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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
bude dostavěna druhá hala, do které 
budou přestěhovány ohýbací stroje 
ze Žďáru nad Sázavou. Nyní v Coope-
ru pracuje kolem padesá   zaměst-
nanců, přičemž do konce roku by se 
jejich stav měl zvýšit na 200. Velmi 

potěšující je okolnost, že v průmyslo-
vé zóně budují i bystřické fi rmy. 10. 
května byl poklepán základní kámen 
fi rmy Adoz, což je bystřická fi rma 
s pětadvace  letou tradicí, která v 
současné době sídlí v pronájmu fi r-

my ZDT Nové Veselí. Stavební práce 
jdou velmi rychle a fi rma plánuje 
stěhování do konce září tohoto roku. 
Další dvě bystřické fi rmy, které koupi-
ly pozemek v průmyslové zóně, jsou 
ve fázi projektování.

Josef Vojta,
místostarosta

Hasičská jízda T. G. Masaryka

V minulém roce bylo v průmyslo-
vé zóně dokončeno zasíťování inže-
nýrskými sítěmi. Byla vybudována 
nová komunikace, která spojuje ulici 
Průmyslovou se silnici druhé třídy 
číslo 388 směrem na Rodkov. Kromě 
samotné komunikace zde byly vybu-
dovány autobusové zastávky pro oba 
směry, kam již zajíždí městská hro-
madná doprava. Dále byly vystavěny 
kompletní inženýrské sítě, tedy deš-
ťová i splašková kanalizace, vodovod, 
přeložení elektrické sítě, op  cká síť, 
veřejné osvětlení, plyn. Celková in-
ves  ce činila necelých 23 miliónů ko-
run, přičemž 17 miliónu byla dotace. 
Na konci září minulého roku fi rma 
Cooper-Standard Automo  ve posta-
vila první halu, která slouží k výrobě 
trubiček do aut. Do konce června 

Dne  25. května 2018 v 8:30 ho-
din byla před ZŠ TGM odstartována 
hasičská jízda, kterou organizovalo 
Sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, a to při příležitos   100. 
výročí Československa. Veliteli vozu 

byl předán bystřický prapor. Cílem 
jízdy byla propagace a pozvání 
široké veřejnos   na 1. celostátní 
setkání hasičských praporů, které 
proběhlo na brněnském výstaviš  . 

-red-

Jak je to s opravami bytových 
domů na Černém vršku

Pro letošní rok byly plánovány 
opravy městských bytových domů 
na Černém vršku, které spočívaly 
zejména ve výměně oken a dveří.  
V zimních měsících jsme v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek vypsali výběrové řízení. 
Bohužel nejnižší cenu nabídla fi r-
ma, se kterou jsme v minulos   ne-
byli spokojeni, a z tohoto důvodu 
došlo k jejímu vyloučení. Firma se 
s  m nesmířila a pro   vyloučení 
se odvolala (respek  ve podala ná-
mitky), což město neakceptovalo. 
Firma tedy podala námitky k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS), který bude věc řešit. Z těch-
to důvodů ještě nedošlo k zahájení 

stavebních prací. Jelikož ÚOHS má 
rozhodovací lhůty opravdu dlouhé, 
tak nejbližší informaci lze očekávat 
na konci června. Omlouváme se 
 mto nájemníkům městských bytů 

na Černém vršku za zdržení rekon-
strukcí, ovšem právní prostředí je 
takto nastaveno, takže není možné 
nic urychlit. Jakmile budeme mít na 
stole rozhodnu   Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, nic nebude 
bránit tomu, abychom rozjeli sta-
vební práce, neboť fi nančně i pro-
jektově jsme nachystáni. O dalším 
postupu budou nájemníci včas in-
formováni.

Josef Vojta,
místostarosta

Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. 
pořádá 

PRVNÍ VEŘEJNOU SBÍRKU ve své historii 
Výtěžek první veřejné sbírky pořádané Nemocnicí Nové Město na 
Moravě, p.o. poputuje na vybavení dětského oddělení novoměstské 
nemocnice, které bude dokončeno na začátku roku 2019. V nové 
budově dětského pavilonu bude 33 lůžek, z toho 3 lůžka budou 
vyčleněna pro intermediální péči. Kapacita se opro   stávajícímu 
dětskému oddělení zvýší o 5 lůžek. V pavilonu budou umístěny 
všechny odborné ambulance, bude zde vybudováno zázemí pro dě   
i rodinný doprovod.

(pokračování na str. 20)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN  ČERVENEC 2018

Sňatky

Úmr  

Narození

Jubilan  

19.5. Michaela Stará
 Miloš Svoboda
26.5. Kamila Hrušatová
 Jan Hašek

ÚNOR 2018
11.2. Sofi e Trulíková
12.2. Filip Dudek
22.2. Andrea Bučková
28.2. Vanesa Pavlíčková
BŘEZEN 2018
13.3. Ondřej Štěrba
15.3. Eliáš Kurfürst
17.3. Maxwell Trnka
20.3. Matyáš Dvořák
22.3. Marek Paleček
27.3. Sára Koláčková
               

ČERVEN 2018
Anna Fagulová 94 let
Jan Legát 91 let
Jan Zelený 85 let
Marie Podolská 85 let
Miroslav Marek 80 let
Jaroslav Smolík 75 let
Eva Lacmanová 75 let
Pavel Mann 70 let
Gustav Vrtěna 70 let
Libuše Jakubíčková 70 let
Oldřich Dvořák 70 let
Jarmila Michalicová 70 let

DUBEN 2018
18.4. Jitka Hanusová 77 let
24.4. Vlasta Pilátová 93 let

ALZHEIMER 
PORADNA 
VYSOČINA

Pečujete o nemocného blízkého? 
Potřebujete poradit s domácí péčí? 
Potřebujete vyřídit Příspěvek na 
péči, domluvit pomoc pečovatel-
ky? Jste vyčerpaní, unavení? Potře-
bujete zajis  t pobytovou službu? 
Nebo máte Vy po  že s pamě  ? 
Zapomínáte jména, nechodíte na 
schůzky? Nebuďte na své staros   
sami – přijďte se poradit. Alzheimer 
poradna Vysočina nabízí bezplatné 
poradenství v prostorách Domova 
pro seniory Mitrov vždy od 9 do 16 
hodin ve dnech:

19. června 2018
17. července 2018
21. srpna 2018
18. září 2018
16. října 2018
20. listopadu 2018
18. prosince 2018
Přesný čas konzultace je třeba si 

vždy domluvit na tel. 733 629 018 
nebo přes rypalova.m@alzheimer-
poradnavysocina.cz. Více informací 
na www.alzheimerporadnavysoci-
na.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTA

VzpomínkaVzpomínka
Dne 11. 6. 2018 uplynou dva 

roky co nás opus  l táta, děda, 
pan Václav MAZOUREK 

Nikdy na Tebe nezapomene!
Ivoš, Jiří, Soňa, Iveta, 

všechna vnoučata 
a všichni dobří kamarádi.

VzpomínkaVzpomínka
11. 6. 2018 uplynou dva roky 

od úmr   
pana Václava MAZOURKA 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

Stále vzpomínají přítelkyně 
Jarka Kozáková, sourozenci Jiří 
a Josef Mazourkovi s rodinami, 
sestra Marie Handlová a Marta 

Pelánová s rodinou.

Poděkování
za účast a kvě  nové dary 

na pohřbu našeho drahého 
zesnulého

pana Petra DVOŘÁČKA

se kterým jsme se naposledy 
rozloučili dne 5. 5. 2018.

Zarmoucená rodina.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 24. 6. 2018 uplyne 

10 let od úmr   
pana Josefa ŠMATERY 

ze Štěpánova

Vzpomíná manželka, dě   
Šárka a Robert s rodinami 

a kamarádi.

OznámeníOznámení

Dne 8. 5. 2018 zemřel 
v Brně ve věku 78 let 

ing. Ivan BLAŽÍČEK CSc., 

rodák z Bystřice nad 
Pernštejnem.

VzpomínkaVzpomínka
12. 6. 2018 uplyne 5 let, co 

nás opus  la naše drahá mamin-
ka, babička a prababička paní 

Věra ROMANOVÁ 
z Divišova. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí 
 chou vzpomínku.

Děkujeme.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 22. 6. 2018 vzpomeneme 

1. výročí úmr   mého syna, 
bratra a kamaráda 

Romana LUPOMĚCHA 

S láskou a boles   stále 
vzpomíná maminka, bratr 

Václav a David.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 9. 6. 2018 uplynou 3 roky 

od chvíle, kdy navždy odešel můj 
drahý syn, 

pan Jiří HORÁK 

Vzpomíná maminka s přítelem.
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Vzpomínka na Jana Kunce
Dne 15. 

k v ě t n a 
2018 jsme 
se rozlouči-
li s panem 
Janem Kun-
cem. Byl 
to člověk, 
který byl 
d louhole-
tým před-

sedou osadního výboru v Divišo-
vě. Dlouhodobou spoluprací se 
z nás, i přes věkový rozdíl, stali 
kamarádi a já mu důvěrně říkal 
Honzíku. Pro Honzíka nebylo nic 
problémem. Vše okamžitě a ne-
prodleně řešil, kolikrát jsem se až 
divil, kde jednal, ať šlo o Správu 
CHKO Ždárské vrchy, Ředitel-
ství silnic a dálnic v Jihlavě či na 
Městský úřad v Novém Městě na 
Moravě. Do všeho se vrhal s ver-
vou a nadšením, o všechno se za-
jímal a hlavně usilovně pracoval 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

 TĚŠÍTE SE NA BYSTŘICKÉ LÉTO?

Hudební fes  val PELÍŠEK FEST letos po jedenácté
Bystřické léto otevře 23. 6. 2018, 

jak se stalo dobrým zvykem, Diva-
dlo na náměs   v podání ochotnic-
kého divadelního spolku Vířina v 
divadelní hře s názvem Manželství 

na druhou aneb Barillonova svat-
ba. Jedná se o klasickou francouz-
skou komedii z pera osvědčeného 
Georgese Feydeaua. Pokud si vzpo-
mínáte na dřívější vírské inscenace 

z jeho tvůrčí dílny, jako byl Brouk v 
hlavě nebo Taková ženská na krku, 
víte, že se máte nač těšit. 

V pátek 29. června, v předvečer 
hudebního fes  valu Pelíšek fest, se 
můžete v rámci Rozestlání Pelíšku 
těšit po více než pě   letech na ven-
kovní Balady a romance s pod  tu-
lem ROCK for SKAUT. V rámci toho-
to benefi čního koncertu na podpo-
ru stavby nové skautské klubovny 
vystoupí smyčcový orchestr Ně-
hoslava Kyjovského pod vedením 
dirigentky Lenky Macháčkové spo-
lečně s rockovou kapelou složenou 
výhradně pro tyto účely z matado-
rů zdejší rockové scény ve složení 
Lída Zítková – zpěv, Kateřina Vaško-
vá – klávesy, Pavel Vanďas Vandírek 
- basa, zpěv, Milan Slamák Sláma 
- kytara, zpěv, Franta Mazánek - só-
lová kytara, Mar  n Pospíšil – bicí.

Balady všechny zúčastněné do-
konale rozpálí na jubilejní jede-
náctý ročník hudebního fes  valu 
Pelíšek fest, který odstartuje v 
sobotu 30. června. A protože jde 
i o výročí prvního ročníku v nové 
dekádě, pořadatelé nenechali nic 
náhodě a vrá  li se ke kořenům. 
Oslovili všechny stávající kapely 
našeho regionu, a tak se můžete 
těšit na žďárskou hardcorovou for-
maci D.O.P., stejně tak jako rock 
popovou skupinu Babyløn. V ryt-
mu funky a reggae vás rozhoupou 
Ecce Homo, na staré dobré fl áky za-
vzpomínáte s nestárnoucími Kroky 
a třešničkou na dortu jistě budou 
stále výraznější a republiku objíždě-
jící punk rockový Rabies.

Pro ty, kterým nestačí zdejší scé-
na, nabízí pořadatelé výjimečné 

lahůdky v podání skupiny Harlej, 
Wohnout a Sebas  an. Součás-
  programu bude mnoho atrakcí 

jak pro dospělé, tak i pro dě  . Ve 
spolupráci s Lezci Vysočiny je při-
pravena mobilní lezecká stěna i jiná 
lanová zpestření. Samozřejmos   je 
bohaté a chutné občerstvení s pi-
vem Chotěboř. 

Sobotní nakupování 7. července 
zpříjemní Dopoledne s dechovkou. 
K poslechu zahraje Zuberská šestka 
a Dětský dechový orchestr při ZUŠ 
Bystřice nad Pernštejnem.

Již stabilní místo si v rámci Bys-
třického léta našlo Revival ná-
měs  čko, které letos proběhne 3. 
srpna. Pořadatelé opět nenechali 
nic náhodě a pozvali to nejlepší 
z české revivalové scény a to Kiss, 
Motörhead a ZZ Top.

