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V červenci by to bylo již 3 roky, 
co bylo na lávku u zříceniny Zub-
štejn umístěno vrcholové razítko. 
Myšlenka byla prostá. Zubštejn 
je nádherné výletní místo, které 
stojí za návštěvu, a je škoda, že si 
odsud spolu se zážitkem nemo-
hou, hlavně   nejmenší turisté, 
odnést nějakou památku právě 
v podobě o  sku vrcholového 
razítka do deníku, na mapu nebo 
jen tak.

Věřím, že razítko během svého 
života na Zubštejně dělalo radost 
a jeho objevení na lávce potěšilo 
malého i velkého turistu. Toho, 
co do tohoto krásného koutu 
zavítá poprvé, i nás, co Zubštejn 
jednou do měsíce musíme na-
vš  vit.

Návštěvníku, který jsi v první 
polovině června razítko i s po-
duškou a inkoustem odnesl. Dle 
všeho   dalo mnoho sil upevňo-
vací lanko přeseknout, podařilo 
se   to snad až napočtvrté. Přeji 
 , ať   dělá vrcholové razítko 

Zubštejna doma radost a ať   
dlouho slouží. No, a také   přeji, 
abys jednou, někdy v budoucnu, 
jen tak pro radost, věnoval také 
tolik energie něčemu, co bude 
těšit i ostatní alespoň tři roky.

Jen vše dobré přeje 
Lenka Víchová

VRCHOLOVÉ 
RAZÍTKO

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V BYSTŘICI

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet za rok 2016 

Město uspořilo více peněz, než se čekalo 
Finanční odbor sestavuje kaž-

doročně závěrečný účet. Jedná se 
o bilanci hospodaření za uplynulý 
rok. Na počátku roku 2016 město 
počítalo s defi citem 50 mil. Kč, po 
rozpočtových úpravách na podzim 
se už plánovaný defi cit změnil na 
přebytek ve výši téměř 17 mil. Kč. 
Rozpočtové úpravy se týkaly přede-
vším přesunu inves  ce zateplení by-
tových domů na letošní  rok.  Avšak 
skutečnost převýšila veškerá oče-
kávání, přebytek rozpočtu dosáhl 
výše 43 682  s. Kč. Tento přebytek 
byl tvořen jednak výrazně vyšším 
výběrem sdílených daní o více než 

11 mil. Kč opro   upravenému  roz-
počtu,  jednak úsporou výdajů da-
nou striktní rozpočtovou disciplínou. 
Vyšší příjem fi nancí byl tvořen i pro-
dejem pozemků v průmyslové zóně. 

O dobrém ekonomickém stavu 
města vypovídá nejen zůstatek fi -
nancí na běžných účtech ve výši 
bezmála 127 mil. Kč, ale i provozní 
bilance, tedy rozdíl mezi běžnými 
výdaji a běžnými příjmy.  Za rok 
2016 činí provozní bilance téměř 
54 mil. Kč. Stejně jako v předchozích 
letech jsme se pohybovali výrazně 
v černých číslech a není důvodu, 
abychom neměli dobré výsledky 

i v dalších obdobích. 
Hospodaření města bylo přezkou-

máno auditorskou společnos  , kte-
rá konstatovala, že majetek města 
je využíván účelně a hospodárně, 
kontroloři nezjis  li chyby, nedostat-
ky a neodhalili žádná závažná rizika, 
která by mohla mít nega  vní dopad 
na hospodaření města. Tím jenom 
potvrdili, že hospodaření našeho 
města je nadále stabilní, odpovědné 
a nerizikové.    

Detailní rozbory a údaje o hospo-
daření města najdete také na webu 
města v kategorii hospodaření města.

Jana Jurošová

Až se zima zeptá, aneb úprava lyžařských tras
Možná se zdá být podivné, že 

v těchto parných dnech se rada měs-
ta zabývá zimou. Ale léto uteče jako 
voda, najednou napadne sníh a běž-
kaři se budou ptát, jak to, že nejsou 
lyžařské stopy.

Ale popořadě. V posledních letech 
zajišťoval úpravu lyžařských tras are-
ál Borovinka rolbou, kterou hodlá 
v letošním roce prodat. V zimním 
období tedy nebude zajištěna úprava 
lyžařských běžeckých tras. Na zákla-

dě této informace proběhlo několik 
jednání o možnostech zajištění ly-
žařských stop. Jednak to byla žádost 
u lyžařského klubu v Novém Městě 
na Moravě, zdali by pro nás nezajis  li 
úpravu. Naše žádost nebyla akcepto-
vána z časových důvodu. Dále jsme 
oslovili provozovatele nejbližších ly-
žařských vleků, kteří mají k dispozici 
rolbu. Zde nám bylo vysvětleno, že 
tyto rolby nejsou vhodné pro pro-
jíždění stop, zejména z hlediska své 

velikos   a rozdílnos   pásů. Poslední 
možnost tedy je zajis  t úpravu stop 
vlastními silami. Zde jsme naši si-
tuaci projednali s provozovatelem 
žďárských tras, který nám doporu-
čil koupi čtyřkolky s příslušenstvím 
pro najíždění stop. Rada města roz-
hodla o její koupi, přičemž úpravu 
stop bude zajišťovat městská fi rma 
TS města a. s., která by případně 
stroj využívala i v letních měsících. 

Josef Vojta, místostarosta

Pod záš  tou JUDr. Evy Špatkové, 
tajemnice MěÚ Bystřice nad Pern-
štejnem, proběhla čtyři tzv. „prů-
zkumná setkání“ seniorů (s totální 
převahou seniorek) z Bystřice a okolí.  

Dá se říci, že jak o bylinky, tak 
i o jaro v zahradním centru byl veli-
ký zájem. Rovněž přednáška o tom, 
jak si udržet „šedé buňky mozkové“ 
co nejdéle v činnos  , byla výborná 
a s hojnou účas  . Závěrečné setkání 
v Centru EDEN za krásného slunečné-
ho dne s kávou a domácím koláčem 
bylo hezkou tečkou. Za sebe a jistě  
i za ostatních až šedesát zúčastněných 
mohu říci, že to byl dobrý počátek. 
Díky. Všichni se těšíme na další roz-
šíření tohoto projektu pro období 
2017/18.                                                      JŠ
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVENEC  SRPEN 2017

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

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
 chou vzpomínku. 

Manželka a dě   s vnoučaty.

VZPOMÍNKA
Dne 26. června 2017 uplyne 
1 rok, kdy nás opus  l drahý 
manžel, ta  nek a dědeček 

MIROSLAV JAŇOUR 

Sňatky

Úmr  

Narození

Jubilan  

10.6. Hana Šejnohová
 Jan Stárek
10.6. Barbora Kurková
 Josef Gaži
10.6. Monika Kurková
 Petr Černý
17.6. Marie Fialová
 Jaroslav Bervid
24.6. Michaela Javůrková
 Dušan Drla
Zlatá svatba
24.6. Adela a Jiří Du  ovi
   

  3.2. Richard Jobánek
27.2. Marek Zonyga
  1.3. Jakub Dohnal
  5.3. Veronika Šejnohová
11.3. Nella Poláková
13.3. Šimon Štefáček
22.3. Šimon Marek 

ČERVENEC  2017
Marie Mičovská  91 let
Kamila Ďurošková  89 let
Božena Štěpánková  89 let
Marie Hanáková   88 let
Libuše Křenková   88 let
Pavel Chovan   87 let
Božena Doležalová   80 let
Olga Burešová   80 let
Marie Veselá   75 let
Miroslav Šindelář Ing.  75 let
Emil Pros   70 let
Ladislav Roušar   70 let

 9.5.  Pavel Adamovský   61 let

Formulář žádos   a výzvy pro grantový program naleznete na 
webových stránkách města Bystřice n. P., na h  p:

//www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta, 
či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

Komise kultury Rady města Bystřice n. P. vyhlašuje 

2. kolo Grantového programu v oblas   
KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE 
1. 7. 2017 - 31. 7. 2017

Devcice
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Přibližujeme městský úřad - 7
ING. JANA JUROŠOVÁ  VEDOUCÍ ODBORU FINANCÍ A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

„Musí zvítězit stará pravda, že utra  t můžu jen tolik, kolik vydělám.“

Paní vedoucí, jak dlouho řídíte 
odbor fi nancí a obecného živnos-
tenského úřadu a  kde jste pracovala 
před  m? 

V září letošního roku oslavím své 
dese  leté působení na městském 
úřadě. Nastoupila jsem v roce 2007 
po úspěšně absolvovaném výběro-
vém řízení a rovnýma nohama tak 
skočila do velmi důležité činnos   pro 
chod úřadu, a tou je sestavení roz-
počtu na následující rok. 

Svoji profesní cestu jsem měla po-
měrně pestrou. Po vysoké škole jsem 
začala ve školství jako učitelka odbor-
ných předmětů, především ekono-
mických. Poté jsem byla pár let eko-
nomkou v soukromé fi rmě.  V  roce 
2000 začaly tehdejší fi nanční úřady 
zjišťovat pro svoji potřebu ceny ma-
jetků, a já specializaci oceňování ma-
jetku zaváděla na FÚ ve Žďáru n. Sáz. 
Stále se touto činnos   zabývám, nyní 
už jako soudem jmenovaný znalec.  

Je složité vytvořit rozpočet 
města?

Celý proces vytvoření rozpoč-
tu města je zdlouhavý a náročný, 
ale i velmi zajímavý.  Sestavování a 
schvalování rozpočtu patří mezi vý-
znamné rozhodování v samostatné 
působnos   obce a má svá přesně 
stanovená pravidla.  Zcela zásadně se 
odlišují od pravidel používaných pro 

soukromé fi nance.  Rozpočet města 
se sestavuje a schvaluje každoročně, 
kvalita sestaveného rozpočtu závisí 
na reálnos   jeho splnění, to je na 
správném a co možná nejpřesnějším 
odhadu příjmové i výdajové stránky 
a na pravdivos   informací. Tento fakt 
klade velké požadavky na zkušenos-
  a znalos   všech spolupracovníků, 

kteří zasahují do návrhu rozpočtu.  
Při sestavování rozpočtu je nutná 
snaha o vyrovnané hospodaření, aby 
plánované výdaje nepřesáhly před-
pokládané příjmy. Pokud jsou pláno-
vané velké inves  ce, čili větší výdaje 
než příjmy, je možné dokrýt rozpoč-
tový schodek úsporami nebo půjč-
kou.  Nicméně vždy musí v dlouhodo-
bém hledisku zvítězit stará pravda, že 
utra  t můžu jen tolik, kolik vydělám.  
Každá jednotlivá položka rozpočtu je 
prodiskutována za účas   kolegů, rad-
ních a zastupitelů. S navrženým roz-
počtem jsou občané seznámeni na 
úřední desce města a mohou vznést 
své připomínky a návrhy. Pokud je 
návrh rozpočtu města připraven, pak 
nejdůležitější rozhodnu   o jeho osu-
du závisí vždy na zastupitelstvu, ja-
kožto nejvyšším orgánu města. Roz-
hodnu  m o schválení rozpočtu tak 
končí několikaměsíční práce spojená 
s plánováním rozpočtu a začíná další 
fáze, a tou je samotné plnění rozpoč-
tu během celého následujícího roku. 
V roce mého nástupu se nám sesta-
vit rozpočet podařilo a stejně tak i ve 
všech dalších letech, a to především 
díky týmové práci a shodě všech zú-
častněných. 

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

Práce na našem odboru je velmi 
náročná a odpovědná. Kolegyně 
ovládají široké spektrum činnos  , 
nejen „svých“, ale dle zásady zastu-
pitelnos   i „cizích“.  Práce vyžaduje 
od všech neustálé sledování změn le-

gisla  vy a přizpůsobení se jim. Před-
pokládá neustálý osobní a odborný 
růst.  

Finanční odbor a odbor živnos-
tenského úřadu, jak ostatně vy-
plývá z jeho názvu, obsahuje dva 
samostatné úseky. Úsek obecního 
živnostenského úřadu má na sta-
ros   výkon státní správy z hlediska 
živnostenského zákona. Pracují zde 
3 kolegyně.  Vedoucí úseku je paní 
Ilona Hovorková a jejími spolupra-
covnicemi  jsou Ing. Květa Straková 
a Ing. Iveta Potůčková Zavřilová.  Na 
úseku fi nancí a účetnictví nás pracuje 
více. Já, jako vedoucí odboru, mám 
na staros   sestavení rozpočtu měs-
ta, sledování rozpočtu, provedení 
rozpočtových opatření, zpracování 
závěrečného účtu, ale především sle-
dování a analyzování fi nanční situace 
města. Hlavní účetní Věra Hanzlíková 
je u nás nejzkušenější pracovnicí a 
komplexně provádí účetní agendu. 
Zajištění veškerého platebního styku, 
peněžních a bankovních operací je 
náplní kolegyně Libuše Matuškové. 
Účetnictví rozpočtu vykonává Ing. 
Marie Slámová a současně je velkou 
odbornicí na DPH města. Účetnic-
tví hospodářské činnos   a fakturaci 
bezvadně provádí Klára Chalupová.  
Zajištění výběru a správy místních 
poplatků, poplatků za odpady, pro-
vádění hotovostních příjmů a výdajů 
města, provádění inventarizace a v 
neposlední řadě i správu hrobových 
míst mají na staros   Soňa Jandová 
a Klára Kotoučková.  Žádná z agend 
však není samostatná, celý úsek fi -
nancí je provázaný a bez spolupráce, 
ochoty vyhovět a pomoci, bez trpěli-
vos  , spolehlivos   a přesnos   všech 
kolegyň by naše práce nebyla možná.  
A já jim za to velmi děkuji. 

Jak nejraději trávíte volný čas? 
Mnoho volného času mi nezbývá, 

ale pokud je, ráda ho trávím při spor-
tu, především tenisu, turis  ce, cyklis-

 ce, běžkaření.  A musím dodat, že 
letošní zima byla pro běžkaře velmi 
vydařená. Radost mi přináší i zahra-
da, které se obzvlášť v tomto jarním 
období musím hodně věnovat.  A pak 
samozřejmě ráda čtu, sleduji dobré 
fi lmy, občas zajdu do divadla nebo na 
koncert.  

A jaký  je váš největší koníček?
Tenis je mým velkým koníčkem, 

snažím se hrát minimálně dvakrát 
týdně v sezoně a alespoň jednou týd-
ně mimo sezonu. Bystřice má obrov-
skou výhodu opro   jiným městům, 
že tenis lze hrát celoročně. My navíc 
máme skvělou ženskou partu, kde 
není důležité, jak kdo pinká, kdo vy-
hraje, ale to, že se pěkně proběhne-
me a pobavíme. Prostě pro mě je te-
nis taková malá společenská událost. 
Moje tenisové začátky jsou spojeny 
se sportováním mé dcery, když jsem 
ji jako dítě vozila na tenisové tréninky 
a fandila jí na utkáních. Myslím, že i 
díky tenisu měla krásné dětství, a já 
leccos odkoukala.      

Můžete nám představit Vaše 
nejbližší?

 Mám dceru Anetu, ze které mám 
velkou radost.  Je dospělá, téměř 
samostatná a velmi zodpovědná.  
Vystudovala germanis  ku a nyní 
dokončuje studium překladatelství 
a tlumočnictví. Už jí zbývá jen malý 
krůček a začne žít ten opravdový sa-
mostatný život.   

Na co se nejvíce těšíte v nejbliž-
ší budoucnos  ? 

