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Milostivé 
léto II

Vztahuje se jen na platby 
exekutorovi, které odešlete 
od 1. září do 30. listopadu 
2022 dle níže uvedených 
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední 
šanci na úhradu svých dluhů bez vyso-
kých poplatků. Pokud se budete řídit níže 
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset 
platit vysoké úroky a penále. To všechno 
vám státní firmy a veřejné instituce od-
pustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradí-
te celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy 
původní dluh bez úroků, penále apod.)  
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exe-
kutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka.

www.milostiveleto.cz

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy 
 či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.

Milostivé léto  II (str. 3) Stavební ruch ve městě (str. 5) Park horníků (str. 9) Poslední členská schůze (str. 16)
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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ŘÍJEN 2022

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

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

1. 5. - 22. 11. - Putování s VODOMILEM Korunou Vysočiny Bystřicko

24. 6. - 31. 10. - Výstava modelů - Hrady a zámky v zrcadle staletí Městské muzeum BnP

4. 10. 19:00 Koncert KPH  - Jefis Duo Kulturní dům BnP

5. 10. 18:30 Kinokavárna - Řekni to psem Kulturní dům BnP

7. 10. 19:00 Přednáška: Putování divokými Andami - expedice Peru 2022 Skautská základna BnP

7. - 9. 10. - Bystřické hody Náměstí BnP

11. 10. 10:00 Dětské divadelní představení - Příhody včelích medvíků Kulturní dům BnP

15. 10. - Farmářské a bleší trhy; Westernové hobby závody Centrum Eden

16. 10. 14:00 13. Setkání harmonikářů Kulturní dům BnP

18. 10. 8:15 a 10:30 Vzdělávací pořad - Nicolas Winton - Síla lidskosti Kulturní dům BnP

18. 10. 18:30 Kinokavárna - Jan Žižka Kulturní dům BnP

20. 10. 19:00 Taneční a společenská výchova - Bílá prodloužená Kulturní dům BnP

22. 10. 14:30 Halloween v Domaníně Kulturní dům Domanín

24. 10 19:00 Divadelní představení "Sirény na cestách" Kulturní dům BnP

24. 10. 8:00 - 16:00 Den informačních center TIC BnP

25. 10. 10:00 Kino pro děti - Animované pohádky Kulturní dům BnP

29. 10. - Hubertova jízda Centrum EDEN

30. 10. 15:00 Kinokavárna - Zakletá jeskyně Kulturní dům BnP

Po celý čas mého působení na rad-
nici našeho města na postu starosty 
se nám společně dařilo zvelebit naše 
město a přispět tak k celkovému roz-
voji našeho regionu.

Podařilo se nám v mnoha investič-
ních akcích rozvinout infrastrukturu, 
zajistit dostupné bydlení pro široké 
skupiny obyvatel. Sociální péče byla 
naším prvořadým úkolem. Přícho-
dem nových investorů se nezaměst-
nanost snížila na současných 3,6%. 
Opravili jsme silnice a chodníky, 
zajistili jsme udržitelný rozvoj škol-
ských zařízení, sportovních klubů  
a veškerých spolků. Naše spolupráce 
v rámci mikroregionu byla příkladná 
a velmi inspirující. Rozvinuli jsme také 
výměnu zkušeností se zahraničními 
partnery a v neposlední řadě jsme se 
společně starali o kulturní bohatství, 
které navazuje na bohatou tradici na-
šich předků.

Moje práce trvala bezmála osm-
náct roků. Toto všechno by se ne-
podařilo bez odborně zdatných 

Milí občané města Bystřice nad Pernštejnem i celého regionu

spolupracovníků, osvícených radních 
a zastupitelů. Ve svém výčtu nemohu 
zapomenout na Vás, naše občany. 
Děkuji Vám za důvěru, kterou jste 
mi poskytli po pět volebních období. 
Moc si toho vážím a budu na společ-
ně strávené chvíle s Vámi jako přáteli 

vzpomínat po celý další život. Vaši 
podporu jsem cítil při setkáních i v ko-
respondenci, kterou jsem pravidelně 
vyřizoval. Mnohdy nebylo vše růžové 
a zalité sluncem. Ve dnech chmur-
ných jsem možná nevědomky něko-
ho ranil nebo se ho dotkl. Omlouvám 

se za to dodatečně, protože i já jsem 
člověk se svými chybami i omyly. 

Svoje působení hodnotím pozitiv-
ně a do budoucna vidím rozvíjející 
se město s vlídnými občany, spoko-
jenými návštěvníky a usmívající se 
mládeží. Jednou vše končí. I moje pů-
sobení v exponované funkci starosty. 
Mé loučení není trpké, ale klidné,  
z mého rozhodnutí. Věk nezastavíš  
a tak jednou nastane chvíle, kdy pře-
dáváš žezlo někomu dalšímu. 

Mým nástupcům přeji, aby byli 
obklopeni jen pozitivními pracovitý-
mi lidmi s invencí. Aby nezapomněli 
pracovat na zlepšení kvality života ve 
městě a celém regionu. Pokud budu 
přizván se svým názorem a uplatně-
ním životních zkušeností, rád je po-
skytnu. 

Děkuji za obdržené hlasy ve vol-
bách. Jsme lidé, kteří mají na co na-
vazovat, a prokázali jsme, že nám 
Bystřice a její občané leží na srdci.

Neříkám sbohem, ale na shleda-
nou s úsměvem!!    Váš Karel Pačiska 

Ve dnech 23. a 24. října 2022 
proběhly volby do zastupitelstva 
města Bystřice nad Pernštejnem. 
Kandidovalo šest politických hnutí 
či stran, konkrétně: SNK Evrop-
ští demokraté, Sdružení za rozvoj 
bystřického regionu, KDU-ČSL, 
BnP – Bystřice naše priorita, ANO 
2011 a nezávislí a Komunistická 
strana Čech a Moravy. Volební 
účast nebyla nejvyšší, neboť čini-
la pouze 42,48 %. Volby skončily s 

Volby do zastupitelstva města 2022
tímto výsledkem: na prvním místě 
se umístilo Sdružení za rozvoj bys-
třického regionu s 25,18 % hlasů  
a šesti mandáty (Martin Horák, Mi-
roslav Novák, Hanička Pečinková, 
Hicham Nemrah, Michal Neterda, 
Petr Paleček). Na druhém místě se 
umístilo ANO 2011 s 21,08 % hlasů  
a pěti mandáty (Soňa Humpolíčková, 
Jaroslav Rudoš, Iveta Šiborová, Jiří 

Boháč, Petr Štorek). Třetí místo patří 
BnP – naše priorita s 18,42 % hlasů a 
také pěti mandáty (Emil Ondra, Vlas-
ta Moncmanová, Karel Pačiska, Ště-
pán Husák, Karel Krondráf). Čtvrté 
místo patří SNK Evropští demokraté 
se 14,21 % hlasů a třemi zastupi-
teli (Oľga Königová, Petr Dvořák, 
Eva Špatková). S těsným odstupem 
na pátém místě skončilo KDU-ČSL  

s 14,06 % hlasů a taktéž třemi man-
dáty (Václav Mičín, Josef Melník, 
Jitka Čechová). Na šestém místě 
skončila Komunistická strana Čech  
a Moravy s 7,05 % hlasů a jedním 
zastupitelem (Alois Bouček).

První ustavující zastupitelstvo je 
plánováno na středu 19. října 2022 
v 16:00 hodin ve velkém sále kul-
turního domu. Zde bude hlasováno  
o novém starostovi, místostarosto-
vi a radních.                                               -red-
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Milostivé 
léto II

Vztahuje se jen na platby 
exekutorovi, které odešlete 
od 1. září do 30. listopadu 
2022 dle níže uvedených 
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední 
šanci na úhradu svých dluhů bez vyso-
kých poplatků. Pokud se budete řídit níže 
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset 
platit vysoké úroky a penále. To všechno 
vám státní firmy a veřejné instituce od-
pustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradí-
te celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy 
původní dluh bez úroků, penále apod.)  
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exe-
kutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka.

www.milostiveleto.cz

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy 
 či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.

Milostivé léto II
Jak máte postupovat? Milostivé léto II ve čtyřech krocích
1. Doporučeným dopisem nebo (případně mailem nebo osobně) sdělte exeku- 
 torovi, že využijete Milostivého léta II. Požádejte u konkrétní exekuce o vyčíslení 
 dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. Vzor dopisu najdete 
 na www.milostiveleto.cz. 
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jistinu a částku 1 815 Kč na účet  
 exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, vaše  
 jméno a příjmení“. POZOR – zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou,  
 částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí!
3. Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným  
 dopisem a kopii si uschovejte.
4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů. 
 Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený.

Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoc? 
Na dluhové lince 770 600 800 vám rádi poradí, bližší informace najdete 
také na www.milostiveleto.cz 

Co dělat, když…
Dlužnou částku jste už dávno zaplatili a máte exekuci „jen“ 
na příslušenství (poplatky).
Takové exekuce se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

Exekutor nekomunikuje?
■ Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022  
 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů,  
 o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode  
 dne, kdy jste odpověď obdrželi. 

Příklad: 
Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit  
Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutoro-
vi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému 
odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. 
Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosin-
ce, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.

■ Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat  
 podnět či stížnost u Exekutorské komory České  
 republiky.

Info: 
Do milostivého léta 

se nejspíše dobrovolně zapojí 
i některé banky – Moneta Money 

Bank, Komerční banka,  
Česká spořitelna či ČSOB. 

Na detaily je potřeba se zeptat 
u konkrétní banky 

a postupovat podle jejich 
pokynů, podmínky výše 

uvedené se na toto 
vztahovat nebudou.

V roce 2021 se začal připravovat 
Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Bystřice n. P. 
2023 – 2027. Na vytvoření strate-
gie se společně v průběhu jednoho 
roku podílelo 24 členů pracovních 
skupin z řad zástupců města, Mikro-
regionu Bystřicko a sociálních služeb 
pod metodickým vedením vědec-
ko-výzkumného ústavu ACCENDO. 
Oproti předchozímu plánu je územní 
působnost rozšířena na celý správní 
obvod obce s rozšířenou působností 
Bystřice n. P.

V analytické části dokument 
shrnuje základní socioekonomické 
charakteristiky správního obvodu i 
samotného města. V analýze se tak 
můžeme dozvědět o vývoji počtu 
obyvatel, jejich věkové struktuře, a 

Nová strategie pro sociální služby  
v Bystřici a okolí

to včetně předpokládaného vývoje 
do roku 2030. Dále analýza obsahuje 
informace o vývoji nezaměstnanosti  
a zadluženosti. Dokument následně 
představuje sociální služby na území 
správního obvodu města, jejich ka-
pacity, strukturu uživatelů a analýzy 
jejich financování. Analytická část je 
zakončena analýzou silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb spoje-
ných s rozvojem sociálních služeb na 
Bystřicku.

Strategická část následně stanovu-
je poslání a vizi města v oblasti rozvo-
je sociálních služeb, na které navazují 
tři hlavní cíle strategie: 1. Pokračová-
ní ve strategickém přístupu k rozvoji 

sociálních služeb; 2. Zachování a roz-
voj spolupráce všech členů komunit-
ního plánování a zapojení veřejnosti 
do komunitního plánování; 3. Zajiště-
ní všech potřebných sociálních služeb 
a souvisejících aktivit pro občany ve 
vysoké kvalitě.

Pro potřeby plánování byly defi-
novány dvě cílové skupiny: 1. Rodina, 
děti, mládež a osoby ohrožené soci-
álním vyloučením; 2. Senioři a osoby 
se zdravotním znevýhodněním. Pro 
obě tyto skupiny byly definovány 
specifické cíle, které byly následně 
rozpracovány do konkrétních opat-
ření. Vedle těchto dvou skupin byly 
rovněž definovány průřezové cíle  

a opatření, které jsou společné pro 
více oblastí. Strategie tedy obsahu-
je 26 specifických cílů, které budou 
naplňovány prostřednictvím 57 kon-
krétních opatření.

Mezi zásadní projekty, které měs-
to plánuje, patří vybudování domova 
pro seniory (33 lůžek), domova se 
zvláštním režimem (69 lůžek) a od-
lehčovací služby (4 lůžka) s plánova-
ným zahájením provozu v roce 2024. 
Dalším významným projektem je vy-
budování nízkoprahového denního 
centra pro lidi bez domova a nocle-
hárny do roku 2027. Město plánuje  
i nadále podporovat rozvoj sociál-
ních služeb ve svém správním obvo-
du, zvyšovat informovanost občanů  
o sociálních službách a přispívat k 
prevenci negativních patologických 
jevů.                                                          -DL-

V průběhu letošního léta se podařilo 
zrevitalizovat další dvě trafostani-
ce na ulici Jívová a Lipová. Náměty 
vzešly z jarní soutěže, vyhrály práce 
žáků ZUŠ výtvarného oboru pod ve-

Další trafostanice mají nový kabát
dením Mgr. Zítkové, a to návrh Bět-
ky Špačkové, s názvem Uvnitř drátu 
a Honzíka Kisse, který svůj námět 
pojmenoval Myšky v drátech. Žáci 
sami viděli, že cesta ke zhmotnění je-
jich nápadu není až tak jednoduchá, 
Honzík pomáhal při práci. Děkujeme 
všem, kdo se podíleli na realizaci: ši-
kovným brigádníkům a letos již dob-
ře sehrané dvojce M. Kocandové a  
K. Halamkové (další nechtěli být jme-
nováni), firmám EG.D za přípravu 
exteriéru budov, SPH STAVBY, s.r.o. 

za instalaci a zápůjčku lešení zdarma, 
firmě BARVY LAKY V-COLOR, s.r.o. za 
konzultace, zajištění barev a dalších 
pomůcek. Po dokončení prací nám 
trocha barev zbyla a tak se podařila 
vylepšit i jedna posprejovaná strana 
trafostanice na Černém vršku. Vě-
říme, že budovy zůstanou se svými 
autorskými díly dlouho nedotknuté. 
A ještě tip na závěr: až Vám dojde 
inspirace, kam s dětmi na procházku, 
zkuste okruh od Harendy ke koupa-
lišti po ulicích Nádražní – Jívová – Li-

pová – Větrná – Spojovací – Tyršova, 
kde za poslední tři roky rozkvetlo šest 
dříve pochmurných budov. Společně 
děláme svět přívětivějším a krásněj-
ším.                                                 J. Zelená
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RADA MĚSTA 20. ZÁŘÍ 2022 ZASTUPITELSTVO MĚSTA 14. ZÁŘÍ 2022
Rada města schválila:
1. proplacení částky 306.860 Kč do-

davateli LHO Bystřice a schvaluje 
příjem dotace od Kraje Vysočina 
na projekt LHO Bystřice – východ 
ve výši 1.019.459 Kč,

2. mimořádné přidělení bytu v č. 
p. 942 na ul. Hornické v Bystřici 
n. P. o velikosti 2+1 pro paní O. 
S. za smluvní nájemné 50 Kč/
m2 na dobu určitou s možností 
prodloužení nájemní smlouvy. 
Ve smlouvě bude uvedena pod-
mínka odpracování doby 3 let od 
přidělení bytu u ZUŠ,

