ještě několik nápadů a přestane-
me se divit. Vždyť již dnes můžeme 
dostat dýchnout na pramici s rodinou, 
když si po dobrém obědě a jednom 
pivečku jedete pročis  t hlavu na hla-
dině rybníka. Jíme druhořadé potra-

viny, které jsou vydávány za bio. Má 
nám být přidělen kdovíjaký migrant. 
Za alterna  vní zdroje energie pla  me 
zlodějům miliardy a nezdá se nám to 
divné. Zrušili nám standardní žárov-
ky a ruší igelitové tašky. A takto bych 
mohl pokračovat do nekonečna.

Naši mocipáni nás ženou do 
ohradníku jako ovce a my jim při tom 
s úsměvem pomáháme. Společnost 
věnuje všechnu svoji energii shánění 
peněz, které proměňuje za komerční 
konzum kde čeho. Nikoho skoro nic 
nezajímá (možná kromě nekonečných 
seriálů). Co morálka, ohleduplnost 
k ostatním, manželská odpovědnost, 
výchova dě  , péče o seniory rodiče, 
příprava na vlastní stáří?             

Přemýšlejte se mnou – svoboda je 
to nejcennější, co můžeme mít!                                                                                   

Karel Pačiska

a vzpomenout, čím byli jedineční. 
Díky mnoha fotografi ím, nejen od 
pana Fran  ška Mačenky, jehož ob-
rázky jsou rozesety snad ve všech 
místních chalupách, opět spatřit 
obec a okolní krajinu tak, jak vypada-
la před léty. Připomenout, že i u nás 
se pořádaly hody, hrálo se divadlo, 
chodilo se do školy, pracovalo se těž-
ce na poli. Současnost se podařilo na-
s  nit jen nepatrně vzhledem k ma-
lým výstavním prostorům, ale jsme 
přesvědčeni, že to, jak žije Vítochov 
nyní, je poznat ihned po příjezdu do 
obce. Klidné,  ché, upravené místo, 

kam se každý rád vrací.
Děkujeme všem za pomoc při pá-

trání po pomístních názvech. Rádi 
bychom je uchovali pro budoucí ge-
nerace.  Na stránkách obce www.vi-
tochov.cz je uveřejněn formulář, kte-
rý stále můžete vyplňovat a zasílat na 
adresu: hanusova1515@seznam.cz, 
případně poštou, či předat osobně, 
záleží na vašich možnostech.

V neposlední řadě děkujeme těm, 
kteří se ak  vně zapojili při přípravě 
výstavy, poskytli ochotně mnoho 
pokladů ze svých domácích archivů 
i všem, kteří pomáhali doplňovat 

chybějící údaje, záznamy o osobách 
a dávali k dobru svoje zážitky, ať z ná-
vštěvy divadelního představení před 
40. lety nebo ze školy.

Naše obavy, aby někdo nebyl mr-
zutý, když sám sebe na výstavě obje-
ví, se rozplynuly. Naopak bylo vidět, 
jak mnozí hledají nejen své předky 
a jsou nadšení.

Děkujeme všem návštěvníkům, bylo 
nám potěšením  - manželé Hanusovi.

PODĚKOVÁNÍ

6. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



RŮZNÉ

O rodu Mi  rowských v centru Eden
Dne 26. 8. proběhne v rámci oslav Dožínek v centru Eden 

přednáška o rodu Mi  rowských a o jejich vazbách na bystřický 
region. Přednáška začne v 16.30 hodin a bude probíhat v se-
minárním sále centra. Vstupné do areálu se od 16.30 hodin 
nebude vybírat. Zajímavým povídáním o rodu Mi  rowských 
nás provede pan Dr. Jiří Šmíd – kronikář městyse Nedvědice. 
Přednáška bude doplněna promítáním historických fotogra-
fi í a v závěru bude prostor i pro diskusi. Předpokládaný konec 
v 18.30 hodin. Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o rodu, 
který se podílel na utváření vzhledu nynějšího Panského dvo-
ra v centru Eden, ale i dalších zajímavých míst v našem okolí.

Za darovanou krev do EDENU
Vlas  mil Škrdlík z Domanínku přišel již po desáté na transfúzní stanici 

v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. Nejdříve jej sestřička zavolala na 
kontrolní odběr a pak už čekal v jídelně a popíjel čaj. „Poprvé jsem zde byl 
před pě   lety. Přivezl jsem sestru, která také daruje krev, a když už jsem byl 
tady tak jsem si řekl, že to taky zkusím,“ zavzpomínal Vlas  mil Škrdlík. „Je 
tady pěkné prostředí, milý personál a nemám žádné zdravotní problémy, 
takže budu určitě v dárcovství pokračovat,“ prozradil Vlas  mil Škrdlík. Za 
deset odběrů pak získal bronzovou Jánského plaketu a nově také vstupen-
ku do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. ,,Dárcovství krve je záslužná 
věc a proto se Centrum Eden rozhodlo, že podpoří tuto činnost. Věnujeme 
volné vstupenky a slevy na vstupné dárcům krve, kteří mohou navš  vit 
a prohlédnout si areál centra v běžné otevírací době nebo při některé z akcí, 
které pořádáme,“ uvádí J. Trávníčková - marke  ng centra Eden. V letošním 
roce doposud obdrželo bronzovou Jánského plaketu 29 dárců, stříbrnou 22 
a zlatou za čtyřicet odběrů dostalo třináct dárců. Ke konci června pak evidují 
na transfúzní stanici novoměstské nemocnice také tři držitele Zlatého kříže 
tře  ho stupně, kteří darovali krev celkem osmdesátkrát. V průběhu prázd-
nin pak na transfúzní stanici odbaví zhruba pět set dárců.

26. 8. DOŽÍNKY NA EDENU

Vlas  mil Škrdlík při rozhovoru s MUDr. Olgou Pollakovou

PRODEJ VAJEC Z FARMY EDEN
Vejce od slepic z volného chovu můžete zakoupit každý den během 

otevírací doby centra Eden na pokladně od 9.30 do 18.00 hodin nebo 
v Café Ohrada od 11.00 do 17.00 hodin. Cena za kus je 3 Kč. 

Další informace na www.farmaeden.cz nebo na tel.: 730 898 699.

STARÝ HERBÁŘ BYSTŘICKÉ KVĚTENY
Do svých sbírek získalo Městské 

muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 
stošestnáct let starý herbář, v němž 
jsou uloženy doklady rostlin, sbírané 
v okolí města ještě v dobách Rakous-
ko-Uherska. A to i díky, mimo jiné, 
panu Mar  novi Szenczimu, bystřické-
mu občanovi. Sbírka byla uložena na 
půdě domu v Kostelní ulici č. p. 296.

Sestává z volně ložených listů o 
rozměrech 34 x 21 cm. Kromě vol-
ně ložených listů jsou zde obálky 
(dvouarchy; celkem osm) s českými 
nadpisy čeledí rostlin nebo větších 
skupin (lišejníky  aj.). Dokladů rost-
lin, mechorostů a lišejníků je celkem 
61. Z nich má 37 dokladů kompletní 
informace o druhu, naleziš   a datu 
sběru; 12 dokladů má pouze jméno 
a datum nálezu, chybí místo sběru; 
9 dokladů je zcela bez informací. Dal-
ší 4 listy jsou prázdné - na některých 
byly nalepené rostliny, ty tam nyní 
už nejsou a nemají ani popisy. Rost-
liny jsou na archy přilepeny úzkými 
proužky papíru (lepící pásky) nebo 
lepidlem. Vše je uloženo v tvrdých pa-

pírových slohách o velikos   36 x 25,5 
cm, ty jsou převázány dvěma stuhami.

Nejstarší sběr je z 11. dubna 1901 
(bledule), poslední sběr je 29. června 
1901 (chrpa). Není už také snadné 
zjis  t, kde jsou nyní mnohá místa, jme-
novaná jako naleziště: Keiserštejn, Daří-
kovec, Mařatka, Klapáčkova borovinka, 
Koruna ... Na tomto dále pracujeme.

Zřejmě nejvzácnějším dokladem 
je kociánek dvoudomý (pod jménem 
protěž dvoudomá) z Daříkovce. Tato 
rostlina patří na Bystřicku mezi sou-
časně nezvěstné rostliny, byť ještě 
před třice   lety si ji pamatuji z něko-
lika málo míst.

Již asi nezjis  me, kdo byl tvůrcem 
této sbírky. Podle doby sběru rostlin 
se lze domnívat, že se jedná o her-
bář pořízený nějakým studentem 
v jarním období roku 1901. Majite-
lem domu, v němž herbář dlouhá 
léta ležel zapomenutý na půdě, byl 
v roce 1901 Jindřich Ptáček. Zda v 
tomto domě tehdy žil student, který 
založil herbář, nebo zda jej přinesl 
do tohoto domu učitel tehdejšího 

studenta, nelze již 
zjis  t.

Všechny položky 
herbáře jsou naske-
nované v dobrém roz-
lišení, každá položka 
má svou "dokumen-
taci" včetně současně 
akceptovaných jmen 
i vědeckých názvů. 
To je k dispozici v 
digitální formě pří-
padným zájemcům 
v muzeu, takže není 
zapotřebí herbář vždy 
znovu otevírat.

Pro úplnost uvá-
dím, že současný 
herbář bystřické kvě-
teny je průběžně do-
plňován, obsahuje již 
většinu druhů rost-
lin na Pernštejnsko-
bystřicku rostoucích 
a má nyní přibližně 
1500 položek.

J. Čáp
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Historie uranu na Rožínce (2. část)
Pro ubytování, stravování a kan-

celáře prvních pracovníků byla již na 
podzim 1957 přebrána budova zámku 
Mitrovských, kde byla dosud dětská 
ozdravovna. Pracovalo, žilo a spalo se 
v jedné místnos  , zvláště po přestě-
hování podnikového ředitelství, kdy 
nebyl dosud dohotoven první dřevě-
ný barák Delta III. Postele stály vedle 
psacích stolů, jednotliví pracovníci se 
střídali na směnu i při odpočinku. Šatny 
a umývárny byly proza  mně umístěny 
v dřevěných barácích, postavenými ješ-
tě průzkumem na jednotlivých praco-
viš  ch. Teplá voda se ohřívala v hrncích 
a namísto sprch sloužila koryta, umístě-
ná mnohdy i pod širým nebem. 

S prudkým rozvojem oblas   začaly 
značné po  že a těžkos  ; nebyl to jen 
nedostatek prostorů pro kanceláře, 
šatny a umývárny. Velké po  že byly 
především s ubytováním. Zaměstnanci 
byli ubytováni v širokém údolí na uby-
tovnách, v hotelích i v soukromí; vázlo 
stravování v důsledku nedostatečné 
obchodní sítě a nedostatku pitné vody; 
ob  žné bylo vybudovat síť linek ČSAD, 
a proto zpočátku obstarávaly dopravu 
jen podnikové autobusy. Zároveň bylo 
zapotřebí řešit řadu otázek, týkajících 
se životních osudů mnoha rodin. Již 
v roce 1959 se stěhují první rodiny 
do nových moderních bytů na sídliš   
v Dolní Rožínce a zároveň byla zaháje-
na výstavba sídliště v Bystřici, ubytoven 
na Dolní Rožínce i přímo na dole KHB.