Jsem op  mis  cký člověk, který se 
dokáže radovat i z drobnos  . Situace, 
které nám život přináší, jsou pro nás 
zkušenos  , kterou by si měl člověk 
dokázat uvědomit a užít, udržet si 
pozi  vní myšlení  a nadhled  ve všech 
situacích, a i v těch méně radostných.

Ptal se Hynek Jurman

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

V neděli 11. 6. 2017 se uskutečnil již osmý tradiční 
Pohádkový les v Domaníně. Les u Borovinky se v tento 
den proměnil v pohádkové království plné dobrodružství 
a her pro dě  . Do světa pohádek zavítalo přes 420 dě   
v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Setkaly se s krá-
lem a královnou, vodníkem, piráty, či jinými oblíbenými 
pohádkovými bytostmi. Na každém stanoviš   dě   plnily 
tema  cké úkoly. Odměnou pro domanínské nadšence, 
kteří se proměnili v postavy oblíbených pohádek, byly 
zářivé úsměvy a rozzářené oči dě  . Za fi nanční podpo-
ru děkujeme městu Bystřice nad Pernštejnem, díky ní se 
mohl uskutečnit i doprovodný program s kouzelníkem, 
který zkrá  l čekání dě   při vstupu do lesa. Všechny dě   si 
zaslouženě odnesly sladkou odměnu. Věříme, že se tato 
akce všem zúčastněným líbila a že se v hojném počtu se-
tkáme i příš   rok.

POHÁDKOVÝ LES
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NA DOVOLENOU BEZ STAROSTÍ
Letní dovolená je doba, na kterou 

se každý z nás jistě těší. Co je třeba 
vědět, abychom tento čas opravdu 
strávili příjemně a nenechali se na-
pálit? 

Co je zájezd? 
Zájezdem se rozumí soubor pře-

dem připravených služeb cestovní-
ho ruchu.  Musí být uskutečněn na 
dobu delší než 24 hodin a musí za-
hrnovat alespoň dvě z následujících 
služeb: ubytování, dopravu nebo ji-
nou službu cestovního ruchu, která 
však není doplňkem dopravy nebo 
ubytování (např. vstupenky, služby 
průvodce). 

Pořadatel zájezdu 
Za pořadatele je považován 

ten, kdo nabízí veřejnos   zájezd 
podnikatelským způsobem, a to i 
prostřednictvím tře   osoby. Tímto 
pořadatelem jsou cestovní kance-
láře, které musí mít k provozování 
své živnos   povolení od Minister-
stva pro místní rozvoj ČR – koncesi. 
Další povinnost, kterou musí každá 
cestovní kancelář splnit, je pojištění 
pro   úpadku. Doklad o tomto pojiš-
tění je vám kancelář povinna zaslat. 
Tuto skutečnost si vždy pečlivě zkon-
trolujte! 

Zájezdy jednotlivých cestovních 
kanceláří často přeprodávájí ces-
tovní agentury. Tyto agentury ne-
musí mít ani pojištění, ani koncesi, 
jelikož jsou pouhými zprostředko-
vateli, nikoli pořadateli. Za případ-
né vady tedy odpovídá cestovní 
kancelář. 

Smlouva o zájezdu 
Smlouva nemusí mít písemnou 

formu. Lze ji tedy uzavřít jak ústně, 
tak prostřednictvím internetu. Pí-
semnou formu však musí mít potvr-
zení o zájezdu, které vám cestovní 
kancelář musí po uzavření smlouvy 
vystavit. Pokud nastane rozpor mezi 
smlouvou a potvrzením, můžete si 
vybrat to, co je pro vás výhodnější. 

Změna smlouvy 
Pořadatel může smlouvu měnit, 

jen pokud ho k tomu donu   vnější 
okolnos  . Pokud s novým návrhem 
smlouvy nesouhlasíte, máte právo 
od takové smlouvy odstoupit ve lhů-
tě, kterou vám pořadatel určí, a kte-
rá nesmí být kratší než 5 dní. Pokud 
v této lhůtě neodstoupíte, pla  , že 
se změnou smlouvy souhlasíte. 

Odstoupení od smlouvy o zájezdu
I když lze smlouvu uzavřít přes in-

ternet či na předváděcí akci, nevzta-
huje se na ni možnost odstoupení 
ve 14 denní lhůtě bez udání důvodů, 
jak je tomu u jiných spotřebitelských 
smluv!!

Jako zákazník můžete od smlou-
vy odstoupit kdykoliv, ovšem toto 
odstoupení může být spojeno s ne-
malým odstupným. Proto je vhodné 
mít pro případy, kdy nemůžete na 
dovolenou odjet, sjednané pojištění 
pro   „stornu“. 

Cestovní kancelář může od 
smlouvy odstoupit pouze v přípa-
dě, že je zájezd zrušen, nebo pokud 
porušíte jako zákazník svoji povin-
nost ( např. nedopla  te celou cenu 
zájezdu). Pokud je zájezd zrušen ve 
lhůtě kratší než 20 dnů před jeho za-
hájením, náleží zákazníkovi penále 
ve výši 10 % ceny zájezdu, a také má 
právo na náhradu škody. 

Postoupení zájezdu
V případě, že nemůžete na do-

volenou odjet vy sami, může místo 
vás odjet na zájezd někdo jiný. Tuto 
změnu musíte cestovní kanceláři 
oznámit nejméně 7 dní před koná-
ním zájezdu. Společně s touto oso-
bou jste pak zavázáni k zaplacení 
ceny zájezdu a nákladů spojených se 
změnou zákazníka. 

Vady zájezdu 
Někdy se může stát, že si vyberete 

v katalogu dovolenou snů, ale když 
dorazíte na místo, realita je někde 
jinde. Vady zájezdu (např. kvalita 

hotelu, druh dopravy, vzdálenost 
od moře…) řešte hned na místě, pří-
padně s delegátem. Pokud cestovní 
kancelář nezjedná nápravu ani v 
přiměřené lhůtě, kterou jí poskyt-
nete, můžete problém vyřešit sami 
a požadovat po cestovní kanceláři 
náhradu účelně vynaložených ná-
kladů. 

Otálet s reklamací se nevyplácí. 
Vady je nutné reklamovat bez zby-
tečného odkladu, tedy nejlépe hned 
na místě. Po příjezdu z dovolené 
máte možnost reklamovat zájezd ve 
lhůtě jednoho měsíce od skončení 
zájezdu. Lze požadovat slevu z ceny 
a náhradu případné škody.  

1. 7. - 15. 9. 2017 - Výstava v Centru Eden 
,,Mámo, táto, pojďme bydlet zdravě!“

V zábavním a poznávacím centru EDEN je od 1. července k vidění 
originální projekt - experimentárium Centra pasivního domu nazvané 
„MÁMO, TÁTO - POJĎME BYDLET ZDRAVĚ!“. Cílem menší výstavy je vy-
světlit výhody a principy moderních pasivních domů. 

va osahat vše důležité, co patří ke 
stavbě zdravého pasivního domu – 
natáčí dům ke světovým stranám, 
třídí vzorky izolací, prosvěcují troj-
sklo, skládají okenní rám, měří ob-
vod domu, zjišťují, co vyhřeje dům, 
vláčkem převáží molekuly vzduchu 
do rekuperace a tak dále,“ komen-
tuje jednotlivé panely výstavy David 
Šimek, hlavní animátor programu. 
Dále organizátoři připravili origi-
nální stolní hru „Stavíme pasivní 
dům“, pracovní listy i kreslírnu pro 
nejmenší. Pomocí QR kódu je mož-
né u každého panelu spus  t v  pný 
audio komentář, zvlášť pro dospělé 

i pro dě  .
Další informace naleznete na 

www.pasivnidomy.cz

Dobíjecí stanice a půjčovna elek-
trokol, elektrokoloběžek a elektro-
skútrů v Bystřici nad Pernštejnem.

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se zapojilo do projektu E.ON e-půj-
čovny a stalo se tak součás   sítě 
dobíjecích stanic. V Centru Eden 
bude k dispozici dobíjecí stanice a 
půjčovna elektroskútrů, elektrokol 
či elektrokoloběžek.

Zapůjčení bude možné na po-
kladně centra během letních měsí-
ců - července a srpna, každý den od 
9.30 do 18.00, v září o víkendech od 
9.30 do 18.00 a v pracovní dny od 
8.00 do 16.00. Dobíjecí stanici je sa-

moobslužná  a je umístěna před are-
álem Edenu. Podrobnější informace 
naleznete na www.bystricenp.cz/
pujcovna 

Co je to pasivní dům? Jak funguje 
a proč je zdravý? Opravdu se vypla-
  respektovat přírodu a při stavbě 

domu přemýšlet nad pohybem slun-
ce? Vážně se dá dům nafukovat? A 
co je to tepelný most? Na takové 
a další otázky odpoví dětem i do-
spělým experimentárium „MÁMO, 
TÁTO - POJĎME BYDLET ZDRAVĚ!“, 
které v Bystřici nad Pernštejnem při-
pravilo Centrum pasivního domu ve 
spolupráci s centrem EDEN.

Výstava je určena pro širokou 
veřejnost a především pro rodiče s 
dětmi.  „Ty si mohou hrát a doslo-

Reakce na pe  ci
V minulém vydání Bystřicka jsme 

se seznámili s textem pe  ce pro   ru-
šení nočního klidu. Ne všichni občané 
našeho města však její obsah správně 
pochopili. Nejsem jejím iniciátorem, 
ale mrzí mne, když si ji někdo vyklá-
dá zcela jinak, než byla míněna. Jejím 
cílem určitě není žádné omezování 
osobní svobody lidí, kteří navštěvují 
„volnočasová občerstvovací zařízení“, 
ani rušení nějakých pohos  nských 
živnos  . Není to ani vnucování něja-
kého ustáleného a jednotného stylu 
zábavy!!! Pe  ce chtěla poukázat na 
opakované nedodržování některých, 
ze zákona nastavených pravidel. Měla 
vyvolat diskuzi a mo  vovat naše za-
stupitele a odpovědné státní orgány, 
aby se snažili hledat řešení stávající 
situace. 

14. června 2017 se o této pe  ci 
jednalo na veřejném zasedání měst-
ského zastupitelstva. Vedení města 
zvažuje, zda investovat nemalé peníze 
do kamerového systému v problémo-
vých lokalitách. Ve chvílích, kdy k po-
rušování veřejného pořádku dochází, 
by to na věci stejně asi nic nezměnilo. 

Pomoc v nesnázích a újma za na-
rušení dovolené

Pořadatel zájezdu vám musí po-
moci v případě, že onemocníte, zra-
níte se nebo se třeba ztra  te. 

Pořadatel je povinen vám také 
vedle majetkové škody, která vám 
vznikla porušením povinnos  , za 
kterou odpovídá, nahradit v někte-
rých situacích i újmu nemajetkovou. 
Pod tyto případy lze však zařadit 
pouze vážné situace, jakými jsou 
především zmaření nebo podstatné 
zkrácení zájezdu  

Michaela Du  ová
Sdružení obrany spotřebitelů – 

Asociace

Může se posunout o pár metrů vedle 
nebo do jiné lokality. Ve městě chybí 
nějaký činitel, který by mohl nějakým 
způsobem zasáhnout přímo na místě. 
Je jisté, že zřízení městské policie by 
bylo nerentabilní a nebyla by ani plně 
využita. A volání policie k různým, 
často se opakujícím případům, by 
zase mohlo být časem považováno za 
zneužívání kompetencí veřejného či-
nitele. Řešení problému městským za-
stupitelstvem se proza  m také žádné 
nekoná. Pe  ci vzalo pouze na vědomí 
a další schůzi bude mít až v září. A tak 
mnohé z bystřických obyvatel čeká 
v létě pravděpodobně pokračování 
stávajícího stavu… 

V dřívějších dobách míval ve 
městech placenou funkci ponocný i 
městský dráb. Dnes žijeme v moder-
ní demokra  cké společnos   a svým 
způsobem nám tato povolání chybí. 
Lehce se zapomíná, že nastala doba 
nočního klidu a nikdo cíleně nedohlíží 
na její dodržování. Nechceme být ni-
kým a ničím omezováni. Zapomíná se 
na toleranci a respektování druhých

Jitka Čechová
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Historie uranu na Rožínce (1. část)
Až do 2. světové války bylo Čes-

koslovensko, přesněji Jáchymov, 
jedním z mála známých nalezišť ura-
nové rudy na světě. Z uranové rudy 
těžené v bývalých stříbrných dolech, 
se vyráběly jednak barvy pro barvení 
skla, po objevu radioak  vity koncem 
19. stole   pak především prvek radi-
um, jehož se v Jáchymově získávala 
více jak jedna tře  na světové pro-
dukce. Ihned po skončení války však 
bylo jasné, že dosavadní poklidný 
stav skončil. Naše republika se ocit-
la ve sféře vlivu Sovětského svazu, 
který se snažil dohnat monopol USA 
v atomové bombě a který již několik 
let intenzivně pracoval na výzkumu 
štěpení jádra uranu. Protože Čes-
koslovensko samo nemohlo vzhle-
dem k poválečným hospodářským 
po  žím obnovit jáchymovské doly 
v rozsahu, jaký vyžadovaly tehdejší 
požadavky, byla 23. listopadu 1945 
uzavřena se Sovětským svazem me-
zistátní dohoda o vyhledávání, těžbě 
a dodávkách radioak  vních surovin. 
Na základě této smlouvy byl dán 
předpoklad i pro těžbu uranu v ob-
las   Rožná a vznik prvního těžebního 
dolu Rožná I – dolu Karla Havlíčka 
Borovského na Dolní Rožínce. 

Je téměř symbolické, že poslední 
vozík s rudou byl na povrch vytažen 
stejnou šachtou jako ten první. Za še-
desát let trvání dolu se zde vystřídaly 
tři, možná čtyři generace pracovníků 
a   současní si už ani neuvědomují, 
co práce a námahy stála dnešní sku-
tečnost. Aby v kraji, kde, jak se říka-
lo, „končilo kamení a začínala bída“, 
vyrostl podnik zaměstnávající  síce 
lidí a z městeček, nemajících žádný 
průmysl, vyrostla města s moderní-
mi sídliš  . Počátky rožíneckých dolů 
je paradoxně potřeba hledat v Pod-
krkonoší na Trutnovsku. Mimo kla-
sického jáchymovského ložiska, kde 
se těžba uranové rudy začátkem 50. 
let prudce rozvíjela, bylo soustavně 
zkoumáno celé území republiky tak, 
aby byla zajištěna těžba i po jeho vy-
čerpání. K nově objeveným ložiskům 
patřil mimo Příbrami, Horního Slav-
kova a Zadního Chodova i Trutnov, 
kde na jaře 1952 začaly první těžební 
práce. Z dosavadního inspektorátu 
Trutnov n.p. Jáchymovské doly v Já-
chymově byl 1. dubna 1956 vytvo-
řen samostatný n.p. Jáchymovské 
doly Trutnov, jehož pokračovatelem 
je dnešní GEAM s.p. Dolní Rožín-
ka. Pod ředitelství tohoto bývalého 
n.p. spadaly nejen těžební kapacity 
v Trutnově (Zlaté návrší, Přehrada 
ve Špindlerově Mlýně), ale i důlní 
závody Stachanov v Radvancích, důl 
na Rybníčkách a důl Karla Havlíčka 
Borovského v Chotěboři.