3. mimořádné přidělení bytu o veli-
kosti 2+1 pro I. H., která pracuje 
u TS města a.s. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou s 
možností prodloužení za nájem-
né ve výši 50 Kč/m2, ve smlouvě 
bude uvedena podmínka od-
pracovat u firmy TS města a.s. 3 
roky od přidělení bytu. V případě 
dřívějšího skončení pracovního 
poměru bude byt vrácen do 3 
měsíců od skončení pracovního 
poměru bez bytové náhrady,

4. pronájem bytu č. 17 v DPS  
paní Z. M.,

5. pronájem bytu č. 62 v DPS  
panu M. H.,

6. pronájem bytu č. 111 v DPS  
panu J. K.,

7. zřízení budoucího VB ve pro-
spěch EG.D, a.s. spočívajícího v 
právu uložení podzemního ve-
dení NN, uzemnění a kabelového 
pilíře, jejich   údržby a oprav na 
pozemku část parc.č. 2129/66 v 
k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Budoucí VB bude úplatné za jed-
norázovou úplatu ve výši 2.800 
Kč + DPH a budoucí VB bude na 
dobu neurčitou,

8. financování akce Zasíťování loka-
lity k Domanínu částkou 327.620 
Kč, akce Meliorace Na Pile část-
kou 13.267 Kč a akce Park horní-
ků částkou 458.186 Kč,

9. změnu předmětu veřejnoprávní 
smlouvy č. OSP/SML0242/2022 
pro Mgr. L. M.,

10. dodatek smlouvy č. OSP/
SML0242/2022 pro Mgr. L. M.,

11. podpis smlouvy o dílo s firmou 

Ondřej Havíř., IČ: 06006591, s ce-
nou 1.553.083,05 Kč s DPH,

12. podpis smlouvy o dílo s firmou 
MACHMANN s.r.o. se sídlem Ko-
runní 2569/108, 101 00 Praha 10, 
IČ 05028825 s cenou 580.800 Kč 
s DPH,

13. uzavřít nájemní vztah s A. K.- část 
p. č. 3085/1 (11 m2) od 01.10. 
2022 do 30. 11. 2022 za  2.662 Kč,

14. vyhlášení záměru na prodej  a 
ZM doporučuje prodej části po-
zemku parc. č. 1079 k.ú. Kozlov u 
Lesoňovic J. J. Cena 80,- Kč/m2,

15. vyhlášení záměru a doporuču-
je ZM prodej pozemku parc. č. 
3085/12 k.ú. Bystřice n. P. Cena 
150 Kč/m2,

16. pronájem části pozemku parc. č. 
3085/1 k.ú. Bystřice n. P.,

17. pronájem části pozemku parc. 
č. 1100/1 k.ú. Bystřice n. P. (s 
podmínkou souhlasu E.ON se 
stavbou skladu) s podmínkou za-
chování prostoru pro další mož-
nou montáž zahradního domku,

18. uzavření smlouvy o dílo na Re-
konstrukci bytů na ulici Jívová č. 
p. 871 byt číslo 14 a byt na ulici 
Višňová č. p. 916 byt číslo 10 s fir-
mou Jan Kurfürst, IČO 881 72 325 
za smluvní cenu 1.159.143,30 Kč 
vč. DPH,

19. nákup pánve do vývařovny v co 
nejkratší době formou poptáv-
kového řízení s předpokládanou 
cenou 500.000 Kč,

20. profinancování opatření proti 
dešťové vodě v průmyslové zóně 
v celkové výši 220.000 Kč.

Rada města nedoporučila zastupi-
telstvu:
21. prodej části pozemku parc. č. 

340/1 k.ú. Lesoňovice,
22. prodej části pozemku parc. č. 629 

k.ú. Domanín,
23. prodej pozemku parc. č. 146/1 

k.ú. Domanínek,
24. prodej pozemku parc. č. 215/1 

k.ú. 564 k.ú. Bystřice n. P.,
25. prodej části pozemku parc. č. 

3111/1 k.ú. Bystřice n. P.
Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města:https://www.bystri-
cenp.cz/rada.-red- 

Zastupitelstvo města schválilo:
1. střednědobý plán rozvoje so- 

ciálních služeb správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Bys-
třice n. P. 2023-2027,

2. veřejnoprávní smlouvy na nein-
vestiční dotace z grantu trenérů 
mládeže na 2. pololetí 2022,

3. přijetí daru od společnosti ENER-
GY FARM s.r.o., IČO 28342453 ve 
výši 327.620 Kč, 

4. rozpočtové opatření ve výši 2 705 
764,31 Kč spočívající v navýšení 
stávajících prostředků na opravy 
komunikací v Rovném a Divišově,

5. prodej pozemku dle GP parc.č. 
628/2 o výměře 24 m2 a  parc.č. 
628/3 o výměře 47 m2 v k. ú. Do-
manín u Bystřice n. P. p. Z. S. Cena 
150 Kč/m2 + DPH,

6. koupi  pozemku dle GP parc.č. 
629/3 o výměře 140 m2 v k.ú. Do-
manín u Bystřice n. P. od p. Z. S. 
Cena 182 Kč/m2,

7. prodej pozemků parc.č. 635/1 o 
výměře 391 m2 a parc.č. 132/12 o 
výměře 176 m2 v k.ú. Rovné spo-
lečnosti AGRO Rozsochy a.s. Cena 
11.340 Kč,

8. prodej pozemku dle GP parc.č. 
1071/5 o výměře 178 m2 v k.ú. 
Domanín p. M. N. Cena 150 Kč/m2 
+ DPH,

9. prodej pozemku dle GP parc.č. 
1071/6 o výměře 148 m2 v k.ú. 
Domanín ½ T a ½ S B. Cena 150 

Kč/m2 + DPH,
10. prodej pozemku dle GP parc.č. 

1071/7 o výměře 196 m2 v k.ú. 
Domanín ½ P a ½ Z P. Cena 150 
Kč/m2 + DPH,

11. prodej pozemku dle GP parc.č. 
1071/8 o výměře 175 m2 v k.ú. Do-
manín SJM J a J N. Cena 150 Kč/m2 

+ DPH,
12. koupi pozemku dle GP parc.č. 501 

o výměře 10 m2  v k.ú. Lesoňovice  
o. P. K. Cena 182 Kč/m2,

13. poskytnutí návratné finanční 
výpomoci organizaci MAS Zubří 
země, o.p.s ve výši 1.200.000 Kč 
do 31.10.2026 a Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci na předfinan-
cování provozních nákladů mezi 
městem Bystřice n. P. – posky-
tovatelem a MAS Zubří země 
o.p.s - příjemcem. Zastupitelstvo 
ukládá provést finančnímu od-
boru rozpočtové opatření ve výši 
1.200.000 Kč,

14. Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě 
na akci „Výstavba a provozování 
zimního stadionu v Bystřici nad 
Pernštejnem“ se společností H+H 
TECHNIKA, spol. s r.o.

Zápis ze zastupitelstva naleznete na 
webových stránkách města: 
www.bystricenp.cz/usneseni-zastu-
pitelstva                                                 

   -red-

Obrovské částky za elektrickou ener-
gii stály v cestě k obnovení provozu 
zimního stadionu. Z tohoto důvodu 
provozující společnost H+H TECH-
NIKA požádala město o kompenzaci 
nákladů na elektrickou energii po 
vzoru města Vyškova. Město a H+H 

Zimní stadion bude fungovat
TECHNIKA nakonec našlo společ-
nou řeč ve formě dodatku koncesní 
smlouvy časově ohraničeného do  
31. 3. 2023. Jedná se o kompenzaci 
nákladů na elektrickou energii sou-
časného provozovatele zimního sta-
dionu. Do hranice 4 570 Kč/MWh 
bez DPH hradí provozovatel, nad tuto 
částku do 10. 000 Kč/MWh kompen-
zuje 90% nákladů elektrické energie 
město Bystřice n. P. Pokud cena pře-
kročí částku 10.000 Kč/MWh, budou 
smluvní strany jednat o další kom-
penzaci. Takže se těšme na novou 
hokejovou a bruslařskou sezónu.               
                                                                   -red-

NOVINKY Z TIC
Celobarevná kniha Bystřice nad Pernštejnem: pohledy do minulosti 
od autora Vladimíra Cisára je malou poctou fotografickým nadšencům 
města Bystřice nad Pernštejnem. Na bezmála 170 stranách si můžete 
prohlédnout více jak 200 fotografií a pohlednic našeho města. Všechny 
fotografie jsou doplněny komentářem. Knihu můžete zakoupit pouze v 
TIC Bystřice n. P.

K PRONÁJMU 
Sportovní klub 
4MaxFitness

 Více informací: 777 227 040  777 227 040  
 (Příční 405)
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Když se řeknou překážkové zá-
vody, většina lidí si vybaví právě 
Urban Challenge - závod v těžkém 
terénu plný adrenalinu a silově či 
technicky náročných překážek. 
Každý rok narazíte na minimál-
ně čtyři závody. Výhodou Urban 
Challenge je, že si stejnou závod-
ní trasu můžete zaběhnou hned 
dvakrát. Poprvé v měřeném čase 
a podruhé pro finanční pomoc dě-
tem s handicapem.

Právě tato myšlenka se nás dr-
žela dlouho. Necelý měsíc před 
závody v Ostravě (3. 9.) jsme se 
rozhodli k registraci našeho sedmi-
členného týmu. Skládal se ze sboru 
dobrovolných hasiček a velitele. 

V den závodu jsme vstávali v brz-
kých ranních hodinách, abychom 
dorazili na místo s dostatečným 
předstihem. Po převzetí registrač-
ních balíčků jsme 
se odebrali do 
davu ostatních 
sportovců. Po 
jedenácté hodi-
ně jsme vyběhli 
jako dobrovolníci  
s heroes, což 
jsou děti s těles-
ným postižením. 
Byl to velice sil-
ný zážitek. Po 
krátké pauze 

SDH Bystřice n. P. na URBAN CHALLENGE
jsme se řadili na startovní čáře 
samotného závodu. První pře-
kážky jsme zdolali s grácií. Zato 
přelézání zdi z řetězy svázaných 
pneumatik nás zaskočilo už  
z dálky. Některým z nás tato ba-
riéra připadala jako Velká čínská 
zeď :-) Po dalších kilometrech nás 
čekalo další překvapení. Šplh po 
žebříku, běh po schodech vzhů-
ru a následný sešup po lešení. Po 
proběhnutí cílovou páskou jsme 
obdrželi zasloužené medaile a s 
dobrou náladou jsme se vydali 
zpět k domovu. 

Pro všechny, kteří chtěji prověřit 
svoji fyzickou zdatnost a psychic-
kou odolnost, je tento závod to 
pravé. Když se k tomu všemu přidá 
pomoc potřebným, není nad čím 
přemýšlet.

Klárča a Verča SDH Bystřice n. P.

Nebylo to 
ž á d n ý m 
z á m ě -
rem, ale 
sešlo se 
to díky 

okolnostem v rámci přípravy jed-
notlivých stavebních akcí v Bystřici 
– zatímco zjara byl ve městě z po-
hledu staveb celkem klid, na konci 
léta a nyní na podzim je zde staveb-
ní ruch intenzívní.

Asi nejvýznamnější stavbou je 
pro nás parkoviště, které pro nás 
staví TS města a.s. na zahradě VOŠ 
a SOŠ. Ne snad proto, že by to byla 
stavba tak velká a finančně nároč-
ná. Její význam spočívá v tom, že 
její spuštění je výsledkem mnohale-
tého úsilí města a vedení „zeměděl-
ky“ dohodnout s Krajem Vysočina, 
jakožto zřizovatelem školy a majite-
lem pozemku, plochu uvnitř školní 
zahrady, kde by mohlo vzniknout 
parkoviště, které by významně po-
sílilo kapacitu parkování v této části 
města.  Letos bylo toto úsilí zejmé-
na díky iniciativě ředitele VOŠ a SOŠ 
korunováno úspěchem a mohla 
být zahájena stavba, která vytvoří 
32 nových parkovacích míst, kte-
rá budou sloužit obyvatelům ulice 
Kulturní, návštěvníkům hřbitova, 
návštěvníkům kulturního domu, 
studentům a zaměstnancům školy  
i náhodné veřejnosti. Součástí stav-
by je i příprava na instalaci nabíjecí 
stanice pro elektromobily, na jejíž 
pořízení se následně pokusíme zís-
kat dotaci.

V tomto období vrcholí stavba 
další etapy optické sítě města Bys-
třice nad Pernštejnem. Stavba op-
tiky se prolínala v podstatě celým 
rokem 2022, protože zjara jsme 

dokončovali etapu zahájenou loni, 
avšak nestihli jsme ji do konce roku 
provést celou. Zatímco se loňská 
etapa zaměřila na Voldán a navazu-
jící ulice Zahradní, Farskou, Bočko-
vu a dále na okolí středu města na 
Tyršově a Příční (ale probíhala také 
na úplně opačném konci města na 
Dolince, Forotě a v části ulice Luč-
ní), letos jsme se zaměřili zejména 
na oblast tzv. Starého města  (dolní 
konec Zahradní, Pod Kaštany, Pod 
Horou atd.), a to zejména proto, že 

Podzimní stavební ruch ve městě
v této části města je to nejhorší s 
příjmem pozemního vysílání televi-
ze i bezdrátového internetu a před-
pokládáme tedy, že právě tady by 

měl být přínos optické sítě pro ob-
čany největší. V těchto dnech opou-
štíme ulici Zahradní a přes ulici Pod 
Horou se v první polovině října 
stavba přesouvá do ulice Pod Kaš-
tany. Tady bude v poměrně úzkém 
prostoru mezi domy, který je místy 
zcela vyplněn krajskou silnicí, stav-
ba dost náročná a vyžádá si úplnou 
uzavírku ulice v úseku „od zrcadla 
po Férko“. Zde je tedy nepochybně 
namístě požádat Vás, občany, o tr-
pělivost a pochopení, protože stav-
ba Pod Kaštany přinese  dopravní 
omezení a jisté nepříjemnosti při 
dopravě ve městě. Termín stavby  
v ulici Pod Kaštany není náhodný, 

ale je zvolen tak, aby se stavba 
spustila až poté, co bude zcela prů-
jezdná ulice Vírská.