Výstavba povrchových objektů a vel-
korysá koncepce bytové výstavby v Tiš-
nově, Bystřici i v Novém Městě byla 
podmíněna ověřením zásob uranové 
rudy. V podzemí se proto fronta práce 
rozrůstala do šířky i do hloubky. Geolo-
gický průzkum začal 1. listopadu 1958 
hloubit šachtu na Olší, během roku 
1959 převzal důl KHB pracoviště v ob-
las   dnešního dolu R II (stávající šurf 
č. 27), 1. května 1959 začalo hloubení 
nové jámy R II a vytvořil se tak tře   důl-
ní úsek – Jasan. V tomto období byly 
veškeré hornic-
ké práce řízeny 
z KHB. Pro územ-
ní rozsáhlost pra-
covišť i z důvodu 
nárůstu hornic-
kých prací byl 
od počátku roku 
1960 ustaven důl 
Rudý Říjen Olší, 
na kterém  se 
v letech 1960 – 
1961 produkova-
la převážná část 
radioaktivního 
materiálu oblasti.

Rozhodujícím 
rokem pro per-
spek  vu rožínec-
ké oblas   je rok 
1962. V květnu 
tohoto roku do-
sáhlo hloubení 
jámy R I úrovně 
12. patra a po 

9. patro byly vyraženy překopy, které 
umožnily postupné rozfárání jednotli-
vých pater. Na základě ověřené geolo-
gicko – geofyzikální situace bylo rozhod-
nuto o výstavbě nových těžebních kapa-
cit. V blízkosti jámy R II, v místě bývalého 
šurfu, se pomocí předem předraženého 
komínu razila první kruhová jáma s vý-
stuží litým betonem v naší oblasti – jáma 
R III, určená pro těžbu severního křídla 
pod 12. patrem. Přes značné obtíže vzni-
kající následkem toho, co zprvu mělo 
ražbu urychlit (nedostatečná výdřeva 
šurfu i komínu zapříčinila časté závaly, 
které byly s velkou námahou uvolňo-
vány pancéřovými střelami) dosáhlo se 
v květnu 1962 hloubky 100 bm. Mimo 
to pokračovalo hloubení jámy Bukov, za-
hájené v roce 1960 tak, že koncem roku 
1962 byla jáma Bukov prohloubena na 
200 bm; prohlubovala se jáma Milasín 
přebraná od geologického průzkumu 
v úrovni 3. patra; pro otevřeni těžby 4. 
zóny bylo koncem roku 1962 zahájeno 
hloubení jámy R IV. Pro značný rozsah 
hlubinářských prací byl vyčleněn samo-
statný úsek pod vedením zkušeného 
Jana Matuly. Předáky jednotlivých hlu-
binářských kolektivů byli i tak vynikající 
pracovníci jako Mikuláš Litvák, který 
přešel v dubnu 1963 na hloubení R IV, 
později se ujal vedení prací na R III. Také 
ostatní pracoviště byla obsazena nemé-
ně zkušenými pracovníky; prohlubování 
R I a hloubení R IV vedl předák Majerník, 
hloubení Bukova Stanislav Kinčl.

K značnému objemu prací per-
spektivního a investičního charakteru 
přistupoval i  postupně vzrůstající plán 
kovu. Tomu odpovídal i narůstající počet 
důlních úseků, kterých začátkem roku 
1963 bylo celkem 6. Je proto logické, 
že k zlepšení operativnosti řízení došlo 
v druhé polovině roku 1963 k rozdělení 
dosavadního důlního závodu KHB na 
dva samostatné doly: Důl R I si ponechal 
svůj dosavadní název KHB, pro nový důl 
R II se vžil dřívější název tohoto účastku 
– podle stromu stávajícímu uprostřed 

silnice z Bystřice na Rožínku – důl Jasan.
Na dole R I – KHB byly vytvořeny čtyři 

důlní úseky,, jejichž prvními vedoucími 
se stali zkušení horníci Dostál, Bednarčík, 
František Brázda a František Kikrle. No-
vým vedoucím dolu byl na krátkou dobu 
jmenován Ing. Bočkoř; v roce 1964 však 
důl opět řídil Ing. Jaroslav Stuchlík, který 
byl závodním dolu KHB od roku 1961 do 

roku 1968, kdy se stal ředitelem celého 
rožíneckého podniku. 

Článek je přepracováním historie do-
bývání uranu na Dolní Rožínce, kterou 
sestavil autor k 20. výročí trvání dolu 
Rožná I (KHB) a vyšel jako součást proje-
vu v závodním časopise URANIT č. 16  9. 
září 1977. 

Petr Dvořáček

Stavba panelových domů na sídliš   I. v Bystřici

Důlní vozíky se do těžních klecí narážely ručně

Taktéž na oběhu vozíků převažovala práce rukou
Vrcholem mechanizace mimo lopaty a gracky byla ruční pneuma  cká sbíječka

Pro novou jámu R II a později důlní závod 
bylo pojmenování JASAN odvozeno od 
stromu, který stál uprostřed silnice Bystři-
ce – Rožínka. Na stromě visel „svatý obraz“, 
jakou událost připomínal snad někdo z pa-
mětníků připomene.
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KULTURA

Bystřická Univerzita tře  ho věku bude pokračovat i po prázdninách 
Město Bystřice nad Pernštejnem  

zahájilo pilotním programem  pro-
jekt, jehož cílem je  vzdělávat a ak  -
vizovat seniory,  podporovat pro-se-
niorské ak  vity, zdravý životní styl 
a mezigenerační solidaritu a spolu-
práci. Od dubna do června proběhly 
4 zahajovací akce, na kterých jsme 

Čtvrtek 7. 9. 2017  ve 13.30 hodin
Přednáška na téma: Na cestě s pamě   
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Jana Vejsadová 

Čtvrtek 21. 9. 2017 ve 13.30 hodin
Přednáška na téma : Cesta po Nepálu   
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor : Ing. Ferdinand Šmikmátor

Čtvrtek 12. 10. 2017 ve 13.30 hodin 
Přednáška na téma: Fakta a mýty o zdravé výživě aneb proč jsme nemocní
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka : MUDr. Andrea Stalmachová 

Kromě výše uvedených obecných přednášek připravilo město ve spolupráci se ZŠ  Nádražní a ZUŠ  několik volitelných cyklů přednášek, které budou rovněž 
zakončeny příslušným cer  fi kátem. Lektory těchto přednášek budou učitelé příslušných škol.

si chtěli ověřit zájem o námi připra-
vené přednášky.  Byli jsme příjemně 
překvapeni zájmem seniorů nejen 
z Bystřice, ale i Projekt je zaměřený 
především na  organizování prak  c-
kých cvičení a přednášek  na témata 
zajímající okolních obcí. Dubnové 
přednášky na téma „Bylinky, jarní 

detoxikace těla“ se zúčastnilo 45 se-
niorů, v Zahradním centru Strakovo 
se na přednášce spojené s prak  c-
kými ukázkami sešlo 2. května 64 
lidí, květnovou přednášku „Nedo-
volte mozku stárnout“ navš  vilo 37 
seniorů a návštěvu centra EDEN si 
nenechalo ujít 50 seniorů. 

Městský úřad připravil na období 
od září do Vánoc další přednášky, za 
jejichž absolvování obdrží účastníci 
cer  fi kát. Jedná se o cyklus obec-
ných přednášek, které jsou zamě-
řeny na témata, která byla v rámci 
provedené ankety zmiňována jako 
nejžádanější.

Čtvrtek 26. 10. 2017 ve 13.30 hodin 
Přednáška na téma: Stará Bystřice ve fotografi ích
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P.,  zasedací místnost v 1. podlaží
Lektor: PhDr. Vladimír Cisár  

Čtvrtek 9. 11. 2017 ve 13.30 hodin
Přednáška na téma: Praxe všedního dne v mimořádných situacích    
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Ferdinand Šmikmátor

Úterý 28. 11. 2017 v 9.30 hodin
Přednáška na téma:  Advent v Zahradním centru Strakovo – výroba vánoční de-
korace  
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1,  Bystřice n. P., půdní galerie 
Lektorka: Eva Munzarová

Základní škola Nádražní připravila kurz základů práce s počítači, který 
bude zahrnovat 5 lekcí zaměřených  na zvládnu   základní obsluhy PC. Tyto 
kurzy  mohou samozřejmě pokračovat ve 2. polole   výukou na  vyšší úrovni. 
Aby byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků tohoto  kurzu byl stano-
ven na 15 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut činí 50,- Kč.

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účinky hudby) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů 
bude zahrnovat 6 lekcí. O léčebných účincích hudby říká lektorka Mgr. Lenka Macháčková : „Hudba, tanec i zpěv měly po  síce let a v mnohých kulturách 
ještě i dnes mají podstatně jinou funkci, něž předvádět se publiku, jak je to teď běžné např. na koncertech. V dobách, kdy ještě zpívali a tančili všichni bez 
ohledu na talent a vzdělání a čas a prostor se neměřil penězi, léčil zpěv jedince, posiloval vztahy mezi lidmi i celou společnost. Mnoho dospělých ztra  lo 
kontakt s hudbou, nebo přinejmenším s jejím ak  vním provozováním i díky necitlivým přístupům učitelů nebo svého okolí a je svázáno strachem a nejisto-
tou, případně ostychem z toho, že „neumějí zpívat“. Vynikající muzikoterapeut Lubomír Holzer říká: „Dýcháš-li – umíš zpívat. Tluče   srdce? Máš rytmus.“ 
Nemusíte tedy umět zpívat jako Karel Go   ani hrát na hudební nástroj. V muzikoterapeu  ckých hodinách bude možnost odbourat zábrany, setkávat se 
s milými lidmi, naučit se vnímat hudbu a rytmy v jiných rovinách, posilovat sebevědomí, trénovat sluch, získat dobrou náladu a pocí  t nový příval energie. 
To vše díky poslechu vybrané hudby, ale i ak  vnímu zapojení při hře na bubny a jiné rytmické nástroje. Zároveň s duchem posílíme i tělo zapojením různých 
svalových skupin, procvičíme jemnou motoriku, ale hlavně si předáme vzájemně ten vzácný dar společnos   druhých lidí”.

Arteterapie představuje 6 výukových bloků po 90 minutách. Každá lekce je zaměřena na jednu z osobnos   českého a světového výtvarného umění. Každá 
lekce zahrnuje  teore  ckou a prak  ckou část. Část teore  cko – poznávací seznámí účastníky kurzu s autorem a jeho nejlepšími díly a jejich zajímavostmi. 
Část prak  cká – workshop představuje vlastní výtvarnou tvorbu ve stylu probíraného mistra.  

Aby byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků  kurzů muzikoterapie i arteterapie byl stanoven na 10 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 
minut činí 50,- Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie : 
Pondělí   2. 10. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 16. 10. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 30. 10. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 13. 11. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 27. 11. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 11. 12. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, 
Bystřice n. P., přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Cyklus přednášek arteterapie : 
Pondělí   9. 10. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 23. 10. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   6. 11. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 20. 11. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   4. 12. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí 18. 12. 2017 od 900 do 1030 hodin 
Místo konání : Základní umělecká škola, Nádražní 1300, 
Bystřice n. P., přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. et Mgr. Veronika Zemanová 

Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek základní obsluhy PC, muzikoterapie a arteterapie je závislé na počtu přihlášených zájemců, žádám zájemce o 
jednotlivé kurzy, aby se závazně přihlásili nejpozději do 15. 9. 2017 na emailovou adresu: eva.spatkova@bystricenp.cz nebo osobně na městském úřadu 
v kanceláři tajemnice MěÚ - 1. podlaží, dveře č. 1.4. V přihlášce uveďte svoje jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. 

Rovněž tak pro přednášku na téma advent spojenou s výrobou vánoční dekorace potřebujeme znát  dopředu počet účastníků,  abychom mohli připravit 
materiál na výrobu vánočních dekorací. Proto i zájem o tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem v termínu do 15. 9. 2017 tajemnici 
městského úřadu.