Koncem roku 1955, kdy těžba na 
většině těchto lokalit kulminovala 
na svém vrcholu, prováděla první 
průzkumy zdejšího zapomenutého 
kraje moravská skupina tehdejších 
„kutaček“ – Geologického průzku-
mu Jáchymovských dolů se sídlem 

v Novém Městě na Moravě. Dosa-
vadní poklidný život obyvatel Vysoči-
ny byl ten tam. Většina z nich zprvu 
ani nedovedla pochopit, k čemu to 
množství rýh a dřevěných trojnožek 
na polích, loukách i v lesích v širém 
okolí od Nového Města přes Bystřici 
až po Tišnov, od Poličky až po Velké 
Meziříčí. Mnozí z nich však postupně 
začali u „uraňáků“ pracovat, a tak 
spolu s těmi, kteří přicházeli z tehdej-
ších prosperujících uranových oblas   
hledat uran i sem, vytvořili základ 
tehdejšího pracovního kolek  vu.

Emanačním průzkumem pomocí 
povrchových rýh a vyhodnocením 
hloubkových vrtů byly zjištěny na-
dějné anomálie, které byly ověřeny 
průzkumnými šurfy s dřevěnými vě-
žemi č. 11 (u dnešní dekontaminační 
stanice), č. 13 (100 m západně od 
jámy R I), č. 8 a štolou od Rožné (u 
větrací jámy R VI). Zásoby byly na-
tolik perspek  vní, že uvedená důlní 
díla mohla být předána těžebnímu 
závodu k exploataci. Protože tehdy 
nejbližším těžebním závodem byl důl 
KHB v Chotěboři, spadající pod Trut-
novský podnik, byla rožínecká nale-
ziště začleněna k němu. Na podzim 
roku 1957, kdy bylo nové pracoviště 
od průzkumu přebráno, měl již cho-
těbořský důl KHB zenit své výkonnos-
  za sebou a začal pomalu likvidovat. 

Taktéž v ostatních závodech n.p. JD 
Trutnov nebyly ověřeny další zásoby 
umožňující pokračovat ve stávající 
úrovni těžby. Bylo nutno, aby nová 
perspek  vní moravská oblast co nej-
dříve produkovala maximální množ-
ství radioak  vního materiálu.

Prvními pracovníky na rožínecké 
lokalitě byli proto hlubináři předá-
ka Jana Matuly, kteří začali 15. října 
1957 hloubit jámu R I, jelikož těžební 
možnos   na stávajících šurfech byly 
omezené. Zarážkovým řízením jámy 
Rožná I se tak datuje vznik nového 
těžebního závodu, jehož název – důl 
Karla Havlíčka Borovského (KHB) – 
přenesli za několik měsíců na to, kon-
cem února 1958, první dobývkářské 
kolek  vy Janečka, Chadimy, Muchy, 
Zelenky a Pivka, které se společně 
se správou dolu a zbývajícím osazen-
stvem přemís  ly z Chotěboře na Ro-

žínku. Pro vedení dobývacích prací, 
které začaly již koncem roku 1957 
a především v únoru 1958, byly vy-
tvořeny dva důlní úseky: první úsek 
na šurfu č. 11 pod vedením „pan-
táty“ Horáka a druhý úsek na štole 
od Rožné pod vedením Bohouše 
Sýse. Ještě dlouho se vzpomínalo 
na nevyčerpatelné bloky a labyrint 
chodeb na 1. patře 1. zóny. Pozůs-
tatky této hornické činnos   byly 
dlouho dobře viditelné i na povrchu 
v místech vedle cesty na dekontami-
nační stanici. Ruda zde byla tenkrát 
výborná, vždyť materiál, kterým se 
prováděly základky, byl mnohem 
kvalitnější než pozdější těžba. Pro 
urychlení těžby byla koncem úno-
ra 1958 postavena nad hloubením 
ocelová těžní věž a první pracovní 
akcí bylo proražení překopů na úrov-
ni 1. patra mezi stávajícím šurfem č, 
13 a novou jámou R I. 

Závodním dolu KHB na Dolní Ro-
žínce byl dosavadní závodní v Cho-
těboři Ing, Fran  šek Řeháček, hlav-
ním inženýrem sovětský poradce 
Kolomin a ekonomem dolu pozdější 
náměstek ředitele podniku Ing. Vla-
dimír Dufek. 

Postupně během roku 1958 pře-
cházely z Jáchymova osádky Šimun-
číka, Vinklera, Servána, zaměstnanci 
dolu se stala většina pracovníků sou-
časného geologického průzkumu. 

Den horníků 1958 – první Den hor-
níků na Vysočině – oslavilo v zámec-
kém parku na Rožínce již 800 zaměst-
nanců. Příležitost k oslavám byla teh-
dy velká, poměrně prudce rozvíjející 
se důlní závod obdržel při této příleži-
tos   vysoké státní ocenění.

Zároveň se zahájením prací bylo 
rozhodnuto, že se na Moravu pře-
stěhuje celý národní podnik Jáchy-
movské doly Trutnov. Přemístění 
ředitelství z Trutnova na Rožínku se 
uskutečnilo mezi Vánocemi 1958 a 
Novým rokem 1959 doslova za po-
chodu. Za  m co jedni úřadovali ještě 
v Trutnově, druzí už na Dolní Rožínce. 
K registraci n.p. pod názvem Jáchy-
movské doly n.p. Rožná u krajských 
orgánů v Brně došlo 12. ledna 1959. 
V té době byla jáma R I prohloubena 
po 3. patro a těžila se převážně 2. a 3. 
zóna na prvních dvou patrech. Defi -
ni  vně již zmizela dřevěná těžní věž 
na šurfu č. 13, z kterého je dnes vě-
trací komín poblíž strojovny těžního 
stroje R I.

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

Petr Dvořáček

První vedení JD n.p. Rožná před zámkem na Dolní Rožínce

Proza  mní dřevěná těžní věž na šurfu č. 13 (později na-
hrazena jámou R I)

Těžní věž R IV při silnici na Dolní Rožínku u odbočky na 
důl KHB (odstraněna koncem 80. let 20. stole  
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

ORELSKÉ STŘÍPKY - 3                     ING. BOHUMIL ŽVÁČEK

Narodil se 25. 3. 1931 v Bohdalci. 
Pocházel z velmi chudé rodiny. Jeho 
maminka pracovala jako pomocná 
síla v selském hospodářství, ta  nek 
mu zemřel, když byly panu Žváčkovi 4 
roky. Dětství prožil v Radešínské Svrat-
ce. Po vychození měšťanské školy zís-
kal vzhledem ke své rodinné situaci a 
jako velmi nadaný žák, s  pendium, 
díky kterému mohl pokračovat ve 

studiu. Rozhodl se pro církevní gym-
názium ve Fryštáku, které bylo záro-
veň noviciátním (přípravným) místem 
salesiánského řádu. V noci z 13. na 
14. dubna 1950 proběhlo v naší zemi 
násilné policejní přepadení mužských 
klášterů. Všichni řeholníci byli inter-
nováni (převezeni a uvězněni), jejich 
kláštery zabrány. Tato pečlivě propra-
covaná akce se týkala také nezle  lých 
studentů, kteří se v té době rozhodo-
vali pro vstup do církevních řádů. Pan 
Žváček byl proto se svými spolužáky 
více jak rok zadržován v budově klášte-
ra v Oseku. Byli vystaveni vyšetřování 
a psychickému nátlaku bez možnos   
komunikace s příbuznými nebo veřej-
nos  . Po propuštění z tohoto nedob-
rovolného pobytu mu bylo dovoleno 
vykonat maturitu na novoměstském 
gymnáziu. Kvůli kádrovým posudkům 
však nemohl jít studovat medicínu, a 
proto se jeho oborem stala geologie. 

Pocity pronásledování a stálého do-
hledu jej díky velmi krušným zážitkům 
izolace provázely celý život. 

Jako promovaný geolog získal pra-
covní umístěnku do grafi tových dolů 
ve Velkém Tresném. Se svou rodinou 
proto bydlel několik let v Rovečném, 
aby to měl blíže svému zaměstnání. 
V roce 1975 dokončil stavbu vlastní-
ho rodinného domu a přestěhovali 
se do Bystřice na ulici Ant. Štourače. 
Kromě trvalého bydliště změnil také 
místo svého povolání a až do svého 
odchodu do důchodu pracoval v Ura-
nových dolech v Dolní Rožínce.

Po obnovení bystřického Orla v de-
vadesátých letech se s velkou obě-
tavos   a osobním nasazením začal 
věnovat jeho kulturní činnos  . Orga-
nizoval zájezdy po poutních místech 
v Čechách i v zahraničí,  pořádal zají-
mavé přednášky a besedy v orlovně. 
Pozval do Bystřice brněnského herce 

Miroslava Částka, který zde velmi 
úspěšně vystoupil s Renčovou Popel-
kou Nazaretskou. Podílel se na vzniku 
a obsahové náplni místního orelského 
časopisu. 

Pan Žváček byl po celý svůj život 
hluboce věřící katolík a velký c  tel 
Panny Marie. Svou víru a křesťanské 
zásady projevoval v každodenním ži-
votě, v jednání s druhými lidmi a pře-
devším velkou obětavos   a péčí o své 
nejbližší. Jeho poslední týdny života se 
staly pro mnohé lidí z bystřické farnos-
  svědectvím naděje, že víra v Boha 

dokáže člověku pomoci překonat i 
náročné okamžiky života. Velmi těžce 
nemocen chodil nadále vypomáhat 
se stavbou jeviště v Orlovně, připravo-
val poutě a orelské akce. Pár dní před 
smr   s  hl ještě uskutečnit svůj celoži-
votní sen a navš  vil významná poutní 
místa ve „Svaté zemi“(Izrael). Zemřel 
v rodinném kruhu 15. 4. 1999.

Jitka Čechová

Projekt MAP nezahálí – ví o tom 
i žáci z druhých stupňů ZŠ

Od října 2016 se v rámci projektu 
MAP uskutečnilo 10 seminářů pro 
pedagogy a několik setkání pracov-
ních skupin. 3 semináře v březnu, 
dubnu a květnu vedla paní Mgr. 
Marie Linhartová a tema  cky byly 
zaměřeny na školní zralost a pre-
venci sociálně patologických jevů. 
V květnu jsme se opět potkali také 
s Mgr. Miloslavem Hubatkou, který 
pedagogům předal cenné zkuše-
nos   a vědomos   o práci s třídním 
kolek  vem. Posledním seminářem 
tohoto roku bylo červnové pokra-
čování Matema  cké gramotnos   
s lektory Mgr. Lukášem Heřmanem a 
Mgr. Lukášem Javorkem.

Červen patřil také setkání zástup-
ců žáků druhých stupňů. Tohoto se-
tkání se zúčastnilo celkem 19 žáků 
ze 3 základních škol a nižšího stupně 

bystřického gymnázia. Žáci disku-
tovali nad nabídkou volnočasových 
ak  vit a výuky cizích jazyků. Každá 
škola představila, jaké kroužky a ak-
 vity u nich probíhají a jakým způ-

sobem probíhá výuka cizích jazyků. 
Proběhlo tak sdílení zkušenos   mezi 
jednotlivými školami a žáci pak při-
dávali různé nápady na rozšíření na-
bídky volnočasových ak  vit a na ino-
vaci výuky cizích jazyků. Setkání bylo 
velmi podnětné, proto realizátoři 
MAPu plánují tuto ak  vitu zopako-
vat na začátku dalšího školního roku. 

Pro pedagogy jsou již nyní naplá-
novány další semináře na podzim 
t.h. a především víkendová Letní 
škola, která se uskuteční od 18.-20. 
srpna 2017 v Hotelu Vír. Více o plá-
novaných seminářích a LŠ se dozvíte 
na www.bystricenp.cz/map.

Dětské umělecké soutěže jsou již krásnou tradicí a pýchou Bystřicka a čas-
to vás o nich informujeme.  Zveřejňujeme však zpravidla práce výtvarné, ale 
práce literární jejichž počet se postupně, k naší rados  , v jednotlivých roč-
nících soutěže zvyšuje, zůstávaly za  m v pozadí. Malým počinem, jak tento 
dluh vyrovnat, je dát prostor i našim mladým spisovatelům a vás – čtenáře 
- potěšit. Tento právě zahajovaný seriál v časopisu Bystřicko je prvním kro-
kem. 

O  skujeme nejdříve literární práce z letošní soutěže na téma „Vysočina 
– moje budoucnost“ a začínáme vyznáním „Hvězdy nad Vysočinou“ Vojtě-
cha Fořta ze základní školy v Rožné, které se umís  lo na tře  m místě v ka-
tegorii nejmladších autorů do 10 let.

Hvězdy nad Vysočinou 

Chci být astronomem, protože se mi líbí obrázky vesmíru, mlhovin, 
galaxií, supernov a hlavně černých a červích děr. Vysočina se 
mi líbí, protože má velké kopce a na nich by bylo dobré postavit 
pozorovatelnu nebo hvězdárnu. Na Vysočině není mnoho měst, 
a proto není obloha tak osvětlená. To, co objevím, napíšu do knihy. 
Bude se jmenovat Hvězdy nad Vysočinou. Myslím si to  ž, že u nás sví   
hvězdy nejkrásněji.

Vojto, děkujeme Ti za pořadatele soutěže i za čtenáře a přejeme Ti, ať Ti 
Tvoje plány vyjdou. Budeme Ti držet palce!

Mikroregion Bystřicko a Eva Zamazalová

ANTONÍN 
BOČEK

Turis  cké informační cent-
rum Bystřice nad Pernštejnem 
ve spolupráci s městským muze-
em nabízí jedinečnou publikaci 
o životě a díle bystřického rodá-
ka PROF. ANTONÍNA BOČKA. 
Publikace je k dostání pouze v 
TIC Bystřice n. P.  

Cena publikace je 50 Kč.

ANTONÍN 
BOČEK

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038
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Anna Chudobová reprezentovala 
Kraj Vysočina na celostátním setkání 

dětských recitátorů

Dobrý den, ahoj!
Jsme velmi hrdí, že právě Vaše škola je uvedena jako příklad dobré 

praxe na mezinárodním webu globe.gov! Z České republiky bylo vybráno 
sedm škol, které dokázaly ve své práci výborně propojit činnost v Progra-
mech GLOBE a Ekoškola a jsou uvedeny jako inspirace pro ostatní školy 
z celého světa! 

 
Gratulujeme a děkujeme za Vaši práci:
       Gymnázium 5. května, Kadaň
 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615
       Základní škola a Gymnázium Vítkov, Komenského
       Základní škola Lukov u Zlína
       Základní škola Ostrava, Nádražní 117
       Základní škola Sokolovská, Svitavy
       Základní škola TGM Moravské Budějovice!
 Příklady dobré praxe z českých škol oslavuje článek na mezinárodním 

gloubím webu, a najdete ho hned na hlavní stránce mezi news: h  ps://
www.globe.gov

(přímý link: h  ps://www.globe.gov/news-events/globe-news/newsde-
tail/globe/new-case-studies-highlight-the-integra  on-of-globe-and-eco-
-schools-in-the-czech-republic )

Ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za Vaši skvělou činnost! 
Za tým GLOBE Alena Rulfová.

Ke gratulaci se připojuje Město Bystřice nad Pernštejnem i naše redakce.