Stavba ve Vírské ulici je nepo-
chybně stavbou, která nejvíce za-
sáhla do života ve městě (zejména 
do dopravy) a je třeba poděkovat 
Vám všem za to, že jste ji přečkali  
a snad i bez zbytečných nervů. 
Přestože se zde „pouze“ rekonstru-
oval vodovod, na který navázala 
oprava povrchu silnice v celé šířce, 
musela stavba přinést komplika-

ce v dopravě, protože právě ulice 
Vírská je nejvytíženější komunikací 
na celém Bystřicku (podle statistik 
jí projede kolem 4,5 tisíce vozidel 

denně). A když se tu sešlo více in-
vestorů (Svaz vodovodů a kanalizací 
a Správa a údržba silnic), z nichž kaž- 
dý měl svého řádně vysoutěženého 
a vzájemně různého dodavatele, 
bylo riziko delšího realizačního ter-
mínu na světě. Role města byla na 
této stavbě okrajová – pouze jsme 
si tudy udělali propoj optické sítě 
z Voldánu na Staré město a posta-
vili přechod pro chodce s kouskem 

chodníku na konci ulice Zahradní. 
V tuto chvíli už je snad vše za námi 
a ulice Vírská je zmodernizovaná  
a funguje.

Pokud je parkoviště u VOŠ  
a SOŠ stavbou nejdůležitější, pak 
rekonstrukce ulice Ant. Štourače 
je stavbou nejsložitější. Už v době 
projekční přípravy byl pro projek-
tanta oříšek, jak v úzkém prostoru 
mezi řadovými domky uspořádat 
komunikaci pro pěší, pro motorová 
vozidla, místa pro parkování a při-
tom respektovat všechny vchody 
do domů a vjezdy do suterénních 
garáží a k tomu ještě spleť sítí pod 
povrchem a ještě k nim přidat op-
tickou síť. Věříme tomu, že řešení, 
které se v příštích týdnech zjeví 
obyvatelům ulice i Vám všem ostat-
ním, bude funkční a krásné a z ulice 
Ant. Štourače bude  moderní ulice 
moderního města.

Poslední kratičká zmínka se bude 
týkat modernizace místního rozhla-
su. V rámci ní děláme zásadní tech-
nologický skok, protože přecházíme 
z analogové formy přenosu mezi 
vysílací ústřednou a amplióny na 
formu digitální. Cílem je dosažení 
vyšší kvality a spolehlivosti přeno-
su, což je aspekt důležitý, protože 
místní rozhlas je součástí systému 
varovaní a vyrozumění obyvatel-
stva. Z toho důvodu jsme na tuto 
akci obdrželi i několikamilionovou 
dotaci.                                         Aleš Sitař,

vedoucí odboru správy  
majetku a investic
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POZNEJ BYSTŘICKO!

S Vodomilem  
Korunou Vysočiny

 Tip na výlet,  
který bude bavit i tatínky

Vymyslet výlet, který bude bavit ce-
lou rodinu, může být někdy výzva. 
Pokud rádi spojujete procházku ma-
lebnou přírodou se zajímavým cílem, 
pak můžeme doporučit návštěvu 
Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou. 
Nevíte, co si pod slovem Šlakhamr 
představit? Pak vězte, že se jedná  
o zachovalý vodní mlýn. Prameny 
dokládají, že tento hamr pochází z 15. 
století. Cestou do údolí řeky Sázavy 
natrefíte na přírodní památku Roz-
štípená skála, kterou podle legendy 
rozsekl nazlobený čert, který prohrál 
sázku. A nesmíte zapomenout ani na 
2,5 metru vysokou hlavu mamuta, 
jednu ze soch Michala Olšiaka. 
Osídlení zdejší oblasti je spojeno  
s řádem cisterciáků ze žďárského 
kláštera, kteří zde 
zakládali hospodář-
ské provozy. Pů-
vodně středověký 
hamr – mechanic-
ká kovárna, měl za 
úkol zpracovávat 
železnou rudu tě-
ženou v okolí. Zanikl  
v 17. století. Mlýn-
ský náhon byl poté 
využit pro obilní 
mlýn, který praco-

val až do období druhé světové války. 
Posledními majiteli byla mlynářská 
rodina Brdíčků. V roce 2011 zde 
Technické muzeum v Brně otevřelo 
expozici věnovanou hamernictví, 
dřevařství a bydlení za posledních 
majitelů. Jádrem expozice je plně 
funkční hamerské zařízení získané  
z nářaďového hamru v Podhůří u Ne-
pomuku, na kterém při speciálních 
akcích pracují kováři. Při běžných pro-
hlídkách je návštěvníkům předvádě-
na činnost vodního kola potřebného 
pro provoz hamerského kladiva.
V říjnu je památka otevřená každý 
víkend a ve svátek od 9:00 do 12:00 
hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. 

Více tipů na výlety na korunavy-
sociny.cz                                                            -DŠ-

K podzimu neodmyslitelně patří 
pouštění draků, no jo, ale kde je to 
nejlepší místo, kam vyrazit? Nej-
lepší je vzít draka někam na kopec, 
kde máte dostatek místa pro start  
a hlavně tam musí taky dost foukat. 
Protože když nezafouká, můžete 
mít toho nejlepšího draka na světě 
a stejně nepoletí. 

V Bystřici nad Pernštejnem je 
na pouštění draků ideální místo na 
polích kolem Bratrušína, kde fouká 

prakticky po celý rok. Stejně dobré, 
možná ještě lepší místo, je u roz-
hledny Karasín, kde máte dokonalý 
rozhled a kolikrát se Vám může po-
dařit dostat draka výš, než je samot-
ná rozhledna. Pokud popojedete 
kousek dál do Nového Města na 
Moravě, tak u Třech křížů, ano přes-
ně tam, odkud máme zimní selfie, 
je nejen krásný výhled na město, 
ale také ideální startovací místo pro 
draky. Pokud chcete vyrazit rovnou 

na drakiádu, tak v neděli 16. 
října se jedna koná na Zelené 
hoře ve Žďáře nad Sázavou od 
14 do 17 hodin. Tak až vyrazíte  
s drakem na pole, nezapo-
meňte se vyfotit a označit @
korunavysociny @mestobystri-
cenadpernstejnem a nahoďte 
na Váš instáček, nějaké to sel-
fíčko!                                                  -red-

1. května odstartoval již XVI. ročník vědomostní a poznávací soutěže "S Vodo-
milem Korunou Vysočiny". V letošním roce se podtitulem soutěže staly TA-
JEMNÉ ARTEFAKTY MUZEÍ. Putování má pět zastávek se stejným počtem 
razítkovacích míst i otázek a my Vám je postupně všechny představíme.  
V tomto čísle Vás pozveme na poslední místo a tím je Modrotisková dílna 
Danzinger v Olešnici.

Kdo se rád kochá výhledy na Bys-
třicko a má vyšlápnuté všech-
ny rozhledny v okolí, tak jistě 
poznal další tajemné místo. Jedná se  
o rozhlednu Horní les, která je vy-
soká 59 metrů a vyhlídkový ochoz 
se nachází ve výšce 38 metrů. Po-

kud na ní chcete vystoupat, musíte 
zdolat 201 točitých schodů. V nej-
bližším okolí je možné spatřit kro-
mě okolních obcí i zříceninu hradu 
Zubštejn, část Bystřice nad Pern-
štejnem a hladinu přehrady Vír.

Celkem rozhlednu poznalo 22 
čtenářů a šťastnou výherky-
ní se stala Ivana Horká, gra-
tulujeme.

V říjnovém čísle máte za 
úkol poznat, kde se nachází 
toto místo, kde můžete za-
hnat žízeň, ale podle infor-
mační cedule až po tom co 
vodu převaříte! Správnou 
odpověď nám zašlete nej-
později do 15 října na adresu 
info@bystricenp.cz.

                                        -red-

Modrotisková dílna rodiny Dan-
zingerů se datuje v Olešnici na 
Moravě již od roku 1816. Jedná 
se o jeden z nejstarších způsobů 
potiskování lněného a později ba-
vlněného plátna. K tomu se použí-
vají původní dřevěné ruční formy, 
následovně se barví v barvě indigo. 
Tuto technologii výroby provádí 
Danzingerovi beze změn od roku 
1849. Tajemství barvířství rodiny 
Weisových později Danzingerů sahá 
až do 16. století.

Máte-li zájem seznámit se s 
nejstarším způsobem potiskování 
textilu, nabízí dílna po předchozí 

dohodě možnost prohlídky dílny, 
doplněné výkladem a ukázkou vý-
roby modrotisku. Dílna si zakládá 
na dodržování původních výrob-
ních postupů a technologií a díky 
tomu jsou dnes součástí několika 
významných uznání jako např. se-
znam UNESCO, NOSITEL TRADICE, 
MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝ-
ROBY JMK, atd.

V obchůdku, který je součástí 
dílny, lze také shlédnout a zakoupit 
užitkové, dekorační i dárkové mod-
rotiskové výrobky. Na výběr je zde 
také z několika vzorů metráží a fěr-
tochů.                                                                  -red-
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ASK BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Rozhovor s Jaroslavem Dufkem

Florbalová Regionální liga mužů, 
skupina 5 má za sebou první odehra-
né zápasy a ani letos v této soutěži 
nebude chybět tým z Bystřice. ASK 
Bystřice n. P. letos částečně obmě-
nila kádr a hlavně se změnil přístup  
k tréninkům. Florbalisté z Bystřice 
by tak rádi zabojovali o první příčky  
v tabulce. Více už nám ale o začína-
jící sezoně pověděl jeden z trenérů, 
Jaroslav Dufek. 
 Jardo, jak dlouho už se věnuješ 
florbalu v našem městě?

Michale, přijde mi to, že už hodně 
dlouho. Myslím, že v podzimním ob-
dobí roku 1999 jsme s partou kama-
rádů začali chodit hrát florbal (jestli 
se tomu tedy tak dalo vůbec říkat) do 
tělocvičny. A v listopadu roku 2000 
jsme se domluvili a založili klub ASK 
Bystřice n. P. Takže se florbalu věnuji 
již 23 let. Zpočátku jsem se mu vě-
noval pouze jako hráč. Ale již několik 
let nehraji a věnuji se trénování dětí  
a dospělých. K tomu ještě vykoná-
vám funkci sekretáře v našem oddíle.  
 Co tě na florbalu nejvíc baví? 

I když to tak v televizi nevypadá, 
tak rychlost té hry, náhlé změny 
skóre. Ve florbale prohrávat o pět 
branek ještě nic neznamená. S tím 
souvisí proměnlivost herního děje 
utkání, kdy jste chvíli nahoře a chvíli 
dole. Nemůžu vynechat rozvoj indi-
viduálních schopností u dětí a jejich 
radost ze hry. A nepochybně i skvělá 
parta napříč celým oddílem, včetně 
rodičů.
 Letos máš na starost jako tre-
nér A tým. Jaké to je trénovat tuh-
le partu? 

Jelikož jsem A tým jako trenér 
před 5 lety opustil a vrátil se k němu 
až pro letošní sezónu, tak se v této 
pozici opět rozkoukávám. Přece jen 
trénovat děti a dospělé je rozdíl. Mojí 
výhodou je, že skoro všechny hráče 
jsem trénoval v mládežnických kate-
goriích, tak vím, co od nich mohu oče-
kávat. Oproti předcházejícím rokům, 
kdy chlapi neměli stálého trenéra, 
jsme opět zavedli letní přípravu. Při-

dali jsme jednu tréninkovou jednotku 
navíc a musím říci, že se kluci k tomu 
postavili celkem dobře. Naštěstí na 
to nejsem sám a u A týmu mi výrazně 
pomáhá Tom Fryšavský, za což mu 
moc děkuji. 
 Před začátkem sezony prošel 
kádr drobnou změnou. Odešel ně-
kdo z týmu, nebo se naopak někdo 
nový přidal? 

Nějaké změny v kádru nastaly. O 
přestup nás požádal dlouholetý hráč 
ASK Petr Paleček, který přestoupil do 
sousedního Nového Města. Bylo mu 
vyhověno a bude tak nastupovat pro-
ti nám. Svoji aktivní činnost ukončili 
další 4 hráči. Na druhou stranu se do 
kádru zapojili naši odchovanci z řad 
dorostenců a z hostování se nám vrá-
til jeden hráč. Takže s šířkou i kvalitou 
kádru jsme spokojeni . Doufám, že by 
Tom se mnou souhlasil. 
 Také tréninky prošly změnou, 
jak taková předzápasová příprava 
florbalistů vypadá? 

Časy, kdy se za mého začátku tzv. 
hodily hokejky a jen se hrálo, jsou 
dávno pryč. Florbal je velmi rychlý 
sport, takže na vše je hodně málo 
času. Proto se některé věci musí 
zautomatizovat, například postavení  
a pohyb při přesilovkách, oslabeních, 
při klasickém bránění či při založení 
útoku. V tomto máme rezervy, ale 
na druhou stranu musím říci, že těch 
tréninků před sezónou ve sportovní 

hale zatím moc nebylo. Přes prázd-
niny jsme se tam prakticky nedostali 
a když ano, tak jsem se zase nesešli  
v kompletním složení (dovolené, 
zranění, pracovní povinnosti atd.). 
Myslím, že všichni, kdo dělají nějaký 
kolektivní sport, tak ví, o čem mlu-
vím. Takže to bude běh na dlouhou 
trať a budu spokojen, když v druhé 
polovině soutěže budeme hrát dle 
mých představ. Z těch základních věcí 
samozřejmě trénujeme hru v men-
ším počtu hráčů, 2 na 1 , 1 na 1 , 2 na 
2 a hodně se věnujeme střelbě, která 
nás trápí. 
 Pokud se podíváš na složení 
soupeřů, máš nějakou představu, 
kde v tabulce by mohla Bystřice 
být na konci sezóny? 

V Regionální lize (krajský přebor) 
je celkem devět družstev. Z vyšší sou-
těže k nám sestoupila dvě družstva – 
Hippos Žďár n. S. a Snipers Třebíč B,  
u kterých by se dalo očekávat atako-
vání nejvyšších příček. Myslím si ale, 
že v případě Snipers tomu tak nebu-
de. K Hipposu předpokládám, že se 
přidá Tobě hodně známý mančaft So-
kol Havlíčkův Brod ED. A já doufám, 
že i my se budeme pohybovat v horní 
polovině tabulky. Takže když budeme 
na konci sezóny figurovat do 4. mís-
ta, tak budu spokojen. A doufám, že  
v další sezóně už budeme hrát úplně 
o nejvyšší příčku.
 Je nějaký soupeř, na kterého 

se vyloženě těšíte a naopak někdo, 
proti komu se vám hraje špatně?

Teď nevím, jak to mají hráči, ale já 
se rozhodně těším na souboje s již 
zmiňovaným Hipposem Žďár n.S. Už 
když jsme se potkávali v Národní lize, 
tak naše souboje měli, vždy pořádný 
náboj. A asi není soupeř, proti které-
mu se nám hraje špatně. Budu se mu-
set zeptat v kabině. 
 Bystřice má za sebou úvodní 
turnaj, jak bys zhodnotil start této 
sezóny? 