V sobotu 18. srpna proběhne 
devátý ročník fes  valu Folk-coun-
try náměs  čko.  Hlavním hostem 
fes  valu je skupina Marien či Te-
rakota. Velmi oblíbené jsou však i 
kapely Bodlo, Choroši, Hovaduo či 
Melda a spol. Opět nebude chybět 
ani bystřický matador Laďa Zítka.

Divadelní ochotníci z Rozsoch 
jako každoročně uzavřou 31. srpna 
Bystřické léto akcí Divadlo na ná-
měs   a to novou adaptaci známé a 
oblíbené pohádky Tajemství staré 
bambitky. 

Bližší informace a případné změ-
ny programu hledejte na webových 
stránkách www.bystrickeleto.cz  
nebo na facebooku Bystřické léto.

-rv-

pro své rodiště Divišov. Byl také 
dlouholetým členem Sboru dob-
rovolných hasičů a také jedním 
z největších propagátorů lyžař-
ských stop na Bystřicku. Hlavně 
jeho přičiněním došlo k propoje-
ní bystřických a novoměstských 
stop. Neúnavně v létě objížděl 
lyžařské trasy, kde kontroloval 
stav ohradníků a značení, do-
mlouval se s vlastníky pozemků 
o možnostech trasování. Honzík 
také nikdy nezkazil žádnou legra-
ci, navždycky si budu pamatovat 
jeho „hlášky“, jako jsou „strojní 
dojení“ = potřebuji více fi nancí 
pro Divišov, „mám  skovku“ = 
jdu na pivo nebo „šlápl jsem na 
zmizík“ – rychle jsem odešel. 

Já i celé zastupitelstvo bychom 
chtěli panu Janu Kuncovi po-
děkovat a věnovat mu krátkou 
vzpomínku.

Josef Vojta,
místostarosta

 KOMORNÍ SBOR 

ALTER EGO 

PŮDNÍ SÁL MUZEA 

BYSTŘICE N. P. 
17. ČERVNA 17:00 

Cantar una  
canción alegre! 
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Kill the messenger (Znič oponenta)

Kdy bude Bystřice chytrým městem?

Úvodem svého článku bych vysvětlil 
jeho název. Termínem „Kill the me-
ssenger“ se v žurnalis  ce nazývá snaha 
mocných zničit nebo dehonestovat ty, 
kteří mají jiný názor a jsou, nedej bože, 
kri  č  . Domnívám se, že tento název 
velmi trefně vys  huje to, co se v minulé 
a současné době v Bystřici dělo a děje. 

Občané, kteří veřejně vyjádří odlišný 
názor, jsou na oplátku nazýváni šíbry, 
jsou nařčeni, že prý chtějí zvedat nájmy, 
nepřidělovat dotace spolkům, případ-
ně jim je starostou doporučováno, aby 
se odstěhovali. Na tomto místě musím 
konstatovat, že ten, kdo lže, kalí vodu, 
snaží se odvrá  t pozornost někam ji-
nam a neodpovídá na položené otázky, 
je jednoznačně starosta našeho města. 

Domnívám se, že třináct let po tzv. 
„puči“, kdy byl tehdejším zastupitel-

stvem starosta Ing. Josef Novotný na-
hrazen současným starostou, je dost 
dlouhá doba na to, aby si z něj sou-
časné vedení města přestalo dělat 
snadný cíl, který se nemůže bránit. 
Ještě ubožejší mně připadá dehone-
stování jeho syna. 

Přestaňte prosím očerňovat lidi, kte-
ří mají jiný názor a pro Bystřici vykonali 
mnoho dobrého. Napadá mne, zda má 
smysl znovu a znovu připomínat zása-
dy demokracie…. zdá se, že je to život-
ně nutné, … i pro budoucího starostu/
starostku. Je vždy jednodušší hledat 
chyby u jiných než u sebe, čímž se do-
stávám zpět k názvu svého článku. 

Don´t kill the messengers in Bystřice.
Neničte ty, kteří mají v Bystřici odliš-

ný názor.
Mar  n Bárta, zastupitel za ANO 2011

Před rokem jsem žádal vedení rad-
nice, aby se zabývalo zlepšením hos-
podaření města a jeho energe  kou - 
aby zadalo vypracování energe  cké-
ho auditu s dlouhodobým fi nančním 
výhledem. Energie jsou stále dražší, 
a proto jsem chtěl prověřit i stávající 
smlouvy na výrobu elektřiny v bio-
masové kotelně, protože elektřinu 
vyrábí v městském zařízení soukro-
má fi rma. Žádal jsem o poskytnu   
smluv k výrobě elektřiny, jelikož jsem 
chtěl propočítat možnost vyrábět ji 
sami. Smlouvy mně byly slíbeny, do-
sud jsem je ale nedostal.

Biomasová kotelna zásobuje tep-
lem většinu města a obyvatelům se 
do ceny tepla započítává nejen pali-
vo, ale také obsluha, údržba a ostatní 
režie kotelny. Byl jsem nyní upozor-
něn, že tomu tak v některých měst-
ských fi rmách není - prý se fakturuje 
nájemcům za teplo pouze cena plynu 
bez režií. Jestli se to prokáže, jedná se 
o vážné obvinění nehospodárného 
nakládání s veřejným majetkem a 
občané by se měli ptát, proč nejsou 
stejně zvýhodněni i oni. Žádám tedy 
radní našeho města, aby občanům 
sdělili, zda se rozúčtování tepla ve 
všech městských budovách a fi r-
mách počítá stejně jako u městských 
bytů, tzn. včetně režijních nákladů.

Hospodaření našeho města
Za rok se hospodaření Bystřice 

nezlepšilo, v plánu je (opět na dluh) 
výstavba wellness za cca 90 mil. ko-
run a další dětské hřiště, jehož roz-
počet se už zvýšil na 6,4 mil. korun. 
„Strategický projekt kraje“ Eden stá-
le nefunguje tak, jak by měl, přitom 
jsme za něj zapla  li už nejméně 230 
mil. korun (118 milionů z této částky 
činila dotace). Na Edenu loni přibyla 
za cca 150  síc korun nabíjecí stani-
ce pro elektromobily, kterou téměř 
nikdo nevyužívá. To je jediná, velmi 
diskutabilní, inves  ce do energe  ky.

Ekopavilon dělá energe  ce a ob-
novitelným zdrojům nadále ostudu 
a názorně ukazuje, jak se to dělat 

nemá. Už před  síci lety Egypťané 
věděli, že když teplo nepus   dovnitř, 
nebudou muset chladit. Naopak 
v Bystřici je ekopavilon situován 
prosklenou stěnou k jihu, takže se 
silně přehřívá, v létě se v něm nedá 
vydržet a musí se ochlazovat. Přitom 
by měl využívat ke svému fungování 
obnovitelné zdroje a propagovat je. 
Místo toho je cenou nejméně 43 mil. 
korun vzorovou ukázkou mrhání pe-
nězi nás všech. 

Kdo je za nefunkční a přehřívají-
cí se ekopavilon zodpovědný? Proč 
město zapla  lo další sta  síce korun 
za neúčinnou dělící skleněnou stěnu, 
která přehřívání stejně nezabránila? 
Kdo odpoví? Jednatelem Eden Cen-
tre je stále starosta Karel Pačiska, 
členem dozorčí rady (DR) místosta-
rosta Josef Vojta a radní Miroslav 
Novák. Jednatelem společnos   Eden 
servisní je naopak místostarosta Jo-
sef Vojta, předsedou DR je starosta 
Karel Pačiska a členem radní Vlasta 
Moncmanová. Co  to volení zástupci 
města udělali pro lepší výsledky Ede-
nu? Město jej nadále dotuje, nejen 
„skrytě“ přes městské fi rmy, ale i po-
mocí dotací na pořádané akce. Nám 
zastupitelům je stále připomínáno, 
abychom o Edenu nemluvili, protože 
hrozí vrácení dotace. Už napřesrok 
by měl EDEN přejít na komerční 
provoz, začít vydělávat a spla  t cca 
dvace  milionovou ztrátu. Radní by 
měli vysvětlit, jak se na tento obrat 
v hospodaření připravují, v opačném 
případě je třeba přiznat, že záměr byl 
od počátku špatný a celý komplex se 
bude muset s velkou ztrátou prodat.

Doufám také, že se v příš  m čísle 
Bystřicka konečně dočkáme odpově-
dí na tyto otázky a že už v tomto čísle 
starosta s místostarostou občanům 
konečně pravdivě vysvětlí, jak obešli 
zákon a neoprávněně si mnoho let 
vypláceli odměny z fi rem ve vlastnic-
tví města.  

Vít Novotný, zastupitel města, 
Hnu   za otevřenou radnici (HORA)

Nezodpovězené otázky
V průběhu celých 4 let, co jsme 

komentovali dění v Bystřici, jsme se 
s téměř železnou pravidelnos   dočkali 
okamžité odpovědi ve stejném čísle. 
To, že to popírá novinářskou e  ku je 
jasné a už to řešit nebudeme. Je ovšem 
velice zajímavé, že když jsou v článcích 
formulované otázky na vedení města 
a všichni očekávají jejich reakci, tak ne-
přichází. Jaký k tomu má vedení města 
důvod? Proč nechtějí reagovat? Snaží 
se svojí nečinnos   nechat problémy 
tzv. vyšumět? Proč se občané z jejich 
úst nedozvědí fakta a pravdu? 

Občas si v Bystřicku můžeme pře-
číst zprávy z jednání rady. Jsou zde 
prezentovány úspěchy a dobré skutky.  
Třeba se v červnovém čísle dozvíme, 
jak rada města projednávala na svém 
zasedání dne 20. 3. 2018 pod bodem 
7/4/2018 návrh na zvýšení nájemné-
ho v městských bytech. Rada města 
vzala na vědomí informaci pana Ja-
roslava Švestky o zvýšení nájemného 
v bytech. Kdo tedy jedná o zvýšení 
nájmů? Opozice to určitě není!

Je možné, že jsme se v tomto čísle 
odpovědí a vysvětlení dočkali. A všich-
ni věříme, že budou fak  cké. Protože 

urážek, osočování a lží již bylo dost.
Martin Svoboda, zastupitel za ANO 2011

O současném dění v Bystřici se za-
číná diskutovat i za hranicemi našeho 
města. Některých nestandartních 
kroků starosty Karla Pačisky si všiml 
i poslanec Parlamentu ČR a člen rady 
města Žďár nad Sázavou pan Ing. Ra-
dek Zlesák. Zde si dovolujeme prezen-
tovat jeho pohled na věc.

„Kdo se bojí kontroly, nemá čisté 
svědomí,“ říká se v jedné le  té české 
komedii. Proto mě překvapila infor-
mace, že kontrolnímu výboru v Bystřici 
n. P. nebyl schválen jednací řád zastupi-
telstvem, ve kterém převládají koaliční 
hlasy. Kontrolní a fi nanční výbor jsou 
nástrojem opozice sloužící pro kon-
trolu vedení města. To je zažitý úzus 
komunální poli  ky. Snaha o jeho na-
bourávání nikdy nevěs   nic dobrého. 
Jako člen rady města si ani nedovedu 
představit, že bychom u nás ve Žďáru 
n. S. postupovali obdobně. To by ani 
opoziční kolegové z ČSSD nepřipus  li.  

Radek Zlesák- 
Poslanec Parlamentu ČR

Jsem obyčejný člověk populista
V dubnovém vydání novin Bys-

třicko mne v kri  ckém článku pana 
starosty Karla Pačisky zaujala jedna 
věta, kdy sám sebe kategorizoval: 
„jsem obyčejný člověk, nemám 
žádné domy, solární parky či le  š-
tě”

Toto je populis  cké tvrzení či 
srovnání, které používá starosta 
Karel Pačiska po celou dobu svého 
starostování v různých verzích s jas-
ným cílem. Vytvořit dojem u obča-
nů, že on je chudák, za  mco exsta-
rosta Josef Novotný je snad boháč, 
který si přišel ke svému. 

Rád bych zde předložil pár faktů. 
Le  ště byla louka a takových 

luk v okolí Bystřice vlastní mnoho 
občanů a farmářů. A její hodnota? 

Prostě louka... a na té louce byly 
postaveny dva hodně použité staré 
hangáry z výprodeje. To, že pan Jo-
sef Novotný z té louky udělal le  ště 
ve stylu „z hovna bič”, je jeho šikov-
nost a nadšení pro jeho koníček. 

Solární park je další populis  cká 
propaganda vůči snaživým lidem. 
Hovoříme o solární elektrárně, ni-
koliv o parku. Znám desítky občanů 
z Bystřice a okolí, kteří ji také pro-
vozují, včetně některých radních 
našeho města. Není na tom nic 
špatného. Rozhodně nemůžeme 
hovořit o majetku, který by nějak 
vybočoval z možnos   jiných. Pořídit 
si ji mohl skutečně každý. 