Dětská scéna 2017, celostátní pře-
hlídka a dílna dětských recitátorů, se 
konala ve Svitavách od 9.–11. června 
pod záš  tou Ministerstva kultury ČR. 
Anna si vybrala příběh od Daniely Fis-
herové z knihy Duhové pohádky. Na 
přípravě pracovala už od Vánoc. Velké 
dík za pomoc patří paní učitelce dra-
ma  cké výchovy Ivoně Čermákové.
Aničce se podařilo postupně pro-
bojovat všemi koly této soutěže 
a účast na celostátní přehlídce 
byla pro ni skutečnou odměnou. 
Porotce si získala svým přirozeným 
vystupováním, zauje  m i zajímavým 
výběrem textu. Ocenili také práci 
s dechem a hlasem. Radost a velkou 
energii si Anička skutečně dokáza-
la udržet po celou dobu přednesu, 
a to i na opravdu velkém jeviš  . 
Během celého víkendu měli všich-
ni účastníci, dě   i jejich doprovod, 
možnost zhlédnout stovku mladých 

mužů a žen, které baví literatura, 
komunikace, mají dar slova a nebojí 
se vystupovat před publikem. Vel-
kou inspirací nejen pro Aničku byly 
dílny zabývající se hlavně interpre-
tací textu a dětským přednesem. 
Milá Aničko, moc Ti blahopřejeme!

Za kolek  v pedagogů 
ZŠ Nádražní 615, L. Chudobová

Výstava drobného zvířectva na ZŠ 
Bystřice n. P., Nádražní 615

Dne 18. 5. 2017 proběhla ve škol-
ní družině „Výstava drobného zví-
řectva“. Dě   si přinesly s písemným 
souhlasem rodičů zvířátka (křečky, 
morčata, pískomila, činčilu, andulku, 
afrického šneka, králíčky, kohouta. 
Celkem bylo 36 zvířátek. Paní Došlí-
ková nám sama zapůjčila z prodejny 
Zverimexu drobná zvířátka a hmyz. 
Také nám darovala pro zvířátka 
drobné odměny ve formě krmení, 
tyčinek a mis  ček. Firma Cormen 

nám také přispěla dárky na odmě-
ňováni malých vystavovatelů. Tím-
to paní Došlíkové a fi rmě Cormen 
děkujeme. Výstavy se zúčastnil celý 
1. stupeň, který formou přidělování 
korálků vyhodno  l nejroztomilejší 
zvířátko. Prvních 6 dě   se zvířátkem 
dostalo drobné odměny. Žádné 
z dě   neodešlo s prázdnou, dostaly 
alespoň sladké odměny. Celá akce 
měla pěkný průběh a dětem se vý-
stava moc líbila.

Vychovatelky ŠD

Osmáci ve školce
Škola není jen o učení, ale i místem 

pro rozvíjení mezilidských vztahů. 
Proto se v květnu žáci 8. tříd vydali na 
návštěvu předškoláků do MŠ Korálky 
a Čtyřlístek. Společně se vyrábělo, 
tancovalo, kouzlilo. Došlo i na výmě-

nu pěkných dárečků. Tím začal patro-
nát budoucích deváťáků nad prvňáč-
ky, což je na ZŠ T. G. Masaryka tradicí.

Milí předškoláčci, těšíme se na vás 
po prázdninách!

M. Černá, D. Kuncová, ZŠ TGM

Trochu jiná výuka anglič  ny
Žáci naší školy se vyučují již od 

první třídy anglickému jazyku. Ka-
ždé vzdělávání by mělo být završe-
no ověřením získaných vědomos   
v prak  ckém životě – v tomto přípa-
dě cestou do anglicky mluvící země. 
My jsme si pro naši cestu zvolili 
jižní část Velké Británie včetně hlav-
ního města Londýna. Na vlastní oči 
mohli žáci vidět památky a místa, 

která znají z hodin anglického ja-
zyka (např. Big Ben, London Eye, 
Tower Bridge, Winsdor, Oxford…). 
Jazykové dovednos   si ověřili v ro-
dinách, u kterých byli po dobu zá-
jezdu ubytováni. A jak naši žáci ob-
stáli? Skvěle! Domluvili se, neztra  -
li se a domů si odvezli  síce zážitků 
a vzpomínek.

R. Klusáková, E. Poláchová, ZŠ TGM
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Všem budoucím školákům přejeme pěkné prázdniny a od září mnoho 
úspěchů v základní škole.                                                                        MŠ Korálky

Den dě   v MŠ Čtyřlístek
Každý rok připravujeme pro dě   

MŠ Čtyřlístek oslavu jejich svátku – 
MDD. I tento rok se měly dě   na co 
těšit. Oslavy probíhaly celý týden a 
dě   si každý den mohly plně užít.

Týden oslav začal v úterý 30. 5. 
2017 soutěžemi na fotbalovém sta-
dionu, které pro nás připravil fotbalo-
vý klub města Bystřice n. P. Následují-
cí den nás v MŠ navš  vilo divadlo Zla-
tý klíč s představením Honza, kytara a 
písnička, další den proběhly na školní 
zahradě soutěže a hry a v závěru týd-
ne nás čekala Cesta za pokladem, 
který dě   samozřejmě našly a ještě 
s  hly cestou plnit různé důmyslně 
ukryté úkoly. V pondělí dalšího týdne 
jsme odjeli na Skalský Dvůr, kde pro 
nás tradičně připravili malé pohoště-
ní – zmrzlinový pohár a ovocný nápoj.                                                                                                                     
Oslavy jsme zakončili školním výle-
tem do ZOO Jihlava, který jako vždy 

proběhl ke spokojenos   všech.
Celý týden se vydařil, přálo nám 

i počasí, takže se všechny naplá-
nované akce mohly bez problémů 
uskutečnit. Dě   se s nadšením a 
vervou zapojovaly do všech soutěží 
a her, které pro ně byly přichystá-
ny. Díky spolupráci všech, kteří se 
na přípravě a realizaci akcí podíleli, 
se nám podařilo připravit pro dě   
zajímavé a zábavné dny plné men-
ších i větších překvapení, při kte-
rých se dě   vydováděly a radovaly 
společně se všemi svými kamarády.                                                                                                                 
Ráda bych touto cestou poděkovala 
fotbalovému klubu města Bystřice, 
personálu hotelu Skalský Dvůr a 
především zaměstnancům MŠ Čtyř-
lístek, bez jejichž inicia  vy a nápadů 
by dění v MŠ bylo nezajímavé a fádní. 

Š  páková J., 
vedoucí učitelka MŠ Čtyřlístek

Loučení s Pohádkou 
Jako každý rok, i ten letošní proběhlo na MŠ Pohádka slavnostní rozlouče-

ní s dětmi, které v září nastupují do školních lavic základní školy.
V pátek 9. 6. 2017 za přítomnos   místostarosty města Mgr. Josefa Vojty, 

ředitelky mateřských škol Mgr.  Vlasty Moncmanové a po krátkém, veršova-
ném představení dě  , pasoval ry  ř ze země Zubra předškoláky na školáky. 
Dě   přítomné hosty a své příbuzné potěšily dojemnými písněmi a básnič-
kami na rozloučenou s MŠ. Závěrečnou tečkou bylo hudebně taneční vy-
stoupení dě   na píseň Michala Davida ,,Šoumen“, které sklidilo velký ohlas.

Po slavnostním přípitku šel ry  ř ze země Zubra bojovat na školní zahradu 
se svými kolegy, kteří chtěli zabránit vstupu Bílé paní do MŠ. Ta tradičně cho-
dí dě   navštěvovat při nocování v MŠ, kde dě   při stezce odvahy a setkání 
s Bílou paní prokážou svoji odvahu a zralost nastoupit do základní školy.
  Kolek  v  MŠ  Pohádka

                                        

V MŠ Čtyřlístek se pasovalo
Nebylo to však pasování na ry  ře, 

jak si asi každý představil po předčtení 
výše uvedeného nadpisu. Bylo to pa-
sování předškoláků na budoucí školá-
ky, které probíhá každoročně na konci 
školního roku ve všech mateřských 
školách.

V naší MŠ se slavnostní „Rozlouče-
ní předškoláků s MŠ“ konalo v úterý 
13. 6. 2017 za účas   rodičů, ředitelky 
bystřických mateřských škol a před-
stavitele města Bystřice n. P. Tento rok 
se rozloučení neslo v duchu Pomády, 
fi lmu, jehož písně inspirovaly paní 
učitelky k nácviku krátkého programu 
s vystoupením dě   před samotným 
pasováním na budoucí školáčky. Taneč-
ní kreace, písně, přednesy i kostýmy 
všechny pozvané hosty překvapily i za-
ujaly zároveň.  Nadšeně odměnili dě   
bouřlivým potleskem. Dě   se předved-
ly v tom nejlepším smyslu slova, všem 
přítomným dokázaly, že na vstup do 
ZŠ jsou připraveny jaksepatří a školní 
výuka jim nebude dělat problémy. Po 

jedinečném vystoupení dě   následo-
valo jejich pasování na budoucí školá-
ky, jehož se ujal místostarosta města 
Bystřice pan Josef Vojta. Dě   obdržely 
z rukou paní ředitelky Vlasty Moncma-
nové a svých třídních učitelek šerpy, 
jako upomínku na dnešní významný 
den a jako důkaz toho, že byly opravdu 
vyřazeny z MŠ a staly se školáky. Dále 
jim byly předány i pěkné menší dary.

Paní ředitelka a pan místostarosta 
malým školáčkům popřáli, aby se jim 
ve škole líbilo a byly zrovna tak úspěš-
né jako v MŠ. A potom už se slavilo. 
Připíjelo se dětským šampaňským, 
fotografovalo se a ochutnávaly se 
dobroty, které pro dě   připravily ma-
minky. Jedna etapa životní cesty pro 
naše dě   skončila, ale mnoho dalších 
je ještě čeká. Přejeme jim, aby si jimi 
prošly bez problémů a se c   a vyrostli 
z nich šťastní a úspěšní lidé, kteří budou 
snad někdy vzpomínat na léta strávená 
v naší MŠ.

 Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek

Přání budoucím školákům
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Tvoje budoucnost.
Náš produkt.

nabídky na: te.jobs.cz

1

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ - STROJNÍK 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ ČOV 

Požadované znalos   a dovednos  :
− vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru elektro 

nebo SŠ s maturitou,
− platné osvědčení vyhl. č. 50/78 Sb., kvalifi kaci podle § 6,
− řidičský průkaz sk. B,
− manuální zručnost, samostatnost a spolehlivost, 
− praxi v oboru elektro. 

Nabízíme:
− kvalifi kovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací,
− zázemí stabilní a tradiční fi rmy,
− široké spektrum zaměstnaneckých benefi tů a výhod.

Předpokládaný nástup dohodou.

Místo výkonu práce: čis  rna odpadních vod Bystřice nad Pernštejnem

Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 30. 7. 2017 
na adresu:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 1133, 591 21 
Žďár nad Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz

Bližší informace:
p. Josef Beneš, mistr provozu ČOV a kanalizací Bystřice n. P., telefon: 
602 556 618 nebo p. Zdeněk Pařízek, vedoucí útvaru energe  ky, 
telefon: 566 651 134

 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 PRODÁM byt 2 + 1 v Bystřici n.P. Tel.: 736 771 399

STŘÍBRNÉ PRALINKY
Dne 2. 6. 2017 

se v Brně uskuteč-
nilo republikové 
fi nále soutěže po-
hybových skladeb 
„Česko se hýbe 
ve školách plných 
zdraví“. Do fi nále 
se probojovala i 
aerobiková skupi-
na Pralinky, která 
s hrdos   a obrov-
ským nasazením 
reprezentovala 
DDM v Bystřici 
nad Pernštejnem. 
V kategorii aero-
bik si za skladbu Sebevražedný oddíl 
vybojovaly Pralinky 2. místo. Stříb-
rem děvčata završila letošní úspěš-
nou sezónu. Pralinky ve složení Anna 
Šiborová, Petra Klusáková, Kateřina 
Rubínková, Lucie Škrdlíková, Vero-
nika Zedníková, Jana Vašíková, Zita 

Podsedníková, Michaela Huláková, 
Petra Du  ová a Tereza Skalníková 
zaslouží obrovské díky za vzornou 
reprezentaci Domečku a našeho 
města.

Karel Krondráf, 
ředitel DDM Bystřice n. P.

Dům dě   a mládeže Bystřice n. P. 
Děkujeme všem vedoucím zá-

jmových kroužků a spolupracov-
níkům při jednorázových akcích za 
jejich skvělou práci, kterou konají 
pouze za symbolickou odměnu, 
ale s o to větším zápalem a ener-
gií. Doufáme, že v létě načerpáte 
mnoho sil a po prázdninách se 
zase ve zdraví sejdeme.

Pracovníci DDM

Štípaná polena volně sypaná 

Palivové dřevo měkké štípané 
Délka polen 33-50 cm    800,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm    850,- / 1 PRMS 

Palivové dřevo tvrdé štípané 
Délka polen 33-50 cm 1 050 ,- / 1 PRMS 
Délka polen 25 cm 1 100 ,- / 1 PRMS 
                *Ceny včetně DPH 

Objednávky 
po-pá 7:00-15:00 tel. 602 725 590 , e-mail bopal@bopal.cz 

Dřevo si můžete osobně vyzvednout na provozovně 
v Tasovicích u Lysic (679 75) po-pá 7:00-13:00  
 

 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO 

Ští á l l ě á

BOPAL DDŘEVOVÝROBA s.r.o. 

Tasovice u Lysic 

WWW.BOPAL.CZ 

Přijímáme pracovníky dřevovýroby 
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Velikonoční koncert v Bystřici n.P.
Ti, kdo 22. dubna 2017 v 19 hod 

navš  vili kostel sv. Vavřince v Bystři-
ci nad Pernštejnem, se stali svědky 
nevšedního zážitku. Bystřická veřej-
nost je zvyklá na to, že se v krásném 
prostředí kostela s laskavým svole-
ním P. Mgr. Karla Rozehnala – míst-
ního faráře, občas konají koncerty 
vážné hudby s duchovní téma  kou. 
Tentokrát ale celkový zážitek předčil 
všechna očekávání.

AKVARTETO Bystřice nad Pen-
štejnem ve spolupráci s pěveckými 
sbory GLORIA CANTATE z Gymnázia 
Tišnov a PATRON z Nedvědice před-
vedly Velikonoční koncert s progra-
mem tří skladeb Antonia Vivaldiho 
a skladby Dietricha Buxtehude „ Al-
les was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken“.  

Po hlubokém a procítěném Sta-
bat Mater, zachycujícím utrpení 
Ježíšovy matky pod křížem, jsme 
vyslechli další Vivaldiho dílo – mote-
to In furore ius  ssimae irae, kde se 
mísí boží hněv s lidskými prosbami. 
Obzvláště v tomto díle vynikly dva 
krásné sólové hlasy koncertní sopra-
nistky Mar  ny Macko, která v sou-
časné době působí jako profesorka 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži, a mezzosopranistky 
Jitky Klečanské, která je členkou 
Janáčkovy opery v Brně. Pak ná-

sledovala skladba výše zmíněného 
německého autora a celý koncert 
vyvrcholil Vivaldiho skladbou Gloria.

Sborové party s oběma pěvecký-
mi sbory nacvičila  Petra Glosr Cvr-
kalová, která působí jako sbormist-
ryně a skladatelka.

Většina interpretů – jak zpěváků, 
tak hudebníků - byla velmi mladá – 
ve věku kolem 20 let. Přesto se však 
jejich výkonům nedalo nic vytknout 
a ke všem skladbám přistoupili 
s profesionálním zauje  m.