K prvním dvěma utkáním jsme na-
stoupili na parketách v Pelhřimově, 
kde se nám na tomto povrchu dlou-
hodobě hraje špatně. To se projevilo  
i nyní, kdy to některým hráčům  
v důležitých chvílích odskakovalo. 
Musíme si tu naši gumu z bystřické 
haly asi vozit s sebou. Obě utkání jsme 
bohužel těsně prohráli, s Pelhřimo-
vem B 4:5 a s Novým Městem n. M. 
 2:4. Zápasy jsme ale mohli dovést 
do vítězného konce, nebýt hodně 
mizerné koncovky. Mrzí mě, že nám 
chybělo několik hráčů do pole. A po 
jednom zranění jsme tak v utkáních 
točili pouze devět hráčů. Abych to 
tedy zhodnotil, tak výsledkově to 
byla bída, ale herně to zase bylo 
dobré. Velkým pozitivem byl výkon 
obou brankářů. 
 Kdy bude možné přijít fandit 
domácím do naší sportovní haly? 

Když vezmu A tým, tak turnajový 
systém ligy nám přidělil pouze šest 
domácích utkání ve třech hracích 
dnech. Doma se v nejbližší době 
představíme 8. října 2022 od 10:00 
s PSKC Okříšky a od 15:00 se Snipers 
Třebíč B. Dalšími hracími dny v domá-
cí hale jsou 17. prosinec 2022 a pak 
28. leden 2023. Jinak termíny aktuál-
ních zápasů či turnajů ostatních druž-
stev, ať už domácích tak i venkovních, 
najdete na našich FB stránkách a i na 
Instagramu ASK.

Děkuji za tvůj čas a přeji, ať se po-
daří během sezóny „urvat“ co nejvíc 
bodů!                               -mm-

Poslední prázdninový víkend – již 
toto slovní spojení vyvolává u vět-
šiny z nás myšlenky na konec slu-
nečných dnů, začátek povinností 
či opětovný návrat ke každoden-
nímu režimu. 

Abychom tyto chmury co nejvíce 
zmírnili, uspořádali jsme odpoledne 
nejen pro děti. Po celou dobu nám 
společnost dělal SDH2 Bystřice n. P., 
který všem zájemcům vstřícně uka-
zoval hasičskou techniku, případně 
zodpovídal zvídavé dotazy. A co 
teprve, když před branami dvořišť-
ského výletiště stanuli profesionální 
hasiči, kteří mimo jiné předvedli, 
jak složitá je jejich výzbroj. Bylo za-
jímavé porovnání současné profi 
techniky s historickou hasičskou 
stříkačkou, kterou SDH Dvořiště 

Rozloučení s prázdninami  
na Dvořištích

zakoupil 1. 2. 1897 za 640 zlatých. 
Bonusem byl pokus historickou stří-
kačku zprovoznit, což se podařilo a 
jistě nejen místním hasičům udělalo 
radost. A zprovoznění stříkačky bylo 
malým dárkem k jejich letošnímu 
125. výročí založení sboru.

Ten, kdo se nebojí výšek, mohl 
využít vysokozdvižné plošiny a shléd-
nout na Dvořiště z ptačí perspekti-
vy a především děti zabavil skákací 
hrad. Součástí dne byla také prohlíd-
ka vozidla Policie ČR, kdy jeho posád-
ka trpělivě prezentovala a popisovala 
vybavení, které je jeho součástí. Přes-
tože program narušila krátká dešťová 

přeháňka, tak 
na ty, kteří 
se nenechali 
odradit a vy-
drželi, čekaly 
ukázky výcvi-
ku a obrany 
psů, které 
předvedl pan 
Makovský se 
svými kolegy. 

Závěr patřil 
letnímu kinu, 
které přilá-
kalo všechny 
g e n e r a c e  

a snad zpříjemnilo jako celé odpole-
dne, taky víkend, ač byl „ten poslední 
prázdninový“.                                 -kch-
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Dne 27. 10. by své 99. narozeniny 
oslavil jeden z nejvýznamnějších 
bystřických skautů, MVDr. Jan Pavlá-
sek – Song. Ačkoliv ho znalo mnoho 
obyvatel Bystřice a okolí, málokdo 
ví, co vše tato osobnost prožila.

„Nezalekni se prvotních neúspě-
chů, obklop se přáteli a vytvářej 
takový program, který bude bavit 
nejen hochy a děvčata, ale i Vás, 
vedoucí. Skauting není volnočasová 
aktivita, je to životní cesta.“ Věty, 
které ve mně dodnes rezonují a na-
plňují mě pocitem radosti z toho, že 
se nám snad Songovy rady podařilo 
zrealizovat. Song byl synem konzula 
a znal tak z přímého vyprávění teh-
dejší politické špičky Českosloven-
ska v čele s Masarykem a Benešem. 
V letech 1940 – 1945 byl členem 
nejslavnějšího skautského oddílu, 
Foglarovy pražské Dvojky, kde pří-
mo od Jaroslava Foglara získal coby 
opatrovník oddílového zpěvníku 
svoji přezdívku Song. Zažil tak tábo-
ry, které se staly předlohou pro Fo-
glarův bestseller Hoši od Bobří řeky, 
který jsme jako malí kluci hltali. Jako 
totálně nasazený zažil hrůzy války 
při spojeneckém bombardování 
Hamburku a následně se zapojil již  
v Praze do nebezpečných akcí od-
zbrojování německých vojáků v rám-
ci květnového Pražského povstání.  
I přes trojnásobný zákaz skautingu 

v letech 1940, 1950 a 1970 se vždy 
snažil skautské myšlenky šířit, ať 
už ilegálně nebo jako vystudovaný 
veterinář a pedagog pod hlavičkou 
přírodovědeckého kroužku. Song se 
stal legendou, aniž by o to stál. Byl 
skromný, srdečný a otevřený novým 
trendům. Song uměl příběhy nejen 
vyprávět, ale hlavně tvořit. Kdo měl 
možnost si při oslavě 90 let skautin-
gu v Bystřici prohlédnout úhledným 
krasopisem psanou kroniku dopro-
vázenou Songovými malůvkami, tak 
si nemohl nevšimnout, že skautin-
gem zkrátka dýchal. Nebýt komunis-
tů, kteří skautskou organizaci v roce 
1970 potřetí v krátké době zrušili  
a Songovi zakázali práci s dětmi, byl 
by Song pozitivně ovlivnil mnoho-
násobně vyšší počet mladých lidí. 
Naštěstí se Song nevzdal a při první 
možné příležitosti v roce 1989 spo-
lečně s Pavlem Filipem – Bobrem 
skautskou organizaci v Bystřici ob-
novil. Přicházel s naprosto originál-
ními nápady, které přešly v tradice 
a rituály. Když v roce 1992 vznikl 
název střediska Klen, tak v tom měl 
prsty samozřejmě Song. Věděl, že 
se v našem městě tento druh javo-
ru hojně vyskytuje, ale bylo třeba si 
ten název symbolicky odůvodnit. Co 
nás jako skauty a skautky charakteri-
zuje? No přece Kamarádství – Láska 
– Elán – Nezdolnost. Jak jednodu-
ché a přitom krásné. Jako herec byl 
obsazen do role kostelníka od sva-
tého Jakuba ve filmu „Po stopách 
Rychlých šípů“. Výkon předvedený 
83letým znalcem všech Foglarových 
příběhů byl naprosto famózní. V 
roce 2016 obdržel jedno z nejvyšších 
skautských vyznamenání, bronzo-
vou Medaili svatého Jiří. Skromně 
tehdy prohlásil: „Děkuji, ale nej-

V Z P O M Í N K A  
MVDr. Jan Pavlásek - SONG

lanovek. V praxi to znamená něko-
likadenní pochod s plně naloženým 
batohem do základního tábora (base 
campu), kde si postavíte stan, který 
se stane vaším provizorním domo-
vem. Do některých míst se můžete 
dostat za pomoci horských nosičů  

s oslíky, ale jde to jen někde a do base 
campu tak či tak musíte dojít pěšky 
po svých. V peruánských horách na-
víc nefunguje nic jako horská služba, 
o mobilním signálu si můžete nechat 
jenom zdát a za své bezpečí si tu zod-
povídáte sami. To vše dohromady 

Putování divokými Andami
Člověk se rád vrací do míst, která 
ho něčím zaujala. Procestoval jsem 
již mnoho pohoří a peruánské Andy 
si co do divokosti a krásy v ničem, 
kromě výšky, nezadají s Himalájemi. 
Když k tomu přidáte příjemné obyva-
tele a relativně dobrou dostupnost, 
tak vám vyjde pohoří Cordillera Blan-
ca jako jedna z nejlepších horolezec-
kých destinací na světě.

Do Peru jsem se vypravil již podru-
hé a tentokrát s celkem odvážnými 
plány. Se svým horolezeckým par-
ťákem Honzou jsme si vybrali téměř 
kilometr vysokou skalní stěnu s pří-
značným názvem Sfinga. Druhý cíl 
pak byl úplně odlišný. Byla jím světo-
známá sněho-ledová hora Alpamayo, 
tyčící se do výšky 5947 metrů nad 
mořem. Oba cíle měly prověřit naši 
horolezeckou všestrannost a zároveň 
fyzickou připravenost, protože jsme 
bezmála měsíc fungovali ve vysoké 
nadmořské výšce. Andy nejsou Alpy, 
takže můžete zapomenout na bá-
ječné zázemí horských chat a luxus 
v podobě přiblížení k horám pomocí 

činí tyto hory téměř nedobytnými, 
ale o to lákavějšímis k poznávání.

Po dobu našeho putování jsme si 
prošli chvilkami plnými napětí, fy-
zického vypětí a strachu. Zároveň 
jsme však zažili pocity dobrodružství, 
přátelské pomoci a opojné radosti. 
Ve vysokých horách se člověk naučí 
pokoře, spolupráci a pozná více sám 
sebe. Není zde prostor pro pokry-
tectví, sobeckost či nerozhodnost. 
Uvědomíte si ohromnou sílu přírody 
a důležitost jí naslouchat. Jen teh-
dy může být vaše snaha odměněna 
úspěchem v podobě vystoupání na 
vrchol. Ano, nezbytné jsou k tomu 
zajisté dovednosti, které jsem získal 
díky svému působení v bystřickém 
skautském středisku a horolezeckém 
oddíle Lezci z Vysočiny. Ale musíte 
mít především odhodlání, jít si za 
svým snem. Srdečně bych Vás tímto 
chtěl pozvat na přednášku o mém 
putování, která proběhne 7. 10. 2022 
od 19.00 v nové bystřické skautské 
základně na ulici K Ochozi. Těším se 
na Vás.                                    Luboš Gável

větším oceněním jste pro mne vy 
všichni, kteří zde dnes jste. Díky 
vám mám stále pro co žít.“ Rok 2018 
byl ve znamení oslavy Songových 
pětadevadesátých narozenin. Stal se 
hlavní osobností při předávání oce-
nění Nositele tradic Bystřicka, které 

proběhlo při benefičním koncertu 
na stavbu nové skautské klubovny  
s názvem Rock for skaut. Český roz-
hlas s ním natočil rozhovor plný nád-

herných vzpomínek a od 
starosty města Bystřice n. P. 
obdržel ocenění Osobnost 
Bystřicka. Na podzim roku 
2020 se naposledy podíval 
do své milované Sluneční 
zátoky, kde před stovkou 
užaslých účastníků vzpo-
mínal na Tábor svobody, 
který proběhl v roce 1945. 
Jeho vzpomínky jsou pečli-
vě zdokumentovány nadací 
Post Bellum v rámci projek-
tu Paměť národa. Song byl 
osobností, vzorem a po-

sledním hochem od Bobří řeky. Pro 
mě byl tím nedostižným Luďkem, ke 
kterému všichni hoši vzhlíželi, neboť 
zosobňoval vlastnosti a dovednosti, 
které by chtělo spoustu lidí mít, ale 
málokdo na ně dosáhne.

Luboš Gável - Upír

Římskokatolická farnost Bystřice 
nad Pernštejnem sděluje všem 
občanům Bystřice n. P. a okolí, 
dále všem sponzorům a dárcům, 
kteří podpořili projekt „Doplně-
ní zvonové soustavy“ spočívající 
ve zhotovení tří nových zvonů, 
že v sobotu dne 22. října 2022  
v 10:00 bude v kostele sv. Vavřince 
slavnostní žehnání těchto zvonů  
a následná instalace tak, aby se již 
večer mohly poprvé v souzvuku 
plně slavnostně rozeznít. Zvony 
byly odlity v dílně zvonaře Micha-
la Votruby. O jejich názvech, zá-
kladních tónech a zasvěcení vyšly 
podrobné články v minulých vydá-
ních zpravodaje města Bystřicko. 
Na zhotovení a instalaci zvonů je 
stále možné přispět jakoukoliv 

částkou č.ú.: 162 125 9319/0800.
Děkujeme všem, kteří již tento 

projekt podpořili.       
-vm-

Oznámení římskokatolické farnosti
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BYSTŘICKÁ VÝROČÍ 25. VÝROČÍ UKONČENÍ TĚŽBY NA DOLE JASAN
V těchto dnech si připomínáme  
25. výročí vytěžení poslední tuny 
uranové rudy z dolu Rožná II – původ-
ní název „ Jasan“. Zmíněné označení 
se traduje od zahájení důlní činnosti  
v této části ložiska Rožná, a to podle 
památného starého stromu jasanu, 
který ještě v roce 1963 stával upro-
střed silnice Dolní Rožínka – Rod-
kov – Bystřice n. P. poblíž odbočky  
z této silnice k dolu Rožná II. Pojďme 
zavzpomínat na důležitá data dolu 
Jasan.

Samostatný důl vznikl 1. 10. 1963 
příkazem tehdejšího ředitele n. p. JD 
Rožná s úkolem vytěžit potvrzené 
zásoby uranu v severní části ložiska 
Rožná. Otvírkové práce v této části 
ložiska již započaly 1. 5. 1959 zahlou-
bením jámy R2 a v roce 1962 bylo za-
hájeno hloubení jámy R3 přibírkou 
průzkumné šachtice č.27. Tyto práce 
probíhaly v rámci čtvrtého důlního 
úseku dolu Rožná I – původní název 
KHB (Karel Havlíček Borovský). Jáma 

R3 byla vyhloubena během 11 roků 
a bylo dosaženo hloubky 1 200,5 m, 
čímž se stala nejhlubší těžní jámou 
na ložisku Rožná. V roce 1975 byla 
jáma R3 kompletně vystrojena a za 
pomoci moderního těžního zařízení 

(skipový systém těžby) zaručova-
la do budoucna zajistit potřebnou 
těžební kapacitu. Největšího tě-
žebního rozvoje dosahuje důl Jasan  
v období let 1979 až 1985, kdy se po-
dílí na celkové podnikové produkci 

U-koncentrátu více než 60%. 
V roce 1995 byly zbytkové zá-

soby nad 12. patrem odepsány  
a k 1. 7. 1995 byly sloučeny doly Rož-
ná I a Rožná II do jediné organizační 
jednotky – „Důlního závodu Rožná 
I“. V dalších dvou letech probíhalo 
dotěžování bilančních zásob na do-
bývkách na hlubších horizontech 
jámy R3 v rámci čtvrtého úseku dolu 
Rožná I. Poslední tuna uranové rudy 
na dole Jasan byla vytěžena 23. 10. 
1997 a tím byla uzavřena kapitola 
35-ti roků dobývání uranu na tomto 
dole. Pro představu, za tuto dobu 
bylo vyraženo 222 kilometrů hori-
zontálních důlních chodeb, 38 km 
komínů a vytěženo bylo 6,5 mil. tun 
U-rudy. Za to patří velké poděkování 
a úcta všem sedmi tisícům zaměst-
nanců, kteří se v historii podíleli na 
všech pracech v rámci hornické čin-
nosti dolu Jasan.