Eva Špatková, tajemnice MěÚ

Cyklus přednášek základní obsluhy PC : 
Středa     1. 11. 2017 od 1430 do 1600 h.
Středa     8. 11. 2017 od 1430 do 1600 h. 
Středa  15. 11. 2017 od 1430 do 1600 h. 
Středa  22. 11. 2017 od 1430 do 1600 h. 
Středa  29. 11. 2017 od 1430 do 1600 h.
Místo konání: Základní škola, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 
Lektor: Mgr. Michal Neterda
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ 
V DDM BYSTŘICE N.P. NA ŠKOLNÍ 

ROK 2017/2018Naplňujeme náš slib a s velkou rados   Vám přinášíme druhé pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Je to práce dese  letého Tomáše 
Fučíka ze Základní školy v Prose  ně, která v letošní soutěži „Vysočina – moje 
budoucnost“ obdržela druhé místo v kategorii mladších žáků. Posuďte sami, 
jak promyšlené a realis  cké jsou představy Tomáše o vlastní budoucnos  .

Práce není redakčně upravována. Doplnili jsme pouze nadpis.

Krásný život

Narodil jsem se sice v Boskovicích, ale od narození žiju v malé 
vesničce Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem.

Vysočina se mi líbí, protože je tu krásná příroda a spousta 
krásných lesů. Máme velkou zahradu a na ní se pasou dvě 
holanské kozy. Hned za zahradou je ohrada s koňmi. A ta krásná 
příroda! Vlastníme spoustu lesů a luk.

Do školy chodím u nás v Prosetíně a jsem rád, že nemusím nikam 
dojíždět. Ale v budoucnosti budu jezdit do školy do Štěpánova 
nebo do Bystřice.

Můj budoucí život na Vysočině si představuji tak, že budu mít 
truhlářskou dílnu, protože rád pracuji se dřevem. Také bych 
chtěl chovat ovce, krůty, slepice a králíky, protože mám rád 
zvířata.

V budoucnosti bych se rád naučil jezdit na koni. Naši sousedé 
mají tažné koně, proto vím, jak je těžké se o ně starat. Takže si 
nemyslím, že bych je mohl chovat.

Až budu dospělý budu mít čtyři děti, budou se jmenovat Jan, 
Jakub, Kateřina a Tomáš. Manželka bude pekařkou. Chtěl bych, 
aby nějaké z mých dětí zdědilo mou dílnu. 

Jinde než na Vysočině bych žít nechtěl, protože je tu spousta 
Výhledů a také spousta možností k výletům a už na kole, na 
běžkách a nebo pěšky. Budu mít traktor a různé zemědělské 
stroje. Možná budu mít i ovocný sad a poníka pro ty děti. Chtěl 
bych mít i krávu, ale na to bych neměl čas. Také budu jezdit do 
lesa a tam pracovat.

Myslím, že to bude krásný život.

Tomáši, srdečně Tě o prázdninách zdravíme! Předpokládáme, že se těšíš 
z práce i přírody a moc Ti přejeme, aby se Tvé krásné plány naplnily.

Mikroregion Bystřicko a Eva Zamazalová

KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování ,pro dě   od 1.třídy

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - 10 lekcí modelování a glazování, 

KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro dě   a pro dospělé

VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro dě   od 3.třídy

VÝTVARNÝ - uži   různých výtvarných technik pro dě   od 1.třídy

KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků a polymerové hmoty 
FIMO 

KYTARA - akordy + doprovody (začátečníci, mírně pokročilí), vhodné pro 
dě   od 3. třídy

RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-   let, účast na soutěžích, získání 
rybářského lístku (cena není zahrnuta ve školném) 

PÉČE O KONĚ - základní péče o koně a jezdectví

KREATIVNÍ ŠPERK - výroba šperků a doplňků z různých materiálů pro dě   
od 4. třídy

STOLNÍ TENIS - základy hry, soutěže, turnaje, pro začátečníky i pokročilé

DESKOVÉ HRY - cvičení pamě   a tak  ky při známých hrách (dáma, Ak  -
vity, Česko,  atd.)

MODELÁŘSKÝ - výroba plas  kových a papírových modelů letadel, lodí atd.

HRY NA PC - seznámení s počítačem prostřednictvím hry, základy obsluhy

UŽIVATELÉ PC - základy prak  ckého využi   PC (texty, obrázky, zvuk, video, 
složení PC), začátečníci i pokročilí

ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na soutěžích, vhodné pro dě   
od 1.třídy

VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení

3D TISK – tvorba 3D modelů a jejich  sk

MERKUR – tvorba modelů z legendární stavebnice Merkur

VAŘENÍ - základy kuchařského umění pro dě   i dospělé. Hotová jídla dě   
přímo sní nebo si odnesou domů.  

BADMINTON - základy jednoho z nejrychlejších sportů, který se hraje 
přes síť

ORIENTÁLNÍ TANCE - radost z pohybu při orientální hudbě

AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, gu-
mové expandery, pedalo, bosu...  

ROZTLESKÁVAČKY – dynamická hudba, tanec a práce s pompony 

MAŽORETKY - pro dívky od 1.třídy-taneční průprava, vystoupení na ak-
cích, zapůjčení kostýmů, 

AIRSOFT – moderní druh vojenského sportu podobný paintballu 

STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, duben-květen na střelnici z maloráž-
ky, účast na soutěžích, vhodné pro dě   od 1.třídy 

ŠACHY - základy šachové hry, cvičení pamě  , postřehu, tak  ky atd.

JUDO - pro dě   i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilos  

JUDO SEBEOBRANA - základní techniky založené na systému Aiki a 
Džúdžucu. Vhodné i pro ženy. Pro vážné zájemce i boj s nožem a 
krátkou tyčí. Možná i profesní sebeobrana (Policie, Armáda, CBS). 
Od 17-   let. 1,5 hodiny týdně.

SEBEOBRANA PRO ŽENY – kurz pro ženy a dívky o dese   lekcích

ŠITÍ – nejlepší oblečení je to, co si vyrobíte sami

PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce

Více informací najdete na www.ddmbystrice.webnode.cz

OZVĚNY VYSOČINY 
VYCHÁZEJÍ PODRUHÉ

Vše, co ví Hynek Jurman o Vy-
sočině, napsal do knihy Ozvěny 
Vysočiny. Jednak jde o prezenta-
ci zajímavos  , od památek přes 
osobnos   (spisovatelé, malíři, hu-
debníci, sportovci, herci) až po řeky 
Vysočiny. Je tu i jedna literární kapi-
tolka, něco veršů, lyriky i povídka, a 
také řada kapitol cyklis  ckých repor-
táží po Vysočině. Navíc i kapitola o 
záhadách v Číhoš  , Babicích a kolem 
smr   Anežky Hrůzové.

Autor na knize pracoval 36 let
a první vydání se na pultech ohřá-
lo pouhé čtyři měsíce. Nebýva-
lý zájem a samé kladné čtenář-
ské ohlasy vedly Hynka Jurmana 
k druhému vydání této knihy. Text 
je mírně aktualizovaný a opa-
kovaný křest oblíbené knihy pro-
běhne přesně po dvou letech, 25. 
8. 2017 v 17.00, ve Staré radnici ve 
Žďáře nad Sázavou. Pro příchozí 
bude zase připraveno nejedno pře-
kvapení a bude zodpovězen i jeden 

literární otazník. Vydání knihy pod-
poruje Město Bystřice nad Pernštej-
nem.                                                    red.
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ŠKOLSTVÍ

Ohlédnu   za úspěchy našich žákůDalší školní rok s Erasmem na ZŠ Nádražní

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Vážení rodiče, 
 ředitelství Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615 
 

oznamuje, že začátek školního roku 2017-2018 bude zahájen 
v pondělí  4.9. 2017 v 8:00 hodin pro žáky 2.-9. ročníků 

 ( přezůvky a psací potřeby )  
a slavnostní uvítání žáků  1. tříd v 9:00 hodin v projektové 
místnosti ( vchod družiny).  

Zájemci z řad prvňáčků o školní družinu se dostaví v 8:30 hodin do projektové 
místnosti. 

 

„Speciální škola“ v Bystřici existuje!
V měsíci říjnu 2016 jsme si připo-

mněli již 55 let od doby, kdy škola 
přivítala první žáky. Současný ofi -
ciální název je Základní škola Byst-
řice nad Pernštejnem, Tyršova 106 
a navštěvují ji převážně žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
Ve škole se pouze nevzdělávají, ale 
také se účastní většiny ak  vit jako 
žáci škol běžných. Pro nezasvěcené 
si dovolím zmínit některé z nich.

Dvakrát ročně zajišťujeme pre-
ven  vní programy (vztahy mezi 
lidmi, nebezpečí drog,..), jednou za 
dva roky se zapojujeme do projektu 
První pomoc do škol, zajis  li jsme 
besedu s policistou. V bystřickém 
kulturním domě si nikdy nenechá-
me ujít představení Divadla Beze 
Jména nebo kulturní a výchovné 
programy a výstavy. Letos naši žáci 
jeli za kulturou i do Brna do divadla 
Polárka. Každoročně s žáky připra-
vujeme program na školní vánoční 

besídku, na jaře vystupujeme na 
náměs   při oslavách Dne rodin. V 
rámci speciálních škol dosahujeme 
pěkných výsledků v atle  ckém čtyř-
boji. Letos byli úspěšní všichni naši 
žáci v okresním kole recitační sou-
těže ve Velkém Meziříčí. Dlouhou 
tradici má u nás i ekologická výcho-
va. Sbíráme starý papír, plastová 
víčka, léčivé byliny, pomerančovou 
kůru, vysloužilé elektrospotřebiče 
a baterie. V rámci projektu Celé Čes-
ko čte dětem přiblížila žákům život 
v Asii a Austrálii paní Pavla Wilhel-
mová, zážitky z Nového Zélandu 
sdělila ředitelka školy Iveta Ostrý-
žová a s Ronjou, dcerou loupežníka 
nás seznámila paní Alena Vavříčko-
vá. Díky rodičům našich žáků jsme 
nemalými částkami přispěli nadaci 
Život dětem a Fondu Sidus,  pomá-
hajícím rodinám vážně nemocných 
dě  . S žáky ze základní školy v Lísku 
jsme strávili příjemné odpoledne 

v bystřické sportovní hale při turna-
ji v kuželkách. Cílem školního výletu 
se stalo Planetárium Brno.

Myslím, že výčet ak  vit na jednu 
malou školu s 35 žáky není úplně 
zanedbatelný, a to není úplný.

A také věřím, že i v dalších letech 
budeme moci našim žákům zajišťo-

vat dostatek zajímavých podnětů 
a informací z různých oblas   života 
a že bude na školní léta vzpomí-
nat v dobrém i devět žáků, kteří 
v červnu ukončili školní docházku. 
S ostatními se po prázdninách tě-
ším na shledanou! Krásný zbytek 
prázdnin přeje Iveta Ostrýžová.