Nesmí se však účelově a opět 
populis  cky pan Josef Novotný 

spojovat se solárním parkem na 
průmyslové zóně, se kterým nemá 
nic společného. Prodej pozemků na 
infrastrukturou vybavené průmy-
slové zóně pro solární park nebyla 
šťastná volba a myslím, že právě 
Josef Novotný jako zastupitel byl 
pro  . Mít na takovém místě solární 
park, je skutečně zvláštní rozhod-
nu  , které nás pasuje mezi raritu. 

Lidé se obecně dělí na dobré 
hospodáře a na spotřebitele. Hos-
podáři za své vydělané prostředky 
budují majetek a zušlechťují ho. 
Spotřebitelé své vydělané pro-
středky spotřebují například za své 
koníčky, čímž může být i cestování 
po světě.

Každý si zvolí svoji cestu, jak utra-

  své peníze. To je výsada dnešní 
demokra  cké doby. 

Není však seriózní, když jeden 
druhému závidí a prezentuje své-
ho oponenta občanům jako „bur-
žouse” a současně si buduje obraz 
“proletáře”, který objíždí svět. 

Ono utra  t za dovolené ročně 
stovky  síc anebo je nainvestovat 
do majetku, je prostě jen svobod-
ná volba každého z nás. Každý se 
hospodářem může stát. Může vzít 
své našetřené prostředky, které ne-
spotřeboval anebo může podepsat 
směnku v bance a začít hospodařit 
sám na svůj účet a odpovědnost. 
On to však není lehký život. Inves-
 ce nemusí dopadnout či staros   o 

(pokračování na str. 7)
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Jsem obyčejný...    (pokračování ze str. 6)

majetek jsou tak velké, že hospodá-
ři nezbývá čas na jeho koníčky. 

Naše společnost, ať se jí to líbí 
nebo ne, nutně potřebuje převahu 
hospodářů. Bez nich se neobejde. 
Spotřebitelé jsou pro společnost 
také důleži  . Ale nemůžou jimi 
bý   všichni. Nejhorší variantou pro 
společnost je nárůst počtu spotře-
bitelů, jejichž příjmy jsou ze stát-
ního rozpočtu. Takové společnos   
většinou končí se scénářem Řecka 
či Venezuely. A protože téměř celo-
životní příjmy našeho starosty jsou 
peníze ze státního rozpočtu a tvrdí, 
že nic nemá, tak je všechny spotře-
boval, a to je ten nejnebezpečnější 
model pro ekonomiku společnos  , 
který se navíc populis  cky pokouší 
prezentovat v jeho článcích jako 
model správný. 

Přál bych si, aby takovéto popu-
lis  cké argumenty vedení města 
přestalo používat. Slovo “le  ště” 
nevytahovali vždy, když o něco jde, 

tedy před volbami anebo když jsou 
v úzkých.

Rád bych připomněl občanům, 
jaké věci pan Josef Novotný pro 
Bystřici udělal, protože je velmi leh-
ké shodit něčí práci populis  ckým 
heslem typu „le  ště”. Josef No-
votný byl pro mne vždy nadčasový 
vizionář. 

Dokázal díky daňovém ráji vytáh-
nout rozpočet města z bídy do nad-
průměrnos  . Dokázal řešit sociální 
otázky  m, že se vydal do nerov-
ného boje s byznysem automatů. 
Byl průkopníkem čerpání dotací, 
které pomohly městu v té době 
nadstandardně investovat jak do 
volnočasových ak  vit, jakými byly 
sportovní hala, nebo koupaliště, 
tak do vizionářských inves  čních 
projektů, jakými byly například 
kotelna na biomasu, průmyslová 
zóna, nebo moderní vývařovna. Ta-
kové inves  ce dokázalo v té době, 

až na Prahu, realizovat jen pár měst 
se šikovnými starosty. 

Jako nejzásadnější počin, který 
pan Josef Novotný pro Bystřici a 
jeho občany udělal, je zastavení vý-
stavby závodu na výrobu jaderného 
paliva a zpracování radioak  vní-
ho odpadu. Starosta Karel Pačíska 
chtěl tento projekt nečistým způso-
bem prosadit. Podsouval společně 
s představiteli UJP zastupitelům ne-
úplné informace a následně tvrdil, 
že sám o tom nic nevěděl. Každý si 
musí udělat úsudek sám, jak to asi 
bylo. 

Uvědomme si, že bez přičinění 
Josefa Novotného a dalších ak  -
vistů by zde tento závod stál. I přes 
jasnou odpověď od občanů v re-
ferendu se i nadále otevřeně pod-
poruje projekt SURAO, který má za 
cíl v našem blízkém okolí vytvořit 
skladiště radioak  vního odpadu. 
Pokud se projekt SURAO prosadí, 
bude to opět velmi lukra  vní ob-

chod pro pár vyvolených na úkor 
občanů regionu.  

Za zastavení projektu UJP jsem 
Josefu Novotnému osobně velmi 
vděčný a věřím, že nejsem sám a 
tento článek jsem napsal jako dík za 
jeho neskonalou odvahu a pohoto-
vost chránit Bystřici před takovými 
kuplířskými poli  ckými prak  kami. 
Myslím, že si zaslouží rehabilitaci 
svého jména po mnohaleté popu-
lis  cké kampani vůči jeho osobě, 
která se bohužel opírala jen o jed-
no jediné ale účinné slovo “le  ště”. 

Exstarosta Josef Novotný za své-
ho působení neměl to štěs  , že by 
jel na vlně dobré ekonomiky státu. 
On svým myšlením a projekty však 
dokázal vlny vytvářet, a  m určoval 
trendy doby.

Ing. Josefa Novotného bych si na 
závěr dovolil kategorizovat - neoby-
čejný člověk vizionář. 

Josef Samek, zastupitel HORA

ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

Pokračujeme v sérii článků o událostech roku 1968, které na dalších více než 20 let zásadním způsobem ovlivnily poli  cký a společenský vývoj u nás. 
Rok 1968 přibližujeme zkrácenými kapitolami z knihy Bořivoje Nebojsy Normalizace, to je ono!, která vyšla v roce 2001 a zájemci ji najdou v TIC Bystřice 
n. P. Rádi bychom zveřejnili dosud neznámé fotografi e, které se snad dochovaly v osobních archivech občanů. Redakce proto přivítá Vaši spolupráci.

Jarmila Michálková, Hynek Jurman

5. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY JDOU S LIDEM 

Důležitou roli v pro  intervenč-
ním boji sehrál rozhlas, který se 
stal koordinátorem a informátorem 
protestního odporu pro   okupan-
tům. I když Karel Hoff mann měl se 
svými spolupracovníky znemožnit 
vysílání jakéhokoli jiného prohláše-
ní, které by neodpovídalo plánům 
interventů a domácích kolaboran-
tů, ihned po prvních zprávách o 
zahájení intervence se v budově 
Československého rozhlasu v neu-
věřitelně krátké době shromáždila 
řada pracovníků rozhlasu, stou-
penců obrodného procesu. Byli to 
právě oni, kteří významně přispěli 
k tomu, že ani zde plány interventů 
nevyšly. 

Již kolem 6 hodiny ranní rozhlas 
vysílal osobní vzkaz A. Dubčeka, v 
němž se obracel na pracující, aby 
nastoupili na svá pracoviště. Záslu-
hou pracovníků rozhlasu si mohli 
lidé vyslechnout i projev prezidenta 
republiky L. Svobody, vyzývající ke 
klidu a k důvěře v opatření ústav-
ních orgánů republiky. Prostřed-
nictvím rozhlasu byly již v prvních 
hodinách okupace svolávány schů-
ze předsednictva Národního shro-
máždění i jeho pléna, schůze vlády. 
Rozhlas informoval posluchače i 
o pro  intervenčních stanoviscích 
stranických a státních orgánů. In-
terpretoval i prohlášení ČSAV, kte-
ré kategoricky odmítlo intervenci 
a prohlásilo, že stojí jednoznačně 
za dubčekovým vedením strany, 

legálně zvoleným prezidentem a 
Černíkovou vládou. Toto prohlá-
šení vysílala krátce po osmé ranní 
hodině i Československá televize, 
které se podařilo nakrátko obnovit 
provoz. Rozhlas odvysílal i prohlá-
šení Národního shromáždění, vyja-
dřující hluboký a zásadní nesouhlas 
s intervencí. Byl to právě rozhlas, 
který vystoupil se známým pro  in-
tervenčním požadavkem k našemu 
lidu „Ani kapku vody okupantům!“

Ráno obsadila vojska budovu 
Čs. rozhlasu na Vinohradské třídě, 
avšak „legální Československý roz-
hlas“, jak se začal označovat, vysílal 
dál z jiných míst.

O dezinformaci se pokoušela 
„svobodná rozhlasová stanice“ Vl-
tava vysílající špatnou češ  nou z 
území NDR. Hlásila, že vojska přišla 
na pozvání bránit socialismus před 

kontrarevolucí. Okupan   také roz-
hazovali lživé letáky. Skutečně svo-
bodný rozhlas vysílal ještě v době, 
kdy se budovou rozléhala střelba. 
Z budovy na Vinohradské ulici se 
přestalo vysílat v půl sedmé ráno a 
zelenou dostaly náhradní prostory. 
Vysílalo se z Vysočan a po skončení 
sjezdu přesídlilo vedení do suteré-
nu ve Spálené ulici. Československá 
televize se stěhovala kvůli zaměře-
ní a vysílala ještě několik dní. Když 
dal konečně pod nátlakem ředitel 
Pelikán pokyn k ukončení vysílání, 
hovořila Kamila Moučková až do 
odstřižení. V poledne ohlašovaly 
sirény generální stávky. Noviny vy-
cházely ve smuteční úpravě a jen 
v několika stranách, někdy jenom 
jako jeden list. Městy i obcemi se 
začaly šířit podpisové akce s pro-
testy.

Za situace, kdy ostatní prostřed-
ky spojení (telefony, televize, den-
ní  sk) byly zásahem interventů 

přerušeny nebo silně omezeny, se 
rozhlas stal řídícím a usměrňova-
cím centrem veškerého dění. Stále 
se dařilo ve většině redakcí deníků 
a časopisů za z  žených podmínek 
zajis  t zvláštní vydání svých  sko-
vin. Můžeme tedy konstatovat, že 
to byla především zásluha oběta-
vých pracovníků sdělovacích pro-
středků, díky níž již v ranních hodi-
nách prvního dne okupace nebylo 
snad v naší zemi člověka, který by 
neslyšel nebo nečetl Prohlášení 
předsednictva ÚV KSČ a další rezo-
luce, dopisy a osobní stanoviska. 
Rovněž můžeme konstatovat, že 
zásluhou stovek pracovníků sdě-
lovacích prostředků nepřerostl 
celonárodní odpor našeho lidu v 
krvavé masakry.    

 (pokračování příště)
dle B. Nebojsy 

„Normalizace, to je ono!“
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Poslední den v dubnu se na 
Bratrušíně konal již sedmý ročník 
„Bratrušínské traktoriády“. Letos se 
zúčastnilo rekordních 23 vozů, což 

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

Putování do výšin
ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

V neděli 13. května slavily 
všechny maminky svůj svátek a 
tradičně jsme při této příležitos   
uspořádali pochod, tentokrát na 
rozhlednu v Karasíně. 

To, že je Karasín co by kamenem 
dohodil od Dvořišť, si myslel kaž-
dý, dě   především. Když se nám 
však cíl různě vzdaloval či přibli-
žoval, podle kliček, které jsme ab-
solvovali během cesty, někoho by 
mohla přemoci bezmoc či panika, 
že k cíli nikdy nedojdeme. Naše 
nejmenší účastníky však vedlo ku-
předu hledání souřadnic a písmen, 
které měly vést k rozluštění závě-
rečné tajenky. To se všem zdárně 
podařilo a po obědě v podobě 
opečených špekáčků již nic ne-
bránilo tomu, abychom si zahráli 

Bratrušínská traktoriáda
je na naši malou obec překvapu-
jící. Začátek slavnostního výjezdu 
byl v 17:00 u fotbalového hřiště, 
kde došlo k seřazení vozů a dále se 

pokračovalo tradiční jízdou obcí za 
doprovodu místní veřejné bezpeč-
nos  . Akce byla zakončena poseze-
ním v kulturním domě a pálením ča-

rodějnic. Počasí se vydařilo a všichni 
byli spokojeni. Organizátorům a zú-
častněným děkujeme. Za obec Bra-
trušín Helena Filipi.

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST 
téma HUDBA A HUMOR   01  06 — 27  06  2018

ORCHESTR BERG

Kulturní dům, 19:30 hod.

pá 15 06
Bystřice nad Pernštejnem

PETER VRÁBEL  / dirigent
MARTIN ZBROŽEK / housle, dirigent

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

O noci Filipojakubské - 30. dubna, vzplál vel-
ký oheň i na kopci Horka v Domaníně, to aby dle 
pověs   ochránil naše stavení před zlými duchy. Za 
krásné teplé noci přišly na řadu i opečené párky, li-
monády a pro dospělé i 11֯ pivečko. 