DIAMO s. p., o. z. GEAM 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PARKU HORNÍKŮ

Na světě existuje spousta význam-
ných dnů. Některé jsou úsměvné 
– Den popcornu nebo třeba Den 
malování mandal, jiné nás vedou  
k zamyšlení – Světový den míru, Den 
boje proti rakovině a mnohé dal-
ší. Tyto dny slouží jako připomínka  
tematicky vymezených hodnot, do-
sažených úspěchů nebo jako varová-
ní před hrozbami. Jedním z takových 
významných dnů je bezesporu  
9. září, kdy si připomínáme Den 
horníků. Tento den by nás měl vést 
k zamyšlení nad těžkou a nebezpeč-
nou prací, kterou odvádějí lidé při 
dolování nerostného podzemního 
bohatství. 

A protože Bystřice nad Pern-
štejnem má ve svých dějinách vel-
mi významnou kapitolu hornictví 
(Nebýt horníků nebyla by Bystřice. 
Na počátku 13. století se začalo  
v údolí Svratky masivně těžit stříbro. 
Výhodná poloha nad říčkou Bys- 
třicí dala vzniknout našemu městu 
především jako hospodářskému  
a administrativnímu centru těžby 
stříbra. A protože kde je stříbro, 
tam je i nedaleko uranová ruda, za-
čalo se v 50. letech minulého století  
s těžbou uranu v blízkém okolí Bys-
třice.), rozhodlo se vedení města ve 
spolupráci s muzeem a DIAMO, s. p. 

vybudovat PARK HORNÍKŮ. Ten má 
připomínat tuto významnou kapito-
lu města a být zároveň i tichou vzpo-
mínkou na lidi, kteří bohužel zemřeli 
při výkonu tohoto velice nebezpeč-
ného povolání. 

První impuls ke vzniku parku dali 
bývalí zaměstnanci DIAMO, s. p. již 
v roce 2020. Bohužel, jako skoro 
vše, i tuto snahu zbrzdila celosvěto-
vá pandemie COVID-19. Proto jsme 
se k tomuto projektu vrátili znovu 
letos na jaře. A začala nesmírně či-
norodá spolupráce, kdy bylo třeba 
opravit všechny důlní stroje, vybrat 
příhodné místo a samozřejmě i najít 
šikovného umělce, který by ztvárnil 
sochu horníka. Tím se stal pan Milan 
Beneš, který pro tento park vytvořil 

nadčasové ztvárnění sochy Mizející-
horník, který připomíná vytrácející 
se řemeslo. 

Samotné otevření Parku horníků 
bylo naplánováno právě na 9. září. 
Hned od začátku přispěl k výborné 
atmosféře Dechový orchestr ZUŠ 
BnP pod vedením pana Štěpána 
Husáka, který provázel návštěvníky 
celou akcí. Úvodního slova se ujal ře-
ditel Městského muzea Bystřice n. P. 
pan Vladimír Cisár, který provázel 
všechny účastníky celým progra-
mem. Velký dík patří starostovi měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem panu 
Karlovi Pačiskovi za jeho nemalý 
podíl na vzniku tohoto parku, ale 
také za upřesnění vlivu těžby uranu 
na samotné město, dále pak panu 

Františkovi Tomanovi, vedoucímu 
odštěpného závodu GEAM Dolní 
Rožínka za pomoc při realizaci parku 
a také za upřesnění historie těžby 
uranu a v první řadě panu Ludvíkovi 
Trojanovi, bývalému řediteli GEMU 
Dolní Rožínka za jeho podnět ke 
vzniku parku a aktivní přístup. Dě-
kujeme i dalším zúčastněným oso-
bám za jejich osobní invence, bez 
kterých bychom tento park nemohli 
nikdy otevřít. A také děkujeme všem 
návštěvníkům, kteří s námi přišli 
otevřít Park horníků a následně za-
vzpomínat při promítání starých 
fotografií z těžby uranu, které se 
uskutečnilo v městském muzeu.

-muz-
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Městská knihovna informuje

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

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

Píši, píšeš, píšeme... aneb budoucí 
spisovatelé z Bystřicka? - část 6.

V našem pravidelném okénku 
Vám přinášíme opět rubriku Píši, 
píšeš, píšeme, ve které postupně 
zveřejňujeme oceněné dětské li-
terární práce z posledního, již 12. 
ročníku dětské umělecké soutěže, 
který probíhal na přelomu roku 
2021/2022. Téma soutěže ,,Zdravé 
Bystřicko“ se odvíjelo od situace 
spojené s nákazou COVID-19 a jeho 
cílem bylo připomenout dětem a 

žákům důležitost zdravého životní-
ho stylu a zdůraznit tak péči o naše 
zdraví. 

Jako další příspěvek zveřejňuje-
me dětskou soutěžní literární práci  
z věkové kategorie 9-11 let s ná-
zvem ,,Zdraví a covid“ od tehdy de-
setiletého Ondřeje Trávníčka ze ZŠ 
a MŠ Rožná, který v soutěži a dané 
kategorii obdržel Cenu poroty. 

Práce není redakčně upravována. 

Zdraví a covid
Zdraví je něco, co nemá každý. Někdo má to štěstí, že je zdravý, ale neplatí to 
pro všechny.
Lidé mají třeba rakovinu a nezemřou a někdo má kašel, a pak se z toho vyvine 
COVID – 19 a zemře.
Coronavirus je pandemie, je to smrtelné onemocnění. Někteří lidé mají tu smůlu, 
že mají těžký průběh a leží v nemocnici a mají masku na kyslík. Sestřičky se o ně 
starají. Ale někoho nezachrání, i když doktoři a sestřičky dělají vše, co můžou.
Lidé, kteří mají karanténu a nejsou v nemocnici, tak to mají dobré. Většinou je jim 
špatně jenom dva dny a potom už jim je dobře. Další tři měsíce by neměli chytit 
COVID-19.
Většina lidí v naší republice se jde naočkovat.
Očkování je dobrá věc, umožňuje, že nechytnete onemocnění COVID – 19, a když 
jo, tak to většinou zvládnete doma sami. Ideální je ale mít tři vakcíny.
Covid nám bere nejen zdraví, ale i školu. Nikdy by mě dřív nenapadlo, že budu 
naštvaný, když nebudu moct chodit do školy. Teď chodíme od září pořád a kéž je 
to tak už pořád.
Pak se totiž pořád těšíme na víkend, prázdniny. A tak to má být.

Milý Ondro, gratulujeme Ti k obdrženému ocenění v dané kategorii a záro-
veň Ti přejeme mnoho zdraví a příjemně strávených dnů ve škole se svými 
kamarády.       Mikroregion Bystřicko

Knihy pro dospělé:
Allain Suzanne Dopis slečny Sophie
Bagarová Simona Hořím
Cisár Vladimír Bystřice nad Pernštejnem: pohledy do minulosti
Češka Stanislav Případ ukradené soli
Dickson Shirley Osiřelé sestry
Granger Ann Ničemnost
Horváth Jakub Alena Vránová
Javůrek Štěpán Sudetský dům
Kleisner Libor Ďábel na kříži
Kovářová Daniela Dítě mezi otcem a matkou
Mars Liane Chlap na roztrhnutí
Nebojsa Bořivoj Jak to bylo s partyzány
Patterson James 20. oběť
Prošková Iva Ruční tkaní na stavech a stávcích a rámech
Roberts Nora Stejná jako ona

Knihy pro mládež:
Bárta Václav Knížka o psech
Santiago Roberto Ztraceni v čase
Šárková Danka Alenka a Krakonošova obora
Viška Signe O Kátě, která chtěla být dědečkem

Na zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr z nově zakoupených knih.

Z důvodu omezené kapacity je nutné si na 
představení vyzvednout místenky. 

K dispozici budou od pondělí 17. 10. 

INFOROČENKA NA WEBU
Aktuální podobu můžete nalézt na webu města Bystřice nad Pernštej-
nem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete pro sebe nebo své blízké 
vytisknout. Zde naleznete aktuální informace vždy k určitému datu. 
Nová inforočenka pro následující čtyři roky bude vydána začátkem roku 
2023. Děkujeme za pochopení                                                                                         -red-



BYSTŘICKO ■ ŘÍJEN 2022                                                                                                                     13KULTURA, SPORT

Příměstské tábory navazovaly po 
týdenní pauze pobytových táborů. 
Ani tady jsme nezaháleli. Naše tá-
bory už po spoustu let navštěvují 
děti ve věku 4 – 12 let. Všichni si 
zde najdou to své. Snažíme se, aby 
byl program pestrý. Většinu času se 
snažíme s dětmi trávit venku. Vyu-
žíváme místní hřiště, kde pořádáme 
olympiádu, učíme se střílet z luku, 
hrajeme baseball, kde pravidla 
upravíme tak, aby tomu děti rozu-
měly, pracujeme s kruhy hola hop, 
nechybí ani fotbal a vybíjená. Když 
počasí dovolí, tak navštěvujeme 
bystřické koupaliště. Tam se samo-
zřejmě také všichni vyřádí. Nechybí 
ani výroba triček a vlajek. 

Již 12. rokem pořádá Sport 4U z.s., 
(dříve aerobik Jitky Exlové) letní po-
bytové a příměstské tábory. I letos 
tomu nebylo jinak. Na Šafránkově 
mlýně proběhly dva turnusy poby-
tového tábora. Letošním tématem 
byli námořníci a piráti. Kromě her na 
danou tématiku, vyrábění vlajek, tvo-

ření svých týmových triček, soutěží, 
hledání zlata v řece a pokladu, jsme 
navázali nová přátelství. Zkusili jsme 
si i uvařit oběd v podobě buřtguláše. 
Každý tým obdržel ingredience a kot-
lík a o všechno ostatní se již musely 
děti postarat samy. Od přípravy ohni-
ště, dřeva, až po úplné uvaření. Velice 
nás potěšila chuť všech se na tom 
podílet. Spolupracovali mezi sebou. 
Jedni kopali díru na ohniště, další 
nosili kameny na ohraničení, loupali 
brambory, chystali koření, krájeli buř-
ty, nosili vodu, atd. 

Nakonec nás navštívil šéf kuchař z 
místní restaurace a přišel ohodnotit 
jejich práci. Nebylo vůbec jednodu-
ché se rozhodnout. Všem se guláš 

KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Připravujeme:
   3. 11.    Taneční pro dospělé / zahájení kurzu pro pokročilé
     4. 11.    Ochutnávka vín
12. 11.    Poetika / benefiční koncert
16. 11.    Sylvie / divadelní představení
22. 11.    Alinde Quintet / koncert KPH
   26. 11.    Vánoční koledování

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764, Bystřice n. P.
Tel.: 566 552 626
info@kdbystricenp.cz
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Středa 5. 10. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

ŘEKNI TO PSEM
Místo miminka mladou Border kolii? Přestože nikdy
psa nechtěla... Celý příběh začíná šlápnutím do
psího…no, víte čeho... Opravdu je to štěstí?

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Pá 7. 10. - Ne 9. 10. 
BYSTŘICKÉ HODY
Program: pátek od   20:00
                sobota od 16:00
                neděle od   9:00
Podrobný program na: www.kdbystricenp.cz

Pořádá: Kulturní dům              

Změna programu vyhrazena.

Úterý 18. 10. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

JAN ŽIŽKA
Stal se legendárním válečníkem, kterého nikdo
nedokázal porazit. Film o zrodu nejslavnějšího
vojevůdce českých zemí. Nepřístupný do 15 let.

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 120 Kč

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
Bystřice n. P.
www.bystricko.cz

Rezervace a prodej vstupenek je možný i online.

Úterý 18. 10. / 8:15 / 10:30 / velký sál KD
VZDĚLÁVACÍ POŘAD

NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI
Diváci se seznámí s nejdůležitějšími etapami našich
novodobých dějin. Historická faktografie je prolnuta
příběhem Nicholase Wintona.

Pořádá: Podnájem                            Vstupné: 50 Kč            

Úterý 25. 10. / 10:00 / velký sál KD 
KINO PRO DĚTI

ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 8 let, délka cca 50 minut.

Pořádá: Kulturní dům                        Vstupné: 30 Kč              

Pondělí 24. 10. / 19:00 / velký sál KD 
ZÁBAVNÝ POŘAD

SIRÉNY NA CESTÁCH
Nová zábavná talk show trojice hereček a zpěvaček
Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové.

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 300 Kč               

KD Bystřice n. P. hledá:
Brigádníky, práce na DPP. Více informací po telefonu či e-mailu.

Úterý 4. 10. / 19:00 / malý sál KD 
KONCERT KPH

JEFIS DUO
Criss Cross - křížem krážem hudebním světem.
Jakub Jedlinský - akordeon
Pavel Fischer - housle

Pořádá: Kulturní dům            Vstupné: 100 / 150 Kč

Úterý 11. 10. / 10:00 / velký sál KD 
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Uvádí: Divadlo Věž, Brno
Brumda s Čmeldou už letí, aby společně  s vámi
prožili hromadu legrace, dobrodružství a zábavy.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 60 Kč

Neděle 16. 10. / 14:00 / velký sál KD
13. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Harmonikáři, kteří se chtějí tradiční přehlídky
zúčastnit, se mohou přihlásit na tel. 566 552 626.
Uvádí: Marcela Renátová

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč
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Čtvrtek 20. 10. / 19:00 / velký sál KD
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

BÍLÁ PRODLOUŽENÁ
Pro účastníky tanečního kurzu, rodiče, přátele
a známé. Živá kapela, fotokoutek, souteže.
Vstup pouze ve společenském oblečení!

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 150 Kč            

Neděle 30. 10. / 15:00 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Je zázračná a plná pokladů. Mezi nimi obyčejná sůl,
kterou si lidé mohou vzít. Jsou zde však i rubíny,
ale toho, kdo by je chtěl odnést, postihne kletba.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Camp Joy (pod vedením Jitky Exlové)
podařil. 

Nechyběl ani celodenní výlet. Vy-
razili jsme do Skryjí k místní kapličce 
Cyrila a Metoděje, která byla posta-
vena 1928. Po svačině, jsme se vydali 
směr Tišnovská Nová Ves, okolo Hav-
lova na Trenckovu rokli. Tady jsme si 
opekli buřty a přes několik brodů se 
vydali zpět na Šafránkův mlýn. Večer 
nás za odměnu čekalo promítání pod 
hvězdami s filmem Piráti z Karibiku. 