Po celý školní rok se žáci naší školy 
zapojovali do soutěží různého zamě-
ření a úrovní. Leckdy dosáhli oprav-
du skvělých výsledků. Vyjmenovat 
všechny, kteří naši školu úspěšně 
reprezentovali, není možné, proto 
zmíníme pouze nejlepší z nich. Ve 
vědomostních soutěžích dosáhli 
výrazných umístění  to žáci: Adam 
Vodák 1. místo a Daniel Kajnar 3. 
místo v Matema  ckém klokanu 
v kategorii Cvrček. V Pythagoriádě 
obsadili 1. místo Aleš Sitař a 2. místo 
Tereza Skalníková, Dominik Cisár byl 
na 2. místě v okresním kole olympiá-
dy v anglickém jazyce, Karel Vařejka 
obhájil 4. místo v krajském kole bio-
logické olympiády. Petra Klusáková 
dokázala zvítězit v krajské soutěži 
Poznej Vysočinu a dále se dostala do 
krajského kola dějepisné olympiády. 
Taktéž Milan Vodák dosáhl 1. místa 
v okresním kole matema  cké olym-
piády. I vyučující výtvarné výchovy 
zapojili naše žáky do rozmanitých 

soutěží vyhlášených různými subjek-
ty. Nejvýznamnější úspěchy zazna-
menali: Adéla Jamborová - 3. místo 
v krajském kole výtvarné soutěže 
Požární ochrana očima dě  , kolek  v 
třídy 9. A - 2. místo v soutěži vyhláše-
né Povodím Moravy na téma Voda a 
životní prostředí, Bohdan Janda - 1. 
místo v soutěži Vysočina – moje bu-
doucnost. V literární čás   soutěže 
Vysočina – moje budoucnost zvítězil 
ve své kategorii Karel Vařejka. Ani 
sportovci nezůstali pozadu a stateč-
ně bojovali o medaile s mnoha sou-
peři. První místo v okresním kole ve 
šplhu získala pro naši školu žákyně 
1. třídy Barunka Schneiderová, stří-
brné medaile přivezli z okresních kol 
starší fl orbalisté a fl orbalistky. Nejen 
výše jmenovaným, ale všem, kteří 
naši školu úspěšně reprezentovali, 
gratulujeme a přejeme spoustu dal-
ších úspěchů!

R. Klusáková, Z. Šilhánová, ZŠ TGM

Ve výběrovém řízení mezinárodního programu Evropské unie Erasmus+ 
byl naší škole schválen projekt spolupráce se ZŠ Juh z Vranova nad Topľou 
zaměřený na sport, zdravý životní styl a cizí jazyky. Tento projekt probíhá 
na naší škole pod názvem „Buď fi t!“ již druhým rokem. Přestože cílovou 
skupinou projektu jsou žáci druhého stupně, daří se nám určitou měrou 
zapojit všechny žáky naší školy. Mezi zásadní ak  vity tohoto školního roku 
patřily týdenní výměnné pobyty ve Vranově nad Topľou a v Bystřici nad 
Pernštejnem, dále častější zapojení volejbalu, juda, fl orbalu a hokeje do 
výuky tělesné výchovy, projektový den věnovaný souvislos   mezi životním 
prostředím a zdravím člověka, telemost s partnerskou školou, na kterém 
byly vzájemně představeny produkty vzniklé v průběhu projektových dnů, 
dále práce na publikacích Kronika partnerství a Kniha sportů a v neposlední 
řadě přije   žákovského realizačního týmu u pana starosty Ing. Karla Pačisky. 
Práce měli žáci po celý rok dost, ale dokázali si s ní poradit. Věříme, že i díky 
tomuto projektu získali nové zkušenos   a dovednos  , které jim budou pro-
spěšné nejen ve školních lavicích.

 Věra Slámová, koordinátorka projektu                                                                                                                                         
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KULTURASTART FILM FEST

BUDOU Z BYSTŘICE 
STUDENTSKÉ KARLOVY VARY?

Jsme možná malé město, ale dějí se zde velké věci. Třeba takový 
fes  val studentských fi lmů START FILM FEST, který do našeho města 
loni poprvé přivezl Josef Čadík. A protože se celá akce vydařila, letos 
se vrací zpět, tentokrát od 5. do 10. srpna. 

Pokud jste o START FILM FESTu ještě nic neslyšeli, nyní máte jedi-
nečnou možnost se s ním seznámit. Fes  val je určen především pro 
studenty fi lmových škol, kteří v rámci fes  valu mohou přihlásit své 
studentské fi lmy do soutěže. Během fes  valového týdne si akredito-
vaní účastníci mohou vybrat z pestré nabídky workshopů, které ve-
dou skuteční odborníci a osobnos   ze světa české (i zahraniční) kine-
matografi e. Pro veřejnost je nachystáno letní kino na Masarykově 
náměs   a promítání soutěžních snímků.

Slavnostní zahájení v amfi teátru
Jako každý fi lmový fes  val, bude mít i tento své slavnostní zaháje-

ní. To proběhne ve dvou částech. První je určena pro V.I.P. hosty a usku-
teční se kulturním domě, druhá – veřejná - část proběhne v amfi teátru 
na bystřickém náměs  , kde se mj. bude promítat pohádka Anděl Páně 2.
Hlavní hvězdou slavnostního zahájení bude režisér výše zmíněné po-
hádky Jiří Strach, který fi lm uvede a bude přítomen celému promítání. 
Dalším významným hostem zahájení bude Jiří Mádl, herec a režisér, kte-
rý byl letos jmenován prezidentem fes  valu. „Je to mladý člověk, tak-
že se právě pro tento fes  val, kde bude mnoho mladých lidí, velice hodí. 
Jsme rádi, že souhlasil,“ poznamenal Josef Čadík, pořadatel fes  valu.
O tom, že to bude pořádná podívaná, svědčí i fakt, že hosty fes  valu na ná-
měs   přivezou veteráni ze sbírky Fran  ška Proseckého. A to musíte vidět!

Setkávání hostů a účastníků

START FILM FEST je nejen o fi lmech, ale také o setkávání. Mladí 
fi lmaři se během workshopů a dílen setkají s odborníky z českého 
fi lmového světa. Jak se tvoří reklama, studen   zjis   pod vedením 
Mar  na Bezouška, držitele Stříbrného lva z fes  valu v Cannes; 
o hrané tvorbě se zase dozvědí od Jiřího Svobody. Český režisér 
Andy Fehu, režisér snímku Nenasytná Tiff any, se s účastníky vydá 
do tajů hororové tvorby v rámci workshopu hrané režie. Velkým 
lákadlem bude dílna s Kurtem van der Baschem, který např. pra-
coval na natáčení fi lmu Jurský svět 2 v Londýně. Se studenty se 
bude věnovat storyboardu, tedy obrázkovému scénáři. Mezi další 
osobnos  , které povedou dílny, patří Jan Gogola ml. (dílna tvůrčí-
ho psaní), Jaroslav Kratochvíl a Zdeněk Chaloupka (oba povedou 
workshop dokumentární tvorby), nebo Boris Masník (fi lmové 
triky).  Na fes  val přijedou také zástupci České televize.

Letní kino a projekce 
fi lmů pro všechny

Workshopy a fi lmová soutěž je 
sice pouze pro akreditované účast-
níky, ale součás   fes  valu můžete 
být i vy. Každý večer již od 3. srpna 
do 10. srpna se budou v amfi teátru 
na Masarykově náměs   promítat 
fi lmy převážně z českého prostře-
dí. Těšit se můžete na Teorii tygra, 
Trabantem do posledního dechu, 
Všechno nebo nic či na Nenasyt-
nou Tiff any. Některých projekcí se 
zúčastní také hosté, jako např. Jiří 
Strach, Jiří Mádl nebo Kurt van der 
Basch, jehož fi lm doplní také výstava 
dalších výtvarných děl a obrazových 
scénářů. V Kulturním domě pak od 
soboty 5. srpna do 10. srpna budou 
probíhat projekce soutěžních stu-

dentských fi lmů, v malém sále to 
pak budou snímky, které režírovali 
hosté fes  val a s nimiž bude po pro-
jekci následovat diskuze. Seznámíte 
se s tvorbou Jaroslava Kratochvíla, 
Jana Gogoly a Jiřího Svobody. Slav-
nostní zakončení fes  valu proběhne 
ve čtvrtek 10. srpna ve velkém sále 
KD, kde se budou promítat vítězné 
snímky. Vstupné na všechny fes  -
valové projekce je dobrovolné!

Zajímá vás START FILM FEST 
více? Sledujte facebookové strán-
ky fes  valu nebo si o něm více 
přečtěte na www.star  ilm.cz

Zdroj: internet

Zdroj: internet
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KULTURA, RŮZNÉ

V našem přehledu výtvarných děl 
se dostáváme k pamětním deskám. 
Nejvíce jich zdobí budovu městského 
muzea, a tak začneme právě tam. Pa-
mětní desku věnovanou bystřickým 
občanům, kteří padli během první 
světové války, vytvořil akademický 
sochař Karel Racek v roce 1923. Rám 
ze světlejší žuly má obdélníkový tvar 

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 25

Pamětní deska obětem první světové války  

Pro zpříjemnění prázdninových dní nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Argov Sherry Proč muži milují potvory a hodným holkám 
 zůstanou oči pro pláč
Boyd Brenda Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem
Černoch Viktor Jak dlouho přežije lidstvo
Damijo Alena Anglické lis  , aneb, Coolturní šok
Frankl Viktor Emil …A přesto říci životu ano
Jonáš Josef Jak dál po an  bio  kách ( a během jejich užívání )
Malátová Lenka Paličkování hrou
Meacham Leila Titáni
Smékal Vladimír Psychologie duchovního života
Šándor Andor Jak přežít nejen teroris  cký útok
Wohlleben Peter Citový život zvířat

Knihy pro mládež:
 Čaroděj ze země Oz
Denková Melita Já, zamilovaná Isabela, a tajemný ry  ř Ma  as
Grezlová O  lie K. Lumpík zachraňuje
Macoun Jiří Dějiny opevňování v Čechách a na Moravě
Pospíšilová Zuzana Psí pohádky

Upozornění – Prázdninová otevírací doba

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

e-mail: knihovna@bystricenp.cz   www.knihovna.bystricenp.cz

Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2017Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2017

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

tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

SRPEN 
5.8. MDDr. Štěpán Vinkler, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
6.8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
12.8. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
13.8. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
19.8. MUDr. Ros  slav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P., 566 552 332 
20.8. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P., 566 552 332
26.8. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 231
27.8. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
ZÁŘÍ 
2.9. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
3.9. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 234

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

Z Bystřice od Pernštýna

MUZEUM

Staré novinové články o Bystřici - 7

Chvála Bohu, máme pokoj, tak to 
zní od úst k ústům, a samou rados   
pije se zde onde o sklénku více. Však 
jsme i v Moravských Novinách velice 
pohřešovali po celý ten čas utěšené 
zábavy, to  ž dopisů z kraje. I zde jsme 
jasně poznali, jak nám svatého pokoje 
zapotřebí. My sice zde na venku velmi 
rádi také slyšíme, jak se co v polickém 
světě děje, ale nám milé koření našich 
novin, jsou přece jen dopisy. Jak to 
mnohdy statečně v obci pomůže, když 
se čte: tamto si zařídili novou školu, 
zde zase založil se spolek střídmos  , 
tuto se držela zábava k dobročinnému 
účelu – to pohne začasté mnohých 
k podniknu   věci dobré, k upuštění od 
staré nectnos   ad. – a to myslíme, že i 
druhý, tře   nazná za hlavní úkol novin. 
Vzájemné poučování a povzbuzování 
k dobrému. Žel však, že Vám nemohu 

tentokráte mnoho potěšitelného sdě-
li  . Krásně se ukazovala úroda polní 
v okolí našem, ale v sobotu 23. čer-
vence strašlivé krupobi   zničilo osení 
naše, a naděje mnohých trpce se zkla-
mala. V našem městě na severní stra-
ně náměs   byla téměř všecka okna 
vytlučena a ubozí lidé sepiatýma ru-
kama dívali se plačíc na řádící krupo-
bi  . Štěs   při tom jest, že nehoda tato 
nesáhla více. Nejvíce uškozeno bylo 
v okolí města našeho a úzký pruh táhl 
se k dědině Leseňovicím. Také se zde 
dávala hudební a zpěvácká akademie 
ku prospěchu raněných vojínů a diva-
dlo, a výsledek byl nade vše očekávání 
skvělý. Při akademii účinkovali učite-
lové zdejšího okresu a mimo rados  , 
že k dobru vlas   napomáhali, dostalo 
se jim i té útěchy, že poslúchačstvo 
v plné míře uspokojili.

situovaný na šířku. Ohraničuje černou 
desku se jmény padlých občanů. 