Sbor domanínských dobrovolných hasičů vyslal 
na hasičské závody, které se konaly v Lísku v neděli 
20. 5. 2018, družstvo mužů a žen. Ženy se umís  -
ly na čtvrtém místě a mužské družstvo obsadilo 9. 
místo z celkového počtu 21 soutěžících družstev.

Také dětská taneční skupina Klakson se zú-
častnila dvou tanečních soutěží, a to v Pardubi-
cích a v Týniš   nad Orlicí, kde obsadila krásné 
4. místo.

Všechny srdečně zveme do našeho Pohádkové-
ho lesa u Borovinky v neděli 17. června 2018 od 
13 hodin na odpoledne plné pohádek, zábavy a 
soutěží pro dě  .

několik her, ve kterých dě   získaly 
sladkou odměnu. 

Nejradostnějším zážitkem bylo 
pouštění balonků, které nesly přá-
ní maminkám, z výšin rozhledny. 
Některé balonky jsme nacházeli 
cestou domů, jiné snad doletěly 
k tomu, komu byly adresovány. Je 
k neuvěření, kolikrát zvládly dě   
129 schodů rozhledny vyběhnout 
bez sebemenšího zaváhání, což se 
o některých dospělácích rozhod-
ně říci nedalo. Jelikož nám počasí 
přálo a výborné zázemí rozhledny 
nabízelo vše, co jsme potřebovali, 
poseděli jsme do odpoledních ho-
din a vydali se na zpáteční cestu. 
Tu již absolvoval každý dle svých 
možnos   pěšky nebo zajištěným 
odvozem.  

-kch-



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       9. strana

RŮZNÉ, KULTURA

21. 7. 2018

Festival minipivovarů

zábavní a vzdělávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

www.centrumeden.cz • www.facebook.com/centrumeden
vstupné v předprodeji v síti Ticketpro 249,-, na místě 350,- • změna programu vyhrazena

přijďte ochutnat piva sedmi regionálních pivovarů
grilování ― pivní soutěže ― noční ohňová show

MIDNIGHT COFFEE SESSION
QUANTI MINORIS

BUTY
BABYLØN

od 17 do 24 hod.

s koncertem kapely

BUTYaneb přírodní materiály
a jejich způsoby využití

zábavní a poznávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

16. 6. 2018 od 9. 30 do 18 hod.

www.centrumeden.cz     www.facebook.com/centrumeden
zpracovánı ́lnu, technického konopı,́ kopřivy a vlnyukázky práce na kolovratu a tkalcovském stavu přıŕodnı ́ kosmetika    lněné pivo    zábava pro děti pásmo pohádek    řemeslný jarmark

Den lnu

PRONÁJEM CAFE OHRADA
Vybavená restaurace Cafe Ohrada v blízkos   Centra Eden nabízí k pro-

nájmu své prostory. Možnost zajištění občerstvení a obsluhy. Kapacita je 
25 míst uvnitř a 40 míst na venkovní terase. V případě zájmu volejte na 
tel.: 731 152 540 nebo pište na provoz@centrumeden.cz 

Další informace a fotografi e naleznete na www.farmaeden.cz

KRÁSKA A ZVÍŘE
muzikál, v podání Divadla Beze Jména

BALADY & ROMANCE – ROCK FOR SKAUT

Blíží se premiéra dalšího představe-
ní Divadla Beze Jména. Tentokrát jsme 
se pus  li do velice náročného projek-
tu. V divadelní adaptaci animované-
ho „disneyovského“ muzikálu Kráska 
a zvíře, ožije příběh i postavy, které 
diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře 
popisuje pozoruhodný příběh bystré, 
krásné mladé dívky, kterou ve svém 
zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory 
strachu se spřátelí se zakletým zámec-
kým služebnictvem a uvědomí si, že 
se pod obludným zvířecím zevnějš-
kem ukrývá vlídná duše skutečného 
prince. V podání Divadla Beze Jména 
a jeho orchestru se můžete ponořit do 

nádherného děje a ještě krásnějších 
melodií. V hlavních rolích se předsta-
ví: Kráska: Alena Vorlová, Konvička: 
Natálie Munzarová, Zvíře: Lukáš Ku-
novský, Gaston: Tomáš Čech, Le Fou: 
Matyáš Exl, Otec: Daniel Hrůza, Sví-
cen: Jaroslav Vokurka, Hodiny: Mar  n 
Punčochář, Hrneček: Matyáš Křenek a 
další…. Hudební aranžmá: Pavel Šab-
acký. Scénář a režie: Mar  na Olivová. 
Děkujeme Městu Bystřice nad Pern-
štejnem za podporu. Premiéra: 24. 
6. 2018 v 18.00 Velký sál Kulturního 
domu. Reprízy: 25. 6. v 8.30, 10.00 a 
11.30 a 26. 6. – v 8.30 a v 10.00. 

Těšíme se na vás! Vaše DBJ

Milí hudební příznivci! 

Náš dlouho očekávaný kon-
cert v provedení rockové kapely 
a smyčcového orchestru je tu! 
Věříme, že na páteční večer před 
Pelíškem se těšíte stejně jako my. 
Koncert jsme vám slibovali již ně-
kolik let, ale příprava a realizace 
tohoto projektu je velmi náročná 
a podílí se na něm mnoho lidí a 

muzikantů, kteří obětují svůj čas, a 
tak není možné uspořádat takovou 
akci každý rok. Avšak nyní je vše 
připraveno. Program jsme sestavili 
na základě hlasování a návrhů ka-
pely i členů orchestru a výsledkem 
je zajímavý mix, který si, doufám, 
užijete. Zazní skladby od Arakai-
nu, B.S.P., Nightwish, Traktoru a 
…víc vám neprozradíme, abyste 
měli důvod přijít a zároveň podpo-

řit dobrou věc. Je důležité říct, že 
všichni účinkující se vzdali nároku 
na honorář. Peníze z dobrovolné-
ho vstupného pomohou při stavbě 
nové skautské klubovny. 

S činnos   skautů se můžete se-
známit před koncertem v době 
od 16.00 do 19.00 a užít si tak 
zábavné odpoledne určené ne-
jen dětem. Koncert pak začíná ve 
21h. Místa k sezení na lavicích a 

Prodej produktů Farmy Eden
Farma Eden nabízí k prodeji vejce od slepic z volného chovu 1 ks za 

3 Kč. Prodej probíhá od pondělí do pátku v době od 8 do 13 hod. v bílé 
hale vedle areálu Centra Eden, Nový Dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem 
(vchod přes zelená vrata). 

Objednávky a informace k prodeji získáte na tel.: 723 377 190 – paní 
Matušková.

židlích budou zajištěna, pod pó-
diem bude i dostatek prostoru 
pro stojící a tancech  vé diváky. 
Občerstvení na místě zajištěno. 
Doufejme, že nám bude přát 
počasí, v případě nepříznivého 
počasí se koncert uskuteční v KD 
Bystřice. Tak ahoj 29. 6. ve 21.00 
na in-line kruháči. 

Lenka Macháčková,
dirigentka
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Za krásnou přírodou rumunského Banátu

Návštěva Dr. Klutze v ZŠ TGM Mezinárodní dopis
„VZKAZ BUDOUCÍM GENERACÍM“ 

Žákyně naší školy, Nancy 
Balievová, se zúčastnila 47. 
ročníku Mezinárodní soutě-
že v psaní dopisů (pro mlá-
dež), kterou vyhlásil Mezi-
národní úřad Světové poš-
tovní unie. Její dopis „Vzkaz 
budoucím generacím“ zau-
jal porotu natolik, že získala 
první místo v rámci České 
republiky a postoupila do 
mezinárodního kola. To pro-
běhne v sídle Mezinárodní-
ho úřadu Světové poštovní 
unie ve švýcarském Bernu. 

Nancy gratulujeme a dr-
žíme pěs   i v dalším kole. 
Dopis naleznete na adrese: 
https://www.ceskaposta.
cz/o-ceske-poste/soutez-v-
-psani-dopisu

Pavla Benešová,
ZŠ Bystřice n. P.

Nádražní 615

Bystřické „Zpívám, zpíváš“ 
pojednadvacáté

Základní ško-
la T. G. Masa-
ryka a kulturní 
dům zahájily 
v pátek 18. 
května tře   

desítku přehlídek dětských pěvec-
kých sborů Zpívám, zpíváš, zpíváme. 
Všech 10 letošních účastníků nastou-
pilo s mnoha novými zpěváčky, ale 
na kvalitě vystoupení se to neprojevi-
lo. I   nejmenší dali do písniček svoje 

malá muzikantská srdíčka a dokázali 
dojmout nejednoho zkušeného do-
spělého posluchače. Zásluhu na tom 
mají především vedoucí sborů, kteří 
neúnavně vedou své svěřence krů-
ček po krůčku k pěveckým doved-
nostem. Poděkování patří nejen sbo-
rům, ale také partnerům přehlídky 
a všem, kteří se podíleli na hladkém 
průběhu této akce.

Jaroslav Sláma,
ředitel ZŠ TGM

Ve dnech 4. – 9. 5. 2018 jsme se 
vypravili do rumunského Banátu v JV 
Evropě. Této ekologické expedice se 
zúčastnili žáci tří škol, Gymnázia Va-
lašské Meziříčí, Uherský Brod a naše 
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 
615. V této oblas   žije česká národ-
nostní menšina, u které jsme si při-
pomněli nesmírnou odvahu a úsilí, 
kterou prokázali při osidlování toho-
to kraje. I dnes žijí těžkým životem, 
spojeným s velkou dřinou na polích a 
chovem dobytka. Vrá  li jsme se o ně-
kolik desítek let zpět, ale vše bylo vy-
nahrazeno pohos  nnos  , upřímnos-
  a ochotou nám dát co nejlepší jídlo 

– produkty tradičního hospodaření 
(domácí sýr, máslo, med, …) a uby-
tování, abychom se cí  li jako doma. 
Cílem našich expedic jsou země 
s nedotčenou, krásnou přírodou, 
kde můžeme načerpat novou energii 
a žáci mají možnost srovnávat pomě-
ry naší republiky s jinými zeměmi. 

A jaký byl program?
V Rumunsku jsme se projeli nej-

starší horskou železnicí v pohoří Se-
menic. Po příjezdu do vesnice Svatá 
Helena jsme se ubytovali a navš  vili 
místní základní školu, se kterou nás 
seznámila p. uč. K. Rohalova. Zde 
jsme vyzvedli výtvarné a literární 
práce žáků do mezinárodní „Dětské 
umělecké soutěže - Můj domov“. Při 
večerní procházce jsme se kocha-
li západem slunce z vyhlídky nad 
Dunajem na hranicích se Srbskem.

Další dny jsme putovali pěšky 
největším rumunským krasem do 
vesnic Gernic a Rovensko. Cestou 
jsme navš  vili vodní mlýnek v loka-
litě u Petra, kde jsme si vyzkoušeli 
semlít obilí na mouku. Z Roven-
ska jsme sestupovali zpět k Dunaji 
a na loďkách dopluli do Kazaňských 
soutěsek. Mohli jsme obdivovat 
průtočnou jeskyni Ponica, Veterán 
a vytesanou bustu dáckého krále 
Decebala. Popojeli jsme k zastávce 
Orient Expresu a „Bránou Orientu“ 
jsme se vydali zpět na cestu domů. 
Ve večerních hodinách jsme na-

vš  vili perlu Rakousko-Uherska, 
historické město Temešvár. V ran-
ních hodinách jsme přicestovali 
v pořádku zpět do ČR, obohaceni 
o nové poznatky a zkušenos  . Byla 
to naše 10. expedice.

Děkujeme Městu Bystřice n. P. 

za podporu ekologických ak  vit 
a krásné upomínkové předměty 
pro naše krajany, také panu ředi-
teli Mgr. Mar  nu Horákovi, že nám 
umožnil tuto expedici uskutečnit.

 Hana Kopecká, Dagmar Pivková 
 koordinátoři EVVO

 ZŠ Bystřice n. P. , Nádražní 615

V naší škole se snažíme dětem 
cizí jazyk co nejvíce přiblížit; ukázat 
jim jeho prak  cké využi   – ať už bě-
hem různých vícedenních výjezdů 
do zahraničí či jazykových pobytů, 
využíváním různých materiálů a po-
můcek v hodinách. Ve čtvrtek 10. 
května proto naši školu navš  vil pan 
Shelie Nielsen alias Dr. Klutz. Je to 
nesmírně energický a milý člověk, 
který naše žáky interak  vní formou 
seznámil se světadílem, ze kterého 

k nám do Čech přesídlil – s Austrálií. 
Své v  pné a poutavé vyprávění do-
plnil texty, fotkami a různými ukáz-
kami. Ochutnali jsme jednu typic-
kou australskou pochoutku – vege-
mite. Je to tmavá, velmi slaná hmo-
ta, která se vyrábí z kvasnic zbylých 
z výroby piva, zeleniny a koření; její 
chuť je podobná polévkovým do-
chucovadlům. V Austrálii se obvykle 
maže na pečivo, což mnohé z nás 
velmi překvapilo … inu, jiný kraj, 
jiný mrav. Dozvěděli jsme se spous-
tu informací o historii a původních 
obyvatelích – Aborgincích. Někteří 
odvážní také zkusili hru na původní 
a typický australský nástroj – did-
geridoo. Pan Nielsen díky svému 
dovádění a grimasám vykouzlil na 
tvářích našich žáků úsměvy; žáci se 
dobře bavili a zároveň se také učili. 
Po skončení představení jsme pana 
Nielsena ještě také trochu vyzpoví-
dali a vyzkoušeli naše konverzační 
dovednos  . Pro mnohé to byla ur-
čitě ta správná mo  vace do dalšího 
studia anglického jazyka. 

Eva Poláchová, ZŠ TGM
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I. turnus   9. – 13.7.  – výtvarný 1000 Kč
(max. 15 dě  )   – všeobecný 800 Kč (900 Kč)
II. turnus 16. – 20.7. – výtvarný  1000 Kč
(max. 15 dě  )   – všeobecný 800 Kč (900 Kč) 
III. turnus 23. – 27.7.  – všeobecný   800 Kč (900 Kč)
IV. turnus 30.7. – 3.8.  – všeobecný  800 Kč (900 Kč)
 V. turnus 13. – 17.8.  – modelářský  800 Kč (900 Kč)
(max. 10 dě  , od 9-   let)  
VI. turnus 20. – 24.8.  – počítačový  800 Kč (900 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě  , které nenavštěvují žádný krou-
žek v DDM. V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje 
(u výtvarného tábora je započtena spotřeba materiálu).

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora – 
hry, soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dě  !
Přihláška a platba je třeba nejpozději ve čtvrtek před začátkem 
turnusu! (č.účtu: 43-8385290227/0100)

Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM 
nebo na telefonu: 566 552 700, e-mail: ddmbynp@seznam.cz
www.ddmbystrice.webnode.cz

Dům dě   a mládeže 
Bystřice nad Pernštejnem                   

MĚSTSKÉ TÁBORY 2018

ČTYŘLÍSTEK 2018
Dům dě   a mládeže Bystřice nad 

Pernštejnem uspořádal v tomto 
školním roce již šestý ročník sou-
těže pro žáky 4. a 5. tříd s názvem 
Čtyřlístek. Jedná se o čtyřkolovou 
vědomostní a dovednostní soutěž 
pro čtyřčlenná družstva, kdy se 
každé kolo skládá ze čtyř soutěží a 
čtyř meziher. Letošním vítězem se 
v konkurenci sedmi škol stala Zá-
kladní škola Bystřice n. P., Nádražní 

615. Jako první škole se jí to v naší 
soutěži podařilo podruhé. 14. květ-
na jsme do školy dovezli zaslou-
ženou odměnu – putovní pohár, 
diplom a dort s ozdobami ve tvaru 
čtyřlístku. Na dortu si pochutna-
ly všechny dě  , které se z vítězné 
školy soutěže účastnily. Děkujeme 
paním učitelkám za přípravu svých 
žáků a těšíme se na další ročník.

Pracovníci DDM Bystřice n. P.

ZRCADLENÍ 2018

www.fotosoutez-bystricko.cz 

1. 
 

2.  

3.  !

Partne i sout
Projekt podpo
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

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

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 35

Socha TGM ve 
ves  bulu gymnázia
Socha je sestavená z modelu, podle nějž 

byla odlita Masarykova socha před lékař-
skou fakultou v Brně (2000). Model se ov-
šem získal z bystřického originálu Vincence 
Makovského a sestavené dílo bylo slavnost-
ně odhaleno v aule bystřického gymnázia 
6. března 2015. Model sestavila sochařka 
Miroslava Špačková.

Hynek Jurman

Pon  fi kální křesla z kostela 
sv. Vavřince

V majetku bystřické farnos   se 
kromě řady cenných uměleckých 
děl nachází i čtveřice pon  fi kálních 
křesel ze tře   čtvr  ny 18. stole  . Ča-
lounění opěráků tří menších zdobí 
(až dosud přesně neurčené) náměty 
z an  cké mytologie: Merkur a Argos, 
Pan a Syrinx a bohyně Juno. Všechny 
výjevy mají stejnou předlohu, to  ž 
karetní sadu Jeu de la Mythologie, 
kterou v roce 1644 objednal fran-
couzský kardinál Jules Mazarin kvůli 
vzdělání mladého Ludvíka XIV. Auto-
rem ilustrací byl italský rytec Stefano 
della Bella, vysvětlující texty sepsal 
básník Jean Desmarets de Saint-Sor-
lin a celý soubor vydal  skař Henri 

Le Gras, který byl rovněž vlastníkem 
autorských práv. Vyobrazení na opě-
rácích bystřických křesel mají opro   
svým předlohám nejen jiný, pře-
výšený formát, ale především jsou 
stranově obrácená. To naznačuje, 
že nevznikla přímo podle Jeu de la 
Mythologie, nýbrž podle – nejspíše 
pirátské – kopie (podobně stranově 
obrácené jsou např. i malby F. Š. V. 
Harovníka na zámku v Novém Měs-
tě nad Metují, které vycházejí z téže 
předlohy). Na bystřických křeslech 
byla využita kárová devítka (Merkur 
a Argos), piková šestka (Pan a Syrinx) 
a srdcová dáma (Juno).

Jan Pulkrábek

Pro zpříjemnění téměř letních dnů nabízíme našim čtenářům malý vý-
běr z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Čech Jakub  Jakubův cestovní deník
Diamond Lucy  Já a pan Jones
Koukalová Gabriela  Jiná Gabriela Koukalová
Liška Vladimír  Ztracené dějiny lidstva
McPartlin Anna  Poslední dny Rabbit Hayesové
Nesser Hakan  Muž bez psa
Patráková Mar  na  Psí bouda
Petro Josef  České klenoty UNESCO
Syruček Milan  Preziden  
Tieke Wilhelm  Konec mezi Odrou a Labem

Knihy pro mládež:
Brat Roman  Zlo nemá na kouzlo
Hlavinková Lucie  Projekt pes: smečka
Krolupperová Daniela Josí  u, k noze!
Lomová Lucie  Anča a Pepík. 5
Nečasová Simona  Slza touhy
Nikodemová Monika Skřítek Permoníček

Princ z knížky
Městská knihovna měla v pátek 11. května 2018 příležitost poprvé při-

vítat na své půdě loutkoherce Jana Hrubce s jeho Dřevěným divadlem. 
Představení s příhodným názvem Princ z knížky bylo určeno pro žáky 1. tříd 
bystřických ZŠ a našimi hosty byli rovněž žáci ze ZŠ Rozsochy a ZŠ Tyršova. 
Veselé pohádkové představení bylo ozvláštněno efekty s ohněm, které se 
dětem velmi líbily. Věříme, že nás pan Hrubec a jeho dřevění herci opět brzy 
navš  ví.

vděčnost, moudrou starostlivost a péči. Dnes už je nepovažujeme za posvát-
né, ale měli bychom se k nim chovat, jako by posvátné byly.“

Upřímná slova autorky mnoha knih PhDr. Marie Hruškové i fotogra  y 
a nakladatelky Mgr. Marie Holečkové nás na úterní podvečerní přednášce 
přivedla k zamyšlení nad vztahem nynějších generací nejen k přírodě, ale
i k sobě navzájem.

O památných stromech a jejich příbězích
„Stromy žily na Zemi dávno před lidmi a svými životy umožnily lidem 

existenci, od pradávna byly nenahraditelné pro užitečnost a ochranu, které 
lidem poskytovaly. Výjimečné ze stromů byly našimi dávnými předky pova-
žovány za sídla bohů. Stromy byly nepostradatelné dřív a mají význam i v 
současnos  , třebaže díky technickému pokroku a rozvoji civilizace jsou lidé 
nyní těmi silnějšími. Přesto i dnes stromy ozdravují ovzduší, udržují vláhu, 
brání zákeřnému větru a zásadně dotvářejí krajinu. Zůstávají domovem 
ptactva i hmyzu, svou malebnos  , krásou a osobitos   dokáží zapůsobit na 
člověka. Protože jsou stromy rostliny dlouhověké, za svého života mohou 
provázet více než devatero lidských pokolení. Za to všechno si zaslouží naši 

O pejskovi a kočičce
V pondělí 21. 5. 2018 patřilo dětské oddělení předškoláčkům z bystřic-

kých MŠ. Právě jim bylo určené divadelní představení Divadla KK O pejskovi 
a kočičce. Známé příběhy z knížek byly doplněny spoustou písniček a dětem 
i paním učitelkám se moc líbily.
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KULTURA

Pohádkové melodie se smyčcovým 
souborem Cvrčci

Červnové koncerty zaměřené na 
určité téma patří již tak trochu k tra-
dici smyčcového souboru Cvrčci. Za-
 mco v minulých letech jsme zkou-

mali krásu českých měst a kouzlo 
starých řemesel, letos jsme zaměřili 
pozornost na svět pohádek. V pro-
gramu, sestaveném ze známých po-
hádkových písniček a melodií, s námi 
spojí síly nejen zpěváci ze třídy Petry 
Špačkové, ale i akordeonisté ze třídy 
Dity Havlové. Diváci budou mít v prů-
běhu koncertu možnost ověřit si své 
znalos   pohádkových reálií ve spe-
ciálním „testu“, který jsme připravili 
ve spolupráci se členy Divadla Beze 
Jména Mar  ny Olivové. A v závěru se 
můžete těšit na lehce modernizova-
nou veršovanou verzi Perníkové cha-

loupky v podání členů divadelního 
souboru Ochotníci z Novoměstska a 
dalších hostů. Vzhledem k blížícímu 
se konci školního roku a prázdninám 
jsme se rozhodli pojmout celý pro-
gram s lehkou nadsázkou a okořenit 
ho špetkou pohádkového humoru. A 
protože naším hlavním cílem je vyvo-
lat na tváři posluchačů úsměv, výtě-
žek z dobrovolného vstupného bude 
věnován spolku Úsměváčci z. s., kte-
rý svým vystoupením pod vedením 
manželů Dudkových také zpestří náš 
koncert. Chcete-li se tedy pozi  vně 
naladit a zároveň trochu pomoci 
dobré věci, jste srdečně zváni v úte-
rý 19. června v 17 hodin do malého 
sálu kulturního domu. 

Josef Havel
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PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ - 3
Už 12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začal 1. května 2018 a potrvá až do konce října. Soutěžící sbírá na 

Bystřicku razítka (tři kusy může nahradit selfi e fotografi emi), odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legi  mace se může těšit na výhru. Letos 
se putuje po stopách sportovců Bystřicka. 

Účastníci soutěží o 13 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna na sezonu 2019 (za 9 správně vyplněných rubrik) a volnou vstupenku 
do Centra Eden pro sezónu 2019 mimo akci Fes  val minipivovarů (za 8 správně vyplněných rubrik).

Zakladatel Zlaté lyže

Ing. JOSEF JÍLEK 
(22. 2. 1886 – 12. 11. 1966 Praha)

Ing. Josef Jílek, rodák z Rovečného, 
propadl lyžování a osobně byl příto-
men na Červené pondělí 24. 3. 1913 
závodu, v němž v Krkonoších umrz-
nul Bohumil Hanč i s kamarádem 
Vrbatou. Josef Jílek pak podporoval 
Hančova ještě nenarozeného syna. 
O tři dny později byl Hanč pochován 
v Jilemnici a na pohřeb přijeli i jeho 
žáci a přátelé z Nového Města na 
Moravě.

Z Jílka se stal mezinárodní rozhodčí 
a jednatel Svazu lyžařů ČSR. Jako člen 
Čs. olympijského výboru se účastnil 
ZOH 1924 a 1928. V r. 1930 dojel au-

tem na zasedání MOV do Barcelony 
a následně objel celou Evropu. Oženil 
se až v 57 letech. Když mu kamará-
di vytkli, že se Vysočině odrodil, da-
roval v r. 1933 10 zlatých dukátů na 
pres  žní cenu. Byla z nich ulita zlatá 
lyže, kterou předal slavnostně no-
voměstským představitelům 5. 11. 
1933. Zrodil se tak závod Zlatá lyže 
Českomoravské vrchoviny. Původ-
ně šlo o závod sdružený a první dva 
ročníky (1934, 1935) vyhrál Bohuslav 
Musil. Od roku 1972 se jedná o závod 
ryze běžecký, ale původní trofej už k 
mání není. Do trvalého držení ji získal 
pě  násobný vítěz Bohumil Kosour 
(1939–1942,1949). 

Světoběžník Ing. Josef Jílek je po-
chován v Rovečném.

Boxerský reprezentant

JIŘÍ VOGT 
(1. 4. 1938 Štěpánov n. Svr.)

Při jedné návštěvě manželů Vogto-
vých u rodičů ve Štěpánově se naro-
dil syn Jiří. Jako chlapec sem dojížděl 
za prarodiči, ale bydlel ve Žďáře, kde 
z něj vyrostl skvělý boxer.

Ve Žďáře začal Zdeněk Juračka 
v roce 1953 trénovat mladé zájemce. 
Jedním z prvních byl právě Jirka Vogt, 
tehdy teprve patnác  letý! Už na 
konci roku 1953 se stal krajským pře-
borníkem v Jihlavě mezi dorostenci 
právě i „načerno“ postaršený Vogt. 

V roce 1954 získal Žďár už 7 kraj-
ských přeborníků, ve své věkové ka-
tegorii vyhrál zase Jirka Vogt. Ten se 
stal vzápě   v Krnově dorosteneckým 

přeborníkem Moravy, vyhrál kvalifi -
kaci do přeboru republiky a na něm v 
Otrokovicích prohrál až ve fi nále s Tö-
kölym ze Spišské Nové Vsi. Ovšem už 
v říjnu 1954 se stal Jiří Vogt v pérové 
váze do 57 kg dorosteneckým mis-
trem republiky rohovnických oddílů 
DSO Spartak v Praze před několika  -
sícovou návštěvou!

Hned 3. ledna 1955 porazil Vogt 
v kvalifi kaci v pražské Lucerně před 
2 000 diváky brněnského Hrbatu 
a byl zařazen do širší reprezentač-
ní nominace na ME do Berlína. Při 
reprezentační premiéře v Bulhar-
sku prohrál na body, když první dvě 
kola zkušenému bulharskému re-
prezentantovi velmi dobře vzdoro-
val. I v tomto roce se stal krajským 
přeborníkem. Reprezentoval pro   
Berlínu a už jako 17letý byl přeřazen 
mezi muže. Boxoval pak dva roky za 
brněnské oddíly ZJŠ a Rudá hvězda. 
V roce 1956 vyhrál krajské přebory 
v Třebíči a zúčastnil se mistrovství re-

publiky na pražské Štvanici za účas   
112 boxerů. Konkurence dospělých 
byla nad jeho síly, ale skončil na solid-
ním 7. místě. Reprezentoval pak pro   
Maďarsku a podílel se na vítězstvích 
žďárského oddílu i krajského výběru 
pro   Východočechům.

Krajské přebory 1957 se konaly ve 
Žďáru, domácí postavili 15 borců a 
z nich 10 získalo  tul. Samozřejmě i 
J. Vogt. Totéž zopakoval v roce 1958 
v Třebíči. Na mistrovství Moravy byl 
3., ale na mistrovství republiky v Os-
travě prohrál až ve fi nále. Pus  l z ru-
kou vyhrané utkání s Takacsem, jenž 
byl v 1. kole počítán, ale i 2. místo 
bylo mezi muži velkým úspěchem! 
Pro   NDR pak reprezentoval jak za 
juniory, tak i za muže. Krajským pře-
borníkem se stal i v roce 1959.

Jiří Vogt byl opakovaně přeborní-
kem kraje a Moravy, jednou přebor-
níkem ČSSR a jako reprezentant byl 
zařazen do olympijské přípravy pro 
OH v Melbourne. Odmaturoval na 
žďárské průmyslovce, ale současně 
v r. 1959 omarodil s kos   pravé nohy, 
šel na těžkou operaci a s boxem 
musel skončit! Později stavěl jachty 
a závodil na nich. Také se stal horo-
lezcem, zlezl nejen Vysokou skálu ve 
svém rodiš  , ale zdolal i mnohé alp-
ské vrcholy v čele s Ma  erhornem, 
Jung Frau a Mont Blanckem. 

Hynek Jurman

Použitá literatura: 
Jurman, H.: Ozvěny Vysočiny, Jur-
man, H.: Spěte sladce! aneb Příběhy 
hřbitovů. Foto: rodinné archivy.

TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu
28. – 29. 4. 2018 Brno Sokol Cup mládeže
Kadetky + Juniorky: 1. místo Isabela Sedláková, 3. místo Eliška Malíčková, 
5. místo Michala Ileková, 18. místo Aneta Sapanelová 
Žáci: 13. místo Vojtěch Holemý
Kade   + Junioři: 3. místo Vojtěch Holemý
Žačky: 1. místo Michala Illeková

12. 5. 2018 Jesenského memoriál USK Praha
Senioři: 2. místo Marek Totušek, 3. místo Robert König 
Junioři: 1. místo Marek Totušek, 2. místo Robert König 

12. 5. 2018 Memoriál Marie Krůbové USK Praha 
Seniorky: 2. místo Isabela Sedláková, 5. místo Eliška Malíčková, 6. místo Mi-
chala Illeková, 
11. místo Kateřina Jakubcová a 14. Aneta Sapanelová
Juniorky: 1. místo Isabela Sedláková. 3. místo Eliška Malíčková, 
4. místo Michala Illeková, 11. místo Aneta Sapanelová

19. – 20. 5. 2018 MČR Ostrava
Junioři: 1. místo Marek Totušek, 2. místo Robert König, 18. místo Vojtěch 
Holemý, Marek Totušek – vítěz českého poháru (nejvíce bodů ze všech turnajů)

Junioři – družstva: 1. místo Sokol Bystřice n. P. (ve složení: Totušek, König, 
Holemý)
Juniorky: 2. místo Isabela Sedláková, 3. místo Michala Illeková, 
10. místo Eliška Malíčková
Mini žáci: 15. místo Ladislav Hašek
Mini žačky: 1. místo Daniela Prokešová, 3. místo Barbora Hašková, 
18. místo Sofi e Karafi átová
Mini družstva (smíšená): 4. místo Sokol Bystřice n. P. (ve složení: Prokešová, 
Hašková, Karafi átová, Hašek)
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DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 
s SK Bystřice nad Pernštejnem   

Bystřický fotbal pomáhá
5. ROČNÍK CHARITATIVNÍ TURNAJ MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 

17. ČERVNA 2018 V BYSTŘICI N. P.    
fotbalový stadion SK Bystřice n. P.

Začátek: 10:00 hod. – ukončení v cca 16:00 hod.  
Startují:  hráči narození 1. 1. 2009, hráčky narozené 1. 1. 2008 a mladší
Doprovodný program:  
Skákací hrad, trampolína, tvořivé dílny, malování na obličej, projížďka na 
koních, canisterapie, prohlídka hasičského auta, střelba ze vzduchovky, 
alkoholové brýle, soutěže s tema  kou přiblížení života osob s pos  žením 
a mnoho dalšího. Součás   programu je také bohatá tombola, ve které 
každý los vyhrává a dražba dresů.

Předsedou charita  vního turnaje je Petra Königová, vedoucí Denního 
stacionáře Rosa. 
Turnaj řídí: Milan Hronec, tel. č. 775 574 892 přípravka SK Bystřice n.P.  

Tak jako loni i letos SK Bystřice nad 
Pernštejnem pořádal na svém stadio-
nu pro první stupeň základních škol a 
školek z Bystřice n. P. a nejbližšího oko-
lí Dětský sportovní den.  Akce , která 
proběhla 28. 5. 2018 dopoledne,  se 
zúčastnilo celkem 411 dě    z těchto 
škol a školek: ZŠ Nádražní, ZŠ Vír, ZŠ 
Lísek, ZŠ Dalečín, ZŠ Písečné, MŠ Byst-
řice n. P., MŠ Vír, MŠ Věchnov + druži-
ny ze ZŠ TGM. Na hřiš   jsme pro dě   
připravili 10 soutěžních a 4 zábavné 
stanoviště, včetně skákacího hradu. 
Největší úspěch u dě   mělo: koulení 
fi t-ballu, překážková dráha, fotbálek 
a samozřejmě skákací hrad. Každé 
dítě dostalo zdarma malé občerstve-
ní a odměnu za absolvování úkolů. 
Paní učitelky a dozor od nás dostaly 
koláčky a kávu. Vybraným, sportovně 
a motoricky nadaným dětem jsme 
rozdali pozvánky na trénink přípravek 
a samolepku s motem „pojď s námi 
trénovat“. Pořadatelsky službu zajišťo-
valo 8 trenérů SK Bystřice n. P., 4 hráči 
A-mužstva, 2 maminky malých fotba-
listů SK Bystřice a 12 zapůjčených stu-
dentů z bystřického gymnázia. 

Akce byla opět hodnocena velice 
kladně od učitelů jednotlivých škol a 

školek, navíc máme už i první pozi  v-
ní ohlasy od rodičů. Na první trénink 
přípravek po sportovním dni přišlo 
několik nových fotbalových nadějí, 
které se podařilo odtrhnout od mobi-
lu a počítače. A to bylo hlavním smy-
slem akce, ukázat dětem, že sport je 
zábava, při které se mohou realizovat. 
Dobrou partu kamarádů, kteří spolu 
hrají a mají společný cíl, nelze nahradit 
žádnou skupinou přátel na facebooku 
. Na tento Dětský sportovní den ply-
nule navazují  vstupní tréninky bystřic-
ké fotbalové přípravky , které se konají  
každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 
18:30  na stadionu SK Bystřice n. P. až 
do konce června. 

Pokud přemýšlíte, že by Vaše 
ratolest měla přestat s lenošením 
a začít něco dělat, neváhejte a přijď-
te s ní k nám na vstupní trénink.  Rád 
bych  mto poděkoval všem zúčastně-
ným pořadatelům, že si udělali volno 
a s akcí pomohli. A zapomenout ne-
smím samozřejmě ani na zúčastněné 
školy a školky. Doufám, že se příš   rok 
na stadionu sejdeme zase.   
Milan Hronec, přípravka SK Bystři-
ce nad Pernštejnem,  h  ps://www.

facebook.com/skbystrice/
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TENISOVÁ ŠKOLIČKA 2018
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve dnech 25. - 29. června 

2018 pořádat v tenisovém areálu u koupaliště další ročník tenisové školičky 
pro dě   ve věku od 6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci sezná-
mí se základy této krásné hry na celý život. Tenisová školička bude probíhat 
denně a začne v pondělí dne 25. 6. 2018 v 16:00 hod. Cena je 500,-Kč/dítě. 
Dě  , které nemají vlastní tenisové rakety, si je budou moci na školičku zapůj-
čit. Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly buď osobně, nebo 
telefonicky na čísle 566 551 098.

Dlouhodobé soutěže 2017/18 ve sportovní hale

Bowling 1. liga 
Božkov Boys 145 bodů  
DUKOS  143 bodů 
(Dukos 2 vítězství ze 3 vzájemných 
zápasů)
Colas I.  143 bodů  
Železárny Štěpánov 137 bodů 
Areál sportu 131 bodů
GEAM  125 bodů 
Amazonky 100 bodů
BWC Zubří   88 bodů

Bowling 2. liga 
Mega-Tec  194 bodů  
Colas II.  185 bodů  
Relax  181 bodů 
SPH stavby 165 bodů 
Rathgeber 161 bodů 
Lesoňky  135 bodů

Nejvyšší nához obou soutěží Novotný 
Zdeněk (BWC Zubří) 243 bodů

Kuželky 
Wera Werk 30 bodů 
Areál sportu 24 bodů 
Renegade 14 bodů
BVK    4 body

Nejlepší průměr
Švanda Jiří (Wera) 258,9 bodu
Bukal Tomáš (Wera) 244,0 bodu
Čížek Jaroslav (Areál sportu) 237,2 bodu
Nejlepší žena Gregorová Benešová 
Kateřina (Renegade) 214,1 bodu
Nejvyšší nához Mašík Zdeněk (Areál 
sportu) 284 bodů

Areál sportu a kultury uspořádal 
již 14. ročník dlouhodobé soutěže 
v bowlingu a 13. ročník soutěže v ku-
želkách. Soutěže probíhaly každý tý-
den od září do dubna a celkem se jich 
zúčastnilo 165 hráček a hráčů fi rem 
a týmů z Bystřice a okolí. U bowlingu 
jsme hráli tříkolově v 1. a 2. lize. 1. 
liga byla osmičlenná, 2. liga pak deví-
 členná. V 1. lize nastoupilo 53 hráčů 

a hráček a tentokrát vyhrálo družstvo 
Božkov Boys. Nejlepším hráčem a 
hráčkou s  průměrným náhozem 
181,4 bodů se stala Alena Kadlecová 
(Božkov Boys). Ve 2. lize nastoupilo 
64 hráčů, zde zvítězilo družstvo Me-
ga-Tec a nejlepšího průměru dosáhl 
výkonem 167,7 bodu Pavel Karásek 
(Lesoňky), nejlepší ženou se stala 
Hana Kopecká (Dallas) s průměrem 

143,0 bodu. Nejvyšší nához v obou 
soutěžích měl Zdeněk Novotný (BWC 
Zubří), který nahrál 243 bodů.

Kuželky se tentokrát z důvodu 
nižšího počtu družstev hrály šes  -
kolově a ve 4 družstvech nastoupilo 
30 soutěžících. Vítězství opět získalo 
družstvo  Wera Werk, hráčem s nej-
lepším průměrem byl s výkonem 
258,9 bodu Jiří Švanda (Wera Werk), 

nejlepší ženou Kateřina Gregorová-
-Benešová (Renegade) výkonem 
214,1 bodu. 

Soutěž jednotlivců „Kuželky Tour 
2017/18“ měla osm turnajů, z nichž 
se započítávalo 6 nejlepších výsledků 
a vítězem se stal se ziskem 93 bodů 
Tomáš Bukal (Wera Werk). 
„HCP turnaj“ v kuželkách vyhrál Lu-
boš Císař (BVK). 

Dallas  134 bodů     
Uplavala Team 123 bodů
Rekreantky   18 bodů

Nejlepší průměr
1. liga
Kadlecová Alena (Božkov) 181,4 bodu
Mar  nek Jan (Colas I.)  179,2 bodu 
Procházka Petr (GEAM) 173,7 bodu
Nejlepší žena Kadlecová Alena 
(Božkov) 181,4 bodu

2. liga
Karásek Pavel (Lesoňky) 167,7 bodu
Kubík Sláva (Rathgeber) 164,6 bodu
Křenek Fran  šek (Colas II.) 162,8 bodu
Nejlepší žena Kopecká Hana 
(Dallas) 143,0 bodu

KUŽELKY TOUR 2017/18
Bukal Tomáš 93 bodů 
Švanda Jiří 89 bodů 
Čížek Jaroslav 86 bodů 
Mašík Zdeněk 79 bodů 
Holý Luboš 68 bodů
Střešňák Mar  n 67 bodů

HCP turnaj v kuželkách
Císař Luboš (BVK) 269,4 bodu
Mašík Zdeněk (Areál sportu)  
  264,0 bodu
Lukeš Jiří (BVK) 252,5 bodu 
Čížek Jaroslav (Areál sportu)  
  244,4 bodu
V září zahájíme další ročník těchto 
soutěží a zveme mezi sebe další zá-
jemce.

ZM

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ČERVEN-ČERVENECČERVEN-ČERVENEC 2018 2018

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

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

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

ČERVEN
   2.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
   3.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
   9.6. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160 
10.6. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130 
16.6. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925  
17.6. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010 
23.6. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326 
24.6. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131 
30.6. lékař stomatolog, Roman Baliuk, zdrav. středisko Křižanov, 731 495 380,
  566 522 218  
ČERVENEC   
  1.7. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
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Bohuňovská traktoriáda posedmé

Volejbalový turnaj „Věženská 
plácačka“ po osmé

19. května 2018 se ve Věžné ko-
nal již osmý ročník volejbalového 
turnaje smíšených družstev ve vo-
lejbale. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 
5 družstev (2 družstva z Věžné, 
Doubravník, Věchnov + Býšovec, 
Doubravník + Nedvědice).

Za  mco v okolních (často vět-
ších) obcích, které se původně turnaje zúčastňovaly, dnes už nejsou schop-
ni poskládat ani jeden šes  členný tým, ve Věžné nadšení pro volejbal stále 
trvá a jsme schopni sestavit dvě družstva. Na našem volejbalovém hřiš   se 
scházíme pravidelně 3x týdně a plácání nás stále baví.

Do sobotního turnaje nastoupila všechna družstva s obrovským nasa-
zením a po více než šes  hodinových  vyrovnaných zápasech dospěl turnaj 
do velmi napínavého fi nále, kde se utkalo družstvo Věžné s Doubravníkem. 
Doubravník vyhrál první set těsně 27:25 a ve druhém setu za stavu 11:10 
pro Věžnou nás zastavila bouřka s prudkým deštěm a kroupami. Z hřiště se 
stalo brouzdaliště, a tak se fi nalisté dohodli, že vítězem bude tým, který má 
vyšší počet vítězných míčů, což bylo družstvo z Doubravníka. Putovní plácač-
ka tak po letech opět opus  la Věžnou. Na tře  m místě se umís  lo družstvo 
z Věchnova a Býšovce. 

Děkujeme všem hráčům za jejich sportovní výkony a blahopřejeme ví-
tězům.                                                                                                   Jana Vrbková

SBOR ČCE v Rovečném pořádá 

v neděli 24. června 2018

koncert

„Zvonky dobré zprávy“
„Zvonky dobré zprávy“ je hudební soubor hry na ruční zvonky. 

Vznikl 6. července 2011. Je první a jediný 

v celé České republice.  Dirigentkou je J. Wiera Jelinek.

Začátek – 14:00 hodin v evangelickém kostele v Rovečném.

V tradičním termínu, a to posled-
ní dubnovou neděli s datem 29. 4., 
se již po sedmé konala v Bohuňově 
traktoriáda, kterou pořádali místní 
hasiči. Bylo to pěkné setkání maji-
telů, příznivců a fandů motorových 
pomocníků.

Každý ročník je v něčem jiný a v ně-
čem rekordní. Stejný zůstává pouze 
prostor, kde celá akce probíhá,  m je 
prostranství okolo kulturního domu. 
Je to místo sice malé, ale s dobrým zá-
zemím, kde je pevno a čisto pod noha-
mi. Bylo zde připraveno občerstvení, 
prodejní stánky i skákací hrad pro dě  .

V letošním ročníku bylo k vidění 
111 kousků techniky, a to převážně 
traktorů. Vedle sebe stály doma po-
stavené, dětské šlapací traktory, his-
torické unikáty, ale také zcela nové 
moderní stroje. Jejich majitelé přijeli 
z okolí i hodně vzdálených míst, větší 
část strojů přijela po vlastní ose, jiné 
byly dovezeny. Zúčastněné stroje do-
stávají originální nálepku, na někte-
rých exponátech bylo k vidění všech 

sedm známek.
Program bývá každý rok pozmě-

něný, aby se celá akce nestala jedno-
tvárnou. Po spanilé jízdě všech strojů 
obcí následovaly různé soutěže. Bez-
konkurenčně největší zájem o soutěže 
byl od nejmenších návštěvníků. Od 
dě  . Ty si zcela evidentně odpoledne 
užily. Možnos   jízdy zručnos   na šla-
pacím traktůrku využilo 68 capartů. 
Ti silnější si vyzkoušeli koulení pneu-
ma  ky, nebo házení pneuma  ky na 
cíl. Podobné soutěže měli i dospělí. 
Se svými železnými koňmi měli navíc 
soutěž v přetahování, či couvání s růz-
nými vleky. Oživením byla i soutěž 
ve startování Zetoru 25 ruční klikou, 
nebo pi   piva. 

Pořadatelé děkují všem účastníkům 
a návštěvníkům, kteří do Bohuňova 
přijeli a  m akci podpořili. Také děku-
jeme všem sponzorům. 

Těšíme se na příš   rok, že se po-
slední dubnovou neděli setkáme při 
dalším ročníku.

Za SDH Bohuňov Vít Mičín

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou Vás zve na koncert

20. června 2018 v 17:00 
v Galerii z ruky v Křížovicích

LABYRINT ZPÍVÁ 15 LET
zazní písně různých žánrů doplněné přednesem 

Ivany Valešové
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V ROVEČNÉM TO ŽIJE!

Metalový svátek: Ve Ždánicích vystoupí tři kapely
Moravská metalová kapela Silent 

Stream of the Godless Elegy, mladá 
brněnská neo gothic metalová for-
mace Tezaura a plzeňský Interitus 
vystoupí v sobotu 23. června 2018 na 
fes  valu ve Ždánicích u Bystřice nad 
Pernštejnem. Hudební lahůdka star-
tuje v půl deváté večer. 

Autor: ZDENĚK DRLA (zwd)
Sobotní večer plný skvělé muzi-

ky odstartuje ve Ždánicích brněnské 
Tezaura. Mladá kapela si během své 
krátké existence (vznikla v roce 2010) 
získala početné publikum. Její videoklip 
Heavenhell zhlédlo na You Tube už 
takřka jeden a půl milionu uživatelů! 
Neo gothic metalová formace má za 
sebou řadu vystoupení nejen v Česku, 
ale i v Rakousku, Polsku, Maďarsku a 
na Slovensku. Před půldruhým rokem 
vydala Tezaura v pořadí druhé album 
Heartcore s  tulní skladbou In the 
Clouds. Skupina v čele s charizma  c-

Poslední dubnový den se 
už počtvrté na louce u kou-
paliště konalo tradiční pále-
ní čarodějnic. Akce začínala 
už v 17 hodin soutěžemi 
pro dě   a nechyběl ani ská-
kací hrad. Večer pak dlouho 
do noci patřil dospělým. 
Díky krásnému počasí se 
všechno vydařilo a my se 
těšíme opět na další rok.        

V neděli 20. května první 
malá skupinka odvážlivců 
uspořádala 1. Rovečínské ku-
frování. I přes malý počet prodejců se 
přišli občané, nejen Rovečného, po-
dívat a většina odcházela s drobnými 
úlovky a úsměvem na tváři. Příš   

společná akce - Dětský den, se bude 
konat 10. června v neděli od 14 hodin 
na místním fotbalovém hřiš  . Všichni 
jsou srdečně zváni.                           H.B.

Bystřické Centrum společných služeb 
pomáhá starostům členských obcí

kou zpěvačkou Lori s výrazným altem 
a nekonvenční pódiovou show si zak-
ládá na výrazném zvuku kláves. Lori je 
proslulá svými originálními kostýmy a 
bublifukem, který nechybí při žádném 
vystoupení, jenž nepostrádá pořádnou 
dávku sex-apeallu a metalové energie. 
Skupina Tezaura už ve Ždánicích vystu-
povala v předchozích dvou letech.

Druhou kapelou, která nasype do 
posluchačů pořádnou dávku decibe-
lů, bude moravská folk-doom-me-
talová formace Silent Stream of the 
Godless Elegy. Skupina funguje na 
metalové scéně už přes dvacet let a 
v její tvorbě se snoubí drsná hudba s 
poe  kou moravských folklorních pís-
ní. "Silen  " jsou několikanásobnými 
držiteli žánrové ceny Akademie popu-
lární hudby Anděl. Koncertují nejen v 
Česku, ale i v zahraničí. Fanoušci je už 
mohli slyšet v Holandsku, Belgii, Ně-
mecku, Švýcarsku, Rakousku, Polsku 

a Maďarsku. Vystoupení kapely 
Silent Stream of the Godless 
Elegy startuje ve 22 hodin. Přesně 
o půlnoci vtrhne na pódium Inte-
ritus. Plzeňská formace hraje už 
takřka čtvrt století symfonický go-
thic metal s příjemným ženským 
vokálem. Na svém kontě má čtyři 
studiová alba a na jarních koncer-
tech představuje další novinky.

Už jen krátké představení 
účinkujících slibuje při kon-
certu ve Ždánicích v sobotu 23. 
června 2018 zajímavý hudební 
zážitek. Vstupenky v ceně 160 
korun budou k dostání na místě. 
Koncert pořádá SDH Ždánice ve 
spolupráci s obcí Ždánice. 

Koncert podpořily fi rmy WERA, 
Kovo Ropák, MEGATEC, JTJ, Žele-
zárny Štěpánov, iSJV a Daniel Art 
Tatoo.

Program fes  valu:
20:30 Teazura
22:00 Silent Stream of the Godless  
 Elegy
24:00 Interitus

V polovině roku 2016 vzniklo 
v rámci Mikroregionu Bystřicko tzv. 
Centrum společných služeb díky 
projektu „Posilování administra  vní 
kapacity obcí na bázi meziobecní spo-
lupráce“, zkráceně také „Centra spo-
lečných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4
.74/0.0/0.0/15_019/0003017, tento 
projekt celorepublikově zaš  ťuje 
SMO ČR. Naše Centrum již tře  m ro-
kem úspěšně pomáhá starostům s je-
jich agendou, která má opravdu široký 
záběr. Největší zájem je již tradičně o 
dotační poradenství, což dokládá vy-
jádření pana starosty z obce Radkov, 
které je uvedeno níže. Za významný 
krok vpřed považujeme v tomto roce 
zřízení pozice pověřence pro ochranu 
osobních údajů, kterého mezi sebou 

sdílí členské obce a jejich příspěvkové 
organizace. Náš svazek tak reaguje 
na nové Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislos   se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto úda-
jů (zkráceně „Nařízení GDPR“). Jsme 
velice rádi, že díky projektu CSS jsme 
mohli v rámci svazku zřídit tuto pozici 
a poskytnout tak pomoc se zavede-
ním této nové agendy v rámci našich 
členských obcí. Centrum společných 
služeb Mikroregionu Bystřicko má 
nyní opravdu smysl, říkají naši staros-
tové při návštěvě členských obcí. 

-vb-
Manažerka CSS 

Mikroregionu Bystřicko

Úspěšný počin obce Radkov
Dne 10. 5. 2018 obdržela obec 

Radkov díky nezištné pomoci Mi-
kroregionu Bystřicko s dotacemi 
hasičský automobil pro JSDH obce 
Radkov. Na fotografi i jsou předává-

ny klíče od vozidla panu starostovi 
Karlu Vonešovi panem Tomášem 
Entlicherem, zástupcem fi rmy Po-
žární bezpečnost s.r.o.

Starosta obce, Karel Voneš
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ŘÁDKOVÁ   INZERCE
 SEČENÍ A MULČOVÁNÍ trávy tel.: 608 065 337

 KOUPÍM RD v Bystřici n.P. nebo okolí cca 30 km. Zahrádka 
výhodou. Tel.: 737 669 542. 

 KOUPÍM byt, pokud možno s balkónem. Volejte, nebo sms 

 732 369 404       

„BEREŠ DROGY? NO TAK SE BĚŽ LÉČIT, NE?!?!“

RŮZNÉ

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz výhodou 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  
- nadstandardní finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

Slova, jež klien   Kontaktního a poradenského centra Spektrum (slango-
vě káčko) slýchávají od svého okolí velmi často. Od své rodiny, přátel, zná-
mých či lékařů… Od těch, kteří si přejí, aby se ze závislos   dostali. Opus  t 
drogový svět a začít žít „normálně“ však není vůbec tak snadné, jak se zdá. 

 Nadprůměrné výsledky
„Počet klientů, kteří se loňský rok 

rozhodli pro léčbu, byl nadprůměr-
ný. Obvykle jde o jednoho až dva 
klienty ročně. V roce 2017 to však 
bylo klientů dvanáct. Tři klien   po 
proběhlém detoxu pokračovali v léč-
bě v psychiatrické nemocnici či v te-
rapeu  cké komunitě. Další tři klien   
zvolili ambulantní léčbu ve žďárské 
Adiktologické ambulanci Kolping. 
Dva klien   ak  vně řešili nástup do 
terapeu  ckých komunit, bohužel 
už nevíme, zda nastoupili či nikoliv. 
A poslední čtyři klien  , kteří se od-
hodlali k léčbě, ať už se jednalo o ko-
munitu, psychiatrickou nemocnici či 
adiktologickou ambulanci, nakonec 
do léčby nenastoupili,“ upřesňuje si-
tuaci Barbora Augustýnová, vedoucí 
Kontaktního a poradenského centra 
Spektrum, které poskytuje sociální 
služby pro uživatele drog v okresech 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 
„Klientům poskytujeme podpůrné 
prostředí, kde jsou přijímáni bez 
předsudků. Nabízíme jim zdravotní 
materiál nutný k bezpečnější apli-
kaci, informace z různých oblas  , 
zdravotní ošetření, poradenství či 
testování na pro  látky infekčních 
nemocí. Pracujeme také s mo  vací 
klientů ke změnám. Každé rozhod-
nu  , které směřuje k abs  nenci, byť 
nakonec k léčbě nedojde, je krokem 
dopředu,“ říká pracovnice Jana Peš-
ková. „Je nutné podotknout, že ně-
kteří klien   jsou schopní abs  novat 
bez jakékoliv ins  tucionální pomoci. 
V takových případech pak nabízíme 
alespoň individuální poradenství 
zaměřené na podporu v abs  nenci 
a prevenci relapsu,“ doplňuje pra-

covnice Anna 
Novotná.

Kontaktní 
a poraden-
ské centrum 
S p e k t r u m 
je ve Žďáru 
nad Sázavou 
provozováno 

Kolpingovým dílem České republi-
ky. Jedná se o programy Kontaktní 
centrum a Terénní program, které 
poskytují sociální služby uživatelům 
drog a blízkým osobám uživatelů 
drog. V roce 2017 mělo KPC Spekt-
rum v okresech Žďár nad Sázavou a 
Havlíčkův Brod 237 klientů. Základ-
ním prostředkem práce s klientem 
je rozhovor, kdy pracovníci pomá-
hají klientům s řadou problema  c-
kých situací a zároveň je mo  vují k  
bezpečnějšímu užívání drog, čímž se 
minimalizují zdravotní rizika spojená 
především s injekční aplikací (pře-
nos infekčních onemocnění, vznik 
zdravotních po  ží jako jsou záněty, 
abscesy apod.).

Zařízení je součás   celostátní, 
krajské i městské sítě zařízení půso-
bících v drogové prevenci. Je fi nanč-
ně podporováno Úřadem vlády Čes-
ké republiky, Krajem Vysočina, Žďá-
rem nad Sázavou a dalšími městy, 
kde je provozován terénní program. 

Kontaktní a poradenské cent-
rum v oblas   drogové problema-

 ky Spektrum
Poslání: Poskytujeme informace, 

poradenství a zdravotní materiál li-
dem užívajícím nelegální návykové 
látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře 
ohroženi jejich užíváním. Dále posky-
tujeme poradenství a informace ro-
dičům a všem, jejichž blízcí se dostali 
do kontaktu s návykovými látkami. 
Působíme jako lokální centrum pro 
poskytování informací a doporučení 
v oblas   závislos  . Služby poskytuje-
me ambulantní a terénní formou v 
okresech Žďár n. S. a Havlíčkův Brod.

Základní informace jsou uvedené 
na h  p://www.spektrum.kolping.cz/. 
Provozní doba je každý všední den od 
8:00 do 16:00 hodin. 

Barbora Augustýnová, vedoucí zaří-
zení, 606 064 881, barbora.augustyno-
va@kolping.cz

Václav Dobrovolný, ředitel organiza-
ce, 608 555 042, vaclav.dobrovolny@
kolping.cz 

Nemocnice Nové Město na Moravě p.o. 
(pokračování ze str. 1)

Náklady na stavbu, které dosáhnou 80 milionů korun, pla   zřizo-
vatel nemocnice – Kraj Vysočina. Bohužel mobilní vybavení pokojů 
a ambulancí není součás   nové budovy. Proto nutně potřebujeme 
moderní polohovatelná lůžka pro dě   v závažném stavu a pro dě   
po úrazech a operacích. 

Sbírka je určena také na zajištění příjemného prostředí pro dětské 
pacienty. Projekt nového dětského oddělení pamatoval na hernu pro 
hospitalizované dě  . Tu bychom rádi zařídili tak, aby dě   mohly ale-
spoň na chvíli zapomenout na své trápení. 

Vedení nemocnice poprvé ve své historii vyhlašuje na zařízení 
dětského oddělení veřejnou sbírku. Ta je povolena Krajským úřadem 
Kraje Vysočina rozhodnu  m ze dne 9. dubna 2018 pod číslem jedna-
cím KUJI 27950/2018.

Jedna z možnos  , jak do veřejné sbírky na vybavení dětského 
oddělení přispět, jsou zapečetěné kasičky, které budou na různých 
místech v našem regionu. Minimálně dvě kasičky budou přímo v Ne-
mocnici Nové Město na Moravě, p.o. Pacien   a návštěvníci nemoc-
nice do nich budou moci přispět v obou našich lékárnách. „Tyhle dvě 
budou úplně první. Uvidíme, jak budou kasičky fungovat. Je to pro 
nás jedna velká neznámá,“ přiznává  sková mluvčí. 

„Postupně budou přibývat kasičky ve Žďáře nad Sázavou, napří-
klad na recepci MěÚ, určitě bude v lékárně U Asklepia na žďárské po-
liklinice a na recepci žďárského bazénu. Dárci kasičky najdou i v Bys-
třici nad Pernštejnem. Jednáme s majitelkou lékáren na náměs   a 
na poliklinice. Kasička bude také v bystřickém Edenu. Další vhodná 
místa ještě hledáme. Pokud by nám chtěl někdo se sbírkou pomoci, 
rozhodně se nebudeme bránit,“ usmívá se mluvčí Pecková.  

Další možnos  , jak přispět do sbírky, je poslat peníze na sbírkový 
účet zřízený pro tento účel. 115-7096220287/0100.
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RŮZNÉ

10% sleva po předložení tohoto inzerátu na ostatní zboží. Akce se nesčítají.

ROSA SE NEZASTAVÍ
Měsíc duben se v bystřickém denním stacionáři Rosa nesl ve znamení mno-

ha ak  vit. Naplno odstartovala canisterapie s paní Dobiášovou a její fenkou. 
Psí slečna si klienty oblíbila a stejně tak i oni si fenku nemohli vynachválit. 
Letos se Rosa také zapojila do projektu Čistá Vysočina. Neopomenutelnou 
akcí byl již každoroční táborák. Příjemné dopoledne proběhlo za přítomnos   
rodičů uživatelů. Opékaly se párky a poté se zpívalo a hrálo na kytaru. Uži-
vatelé si zazpívali známé trampské písničky a rodiče se k nim s chu   přidali. 
V dubnu se uživatelé rovněž vydali na výlet do denního stacionáře Nesa, 
který se nachází ve Velkém Meziříčí, aby zde společně nacvičovali písně 
na listopadové 
vystoupení do 
Rájce Jestřebí. 
Nesa na oplátku 
slíbila, že v květ-
nu přijede pro-
cvičit své hla-
sivky do Rosy. 
A tak se také 
stalo. „Ve středu 
9. května jsme si 
společně opekli 
párky a poc  vě 
natrénovali pís-
ně, protože le-
tos máme nový 
repertoár. Tré-
nujeme i písně 
od známé hudební skupiny Jelen,“ sdělila Petra Königová, vedoucí denního 
stacionáře Rosa. 

„Jeleny jsem před  m moc neznala, ale od té doby, co je trénujeme, tak se 
stali jednou z mých oblíbených kapel. Písničky trénuji i sama doma,“ uvedla 
uživatelka denního stacionáře Veronika. Na začátku května si vyrazili uži-
vatelé a pracovníci Rosy na procházku do nedaleké hasičské zbrojnice, kde 
právě probíhal Den otevřených dveří. Profesionální hasiči provedli klienty po 
celé budově a ukázali jim veškerou techniku. „Příš   rok se opět těšíme na 
příjemnou návštěvu,“ vzkázala Petra Königová.

Alexandra Ostrá

Přijmeme do trvalého pracovního poměru:

Nádražní 1401, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

e-mail: info@aquaplastik.cz

Bližší informace:

- montéra

tel. 725 300 548

Poděkování ZŠ T.G.M. 
a Oblastní charitě Žďár n. S.

Velmi si vážíme toho, že není 
osud našeho těžce pos  ženého syna 
Mar  nka lhostejný tolika lidem v Bys-
třici n. P. a širokém okolí. 

Ze srdce děkujeme Základní škole 
T. G. Masaryka, která již druhým ro-
kem uskutečňuje sběr víček, jehož celý 
výtěžek věnuje Mar  nkovi na potřeb-
nou léčbu a rehabilitaci. Děkujeme 
panu řediteli Mgr. Jaroslavu Slámovi, 
který sběr víček umožnil, paní učitelce 
Mgr. Evě Poláchové za její obětavou 
a vzornou organizaci. Dále všem za-
městnancům školy, kteří se jakkoliv 
do sběru zapojili, a především žákům, 
kteří svědomitě po celou dobu víčka 
sbírají a přináší je do školy. Dětem a 
jejich rodičům patří náš obdiv a veliké 

poděkování, protože bez jejich ak  vity 
by sbírku nemělo smysl pořádat, na 
sbírce se podílejí tou největší měrou.

Ke sběru víček se připojily také 
Oblastní Charita Žďár nad Sázavou a 
denní stacionář Rosa pod vedením Bc. 
Petry Königové, za což i jim patří naše 
upřímné poděkování. 

Protože v současné době odmítají 
fi rmy, které víčka vykupují, si pro ně 
jezdit, jsme nesmírně vděční za bez-
platný odvoz víček do výkupního mís-
ta v Olomouci Autodopravou Loukota 
z Ujčova pod vedením pana Slavomila 
Loukoty. Děkujeme i řidiči Zdeňku Jan-
číkovi za jeho vstřícnost, že věnoval 
svůj čas na odvoz víček.

rodiče Leona a Mar  n Novákovi
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

HLEDÁ PRACOVNÍKA NA PROFESI 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/VEDOUCÍ DOMÁCNOSTI 
do Bystřice nad Pernštejnem

Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách

www.domovkamelie.cz

Kontaktní osoba DK Křižanov:
Miroslava Sklenářová, tel. 774 446 692

e-mail: administra  va@domovkamelie.cz

Domov Kamélie Křižanov, p. o.
Zámek 1, 594 51 Křižanov

  přijme:

Firma

    Nabízíme možnost rekvalifi kace 
životopisy zasílejte na jicom@jicom.cz

www.jicom.cz

• elektrikáře

• elektrotechnika - silnoproud, slaboproud

• mechanika elektrotechnika

• elektromechanika pro zařízení a přístroje

Přijmeme do trvalého pracovního poměru:

Masarykovo náměstí 44, Bystřice nad Pernštejnem

prodavačku

nebo pište na e-mail: info@progalanterie.cz

Pro bližší informace volejte 728 152 366 mezi 17-18hod

Ludmila Samková

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e popelá ského vozu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz, 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  
- nadstandardní finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500, 602 759 601 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  
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