Nezapomenutelné byly i noční hry. 
Pro mladší děti byla připravena po-
hádková stezka s plněním úkolů oko-
lo rybníka. Pro ty starší vedla stezka 
odvahy okolo rybníka, na louku, kou-
sek lesem a po polní cestě zpět do 
tábora. Na jednu stranu očekávání, 

Letos jsme měli v programu i na-
vštívit integrovaný systém. Hasiče  
a policii. Musím velice poděkovat za 
velmi příjemný přístup, srozumitelný 

strach, obavy a na straně druhé vý-
zva to zvládnout. Krásné bylo ráno 
poslouchat, jak to zvládli, kde se nej-
víc lekli, koho stihli dohnat, kdo nejvíc 
křičel, jak se kluci bavili nad ječícími 
holkami. Byli na sebe neskutečně 
hrdí. Samozřejmostí jsou na našem 
táboře i každodenní táboráky, zpívání 
s kytarou, noční hlídky, rozcvička.

Pokud chcete prožít týden plný 
dobrodružství v krásném prostředí 
okolo řeky Bobrůvky, tak se na Vás, 
holky a kluci ve věku 6 - 16 let bude-
me těšit opět ve dvou turnusech na 
Šafránkově mlýně 1. 7. - 8. 7. 2023  
a 8. 7. - 15. 7. 2023. 

Ještě nesmím zapomenout podě-
kovat všem vedoucím za super atmo-
sféru. Díky Matty, Vendy, Jano, Oto, 
Danku, Mildo, Andrejko a Niky. 

Za Sport 4U z.s. Jitka Exlová

výstižný výklad a praktickou ukáz-
ku poplachu. Sjíždění hasičů z tyče 
a rychlé převlékání do pracovního 
oděvu byl opravdu parádní zážitek. 

Prohlídka aut, nasazování pout a ne-
průstřelné vesty, oblékání do ochran-
ných obleků, to vše si místní hasiči  
a policisté pro naše děti připravili. 

Poslední den vyrážíme na celo-
denní výlet na Domanínský rybník, 
kde opékáme buřty. Cestu si krátí-
me poznáváním stromů, počítáním 
sloupů, focením na balíkách slámy a 
dalšími aktivitami, aby i ti nejmladší 
neměli čas zjistit, že je bolí nožičky. 
Na úplném konci děti čeká bojovka  
s hledáním pokladu. 

Sice unavení, ale plni zážitků vrací-
me děti rodičům. Všem děkujeme za 
přízeň a v dalším roce na viděnou. 

Jitka, Niky, Verča a Matty
Za Sport 4U z.s. Jitka Exlová
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V polovině června bylo otevřeno kou-
paliště v Bystřici n. P. Prázdninové po-
časí nebylo nejhorší, což se odrazilo  
i v počtu návštěvníků. Nepochyb-
ně se projevilo i zrušení kovidových 
opatření oproti loňské sezóně. Cel-
kový počet překonal třináctitisíco-
vou hranici a v porovnání s minulým 
rokem se jedná o čtyřtisícové navý-
šení. Z dlouhodobého hlediska se 
však letošní rok zařadí v návštěvnos-
ti spíše jako podprůměrný. Každý 
kolemjdoucí si určitě všiml výměny 
pevného oplocení koupaliště. Staré 

Areál sportu a kultury informuje

Do nového školního roku vstoupili 
žáci naší školy plni elánu, ale i očeká-
vání, co následující měsíce přinesou. 
Šesťáci se v novém prostředí druhé-
ho stupně rozkoukali, seznámili se  
s novými spolužáky a zažili první spo-
lečný adaptační kurz. Ten ale určitě 
není poslední akcí, které se během 
školního roku zúčastní. 

Na začátku září se společně se 
žáky 7. ročníků vydali na první - vel-
mi zajímavou exkurzi. V rámci výu-

VÝLET DO STŘEDOVĚKU
K prvnímu dni školy patří již tradič-
ně slavnostní přivítání prvňáčků. 
Také letos tomu nebylo jinak. Za 
účasti vedoucího odboru školství, 
ředitele školy, paní zástupkyně pro 
1. stupeň a třídních učitelek no-
vých prvňáčků, rodičů a prarodičů 
byli noví žáčci přivítáni v kulturním 
domě. Přišli za nimi také kamarádi 
z pěveckého souboru Koťata, kte-
ří jim milým vystoupením zpestřili 
start v této významné životní eta-
pě. Noví žáčci byli všem hostům 
představeni, na památku si odnesli 
pamětní listy a od deváťáků (jejich 
patronů) obdrželi malou sladkost  
a květinu. Po krátkém programu se 
všichni odebrali do budovy ZŠ. Zde 

Slavnostní přivítání prvňáčků
ky přírodopisu, výtvarné výchovy  
a dějepisu navštívili dílny tradičních 
řemesel a zahrady Botanicus u Ostré 
nad Labem, které jsou známé výro-
bou přírodní a bylinné kosmetiky. 
V prostorách malebného středově-
kého městečka mohli žáci navštívit 
krásnou zahradu s přírodním bludi-
štěm a vyzkoušet si některá tradiční 
řemesla. Z naučných dílen jsme si tak 
odvezli ručně vyráběná mýdla, papír, 
svíčky, groše nebo lana. Ve středově-
ké krčmě jsme měli možnost ochut-
nat spoustu dobrot.

Všichni žáci druhého stupně se 
mohou těšit na preventivní progra-
my různého zaměření. Sedmáky ješ-
tě čeká krásná dějepisná exkurze do 
Kutné Hory, kde navštíví např. chrám 
sv. Barbory, Kostnici, Sedlec a pod-
niknou cestu do stříbrného dolu. Ani 
starší žáci nebudou o zážitky ochuze-
ni. Vyrazí na přečerpávací elektrárnu 
Dlouhé Stráně a do papíren ve Vel-
kých Losinách nebo na exkurzi do 
Prahy. Žákům je nabízen také zahra-
niční výjezd do Anglie.

Veronika Martincová  
a Kateřina Dvořáková, ZŠ TGM

děti zasedly ve své třídě do lavic. Za-
tímco paní učitelka předávala rodi-
čům informace k organizaci školního 
roku, prvňáčci si prohlédli balíčky  
s výtvarnými potřebami a dárky  
v batůžku od Kraje Vysočina. Pak 
už se společně všichni těšili na další 
školní den.

O to, aby si naši nejmenší školáci 
se vším novým co nejlépe poradi-
li, se starají jejich starší spolužáci  
z devátých tříd, jejich patroni.  A co 
to vlastně znamená? Každé ráno 
je doprovází ze šaten do třídy, se-
znamují se školou a pomáhají, s čím 
je potřeba. Každému prvňáčkovi 
byl přidělen starší spolužák. Aby 
se vzájemně lépe poznali, připra-

vili si společné aktivity ve třídě  
a v tělocvičně. Naši patroni si cho-
dí s dětmi povídat o přestávkách  
i při dalších příležitostech, na 
které se všichni moc těší. 

Všem školáčkům přejeme 
úspěšné vykročení do nového 
školního roku, hodně kamarádů 
a spoustu společných příjem-
ných zážitků.        

E. Mejzlíková, ZŠ TGM

dřevotřískové OSB desky byly nahra-
zeny barevnými cementotřískovými 
deskami Cetris, u kterých výrobce 
uvádí delší životnost. O tom, že desky 
nejsou doživotní, se po týdnu pře-
svědčil neznámý vandal…

Další oprava se konala na začátku 
školního roku v areálu T. Dvořáka, 
kde byly vyměněny basketbalové 
desky. Rovněž bylo opraveno hřiště 

Na letošním atletickém mistrovství 
Evropy v Mnichově jste možná za-
znamenali v soutěži oštěpařů nové 
jméno v reprezentačním dresu 
českých atletů. Tímto nováčkem 
na ME byl oštěpař Martin Konečný 
ze Skorotic. Tento svěřenec trené-
ra Mgr. Stanislava Šušky oblékající 
barvy klubu Atletika Poruba, z.s. za-
znamenal letos velký výkonnostní 
vzestup. Svou účast na evropském 
šampionátu vybojoval díky výbor-
ným výkonům v této sezóně.

Martin letos v březnu na evrop-
ském vrhačském poháru v Portu-
galsku překonal vůbec poprvé v 
kariéře 75 metrovou hranici. Na 
letošní Zlaté tretře v Ostravě ho-
dem 75,21 metrů obsadil 6. místo. 
Vyvrcholením byl postup do finále 
na mistrovství Evropy, kde hodem 

Oštěpař Martin Konečný

73,48 metrů obsadil 12. místo. Na 
začátku jeho reprezentační kariéry 
mu všichni držíme palce a přejeme 
mu hodně úspěchů. 

Za obec Skorotice 
Petr Bílek

Den náborů – SK Bystřice n. P.

V úterý 13. září proběhl na stadionu 
SK Bystřice n. P. od 8 hodin fotbalový 
Den náborů. Akci zajišťovali členové 
SK za pomoci studentů bystřického 
gymnázia. Od začátku se tu postupně 
vystřídalo celkem 297 dětí a 36 členů 
doprovodu. Zúčastnili se žáci bystřic-

kých mateřských a základních 
škol a děti z Písečného.

Na ploše celého fotbalového 
hřiště bylo pro příchozí přichys-
táno dvanáct stanovišť: slalom 
s balonem, překážkový běh, 
střelba na fotbalovou bran-
ku, přetahování lanem a další. 
Všichni zúčastnění měli zajištěn 
pitný režim, děti na stanoviš-
tích dostávaly drobné odměny. 

Nejšikovnější děti obdržely pozvánky 
na fotbalový trénink mládežnických 
oddílů SK Bystřice. Celá akce, se i díky 
slunečnému počasí, vydařila a dou-
fáme, že nám do oddílu zajistí nové 
hráče.

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

s umělou trávou a provedla se velká 
roční údržba a strojové čištění.

Na sportovní hale došlo 23. 8.  
v odpoledních hodinách k havárii, 
když prasklo plastové víko filtru  
u čerpadla a během několika mi-
nut došlo k úniku vody z bazénu a 
následnému zatopení suterénu. Po 
rychlém odčerpání vody se ještě ten-
týž den obnovil provoz baru, bowlin-
gu i kuželek. Squashový kurt však 
zůstal pod vodou, neboť pod jeho 
povrchem se nachází snížená pod-
laha o hloubce dvaceti centimetrů. 

Dřevěná podlaha squashe se musela 
demontovat a po odčerpání vody se 
bude minimálně pět týdnů provádět 
vysoušení prostoru. Někdy v polovi-
ně listopadu se položí podlaha nová 
a provoz bude obnoven. O jeho ote-
vření Vás budeme včas informovat 
prostřednictvím webu a sociálních  
sítí.                                                                      Jan ILLEK, 
                                  ředitel společnosti   
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Plout na jedné společné pomyslné 
lodi v moři plném nástrah bylo cí-
lem žáků 6. ročníku, neboť tam ve 
dnech 7. až 9. září 2022 probíhaly 
adaptační kurzy. Venkovní učebna 
se tak na nějaký čas proměnila v ky-
mácející se kajutu, kde se námořníci 
museli vzájemně poznat, naučit se 
komunikovat, spolupracovat, po-
máhat si a důvěřovat. V jejich čele 
stály zodpovědné kapitánky, které 
všemožně napomáhaly a povzbu-
zovaly své svěřence při zdolávání 
překážek v podobě obtížných úko-
lů. Pro dokreslení uvedu některé  
z nich. Žáci 6.A se po ztroskotání 
lodi museli dostat z pustého ostro- 
va na létajícím koberci. Žáky 6.B 
zase nejvíce potrápila pavučina, 
která se neobešla bez spolupráce, 
odhodlání, trpělivosti a vzájemné 
pomoci. V závěru si obě třídy na-
stavily pravidla, na jejichž dodržo-
vání se všichni společně domluvili. 
Přeji našim námořníkům, aby jejich 
plavba 2. stupněm byla příjemná  
a hlavně bezpečná.

Dita Kabelková, 
metodik prevence

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Začátkem nového školního roku jsme 
od SOŠ a VOŠ Bystřice n. P. přijali po-
zvání k návštěvě XV. ročníku Národní 
výstavy českého strakatého skotu  
v Radešínské Svratce. Na cestu se ve 
čtvrtek 8. září vydali žáci 2., 5., 8. a 9. 
ročníku. Společnost to byla různoro-
dá. Někdo pojal výpravu stylově a v 
touze splynout s prostředím doplnil 

montérkový základ outfitu slušivými 
holínkami, jiní byli za turisty, další za 
dámy. Všichni ale po vystoupení z au-

Námořníci ZŠ Nádražní 
v Radešínské 

Svratce

o fake news, nebralo konce a zjiš-
tění, že volně k mání jsou i ostře 
žluté plastové kbelíky firmy Sano 
a nafouknuté balonky, jejich eu-
forii ještě umocňovalo. Kdo chtěl 
budoucím generacím zanechat ne-
zvratný důkaz svých sběratelských 
úspěchů, nechal se, opět bezúplat-
ně a obklopen přáteli hodnými té 
pocty, ve fotokoutku zvěčnit s krav-
skými rohy přimalovanými na čele. 

Budoucím farmářům a vůbec 
všem, jejichž zvídavost sahala dál než 
k nejbližší frontě na hamburgery, ov-
šem výstava nabídla spoustu zajíma-
vé podívané. Zhlédnout zde mohli, 
mimo jiné, rozsáhlé expozice moder-
ní zemědělské techniky, prezentace 
plemenářských a krmivářských firem 
i ukázky plemen prasat, ovcí a koz. 
Zlatým hřebem programu byla už 
tradiční přehlídka českého strakaté-
ho skotu, před níž směli diváci zblízka 
pozorovat proces závěrečné přípravy 
přežvýkavých krásek. 

Za vyučující:  Radka Zichová, 
ZŠ Bystřice n. P.,Nádražní 615

tobusu strnuli úžasem při pohledu na 
rozlehlost areálu a mohutnost davů 
proudících dovnitř. 

U vchodu čekaly na dětské ná-
vštěvníky kartičky s několika úkoly. 
Makový koláček coby odměna za 
jejich splnění ovšem většině puber-
tálních účastníků našeho zájezdu, od 
rána hluboce sklíčených pomyšlením 
na odpadající odpolední vyučování, 
nepřipadal být honorářem natolik lá-
kavým, aby pro jeho získání hnuli byť 
jen prstem, takže kartičky záhadně 
mizely. Když se však k uším teenagerů 
vzápětí donesly jen stěží uvěřitelné 
pověsti o stáncích nabízejících zmrz-
linu a párky v rohlíku zdarma, ihned 
zázračně ožili a střelhbitě vyrazili do 
útrob výstaviště ověřit pravdivost 
získaných informací přímo u zdroje. 
Nadšení nad tím, že se nejednalo  

Začátek školního 
roku bývá tradičně 
hodně nabitý, ale 
letos se nám sešlo 
na začátek září hned několik udá-
lostí. Prakticky od prvního školního 
dne se naši studenti účastnili příprav 
na Národní výstavu Českého stra-
katého skotu v Radešínské Svratce. 
Jedná se o jednu z největších chova-
telských akcí v České republice a naši 
studenti jsou již tradičně nedílnou 
součástí. Během příprav se aktivně 
účastnili stavby výstavního areálu, 
připravovali dobytek na prezentaci  
a v samotný výstavní den své svěřen-
kyně předvedli před soutěžní komisí. 