Ve třech sloupcích jsou na ní uve-
dena jména 31 padlých bystřických 
občanů.

Bronzový profi l padlého muže nad 
rámem je signován: AXMAN. Jedná se 
zřejmě o Josefa Axmana, který je au-
torem pomníku padlým v Nedvědici.

Hynek Jurman

Moravské Noviny z r. 1859, roč. XI., čís. 63, v úterý 9. srpna 1859

Opravte si v inforočence
Finanční úřad, Masaryk. nám. 15: 
566 652 312 (podatelna)

Autobusové nádraží Bystřice: 
566 696 166 (infolinka)
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RŮZNÉ

Wůdštok 4 
na psím kruháči se blíží!

Čtvrtý ročník toho nejpohodovějšího fes  valu na Vysočině je po 
roce zase tady! Jakmile se prázdninové radovánky s opalováním 
u vody, opékáním špekáčků a letními láskami nachýlí ke konci, ne-
zapomeňte na tuto sladkou srpnovou tečku. Náš tým si pro vás le-
tos připravil opravdu vychytaný line-up i s návštěvou ze zahraničí. 

Nejvýraznější hvězdou ročníku 
2017 se stane slovenská punkroc-
ková kapela Iné Kafe, kterou doplní 
jihlavská hip-hopová skupina Pio 
Squad, pražská SODOMA&GOMO-
RA v čele s rapperem Řezníkem 
nebo písničkář Xavier Baumaxa. 
Z Berlína si k nám udělá výlet také 
Angličan Brandy Row, který namíchá 
koktejl blues, folku a rock´n´rollu. 
Kromě nových jmen se na pódiu vy-
střídají i některé domácí kapely, a to 
Rabies, Ecce Homo a Babylon.

Wůdštok na psím kruháči zůstává 
již tradičně dvoudenní akcí. Hlavní 
večer 26. srpna si zpestříme ještě o 
pátek 25., tedy o takzvaný Předkru-
háč. Kromě hudebních vystoupení 
si atmosféru okořeníme také díky 
Cafe Biograf z Brna. Kluci nám kro-

mě léty prověřených fi lmů dovezou 
také výběrovou kávu. Další speci-
alitou bude svrchně kvašené pivo 
typu ALE, které bude uvařené speci-
álně jenom pro vás a ponese název 
ZBEERSTŘI. Kromě jiného se budete 
moct pobavit v originální FunZóně, 
kde si chvíli zkrá  te ping-pongem, 
fotbálkem či u fotostěny. Bude-
te moct vyzkoušet taky originální 
fotbalový slalom nebo jedinečnou 
virtuální realitu. Přijeďte na konci 
prázdnin do Bystřice nad Pernštej-
nem a zase si to uděláme hezký!

Vstupné bude jako vždy lidové, 
lístky si můžete koupit online na  c-
ketstream.cz (180 Kč), v kamenných 
obchodech GrillChill Bar, Pizza Pia-
zza (200 Kč), na místě (300 Kč).

PŘED 120 LETY PŘEDCI ZALOŽILI SBOR 

A NYNÍ POŘÍDILI PRAPOR

V sobotu 8. 7. 2017 oslavoval 
Sbor dobrovolných hasičů v Býšovci 
120 let od založení. Slavnost započa-
la vítáním hasičských sborů. Násle-
doval průvod obcí. V čele průvodu 
jelo koňské spřežení se čtyřkolovou 
stříkačkou od fi rmy Hiller a vdova 
SDH Čebín, následovala státní vlaj-
ka, vlajka obce a nový hasičský pra-
por, a prapory zúčastněných sborů. 
Za mažoretkami hrála do kroku hud-
ba Bobrůvanka, členové sboru, četní 
hosté a občané obce. Po státní hym-
ně všichni přítomní uc  li minutou 
 cha zemřelé členy sboru i obce. 

Slavnostní projevy zahájil starosta 
sboru Petr Pecina, který informoval 
o historii a současnos   sboru vč. 
zásahové činnos  . Po něm násle-
doval projev velitele sboru Tomáše 
Uhlíře. Kněz Zdeněk Chylík požehnal 
nový prapor. Následně jej starosta 
obce Tomáš Uhlíř s místostarostou 
Jiřím Mar  nkem dekorovali čestnou 
stuhou. Zasloužilým členům byla 
předána vyznamenání. Nejprve se 
udělovaly věrnostní medaile a stuž-
ky. Stužku za 60 let činnos   převzal 
nejstarší člen Josef Nedoma. Další 
členové obdrželi záslužné medaile 

od okresního a krajského sdruže-
ní hasičů. Člen výkonného výboru 
Slávek Lukášek pozdravil přítomné 
jménem OSH Žďár nad Sázavou 
i jménem okrsku Nedvědice. Sboru 
jako kolek  vu předal pamětní list 
a medaili Za zásluhy. Slavnost pokra-
čovala ukázkami historické a součas-
né techniky. Ve večerních hodinách 
se uskutečnila taneční zábava s ABC 
ROCK Boskovice.

Sbor byl založen roku 1897 a obcí 
byla zakoupena čtyřkolová ruční 
stříkačka za 1460 korun od fi rmy 
R. A. Smekal v Čechách. Prvním ve-
litelem byl zvolen Antonín Pilát, jed-
natelem Ignác Patloka a starostou 
Fran  šek Smolík. 27. 2. 1957 byla 
dovezena z Chrudimi motorová stří-
kačka PPS 8 v dvoukolovém přívěsu. 
Dnes má sbor k dispozici modernější 
stříkačku PPS 12 r.v. 1979 a plovoucí 
čerpadlo PPCA-800 HONDA 6CV 160  
r.v. 2008. Pro stálý nedostatek vody 
v obecním rybníku byla roku 1988 
vybudována požární nádrž. Hasičská 
zbrojnice je zbudována ve sk1epě 
obecního domu. V současné době 
má sbor 34 členů z toho 13 žen.

David Dvořáček
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VODOMIL MALEBNÝM BYSTŘICKEM POKRAČUJE
11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí je v plném proudu, už se nám vracejí první vyplněné legi  mace. Účastník 

nasbírá razítka, odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legi  mace se bude těšit na výhru. Letos jdeme po stopách malířů. Okruh začínáme 
v Bystřici v Centru Eden, neboť tato místa důvěrně poznala Milada Schmidtová-Čermáková. Následuje Zlatkov, rodiště Aloise Lukáška (kontaktní místo 
Draxmoor Dolní Rožínka) a Rožná, kde vyrůstal Oldřich Blažíček (razítkuje se na benzince). Pak zamíříme do údolí Svratky. V Černvíru se narodil Eduard 
Valdhans (razítkuje TIC Nedvědice), v Doubravníku Stanislav Bělík (kontaktní místo Pohos  nství Sedláček) a na Prudké tvořil Bohumír Matal (Rekreační stře-
disko Prudká). Pro   toku řeky na nás ještě čeká ve Švařci Jiří Štourač (Penzion Hodůnka Štěpánov) a ve Víru Anna Poustová (Hotel Vír). Pak už stačí navš  vit 
hřbitůvek v Ubušíně a splnit úkol ohledně malíře Čeňka Dobiáše (zde se nerazítkuje!) a pouť končíme v TIC Bystřice n. P., kde si připomeneme bystřického 
rodáka Václava Jíchu.

Účastníci soutěží o 10 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna 
(za 9 správně vyplněných rubrik) a do Městského muzea Bystřice (za 8 správně vypl-
něných rubrik).

V tomto čísle představujeme další dva výtvarníky z naší soutěže.

JIŘÍ ŠTOURAČ se narodil 31. 8. 1960 v Novém Městě na Moravě a vyrůstal ve Švař-
ci. Po vychození základní školy ve Štěpánově vystudoval gymnázium v Bystřici n. P. 
a Akademii výtvarných umění v Praze (1979–1984). Po pádu totality byl do r. 1995 na 
Akademii asistentem v ateliéru kresby.

Věnuje se především malbě fi gurálních obrazů, uhlové kresbě a ilustracím. V po-
sledních letech vystavoval např.v Praze ve výstavní síni U Topiče, v Poličce, v Ús   nad 
Orlicí a v loňském roce také ve Štěpánově nad Svratkou. Ilustroval např. Ky  ci od K. J. 
Erbena, romány od H. Ch. Andersena a J. Rotha, nebo i můj román Ve znamení zubří 
hlavy.

Restauroval nástěnné malby v bazilice ve Žďáře nad. Sáz., v kostele v Dalečíně, v 
kostele v Novém Městě na Moravě a na jiných místech. V létě 1991 došel pěšky až do 
Španělska a vydal o tom knihu s I. Kolmanem  Cesta do Compostely.

Z jeho tvorby přinášíme olejomalbu krajiny z okolí Sulkovce, Klády.  

ANNA POUSTOVÁ se narodila 13. 3. 1940 ve Víru do rodiny podnikavého hos  n-
ského Šťastného. Střední školu vystudovala v Bystřici a poté v Praze Matema  cko-
-fyzikální fakultu UK (1957–1962) a VŠUP (1963–1969, prof. Strnadel). Věnovala se 
především fi gurální malbě včetně ilustrací a grafi ce. Když nemohla z poli  ckých dů-
vodů vystavovat (1971–1982), ilustrovala samizdaty. Z četných výstav uveďme: Praha, 
Sobotka, Staré Hrady, J. Hradec, Nové Město, Přibyslav, Brno, Bystřice ad. Ilustrovala 
polské autory, ale i Komenského, Skácela, Klukanovou (Slep mi klíč) a i já použil jednu 
její grafi ku (básnická sbírka V labyrintu světa). Zemřela 2. 8. 2015 v Praze. Protože kra-
jinu často nemalovala, přinášíme dvojportrét Rodiče. Že pozadí tvoří její rodné údolí 
řeky Svratky, o tom není pochyb...
  Hynek Jurman s použi  m knihy Ozvěny Vysočiny

Otázky k dnešním lokalitám:
Úkol: Kolik jmen je vepsáno v pomníku padlým ve Švařci?
Úkol: Kdo posvě  l základní kámen kaple ve Víru?

Spisovatel KÖRNER žil v Bystřici
V souvislos   s fes  valem stu-

dentských fi lmů, jehož 2. ročník le-
tos proběhne 5. - 10. srpna, se ob-
jevilo sdělení, že jeho loňský host, 
spisovatel a scénárista Vladimír 
Körner, žil v dětství nějakou dobu 
v našem městě. Byla to zpráva pře-
kvapivá a poměrně dlouho trvalo, 
než se podařilo zjis  t, kde to bylo. 
Nejprve ovšem krátké info o tomto 
slavném autorovi.

Vladimír Körner (nar. 1939 v Pro-
stějově) je jeden z nejvýznamnějších 
českých spisovatelů a scénáristů. 
Pro jeho dílo jsou určující trauma-
 cké zážitky z dětství. Jeho otec, 

člen tajné odbojové organizace, 
byl před synovýma očima zastřelen 
7. května 1945, v Zábřehu na Mora-
vě následně zažil ještě drama  cký  
odsun Němců. Körnerův tragický 
pohled na svět a společnost predi-
kuje člověka, který nemá šanci se 
ubránit; ideologie, rozvášněné masy 
dané do pohybu poli  ckými běsy, 
násilí, nenávist a nesnášenlivost ho 

Dům č. 61

zničí. Podle Körnera vítězí zlo, a po-
kud se náhodou objeví v konci jeho 
příběhu špetka naděje, je to zásah 
režiséra. Přesvědčit se o tom může-
me v mnoha scénářích, event. kníž-
kách, které podle těchto scénářů 
vznikly – Adelheid, Údolí včel, Zánik 
samoty Berhof, Svědek umírajícího 
času nebo z poslední doby Post be-
llum, Krev zmizelého, Anděl milosr-
denství, Der Lebensborn - Pramen 
života, Zádušní oběť aj. 

V Bystřici bydleli Körnerovi otec 
a syn v době války (není přesně 
známo kdy) v podnájmu u sl. Har-
vánkové v domě č. 61 na náměs   
(dům pod starou školou). Musely 
to být časy hrozné, plné strachu; 
vždyť hned napro   na náměs   
v budově tehdejší radnice (dnes 
muzeum) bydleli němeč   důstojní-
ci, ve vile pod školou na Tyršově uli-
ci sídlil německý Sicherheitsdienst.
Dnes je to pro nás nepředstavitel-
né, ale přesto se to přece odehrálo 
jen před nějakými 70 lety!

Měli bychom znát a snad se 
snažit i více poznat historii našeho 
města, příběhy lidí, kteří zde žili, 

potom bychom možná i více rozu-
měli tomu, co se děje dnes.

  J.M.
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VÝLET DO RESTAURACE MITROVSKÝ DVŮR

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
 Stali jste se obě   trestného 

činu? Kladete si otázku, proč se 
to muselo stát zrovna Vám? Ovlá-
dají Vás pocity smutku, strachu, 
vzteku či nespravedlnos  ? Neví-
te, kam přesně se s Vaší  živou 
situací obrá  t o radu anebo o po-
moc? Nejste v tomto sami! Právě 
pro Vás je tu poradna pro obě   
Probační a mediační služby.

Každému, kdo se cí   být obě   
trestného činu, nabízí poradna 
bezplatně široké služby. „Obě-
tem poskytujeme psychosociální 
podporu, poradenství v rámci 
orientace v trestním řízení, zá-

Restauraci v Mitrovském dvoře 
jsme loni navš  vili poprvé. Byli jsme 
velmi spokojení, proto jsme letos 
s rados   přijali nabídku k uskuteč-
nění další návštěvy.  Akci jsme pojali 
jako letní odpolední výlet. Shromáž-
dili jsme se před budovou domova, 
vyfotografovali se a společně vyra-
zili k cíli. Počasí nám přálo, sluníčko  
hřálo do zad, trávy kolem nás kvetly 
a voněly, ptáci doprovázeli svým 
koncertem. Šli jsme společně – kli-
en   mobilní i na vozíčku. Společná 

nám byla dobrá nálada, těšení se 
a radost. Doprovázeli nás sociální 
asistentky, pečovatelky a také pan 
ředitel. Obsadili jsme místa na ven-
kovní zahrádce, připojili se rodinní 
příslušníci, což by-
lo velmi milé. Per-
sonál nás velmi 
ochotně přijal. Na 
uvítanou jsme do-
stali ochutnávku 
výrobků z Mitrov-
ského dvora. Každý 

si objednal nápoj podle své chu  : 
pivo, víno, limonádu, kávu, atd. Kdo 
chtěl, dal si třeba zmrzlinu. V dobré 
náladě jsme prožili pěkné odpoled-
ne a s chu   do života jsme se vrá  li 

zpátky do našeho domova. Děku-
jeme organizátorům tohoto výletu, 
pracovníkům Mitrovského dvora 
a těšíme se na další shledání.
Klien   Domova pro seniory Mitrov

kladní právní informace, doprová-
zení, které se týká zejména proces-
ních úkonů, tzn. na polici, k soudu. 
Pomůžeme jim uplatnit náhradu 
škody“, uvádí žďárská poradkyně 
Nela Šupková. Pomoc se však ne-
zaměřuje jen na právní oblast, ne-
boť trestný čin poznamená často 
i psychiku. „Obě   citlivě vyslech-
neme, neptáme se po detailech 
činu, snažíme se vytvořit prostředí 
důvěry. Často pla  , že vyslechnu  , 
projevení soucitu a podpory je pro 
obě   dostačující“, doplňuje Šupko-
vá. V případě závažnějších případů 
nicméně poradkyně může zdarma 

zprostředkovat odbornou pomoc 
od psychologa.

Poradnu můžete kontaktovat 
telefonicky, elektronicky nebo i 
osobně bez objednání v rámci po-
radenských hodin. Dveře u nás jsou 
otevřené, snažíme se maximálně 
vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme 
citlivý a individuální přístup. Je dů-
ležité zdůraznit, že naše služby jsou 
poskytovány naprosto bezplatně, 
anonymně a jsou určeny všem, kte-
ří se cí   být obě   trestné činnos  , 
nehledě na svůj věk, pohlaví, druh 
spáchaného činu, způsobenou 
újmu či fázi trestního řízení.

Žďárskou poradnu najdete na 
adrese Komenského 1786/25, 
Žďár nad Sázavou, 3. patro. Ob-
rá  t se na poradkyni můžete te-
lefonicky (727 939 970) či přes 
mail (supkova.pms@gmail.com). 
Poradenské hodiny bez objedná-
ní jsou každou středu od 13:00 
do 16:00 a čtvrtek od 9:00 do 
12:00 hodin. Poradna pro obě   
je zřízena v rámci projektu „Proč 
zrovna já? II“, který je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu a 
ze státního rozpočtu ČR.

Prodej modelů Dany Dobřichovské s charita  vním přesahem právě odstartoval
Oblastní charita Žďár nad Sáza-

vou ve spolupráci s módní návrhář-
kou Danou Dobřichovskou rozjela 
nový projekt s názvem „Charita 
je v módě“. Ten byl právě dnes 
odstartován prostřednictvím face-
bookové stránky s názvem @chari-
tajevmode.

Celá kampaň spočívá v prodeji 
módních oděvů značky Dany Do-
břichovské, přičemž výtěžek z mo-
delů bude ze dvou tře  n fi nanční 
výpomocí pro Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou, která poskytuje 
služby sociální, zdravotní, prorodin-
né a humanitární i služby prevence 
v celém okrese Žďár nad Sázavou. 
Jedna tře  na z prodeje připadne 
autorce modelů.

Návrhářka Dana Dobřichovská, 
která je jednou ze zakladatelek to-
hoto projektu, módu považuje za 
vyjadřovací nástroj: „Módou říká-
me, čím jsme, nebo kým bychom 
chtěli být. To mě provází celý život 
a v posledních několika letech jsem 

hledala způsob, jak módu nejen vy-
rábět, ale jak módou také někomu 
pomáhat. A jak se říká, když si něco 
přejete, tak to přijde. V docela ne-
dávné době jsem se setkala s úžas-
nou mladou dynamickou dámou 
Veronikou Brychtovou a po jednom 
našem setkání bylo jasné, že pro-
jekt „Charita je v módě“ je na světě. 
A já jsem našla to, co jsem hledala. 
Mohu předávat své umění dál, učit 
lidi jak vyrobit a potěšit sami sebe, 
a i toho, kdo model nosí. Už teď 
jsem nadšená z vývoje tohoto pro-
jektu, a to jsme teprve na začátku. 
Věřím, že i vy se stanete fanoušky, 

spotřebiteli a těmi, kteří nákupem 
modelu zároveň přispějí na dobrou 
věc.“

Do akce jsou zapojeni i samotní 
uživatelé služeb žďárské Charity. 
Během jarních měsíců paní Dana 
Dobřichovská navštěvovala zaří-
zení Oblastní charity na Žďársku 
a představovala svoje umění na 
workshopech. Klien   se následně 
přímo podíleli na výrobě a dotváře-
ní nových kousků, a to háčkováním, 
ši  m, nebo zdobením jednotlivých 
modelů a ještě se dozvěděli spous-
tu zajímavých informací z oblas   
módy.

Na facebookové stránce „Cha-
rita je v módě“ si již dnes může-
te zakoupit některé modely Dany 
Dobřichovské. Ty budou postupně 
doplňovány o další kousky. Zajíma-
vos   je, že oděvy oblékly pracovni-
ce a dobrovolnice žďárské Charity. 
O úpravu jejich vizáže se postaraly 
kosme  čky Vendula Bartoňová, 
Petra Tlustošová a Anna Trukso-
vá. Fotografi e nafo  l Petr Nedvěd. 
Všichni zúčastnění na projektu 
spolupracovali bez nároku na ho-
norář. 

„Nezapomeňte, že váš nákup 
přinese užitek ve dvou směrech. 
Nejprve uděláte radost sami sobě, 
protože kousky od paní Dobřichov-
ské mají šmrnc a eleganci. Zároveň 
bude fi nanční obnos i z vašeho 
modelu přispívat k zajištění slu-
žeb pro potřebné. Pomáhat je to-
 ž v módě,“ sdělila Mgr. Veronika 

Brychtová, spoluorganizátorka 
projektu.
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SPORT, INZERCE

 ČÍŠNÍKA,  
 SERVÍRKU
- obsluha hostů v restauraci, baru

- spolupráce na přípravě rautů,  
 slavnostních hostin

- vyučen v oboru výhodou,  
 dobrý zdravotní stav 

 POMOCNOU  
 KUCHAŘKU
- pomocné práce v kuchyni

- spolupráce pří přípravě pokrmů

- vyučen v oboru výhodou,  
 dobrý zdravotní stav 

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR 
PŘIJMEME:

PKS holding a.s.

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

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

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

 PROČ SE VÁM  
 U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- máme pro Vás zajímavé  
 firemní benefity
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057, e-mail: zednickova@pks.cz
ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

Trailová premiéra na Vysočině se povedla na jedničku

V sobotu 22. července zažil svou 
premiéru jeden ze dvou nových zá-
vodů seriálu Běhej lesy – Běhej lesy 
Vysočina. Šlo o netrpělivě očekáva-
nou novinku, Vysočina naplnila kapa-
city dospělých závodů už měsíc před 
startem.

Ve 12:30 vyběhli nejmenší závod-
níci na trať 500 m. Zaběhla si s nimi 
i naše nejlepší rychlobruslařka Mar-
 na Sáblíková, která poté odstarto-

vala i závody starších dě  . Přesně 
v 15 hodin vystartovali závodníci na 
21 km, patnáct minut po nich vy-
razili běžci na kratší 12km trať. Na 
startovní čáru se postavil také bývalý 
český reprezentant v běhu na lyžích 
Mar  n Koukal, který patří ke zdej-
ším rodákům. "Využil jsem tu hlavně 
toho, že to tady dobře znám, takže 
jsem si opro   některým soupeřům 
lépe rozvrhl síly. A trať tady je prostě 
nádherná, trailové úseky po úzkých 
pěšinách, po kořenech a po skalách 
jsem si vyloženě užíval," zhodno  l 
závod Koukal.

Dvanác  kilometrovou trať nej-

rychleji zvládl atlet Jiří Šacl. "Atmosfé-
ra závodu byla báječná, nevím moc 
o lepší. Když jsem dobíhal lidi z kratší 
tra  , všichni uhýbali a povzbuzovali, 
to bylo super," chválil si v cíli vítěz, 
krajan z Nového Města na Moravě. 
Na druhém místě doběhl Jiří Mareš. 
Tře   se umís  l Mar  n Pohanka. Mezi 
ženami byla na 12 km nejlepší Lucie 
Mašánová z týmu runsport.cz. "Příš   
týden běžím mistrovství světa do vr-
chu v Itálii, tak jsem se snažila trochu 
pošetřit a brala to trochu jako tré-
nink. Ale běželo se mi pěkně, závody 
v terénu se mi letos běhají celkově 
lépe než na dráze," řekla v cíli atletka 
Mašánová. Za sebou nechala druhou 
Janu Grygarovou. Tře   skončila Tere-
za Měchurová.

Z dlouhé tra   přiběhl mezi prv-
ními Dušan Podroužek, který tak 
obhájil vítězství z minulého závodu 
v Lednici. "Dnes to bylo o dost ná-
ročnější než naposledy v Lednici. Jak 
počasí, tak trať. Nahoru, dolu, táhlé 
kopce a velké dusno. Ale trať byla 
krásná," srovnával Podroužek, který 

Nádherné slunečné počasí, ale i pořádný osvěžující déšť ke konci 
závodu provázel běžce na Milovech, kam letos úplně poprvé zaví-
tal běžecký seriál Běhej lesy. Trasy v oblas   Žďárských vrchů nebyly 
jednoduché, jelikož Běhej lesy Vysočina vyniká technickými úseky 
a patří vůbec k těm "nejtrailovějším" z celé série. Nejlépe se s te-
rénem poprali na dlouhé tra   Dušan Podroužek a Eva Krchová, na 
krátké tra   zvítězili Jiří Šacl a Lucie Mašánová.

si na Vysočině zopakoval vítězství 
z Běhej lesy Lednice. Druhý se umís-
 l Petr Hánek. Bronzovou medaili 

vybojoval Ondřej Vrba. Mezi ženami 
zvítězila Eva Krchová, která doběh-
la téměř v závěsu za muži a ženám 
utekla o deset minut. "Běželo se 
mi velmi dobře. Byl to zábavný zá-
vod, plno lidí po tra  , takže to bylo 
parádní, skvělá atmosféra. Navíc to 
tady znám, o to víc jsem nadšená," 
nechala se slyšet nejrychlejší žena 
21 km závodu. Druhá doběhla do 
cíle Daniela Havránková. Tře   skon-
čila Marcela Rambová.

Seriál pokračuje 12. srpna na Bílé 
v Moravskoslezském kraji oblíbeným 
závodem s netradičním intervalovým 

startem. Registrovat se je možné 
na www.behejlesy.cz
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INZERCE, SPORT

REPORTÁŽ PSANÁ OD SEDLA

se může chlubit nejen svým vyba-
vením, ale i vynikajícími pokrmy, 
kterých bylo vždy pro každého dost 
a jediné, co se euforicky bouřilo, 
byly naše chuťové pohárky. 

Velké ocenění patří všem našim 
instruktorům – Libuši Císařové, Lu-
cii Holé, Mar  nu Bártovi, Janu Ille-
kovi a Davidu Veselému. Myslím, že 
počáteční obavy o našem slušném 
chování a bezpečné jízdě se vytra-
 ly jako pára nad hrncem poměrně 

brzy. Za všechny zúčastněné bych 

Letní cyklo-turis  cký kurz tříd 
sep  my a 3.A se tradičně uskuteč-
nil na Vysočině. Ve dnech 12. – 16. 
června 2017 se 39 statečných žáků 
z bystřického gymnázia zúčastnilo 
vyčerpávajícího, ale obohacující-
ho cyklis  ckého kurzu. Celá naše 
výprava se v pondělí shromáždila 
před školou, kam přispěchal ochot-
ně otec jednoho ze spolužáků 
s dodávkou, do které jsme naložili 
svá těžká zavazadla. Plně naložené 
vozidlo vyrazilo od školy s před-
s  hem a tedy i jako první dorazilo 
do cíle – ubytovacího zařízení pen-
sionu Selský dvůr v Daňkovicích, 
kam následně dorazila i celá naše 
skupina cyklistů. Po občerstvení 
jsme se vydali opět do terénu – do 
okolí Milov a dvě turistky na Buch-
tův kopec. Všichni jsme se vrá  li 
na chutnou večeři. Druhý den po 
vynikající snídani jsme nasedli na 
kola znovu. Natěšeni na nové zážit-
ky jsme vyrazili na golfové hřiště u 
obce Svratka, kde jsme měli domlu-
venou instruktáž hraní golfu a mož-
nost vyzkoušení dlouhých odpalů i 
tzv. krátké hry. Všichni jsme byli do 
golfu tak „zažráni“, že turistky má-
lem nes  hly autobus, ale nasadily 
tempo a časovou ztrátu dohnaly. 
Cyklisté se vydali na cestu zpět 
o něco málo později a sešli jsme se 
opět v ubytovacím zařízení na poz-
dější oběd. Odpoledne jsme vypl-
nili „méně“ náročným programem 
– jízdou zručnos  , střelbou ze vzdu-
chovek a hrou volejbalu. Tře   den 
jsme dle plánu podnikli celodenní 
výlet. Vytvořila se jízdní a turis  cká 
skupinka, což jsme všichni ocenili. 
Cyklisté odhodlaně a statečně na-
sedli opět do sedel a opřeli se do 
pedálů směrem k Novému Městu 
na Moravě, kde ve Vysočina Are-
ně dych  vě sjížděli adrenalinové 
trasy tzv. single tracky. Turistky si 
mohly užívat krásných pohledů a 
příjemné trasy na vrchol Drátník se 
zastávkou na dohled u monumentu 
krále Himaláje Radka Jaroše. Cíle 
všech skupin byly jasné – výborná 
večeře, odpočinek v posteli a pro 
některé „méně“ unavené nadšen-

ce i večerní hra volejbalu. Čtvrtý 
den byl tak  cky upřednostněn 
tzv. odpočinkový program. Každý 
si mohl vybrat, jakou činnost zrov-
na potřeboval. Příznivci volejbalu 
opět nezaháleli a plácali do balonu 
o sto šest. Po obědě byl zkrácen 
polední klid, abychom se mohli 
dříve vyšvihnout do sedel. Pravda, 
některým to švihání šlo hůře, ale 
jelo se dál. Rozdělili jsme se na tři 
skupiny – terénu ch  vé cyklisty, 
nenáročné cyklisty a turistky. Ka-
ždá ze skupin zamířila jinam. Naši 
terén vyhledávající cyklisté vyrazili 
přes Pustou Rybnou až ke Svrat-
ce se zastávkou na Panské skále. 
Unavenější účastníci zvolili méně 
náročnou trasu do Telecího ke Zpí-
vající lípě, kde zas  hli i pana Petra 
Dvořáčka, který jim ochotně udělal 
odborný výklad. Tři turistky se roz-
hodly objevovat ohromující zříceni-
nu hradu Štarkov. Po návratu jsme 
zapálili táborák, opekli špekáčky a 
díky milé návštěvě paní profesorky 
Marty Kočíkové i zazpívali. Poslední 
den ráno probíhaly spíše přípravné 
práce k odjezdu. Po snídani jsme 
naložili sbalená zavazadla k odvozu 
zpět ke škole. Následovalo vyhlašo-
vání úspěšných účastníků úterního 
programu a hodnocení úspěšného 
kurzu. Poté jsme se vydali na cestu 
domů již po známé cestě. Celý kurz 
se obešel bez vážnějších úrazů, 
naštěs   jsme zůstali jen u odřenin 
a naraženin. Defektů kol byla celá 
řada od prasklých duší, řetězu až 
po utrženou přehazovačku. Nicmé-
ně vše se podařilo opravit či opera-
 vně vyřešit. A my mohli v pohodě 

dojet bez větších ztrát. Naopak 
tvrdím, že jsme odjížděli s mnoha 
zisky - plni nových zážitků, příběhů 
a dojmů, na které můžeme vzpomí-
nat a společně se jim smát. I počasí 
nám přálo, a tak jsme nebyli nuceni 
vytahovat šňůry na prádlo a sušit 
mokré oblečení či boty. S malými 
přeháňkami jsme si hlavu neděla-
li, protože po krátkém deš  ku nás 
vzápě   sluneční paprsky osušily. 

Poděkování patří kuchyni a celé-
mu pensionu Selský dvůr, protože 

chtěla poděkovat nejen kantorům, 
kteří našli odvahu a jeli s námi 
(a naší pověs  ), ale také těm, kteří 
samotné zachování a uskutečnění 
této tradiční akce umožnili. Protože 
nám dali příležitost prožít společně 
obohacující čas, strávený v krás-
ném prostředí Vysočiny. Tak tedy 
příště opět „Vzhůru do sedel!“ za 
poznáním.

 Reportérka Kristýna Juračková, 
sep  ma 2016/2017
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RŮZNÉ

CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE

OSTATNÍ

 

v sobotu 5. srpna 2017 od 12 hodin

 

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2017

7
11. - 12. 8.  
DOMANÍN

18. - 19. 8. 
STRACHUJOV  

18. - 19. 8. 
SULKOVEC  

 (21:00,  

4. - 5. 8. 

4. 8. 
 

4. - 5. 8. 
  

4. - 6. 8.  
      

(21:30,  

11. - 12. 8.  
        

 

 

 

  

12. 8. 
ZVOLE  

(21:00, 

19. 8.  
        

(21:00  

25. - 26. 8.  
        

 

 

1. 9.
PROSETÍN

1. 9. 
 

25. - 26. 8.  

26. 8. (20:30 

 21:00 20:30

Již po jedenácté je Bystřice nad Pernštejnem etapovým městem 
mezinárodního cyklis  ckého etapového závodu mužů VYSOČINA 
2017. V letošním 21. ročníku se v Bystřici n. P. a okolí absolvují dvě 
závěrečné etapy, které svým profi lem rozhodně, tak jako každoroč-
ně, promluví do konečných výsledků celého ročníku. Start a cíl obou 
etap bude na ulici Rud. Vaška. 

Sobota 5. srpna  * Bystřice nad Pernštejnem

3. etapa – 121,2 km *** Start : 12:00 hodin ** Cíl : 15:15 hodin 
Bystřice nad Pern. – Domanín - Bohuňov – Lísek – Míchov – Jim. Pav-
lovice – Jimramov – Strachujov – Unčín - Dalečín - Písečné – Bystřice 
nad Pernštejnem (4 okruhy)

Vrchařská prémie v každém okruhu ve stoupání do obce Písečné.

Neděle 6. srpna  * Bystřice nad Pernštejnem

4. etapa – 84,5 km *** Start: 10:00 hodin ** Cíl: 12:10 hodin 
Bystřice nad Pern. - 2 okruhy (Ždánice – Vítochov), Bystřice nad 
Pern. – Lesoňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5 okruhů (Švařec 
- Čtyři Dvory - Brťoví – Švařec) a zpět přes Štěpánov nad Svr. – Leso-
ňovice do Bystřice nad Pernštejnem.

Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory v 1., 3., 5. okruhu + nad obcí 
Lesoňovice.

Dalším etapovým městem je 3. srpna Přibyslav a 4. srpna v Polička.

Dopravní omezení: 
Nedělní okruh Švařec – Čtyři Dvory - Brťoví – Švařec bude od 10:30 do 
12:15 hod. průjezdný jen v tomto směru.
Vše o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz

NOVÉ SERVISNÍ STŘEDISKO  
STROM  PRAHA a.s. v Domaníně 
 

Otevřeli jsme nové servisní středisko  

v Domaníně, kde budeme poskytovat  

kvalitní servis na všechny  

dodávané značky. 
 
 
 
 
 

 

STROM Praha a. s.  

Sředisko Domanín 

Domanín 136 

Bystřice n. Pernštejnem 593 01 
Telefon: +420 724 557 715 

www.strompraha.cz/vychod 
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MIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

8. června Ochutnávkový koš Laktea

12. - 16. června 2017  NULTÝ ROČNÍK

Ve Věžné se rodí „TALENTY VYSOČINY“
Ocenění „Talent Vysočiny“ je určeno žákům a studentům z celého 

Kraje Vysočina. Nominace a ocenění Talent Vysočiny není jen ohodno-
cením nadání, talentu, ale také píle, pracovitos  , cílevědomos   a snahy 
žáků a studentů dosáhnout úspěchu v určitém oboru. 

V letošním roce byli nominováni na ocenění Talent Vysočiny dva stu-
den   z Věžné.  

V humanitním oboru byla nominována Vendula Fořtová, studentka 
Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem. Vendula obdržela nominaci za 
1. místo v krajském kole olympiády z českého jazyka a 6. místo v národ-
ním kole olympiády z českého jazyka. Kromě humanitního oboru dosáh-
la úspěchů i v dalších oborech: 2. - 3. místo v okresním kole geologické 
olympiády, 2. místo v okresním kole matema  cké olympiády, úspěšné 
řešení krajského kola matema  cké olympiády, 4. - 5. místo v okresním 
kole fyzikální olympiády, 1. místo v okresním kole kytarové soutěže, 
čestné uznání v krajském kole kytarové soutěže, 2. místo v atle  ckém 
čtyřboji dívčích družstev.

V technickém oboru získal ocenění Talent Vysočiny Josef Vrbka, stu-
dent SPŠ a VOŠ ve Žďáru nad Sázavou. Josef obsadil 1. místo v krajském 
kole programování CNC strojů v soutěži družstev i jednotlivců, 1. místo v 
soutěži KOVO Junior 2017 (mistrovství České republiky v programování 
CNC strojů) a získal ocenění České ručičky 2017. Během praxe ve fi rmě 
He   ch ČR se podílel na zlepšovacím návrhu „nové technologické řeše-
ní lisovacího přípravku“, jenž přinesl fi rmě 50% úsporu výrobního času, 
zvýšenou přesnost zalisování a roční fi nanční úsporu 494.000 Kč.

Slavnostní vyhlá-
šení „Talentu Vy-
sočiny“ se konalo 
27. června v Kul-
turním domě ve 
Žďáru nad Sázavou 
za účas   zástupců 
Kraje Vysočina.

Blahopřejeme a 
věříme, že ve Věžné 
vyrůstají další talen-
ty, o kterých v bu-
doucnu určitě ještě 
uslyšíme.

Jana Vrbková

Děkujeme všem představitelům obce Sulkovec 
a všem, kteří se podíleli na Setkání rodáků 

obce Sulkovec. Pro rodáky byl připraven bohatý 
program i pohoštění, které zpříjemnily tuto 

zdařilou akci.

Za všechny spokojené rodáky Alena Šillerová a 
Anna Cibulková

Naše škola je účastníkem pro-
jektu Ovoce a zelenina do škol. 
V rámci tohoto projektu každoročně 
využíváme možnos   ochutnávkové-
ho koše, v němž se každý rok najde 
spousta různých druhů ovoce, zele-
niny. Dě   si mohou nejen vyhledat 
informace o daném druhu, ale také 

ochutnat, přivonět a ohmatat. Vše-
mi smysly si tak danou zeleninu či 
ovoce vš  pí do pamě  . Naše dě   
se těší na soutěž, kdy se zavázaný-
ma očima danou zeleninu či ovoce 
poznávají podle chu  . I letos se tato 
ak  vita setkala s velkým úspěchem.

Vítová ZŠ Zvole

Každoročně se naše škola otvírá předškolním dětem, kdy si dě   vyzkouší 
společné chvíle se školáky, zkusí si, jak to bude v první třídě vypadat, co vše 
už zvládají a naučí se spoustu nových věcí. Velice rádi dě   ve škole hos  me 
a společně zažíváme spoustu ak  vit.

Vítová ZŠ Zvole

14. června - Setkání s hasiči
 Na pozvání MŠ Olešinky jsme se dnes vypravili do prostor školky, kde 

na nás už čekalo hasičské auto. Dě   si mohly prohlédnout celé vybavení 
hasičského auta, nechat se zachránit na evakuačním lůžku, prohlédnout si 
vnitřní prostory a nakonec si vyzkoušely, jak se hasí. Sami se přesvědčte.

Vítová ZŠ Zvole

Sbor dobrovolných hasičů v Branišově Vás zve na

Hudba: 

„MORAVANKA 
Jana Slabáka“

V případě nepříznivého 
počasí – KD Zvole.

TRADIČNÍ TANEČNÍ 
VÝLET 

u KD v Branišově
Neděle 6. srpna 2017 v 15:00
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Den dě   na střelnici Chocholouš

V pátek (23. 6. 2017) byla naše 
škola plná nejen nových žáků, ale i 
paní učitelek. Jak je již tradicí, pořá-
dali jsme fl orbalový turnaj, kterého 
se zúčastnily školy z okolí. Naše tě-
locvična není sice veliká, ale odehrá-
lo se v ní celkem devět napínavých 
utkání ve dvou skupinách – starší 
žáci a mladší žáci. Přestože to bylo 
přátelské utkání, určitá rivalita nás 
hnala k co nejlepším výkonům a 
získání putovního poháru. A jak to 
nakonec dopadlo? 

FLORBAL VÍR Úspěchy mladých hasičů 
SDH Rodkov

Naši mladí hasiči opět v letošním 
roce reprezentují naši obec v soutěži 
dětská hasičská liga.

První závod v Blažkově začali tak-
to: Rodkov A na 13. místě, Rodkov B 
9. místě. Letos dali trenéři dohromady 
družstvo dorostenců, které skončilo 
na 9. místě.

Po Blažkově následoval Branišov, 
kde se umís  l Rodkov A na 13. místě, 
Rodkov na B 4. místě a dorostenci na 
7. místě.

Poc  vá příprava se vypla  la, proto-
že všechny družstva Rodkova zkraco-
vala časy útoků.

Dokazuje to závod v Rožné, kde 

Rodkov A skončil na pěkném 9.místě, 
Rodkov na B 2. místě a dorostenci na 
7. místě.

Poslední závod před prázdninami, 
který se konal v Ubušíně, byl pro naše 
hasiče svátkem, neboť družstvo Rod-
kov B vyhrálo zlato!!!! Rovněž Rodkov 
A zaznamenal úspěch - 4. místo a tak-
též dorostenci 4.  místo.

Velký dík patří trenérům, kteří svůj 
volný čas věnují mladým hasičům.

Je vidět, že i na malé obci se dá se-
stavit tým, který, když chce, tak dokáže 
velké věci. Děkuji všem za vzornou re-
prezentaci obce Rodkov.

Oto Musil           

Tradiční je poslední červnový víkend 
pro dě   z Rodkova a jejich rodiče. Opět 
po rozdání vysvědčení nadešel čas strá-
vit několik hezkých chvil v areálu spor-
tovní střelnice SSK Bystřice n. P.

V pátek po příjezdu účastníků se 
začalo připravovat vše potřebné pro 
táborák a pro nocování. Někteří spali 
ve stanu, jiní pod širákem.

V sobotu měly dě   zamluvený ba-
zén a poté následoval slíbený zmrzli-
nový pohár za nemalé úspěchy v dět-
ské hasičské lize.

Po obědě, který vařily dě   za po-
moci rodičů v kotlíku nad ohněm, se 
přesunuly do prostor střelnice, kde na 
ně čekal závod ze vzduchové pušky. 
Disciplína 5 ran vleže byla rozdělena 
na kategorie slečny a kluci do 13   let 
a kluci nad 13   let. V kategorii slečny 

atd. vyhrála Jose  na Samková, druhý 
Jan Musil a tře   Petra Kry  nářová. 
V druhé kategorii byl první Josef Stej-
skal, druhý Lukáš Sádlík a tře   Kryštof 
Samek. Při vyhlášení výsledků obdržel 
každý cenu.

 Po urputném boji ve střelbě násle-
doval volný program ve formě tábo-
ráku, grilování, zpěvu a hře na kytaru. 
Po setmění se dě   odebraly do lesa na 
stezku odvahy. Zpět se vrá  ly všechny, 
nikdo se neztra  l ani nezabloudil! 

V neděli nastal čas balení a uklíze-
ní. Všichni se asi těšili po víkendu na 
střelnici do vlastní postele, ale určitě 
už plánují, jaký program vymyslí na 
příště.

Nezbývá, než poděkovat bystřic-
kým střelcům za azyl na střelnici a těšit 
se na příště!!!

Oto Musil

Sbor dobrovolných hasičů a obecní úřad Unčín
pořádá

Program: 
14:00 – Zahájení, soutěže dě  , střelba ze vzduchovky na terč
16:00 – ukázka zásahu jednotky dobrovolných hasičů při 

vyprošťování osoby z havarovaného vozidla v součinnos   
se zdravotní záchrannou   službou, ukázka techniky a 
vybavení vozidla zdravotní záchranné služby

17:00 – volná zábava s hudbou a tancem

• Výstava zrenovovaných motokrosových 
motocyklů starších i novějších značek

• Skákací nafukovací hrad        
• Drobné odměny a občerstvení zdarma pro 

soutěžící dě  
• Bohatá tombola pro dě   
• Občerstvení zajištěno

Všechny dě  , rodiče a občany obce a širokého okolí 
srdečně zveme, přijďte se pobavit.

Děkujeme sponzorům za fi nanční a věcné dary na tuto akci pro dě  .

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
NA UKONČENÍ PRÁZDNIN

26. 8. 2017

Vstupné: 50 Kč (dě   do 15 let zdarma)

Zábavný vědecký park
Pondělí: hned po snídani jsme museli

spěchat na autobus.(cestování ve vlaku vynechám)
Když jsme byli v Brně, tak jsme šli

do zábavného vědeckého parku.
Mohli jsme si tam vyzkoušet různé atrakce,

byla jich tam spousta. např.
Vodíková raketa, taková oválná místnost, která

se otáčela do kola a měli jste tam hrát „vybijku“.
Dále se mi líbil červený satelit, který měl uprostřed kruh,

a když jste do toho kola něco řekl-a,
tak to šlo v druhém satelitu slyšet.

Potom jsme šli na představení,
kde byl takovej "ŠÍLENEJ" lovec blesků.

Ukazoval nám, jak vlastně takový blesk funguje,
a kolik k tomu potřebujeme elektriky a podobně.

Potom nám ukázal klec, do které nemůžou
blesky a dokonce i rádio (z dřívější doby) v kleci nefungovalo.

Také nám ukázal rukavici, s kterou jste se blesku
mohl-a dotknou, aniž by vám to něco udělalo.

Nakonec jsme si zas hráli.
A potom rovnou na "Šikl".
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Ve skupině mladších žáků se na 
prvním místě umís  li žáci z Píseč-
ného, druzí jsme skončili my a tře   
příčku obsadila ZŠ Rovečné. 

Starší žáci se také předvedli v tom 
nejlepším světle. Výsledky byly ná-
sledující: ZŠ Vír, ZŠ Rovečné, ZŠ Da-
lečín, ZŠ Písečné.

Putovní pohár tedy tentokrát ne-
cestoval nikam daleko a zdobí naši 
poličku c   ve školní družině i nadále.

Za ZŠ Vír Jana Horáková

Žáci ZŠ Zvole
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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