Celému ansámblu vévodil jako 
dirigent Ondřej Kunovský – absol-
vent bystřického gymnázia a ZUŠ 
u Mar  ny Olivové a Petra Špačka, 
který nyní pokračuje studiem diri-
gování a skladby na Pražské konzer-
vatoři. Celý projekt byl  jeho nápad 
a bylo to v podstatě vyvrcholení jeho 
snahy přiblížit Vivaldiho hudbu mla-
dým interpretům i široké veřejnos  . 
Již před rokem jsme mohli vyslech-
nout Vivaldiho skladbu Gloria v rám-
ci projektu Vivat Vivaldi v kostele sv. 
Václava v Tišnově a v kostele Pový-
šení sv. Kříže v Doubravníku. Myslím, 
že o tomto mladém dirigentu a skla-
dateli v budoucnu ještě hodně usly-
šíme a můžeme být právem pyšní, 
že pochází z našeho města.

Marta Kočíková

CO SE DO MINULÉHO ČÍSLA NEVEŠLO

SLUNOHRANÍ 2017
3. - 8.7. 2017, Nové Město na Moravě, ČR       

Letní inspira  vní setkání pro hráče na smyčcové nástroje Tři 
koncerty pod širým nebem | 8. ročník

Cello a kontrabas navíc.

Slunohraní přinese baroko i bluegrass. 

Smyčcový orchestr, smyčcové kvarteto, klasická hudba i jiné hudební 
žánry, ve kterých se smyčec objevuje. To je Novoměstské Slunohraní, 
které letos na začátku prázdnin už po osmé otevře svoji bránu do svě-
ta hudby a pozve tři desítky muzikantů na hudební workshopy a záro-
veň nabídne tři koncerty pod širým nebem, na nádvoří Horácké galerie 
v Novém Městě na Moravě.

Ze Zvole
Staré novinové články o Bystřici - 6

7. tohoto měsíce se u nás napil řezník, byl už dlouho a dlouhý čas té ma-
tonožce oddán, a tož se jí též nachlastal, a přijda domů, tedy jak domácí 
vypravují, se s nimi ostouzel a je sužoval, až potom vylezl na půdu, jak oby-
čejně, aby se po chlastu vyspal. Spí až posavade, nebo ho druhý den na-
šli oběšeného. Zanechal manželku a čtyry dítky. Tak daleko ho přivedl ten 
nápoj pekelný, a měl přece příklad na svém sousedu, jenž nejsou tomu ani 
ještě dvě leta, také tak pil, až musel prodat svůj domek. S  m sousedem 
potom pil ten, co se včil oběsil, litkup, a když měli až přes moc, řekl ten, co 
ten domek musel prodat, nyní pojďme spát, šli domů, a prodávač lehna si, 
tak tvrdě unul, že také až posud ještě spí. Buď vám to výstrahou, vy ožralci!

Moravské noviny, rok 1861, čís. 60, roč. XIII, v pátek 26. července, str. 243

Velká barokní noc aneb 
Zážitek pro všechny smysly

První červnový večer měl v sobě 
nádech nejen blížícího se léta, tepla 
a volna, ale také barokní vznešenos-
 , elegance a vkusu. Díky orchestru 

N. Kyjovského a Souboru historic-
kých tanců Alla danza z Brna na 
chvíli oživlo baroko i u nás v Bystři-
ci a nebylo těžké nechat se pohl  t 
slavnostní a vznešenou atmosférou, 
která panovala v bystřickém amfi te-
átru. Už při prvních tónech se divák 
přesunul někam do dávných časů, 
na zámek, kde urozené dámy a uro-
zení pánové pořádali ples a tančili 
ve svých honosných oděvech. Tato 
představa oživla v momentě, kdy 
se před hudebním tělesem objevili 
tanečníci v róbách a předvedli, jak 
vypadá barokní tanec. V kombina-
ci s hudebním doprovodem to byl 
téměř divadelní zážitek, který jako 
by probíhal na nádvoří nějakého 

zámku. Pomyslnou třešničkou na 
dortu pak byl dobový ohňostroj, 
realizovaný fi rmou Theatrum pyro-
technicum z Českého Krumlova. Při 
něm konečně všem došlo, že ty ne-
foremné kovové věci před kostelem 
nejsou jen nějakým novým nevkus-
ným doplňkem náměs  , ale že slou-
ží k potěšení očí diváků a k další ex-
kurzi do tajů zábavy barokní šlechty. 
A protože k baroku jisto jistě patří 
i plné tvary, kdo chtěl, mohl hodovat 
u okénka a dopřát tak zážitek i svým 
chuťovým pohárkům. Zkrátka, byl 
to zase jeden z vydařených projek-
tů Lenky Macháčkové a Orchestru 
N. Kyjovského. Budiž jim díky za to, 
že jsou kvalitní stálicí bystřické kul-
turní scény a my máme tu možnost 
prožít jejich koncerty skutečně vše-
mi smysly. 

Petra Kurfürstová

Foto: Jitka Císařová
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 24

KULTURA, RŮZNÉ

OPĚT VÝSTAVY V ZÁSKALÍ
Akademická malířka Jaromíra Knoblochová bude o prázdninách opět 

vystavovat a prodávat své obrazy v Galerii Na Staré hospodě v Záskalí 
u Štěpánova. Čeká ji už 25. sezóna. Obrázky všech možných žánrů a tech-
nik si můžete nejen prohlédnout, ale i zakoupit za výhodné ceny. Otevře-
no bude každý víkend od 8. – 9. července do 19. – 20. srpna 2017 vždy od 
10:00 do 18:00 hodin.                                                                                -HJ-

Pomník padlým skautům 
Akademický sochař Josef Kadlec navrhl 

pomník padlým skautům pod Horou, který 
byl odhalen 20. srpna 1948. Nad deskou se 
jmény, nápisem „VAŠÍ SMRTÍ VZEŠLO SLUN-
KO SVOBODY“ a kovovou skautskou lilií byla 
připevněna mramorová soška plačící matky. 
Ta se během let ztra  la. Pomník připomíná 
nejvyšší oběť skautů Josefa Svobody (1912 
– 1942), Rudolfa Vaška (1915 – 1943), Fran-
 ška Tulise (1915 – 1939) a Fran  ška Vrbky 

(1924 – 1943) za 2. světové války.
Hynek Jurman

Pro zpříjemnění letních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr z 
knih, zaevidovaných v průběhu měsíce června.

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan  Ďábel Valdštejn
Cronin Jus  n  Přechod
Eliášek Jan  Českomoravské pomezí
Johansen Signe  Hygge
Kundra Ondřej  Můj syn terorista
Sapkowski Andrzej Zmije
Saudková Sára  Zpocená záda

Knihy pro mládež:
Cass Kiera  Koruna
Haberstock Meike  Proč má Eda spoustučasu a dospělí ne?
Hlavinková Lucie  Projekt pes
Chvála Tomáš  Já, JůTuber 4
Kinney Jeff   Deník malého poseroutky 11
Náhlovský Josef  Vykutálený pohádky
Parker Michal  E  ka pro dě  
Pyron Bobbie  Srdce smečky
Smolíková Klára  Knihožrou  

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

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

TITANIC – loď naděje i boles  
Titanic –  kolos, jehož osud je spo-

jen se životy 2228 lidí, ale i s mnoha 
dalšími, které jeho majestátnost a zá-
roveň tragický konec stále fascinuje. 
Mnoho z nich se za ním neváhá po-
topit za nemalou částku i do hloubky 
4 kilometrů. Je však považován za 
pietní místo a společnost RMS Tita-
nic je jako jediná držitelem práv na 
vyzvedávání artefaktů a dohlíží na 
dodržování pravidel. Je zakázáno co-
koli z lodi odvážet, byť by to byl jen 
malý kus rzi. Bohužel, jak se zdá, ani 
takový „  tán“ tu nebude po stale  . 
Dochází u něj k velmi rychlému rozpa-
du z důvodu nově objevené bakterie 
Halomonas Titanicae, která je stále 
předmětem vědeckého zkoumání. 
Veškeré artefakty, které jsou po světě 

ke koupi, jsou z doby před vydáním 
zákona. Ačkoli paní Dana Šimková 
tuto zkušenost nemá, není otázka, na 
kterou by neznala odpověď. O tom se 
13. 6. v 17.00 hodin přesvědčili ná-
vštěvníci Městské knihovny v Bystřici 
nad Pernštejnem. Její poutavé vy-
právění o vyplu  , plavbě samotné, 
potopení i tragických osudech mno-
ha lidí mělo svůj základ v mnohale-
tém čerpání z pramenů a logickém 
uvažování. A byla to plavba jak má 
být! Děkujeme všem, kdo se besedy 
zúčastnili, že s námi dokázali touto 
3 a půl hodinovou plavbou plout, 
aniž by během ní opus  li palubu.

Dagmar Navrá  lová, 
Městská knihovna v Bystřici n.P.

Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 2017Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 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

  ČERVENEC
  5.7. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303, 566 536 712
  6.7. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
  8.7. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
  9.7. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
15.7. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303, 566 536 712
16.7. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
22.7. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 171 774
23.7. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
29.7. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
30.7. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
SRPEN 
5.8. MDDr. Štěpán Vinkler, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
6.8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00
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Účastníci budou soutěžit o 10 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku 
do Šiklova mlýna (za 9 správně vyplněných rubrik) a do Městského muzea 
Bystřice (za 8 správně vyplněných rubrik).

Dnes představujeme další dva výtvarníky z naší soutěže.

Stanislav Bělík se narodil 29. 10. 1919 v Brně, odmalička však vyrůstal 
v Doubravníku. Vyučil se zámečníkem, ale nejraději ze všeho maloval. Na 
Akademii se nedostal pro velký poválečný zájem uchazečů, přesto pracoval 
20 let jako výtvarník v Tesle Brno. Stanislav Bělík se celý život baví malováním, 
navzdory věku dodnes tvoří a z jeho skromného ateliéru vyšly olejové kra-
jinomalby, volná grafi ka, portréty, akty, kolorované kresby, plakáty či diplo-
my. Ilustroval také mnohé knihy, např. Doubravník od L. Mazáče, moje knihy 
Pernštejnský  s i Ozvěny Vysočiny a další. Na 60 temperových krajinomaleb 
z údolí Svratky vyjde o Slavnostech Pernštejnského panství v knize Krajinou 
řeky Svratky od I. Koláčného. Z Bělíkovy tvorby vybíráme téma  ku nejbližší, 
Doubravník.

Bohumír Matal se narodil 13. 1. 1922 také v Brně.  Byl závodním cyklistou, 
ale především moderním českým malířem, nejmladším členem Skupiny 42. 
Pak i členem Umělecké besedy, SVU Aleš, Blok, Brno 57, Skupina Q. Studoval 
ŠUŘ v Brně (1941), ve své tvorbě vycházel z kubismu a věnoval se abstrakt-
ní malbě. Od roku 1970 žil až do smr   v soukromém vyhnanství na Vysočině 
v Prudké u Doubravníka, kde jsem jej měl možnost osobně poznat. Vystavoval 
např. v Brně, Jihlavě, Olomouci, Hodoníně, Zlíně, Opavě, Tišnově, kolek  vně 
pak ve Vídni, Paříži, Antverpách, Bruselu, Bejrútu ad. Realizace má v hotelu 
Internacionál v Brně, v Prioru v Praze i Brně, ale též v bance i na vlakovém ná-
draží ve Žďáru n. S. (mozaika Mořské dno). Z Matalovy tvorby přinášíme jeho 
osobitý, abstraktní pohled na vlastní nemovitost, mlýn v Prudké. Zde také ze-
mřel 7. 7. 1988.

  Hynek Jurman s použi  m knihy Ozvěny Vysočiny

Otázky k dnešním lokalitám:
Úkol: Kolik vchodů má kostel v Doubravníku?
Úkol: Jaká turis  cká značka je namalována na dřevěné lávce v Prudké?

VÝJIMEČNÝ ZÁŽITEK 
„Nic není v rozumu, co před  m 

nebylo ve smyslech, “ citoval pan 
farář Rozehnal fi lozofa Johna Locka, 
když uváděl v pátek večer 16. června  
koncert souboru Schola Gregoriana  
Pragensis. Byl to jeden z koncertů 
cyklu Concentus  Moraviae, XXII. 
ročníku Mezinárodního hudebního 
fes  valu 13 měst, v rámci které-
ho jsme kromě tohoto koncertu  
mohli vyslechnout ještě vystoupení 
souboru Kan  léna na konci června 
v San  niho kostele sv. Václava ve 
Zvoli.

Koncert v bystřickém kostele byl 
však přece výjimečný. Na programu 
to  ž byla celá mše  - Missa de Bea-
ta  Virgine – francouzského básníka 
a skladatele Guillama de Machauta, 
který žil v době římského císaře Jana 
Lucemburského a snad s ním i po-

býval v Praze. V dobách vrcholného 
středověku probíhala celá liturgie 
v západní a střední Evropě pouze 
v la  ně a la  nský zpěv doprovázel 
celou bohoslužbu, aby ještě zdůraznil 
hlavní myšlenky bohoslužby, v tomto 
případě oslavu Panny Marie.

Soubor Schola Gregoriana Pragen-
sis, který vede David Eben, se vyzna-
čuje profesionálním mistrovstvím; 
pro posluchače byly možná neob-
vyklé a překvapivé party zpívané 
kontratenorem. Takový zpěv slyšet 
naživo můžeme dnes u nás  opravdu 
jen zřídka.Výjimečný koncert zakončil 
chorál Salve Regina ( Zdrávas Králov-
no).

Opravdu, jak říkal Locke, pro po-
znání jsou důležité city, emoce, snad 
i krásné zážitky.

J.M.

11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem 
Zubří zemí začal 1. května 2017. Účastník nasbírá razítka, od-

poví 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. Násle-
duje Zlatkov, rodiště Aloise Lukáška (kontaktní místo Draxmoor Dolní Ro-
žínka) 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 středisko Prudká). 
Pro   toku řeky na nás ještě čeká ve Švařci Jiří Štourač (Penzion Hodůnka Ště-
pánov) 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.
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Dechový orchestr ZUŠ bude 
reprezentovat v novém

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VLASTNÍ 
TVORBY DĚTÍ

Bystřické náměs   bylo v pondělí 
19. června roztančené módní pře-
hlídkou dě   z Bystřice a okolí. Malé 
(i větší) slečny byly autorkami jak 
návrhů, tak i realizace malby na na-
vržené modely. Přehlídka však měla 
i svého mužského zástupce. Letošní 
téma bylo „Rostlina“ a bylo k vidění 
v tolika variacích, že by si jistě vybral 
každý návštěvník „ten svůj“ model. 
Mimochodem – malou ukázku tvor-
by dě   z minulých přehlídek můžete 
ještě stále vidět vedle tabla absol-
ventů bystřické ZUŠky v dolní čás   

náměs   Bystřice nad Pernštejnem, 
a to v obchůdku s dětským zbožím.

Mladí návrháři se nespokojili 
s pouhým předvedením modelů, 
byli také autory vlastní choreogra-
fi e na rytmy rock-and-rollu. Tím 
nám všem ukázali, že kromě toho, 
že jsou nadaní, umějí být nápadi  , 
všestranní, nebojácní a v  pní a že 
si dokážou užít zasloužené ovoce 
své skvělé práce. Přejeme jim všem 
chuť do dalších ak  vit a gratulujeme 
k povedené akci!

L. Zítková

SPOLEČNOST CORMEN S.R.O. hledá 

PRACOVNÍKA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA
POŽADUJEME:
- SŠ vzdělání 
- dobré organizační a komunikační schopnos  
- příjemné vystupování 
- ochotu a vstřícnost při řešení požadavků odběratelů

NÁPLŇ PRÁCE:
- administra  va spojená s vyřizováním objednávek 
- komunikace s obchodními partnery, zákazníky, 
   logis  kou a expedicí
- poskytováni podpory obchodnímu týmu  

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 
Bystřice nad Pernštejnem

NABÍZÍME:
- zázemí stabilní české společnos   
- zajímavé a mo  vační platové ohodnocení 
- příjemné pracovní prostředí

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Své nabídky zasílejte na e-mail: 

zamestnani@cormen.cz

Orchestr základní umělecké ško-
ly se v závěru května při příležitos-
  happeningu ZUŠ OPEN poprvé 

představil v nových koncertních 
stejnokrojích. Toto těleso je slože-
né z žáků dechového oddělení ZUŠ 
a hostujících bývalých absolventů. 
Hraje pod taktovkou pana učitele 
Štěpána Husáka, dalšími jeho diri-
genty jsou Antonín Pokorný a Petra 
Baksová. Počet členů orchestru je 
proměnlivý – mezi 30 až 40 mla-
dými hudebníky. Dechový orchestr
dlouhodobě reprezentuje školu 
a město na vysoké úrovni, na pře-

hlídkách a soutěžích tradičně „bo-
duje“ na nejvyšších stupních. Také 
v letošní soutěži orchestrů základ-
ních uměleckých škol ČR obsadil 
zlaté pásmo v Kraji Vysočina. Nové 
stejnokroje pořídila škola díky pod-
poře zřizovatele – Města Bystřice 
n. P. Za spolupráci patří poděkování 
všem rodičům, za pomoc při rea-
lizaci paní Haně Císařové, Evě Po-
láchové a Renatě Jaré. Všem mla-
dým hudebníkům přejeme hodně 
dalších úspěchů a rados   z hudby 
v novém!

za ZUŠ Milada Krásenská
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Bystřice nad Pernštejnem už po druhé ožije fi lmem
Do Bystřice n. P. se letos opět 

sjedou mladí fi lmoví nadšenci, aby 
pod vedením zkušených profesio-
nálů vytvořili zajímavá díla. Chybět 
nebude ani letní kino a další atrakce 
spjaté s fes  valem studentské tvor-
by START FILM. 

Uprostřed letních prázdnin se Bys-
třice n. P. zaplní fi lmovými kamerami, 
profesionálními fi lmaři a především 
mladými lidmi, kteří tu budou vytvářet 
svá první životní díla. Ve dnech 5. až 10. 
srpna se zde to  ž uskuteční již druhý 
ročník START FILM FESTu, jehož cílem 
je přiblížit fi lmovou tvorbu nejen stu-
dentům středních škol. 

Fes  val tentokrát osobně zahájí re-
žisér Jiří Strach se svým veleúspěšným 
fi lmem Anděl Páně 2, jenž ještě ne-
dávno lámal divácké rekordy. Nebude 
ale jedinou hvězdou, která odstartuje 
druhý ročník. Po jeho boku se to  ž ob-
jeví herec a také režisér Jiří Mádl, kte-
rého přivítáme coby novou tvář mla-
dého fes  valu. V Bystřici se zdrží déle 
a mimo jiné divákům představí svoji 
studentskou tvorbu a také svůj první 
celovečerní fi lm Pojedeme k moři, za 
který na Cenách české fi lmové kri  ky 
obdržel ocenění pro objev roku.

Fes  valové workshopy a výjimeč-
ná setkání

Do Bystřice dále zavítá například vý-
znamný česko-kanadský kreslíř fi lmo-
vých storyboardů Kurt van der Basch, 
který nyní pracuje na natáčení Jurské-
ho světa 2 v Londýně. Akreditovaným 
účastníkům ukáže, jak vytvořit kvalitní 
obrázkový scénář a vysvětlí, proč je 

mnohdy opomíjený storyboard důle-
žitou součás   natáčení. Přední český 
dramaturg nejen dokumentárních 
fi lmů Jan Gogola mladší vezme účast-
níky workshopu krea  vního psaní na 
procházku po Bystřici, jež se stane zá-
kladní inspirací pro mladé scenáristy 
a psavce různého druhu. 

Workshop dokumentární tvorby 
povede dvojice talentovaných doku-
mentaristů Jaroslav Kratochvíl (Lovu 
zdar!) a Zdeněk Chaloupka, kteří svoji 
dílnu připravili ve spolupráci s My 
Street Films. Chybět nebude ani oblí-
bená exkurze do světa fi lmových triků 
pod vedením špičkového trikového 
výtvarníka Borise Masníka ze společ-
nos   UPP nebo nahlédnu   do zákulisí 
fungování televize s ředitelem brněn-
ského studia České televize Janem 
Součkem a krea  vním producentem 
Dušanem Mulíčkem. Program doplní 
také dílna zaměřená na tvorbu rekla-
my, jejímž lektorem bude Mar  n Bez-
ouška, mimo jiné držitel Stříbrného 
lva z pres  žního fes  valu v Cannes za 
reklamní spot pro Colgate. 

Mladý český režisér Andy Fehu, 
známý především pro svoji originální 
žánrovou tvorbu, představí bystřic-
kým divákům „nejlepší český horor 
posledních dob“ Nenasytná Tiff any. 

S účastníky workshopu režie také 
vytvoří krátké hororové snímky. Nej-
mladší nebo teprve začínající fi lmaři 
se na START FILMu setkávají také 
s generačně staršími a uznávanými 
kolegy, kteří se výrazně zapsali do 
dějin domácí kinematografi e. Letošní 
režisérskou personou, jež povede dru-
hý z workshopů hrané tvorby, je Jiří 
Svoboda – autor celé řady skvělých 
fi lmů jako Skalpel, prosím, Sametoví 
vrazi či Zánik samoty Berhof. Posled-
ně zmiňovaný snímek bude i součás   
fi lmového programu fes  valu. 

Letní kino a nejlepší studentské 
fi lmy

START FILM nezapomíná ani na šir-
ší veřejnost, a tak na náměs   stejně 
jako loni vyroste letní kino, které do 
Bystřice přiveze Kinematograf bratří 
Čadíků. „Fes  val je oslavou fantazie, 
a ani zahajovací fi lm našeho fes  va-
lu by se bez fantazie svých tvůrců ur-
čitě neobešel. Máme velkou radost, 
že fi lm Anděl Páně 2 uvede sám Jiří 
Strach,“ říká ředitel START FILMu Lu-
káš Skupa. S Jiřím Strachem i Jiřím 
Mádlem se budete moci osobně se-
tkat v sobotu 5. srpna na slavnostním 
zahájení v kulturním domě a také při 
večerní projekci pohádky Anděl Páně 
2 na Masarykově náměs  . Na velkém 

plátně pod rouškou letní noci od-
promítáme také další úspěšné české 
fi lmy loňského roku. Těšit se můžete 
třeba na Teorii tygra, Trabantem do 
posledního dechu nebo již zmiňované 
snímky fes  valových hostů, kteří se 
po skončení projekcí zúčastní diskuzí 
s diváky. V samotném závěru fes  va-
lu představíme veřejně také všechny 
snímky natočené fes  valovými účast-
níky v rámci workshopů.

Na fes  valu určeném mladým fi l-
mařům nemůže chybět ani soutěž 
středoškolské a vysokoškolské stu-
dentské tvorby. V soutěži získají oce-
nění ty nejzajímavější studentské hra-
né, dokumentární či animované fi lmy, 
které vznikly v uplynulém a tomto 
roce. Nejlepší studentské snímky po-
chopitelně budou k vidění i v průběhu 
fes  valu (každodenní projekce pásem 
v kulturním domě) a vítěze vybere 
porota složená z lektorů workshopů 
a hostů START FILMu. Podrobnější 
informace o celé akci a možnostech 
akreditace, která je otevřená do 30. 
června, najdete na ofi ciálním webu 
star  ilm.cz. Hlavním pořadatelem 
fes  valu START FILM je Kinematograf 
bratří Čadíků ve spolupráci s městem 
Bystřice nad Pernštejnem, Krajem Vy-
sočina, Nadací ČEZ a také Vyšší odbor-
nou školou a Střední odbornou školou 
zemědělsko-technickou v Bystřici n.P., 
která se opět na pár dnů promění ve 
fes  valové centrum a místo konání 
veškerých workshopů. Partnerem 
workshopu dokumentární tvorby je 
projekt My Street Films.

FELINOTERAPIE v Domově pro seniory Mitrov   
Felinoterapie využívá pozi  vní in-

terakce mezi člověkem a kočkou k léč-
bě nebo podpoře psychického i fyzic-
kého zdraví u lidí. Kočky, které jsou pro 
felinoterapii vhodné, berou celý pro-
ces jako hru. Velkým přínosem pro ně 
je, že nepociťují nudu a nevšímavost 
okolí. A jaké benefi ty přináší lidem?

Felinoterapie v Domově pro se-
niory Mitrov, tedy terapie pomocí 
přítomnos   zvířete - kočky, probíhá 
formou individuální nebo skupinové 
práce. U lidí s demencí dochází ke 
zklidnění nebo naopak k ak  vizaci, 
soustředěnos  , zvýšení zájmu, ak  -

vizaci paměťových schopnos   a ko-
munikaci. Kočku lze využívat i pro re-
miniscenci - lidé vzpomínají na svá 
zvířata, vybavují si, jak vypadala, jak se 
chovala, kde bydlela, jaká měla jmé-
na, potomky,  čím je krmili, apod. 

Felinoterapie u uživatelů v domově 
ovlivňuje hlavně psychickou stránku 
osobnos   - pozi  vní naladění, radost, 
uspokojení, že se jim někdo věnuje, že 
je poslouchá, že si mají s kým popoví-
dat, přejdou na jiné myšlenky, zapo-
menou na chvíli na problémy s rodi-
nou, boles  , vnitřní nepohodu. Ovliv-
ňuje také sebepoje   - sebeuspokojení, 

seberealizaci, získání vnitřní 
pohody, zklidnění.  Felino-
terapie zajišťuje spolupráci 
(porozumění) mezi sebou 
s více lidmi najednou, učí 
se upřednostňování sebe 
při hlazení nebo naopak 
dávání příležitos   druhým.
Pozi  vně ovlivňuje kvalitu 
života. 

Ten, kdo jednou miloval 
kočky a rozumí jejich řeči,  
zcela určitě rozumí. Až pojedete ko-
lem našeho domova, přijďte k nám na 
návštěvu nebo si prohlédněte fotky 

na www.domovmitrov.cz. 
Miroslava Špačková

ved. ak  vizačního úseku DS Mitrov
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Uživatelé Rosy podpořili Free Run pě   kilometry
V sobotu 10. 6. 2017 se v Bobrové uskutečnil druhý ročník sportovní 

akce Free Run. Běh byl koncipován do dvou okruhů po 5 km. Každý účast-
ník si tak mohl vybrat, zda poběží, pojede na kole, či půjde pěšky trasy 
dlouhé 5, 10, 15, 20 km. 

Spolupráce Rosy s Free Runem za-
čala milou návštěvou organizátorek 
v denním stacionáři. Uživatelé Rosy 
poté připravili keramické kapky jako 
symbol Rosy, které se staly součás   me-
dailí pro účastníky akce. Už při návštěvě 
organizátorek v Rose někteří uživatelé 
začali hovořit velmi nadšeně o možnos-
  „jít si zaběhat“ a ještě pro dobrou věc. 

„Společně jsme se dohodli, že budeme 
pravidelně běhat, abychom zjis  li, zda 
Free Run poběžíme nebo půjdeme 
pěšky,“ vysvětluje Bc. Petra Königo-
vá, DiS., vedoucí denního stacionáře 
Rosa.  Dva uživatelé Rosy začali ak  vně 
běhat nejen ve stacionáři, ale i ve svém 
soukromí. Z počátku běhali jen krátké 
vzdálenos  , které postupně prodlužo-

vali. Před samotnou akcí byli společně 
s vedoucí Petrou na bystřickém fotba-
lovém stadionu, kde uběhli zhruba dva 
kilometry. V sobotu se vydali se svými 
blízkými na připravovanou akci. I přes 
velmi teplé, slunné počasí se podařil 
oběma uživatelům neuvěřitelný výkon. 
Uběhli to  ž trasu ve vzdálenos   pět ki-
lometrů, a to společně s ostatními běžci.
„Pro mě je to obrovská radost a hr-
dost na oba, protože dokázali pře-
konat bariéry svého pos  žení a na-
mo  vovali se tak, že uběhli trať 
s ostatními zúčastněnými. Byl to pro 
ně velký krok vpřed v samostatnos   
a ještě větší krok k dalším sportov-
ním ak  vitám, ve kterých je chceme 
nejen v rámci stacionáře podpořit,“ 

Nadosah na Pohádkovém dni dě   
v Bystřici nad Pernštejnem

BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHAL UŽ POČTVRTÉ…
V sobotu 11. června 2017 se na 

bystřickém fotbalovém stadionu ko-
nal pod záš  tou Sportovního klubu 
(SK) Bystřice nad Pernštejnem a Měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem již čtvrtý 
ročník charita  vního turnaje „Bystřic-
ký fotbal pomáhá“. Turnaje, který byl 
i letos určen mladším přípravkám, 
se zúčastnilo dvanáct týmů malých 
fotbalistů, pro které byly připraveny 
tašky se sladkostmi, které věnoval 
pan Kamil Herník. Velké poděková-
ní patří také fi rmě Enpeka, která se 
do této akce zapojuje již od prvního 
ročníku a díky které si mohou malí 
fotbalisté odvézt krásné dorty s fotba-
lovým mo  vem. Výtěžek z celé akce 
bude věnován stejně jako minulý rok 
dennímu stacionáři Rosa v Bystřici 
nad Pernštejnem, který spadá pod 
Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.
Pro všechny přítomné byl připraven 
bohatý doprovodný program, na kte-
rém se podílelo mnoho dobrovolní-
ků. Malí fotbalisté mohli v čase mezi 
zápasy i po skončení turnaje využít 
střelbu ze vzduchovky, skákací hrad 
a trampolíny. U stánku Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou si také mohli 
vyzkoušet alkoholové brýle či soutěže 
pro přiblížení života osob s pos  že-
ním. V průběhu celého dne bylo pro 
dě   připraveno malování na obličej, 
které zajis  l klub Úsměváčků a paní 

Ivana Navrá  lová z Trpína. Velkým 
lákadlem pro dě   byla vysokozdviž-
ná plošina, kterou na akci půjčili 
Technické služby města Bystřice nad 
Pernštejnem. Podpořit dobrou věc 
přišla i paní Hana Bernovská se svými 
koňmi a slečna Eva Cuperová se svým 
canisterapeu  ckým psem. Dě   měly 
možnost prohlédnout si auto bystřic-
kého Hasičského záchranného sboru, 
kdy jim pohotoví hasiči zodpovídali 
otázky a ukazovali hasičskou výbavu 
a techniku. Všem jmenovaným i ne-
jmenovaným dobrovolníkům bychom 
chtěli mnohokrát poděkovat. Právě 
díky všem zúčastněným, ať již ze stra-
ny pořadatelů či hráčů a návštěvníků, 
byla akce opět velmi úspěšná. Během 
této akce se podařilo do kasičky veřej-
né sbírky vybrat 19 433 Kč. Tyto pení-
ze byly vloženy na transparentní účet 
veřejné sbírky, která je určená pro 
denní stacionář Rosa. Soutěžící týmy 
se do sbírky také ak  vně zapojily, po-
sílaly startovné na účet veřejné sbírky. 
V současnos   je na účtu 38 981 Kč. 
Sbírka potrvá až do konce roku 2017.

„Tento ročník hodno  m jako jeden 
z nejúspěšnějších ročníků turnaje. 
Díky obrovskému úsilí všech dobro-
volníků ze strany SK, rozhodčích, ob-
lastní charity, veřejných služeb z okolí 
i veřejnos    a dalších podporovatelů 
se podařilo uspořádat pohodovou 

akci, která po-
slouží dobré 
věci. Velmi si vá-
žím všech, kteří 
se nám rozhodli 
pomoci, přišli 
podpořit malé 
fotbalisty a zá-
roveň  m pod-
pořili i bystřický 
denní stacio-
nář Rosa. Jsem 
velmi ráda, že 
spolupráce s SK 
je na tak vysoké 
úrovni. Společ-

ně se nám daří propojovat dva světy, 
svět fotbalu a sportu a svět s určitým 
typem omezení. Zároveň společně 
stále udržujeme a podporujeme my-
šlenku pomáhat tam, kde je potřeba, 
a to se myslím daří velmi dobře. Ještě 
jednou bych chtěla velmi poděkovat 
hlavním organizátorům celé akce a 

to panu Josefu Soukopovi, Josefu 
Machovi, Milanu Hroncovi a Roma-
nu Bártovi. Bez jejich pomoci by my-
šlenka uspořádání turnaje nebyla re-
alizovatelná. Tento ročník se opravdu 
vydařil!"  hodno   nadšeně Bc. Petra 
Königová, DiS., vedoucí denního sta-
cionáře Rosa.

vysvětluje dojatě Petra Königová. 
„Jsem moc ráda, že se organizátorky 
rozhodly podpořit výtěžkem z celé akce 
právě Rosu. Díky jejich rozhodnu   se 
podařilo otevřít dveře ak  vního sportu 
i našim uživatelům, což je pro mě nej-
větší „výtěžek“ z celého skvělého dne. 
Samozřejmě fi nanční dar v hodnotě 
39 000 Kč, který Rosa z běhu obdržela si 

zaslouží velké poděkování všem, kteří 
celou akci s velkým nasazením připra-
vovali. Děkujeme všem sponzorům 
a zúčastněným běžcům, chodcům či 
cyklistům. Za Rosu mohu říct, že jsme 
si akci perfektně užili a už teď se těší-
me na další ročníky! Moc děkujeme,“ 
vzkazuje Petra Königová.

Tým pracovníků denního 
stacionáře Rosa

V neděli 28. 5. 2017 se během dopoledních hodin mohli návštěvníci 
Pohádkového dne dě   zastavit u stánku nízkoprahového zařízení pro dě   
a mládež Nadosah, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. 

Pracovníci a dobrovolníci této bystřické sociální služby si připravili pro 
dě   a rodiče navlékání korálků, domácí „megabublifuk“ a slalom s alkob-
rýlemi, jejichž cílem je přiblížit zájemcům stav po poži   alkoholu při cca 
1,5 promile. Slalom měl obrovský úspěch, zúčastnilo se ho několik desítek 
dě   a rodičů. Malí, mladí i starší byli zauja   a překvapeni – mnohdy nepří-
jemně – účinky alkobrýlí. Některým nedělalo problém proplést se mezi ku-
žely a bravurně se podepsat na připravenou tabuli, jiným se motala hlava 
a neorientovali se v prostoru. Po skončení slalomu pracovníci s mnohými 
diskutovali o rizicích plynoucích z užívání alkoholu, ale i jiných omamných 
látek, a obecně o práci, poslání a cílech nízkoprahového zařízení.

„Byla to výborná příležitost, jak veřejnos   přiblížit způsoby prevence 
a práce s dětmi a mládeží v naší sociální službě a pokusit se tak odstraňovat 
předsudky veřejnos   o takových službách jako je náš Nadosah,“ zhodno  la 
nedělní dopoledne na náměs   vedoucí Bc. Renata Hanychová.

Poděkování za skvělou organizaci a atmosféru na Pohádkovém dni dě   
patří rovněž pracovnici Nadosahu, dobrovolníkům a Kulturnímu domu 
Bystřice nad Pernštejnem.

Tým Nadosah NZM
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Florbalové ASK opět na turnaji NISAOPEN v Liberci
Bystřická fl orbalová mládež znovu 

vyrazila na celostátní turnaj do Liber-
ce s nelehkým úkolem pokusit se na-
vázat na loňský historický zisk stříbra 
v kategorii elévů. I když se letos žádný 
ze zúčastněných bystřických týmů ne-
dostal tak daleko, přesto vládla mezi 
mládeží i dospělými spokojenost. 
A to nejen se sportovními výsledky, 
ale zejména s příjemně prožitým týd-
nem v Hrádku nad Nisou a Liberci.

O posledním květnovém víkendu 
se hrálo v liberecké aréně sálových 
sportů ležící hned vedle hokejového 
stánku Bílých tygrů ve věkových ka-
tegoriích přípravek (ročník narození 
2008 a mladší), elevů (ročník narození 
2006 a mladší) a mladších žáků (roč-
ník narození 2004 a mladší) systémem 
3+1, tj. 3 hráči v poli plus brankář. 
Kategorii přípravek letos ASK neob-
sadilo – nedalo se dohromady dost 
hráčů, a tak kluci věkově spadající do 
přípravky hráli za elévy. I díky tomu 
postavilo ASK v elévech hned 2 týmy. 

Zubříci alias „mladší“ přijeli do Liberce 
jednoznačně sbírat zkušenos  , nasát 
atmosféru velkého turnaje a hlavně 
se radovat z každého získaného bodu. 
Nakonec vybojovali body 4 za jedno 
vítězství nad Lovosicemi a jednu re-
mízu s Libercem. A protože vydřené 
a vybojované vítězství přišlo v posled-
ním zápase, pla  lo pro celý tým, že 
„konec dobrý, všechno dobré“. Orlíci 
neboli „starší“ elévové byla právě ta 
parta, která se měla pokusit co nej-
více se přiblížit loňskému úspěchu. 
A to i přesto, že klíčoví hráči loňského 
týmu vesměs odešli do vyšší věkové 
kategorie a v turnaji se letos navíc 
sešlo pravděpodobně rekordních 54 
týmů. Ve výsledkově dost zamotané 
deví  členné skupině jim nakonec 
5 vítězství, 1 remíza a 2 prohry stačily 
na 4. místo. V postupu do dvanác  -
členného play-off  jim (samozřejmě 
kromě ztrát bodů v prohraných zápa-
sech) zabránila i remíza pražské Sparty 
s jinak suverénní Plzní – pozdějšími 

stříbrnými medailisty. Útěchou pro 
kluky bylo  to, že porazili jak Slávii, tak 
i Spartu a turnaj zakončili s celkovým 
skóre 64:28. V kategorii mladších žáků 
bylo přihlášeno celkem 24 týmů a klu-
ci z ASK vybojovali v osmičlenné sku-
pině 5. místo.  Skupina to byla velmi 
těžká, což není omluva ani výmluva, 
nýbrž prosté konstatování faktu, že 
týmy, které se umís  ly ve skupině 
před nimi, nakonec obsadily celkové 
1., 2.  a 4. místo. Vítězstvím nad Bohe-
mians doplnili naši mladší žáci trojici 
poražených slavných pražských klubů.

O týden později hráli už jen mlad-
ší žáci systémem 5+1 (5 hráčů v poli 
plus brankář).  Přestože většina kluků 
neměla s  mto systémem dosud zku-
šenost, protože na regionální úrovni 
hrají naši mladší žáci systémem 3+1, 
odehráli turnaj velmi solidně a s bi-
lancí 2 vítězství, 1 remízy a 2 proher 
se zařadili mezi 21 zúčastněnými týmy 
do výsledkového středu. 

Týden mezi oběma popsanými 

turnaji prožili chlapci na tréninkovém 
kempu v Hrádku nad Nisou a  řadě 
z nich přinesl tento týden ještě silnější 
zážitky než vlastní zápasy. Ranní roz-
cvičky, táborové stravování, koupání 
v zatopeném lignitovém dole, výlety 
na kole, výstup či výjezd na Ještěd – to 
je jen část z ak  vit, které pro 28 dě   
připravili trenéři ASK  a několik rodičů 
přítomných dě  . Pro mnohé z nich 
to byla první zkušenost tohoto typu 
a společné hlasité „ano“ odpovídající 
na otázku před návratem domů, zda 
příš   rok pojedeme zase, jim dává na-
děje, že si to napřesrok zase zopakují.

Závěrečné poděkování tvořící tečku 
nejen za účas   ASK Bystřice na turnaji 
NISAOPEN, ale i za celou mládežnic-
kou fl orbalovou sezónou, patří všem, 
kdo se na ní podíleli – trenérům, ro-
dičům a zejména samotným klukům, 
kteří umějí makat a zmáčknout se na 
hranici svých možnos   a schopnos   
na hřiš    a ne při imaginárních soubo-
jích před obrazovkou počítače.

Aleš Sitař

NAŠE MLADÉ FOTBALOVÉ NADĚJE OBSADILY NA CHARITATIVNÍM 
TURNAJI V BYSTŘICI N.P. PĚKNÉ 5. MÍSTO

Mladší přípravka SK Bystřice nad 
Pernštejnem se 11. 6. 2017 zúčast-
nila 4. ročníku Charita  vního turnaje 
„Bystřický fotbal pomáhá“.

Na turnaji startovalo celkem 
12 týmů a každý odehrál 8 zápasů 
po 14-   minutách. 

Přípravky byly rozděleny do dvou 
skupin, z nichž se postupovalo do 
play off  a soubojů o umístnění. První 
4 zápasy v naší skupině pro   Polič-
ce, Slovanu Brno, Tišnovu a Štěpá-
novu jsme s přehledem vyhráli. V 
posledním zápase naší skupiny jsme 
po dlouhé přetahované nakonec 
prohráli s Vrchovinou 4:5. Škoda. Ze 
skupiny jsme to  ž do play off  postu-
povali z druhého místa a narazili na 
3. celek z druhé skupiny … Kopre  ny.

Kopre  ny - výběr dívek okresního 
FS - se během turnaje postupně se-
hrávaly a hrály čím dál lepší fotbal. 
V souboji o postup mezi nejlepší 
čtyřku jsme s nimi trošku nešťastně 
prohráli gólem z poslední minuty 
2:3. Kopre  ny šly dál přes Telč do fi -
nále pro   Vrchovině. Nás čekaly dva 
souboje o umístnění na 5.-8. místě. 

Oba zápasy jsme vyhráli, nejdříve 
s Tišnovem 3:1 a pak i s Poličkou 4:1, 
a na turnaji jsme díky tomu skončili 
na pěkném 5. místě. Ve fi nále nako-
nec Kopre  ny v normální hrací době 
remizovaly s Vrchovinou 3:3 a v pe-
naltovém rozstřelu zlomily celkové 
vítězství v turnaji na svoji stranu.

Nás může těšit, že za Kopre  ny 
hrály naše dvě hráčky Jana Velenová 
a Natálie Burešová. 

Nejlepším střelcem turnaje byl 
s 21 góly Petr Vítek, hráč SK Bystři-
ce. Jako nejlepší brankář vyšel z hla-
sování všech trenérů Adam Veselý 
také z SK Bystřice.

Konečné pořadí :
1. Kopre  ny (dívky OFS ZR)
2. SFK Vrchovina NMNM
3. SK Telč
4. FC Slovan Brno

5. SK Bystřice n.P.
6. SK Polička
7. SK Pernštejn Nedvědice
8. AFK Tišnov
9. SK Osová Bítýška
10. FK Železárny Štěpánov
11. TJ Nová Ves
12. FC Slovan Brno - mladší

Milan Hronec, 
Přípravka SK Bystřice n. P.
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Oddíl kulturis  ky TJ Sokol Bystřice n. P.
V měsíci květnu se náš závodník 

Petr Svoboda zúčastnil Mistrovství 
Evropy ve Španělské Santa Susaně. 
Soutěž probíhala od 3. do 8. 5. Petr, 
věkem ještě dorostenec, dosáhl mezi 
juniory, kteří byli o 6 let starší, krásné 
11. místo. To je v 17 letech výborný 
výsledek. 13. 5. se účastnil Mistrovství 
Moravy a Slezska staršího dorostu v 
Bohumíně, kde obsadil krásné 2. mís-
to. Tímto výsledkem si zajis  l postup 
na Mistrovství republiky. Soutěž se 
konala o týden později 20. 5. v Orlové, 
kde opět uspěl a umís  l se na 3. místě.

Tímto bych chtěl poděkovat jmé-
nem svým i Petrovým našim spon-
zorským partnerům, bez kterých by 
nebylo možné se mistrovství Evropy 
zúčastnit. Jmenovitě: Městu Bystřice 
nad Pernštejnem, Kraji Vysočina a TJ 
Sokol Bystřice nad Pernštejnem.

 Miroslav Korbička

Sportovní náborový Den dě   s SK 
Bystřice nad Pernštejnem

Náš fotbalový klub SK Bystřice 
nad Pernštejnem pořádal na svém 
stadionu 30. 5. 2017 Sportovní ná-
borový Den dě  . Na dopoledne jsme 
pozvali 1. - 3. ročníky základních škol 
a školky z Bystřice n.P. a nejbližší-
ho okolí, na odpoledne veřejnost.

Pozvánka na náš „Den“ měla u škol 
nečekaný ohlas, kdy jednotlivé školy 
a školky nahlásily předběžnou účast 
516   dě  . Akce se zúčastnily tyto 
školy a školky: ZŠ Nádražní, ZŠ Vír, 
ZŠ Lísek, ZŠ Rozsochy, ZŠ Dalečín, ZŠ 
Písečné, ZŠ TGM, MŠ Bystřice n. P., 
MŠ Vír, MŠ Věchnov. 

Některé dě  , zejména ze školek, 
nakonec nepřišly, přesto se akce na-
konec zúčastnilo 453 dě  , a to včet-
ně odpoledního programu. Na hřiš   
jsme pro dě   měli připraveno 10 
soutěžních stanovišť a 4 zábavná sta-
noviště. Největší úspěch u dě   měla 
tato stanoviště: koulení fi t-ballu, pře-
kážková dráha a samozřejmě fotbá-
lek. Každé dítě od nás dostalo zdar-
ma malé občerstvení a odměnu za 
absolvování stanovišť. Paní učitelky a 
dozor dostaly od nás koláčky a kávu.

Na akci bylo 13 dě   starších než 

2007, 67 dě   z ročníku 2007, 71 dě-
  z ročníku 2008, 76 dě   z roční-

ku 2009, 74 dě   z ročníku 2010, 
68 dě   z ročníku 2011, 56 dě   
z ročníku 2012 a 28 dě   mladších. 

Vybraným, sportovně a motoricky 
nadaným dětem jsme rozdali cca 80 
pozvánek na trénink přípravek. Kaž-
dému, kdo měl zájem, jsme dali sa-
molepku „pojď s námi trénovat“ (cca 
150) a placku s logem klubu (cca 200). 

Pořadatelsky zajišťovalo službu 
8 trenérů SK Bystřice n. P., 4 hráči 
A-mužstva, 2 maminky malých fot-
balistů SK Bystřice a 11 zapůjčených 
studentů z Gymnázia v Bystřici n. P. 

Akce měla spoustu pozi  vních 
ohlasů ústně i mailem, od učitelů 
jednotlivých škol a školek, ale i od 
rodičů zúčastněných dě  . Na první 
tři tréninky po akci nám za  m přišlo 
12 nových dě  . 

Rád bych  mto poděkoval všem 
zúčastněným pořadatelům, že si udě-
lali volno a s akcí pomohli. A zapo-
menout nesmím samozřejmě ani na 
zúčastněné školy a školky.

Doufám, že se příš   rok na stadio-
nu sejdeme zase.

Milan Hronec 

Úspěšné atle  cké závody 
pro gymnázium

Výborný úspěch zaznamenali stu-
den   zdejšího gymnázia, když obsadili 
druhé a tře   místo na okresním kole 
atle  ckého čtyřboje. Dne 6. 6. 2017 
se ve Velkém Meziříčí závodilo za tep-
lého počasí v kategorii staršího žactva. 
U chlapců se zúčastnilo celkem devět 
škol. Po nevydařeném začátku jsme 
se postupně dostávali do tempa a zá-
věrečné disciplíny, především běh na 
1 000 m a skok vysoký, nás nakonec 
vytáhly na tře   místo (7 039 bodů). U 
děvčat soutěžilo celkem pět družstev. 
Ve fi nále nakonec rozhodlo pouhých 
33 bodů o tom, že naše dívky zůstaly 
na druhém místě (6 702 bodů).

V jednotlivcích se nejlepším at-
letem čtyřboje stala Ivana Koktavá 
(2 274 b.), mezi chlapci skončil na čtvr-
tém místě Jiří Kabrda (1 946 b.).

Velkou pochvalu zaslouží všichni 
naši studen   za úspěšné a příkladné 
reprezentování našeho gymnázia: 
Vendula Fořtová, Nika Stalmachová, 
Tereza Mi  ová, Andrea Svobodová, 
Ivana Koktavá, Jiří Kabrda, Zdeněk 
Toman, Hynek Prokop, Zdeněk Kolář 
a Petr Smolík. 

Podrobné informace a fotografi e 
najdete na našich webových strán-
kách.

Za PK TV Jan Illek
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KVĚTEN/ČERVEN 2017, 9 ZLATÝCH, 8 STŘÍBRNÝCH A 5 BRONZOVÝCH MEDAILÍ Z MČR

20. - 21. 5. 2017 MČR Ostrava
junioři: 3. Marek Totušek, 5. Robert König
juniorky: 1. Isabela Sedláková, 10. Eliška Malíčková, 11. Illeková Michala
družstva juniorky: 3. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Isabela Sedláková, Eliška Malíčková, Michala Illeková
mini žačky: 2. Daniela Prokešová, 8. Hašková Barbora
družstva mini žáčky: 2. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Daniela Prokešová, Barbora Hašková, Nikolas Kříž
27. 5. 2017 MČR Sokol Brno I
žáci: 1. Marek Totušek, 10. Vojtěch Holemý
družstva žáci: 1. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Marek Totušek, Vojtěch Holemý, Nikolas Kříž
žačky: 1. Isabela Sedláková, 2. Eliška Malíčková, 10. Michala Illeková, 18. Nela 
Loukotová
družstva žačky: 1. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Isabela Sedláková, Eliška Malíčková, Michala Illeková, Nela Loukotová
3. – 4. 6. 2017 MČR Sokol Bystřice nad Pernštejnem
senioři: 2. Jan Kurfürst, 8. Marek Totušek, 9. Jiří Kurfürst
družstva senioři: 2. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Jiří, Jan a Michal Kurfürstovi, Marek Totušek
seniorky: 3. Isabela Sedláková, 5. Eliška Malíčková, 9. Kateřina Jakubcová
družstva seniorky: 2. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Kateřina Jakubcová, Isabela Sedláková, Eliška Malíčková
kade  : 1. Marek Totušek, 2. Robert König
družstva kade  : 1. Sokol Bystřice n. P. 
ve složení: Marek Totušek, Robert König, Vojtěch Holemý
kadetky: 2. Eliška Malíčková
družstva kadetky: 3. Sokol Bystřice n. P.
ve složení: Eliška Malíčková, Daniela Prokešová, Nela Loukotová
Mistrovství bylo podpořeno:

10. 6. 2017 MČR Praha
mladší žáci: 5. Vojtěch Holemý
mladší žačky: 1. Michala Illeková, 3. Daniela Prokešová, 9. Katka Illeková
družstva mladší žačky: 1. Sokol Bystřice n. P.
ve složení: Michala a Kateřina Illekovi, Daniela Prokešová

Šermířům z TJ Sokol Bystřice n. P se podařilo vyšermovat na mistrovských 
soutěžích 9 zlatých, 8 stříbrných a 5 bronzových medailí. Děkujeme dětem, 
rodičům, trenérům a obchodním partnerům: Kraji Vysočina, Městu Bystřice 
n. P., Českému Šermířskému Svazu, a fi rmám:  Wera Werk s.r.o., ZDT s.r.o., 
Fides Agro s.r.o., Truhlářství Amulet Style, Baumüller Brno s.r.o.

Gratuluje realizační tým

Oddíl šermu je připraven po prázdninách přijmout nové zájemce o tento 
krásný sport. Trénujeme pondělí a středa 16:00-18:00 a pátek 17:00-19:00
Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 724 105 036.

Zlatá medaile z MČR kadetů v šermu fl eretem
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Harmonogram plánovaných výzev MAS na druhou polovinu roku 2017: 
Číslo 
výzvy 

OP 
Program Název výzvy Výše alokace 

na výzvu 

Předpokládaný 
termín vyhlášení 

výzvy 

Předpokládané 
ukončení příjmu 

žádostí 

4. 
IROP 

Investice do kapacit a modernizace 
vybavení škol – (II.) 7 mil. Kč 

09/2017 11/2017 
5. Investice do kvality územního a 

rozvojového plánování – (I.) 0,75 mil. Kč 

6. IROP Podpora bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné dopravy – (II.) 10 mil. Kč 10/2017 12/2017 

1. 
OPZ 

Podpora prorodinných opatření – (I.) 1,7 mil. Kč 
12/2017 01/2018 

2. Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a 
sociálního začleňování – (I.) 5 mil. Kč 

1. OPŽP Posilování přirozených funkcí krajiny – (I.) 3 mil. Kč 12/2017 01/2018 

 
Znění jednotlivých výzev včetně všech jejích příloh budou ke stažení vždy na webových stránkách MAS v sekci Aktuální 

výzvy: http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/ 

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

 
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s., která působí v regionu Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka (69 obcí), vyhlásila 
v období od 01.03.2017 do 13.04.2017 první výzvu Programu rozvoje venkova, která byla zaměřená na podporu zemědělců, 
podnikatelů, lesní hospodáře a výrobce potravin a krmiv. Programový výbor MAS vybral dne 05.06.2017 k podpoře 18 projektů 
z celkových 19 přijatých (1 žadatel se na vlastní žádost vzdal možnosti získat dotaci). Projekty budou předány k závěrečnému 
ověření způsobilosti na nadřízený dotační orgán – Státní zemědělský intervenční fond, který vydá konečné rozhodnutí o 
podpoření těchto projektů v našem regionu.

Čerpání dotací přes MAS Zubří země má smysl 

Finanční shrnutí výsledků za 1. výzvy PRV vypsané MAS: 

Opatření / Fiche Alokace 
výzvy 

Požadovaná 
dotace od 

MAS 

Způsobilé 
výdaje 

projektů 

Schválená 
dotace od 

MAS 

Způsobilé výdaje 
schválených 

projektů za MAS 

7. Modernizace zemědělského podnikání 2 000 000 2 261 900 3 589 000 2 261 900 3 589 000 

8. Modernizace zpracování zemědělských produktů 2 000 000 0 0 0 0 

12. Modernizace nezemědělského podnikání 2 000 000 1 870 489 4 156 649 1 796 239 3 991 649 

15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství a navazujících oborů 2 000 000 311 781 623 562 311 781 623 562 

Celkem 8 000 000 4 444 170 8 369 211 4 369 920 8 204 211 

 
Čerpání dotací je možné v průběžných výzvách MAS na různá opatření ve 4 programových rámcí: Program rozvoje venkova, 
Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program (příjem 
žádostí pro první 3 výzvy v oblasti dopravy, sociální infrastruktury a školství byl ukončen k 23.06.2017), až do roku 2023.  
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Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych vás po čase 

opět pozvala do obce Blažkov. Blíží 
se letní období a Tradiční blažkovské 
závody přes rybník jsou za dveřmi. V 
neděli 23. července 2017 ve 14,00 
hodin se bude konat u KD Blažkov již 
jubilejní 55. ročník. 

V roce 1947 se zrodila netradiční 
zábava, která v okolí neměla ob-
doby. Jízda na kole přes dřevěnou 
lávku, která byla postavena přes 
úhlopříčku rybníka. Kdo se udržel 
s kolem na lávce nejdéle, vyhrál. 
Tehdy jistě nikdo z pořadatelů, 
dobrovolných hasičů, netušil, že se 
zrodila akce dosahující generačního 
dědictví. V roce 2014 obdržel SHD 
Blažkov za le  té pořadatelství  tul 
Nositel tradic Bystřicka.

Závody se konají téměř nepře-
tržitě. V minulos   matka příroda 
„obdařila“ Blažkov přívalovými deš-
 , které následně zničily rybník, a 

Dě   na Dolní Rozsíčce prožily 4. 
6. svůj den.  Oslavily jej nejen spor-
tovními výkony, ale i všestrannou 
ak  vitou. Střílelo se ze vzduchovky 
a vodní pistole do terčů, podléza-
lo, přelézalo lano – laserová dráha, 
hrál se fl orbal, poznávaly předmě-
ty hmatem, skákalo a házelo se do 
dálky, byl zařazen i slalom na lyžích, 

V sobotu 2. června jsme s naši-
mi dětmi oslavili jejich svátek. Na 
přání dě   jsme uspořádali vycház-
kovou trasu se soutěžemi.  Věžná 
má krásné okolí a nepřeberný po-
čet možnos   výletních cílů. Proto 
jsme i letos vybrali trasu do míst, 
kde spousta dě  , ale i rodičů ješ-
tě nikdy nebyla, aby všichni zase 
poznali něco nového. Naše cesta 
vedla na východ od Věžné směrem 
k Pernštejnu přes Víří skálu a kolem 
rančů po turis  cké značce zpět ke 
kulturnímu domu, kde bylo vyhlá-
šení výsledků soutěží. Dě   byly roz-
děleny do pě   kategorií podle věku 
a soutěžily celkem v 16 disciplínách 
nejen sportovních, ale i vědomost-
ních. Vítězi jednotlivých kategorií 
se stali Ema Kaštylová, Tereza Žáko-
vá, Petr Holánek, Milan Bartoněk a 
Sabina Procházková.

55. ročník Tradičních blažkovských 
závodů přes rybník se blíží

bohužel z fi nančních důvodů nebylo 
možné vodní nádrž opravit. Po čase 
byla nádrž zrekonstruována a od té 
doby se závody pořádají téměř bez 
přerušení. 

Mnozí pamětníci rádi vzpomínají 
na šarádu, kterou připravovali pro 
úvod závodů organizátoři, bratři 
hasiči, pan Bohuslav Klimeš (86 let) 
a pan Fran  šek Šutera (86 let). Těší 
nás, že jim zdraví stále slouží a na zá-
vodech jsou našimi čestnými hosty. 

Stejně jako v minulos  , ani na 
současných závodech nesmí chybět 
žádná šaráda. Návštěvníky závodů 
tak vítali různí cvičenci, zdravotní 
sestřičky, ženy z Hoš  c, ale i tradiční 
blažkovská bába s dědkem, či tlupa 
lovců mamutů, kteří nás navš  vili v 
loňském roce. A kdo vás přivítá le-
tos? Nechte se překvapit a přijďte se 
podívat! Všichni jste srdečně zváni! 
Sportu zdar!

Petra Ta  čková, starostka

Dě   z Dolní Rozsíčky slavily svůj den

Dětský den ve Věžné

Všechny dě   si odnesly pěkné 
ceny a v cíli si jako prémii opekly 
párky, které po sedmi kilometrech 
v přírodě přišly obzvlášť k chu  .

Velké poděkování patří více jak 
třice   organizátorům, především 
hasičům, ale také myslivcům, 
sportovcům a maminkám, kteří 

společně připravili soutěže a ujali 
se jednotlivých stanovišť po celé 
délce trasy.

Jana Vrbková

Sbor dobrovolných hasičů Býšovec 

1897 - 2017

Vás srdečně zve na oslavu 

120. výročí založení sboru
8. července 2017 
od 13.00 hodin v Býšovci

zkrátka každý si přišel na své. Po ná-
ročných disciplínách na dě   čekaly 
odměny, opékání špekáčků a vrcho-
lem dne byla akce hasičů ze Strážku. 
Foukání pěny a skotačení dě   v ní. 
Byl to vydařený den nejen pro dě  , 
ale i pro všechny příchozí. Děkuje-
me organizátorům a těm, kteří se na 
naší akci podíleli.

Ivana
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V sobotu 3. června se 
rozvlnila hladina obecního 
rybníka na návsi v Písečném. 
Jeho břehy obsadili zkušení 
i méně zdatní borci s rybář-
ským náčiním a poměřili svo-
je síly při lovu ryb. Pro četné 
zájemce připravil Sportovní 
klub Písečné z.s. rybářské 
závody, jehož pravidla byla 
letos velmi jednoduchá: li-
bovolná technika a libovolná 
návnada, dvě soutěžní kola 
po 90 minutách. Za sluneč-
ného počasí si užili příjemné 
dopoledne jak   šťastnější 
s velkými úlovky, tak i  , kteří 
nevylovili ani šupinu. Po se-
čtení všech zápisových lístků 
se stal celkovým vítězem pan 
René Škorpík se součtem 
téměř 6,5 m rybí délky. Nej-
větší odměnou pro organi-

zátory pak byly především radostné pocity rybářského potěru, nejmenších 
závodníků, při přebírání bohatých cen a odměn v podobě prutů, navijáků, 
podběráků a dalšího velmi potřebného vybavení a náčiní. Finanční výtěžek 
z prodeje občerstvení putoval do obecní kasy jako příspěvek na nákup ryb 
a jejich krmení. Pořadatelé děkují touto cestou všem sponzorům za poskyt-
nuté dary.                                                                                                      Ivo Solař

V Písečném u vody

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2017
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Areál školy ve Strážku je vybaven 
novými herními prvky

Hřiště nyní slouží pro výuku, po-
znávání, sportování a také odpoči-
nek. Využívají ho dě   všech součás   
školy, mateřská i základní škola, a 
také školní družina.  Z nadačního 
příspěvku jsme pořídili herní prvky s 
celokovovou konstrukcí - krytý do-
meček s  tabulí,  řetězovou houpač-
ku tzv. hnízdo, věžovou skluzavku, 
houpadla na pružině a lanovou  py-
ramidu. Venkovní fi tness prvek jsme 
zakoupili za podpory  Spolku rodičů 
a z provozního rozpočtu školy. Dě   

tady mají nové lavičky a stolek, vy-
sázeli jsme okrasné dřeviny a kvě  -
ny. Zřizovatel školy, Městys Strážek, 
pomohl při zajištění terénních úprav 
a oplocení celého areálu školní za-
hrady.

Pokud si vyberete pro vaše dě   
školu ve Strážku, určitě oceníte, že 
školní areál je blízko autobusové za-
stávky a dě   mohou trávit volný čas 
v pěkném a bezpečném prostředí.

Anna Knofl íčková, 
ředitelka ZŠ a MŠ Strážek

Dě  , které navštěvují ZŠ a MŠ Strážek, mají v areálu školní zahrady 
několik nových herních prvků. Projekt Oranžové hřiště u školy byl rea-
lizován v průběhu školního roku a hřiště bylo slavnostně otevřeno 13. 
června 2017. Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 160 000 Kč, celkové 
náklady dosáhly částky přes 200 000 Kč. 
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

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