Naše škola během této výstavy 

V plné polní od začátku školního roku

dále zajišťuje ve spolupráci se vzdě-
lávacím projektem Zemědělství žije 
aktivity pro nejmladší návštěvníky. 
Stezka s různými soutěžními úkoly je 
vždy nabitá k prasknutí a setkává se 
s velkou oblibou. V rámci prezentace 

VOŠ a SOŠ Bys-
třice n. P. jsme 
do Radešínské 
Svratky přivez-

li naši „černou“ flotilu. Všechny tři 
stroje z dílny našich učňů se jako vždy 
setkaly s velkým zájmem a obdivem 
místních návštěvníků.

Poděkování za zodpovědnou po-
moc při realizaci akce patří nejenom 
našim kolegům, ale také všem zú-
častněným studentům, partnerským 
firmám PROAGRO Radešínská Svrat-
ka, Zemědělství žije a ČESTR – svaz 
chovatelů českého strakatého skotu. 

Sledujte nás na FB a webu, kde 
najdete více doprovodných fotek ze 
všech našich aktivit.

Hledáš dobrou střední? 
Studuj v Bystřici nad Pernštejnem, studuj doma

Ahoj „deváťáci“! Brzo budete vybírat 
střední školu, která by Vás měla po-
moci připravit na profesní kariéru. 
Rozhodování za Vás nikdo neudělá, 
a proto bude potřeba navštívit různé 
festivaly vzdělávání a další akce, kde 
se s Vámi všemi velice rádi potkáme 
a podělíme se o informace o studiu 
právě na naší škole, na VOŠ a SOŠ  
v Bystřici n. P.. A že Vám máme co na-
bídnout!

Troufneš si na maturitní obor? 
Pak jsou pro tebe u nás připraveny 
studijní obory AGROPODNIKÁNÍ  

a CESTOVNÍ RUCH! Jsou otevřené pro 
všechny zájemce kvalitní odborné  
i teoretické přípravy. Nabízí možnos-
ti účastnit se zahraničních stáží, praxí  
v zajímavých podnicích a firmách 
v blízkém okolí města Bystřice nad 
Perštejnem, poskytují nespočet 
benefitů ke studiu na střední škole. 
Stejně dobře Vás připraví ke složení 
maturitní zkoušky jako třeba gym-
názium a navíc si do života odneseš  
i praktické zkušenosti.

V řemesle je budoucnost! Vrhni 
se na učební obory OPRAVÁŘ ZEMĚ-

DĚLSKÝCH STROJŮ, AUTOMECHA-
NIK, STROJNÍ  MECHANIK, FARMÁŘ  
a ŘIDIČ PROFESIONÁL! Skvě-
lá možnost uplatnění se v praxi, 
poměrně zajímavé ohodnocení 
odvedené práce – to je vklad do 
budoucna po absolvování učebního 
oboru. Poskytnou Vám krajská a fi-
remní stipendia ve velmi zajímavých 
částkách. Naši učni patří tradičně 
mezi nejúspěšnější v odborných 
soutěžích po celé republice. Praxe 
na soukromých pracovištích je sa-
mozřejmostí.

Nejste si jistí, jestli by se Vám u nás 
ve škole líbilo? Neváhejte! Dohod-
něte si osobní schůzku. Přidejte si 
do kalendáře také důležité termíny:  
10. 11. 2022 Žďár nad Sázavou Fes-
tival vzdělávání, 12. 11. 2022 DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOŠ a SOŠ Bys-
třice nad Pernštejnem, 24. 11. 2022 
Setkání s deváťáky bystřických škol.

Na všechny nové studenty a stu-
dentky se budou upřímně těšit všich-
ni naši kolegové a zaměstnanci.

Tomáš Krejčí

V neděli 4. 9. si více než sto malých 
cestovatelů vyzkoušelo putování 
po různých státech celé zeměkoule. 
Start a cíl byl na zahradě DDM a na 
stanovištích podél Bystřičky si mohly 
děti vyzkoušet, jaké je to chytat ryby 
s Eskymákem, skákat jako klokan, 
zastřílet si z luku s indiánem nebo 
postavit s Kleopatrou pyramidu  
z kostek. Po splnění úkolů na všech 
stanovištích dostaly děti sladkou od-
měnu. Akci chceme každoročně opa-
kovat a zpříjemnit tak dětem začátek 
školního roku.                 Pracovníci DDM

CESTA KOLEM 
SVĚTA
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V sobotu 10. září se uskutečnil již 
devátý ročník sportovního dne ve 
stylu legendární televizní soutěže 
s názvem Hry bez hranic, který se 
uskutečnil na fotbalovém hřišti u ško-
ly v městysi Štěpánov nad Svratkou. 
Letošního ročníku Her bez hranic se 
zúčastnilo čtrnáct obcí, které poměři-
ly síly v 9 hrách, z toho 8 her bylo pod 
patronátem jednotlivých obcí.

Vše vypuklo zhruba před třinác-
tou hodinou slavnostním nástupem 
a představením všech týmů. O vřelé 
přivítání a následné komentování 
celého odpoledne se postarali osvěd-
čení moderátoři – pan Libor Pokorný 
(starosta obce Rožná, předseda DSO) 
a pan Mgr. Martin Horák (místosta-
rosta města Bystřice n. P., místopřed-
seda DSO). Po slavnostním zahájení 
vypuklo již samotné soutěžení zúčast-
něných obcí. Soutěžící si v rámci her 
mohli ověřit svoji fyzickou zdatnost, 
týmovou spolupráci i postřeh. Letos 
si mohli hráči vyzkoušet například 
bramborové závody, podlézanou  
s míčem, jízdu na pivním sudu, farma-
řinu, bagrování a další hry. 

Celé odpoledne doprovázela sou-
těžící ne příliš optimistická předpo-
věď počasí. V odpoledních hodinách 
se také dané prognózy naplnily a 
nejenom soutěžící, ale také diváci 
museli čelit další disciplíně, která spo-

Dne 13. 9. 2022 se uskutečnila 
členská schůze Mikroregionu Bys-
třicko, kde se zástupci obcí napo-
sledy setkali ve stejném složení, 
které doprovázelo daná jednání 
po celé čtyři roky.

Z důvodu blížících se komunál-
ních voleb proběhlo toto společ-
né setkání, kterého se zúčastnilo 
historicky nejvíce zástupců obcí,  
a to 30 z celkových 39 obcí, včetně 
města Bystřice n. P. 

Během schůze se diskutovalo, 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!
vzpomínalo, 
ale hlavně dě-
kovalo všem 
jejím členům 
za dosavadní 
spolupráci. 
Velké díky 
pak patřilo 
předsedovi 
Mikroregio-
nu Bystřicko, 
panu Pokor-
nému, kte-
rý řádně 
zastává da-
nou funkci již 
osmým ro-
kem. 

Za Mikroregion Bystřicko pevně 
doufáme, že navázaná spolupráce 
a přátelství budou i nadále po-
kračovat v nadcházejícím voleb-
ním období. S některými zástupci 
obcí jsme se, bohužel, museli i tak 
rozloučit, a to z důvodu řádné-
ho odchodu do důchodu. Těmto 
starostům přejeme zasloužený  
odpočinek strávený především  
v pevném zdraví. Ještě jednou 
velké díky za jejich dlouholetou 
službu veřejnosti.                        -MB-

čívala v úprku před deštěm, ba do-
konce i před kroupami. Nakonec asi 
po dvou dešťových přestávkách se 
dále pokračovalo a začalo se již hrát 
tzv. ,,naplno“.

Mikroregion Bystřicko měl pro le-
tošní ročník připravenou soutěž s ná-
zvem ,,Střípky z obcí“, která prověřila 
jak znalost znaků zúčastněných obcí, 
tak šikovnost v rámci skládaní daných 
střípků (20 dílků). Každý tým si nej-
dříve vylosoval určitý znak, který byl 
poté na omezenou dobu ukázán hrá-
čům. Jejich úkolem bylo tento znak 
složit dohromady, a to ve formátu A3. 

Výsledky této soutěže byly odtajněny 
až v závěru celé soutěže. 

Pro každý tým byly připraveny věc-
né ceny a pro soutěžící na 1. - 3. místě 
medaile, šampaňské, dárková balení 
piv a dorty s tradičním vyobrazením 
kašpárka, maskota celé soutěže. Ví-
těz získal také putovní pohár.

A nyní již k očekávaným výsled-
kům! V letošním roce přebrala prven-
ství v soutěži obec HORNÍ ROŽÍNKA  
s celkovým ziskem 109 bodů! Druhé 
místo získala obec Zvole se ziskem 
100 bodů a třetí místo obsadila obec 
Dalečín s 96 body.

Kompletní výsledkovou listinu 
naleznete na stránkách www.regi-
onbystricko.cz, fotogalerii celého 
sportního dne na facebooku.

Všem vítězům ještě jednou moc 
gratulujeme a ostatním týmům dě-
kujeme nejenom za účast, ale i za 
příjemnou atmosféru (i přes nepřízeň 
počasí.)

Poděkování patří hlavnímu spon-
zorovi celé akce, kterým byl Kraj Vy-
sočina v rámci dotačního programu 
Bavíme se na Vysočině. 

Mezi další sponzorské organiza-
ce patřily – Mikroregion Bystřicko, 
město Bystřice n. P., MAS Zubří země 
o.p.s., společnost ŽĎAS a EG.D. Na 
tuto akci poskytly věcné dary nebo 
pomáhaly s její organizací. Společ-
nost ŽĎAS navíc zajistila dílničku pro 
děti, za což jí velice děkujeme.

Jménem městyse Štěpánov nad 
Svratkou bychom chtěli dále podě-
kovat spolkovým organizacím ze 
Štěpánova nad Svratkou, zejména 
pak SDH Štěpánov n. S., FK Železárny 
Štěpánov a ZŠ a MŠ Štěpánov n. S., 
které pro tuto akci připravily jak záze-
mí, tak výborné a pestré občerstvení.  

Za pořadatele:
Šárka Kunčíková, 

starostka městyse 
Štěpánov nad Svratkou

Štěpánov nad Svratkou 
10.9.2022

HRY BEZ HRANIC 2022

Celková rekonstrukce švařeckého kostelíku

V letošním roce se obec Koroužné 
pustila do náročné obnovy hornic-
ké kaple Nejsvětější Trojice stojící  
o samotě nad silnicí do Brťoví. Jedním  
z nejpřekvapivějších nálezů bylo oso-
vé okénko s půlkruhovým záklenkem 
ve východní zdi, které lze vročit do 
cca poloviny 13. století (střízlivé ná-
zory dosud datovaly kapli až do 16. 
věku). Následně vyšlo najevo, že vý-
chodní zeď neosvětlovalo jedno, ale 
hned tři románská okénka seřazená 
do jedné nepravidelné řady. Prvek tří 
oken v rovném závěru presbytáře je  
v našich zemích velmi ojedinělý  
a představuje aluzi na Nejsvětější 
Trojici, jíž je kostelík zasvěcen. Troji-
ce okének v rovném závěru kostela 
se objevuje například v Německu 
(zejména severním) či Itálii u venkov-
ských kostelů i nejstarších kostelů 
mendikantských řádů (františkánský 

Prenzlau a další). Jiná původní okén-
ka nebyla ve východní zdi nalezena, 
a to ani ve vyšších partiích. Jižnější 
okénko bylo následně zrušeno vy-
bouráním pogotického okna s lome-
ným záklenkem, které datujeme do 
16. století. Jižní zeď původně osvět-
lovala rovněž tři románská okénka 
posazená těsně pod korunou obvo-
dového zdiva. Jižní vstup se ukázal 
jako původní a opatřený dřevěnými 
zárubněmi. V západní zdi průzkum 
identifikoval pravděpodobně kru-
hové okno (rozetu). Původní podo-
ba švařecké kaple působí na první 
pohled velice zajímavě – jedná se  
o blokovou stavbu bez vyčleně-
ní presbytáře, s krovem o nízkém 
sklonu, s trojicí okének ve východ-
ním závěru, s další trojicí okének  
a vstupem na jižní straně a snad  
i s rozetou na západě. Celá paleta ne-
typických znaků oproti venkovským 
kostelíkům na Bystřicku (Vítochov, 
Dalečín...) s ojedinělým motivem 
trojičnosti oken vzbuzuje domněn-
ku o importu této sakrální stavby 
horníky, přišedšími v době okolo 
poloviny 13. století z Německa. Více 
informací najdete na: www.kaple-
svarec.cz. Podpořit rekonstrukci mů-
žete i vy na č. ú. 311 376 849/0300. 
                                                                            -JV-
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Občané Ždánic připravili na sobotu 
dne 20. srpna 2022 první setkání ro-
dáků a přátel Ždánic. S myšlenkou 
uspořádat sraz si v obci začali pohrá-
vat již před třemi lety. Vinou nelehké 
situace spojené s „covidem“ se toto 
setkání podařilo uspořádat až v letoš-
ním roce. Konečně! Čekání a týdny 
příprav stály určitě za to. Celá akce 
se odehrála v budově bývalé školy  
a přilehlém areálu výletiště. 

Vše začalo ve dvě odpoledne přiví-
táním rodáků a předáním drobných 
upomínkových předmětů a dárku  
v podobě flash disku, na kterém si ro-
dáci odnesli historické kroniky obce  
a školy v elektronické podobě, stejně 
jako knihu o Ždánicích shrnující dů-
ležité události a fotografie, vydanou 
u příležitosti tohoto srazu. Po třetí 
hodině vystoupil starosta obce Fran-
tišek Skalník s projevem. Zmínil his-
torická data obce a vyjádřil potěšení 
nad velikou účastí. Na akci přišlo od-
hadem 350 účastníků. Ždánický tým 
organizátorů pro ně připravil bohaté 
občerstvení, živé kapely, taneční vy-
stoupení mladších i starších místních 

Sraz RODÁKŮ ve ŽDÁNICÍCH
dětí, okružní jízdu po obci s koňským 
spřežením a výstavu „Jak šel život ve 
Ždánicích“ s historickými fotografie-
mi obce, školy, pořádanými akcemi 
místních občanů a jejich sdružení (od 
hasičů po hokejové družstvo). Vý-
stava byla doplněná artefakty např. 
v podobě dochovaného srdce ždá-
nického zvonu, historické hasičské 
uniformy, starého školního počítadla 
a historického razítka bývalé ždá-
nické knihovny. Odpoledne vládla 
uvolněná atmosféra plná povídání  
a mnohdy emotivního vzpomínání 
zúčastněných. Někteří se znovu viděli 
po mnoha letech.  

Akce předčila všechna očekávání. 
Všem zúčastněným patří poděková-
ní za to, že přišli. Stejně tak patří díky 
pořadatelům a ostatním, kteří pomá-
hali s organizací, obsluhou nebo pří-
pravou občerstvení. 

Bylo a stále je milé slyšet, jak se 
tento sraz líbil. Nejednalo se tedy  
o sraz poslední a určitě bude snaha jej 
po nějaké době znovu uspořádat.    
„Máme ♥ Ždánice“
          Josef Vícha

V měsíci září se konalo již 7. veřejné 
setkání zástupců Mikroregionu Bys-
třicko a neformální skupiny MA21, 
kteří v našem regionu prosazují zájmy 
Místní agendy 21 a Kraje Vysočina. 
Setkání se uskutečnilo opět v za-
sedací místnosti MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem a byli na něm přítomni 
zástupci široké veřejnosti z různých 
sektorů. Za veřejný sektor se ho zú-
častnili převážně představitelé obcí,  
z neziskových organizací pak SDH, 
SH, TJ, SK, MAS Zubří země a dále 
také osoby z řad podnikatelů, občanů  
a různých zájmových spolků působí-
cích v našem regionu. 

Během setkání se projednávaly 
akce Mikroregionu Bystřicko za uply-
nulý rok, mezi které patří Putovní let-

Veřejné plánování mikroregionálních akcí

ní kino, Bystřicko čte dětem, Hry bez 
hranic a soutěž Nejkrásnější vánoční 
strom Bystřicka. Ve spolupráci s měs-
tem Bystřice n. P. pak proběhly také 
akce jako dětská umělecká soutěž 
nebo Nositel tradic Bystřicka. 

Ke všem těmto akcím proběhlo 
následné vyhodnocení, které mělo 
převážně pozitivní ohlasy. Z jednání 
vyvstaly také nové nápady a doporu-
čení, které se Mikroregion Bystřicko 
pokusí zohlednit již při přípravě dal-
ších ročníků výše uvedených akcí.
Všem zúčastněným moc děkujeme.

Tato akce proběhla pod záštitou 
Kraje Vysočina a MA21. Zápis z to-
hoto setkání naleznete na našich 
webových stránkách v sekci Projekty 
a akce/Místní agenda 21

Skončil 9. ročník Putovního  
letního kina pod záštitou MA21

Akce Putovní letní kino se stává  
v našich obcích pomalu tradiční 
záležitostí, která v létě přiláká 
řadu diváků. V letošním roce se 
akce konala již podeváté a zúčast-
nilo se jí 32 obcí včetně místních 
částí Mikroregionu Bystřicko, ve 
kterých se uskutečnilo úctyhod-
ných 68 promítacích večerů. 

Letní kino navštívilo přes 4000 
diváků a na plátnech se vystřídalo 
22 různých filmů určených jak pro 
děti, tak pro dospělé. Z filmů pro 
děti byla bezkonkurenčně nejvíce 
obsazovaná pohádka Tajemství 
staré bambitky 2, dále se promí-
taly také pohádky Myši patří do 
nebe, Zpívej 2, Croodsovi: Nový 
věk, ad. Z filmů pro dospělé byly 
oblíbené novinky jako Po čem 
muži touží 2, Srdce na dlani, Mi-
mořádná událost, Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel, Vyšehrad: Fylm, Zá-
topek ad. Opět se tedy výběr filmů 
zaměřoval převážně na české ko-
medie a pohádky pro děti.

Akce Putovní letní kino se vždy 
uskutečňuje v rámci Místní agen-
dy 21, jejímž hlavním zájmem je 
propojení aktérů z různých sekto-
rů. Do akce se tedy zapojují míst-
ní podnikatelé a spolky zajišťující 
např. občerstvení nebo doprovod-
ný program, dále také společnosti 
obstarávající distribuci filmů a  
v neposlední řadě také široká ve-
řejnost. 

Letní sezóna sice již skončila, 
ale my se již nyní těšíme na výběr 
dalších filmových novinek pro rok 
2023, které přinesou zajisté nové 
filmové zážitky na naše plátna.

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem obcím za hojnou účast 
a dále také sponzorům akce za 
jejich podporu. Velké díky pak pa-
tří všem divákům, ať už malým či 
velkým, kteří na kino zavítali a sešli 
se se svými přáteli u dobrého jídla  
a pití. Bez Vás by to prostě nešlo! 
Děkujeme!   

Mikroregion Bystřicko

Jednotce sboru dobrovolných hasi-
čů Rožná se podařilo získat z Hasič-
ského fondu Nadace Agrofert dar 
ve výši 40.000 Kč na vybavení pro 
hašení lesních požárů. Díky příspěv-
ku Nadace Agrofert se podařilo za-
koupit 6 kusů přileb 
SICOR a D program 
pro hašení lesních 
požárů. Batoh s D 
programem obsahu-
je 4 kusy hadice D25, 
rozdělovač, 2 kusy 
kombinované proud-
nice VIPER, přechod 
C52/D25 a vazák na 
hadice. Zbývající část-
ku 13.659 Kč financo-

Hasiči z Rožné mají díky Nadaci 
Agrofert nové vybavení

vala obec Rožná ze svého rozpočtu.
Děkujeme Nadaci Agrofert a obci 
Rožná za poskytnutý dar. Zboží doda-
la firma Duffek s.r.o.

Jindřich Nevěčný,
zástupce velitele JSDH Rožná
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VZPOMÍNKY

Dne 15. září 2022 uplynulo 15 let od smrti

Ing. Bohumila Špačka
z Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 42.

A 23. října to bude 10 let, 
co v Bystřici zemřel i jeho syn Bohumil.

Děkujeme všem těm, kteří jim věnují vzpomínku, myšlenku 
či modlitbu... Rodina

Dne 8. října 2022 
uplyne 15 let od úmrtí mého 

milovaného manžela, tatínka a dědečka,

pana Ludvíka ŠIKULY

S láskou vzpomíná manželka, 
dcera Jana a syn Ludvík s rodinami a syn Jan. 

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. října 2022 
uplynou 2 roky, kdy nás opustila

paní Miluše POSPÍŠILOVÁ

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 29. října 2022 
uplyne 7 let od úmrtí 

pana Adolfa MITTELBACHA

S láskou vzpomíná rodina.

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Smutným dnem zůstává 8. říjen 2022, 
kdy vzpomeneme 10. výročí, co nás navždy opustil 

náš syn, bratr, strýc a kamarád,
 pan Bohumil PROKOP 

z Horního Čepí. 
S láskou vzpomínají maminka a sestra s rodinou.

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození 2022
Jakub Černý   4.5.
Josefína Slámová 10.5.
Filip Zelinka 13.5.
Adam Šťastný 20.5.
Jakub Vojta 26.5.

Sňatky

Úmrtí

  3.9. Petra Skalníková
 Zdeněk Henneberg
10.9. Alena Kopecká
 Adam Šikl
10.9. Kamila Skalníková
 Denis Fišer

Miloš Vetešník 90 let

Jubilanti
Marie Mašová 86 let
Božena Koktavá 85 let
Bohumil Gregor 80 let
Jiří Klusák 80 let
Růžena Šikulová 80 let
Adela Dufková 75 let
Stanislav  Štětka 75 let
Anna Babáčková 70 let
Markéta Grušková 70 let
František Flos  70 let
Marta Kukačková 70 let

  4.8.       Jan Hosa 92 let
   7.8.       Petr Rajnoch 65 let
13.8.       Božena Žváčková 88 let
15.8.       Marie Zemachová 82 let

Živým lásku, mrtvým vzpomínku!
19. říjen 2022  je spojen s 10. výročím úmrtí 

pana Karla SEDLÁČKA
z Bystřice nad Pernštejnem.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,  
dík za každý den, jenž jsi pro nás žil. 

Žiješ stále v našich vzpomínkách. 
Manželka Jiřina, dcera Ivona a syn Pavel. 

Vnoučata Matěj a Vanessa.

Dne 17. 10. 2022 uplyne 10 let od doby, 
co nás opustila naše milovaná  

maminka, babička, sestra a teta,
paní Eva HOŘÁKOVÁ

S láskou vzpomínají  
děti Jana, Zuzana, Eva a Jiří s rodinami 

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 31

Mizející horník
Dne 9. září byl slavnostně 
otevřen Park horníků, ve 
kterém je jedním z artefak-
tů nová socha s názvem Mi-
zející horník. Sochu vytvořil 
umělecký kovář Milan Beneš 
během 3 měsíců (v přepočtu 
přibližně 1000 hodin práce). 

Samotná socha je z ne-
rezové oceli a váží 105 kg. 
Součástí je žulový kámen 
o hmotnosti cca 900 kg, ke 
kterému je socha připevně-
na. Sochu a Park horníků na-
leznete v Bystřici n. P. poblíž 
centrálního parkoviště a MŠ 
Korálky. 

-red-
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PALIVOVÉ DŘEVO
— ODKORKY OD KATRU 450 Kč/m3

— MĚKKÉ DŘEVO 900 Kč/m3

— TVRDÉ DŘEVO 1500 Kč/m3

— PYTLOVANÉ DŘEVO — TVRDÉ 250 Kč/pytel

OBJEDNÁVKY NA TEL. 731 020 755
DOPRAVU LZE ZAJISTIT

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

vedoucího střediska údržby 
 
 
Náplň práce:  
- vedení střediska údržby 

(stavební, zahradní a úklidové práce) 
 
Požadujeme: 
-    minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,  
 stavební zaměření výhodou 
- organizační schopnosti, praxe ve vedení kolektivu 
 zaměstnanců výhodou 
-  znalost programu k rozpočtování staveb výhodou 
 (např. od firmy RTS) 
-  znalost MS Office 
- řidičský průkaz sk. B 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost 
 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání  

převážně v okolí Bystřice n.P. 
 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666,  
Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně zaslat stručný 
životopis s fotografií.  
Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz. 
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Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666,  
Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně zaslat stručný 
životopis s fotografií.  
Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz. 
 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
 VÝKUP STARÝCH peřin na tel.: 721 469 234.
 Domov pro seniory Mitrov hledá ZDRAVOTNÍ SESTRU a 

PEČOVATELE/pečovatelku, bližší info na webu domovmitrov.cz nebo 
kontakty tel.: 739 414 081. Nástup možný ihned nebo dohodou.

 HLEDÁM UKLÍZEČKU na chalupu 5+1 ke krátkodobým pronájmům  
v Ujčově. tel.: 775 214 919.

 PRODÁM prase, živé nebo v půlkách, popřípadě jenom půlku, váha 
120-150 kg, tel: 731 163 505.
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DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY                              
A HYBRIDNÍ VOZY ZDARMA

PRO ELEKTROMOBILY                            
ZDARMA*          

                            
      

 

 

 

 

Fotovoltaické 
elektrárny s úsporou 
až 205 000 Kč 

 Instalace 2 - 4 měsíce od podepsání smlouvy 
 Instalací fotovoltaické elektrárny na klíč 
 Vyřízení žádosti o připojení ZDARMA 
 Ušetříte výdaje za energie ve výši až 60 % ročně 
 Máme více jak 25 let zkušeností v elektromontážích 
 Zakládáme si na kvalitní a efektivní komunikaci.   

Budete vždy v obraze 
(*Po odečtení dotace.) 

    Volejte: 771 272 053            www.havelelektro.cz 
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Nové MG ZS
 Anglická legenda přijíždí

150 000 km

Kombinovaná spotřeba 6,6 – 7,2 l/100 km, emise CO2 149 - 163 g/km (dle normy WLTP). Údaje dle směrnic a nařízeni EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní.

Vyzkoušejte si nové ZS i vyod 424 940 Kč

Nové MG ZS bylo testováno a k dokonalosti vyladěno na evropských silnicích. Kromě vysoké úrovně bezpečnosti si 
při jízdě vychutnáte prostorný komfortní interiér i velký zavazadlový prostor. K pohonu vám poslouží dva spolehlivé 
a úsporné zážehové motory o výkonu 102 nebo 111 k a k tomu všemu dostanete nadstandardně bohatou výbavu. 
Nové MG ZS vám prostě dává všechno co potřebujete za skvělou cenu.
Tovární záruka 7 let / 150 000 km.

www.auto-auto.cz
AUTO... s.r.o.
Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou, tel.: 566 624 949
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• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)

• SKLADNÍK
• SEŘIZOVAČ
• OPERÁTOR

• ELEKTRIKÁŘ
• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)



                                                             BYSTŘICKO ■ ŘÍJEN 202222 RŮZNÉ

Sbor dobrovolných hasičů 
Bystřice nad Pernštejnem
hledá mladé hasiče a hasičky

Hledáš nové kamarády, zážitky a zábavu?
Chceš se dozvědět více o práci hasičů??

Máš rád(a) sport a soutěžení??
Tak neváhej a přijď mezi nás!!!!

Schůzky probíhají během školního roku každé úterý  
od 17:00 na hasičárně v Bystřici.

Více informací na tel.:  
736 222 701, 733 387 384, 733 189 915

BOSU

CENA:  

80,- Kč/lekci 
NUTNÁ REZERVACE

Lekce bosu a posilování opět 
začínají. Vhodné pro všechny 

věkové kategorie i 
začátečníky. Přijďte se 

společně hýbat a zapotit.  
Balanční pomůcka na posílení 

hlubokého stabilizačního 
systému a kosterních svalů.

REZERVACE: 
Jitka Exlová 

bystricenp@seznam.cz 
736 773 621

OD 7.ZÁŘÍ 
ZŠ TGM  

BYSTŘICE N.P. 
KAŽDÁ STŘEDA 

od 18:00 do 19:00 

Více informací u Milana Beneše

se koná každé 
pondělí a středu

od 18:00 do 19:30 hodin

v tělocvičně juda 
v ZŠ Nádražní

(vchod z Atletického stadionu 
Tomáše Dvořáka)

 tel.: 731 131 631
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 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

Benefi ční představení

Předprodej: 
- v o�uvi D�D Ko�ená �alanterie na Vra� slavově nám. v Novém Městě na Moravě
- ve �latnictví Mar� na Dvořáková na Masarykově nám. 59 v Bystřici n. P.
- a také přímo před představením v KD

Úterý 11. 10. 2022 
v 18:00 hod.
v KD  Nové Město na Moravě

Vstupné 99 Kč

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN - LISTOPAD 2022

ŘÍJEN
08. 10. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
09. 10. MUDr. Milena Koutková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 623 908
15. 10. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
16. 10. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, NMnM, 566 616 904
22. 10. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
23. 10. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301
28. 10. MDDr. Leupoldová Ludmila, Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
29. 10. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
30. 10. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
LISTOPAD
05. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
06. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
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566 590 825

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz

www.werawerk.cz

Technika je COOL! 
Kam na střední?

Zajímá tě, jestli na stipendium dosáhneš?
Stačí se spojit s naším personálním oddělením.

• Mechanik, seřizovač
• Strojař, obráběč kovů
• Strojní mechanik
• Elektrikář, elektromechanik

Spoj svoji budoucnost s námi a získej
STIPENDIUM až 2300 Kč měsíčně!

• SPŠT Třebíč
• VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
• VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Na těchto školách získáš technické vzdělání:

Podporujeme tyto obory:

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ


