
ČERVENEC 2018 / ROČNÍK XIII.  7 100 VÝTISKŮ ZDARMA

BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Absolutní vítězství Dechového 
orchestru ZUŠ ve Vysokém Mýtě

Foto: Hana Císařová

Medaile MŠMT byla udělena 
Kateřině Pospíšilové

Nejvyšší ocenění v oblas   školství za 
vynikající pedagogickou činnost – medaili 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy 2. stupně – převzala ve Valdštejn-
ském paláci z rukou ministra Roberta 
Plagy paní učitelka Mgr. Kateřina Pospíši-
lová, Ph.D. 

Foto: archiv MŠMT

(Pokračování na str. 10)(Pokračování na str. 10)

Každoročně se ve Vysokém Mýtě 
koná národní soutěžní přehlídka 
dechových orchestrů – Čermákovo 
Vysoké Mýto. Do fi nále letošního, již 
26. ročníku přehlídky, byl odbornou 
porotou vybrán i Dechový orchestr 
z Bystřice nad Pernštejnem. Soutěže 

se zúčastnilo celkem šest orchestrů: 
ZUŠ Skuteč, ZUŠ Ořechov u Brna, 
ZUŠ Nové Město nad Metují, ZUŠ 
Chrast u Chrudimi, ZUŠ Hronov - Čer-
vený Kostelec a Dechový orchestr 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.

ROZVOJOVÉ AKTIVITY MĚSTA
Město je živý organismus, který 

se neustále vyvíjí, a proto je nutné 
neustrnout, neusnout, dívat se do 
budoucna a připravovat nové pro-
jekty. Máme jasné vize, jasné plány 
do dalších let, kam má město smě-
řovat. Je to dané také  m, že pro-
jektová příprava, vyřizování, nutná 
byrokracie a v neposlední fázi i vý-
běrová řízení protáhnou přípravu 
projektu minimálně na dva, u lini-
ových staveb až na pět let. Jak jsme 
tedy na tom v přípravách?

Bydlení
Tuto kapitolu bych rozdělil do 

dvou čás  . První jsou venkovní 
opravy městských domů. Zde se 
blížíme k cíli, neboť v příš  m roce 
by měla proběhnout výměna oken 
a úprava fasády domů na Voldáně. 
V minulém roce jsme se ak  vně 
vrhli do vnitřních úprav, konkrétně 
na sídliš   jedna s výměnami stoupa-
ček vodovodů a kanalizací, v čemž 
chceme pokračovat. Poté se začne-
me zabývat nevyhovujícími rozvody 

elektrické energie. Jednoznačným 
cílem je, abychom nabízeli novým 
nájemníkům byty zcela zrekonstru-
ované a zároveň umožnili stávajícím 
nájemníkům možnost zmodernizo-
vání bytů.

Druhou čás   jsou nové stavební 
parcely pro individuální stavebníky a 
nové bytové domy. I tady jsme připra-
veni. Město má po zbourané pekárně 
na ulici Zahradní tři zasíťované parce-
ly a dále ve spolupráci se stavebními 
fi rmami jsou již připraveny nebo se 
urychleně připravují další parcely 
pro řadové domy i individuální domy 
na Rovinkách. V přípravě jsou i dal-
ší pozemky v místní čás   Domanín.

Průmyslová zóna
V minulém roce byla vybudová-

na nová infrastruktura v průmyslové 
zóně za kolejemi (z pohledu města), 
která je v současné době prak  c-
ky obsazena a z důvodu minimální 
nezaměstnanos   není třeba hledat 
v bezprostředně krátké době investo-
ry nové. Z hlediska územního plánu je 

průmyslová zóna možná před koleje-
mi (od Edenu k Hájům), tu nechává-
me jako rezervu. Pro menší investory 
dojednáváme s GEAM v Dolní Rožínce 
možnos   využi   prostor bývalých ura-
nových dolů jako průmyslovou zónu.

Sociální služby
Podařilo se rozjet úplné rekon-

strukce bytů v domě s pečovatelkou 
službou. Každý rok se zcela obnoví 
osm bytů. Víc bohužel není možné, 
neboť nájemníky je nutné na dobu 
rekonstrukce odstěhovat.

Červnové zastupitelstvo odsouhla-
silo smlouvy s fi rmou Senior domy 
Pohoda a. s. na výstavbu a provozo-
vání domu pro seniory s kapacitou 
100 míst v lokalitě Rovinky. V letoš-
ním roce by mělo být vyprojekto-
váno, v příš  m roce postaveno a od 
roku 2020 v provozu.

Životní prostředí
V letošním roce je připravována 

výstavba fi ltrů na tuhé látky na bio-
masové kotelně. 

DŮM PRO SENIORY 
chceme začít stavět 

v příš  m roce

(Pokračování na str. 7)(Pokračování na str. 5)

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvy o vybudování provozování 
domu pro seniory v Bystřici nad Pern-
štejnem s fi rmou Senior Domy Po-
hoda Bystřice nad Pernštejnem a. s.  
O bližší informace jsme požáda-
li předsedu představenstva fi rmy 
Senior domy Pohoda a. s. pana Tomá-
še Dubského.

Můžete nám představit fi rmu Se-
nior domy Pohoda?

Skupina Senior domy Pohoda 
byla založena v roce 2010 s cílem 
vybudovat postupně síť pobytových 
zařízení působících v oblas   sociál-
ních služeb. Jako první byl dokončen 
domov pro seniory v Třinci (zahájení 
provozu v roce 2012, 73 lůžek), v dal-
ších letech přibyly domovy seniorů 
a domovy se zvláštním režimem 
v Českém Těšíně (v provozu od 2014, 
kapacita 118 lůžek) a v Jablunkově 
(v provozu od 2016, 60 lůžek). 
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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 ČERVENEC  SRPEN 2018

Sňatky

Úmr  

Narození

Jubilan  

ČERVEN 2018
  2.6. Radka Klimešová
 Petr Kršek
  2.6. Michaela Fa  lková
 Tomáš Liška
  2.6. Adéla Dítětová
 Petr Zavadil
16.6. Alžběta Didyková
 Radek Veselý
16.6. Jitka Sedlerová
 Petr Vondra
          

28.3. Daniel Varga
  4.4. Claudie Cíchová
10.4. Damián Kašuba
10.4. Ema Kopicová
13.4. David Franěk
13.4. Dan Horníček
20.4. Alice Kurfürstová
20.4. Patrik Mann
23.4. Lucie Šírová
24.4. Alice Zabilová
  1.5. Adéla Kučerová
13.5. Zuzana Buchtová

               
ČERVENEC 2018
Božena Štěpánková 90 let
Eliška Vlčková 90 let
Libuše Křenková 89 let
Pavel Chovan   88 let
Marie Ježová   86 let
Yve  e Fendrychová   85 let
Marie Sísová   85 let
Anna Hellová   80 let
Anna Couralová   80 let
Bohuslava Císařová   75 let
Zdeněk Musil   70 let
Anna Kanděrová   70 let
Růžena Gregorová  70 let

  5.5.  Libuše Fialová   72 let
20.5.  David Hájek  18 let
21.5.  Jakub Rozkošný 19 let

Rekonstrukce chodníku 
na ulici Hornická

Na ulici Hornické započala rekonstrukce chodní-

ku v úseku od restaurace Hotelovka po biomaso-

vou kotelnu. O prázdninách na to bude navazovat 

vybudování nového parkoviště na ulici Okružní.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky vyhlásil pro letošní rok volby do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu na dny 5. a 6. října 2018. Městský úřad Bystřice nad Pernštej-

nem bude plnit funkci registračního úřadu pro všechny obce ve správním obvodu ORP, tedy pro 39 obcí. 
Kandidátní lis  ny předávají volební strany registračnímu úřadu – Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem - do 16:00 hodin dne 31. 7. 2018.

Kandidátní lis  ny mohou podávat 
pouze volební strany, kterými jsou:

1. registrované poli  cké strany a 
poli  cká hnu  , jejichž činnost neby-
la pozastavena

2. koalice registrovaných poli  c-
kých stran a poli  ckých hnu  , jejichž 
činnost nebyla pozastavena

3. nezávislí kandidá   = samostat-
ně kandidující jedinci (fyzické osoby)

4. sdružení nezávislých kandidá-
tů = volná sdružení fyzických osob, 
která nepodléhají (na rozdíl    od po-
li  ckých stran nebo poli  ckých hnu-
 ) žádné předchozí registraci 

5. sdružení poli  ckých stran nebo 
poli  ckých hnu   a nezávislých kan-
didátů = volná sdružení poli  ckých  
stran/poli  ckých  hnu   a fyzických 
osob – nezávislých kandidátů, která 
nepodléhají žádné předchozí regist-
raci

Kandidátní lis  na obsahuje:
• název zastupitelstva obce 
• název volební strany (do zastu-

pitelstva obce mohou teore  cky 
kandidovat volební strany se stej-
ným názvem, neboť název volební 
strany -  sdružení nezávislých kan-
didátů – je otázkou dohody členů 
sdružení), je však vhodné odlišit 
stejný název strany alespoň číslem 
nebo písmenem, apod. 

• typ volební strany (nezávislý kan-
didát, sdružení nezávislých kandi-
dátů, poli  cká strana atp.)  

• jméno a příjmení kandidátů, po-
hlaví, věk kandidáta ke dni podání 
kandidátní lis  ny, povolání kandi-
dáta, nikoliv zaměstnavatel kandi-
dáta. Na kandidátní lis  ně se dále 
uvede místo trvalého pobytu kan-
didáta, tedy název obce bez čísla 
popisného, a pokud se obec člení 
na čás  , tak část obce, kde je kan-
didát přihlášen k trvalému poby-
tu, nikoliv název obce. Dalším úda-
jem na kandidátní lis  ně je název 
poli  cké strany nebo hnu  , jehož 
je kandidát členem, nebo údaj, že 
kandidát není členem žádné stra-
ny či hnu  . Na kandidátní lis  ně 

se tak uvede označení kandidáta 
„bez poli  cké příslušnos  “, neu-
vádí se např. nezávislý.

• pořadí kandidáta na kandidátní lis-
 ně vyjádřené arabskou číslicí

• pokud  kandiduje sdružení poli  c-
ké strany nebo poli  ckého hnu   a 
nezávislých kandidátů, označí se u 
kandidáta, která strana nebo hnu-
  ho navrhlo, nebo označení, že 

jde o nezávislého kandidáta
• jméno, příjmení a místo trvalého 

pobytu zmocněnce volební stra-
ny a stejné údaje o náhradníkovi 
zmocněnce. Na kandidátní lis  -
ně musí být i podpis zmocněnce, 
podpis náhradníka zmocněnce 
není nutný.

• pokud podává kandidátní lis  nu 
koalice poli  ckých stran nebo 
hnu  , nebo sdružení poli  ckých 
stran a nezávislých kandi-
dátů, musí být na kandidát-
ní lis  ně současně s údaji 
o zmocněnci i jméno, příjme-
ní, označení funkce a pod-
pis osoby oprávněné jednat 
jejich jménem.

• Nezávislý kandidát nemá 
zmocněnce. Podepisuje si 
kandidátní lis  nu sám. Ná-
zev volební strany je v pří-
padě nezávislého kandidáta 
jeho jméno na příjmení, 
v rozporu se zákonem však 
není, pokud si zvolí jiný ná-
zev. 

Na kandidátní lis  ně mo-
hou volební strany uvést nej-
výše tolik kandidátů, kolik 
činí počet členů volených do 
zastupitelstva obce na volební 
období 2018 - 2022. 

Výjimku tvoří obce, kde 
se bude volit sedmičlenné 
a menší zastupitelstvo.

V obci, kde se volí 5 členů 
zastupitelstva, může být na 
kandidátní lis  ně 6 kandidátů.

V obci, kde se volí 6 členů 
zastupitelstva, může být na 
kandidátní lis  ně 8 kandidátů.

V obci, kde se volí 7 členů zastu-
pitelstva, může být na kandidátní 
lis  ně 9 kandidátů.

Přílohu ke kandidátní lis  ně tvoří 
vlastnoručně podepsané prohlášení 
kandidáta. 

Prohlášení kandidáta obsahuje
- jméno a příjmení kandidáta
- datum narození 
- přesnou adresu trvalého pobytu 

nebo evidovaného přechodného 
pobytu včetně čísla popisného

Prohlášení kandidáta dále obsa-
huje údaj o tom, že:

- souhlasí se svou kandidaturou
- nejsou mu známy překážky vo-

litelnos  , popř. tyto překážky pomi-
nou ke dni voleb

- nedal souhlas k tomu, aby byl 

uveden na jiné kandidátní lis  ně pro 
volby do téhož zastupitelstva obce

Pokud podává kandidátní lis  nu 
nezávislý kandidát nebo sdružení 
nezávislých kandidátů, připojí ke 
kandidátní lis  ně i pe  ci. 

Pe  ce musí mít v záhlaví a na kaž-
dé další straně pe  ce název volební 
strany, název zastupitelstva obce, do 
kterého volební strana kandiduje 
a rok konání voleb. Vedle podpisu 
voliče, který podporuje kandidaturu 
této volební strany, musí být na pe-
 ci uvedeno jeho jméno, příjmení, 

datum narození, místo trvalého po-
bytu. Potřebný počet podpisů pro 
jednotlivé obce je uveden v tabulce.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 5. 7. 2018 uplyne 20 let ode 

dne, kdy nás navždy opus  l 

pan KAREL MAREK 
z Bystřice n. P. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte 
s námi. Vzpomínají manželka 

a dě   s rodinami.

VzpomínkaVzpomínka

Dne 18. 7. 2018 
uplynulo 10 let od úmr   

pana 
EDUARDA VRÁNY 

ze Zlatkova. 

Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají dě   
s rodinami.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 4. 7. 2018 uplynul 
1 rok, kdy nás opus  l 

pan ALOIS STEHLÍK

Vzpomínáme.

VzpomínkaVzpomínka
Dne 4. 7. 2018 vzpomínáme 

smutné 10. výročí úmr   naší 
maminky, babičky a prababičky

paní ANTONIE POCHOPOVÉ
z Bystřice n. P.

Stále vzpomínají dě   s rodinami.

Veškeré informace o volbách, vč. vzorů kandidátních lis  n, prohlášení kandi-
dáta a pe  ce naleznete na webových stránkách města www.bystricenp.cz v sek-
ci „město a samospráva“ či na hlavní straně těchto webových stránek v banneru 
„Volby do zastupitelstev obcí 2018“.

Eva Špatková, odbor správní a školství
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ZPRÁVY Z MĚSTA

NAŠI OBČANÉ MAJÍ OČI OTEVŘENÉ...NAŠI OBČANÉ MAJÍ OČI OTEVŘENÉ...
Po přečtení článků od členů opo-

zičních stran v minulých vydáních 
Bystřicka jsem nabyl dojmu, že žiji 
v jiném městě. Články o tom, jak 
jsem bral z peněz daňových poplat-
níků, že město špatně hospodaří a je 
na pokraji bankrotu, že jednou píši 
reakci na články příliš brzy a pak zase 
příliš pozdě, mně berou klid na duši. 
Nicméně mám dost sil na to, abych 
dokázal těmto tlakům čelit.  

Naštěs   za nás hovoří nejenom 
psané slovo, ale zejména skutky.

Při setkání s místními lidmi, stejně 
tak jako těmi, co naše město navš  ví 
s odstupem času, vidím, jak žasnou 
nad  m, co všechno se v našem 
městě vybudovalo, jak fungují služ-
by, jaká je spolupráce s podnikateli, 
jak funguje státní správa a jak se roz-
víjí společenský život města. 

Ve volebním období 2014 – 2018 
bylo nejdůležitější věcí zajis  t klid-
ný přechod od uranové Bystřice 
k Bystřici neuranové. Doly končí 
– to byla jasná zpráva. Musím při-
znat, že zde velmi pomohla vláda 
ČR a Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. Vzniklá komise jednoznač-
ně upřednostnila naši PZ a vyzvala 
Czechinvest k vedení intenzivních 
jednání s potencionálními investory. 

Po létech se PZ začala plnit. Inves-
 ce státu do infrastruktury ve výši 

15. mil. Kč otevřela další možnos   
pro investory. Další prioritou byla 
naše bytová vybavenost. Dokončili 
jsme s dotací největší akci – zateple-
ní posledních paneláků, zbývá Černý 
vršek a Voldán. Letos jsme se pus  li 
do oprav rozvodů a jistě dojde i na 
bytová jádra. Op  cká síť, kanaliza-
ce Domanín, Domanínek, množství 
opravených chodníků a komunikací 
– to dnes již nikdo nepozná, ale je 
to inves  ce do budoucna. Zimní sta-
dion je hojně využíván širokým oko-
lím. Jsem přesvědčen, že se vyřešilo 
parkování u II. ZŠ, které přispělo ke 
zvýšení bezpečnos   dě  . Kulturní 
dům po létech získal novou podobu, 
vyřešila se klima  zace a zbývá do-
dělat venkovní úpravy. Novotou záři 
hřiště u ZŠ TGM. Odstranily se staré 
stavby – pekárna, dům u MŠ Korálky 
a „dům hrůzy“ pro   stadionu. Takto 
bych mohl pokračovat ještě dlouho, 
ale myslím, že lidé, kteří chtějí, práci 
ve městě vidí.

Hodnota dlouhodobého  majetku  
města za poslední čtyři roky vzrost-
la o více než 100 mil. Kč na cca 1,7 
mld. Kč. K 31. 12. 2017 bylo na účtu 
124 mil. Kč, proto se zastupitelstvo 

rozhodlo, že prostředky ve výši 40 
mil. Kč dá k vyššímu fi nančnímu 
zhodnocení. Nezaměstnanost klesla 
z 15% na 5%. Neprodali jsme bytový 
fond a infrastrukturu máme v celku 
všechnu vybudovanou.

Je nutné si uvědomit, že to nejsem 
já, kdo za vše, co se podařilo, může. 
Za to děkuji svým spolupracovníkům, 
většině moudrých zastupitelů, ale 
hlavně mnoha (bezejmenným) orga-
nizátorům a realizátorům akcí.

Nyní chceme řešit i problémy 
seniorů výstavbou nového domu 
pro seniory. Bohužel i tato ak  vita 
některým opozičním zastupitelům 

vadí. Kromě nepřítomných na zase-
dání zastupitelstva 13. 6. 2018 však 
byli všichni pro. I  , kteří nepřišli, bu-
dou jednou staří a teprve pak snad 
ocení prozíravost současných zastu-
pitelů. Tito pro nás všechny připra-
vují důstojné seniorské bydlení. 

Možná, že se vše nepodařilo na 
100%, ale kdo nic nedělá, nic nezka-
zí. Za problémy se musím omluvit.  
Máme ještě spoustu plánů do dal-
ších let. Věřím, že na to sílu a invenci 
mám a budu vše řešit ke spokoje-
nos   občanů. „Nechceme bořit, ale 
dále budovat!“ – to bude naše heslo 
do komunálních voleb.

Karel Pačiska

(Pokračování ze str. 1)Rozvojové ak  vity...

LINKOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA VE SMĚRU NA BRNO
Linková autobusová doprava ve 

směru na Brno doznala v nedávné 
minulos   podstatných změn. Byly 
ukončeny některé spoje s odůvod-
něním, že duplovaly vlakové spoje, 
mimo jiné náš dopravce ZDAR ke 
konci roku 2017 nedostal souhlas po-
kračování v jízdě až do cílové stanice 
Brno. Proto došlo ke konci roku k ně-
kolika jednání mezi krajskými úřady 
Jihomoravského kraje a Vysočiny, 
nicméně prvotní výsledky tohoto 
jednání byly pro cestující, kteří na-
stupovali z kraje Vysočina, zcela pro   
smyslu hromadné dopravy, neboť 
tyto cestující měli jet jen do cílové 
stanice Nedvědice, kde by následně 
nastoupili do vlaku směřující na Tiš-
nov a v Tišnově měli následně pře-
stoupit do vlakového spoje ve směru 
Brno.

Na tento přístup, který zapadal 
do 50. let minulého stolení, nemohl 
přistoupit žádný se zdravým rozu-
mem. Zejména obce, které jsou ve 

směru na Brno, i Město Bystřice nad 
Pernštejnem. Proto Město Bystři-
ce n. P. ke konci roku 2017 a začát-
kem tohoto roku vyvolalo jednání s 
příslušnými obcemi a s pracovníky 
Krajského úřadu kraje Vysočina, nic-
méně opět nedošlo k nějakému po-
zi  vnímu výsledku pro občany Vy-
sočiny, neboť pracovníci krajského 
úřadu Vysočiny měli svázané ruce 
vzhledem k předchozímu nesou-
hlasu vedení Jihomoravského kraje 
k prodloužení linkových spojů na 
místo Nedvědice do Brna (potažmo 
alespoň do Tišnova).

Tedy opět došlo na popud vedení 
Města Bystřice n. P. k jednání mezi 
špičkami vedení jak Jihomoravské-
ho kraje, tak kraje Vysočiny, s  m, 
že koncem dubna 2018 bylo kon-
statováno a dohodnuto, že všechny 
autobusové linky budou v tomto 
směru vedeny k přestupnímu místu 
do Tišnova žel. st. Byl jen zachován 
proza  m jeden spoj, který vede až do 

cílové stanici Brno, Úzká a to nedělní, 
který vyjíždí z Bystřice nad Pernštej-
nem 15:50 hod. a z Brna od Janáčko-
va divadla odjíždí v 17:30 hod.  

Na druhou stranu se podařilo do-
hodnout zvýšení četnos   spojů tak, 
že linky budou v pracovních dnech 
v ranních hodinách odjíždět z Byst-
řice nad Pernštejnem v hodinovém 

intervalu, tj. první linka vyjede 5:05 
hod., poté 6:00, 7:05, 8:05, 12:05, 
13:05, 14:05, 15:05, 16:05 hod. Dle 
sdělení zástupců kraje Vysočiny, kte-
rý je objednatelem této dopravy, 
by mělo uvedené opatření vstoupit 
v platnost od letních prázdnin. 

Jiří Daniel,
Jiří Nykodým /DSH/

ZNÁTE PŘEDNOST ZPRAVA?
Minulý měsíc se stala ve Štěpánově 

nepříjemná nehoda. Paní jela na kole 
po silničce, kterou zná už desítky let. 
Nenapadlo ji, že auto vjíždějící na tu 
silničku zprava, má mít přednost. Po-
tlučena byla hodně nepříjemně!

Tuto sobotu jedu do práce, nad 
bystřickým kostelem odbočím k mu-
zeu, když se zleva ří  lo jednosměrkou 
auto ke kostelu. Strejdu za volantem 
vůbec nenapadlo, že já mám zprava 
volno a mám tedy přednost. Kdybych 

na ní trval, došlo k bouračce. Strejda 
profrčel, jel přece rovně!

Z vlastní zkušenos   vím, že mnohá 
města, namátkou Beroun, Mělník, Tře-
boň, místo značek nalajnovala na křižo-
vatky čáry a zavedla přednost zprava. A 
co my na Vysočině? Tuší většina řidičů, 
že existuje přednost zprava všude tam, 
kde není vyznačena přednost v jízdě 
značkou? Nezačneme alespoň s osvě-
tou a diskuzí o bezpečnos   silničního 
provozu?                          Hynek Jurman

Je vyhotoven projekt rekonstruk-
ce Horního rybníka v Domaníně a 
připravuje se projekt dvou nových 
rybníků ve Voje  ně. V areálu tech-
nických služeb je připraven pro-
jekt pro překladiště komunálního 
odpadu. Ve spolupráci se Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko je 
připraveno několik projektů na re-
konstrukce vodovodů a kanalizací.

Dopravní stavby
Zde je projektová příprava velmi 

zdlouhavá, neboť se naráží často 
na zájmy E.ONu, Ce  mu, VAS, ale i 
města týkající se veřejného osvětlení 
či kabelových sí  . Největším problé-
mem zejména na sídliš  ch je parko-
vání, kde ovšem narážíme na nutnost 
kompromisu mezi zelení a asfaltem. 
Některé ulice, které je nutné rekon-
struovat jsou zase velice náročné 
na technické řešení (např. ulice Ant. 
Štourače). Zde je výčet velmi široký, 
takže v přípravě jsou: Rekonstukce 

ulice K Domanínku, K Ochozi, chod-
ník Vírská – Pod Horou, parkoviště 
ulice Okružní etapa C, D, cyklostezky 
z Domanínského rybníka k silnici na 
Bohuňov, cyklostezka do Domanína 
či Věchnova, rekonstrukce ulice Tyr-
šova, Zahradní, Ant. Štourače atd.

Samozřejmě tento rychlý výčet 
zdaleka není úplný, ale z hlediska roz-
voje města nejdůležitější. 

Nejenom inves  cemi je člověk živ. 
Zejména pro bystřičáky chystáme za-

vedení Bystřické karty, která by měla 
zvýhodnit vstupy do městských zaří-
zení. Podporujeme a budeme nadále 
podporovat všechny ak  vní, zapá-
lené lidi, kteří mají a zejména chtějí 
něco městu přinést.

V záplavě nega  vních a bulvárních 
zpráv je možná dobré vědět, že měs-
to stále ak  vně pracuje a připravuje 
nové projekty.

Josef Vojta,
místostarosta
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To se mi snad jenom zdá!
Po přečtení posledních dvou čísel 

zpravodaje Bystřicko jsem se rozhodl, 
že musím reagovat na nenávistné a 
provoka  vní výpady, kterých je v nich 
plno. Sice již několik let nejsem obča-
nem Bystřice, ale narodil jsem se zde, 
vyrostl a prožil spoustu krásných let. 
Rád se domů vracím a jsem hrdý, že 
jsem Bystřičák. Pracovní povinnos   
mě však zavály do blízkého Nového 
Města. Po celou dobu, kdy byl můj 
otec ve vedení města Bystřice, jsem 
jeho práci sledoval, podporoval ho a 
byli jsme si vzájemně oporou. Teď si 
možná řeknete, že nejsem objek  vní. 
Ano – je to pravda. Nejsem. A ani ne-
můžu být. 

Po přečtení oněch článků jsem si 
ale uvědomil, že nezúčastněná oso-
ba musí nabýt dojmu, že v Bystřici 
je zkorumpované vedení, které jen 
projídá peníze daňových poplatníků 
a je div, že ještě nesedí za mřížemi a 
jediná spravedlivá skupina několika 
jednotlivců je zoufalá, protože jejich 
oprávněné požadavky zkorumpova-
ná radnice a zkorumpované zastu-
pitelstvo háže pod stůl. Kde je tedy 
demokracie, ptám se? Proč lidé ve 
městě nevyjdou do ulic a starostu a 
celé vedení města nekamenují? Proč 
jim stále věří a dávají jim mandát? 
Proč vedení města nemá strach vyjít 
mezi své spoluobčany? Něco mi na 
tom tady nesedí. A protože tak trošku 
vidím i do pozadí a shodou okolnos   
oba hlavní aktéry (starostu Karla Pa-
čisku i zastupitele Vítka Novotného) 
znám od narození, dokážu si udělat 
obrázek sám.

Už jako malého kluka mě můj 
táta vychovával k pravdomluvnos   
a slušnos  . Hodiny mi vštěpoval své 
životní zásady a nyní, když jsem už 
„velký“, mu vyčítám jen jedno: že mě 
na dnešní dobu vychoval moc slušně. 
Kdybych byl větší „hajzlík“, měl bych 
se asi líp. Ale na druhou stranu jsem 
na vše, čeho jsem dosáhnul, hrdý. 
Vše jsem to  ž získal pouze vlastními 
silami a jsem vděčný, že mi to bylo 
umožněno. Ani moji rodiče neměli na 
růžích ustláno a na vše si museli sami 

poc  vě vydělat. Proto mě uráží řeči o 
korupci a celkově dehonestace mého 
táty. Vím, že to jsou lži a že takový 
není. Já jsem to  ž díky jeho výchově 
stejný jako on. Jak se ale bránit? Po-
dávat trestní oznámení? Při účinnos   
našich soudů by se to vyřešilo až za 
několik let. A fyzické násilí se mi také 
z duše pro  ví. Pak zbývá jen nevšímat 
si toho a nereagovat, protože čím víc 
se do „h..na“ šťouchá,  m víc smrdí.. 
Ono je to jednoduché dehonestovat 
někoho nenávistnými novinovými 
články, ale vyříkat si to z očí do očí, 
na to nikdy neměl. A ostatní z jeho 
týmu pravděpodobně také ne. Chápu, 
že na to táta nereaguje. Obdivuju ho 
ale, že to vydrží. Já bych to asi nedal. 
Každopádně vím, že nemá problém 
věci řešit přímo, učil mě tomu už jako 
kluka, ale na to si zase jeho oponen   
netroufnou. Na zastupitelstvu jen  še 
sedí (nebo tam rovnou nepřijdou), 
aby pak opět vyplodili nějaký ten „no-
vinový článek“. 

 Jednou, když se také schylovalo 
k volbám, jsem se táty zeptal, jestli to 
má zapotřebí. Tehdy byla nenávistná 
kampaň v Novinkách. Táta mi řekl, že 
se nechce vzdávat bez boje a že lidé 
nejsou hloupí. Že ví. A já si myslím, 
že je to pravda. Lidé opravdu nejsou 
hloupí. Vždyť Bystřice je malé město a 
každý si vidí, tak říkajíc, do talíře. Každý 
přece dobře ví, kdo je kdo. A já stále 
lidem věřím. Doufám, že se nemýlím.

Michal Pačiska,
lékař záchranné služby

BYL TO PUČ?
Chtěl bych reagovat na článek kolegy zastupitele Bárty Kill the messen-

ger. V jeho textu jsem se dočetl, že bývalý starosta Ing. Novotný byl sesazen 
ze své funkce tzv. „pučem“. Jak termín puč vysvětluje slovník cizích slov: 
„Puč je násilný převrat uskutečněný malou skupinou osob“. Odvolání býva-
lého starosty nesplňuje ani jednu z podmínek výše uvedené defi nice. Ne-
vím, jestli zastupitel Bárta byl přítomen veřejnému zasedání zastupitelstva 
v kulturním domě, kde došlo k odvolání starosty, ale já tam byl. I když bylo 
zasedání vyhrocené, neviděl jsem nikde žádné násilí, nikdo nikoho nestřílel, 
nebil nebo nevyhazoval z okna či sálu. Odvolání proběhlo standardní demo-
kra  ckou cestou, kdy většina zastupitelů a radních odvolala vedení města a 
bylo zvoleno vedení nové, což bylo uvedeno i v článku MF Dnes z té doby. 
Myslím, že výraz „puč“ patří spíše do zemí La  nské Ameriky, Afriky nebo 
Blízkého východu a ne do slovníku předního představitele demokra  ckého 
hnu   ANO 2011. Nicméně jsem rád, že opoziční zastupitelé jsou tak literár-
ně plodní a jejich články jsou pravidelně každý měsíc o  skovány v novinách 
Bystřicko. Za starosty Ing. Novotného si opozice o o  sknu   kri  ckého člán-
ku mohla nechat jenom zdát a psala do „šuplíku“.

Emil Ondra - zastupitel

Provozní doby restaurace Café Ohrada 
u Centra Eden (Nový Dvůr 318)

Otevírací doba: V měsíci červenci a srpnu je otevřeno 
každý den v době od 11:00 do 18:00 hodin. Restaurace 

nabízí denní menu, zmrzlinu, točené pivo a široký 
sor  ment limonád. Možnost posezení je ve vnitřních 
prostorách i na venkovní terase s dětským koutkem.

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

BUTY

European for peace (Evropa za mír)
Celebrate diversity (Oslava rozmanitos  )

Berlín, DE
Od 11. 6. do 14. 6. 2018 proběhl 

seminář Evropa za mír, zúčastnili se ho 
zástupci několika států, a to Německa, 
Řecka, Polska, Ruska, Běloruska, Ukraji-
ny, Izraele a v neposlední řadě zástupci 
České Republiky z organizace For Fami-
ly.cz, z.s. 

Součás   semináře byly přednášky, 
workshopy, diskuze na různá témata. 
Hovořilo se převážně o aktuálním dění, 
o dnešní mládeži, 
jejích zájmech a 
různorodos   jiných 
zemí EU. 

Za Českou Re-
publiku byla jako 
partner polského 
a německého pro-
jektu přizvána naše 
organizace For Fa-

mily.cz, z.s. Je nám c  , že se takto vý-
znamných projektů pro dě   a mládež 
můžeme účastnit již v červenci 2018 a 
také v roce 2019. 

„Každý jsme jedineční a přitom jsme 
všichni stejní.“ 
Za For Family.cz, z.s. - Marcela Dědová, 
Adriana Janovská, Jana Tomanová
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(Pokračování ze str. 1)DŮM PRO SENIORY CHCEME...
Máme v různém stadiu přípravy 

rozpracováno několik dalších projek-
tů, mezi něž patří i domov seniorů a 
domov se zvláštním režimem v Bys-
třici nad Pernštejněm.

Kde vaše fi rma působí?
Pocházíme všichni ze severní Mo-

ravy, proto těžiště našich ak  vit bylo 
hlavně v tomto regionu. Díky něko-
likaletým zkušenostem, které jsme 
získali při provozování pobytových za-
řízení určených seniorům, dovedeme 
dnes samozřejmě nabídnout obdob-
né služby i mimo náš region, čehož 
důkazem je jak rozvíjející se spoluprá-
ce s vaším městem, tak i s několika 
dalšími městy v rámci České republiky.

Jak došlo ke spolupráci s městem 
Bystřice nad Pernštejnem?

Ke spolupráci s městem Bystřice 
nad Pernštejnem došlo tak, že byla 
oslovena v rámci naší marke  ngové 
akce společně s dalšími desítkami 
měst v ČR. Ze strany vedení města 
byl projeven zájem o spolupráci, a to 
vedlo k naší první společné schůzce. 
Velmi si vážíme dosavadního přístupu 
ze strany vyřešeny jednotlivé kroky 
v rámci projektu a s jakou ochotou a 
vstřícnos   se při jednáních setkáváme.  

Jaké sociální služby budete ve 
městě poskytovat a za jakých pod-
mínek?

Chtěli bychom obdobně jako v na-
šich stávajících zařízeních nabídnout 
klientům z vašeho města a okolí dvě 
služby – domov pro seniory a domov 
se zvláštním režimem.

Posláním domova pro seniory je 
poskytovat seniorům se sníženou 
soběstačnos   z důvodu věku nebo 
nepříznivého zdravotního stavu ce-
lodenní podporu a péči prostřednic-
tvím pobytové sociální služby. Cílovou 
skupinou klientů jsou senioři od 60 let 
věku, jejichž zdravotní a sociální stav 
vyžaduje pomoc druhé osoby a je-
jichž situaci nelze řešit pomocí rodiny, 
blízkých osob nebo prostřednictvím 
terénních a ambulantních služeb. 

Posláním domova se zvláštním 
režimem je poskytovat služby oso-
bám s různými typy demence a se 

symptomy demence, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu těchto 
onemocnění a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Usilujeme o co nejdelší zachování 
jejich dosavadních schopnos   a do-
vednos   a důstojné proži   této etapy 
života se zajištěním pocitu bezpečí. 
Cílovou skupinou jsou osoby od 50 
let věku s demencí a se symptomy 
demence, které mají z důvodu tohoto 
onemocnění sníženou soběstačnost a 
jejichž zdravotní a sociální stav vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby, kterou již nelze zajis  t v domá-
cím prostředí. 

Všem klientům nabídneme celo-
roční ubytování v jedno a dvoulůž-
kových pokojích, celodenní stravu, 
pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnu   podmínek pro osobní hy-
gienu, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc s 
úklidem, praním, žehlením a údržbou 
ložního a osobního prádla, poskytnu   
individuální podpory, zprostředkování 
kontaktů se společenským prostře-
dím, sociálně terapeu  cké a ak  vi-
zační činnos  , pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obsta-
rávání osobních záležitos  .

Našim cílem je, aby klientům byla 
poskytována podpora, pomoc a 
péče ze strany našich pracovníků tak, 
aby byl co nejvíce podpořen jejich 
dosavadní způsob života s ohledem 
na jejich schopnos   a dovednos  .  
Chceme zajis  t hodnotný život našim 
klientům tak, aby odpovídal jejich po-
třebám a přáním. 

Jak velkou inves  ci plánujete 
v Bystřici a jaký je časový harmono-
gram projektu?

Celková inves  ce by měla dosáh-
nout zhruba částky 80 mil. Kč. Do 
konce letošního roku počítáme s po-
dáním žádos   o stavební povolení, za-
hájení stavby se předpokládá v květ-
nu 2019, dokončení přibližně za rok. 
Tak abychom již v roce 2020 mohli 
začít poskytovat výše uvedené soci-
ální služby klientům vašeho města. 

-red-

„Na Bystřicku je v dnešní době registrováno více jak 200 žádos    
o umístění do domovů pro seniory a do domovů se zvláštním reži-
mem, což podporuje výstavbu ještě jednoho dalšího zařízení, které 
by vytvořilo podmínky pro  pobyt dalších klientů a řešení jejich ne-
lehké situace, kde  mnohdy ani rodina  nemůže najít řešení situace 
s těžce zdravotně pos  ženými členy rodiny. Pokud bude v dalším 
roce Město Bystřice nad Pernštejnem žádat o vstup do sítě  pro nový 
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, budu nakloněn 
tomu, aby Kraj Vysočina toto rozšíření schválil.  Toto rozhodnu   
pomůže rodinám, které dnes beznadějně hledají místo v pobytovém 
zařízení na Bystřicku a v okolí.  Mnohdy však musí najít řešení v ji-
ných lokalitách, které jsou za hranicemi okresu Žďár nad Sázavou,“ 
řekl Petr Krčál.

Domovy pro seniory

Účinná je pomoc, 
která přichází v pravý čas

„Potřebuji umís  t maminku (ta-
 nka) do domova, můžete mi po-

moci?“ S takovou otázkou a zároveň 
prosbou se na nás obrací stále více 
občanů.

Dozvídáme se, že senior byl ně-
kolik měsíců v nemocnici na od-
dělení dlouhodobě nemocných a 
nyní se vrací do domácí péče a není 
nikdo, kdo by o něj mohl pečovat. 
Jindy domácí péče o nemocného 
Alzheimerem již nedostačuje, síly 
rodinných příslušníků jsou téměř vy-
čerpány a stav nemocného se stále 
zhoršuje.

My můžeme poradit, kde a jak žá-
dat o domov pro seniory. Na obvyklý 
dotaz, jak dlouho trvá, než je senior 
umístěn, odpovídáme, že například 
v Domově pro seniory Mitrov mají 
přibližně 110 žádos  . Na umístění 
se čeká od 9 měsíců až do1,5 roku. 
Rodinní příslušníci jsou touto zprá-
vou nepříjemně zaskočeni. 

Z výše uvedených důvodů město 
akceptovalo nabídku fi rmy Senior 
domy pohoda a.s. vybudovat a pro-
vozovat v Bystřici nad Pernštejnem 
Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem. 

Město má v úmyslu uvedené služ-

by zpřístupnit především bystřickým 
občanům, kteří se nebudou muset 
stěhovat mimo město, ve kterém 
prožili většinu svého života, mají zde 
rodiny, blízké a známé.

I když bude domov provozovat 
soukromý subjekt, úhrady za po-
skytování sociálních služeb budou 
limitovány vyhláškou 505/2006 Sb. 
(ubytování max. 210 Kč/den, stra-
va max. 170 Kč/den). Poskytované 
služby budou registrovány Krajským 
úřadem (KÚ) Kraje Vysočina a bu-
dou splňovat standardy kvality. Po-
skytovatel v roce 2019 požádá KÚ o 
zařazení uvedených služeb do Kraj-
ské sítě sociálních služeb Kraje Vyso-
čina. Je to standardní postup, který 
starosta města projednal na KÚ. 

Potřeba domova pro seniory a 
domova se zvláštním režimem byla 
deklarována Strategickým plánem 
rozvoje sociálních služeb v Bystřici 
nad Pernštejnem. Plán byl schválen 
zastupitelstvem města v září 2016. 
Je to jeden z dalších kroků k tomu, 
aby pomoc potřebným občanům 
přišla v pravý čas. 

Drahomíra Lukšová, 
vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví

VŠICHNI JEDNOU ZESTÁRNEME
Na světě nejsou jen mladí – a 

všichni jednou zestárneme. Doba 
doži   se však díky zlepšené zdravot-
ní péči, zdravějšímu životnímu stylu 
a zlepšováním životního prostředí 
neustále prodlužuje. Opro   roku 
1989 se délka doži   u mužů pro-
dloužila o více než 8 roků na 76,2 let 
a u žen o necelých 7 roků na 82,1 let. 
To je potěšující zjištění. Bohužel se 
zvyšujícím se věkem přibývá nemocí 
spojených právě se stářím. Ať už to 
jsou choroby spojené s opotřebe-
ním organismu zátěží nebo nemoci 
spojené s úbytkem kogni  vních 
funkcí jako jsou poruchy pamě  , 
řeči a ob  že s vykonáváním běžných 
denních činnos   až po Parkinsono-
vu a Alzheimerovu chorobu.

S rados   jsem proto přivítal 
zprávu, že v našem městě vybu-
duje soukromý investor domov 
důchodců. Toto zařízení by mělo 
začít fungovat v roce 2020 a má 
v něm být ubytováno 100 seniorů, 
kdy pro asi polovinu z nich bude 
fungovat domov důchodců s tzv. 
zvláštním režimem. Po Bystřici se 
chce poměrně málo. Dle pravidel 
fi nancování Kraje Vysočina se má 
město spolupodílet na úhradě 5 % 
prokazatelné ztráty tohoto zaříze-
ní. Odhad naší čás   úhrady je cca 
700  síc Kč ročně, což činí na jed-
noho seniora necelých dvacet ko-
run denně. Zdá se Vám tato částka 
velká pro člověka, který v Bystřici 
prožil celý nebo velkou část své-

ho života, pracoval zde, odváděl 
daně, vychoval dě  , postavil dům, 
mateřské a základní školy? Mě 
tedy rozhodně ne.

Proto mě překvapila reakce za-
stupitelů za Hnu   ANO 2011, kteří 
napadli právě smlouvu o spolupráci 
(chcete-li spoluúčas  ) s fi nancová-
ním tohoto projektu, a  m vlastně 
napadli i realizaci celého projektu. 
Já vím, oba jsou ještě mladí a myš-
lenky na stáří jsou jim dnes možná 
cizí. Já, člověk důchodového věku, 
už někdy podvědomě cí  m, že pro-
blém nemocí ve stáří budu muset 
v dohledné době řešit. Když mně to 
zdraví dovolí, určitě budu ch  t své 
stáří prožít doma, ale spolehněte se 
na zdraví. V každém případě budu 

ch  t být co nejblíž své rodině, kama-
rádům a známým. Z tohoto důvodu 
vítám stavbu domova důchodců 
přímo v Bystřici nad Pernštejnem a 
doufám, vzhledem ke stárnu   popu-
lace, že je to pouze první vlaštovka.

Chtěl bych za sebe a ostatní se-
niory vyzdvihnul ak  vitu vedení 
města a úředníků úřadu, kteří byli 
zainteresovaní v tomto projektu, 
a hlavně Zastupitelstvu města, kte-
ré téměř jednohlasně dalo zelenou 
tomuto jistě potřebnému a v na-
šem městě chybějícímu zařízení. 

Všichni jednou zestárneme, ale 
zdaleka ne všichni budeme zdraví.

Antonín Tulis, zastupitel města, 
člen KSČM
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Vize, strategie a lidskost - to nabízí ANO 2011 v čele s novým lídrem pro nadcházející volby
Budou tomu čtyři roky, co na poli  ckou scénu v Bystřici nad Pernštejnem 

vstoupilo Hnu   ANO 2011. V komunálních volbách na podzim roku 2014 získalo 
od vás, občanů, dva mandáty. Zastupitelé Mgr. Mar  n Svoboda a Mgr. Mar  n 
Bárta se po celou dobu svého mandátu snaží hájit vaše zájmy a být pro  váhou 
vládnoucí koalici. Často je jim vytýkáno, že se kri  cky vyjadřují v měsíčníku Bys-
třicko na adresu vedení města. Ano, mohli celé čtyři roky sedět, mlčet, vše od-
hlasovat a mít tzv. čistý stůl. Ale s  m do poli  ky nešli. Chtěli občanům otevřít 
radnici a přinášet i informace, které nejsou zrovna z rubriky „Co se nám na rad-
nici podařilo“.

Blíží se další komunální volby. Uskuteční se 5. a 6. října 2018. V novém ob-
dobí chceme, aby se naše město dále rozvíjelo. Ale nejen tak, že se postaví 
nové cyklostezky, opraví ulice, chodníky a bytové domy. To jsou samozřejmé 
věci, které město plní a vždy bude plnit, protože o vlastní majetek se musíme 
starat. Ale my chceme, aby město více naslouchalo svým občanům. Město 
musí být otevřené a transparentní a musí všem měřit stejným metrem. A tato 
změna může přijít pouze se zásadní personální výměnou na pozici starosty. 
Proto nám dovolte, abychom vám představili kandidátku na starostku města 
Bystřice nad Pernštejnem za Hnu   ANO 2011 paní Bc. Soňu Humpolíčkovou.

Ekonomicko-správní fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně jsem pracovala 
jako manažer controlligu u inženýrské 
fi rmy zabývající se průmyslovou auto-
ma  zací. Od ledna roku 2013 pracuji 
jako zástupce ředitele a ekonom v pří-
spěvkové organizaci Kraje Vysočina, 
v Domově důchodců Ždírec.

Jsem velmi vděčná za každou zku-
šenost. To jak za zkušenos   v soukro-
mém sektoru, kde jsem měla mož-
nost pracovat a přímo řídit nesmírně 
zajímavé a náročné projekty, tak za 
neocenitelné zkušenos   přímo v sek-
toru veřejném, v sociálních službách. 
Když se zpětně ohlédnu, uvědomuji 
si, že jsem měla opravdu štěs   a po-
znala téměř vždy skvělé a od srdce 
dobré lidi. 

Každé lidské působení má své eta-
py. Z počátku jste plni op  mismu a 
nadšení. Až se dostanete na pomysl-
ný vrchol, tak dle rčení “žádný strom 
neroste až do nebe” začnete stagno-
vat, v horším případně klesat. To pla   
ve většině případů, ale především lze 
tento jev docela čitelně vnímat u ve-

řejných funkcionářů. Některým se po 
několika volebních obdobích začne 
v  rat myšlenka, že svoji úlohu již spl-
nili a změní působiště. Jiní si naopak 
začnou být naprosto jis   svojí pozicí, 
což lze například vnímat i u našich 
městských funkcionářů. Za tři voleb-
ní období si vytvoříte silné mezilidské 
vazby a struktury, čímž kolem sebe 
vytvoříte téměř neproniknutelnou 
“ochrannou” bariéru. To následně 
může vytvářet pocity neomezených 
možnos  . Začnete dělat chyby, ně-
kdy i fatální a začnete klesat.

Pro tyto případy nám demokra  c-
ké uspořádání našeho státu poskytlo 
nástroj, jak tyto chyby a neomeze-
nost v konání ve svém úřadu alespoň 
z čás   eliminovat a udržet výkonnost 
a důstojnost úřadu – VOLBY.

Na podzim letošního roku nás tyto 
volby do místních samospráv čekají 
a dávají nám všem možnost vnést 
nový a čerstvý vítr do naší samosprá-
vy. Čerstvý vítr ovšem neznamená 
všechno původní změnit či zbourat, 
jak se mnoho nových tváří, přícho-
zích do poli  ky, domnívá. To ve fi nále 
vede opět k již zmíněnému vytváření 
si bezpečných struktur a vazeb kolem 
sebe. Podle mne se pod těmito slo-
vy skrývá další rozvíjení a podpora 
úmluv, pořádků a projektů, které již 
velmi dobře fungují. Především to 
však znamená zaměřit se na věci, 
které v něčem zaostávají či nepřiná-
šejí kýžený efekt. Těmto je pak nutné 
vdechnout nový rozměr, přičemž nej-
důležitějším rozhodovacím kritériem 
zde musí být především spokojenost 
obyvatel i všech zúčastněných. Čers-
tvý vítr by měl díky novým zkušeným 
lídrům, ruku v ruce s dynamickou 
mladou generací, přinášet přede-
vším novou vizi, cíle a cestu k nim 
doprovázenou spravedlnos  , řádem 

a profesionalitou.
Stávající pan starosta a jeho kole-

gové odvedli spoustu dobré práce 
pro město a za to jim patří poděko-
vání. Když se ale občané dozvědí, 
že neoprávněně pobírali odměny, 
když si pročítají kauzy zveřejněné na 
www.obcasnik.eu, stejně tak v mě-
síčníku Bystřicko, tak to vypadá, že 
současné vedení města již dospělo 
k sestupné fázi. Potvrzením pro mne 
osobně může být například i schvá-
lená Smlouva o budoucí vzájemné 
spolupráci se soukromým subjektem 
za účelem provozování domova pro 
seniory, kterou když si alespoň prů-
měrně nadaný ekonom přečte, tak 
ho nejenom zamrazí, ale zároveň 
velmi zamrzí. Poskytování sociálních 
služeb je přitom jakousi vizitkou spo-
lečnos  .

Za téměř 20 let zkušenos   v eko-
nomice v soukromého sektoru vím, 
že za každou odvedenou korunou na 
daních, ať už velkých podnikatelů či 
drobných živnostníků a zaměstnan-
ců a všech, co tvoří hodnoty, stojí 
obrovské vynaložení životní energie. 
Proto považuji za správné, aby  to 
lidé měli pocit, že je s daněmi na-
kládáno efek  vně a s promyšlenou 
vizí do budoucna. Mít promyšlené 
a prodiskutované projekty, které 
do sebe budou vzájemně zapadat a 
postupně budou vytvářet přívě  vé 
okolí pro život a podnikání bez toho, 
aby městský rozpočet v budoucnu 
nesmyslně zatěžovaly. Posledních 6 
let zaměstnání ve veřejném sektoru 
mi přineslo nový rozměr myšlenek a 
sociálního vnímání. S velkou pokorou 
vnímám rozdílnost těchto dvou světů 
a mít možnost pracovat v obou skýtá 
neuvěřitelný a ucelenější pohled na 
lidské konání.

Jsem zvyklá pracovat velmi tvr-
dě. Umím urputně jít za svými my-
šlenkami a posláním. Při vážných či 
nepříjemných jednáních mně záleží 
na tom, aby se všichni zúčastnění 
v rámci možnos   cí  li jako vítězové. 
Pro mne jako osobu je nesmírně dů-
ležitá spravedlnost. Prosazování zá-
jmů pouze svých či spřízněných osob 
založeném na utahování opasků ně-
koho jiného je nepřijatelné.

Celospolečensky lze vysledovat, 
že se společnost proměňuje. Jsem 
přesvědčená, že každá změna je pří-
slibem oživení a nových začátků.

A  proto, vážení spoluobčané, kole-
gové a přátelé, vstaňte, nadechněte 
se, usmějte se a jděte ve dnech 5. a 
6.10.2018 k volebním urnám a sdělte 
světu, co je pro vás důležité.

Přeji Vám krásné dny se šťastným 
úsměvem ve tváři.

„Mít rád lidi a milovat lidi, to je 
celé tajemství a snad jediný recept 
na štěs  .

Kdo myslí jenom na sebe, ochudí 
jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní 
a zahyne.“

Soňa Humpolíčková

Vážení spo-
l u o b č a n é , 
milé dámy a 
pánové, jme-
nuji se Soňa 
Humpolíčková 
a na Vysočinu 
jsem se z jižní 
Moravy vdala 
v roce 1991. 
Do Bystřice 

nad Pernštejnem jsme se s rodinou 
přestěhovali v roce 1993 po dostav-
bě rodinného domu. V Bystřici tedy 
působím zásadní část svého života a 
s manželem jsme zde vychovali dvě, 
již dospělé dě  . Dceru, která pracu-
je jako zubní lékařka a syna, který se 
zabývá vývojem strojů v oboru stroj-
ního inženýrství.

Svoji pracovní kariéru jsem zahájila 
hned po mateřské dovolené v roce 
1994 ve fi rmě GAMA Group a.s. jako 
samostatná účetní. Následně jsem 
strávila 14 let jako ekonom v jedné 
z největších stavebních fi rem na Vyso-
čině. Po úspěšném zakončení studií na 
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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

6. VYSOČANSKÝ SJEZD, MOSKEVSKÝ PROTOKOL

Následující den po okupaci, 22. 
srpna namísto plánovaného 9. září, 
se v jídelně továrny ČKD - Elektroni-
ka v Praze Vysočanech shromáždili 
účastníci mimořádného XIV. sjezdu 
strany. Sjezdu se přes výjimečné 
podmínky zúčastnilo 1 192 delegátů 
z 1 543 zvolených, tedy přes 77%. 
Odsoudili intervenci, všechny refor-
misty v čele s A. Dubčekem zvolili 
do čela nového ÚV KSČ a vyloučili 
z něj ty, kteří se podíleli na inter-
venci. Zastupujícím 1. tajemníkem 
ÚV byl zvolen Věněk Šilhán. Sjezd 
žádal okamžité stažení cizích vojsk, 
přijal prohlášení ke komunis  ckým 
a dělnickým stranám světa a také 
svou rezoluci k našim občanům. 
Sjezd začal v 11.18 hodin a skončil 
ve 21.15. Byl však dále prohlášen 
za permanentní. Delegátem Vyso-
čanského sjezdu byl z Bystřice n. P. 
tehdejší předseda MěNV Augus  n 
Starý. V období normalizace měl s 
touto účas   problémy...

Prezident republiky odpověděl 
na dopis Národnímu shromáždění, 
v němž oceňuje jeho statečnost a 
nesmlouvavý postoj a prohlašuje, že 
uznává jen Černíkovu vládu.

V poledne proběhla v celé repub-
lice hodinová stávka protestující 
pro   okupaci. Cizí vojska obsadila 
rektorát Karlovy univerzity a další 
ryze soukromé objekty. Prezident 
Svoboda a zbylí členové kabinetu v 
čele s Lubomírem Štrougalem znovu 
ostře zamítli ustanovení proza  mní 
dělnicko-rolnické vlády. Prezident 
informoval vládu, že po vyčerpání 
všech prostředků, týkajících se jed-
nání KSČ a KSSS v Praze, se rozhodl 
vést tato jednání v Moskvě, a požá-
dal vládu o doprovod. 

23. srpna okolo tře   hodiny ran-
ní zatkli příslušníci KGB několik ve-
doucích představitelů ministerstva 
vnitra, kteří patřili k reformátorům. 
Ráno rozhlas vyhlásil zákaz nočního 

vycházení pro Pražany. V ranních ho-
dinách našeho času skončilo v New 
Yorku zasedání Rady bezpečnos   
OSN. Sovětský delegát J. Malik ve-
toval návrh rezoluce pro   obsazení 
Československa, rovněž maďarský 
diplomat hlasoval pro  . Tajná poli-
cie KGB přivezla do Kremlu Dubčeka 
a Černíka. Oba poli  ci se zde setkali 
s Brežněvem. Dopoledne odletěl do 
Moskvy prezident Svoboda s dalšími 
představiteli (Husák, Dzúr, Kučera, 
Indra, Biľak, Piller). Posledně tři jme-
nované prosadila sovětská strana. 
Na le  š   čekají pionýři a také Brež-
něv, jenž své hosty jidášsky zulíbal 
a pak je vezl v otevřeném voze do 
Kremlu. 

V noci z 24. na 25. srpna obdržela 
vláda poselství L. Svobody z Moskvy, 
v němž se obrací na všechny občany 
ČSSR a sděluje, že jednání v Moskvě 
pokračují. Vyzývá a prosí občany o 
zachování rozvahy a důvěry. 

25. srpna brzy ráno přiletěli do 
Moskvy další členové předsednictva 
ÚV KSČ a tajemník ústředního vý-
boru Zdeněk Mlynář jako vyslanec 
XIV. sjezdu strany. Všichni se připojili 
k delegaci. Začaly diskuze o sovět-
ských požadavcích na anulování XIV. 
sjezdu a na odchod progresivních 
lidí z funkcí. Mezi  m probíhala jed-
nání sovětského vedení s představi-
teli ostatních států zemí Varšavské 
smlouvy. Za Bulharsko se jednání 
účastnil Todor Živkov, za polskou 
delegaci Wladyslaw Gomulka, za 
NDR Walter Ulbricht a Maďarsko 
zastupoval János Kádár. Pokračova-
ly diskuze mezi Československem a 
Sovětským svazem o návrhu společ-
ného dokumentu, který by zname-
nal prak  ckou porážku. V poledne 
demonstrovala na Rudém náměs   
v Moskvě skupina osmi sovětských 
občanů s transparenty pro   přepa-
dení Československa. Vzápě   byli 
tajnou policií zatčeni a odvlečeni, 

následně posláni do vyhnanství na 
Sibiř. Na mnoha místech je vyhlá-
šena Dubčekova směna a lidé tráví 
i neděli v práci.

26. srpna v ranních hodinách 
proběhla celorepubliková čtvrthodi-
nová stávka za návrat představitelů 
z Moskvy. Pozdě odpoledne začalo 
v Kremlu jednání československých 
představitelů se členy předsednic-
tva ÚV KSSS. Po projevech Černíka 
a Dubčeka sovětská strana odchází. 
Prezident Svoboda ji přivádí zpát-
ky. Na přání prezidenta Svobody 
nakonec takřka všichni zúčastnění 
tzv. Moskevský protokol o pobytu 
sovětských vojsk v Československu 
podepíší. Jako první Husák, posled-
ní Černík. Dubček dělal obstrukce, 
ale nakonec podlehl. Před  m do-
stal u  šující injekci od prezidentova 
osobního lékaře. Mlynář podepsal 
až ráno při snídani. Jediným, kdo 
odmítl podepsat, zůstal Fran  šek 
Kriegel. Protokol znamenal opětov-
né podřízení SSSR a vynucený návrat 
k totalitnímu režimu. Znamenal rov-
něž konec všech reformních proce-
sů, byla obnovena cenzura, došlo k 
ovládnu   sdělovacích prostředků, 

aby opět „sloužily věci socialismu“. 
Protokol samozřejmě obnovil ve-
doucí úlohu strany. Reformní poli  ka 
skončila ještě dříve, než se mohla 
rozvinout a kolaboran   měli cestu k 
moci volnou.

První projev po návratu z Mosk-
vy má v rozhlase ve 14:50 Svoboda. 
Mluví o své povinnos  , o poli  cké 
realitě, o vlas   pracujícího lidu. Ten-
to projev lze nazvat háchovš  nou, 
a také proto vyvolává nesouhlasné 
reakce lidu. Jako druhý hovoří ko-
lem půl šesté vzlykající Dubček. 

Poslední srpnový den poprvé po 
návratu z Moskvy zasedal ÚV KSČ. Z 
předsednictva byli pro uklidnění mas 
odvoláni Švestka, Kolder, Rigo a Ka-
pek, ale současně opouštěli, v duchu 
Moskevského protokolu, funkce Krie-
gel, Císař a ministr vnitra Josef Pavel. 
Brzy měli odejít i ministr zahraničí Jiří 
Hájek a místopředseda vlády Ota Šik. 
Vysočanský sjezd je prohlášen za 
neplatný.

(pokračování příště)

Foto Leopold Skarolek: Dobový 
nápis z Bystřice: „Moskva 2 000 km, 
Okupan  , odejděte!“

Pohádkový les Domanín

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Les v okolí Borovinky v Domaníně 
v neděli 17. června 2018 ožil pohád-
kovými postavičkami. Dě  , kterých 
přišlo přes 400 (a ještě o něco větší 
počet dospěláků), si zasoutěžily na-
příklad s Bořkem a Týnou, Mickey 
Mousem a Minnie, Machem a Še-
bestovou, s hloupým Honzou a dal-
šími bytostmi z pohádek. Na vstu-
pu dě   obdržely kar  čky, na které 
poc  vě sbíraly na 13 pohádkových 
stanoviš  ch razítka za splněné úko-
ly.  Na konci na ně u Šmoulů čekala 

sladká odměna. Každý dostal ještě 
od pana krále malou bo  čku jako 
vzpomínky na cestu pohádkovým 
lesem. A jako každý rok i letos byl 
pro dě   připraven program (vystou-
pení kejklíře), který jim zpříjemnil 
dobu čekání při vstupu do lesa.

Úsměv a radostné nadšení dě   
byly odměnou všem dobrovolným 
účinkujícím domanínského pohád-
kového lesa, kterým  mto moc dě-
kujeme.

L+L
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BRONZ PRO ATLETKY ZE SEKUNDY
Dne 6. 6. 2018 se ve Ždá-

ře n. S. uskutečnilo okresní 
kolo atle  ckého čtyřboje ZŠ. 
Z bystřických škol si nejlépe 
vedlo družstvo děvčat z nižší-
ho gymnázia, které v katego-
rii mladších děvčat obsadilo 
tře   místo. Soutěžilo se v at-
le  ckých disciplínách: běh na 
60 m, skok daleký (vysoký), 
hod míčkem a běh na 600 m. 
Gymnázium reprezentovali: 
Michala Illeková, Markéta 
Kaštylová, Linda Ševčíková, 
Jana Štarhová a Anežka Pro-
kopová. Podrobné informace 
a ostatní výsledky chlapců 
i dívek najdete na školním 
webu. 

Za PK TV Jan Illek

Absolutní vítězství... (Pokračování ze str. 1)

Medaile MŠMT... (Pokračování ze str. 1)

Naši žáci se na soutěžní přehlídku 
pečlivě připravovali a podali vyni-
kající výkon, díky kterému si odvezli 
hned tři ocenění: Cenu za nejlepší 
provedení zahraniční skladby – One 
moment in  me, dále cenu za pro-
vedení skladby Bře  slav vysokomýt-
ského rodáka Jana Čermáka, a to 
nejlepší na závěr – Dechový orchestr 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem se stal 

Paní učitelka Pospíšilová vyučuje 
sborový a komorní zpěv v Základní 
umělecké škole Bystřice nad Pern-
štejnem. Je sbormistryní 4 pěvec-
kých sborů, v nichž působí dě   a 
žáci z Bystřicka od 3 do 18 let, i bý-
valí, již dospělí zpěváci. Sbory Pramí-
nek, Pramen, Studánka i Komorní 
studánka se pravidelně zúčastňují 

absolutním vítězem 26. ročníku sou-
těžní přehlídky Čermákovo Vysoké 
Mýto!

Gratulace patří nejen žákům a hrá-
čům orchestru, ale také dirigentovi 
Štěpánu Husákovi za výborné vede-
ní, i pedagogům nástrojových sekcí, 
paní učitelce Tereze Podsedníkové a 
panu učiteli Antonínu Pokornému.

Štěpán Husák, Milada Krásenská

soutěží, přehlídek, koncertů i cha-
rita  vních vystoupení a dosahují 
skvělých výsledků na celostátní 
úrovni. V tomto šk. roce oslavila p. 
uč. Pospíšilová se sborem Studánka 
25. výročí jeho založení a své práce 
v uměleckém školství. Upřímně gra-
tulujeme a přejeme hodně rados   
z práce s mladými zpěváčky!

Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 2018Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 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

ČERVENEC   
  1.7. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
  5.7. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
  6.7. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
  7.7. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
  8.7. MDDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. Mo., 739 093 334
14.7. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
15.7. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303, 566 536 712
21.7. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Vel. Meziříčí, 566 524 203
22.7. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
28.7. lékař stomatolog, Andrej Loiko, zdr. střed. Křižanov, 731 495 380, 566 522 218 
29.7. MUDr. Dana Tlačbabová, Masaryk. nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
SRPEN 
4.8. lékař stomatolog, Mykola Klepach, Masaryk. nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
5.8. MDDr. Kristýna Stará, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332

Kraj Vysočina v červnu připravil 
pro vítěze soutěže „Zemědělství a 
lesnictví na Vysočině“ odbornou 
exkurzi pro 20 nejúspěšnějších žáků 
6. a 7. ročníků základních škol a ví-
celetých gymnázií. Součás   exkurze 
byla návštěva zařízení Vyšší odbor-
né školy a Střední odborné školy 
zemědělsko-technické v Bystřici 
n. P., provozu pily Správy městských 
lesů v Jihlavě, Výzkumného ústavu 
bramborářského v Havlíčkově Bro-
dě, Zemědělského družstva v Malči 
a rodinné farmy pana Dejmala v Ha-
vlíčkově Borové.

U nás na střední škole si výletní-
ci užili nejenom pěkné ubytování 
v apartmánech Domova mládeže, 
zastavili se i na prohlídku bystřic-
kého EDENU se zajímavým pro-
gramem a večeří, ale především si 
vyzkoušeli jízdu traktorem, práci 
na svářečském trenažéru a svez-
li se naším sporťákem Kaipanem. 
Pro všechny pěkný zážitek, pro nás 
příjemná prezentace práce na naší 
škole. 

A ZNOVU KAIPANY – tentokrát 
jiné modely a jiné provedení

Na začátku měsíce června vyjely 
společně na prezentaci další Kaipany 
– tentokrát model Kaipan 14. V jih-
lavském City Parku více jak týden 
vystavovali svoje výtvory studen   7 
středních škol z kraje Vysočina. Dob-
rá společnost těch nejlepších v kraji 
přitahovala zálibné pohledy nejed-
noho motoris  ckého fandy. Dílenské 
provedení všech 
v y s tav e nýc h 
sporťáků se opět 
posunulo dopře-
du a studentské 
výtvory získaly 
další rozměr.

Stejně tak i 
bystřická od-
borná škola se 
podílela na dal-
ším pokračování 
projektu Postav 
si svoje auto a i 
naši studen   se 
podíleli na výro-
bě nového auta. 

Mladí zemědělci 2018

Věřme, že za pár let se z nadšen-
ců do soutěžení třeba stanou noví 
zemědělš   odborníci, kterých je na 
trhu práce stále obrovský nedostatek.

Tomáš Krejčí, zástupce ředitele 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Nová verze je zajímavá především  
 m, že se jedná o přestavbu z klasické-

ho škodováckého Favorita. Opět je to 
hodně živý sporťáček s klasickým zvu-
kem favoriťáckého motoru. Už brzy 
budete mít možnost auto vidět po 
Bystřici nad Pernštejnem jezdit naživo.

Tomáš Krejčí, zástupce ředitele 
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
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Úspěchy v soutěži mladých cyklistů

Poznáváme naše „sousedy“ aneb 
Zájezd do Rakouska

Ohlédnu   za programem Erasmus +Naše škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní 
vzdělávací programy Evropské unie, při kterých spolu-
pracuje s různými školami v Evropě. Ten poslední pod 
názvem Erasmus+ byl realizován společně se ZŠ Juh, 
Vranov nad Topľou pod názvem „Buď fi t!“. Projekt 
byl zaměřený na zdravý životní styl a jeho přiblížení 
žákům nejen klasickými výukovými metodami, ale i 
pomocí projektových dnů, videokonferencí se spolu-
pracující školou, výjezdů do zahraničí, návštěv radnic 
v městech partnerských škol, výstav a dalších ak  vit. 
Poslední akcí na naší škole byla sociálně kulturní ak  -
vita žáků naší školy pro ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, 
Tyršova 106, denní stacionář Nesa, Velké Meziříčí a 
denní stacionář Rosa, Bystřice nad Pernštejnem sym-
bolicky nazvaná „Buď fi t s přáteli!“, s cílem navázat 
spolupráci a uskutečnit dopoledne plné her a soutěží, 
který by si užili všichni aktéři této akce. Ak  vita i celý 
tříletý projekt „Buď fi t!“ se u žáků setkal s příznivými 
ohlasy, proto už teď uvažujeme o další spolupráci se 
všemi výše zmíněnými organizacemi.

Koordinátorka projektu Věra Slámová,
 ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

21. GLOBE GAMES 

Říká se, že to, co zažijeme, si za-
pamatujeme mnohem lépe než jen 
to, o čem slyšíme vyprávět druhé. 
Věřím, že 40 žáků ZŠ TGM bude mít 
již navěky uloženo v hlavě, že v měs-
tečku Bad Ischl trávila svůj  čas v Cí-
sařské vile císařovna Sissi a její man-
žel Fran  šek Josef I., že v Salzbur-
ku se narodil a žil W. A. Mozart a 
v Hallsta  u se těžila sůl už dávno 
před naším letopočtem… Všechna 
tato místa jsme navš  vili v průběhu 
dvoudenního zájezdu do spolkové 
země Salzbursko. Kromě návště-

vy již uvedených měst nás čekala i 
úchvatná projížďka lodí po jezeře 
Wolfgangsee s nádhernými výhledy 
do okolní přírody. Ještě úžasnější 
podívaná byla z vyhlídky nad měs-
tečkem Hallsta  . Zájezd proběhl 
v pohodové atmosféře, navíc za 
krásného počasí. Celkový dojem pak 
dokreslil profesionální přístup paní 
průvodkyně Příhodové a pana řidiče 
Holešovského. Za všechny účastníky 
jistě mohu říct: „Rakousko, za dva 
roky přijedeme zase!“

Romana Klusáková, ZŠ TGM

Každý rok na jaře vyhlašuje spo-
lečnost BESIP spolu s dalšími orga-
nizacemi dopravní soutěž mladých 
cyklistů. Okresní kolo proběhlo 22. 
května v Novém Městě na Moravě, 
naši školu v něm reprezentovali žáci 
5. a 9. tříd. Mladší žáci se probojovali 
do krajského kola soutěže, které pro-
běhlo 8. června v Moravských Budě-
jovicích. Žáci prokazovali své znalos   
pravidel silničního provozu (test), 
v poskytnu   první pomoci (test i 
prak  cké vyzkoušení na „raněných“); 

poté na dopravním hřiš   jezdili podle 
dopravních předpisů pod bedlivým 
dohledem městských či státních 
strážníků. Nejtěžší bývá již tradičně 
jízda zručnos   – pro žáky jsou připra-
veny překážky, které musí co nejlépe 
projet a prokázat tak zručnost v jízdě 
na kole. Děkuji všem dětem za jejich 
přípravu – prak  ckou i teore  ckou - 
a přeji hodně štěs   v jejich cestách – 
nejen na kolech! 

Eva Poláchová, ZŠ TGM

Dne 31. 5. 2018 jsme se vydaly 
pod vedením paní učitelky Dagmar 
Pivkové a Lucie Kotoučkové na již 21. 
GLOBE GAMES do Humpolce. Náš 
tým tvořila Veronika Turová, Valen-
týna Balievová, Iveta Machová a já - 
Nancy Balievová.

Jako každý rok nás opět potěšily 
doprovodné programy a přednášky. 
Letos to byla Forenzní antropologie, 
kde jsme se dozvěděly o kostře člo-
věka, pohřbívání, vyšetřování vražd 
atd. Dalším programem byla orni-
tologická procházka. Bohužel nám 
počasí nepřálo a hned, co jsme došly 
k rybníku, začalo pršet. 

Jak to už na GLOBE GAMES bývá, 

prezentujeme na konferenci náš pro-
jekt, na kterém jsme pracovaly delší 
dobu. Letos jsme si vybraly téma „Co 
nám o Bystřicku prozradily lišejníky?“ 
Zajímalo nás, zda se na Bystřicku vy-
skytují lišejníky, a tak jsme si stanovily 
hypotézu, výzkumné otázky, badatel-
ské cíle a mohly jsme začít zjišťovat 
potřebné informace. Zjis  ly jsme, 
že na Bystřicku se nachází korovité, 
lupenité i keříčkovité lišejníky, které 
jsou nejcitlivější na znečištěné ovzdu-
ší. Naše hypotéza byla potvrzena. Na 
Bystřicku dýcháme čistý vzduch! 

GLOBE GAMES se zúčastnilo přes 

300 dě  , studentů a badatelů, 
kterým není příroda lhostej-
ná. Přijely i zahraniční repre-
zentace ze Slovenska, Polska, 
Ukrajiny, Nizozemska, Itálie 
a Izraele. Byly to opět krásně 
strávené 4 dny plné zážitků, 
zábavy a nových dovednos   
a už teď se těšíme na příš   
rok v Kadani. Poděkování patří 
paním učitelkám za jejich tr-
pělivost, pomoc a vůbec chuť 
jet s námi.

Nancy Balievová, žákyně 8.B
ZŠ BnP, Nádražní 615



12. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění horkých letních dnů nabízíme našim čtenářům malý 

výběr z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Bednarz Dieter Mimoevropan v Evropě
Ciprová Oldřiška S cejchem ďábla
Černá Jaroslava Vraždy z vášně
Černoch Marcel Diagnos  ka v praxi
Gi   Werner Kdyby zvířata mohla mluvit
Hay Louise L. Uzdrav své tělo
Hennique Michel Kyvadlo od A do Z
Holečková Marie Vysočinou po stopách San  niho
Hrušková Marie Nejmohutnější památné stromy ČR
Hrušková Marie Život se stromy
Kraus Jan Můj soukromý buzynes
Mirovská Inna Norkový kožich za hrst vloček, aneb, Šest hodin ve vlaku
Nedley Neil Ztracené umění myslet
Sandford John Mise Saturn
Weaver Tim Není cesty zpět

Knihy pro mládež:
Flanagan John Bratrstvo. Kniha sedmá, Kaldera
Gecková Iva Čer   babička
Hlavinková Lucie Projekt pes: prázdniny v Beskydech
Nováková Daniela Ema a lesní zvířátka
Paulová Lucie Elvíra: strašidlo z kontejneru
Pritche   Georgia Fredy. Největší strašpytel a přílet ufounů

Vlas  mil Vondruška opět v naší knihovně
Návštěvníci knihovny měli možnost znovu se setkat se známým histori-

kem a autorem desítek historických románů PhDr. Vlas  milem Vondruškou. 
Této velmi oblíbené akce, která se konala 6. června 2018 se zúčastnilo více 
než 50 čtenářů tohoto oblíbeného spisovatele. 

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

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

ŘECKO NA ÚSVITU DĚJIN

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem Vás zve na výstavu Jána Hertlíka

13. července - 20. září 2018 - půdní galerie městského muzea

vernisáž proběhne 13. července 2018 v 17.00 hodin

NEPRAKTA - KITNER
výstava kreseb Jiřího Wintera Neprakty 
a Jiří Winter Neprakta na fotografiích Jaromíra Kitnera

výstava kreseb známého českého karikaturisty a humoristy doplněné o 
fotografie, na kterých je zachycen brněnským fotografem Jaromírem Kitnerem

11. 5. - 31. 8.
2018 

KRESLENÉHO 
HUMORU A FOTOGRAFIÍ

Městské muzeum BnP Vás zve 
na výstavu 

KRESLENÉHO 
HUMORU A FOTOGRAFIÍ
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OHLÉDNUTÍ 
Eduarda 

Valdhanse
Známý bystřický malíř a pedagog 

Eduard VALDHANS (1928 – 2017), 
rodák z Černvíra, má mezi našimi 
spoluobčany spoustu příznivců a c  -
telů, kteří se dočkali jeho retrospek-
 vní výstavy pod názvem Ohlédnu  . 

Připravil ji s malířovou rodinou ak. 
mal. Jiří Štourač a probíhá v půdní 
galerii Městského muzea Bystřice 
n. P. Výstavě dominují typické Vald-
hansovy krajiny, vesnické chaloup-
ky, cesty, úvozy. Osobně mě zaujaly 
i oleje s fi gurální téma  kou, které 
vznikly na samém prahu malířovy 
kariéry.

Eduard Valdhans učil i maloval 
nejdříve na Hlučínsku, od r. 1961 
pak ve svém rodném kraji, když se 
usadil s rodinou i profesně v Bystři-
ci n. P. Stal se známým krajinářem, 
a to doslova, protože často maloval 
přímo v plenéru. Ale vzdálená mu 
nebyla ani zá  ší a věnoval se i gra-
fi ce. Pro Město Bystřici vytvořil před 
léty vůbec první PF. Jeho dvě sgra-
fi ta byla veřejně realizována, z nich 
jedno v rodném Černvíru.  Dočkal se 
řady výstav i ocenění. Jeho rukama 
prošli takoví žáci, jako Jiří Štourač, 
Karel Rossí a Tomáš Rossí.

Podle autorova přání byl při pří-
ležitos   hojně navš  vené vernisáže 
12. 5. 2018 předán Městu Bystřici 
nad Pernštejnem dar 20 Valdhan-
sových obrazů. Samotné zahájení 
výstavy bylo akcí více než zdařilou 
a počet účastníků dokládala absence 
jakéhokoliv místa k zaparkování na 
náměs  .

 Výstavu skromného a pracovitého 
umělce můžete navš  vit do 8. čer-
vence. V muzeu seženete navíc kata-
log k této povedené výstavě.

Hynek Jurman

Galerie pohádkových 
soch

V roce 2014 bylo umístěno při 
cestě z Lužánek k Centru Eden a 
vlakovému nádraží 10 dřevěných 
soch od uměleckého řezbáře Pav-
la Švandy ze Svratky. Představují 
následující bytos  : Čert, Bílá paní, 
Hejkal, Princezna, Ježibaba, Hloupý 
Honza, Hastrman, Polednice, Per-
moník, Smrtka. Prostor je doplněn 
o dětský lanový parčík.

Hynek Jurman

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 36
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START FILM FEST

START FILM FEST 2018

 valu. I letošní nadílka se prý jeví víc 
než slibně. Pokud i vy znáte ve svém 
okolí mladé fi lmové talenty nebo mezi 
ně dokonce patříte, neváhejte své dílo 
přihlásit – uzávěrka je 7. července, 
soutěží se třeba o zájezd do Anglie a le-
tos poprvé dokonce i o fi nanční ceny.

Více se o START FILMu dozvíte na 
jeho ofi ciálních stránkách www.start-
fi lm.cz. Zájemci zde získají podrobněj-
ší informace o způsobu akreditace na 
lákavé fi lmové workshopy. Jejich spo-
jujícím mo  em, které se promítlo i do 
letošního „okatého“ vizuálu, je provo-
ka  vní otázka: „Taky to vidíš jinak?“ 
My to za  m vidíme tak, že tře   ročník 
mladého fes  valu bude nepochybně 

 m nejnabitějším.
Pořadatelem fes  valu je opět Ki-

nematograf bratří Čadíků za výrazné 
fi nanční podpory města Bystřice n. P.
Poděkování patří především panu 
starostovi ing. Karlu Pačiskovi, díky 
jehož schopnostem, zkušenostem a 
neskutečné ochotě pomáhat organi-
zátorům, se podařilo za dva roky vy-
budovat fes  val, o kterém se na čes-
ké scéně již mluví a na který přijíždějí 
významné osobnos   ze světa fi lmu.

Rozhovor se speciálním hostem Ji-
řím Mádlem najdete zde:

https://www.youtube.com/
watch?v=Jp0i0rbFLZs

Dalo by se už mluvit o tradici. Začát-
kem srpna se potře   sjedou do Byst-
řice nad Pernštejnem mladí milovníci 
fi lmového umění, aby se zúčastnili 
fes  valu studentské tvorby START 
FILM. Ten se uskuteční ve dnech 4. až 
10. srpna a nabídne mnoho zajímavé-
ho jak svým přímým účastníkům, tak i 
široké veřejnos  , která má ráda dobré 
fi lmy či nevšední setkání s pozoruhod-
nými osobnostmi. 

Pro ty první je určen program sklá-
dající se z workshopů, jejichž lektoři 
jsou zkušení profesionálové, leckdy 
ověnčení cenami z významných fes-
 valů a soutěží. Workshop hrané 

tvorby tak letos povede režisér Václav 
Kadrnka, držitel Křišťálového glóbu 
z MFF v Karlových Varech. V Bystřici 
také divákům osobně představí své-
ho oceněného Křižáčka. Ke zhlédnu   
bude například i jeden z nejlepších a 
nejdiskutovanějších domácích do-
kumentů loňského roku – snímek 
Hranice práce talentované režisérky 
Apoleny Rychlíkové, která pro mladé 
zájemce chystá workshop zaměřený 
právě na dokumentární tvorbu. Akre-
ditovaní účastníci workshopů si dále 
vyzkouší třeba natáčení opravdického 
videoklipu nebo se na pár dnů vžijí do 
kůže fi lmového producenta či přísné-
ho fi lmového kri  ka.

Na fes  val však zavítá i mnoho spe-
ciálních hostů nad rámec fi lmových 
workshopů. Koncertem potěší všech-
ny své fanoušky oblíbený herec a zpě-
vák Jan Budař. Hned po jeho skončení 
navíc uvede jeden ze svých nejlepších 
fi lmů, proslulou komedii z moravské 
metropole Nuda v Brně. Těšit se mů-
žete také na delegace hostů k fi lmům 
Hastrman nebo Bajkeři. Každodenní 
večerní promítání budou opět probí-
hat pod širým nebem na Masarykově 
náměs  , ale i v prostorách kulturního 
domu. Kompletní program fi lmových 
projekcí slibují pořadatelé zveřejnit 
během první poloviny července.

A jaký by to byl fes  val studentské 
tvorby bez studentských fi lmů? Ani 
ty samozřejmě nemůžou v nabídce 
START FILMu chybět. Loni se do vý-
roční soutěže o nejlepší studentské 
fi lmy přihlásilo více než 100 snímků, 
z nichž ty nejkvalitnější byly k vidění 
na velkém plátně právě během fes-

To nejlepší z letošní soutěže 
START FILMu

To nejlepší z letošní soutěže 
START FILMu

Pátek 3. 8. sobota 4. 8. neděle 5. 8. pondělí 6. 8.

úterý 7. 8. středa 8. 8. čtvrtek 9. 8.

PáPátet sosobobota neneděděle popondnděl

útútererý ststřeředa čtčtvrvrtet

k 3.3. 88..k a 44. .  8.8.ta e 55.. 8.8.le líí 6.6. 88..ěl

ý 7.7. 88..ý a 88. .  8.8.da kk 9.9. 88..e

21.30 21.30 21.30 21.30

21.30 21.30 21.30

83 minut 100 minut 103 minut 150 minut

95 minut 97 minut 77 minut

21.21.21.21.30303030 8383 minminutut 21.21.21.21.30303030 100100 miminutnut 21.21.21.21.30303030 103103 miminutnut 21.21.21.21.30303030 150150 miminutnut

21.21.21.21.30303030 9595 minminututt 21.21.21.21.30303030 9797 minminututt 21.21.21.21.30303030 7777 minminututt

Špunti na vodě Hastrman Nuda v Brně Star Wars: 
Poslední z Jediů

Bajkeři Bezva ženská na krku Chata na prodej

Rodinná komedie  / Česko 2017
 Režie:  Jiří Chlumský

Romantické drama / Česko 2018
Režie:  Ondřej Havelka

Tragikomedie  / Česko 2003
Režie:  Vladimír Morávek

Sci-Fi  / USA 2017
Režie:  Rian Johnson

Komedie / Česko 2017
Režie:  Martin Kopp

Komedie / Česko 2016
Režie:  Tomáš Hoffman

Komedie  / Česko 2018
Režie:  Tomáš Pavlíček

L e t n í  K i n o  ––––  M a s a r y k o v o  n á m ě s t í

host:  Kurt van der Basch

Hosté:  delegace tvůrců filmu Host: Tomáš Pavlíček

Sobota 4. 8. pondělí 6. 8. úterý 7. 8. středa 8. 8.SobSobota ponponděld úteúterý střstředaa 4.4. 8.8.  ta lí 66. 8.  8..ěl ý 7. .  8.8.ý a 8.8. 8.8.da
20.00 20.00 20.00 20.0090 minut 90 minut 90 minut20.020.020.0000 20.020.020.0000 90 m90 m90 minutinutinut 20.020.020.0000 90 m90 m90 minutinutinut 20.020.020.0000 90 m90 m90 minutinutinut

Slavnostní zahájení 
festivalu 

Vstup pouze VIP
Host: Ondřej Havelka

Studentské filmy I Studentské filmy II
To nejlepší z letošní soutěže 

START FILMu

čtvrtek 9. 8.čtvčtvčtvčtvčtvrtertrtrtrr kk 9k 9k 9k 9 9 8. 8. 8. 8.  8....tek
19.00 120 minut19 019.019.019.019.000000 120120120120 120 minuminuminuminuminuttttttt

Neděle 5. 8. pondělí 6. 8. úterý 7. 8. středa 8. 8.NedNeděleě ponponděld úteúterýr střstředaee 5.5. 8.8.le lí 6í 6.  8.  8..ěl ý 7. 7.  8.8.ý a 8.8. 8.8.da
14.00 18.00 18.00 18.00120 minut 70 minut 65 minut 88 minut14.014.014.0000 120120 120 minuminuminutttt 18.018.018.0000 70 m70 m70 minutinutinut 18.018.018.0000 65 m65 m65 minutinutinut 18.018.018.0000 88 m88 m88 minutinutinut

Masterclass producenta 
Ondřeje Beránka 

+ projekce

Hranice práce Křižáček
Dokumentární / Česko 2017
Režie:  Apolena Rychlíková

Experimentální / Česko 2016
Režie:  Ondřej Vavrečka

Drama / Česko 2017
Režie:  Václav Kadrnka

Host: Ondřej Vavrečka Host: Václav Kadrnka

Host:  Ondřej Havelka

K u l t u r n í  d ů m  ––––  v e l k ý  s á l

K u l t u r n í  d ů m  ––––  m a l ý  s á l

PROGRAm
F e s t i v a l u  s t u d e n t s k é  t v o r b y  B y s t ř i c e  n a d  P e r n š t e j n e m
4 .  8 .  –––– 1 0 .  8 .  2 0 1 8  /  w w w . s t a r t f i l m . c z

VIP

vstupné___ 
dobrovolné

změna programu 
vyhrazena ____

Studentské filmy III Slavnostní zakončení 
festivalu

Vyhlášení cen a projekce
 vítězných studentských filmů

Host: Ondřej Beránek

De Potentia Dei

Host: Apolena Rychlíková

Host:  Jan Budař
Sponzorem projekce je Wera Werk s.r.o.

Mladé talenty již potře   v Bystřici nad Pernštejnem
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PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ - 4

Bratrušínské kořeny mistrů světa
MARTIN KOUKAL

(25. 9. 1978 Nové Město na Moravě)
PETR KOUKAL 

(16. 8. 1982 Nové Město na Moravě)

Oba bratři sice dorůstali ve Žďáře 
n. S., ale kořeny mají u nás v Bratru-
šíně, kde vyrostl jejich táta Fran  -
šek, známý lékař. Starší Mar  n hrál 
do 10 let hokej, pak se upnul na 
běžecké lyžování. Brzy patřil k na-
šim největším hvězdám, bronzovou 
medaili získal už na MSJ v Calgary 
na 30 km volně a mezi muži se stal 
nečekaně mistrem světa v královské 
disciplíně na 50 km volně 2003 ve 
Val di Fiemme. Byl to vůbec první 
 tul pro českou reprezentaci v běhu 

na lyžích v historii samostatného 
státu. Navíc přidal bronzové medai-
le ze sprintu dvojic na MS 2005 a ze 
štafety 4×10 km ze Zimních olympij-
ských her 2010. Závodil na 4 olympi-
ádách (1998, 2002, 2006 a 2010) a 
8 MS (vždy liché roky 1997 – 2011). 
Ve Světovém poháru byl 2. ve sprin-
tu v Düsseldorfu 2003, 2. v Novém 
Městě 2008 na 15 km volně a 3. ve 

sprintu v GaPa 1999.
Zúčastnil se tří horolezeckých 

expedic: Huascarán 2001, Kančen-
dženga 2002, Čo Oju 2004 (8201 m), 
kam vylezl s Radkem Jarošem bez 
použi   kyslíkového přístroje. Vyhrál 
anketu Král bílé stopy 2003, kdy byl 
též 2. v anketě Sportovec roku. Dne 
24. září 2014 ohlásil ukončení spor-
tovní kariéry a 16. ledna 2017 se stal 
trenérem mužské reprezentace v 
běhu na lyžích.

Mladší Petr začal s hokejem ve 
Žďáře, ale už jako junior získal dva 
 tuly v Pardubicích. Tam nastoupil 

v sezóně 2001/2002 poprvé za áčko 
v extralize. Kromě měsíčního hosto-
vání v Plzni zde hrál až do r. 2012, zís-
kal v Pardubicích 3  tuly mistra ex-
traligy (2005, 2010, 2012) a u dvou 
byl dokonce kapitánem. Pak působil 

v KHL v ruském Nižněkamsku, v se-
zóně 2014–2015 v Jokeritu Helsinky 
a pak dva roky v Jekatěrinburgu. V 
květnu 2017 se po pě   letech vrá-
 l do Česka a uzavřel kontrakt na 3 

roky s pardubickým rivalem, Mount-
fi eldem Hradec Králové.

Jako reprezentant má zlato z MS 
2010 a bronz z MS 2012. Úžasný byl 
rok 2010, kdy zaplněné žďárské ná-
měs   vítalo hned tři rodáky, mistry 
světa v hokeji. Rolinka, Koukala a 
Vampolu. A v nedalekém Pelhřimo-
vě ještě Jiřího Novotného (1983)...

Hokejista ze Smrčku

LIBOR HÁJEK
(4. 2. 1998 Brno) 

Hokejový obránce Libor Hájek 
ze Smrčku u Nedvědice to dotáhl 
v hokejové Kometě až do extraligy. 
Úspěšný byl už jako junior a v sezó-
ně 2014/2015 se podílel na bronzu 
áčka Komety 24 zápasy. Na podzim 

2015 odešel hrát do Kanady. V červ-
nu 2016 byl dra  ován do Tampa 
Bay jako 37. hráč celkově, byl tehdy 
nejvýše vybraným Čechem. Působil 
pak v kanadské juniorské lize WHL 
i v AHL a na jaře 2017 podepsal 
smlouvu v Tampa Bay Lightning s 
generálním manažerem Stevem 
Yzermanem. V r. 2018 však přestou-
pil do New York Rangers.

Libor Hájek reprezentoval už 
ve výběrech do 16, 17, 18 i 20 let. 
Na MS 18 v roce 2015 se podílel 
na 6. místě. V sezóně 2017-2018 
odehrál za U20 8 zápasů s bilancí 
1 gól a 6 asistencí a na přelomu let 
2017/2018 skončil s týmem na MS 
do 20 let na 4. místě.

Hynek Jurman

Háček v Nyklovicích
Vážení soutěžící, někdy se stane, 

že vyberete a zadáte úkol, a během 
přípravy soutěže se situace změní. 
Někdo začne opravovat dům, od-
straní objekt před ním a situace za 
pár dnů vypadá naprosto jinak. Tře-
ba v Nyklovicích ! Ale mezi námi, 
před každým domem se vždycky 
něco vyskytuje, třeba i visí. Zvláš-
tě, když pomůže starosta obce! 
A pokud by zrovna ve chvíli vaší 
návštěvy neviselo, tak tam prostě 
není NIC! A to vše se dá do legi  -
mace zapsat… A samozřejmě uznat 
pořadateli…

-HJ-

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. 

V ZUŠ PROBĚHLO VYŘAZOVÁNÍ ABSOLVENTŮ A OCENĚNÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ŽÁKŮ

V pondělí 18. června převzalo 
celkem 20 absolventů hudebního a 
výtvarného oboru Základní umělec-
ké školy z rukou starosty města Ing. 
Karla Pačisky, zástupců rodičovského 
sdružení při ZUŠ a svých pedagogů 
nejen svá absolventská vysvědčení 
a pamětní listy, ale také dárky jako 
upomínku na dobu svého studia. 
Zároveň byli oceněni také žáci, kteří 
úspěšně reprezentovali školu a město 
na uměleckých soutěžích MŠMT pro 
ZUŠ a umís  li se na předních místech 
v kraji i v celé ČR. Gratulace patří ne-

jen jim, ale také jejich pedagogům. 

Nejúspěšnější žáci v hudebním 
oboru:

Polách Tadeáš (ze třídy Š. Husáka) 
– 1. místo v krajském kole soutěže ve 
hře na trubku v Jihlavě a 1. místo v ce-
lostátním kole této soutěže v Praze 

Pavelka Fran  šek (ze třídy Š. Hu-
sáka) – 1. místo v krajském kole sou-
těže ve hře na tenor v Jihlavě,  tul 
„absolutní vítěz“ a 1. místo v celo-
státním kole této soutěže v Praze

Tadeáš Polách a Fran  šek Pavelka 

byli nominováni za Kraj Vysočina jako 
Talent roku mezi 10 nejlepších žáků 
kraje v oblas   umělecké napříč všemi 
věkovými kategoriemi.

Uher Mar  n (ze třídy K. Pospíšilo-
vé) – Čestné uznání v celostátním kole 
soutěže v sólovém zpěvu v Turnově, 
1. místo v krajském kole této soutěže 
v Jihlavě v sólovém i komorním zpěvu

Čech Tomáš (ze třídy K. Pospíšilo-
vé) – 1. místo v Krajském kole soutě-
že v  komorním zpěvu v Jihlavě.

Vičar Vojtěch (ze třídy M. Olivo-
vé)  – 1. místo v krajském kole sou-

těže ve hře na fagot v Jihlavě 
Proks Roman (ze třídy M. Olivo-

vé)  – 1. místo v krajském kole sou-
těže ve hře na fagot v Jihlavě

Pěvecký sbor PRAMEN (vedení 
K. Pospíšilová) – zlaté pásmo v kraj-
ském kole soutěže pěveckých sborů 
a ocenění za přirozený hlasový projev 
v ústředním kole soutěže v Uničově 

Dechový orchestr ZUŠ (vedení 
Š. Husák) – 1. místo a hlavní cena v pře-
hlídce dechových hudeb Čermákovo 
Vysoké Mýto 2018

Nejúspěšnější žáci ve výtvarném 
oboru: 

Adéla Ťupová (ze třídy L. Zítkové) 
– bronzové pásmo v celostátní sou-
těži ZUŠ

Sabina Čížková (ze třídy L. Zítko-
vé) - bronzové pásmo v celostátní 
soutěži ZUŠ 

Kateřina Sobotková (ze třídy 
L. Zítkové) – čestné uznání v celo-
státní soutěži ZUŠ 

Kolek  vní práce výtvarného obo-
ru ZUŠ pod názvem DUHA (ze třídy 
L. Zítkové) - čestné uznání v celostát-
ní soutěži ZUŠ 

Za ZUŠ Milada Krásenská
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KULTURA

S POTOMKY LEGENDÁRNÍHO DRAŠARA – 1

V roce 1893 
stanula spiso-
vatelka Teréza 
N o v á k o v á 
(1853 – 1912) 
v Březinách 
u hrobu kně-
ze, buditele 
a spisovate-
le Josefa Vác-

lava Jus  na Michla (1810 – 1862), 
který byl nazýván podle otcova rod-
ného statku v Korouhvi Drašar. U 
pamětníků sbírala látku pro román o 
muži, „jenž mnoho chtěl, a nakonec 
mravně a skorem i literárně docela 
ztroskotal“. Knihu Drašar napsala 
v letech 1908 – 1909,  skem vyšla 
v r. 1914.

Drašar, tedy Josef Václav Jus  n 
Michl, se narodil 10. 9. 1810 v Po-
ličce. Vstoupil do řádu piaristů, byl 
duchovním a napsal několik knih. 
Například Polička, královské věnné 
město v Čechách, Květy škol polič-
ských ad. Ve své době byl nejzajíma-
vější jeho přehled literatury za léta 
1825 – 1837 Ouplný literární létopis 
(1839), v němž nechybělo heslo Karel 
Hynek Mácha. Michl byl též význam-
ným autorem časopisu Česká včela. 
V Rychnově začal psát svůj životopis 
Život Josefa Václava Michla, učitele, 
duchovního a spisovatele.

Časem přestoupil k evangelíkům, 
aby se směl oženit. Povolení k sňatku 
přesto nedostal a navíc se zklamal ve 
svých poli  ckých nadějích. Odchází 

tedy jako zneuznaný učitel a 
písař do zapadlých Březin na 
Českomoravské vysočině, kde 
pla   za pomateného podivína. 
Před Březinskými byl varován: 
„Daně aby na nich vymáhal 
s regimentem vojáků, ďouka 
každá se tam spus   a šestý při-
kázání boží pro ně nepla  .“

Na Březinách se živil jako 
písař a podruh, stravoval se 
na statku u Šťastných, žije tu 

postupně s několika ženami a umírá 
13. 3. 1862 v hmotné i morální bídě 
v přístěnku chalupy Teplých. Na mís-
tě, kde zemřel, dodnes roste Dra-
šarova lípa. Dále po něm zůstal na 
Březinách jeho hrob označený des-
kou, kterou věnoval v r. 1891 Spolek 
divadelních ochotníků Tyl z Poličky. 
Tenhle půvabný hřbitůvek oslavil 
v básni Jiří Orten („Natáhnu dlaň a 
ihned hřbitůvek se pohne, uplývá 
jak Svratka. Ne, já nic nevím, jsem tu 
poprvé, já nevím nic, to asi jinovat-
ka…“). Nejvíce nám o Drašarovi pro-
zradí zmíněný román T. Novákové.

V Březinách měl nemanželský 
poměr s Josefou Maděrovou (1825 
– 1852), která však zemřela 8 dnů 
poté, kdy Drašarovi porodila dceru 
Jus  nu Pravoslavu. Ta se časem vy-
stěhovala do Ameriky, kde se dožila 
78 let. Nejdéle žil Drašar s Annou 
Černou (1837 – ?), s níž měl 3 dě  . 
Dvě mladší však zemřely ještě v dět-
ském věku, Josef Černý (1859-1865) 
a Vincencie Černá (1862 – 1871). Ta 
se narodila až tři týdny po Drašarově 
úmr  . Dospělos   se dožil pouze nej-
starší syn Vilém Černý (1857 – 1904 
až 1907?). Ten se však zasloužil o 
rod, neboť s Annou roz. Kadleco-

Buditel, spisovatel, člověk vášnivý…

vou z Veselí měl 11 dě  , z nichž je 
v matrikách dohledáno 10. Ovšem 
3 zemřely v dětství, dcera Jose  a se 
dožila necelých 16 let a synové Josef 
a Blahoslav padli v 1. světové válce. 
Přesto se Josef a jeho 4 šťastnější 
sourozenci, všechno tedy Drašarovi 
vnukové, postarali hned o pět rodo-
vých větví.

Kde si dneska můžeme připome-
nout Drašarovu památku? Řada jeho 
příbuzných je pochována na hřbitově 
v Korouhvi, jak dokládají náhrobní 
desky. Rodný dům v Poličce označuje 
pamětní deska, při jejímž odhalení 
v roce 1936 hovořil Arne Novák. A na 
Bystřicku stále žijí Drašarovi potomci. 
Když jsem na konci deví  letky docela 
úspěšně soutěžil v bystřickém okrsku 
v češ  ně a dějepisu (Štěpánov tehdy 
skončil ze všech škol druhý hned za 
Bystřicí), padla mně do oka dívenka, 
která reprezentovala Dalečín. Dáša 
Černá z Unčína, prapravnučka Dra-
šara! Což jsem tehdy nemohl tušit…

Dnes je z ní paní učitelka Dagmar 
Pivková, vlastní zpracovaný rodo-
kmen a o svých předcích v čele s pra-
pradědečkem Drašarem nám příště 
povypráví.

Hynek Jurman

HOUSLE V MOŘI ANEB SMYČCOVÝ ORCHESTR V CHORVATSKU

8. června nastal den D – muzikan-
  jedou do Chorvatska!  Smyčcový 

orchestr Něhoslava Kyjovského 
pod taktovkou Lenky Macháčkové, 
akordeonový soubor No  čky pod 
vedením Jaromíra Žižky a nená-
padný, ale velice důležitý, dechový 
a pedagogický doprovod - Štěpán 
Husák a Antonín Pokorný.

Každý, kdo na parkoviš   uviděl 
malilinkatý autobus, který nás měl 
vézt, se zhrozil. Všichni účastníci 
vezli své hudební nástroje a před-
stava, že se do autobusu má kromě 
zavazadel vejít několik rozměrných 
akordeonů a violoncell, se zdála ne-
reálná. Nakonec to vyřešil vozík za 
autobusem, který vypadal jako ocá-
sek a my si   m pádem mohli ještě 
více vychutnat už tak pomalou jízdu.

Zcela rozlámáni jsme vylezli z 
té krabice na kolech v Crikvenici. 
Konečně jsme si mohli naplno užít 
moře, do kterého jsme okamžitě 
skočili a až pak si uvědomili, že je 
spíše osvěžující než teplé.

Poté nás čekal první oběd, kde 
zjišťujeme - zejména já - že jídla zde 
budou velice atrak  vním prvkem 
celého pobytu.

Koncertů nás čekala celá řada, 
přesto mi nakonec v mysli utkvěl hlav-
ně ten první. Měli jsme čest zahrát 
místním a také pacientům z nedaleké 
rehabilitační kliniky. Byl to krásný zá-
žitek mírně narušený povětrnostními 
vlivy. Dost foukalo, takže během celé-
ho koncertu se každý hráč cukal jako 

při elektrickém šoku ze strachu, aby 
mu neodlétly noty. Ještě lepší je to v 
okamžiku, kdy pár vteřin před prvním 
taktem zjis  te, že skladba, která se 
bude hrát, je poněkud jiná než ta, na 
kterou máte nachystané noty.

V místním kostelíku se náš pro-
gram skládal z barokních skladeb. 
Vše probíhalo podle plánu. Do 
autobusu jsme nastoupili připra-
vení, dámy krásně namalované, v 
dlouhých černých sukních a čer-
ných halenkách. Zjištění, že uvnitř 
autobusu je 47 stupňů, nás slabě 
omráčilo. Příjemných 35 stupňů 
v městěčku nás mírně ochladilo 
a pěkně dlouhý a strmý výšlap ke 
kostelíku s nástroji a stojany nás 
poté dorazil. Ale koncert se vydařil 
a nadšení posluchači nás 
nechtěli z kostela pus  t.

Další koncert se měl ko-
nat na náměs  . Když nás 
překvapil takový vítr, že 
nám odlétávaly stojany, 
noty a málem i někteří čle-
nové orchestru, zvolili jsme 
raději variantu procházky 
po městě. Tu jsem si zpříje-
mňovali častými zastávkami 
u kuglic sladoledu (zmrzli-
ny) a naše chuťové pohárky 
díky tomu prožívaly časté 
uspokojení. Ovšem hliníko-
vá křesílka, na kterých jsme 
sedávali při hraní, už pak 
některé z nás neudržela.

Jako odměna za pilný 

nácvik přišel výlet na Plitvická jezera. 
Obohaceni zkušenos   s tureckým zá-
chodem na parkoviš   jsme se vydali 
na procházku kolem jezer. Čekaly nás 
nevšední obrazy panenské přírody, 
krásné až tak, že se člověk přestane 
dívat na cestu a pak přicházejí adre-
nalinové zážitky ve formě různých 
škobrtnu  . Ono to  ž taky skoro nikde 
nebylo žádné zábradlí.

Abychom si vyzkoušeli, jak silné 
máme žaludky, byla pro nás připra-
vena cesta lodí. Napě   vystřídala 
úleva, protože loď plula tak klidně, že 
některé přepadl dokonce nenápadný 
spánek. Loď nás převezla na druhý 
břeh a to do městečka Vrbnik na os-
trově Krk. Krásná procházka úzkými 
uličkami nám ak  vovala potní kanálky 

a po schlazení asi patnáctou kuglič-
kou zmrzliny nám průvodce oznámil, 
že si můžeme projít nejužší uličkou 
světa. Po tomto oznámení se mno-
hým z nás opět orosila čela z obavy, 
že se do uličky nevejdou.

Mnoho hodin intenzivní práce, 
tři skvělé koncerty, salvy smíchu, 
společně strávené chvíle, krásné 
moře, smutek z konce dobrodruž-
ství a mnoho dalších intenzivních 
zážitků. Za tak nádherné zážitky 
patří velký dík hlavní organizátor-
ce Lence Macháčkové. Věřím, že 
toto není naše poslední zkušenost 
se zahraničím pod záš  tou ZUŠ 
a Města Bystřice nad Pernštejnem. 

Slávka Pavelková – 1. housle 
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MAS Zubří země, o.p.s. plánuje vyhlásit výzvu Operačního programu Životní 
prostředí se zaměřením na výsadbu dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě 
v území CHKO Žďárské vrchy, v návaznos   na tuto skutečnost žádáme poten-
cionální žadatele na území MAS Zubří země (viz mapa), aby hlásili MAS své 
projektové záměry nejpozději do 31. 08. 2018 a to na: zubri.zeme@centrum.
cz, 739 393 111 nebo osobně v kanceláři MAS, na adrese: Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem (přízemí budovy ve dvoře za MěÚ Bystřice n. P.).

Jaké projekty lze podpořit: výsadby na nelesní půdě (na orné půdě, zahra-
dě, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatní ploše), zahrnující:

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich čás   
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace inter-

akčních prvků podporujících ÚSES, 
• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo 

obnova krajinného prvku),
• výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajin-

ných prvků.

Koho lze podpořit: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační 
složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, 
státní organizace, veřejné výzkumné ins  tuce, veřejnoprávní ins  tuce, pří-
spěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní nezis-
kové organizace (obecně prospěšné společnos  , nadace, nadační fondy, 
ústavy, spolky), církve a náboženské společnos   a jejich svazy, podnikatel-
ské subjekty, obchodní společnos   a družstva, fyzické osoby podnikající.

Na základě podnětů z území vyhlásí MAS výzvu tak, aby měly evidova-
né projekty co nejvyšší šance na získání podpory.

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

Hlášení projektových záměrů na MAS spojených s výsadbou dřevin

CO VY NA TO, PANE UČITELI?CO VY NA TO, PANE UČITELI?
Projekt zaměřený na podporu výchovy 

a vzdělávání ve školách Místní akční plán II 
rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad Pern-
štejnem je realizován od 1. 2. 2018, navazuje 
plynule na MAP I a potrvá po celé tři následu-
jící školní roky do 30. 6. 2021. Ke spolupráci 
se přihlásily všechny školy regionu; mateřské, 
základní, střední, gymnázium i ZUŠ; ak  vními 
členy jsou ředitelé škol a asi 20 pedagogů. Pri-
oritní jsou oblas   matema  cké a čtenářské 
gramotnos  , na ně navazují oblas   polytech-
nické výchovy a řemesel, stejně jako rovné 
příležitos   pro všechny dě   a žáky. Na jaře to-
hoto roku proběhly všechny potřebné schva-
lovací procesy a nyní plánujeme, jak vnést do 
výuky netradiční a inova  vní prvky, které bu-
dou u žáků rozvíjet zážitkovou formou jejich 
schopnos   a dovednos  . Podrobnos   najde-
te na stránkách projektu h  ps://www.
bystricenp.cz/map.

Na konci května 2018 se na Edenu 
konala Konference ředitelů škol, kde 
jsme řadu ak  vit „naživo“ představili a 
dě   (i pedagogové) se mají po prázd-
ninách opravdu na co těšit. Pro naše 
nejmenší máme připravenou celou 
řadu mozkohraček, pro předškoláky lo-
gohrátky se speciálním pedagogem-lo-
gopedem, starší pak budou mít příleži-
tost ve výuce cizích jazyků konverzovat 
s rodilými mluvčími z Anglie, Irska i Rus-
ka (a to i na řadě malotřídek). Science 
show, projekce na zeměkouli, elektro-

kola, programy s fyzikálními a chemickými 
pokusy, to vše bude probíhat na Alternátoru 
v Třebíči. Zajímavé bude určitě i skláření ve 
Škrdlovicích, preven  vní programy pro zvlá-
dání mimořádných situací ve školách i Stop 
kyberšikaně! Pro pedagogy plánujeme řadu 
vzdělávacích ak  vit, např. semináře na téma 
Kri  cké myšlení, Syndrom vyhoření, Jak 
zvládat nezvladatelné dě  , Internetem (ne)
bezpečně apod. 

Díky všem, kdo se na přípravách a rea-
lizaci projektu podílí, bez podpory vedení 
města a ředitelů škol by to zkrátka nešlo. 
Pohodové prázdniny dětem i pedagogům a 
pak zase hurá do školy. Výše popsané slibu-
je opravdu zajímavý školní rok. Viďte, pane 
učiteli? (viz foto). 
Jitka Zelená, manažerka projektu MAP II

Galerie „Na Bahnech“ ve Víru
spolu s autorkou vás zvou na výstavu obrazů

Vernisáž bude 1. července 2018 v 15 hodin
Výstava potrvá do 25. července 2018

 Otevřeno: pondělí - pátek 1300 - 1700 hodin
                    sobota a neděle 1000 - 1700 hodin

DDANY  PACÁKOVÉ

DANY  PACÁKOVÉ

DANY  PACÁKOVÉ

KNOBLOCHOVÁ  ZÁSKALÍ
Akademická malířka Jaromíra Knoblochová bude o 

prázdninách už 26. sezónu vystavovat a prodávat své 
obrazy v Galerii Na Staré hospodě v Záskalí u Štěpáno-
va. Obrázky všech možných žánrů a technik, letos čas-
těji zaměřené na kopie starých Mistrů, si můžete nejen 
prohlédnout, ale i zakoupit za výhodné ceny. Otevře-
no bude každý prázdninový víkend vždy od 10:00 do 
18:00 hodin.                                                                   -HJ-
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„Oranžové hřiště“ v Rožné
Jedním z nega  vních jevů dnešní společnos   je klesající sportovní zdat-

nost celé naší populace. Proto je vznik každého nového sportoviště, které 
dokáže, byť jen na chvíli, odlákat především naše dě   od monitorů počítačů 
a mobilních telefonů, skutečně chvályhodný čin. Díky „Nadaci ČEZ“ a jejich 
příspěvku na náš projekt „Dětské hřiště v Rožné“ v grantovém řízení „Oran-
žové hřiště“ tak mohla vzniknout další sportoviště nejen přímo v Rožné, ale i 
místní čás   Josefov. Správní radě „Nadace ČEZ“ za tuto podporu, která činila 
víc jak 60% pořizovacích nákladů, jménem všech spokojených dě   i rodičů 
velmi děkuji.

Libor Pokorný, starosta obce Rožná

Dětský den v Rovečném
V neděli 10. května uspořádala skupinka prima domácích občanů zábav-

né odpoledne nejen pro dě   z vesnice, ale i blízkého okolí. Na fotbalovém 
hřiš  , kde se akce konala, bylo několik stanovišť s úkoly zaměřenými na ob-
ratnost a postřeh. Nechyběl ani tradiční skákací hrad. Jen škoda, že pěkné 
počasí nevydrželo až do večera, tak snad příště :)
   H.B.

SMRČKOVSKÁ POUŤ LETOS 
SLAVNOSTNĚJŠÍ

Ano, letošní tradiční pouť  sv. An-
tonína dne 17. června 2018 byla ve 
Smrčku slavnostnější. Byla obohacena 
o vzpomínkovou akci „Vše, co o našich 
kapličkách víme“. V kulturním domě 
byla uspořádána výstava fotografi í, 
obrazů a dokladů, které se vztahují 
k našim dvěma kapličkám. Kronikář 
obce ve svém proslovu vzpomenul, že 
letos jsou dvě výročí, která se vztahují 
ke smrčkovským kapličkám. Se starou, 
dnes již neexistující dřevěnou kaplič-
kou, souvisí výročí 200 let (letopočet 
na zvonu 1818 podle smrčkovské kro-
niky).  Kaplička, která dnes zdobí obec, 
byla postavena právě před 80 lety.  Le-
tos také slavíme výročí 100 let našeho 
samostatného státu.

Krátce byla  popsána historie našich 
kapliček a zdůrazněn jejich význam. 
Také poděkování těm, kdo se zasloužili 
o jejich postavení, opravy a udržování.

Poté se účastníci přemís  li do krás-
ně vyzdobené kapličky, kde proběhla 
pouťová bohoslužba. Bylo by nepřes-
né, kdybychom říkali, že stará kaplička 
již neexistuje. 

Ta původní byla skutečně  zbourána 
pro havarijní stav v 60. letech minulé-
ho stole  . Ale ta stará kaplička od le-
tošní pou   zase existuje. Je tomu tak 
díky záslužnému činu pana Jaroslava 
Patloky, rodáka ze Smrčku. Ten posta-
vil krásný model staré kapličky, který 
na závěr mše požehnal p. Zdeněk Chy-
lík, farář nedvědický.   

Byla hojná návštěva, krásná, ra-
dostná a díky kvetoucí lípě také vo-
ňavá atmosféra. Tradice smrčkovské 
pou   žije a přejeme si, aby pokračo-
vala v dalších letech.

Spolek SKDN Smrček se o to bude 
dále snažit.   

Fran  šek Bednář, kronikář obce

MIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKOMIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.regionbystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145
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Oslava 660 let obce Moravecké Janovice a 110 let Sboru dobrovolných hasičů
Obec Moravecké Janovice si 9. 6. 

2018 připomenula významná výročí 
první písemné zmínky z roku 1358 a 
110 let Sboru dobrovolných hasičů. 
Slavnost započala hodinu po poledni 
průvodem z náměs  čka u staré ško-
ly. V čele průvodu byla nesena státní 
a obecní vlajka, následovaná četou 
praporečníků se slavnostními prapory 
zúčastněných sborů, hasiči ve vycház-
kových a historických uniformách a 
četní občané. Průvod zamířil k místní 
kapli, kde hasiči položili ke křížku vě-
nec. Následovala mše svatá, kterou 
sloužil administrátor farnos   Strážek 
R.D. Mgr. Vít Fatěna. Slavnostní liturgií 
provázela dechová hudba Bobrůvanka. 
Po mši proběhly proslovy hostů, kde 
byla prezentována historie obce a sbo-
ru hasičů. Zasloužilí členové obdrželi 
vyznamenání. Následoval výšlap nad 
obec, kde byla vysazena lípa k připo-
menu   výročí 100 let založení Česko-
slovenské republiky. Na housle zahrál 

Prof. Jaromír Pavlíček oblíbenou píseň 
T.G.M. „Ach synku, synku“. Po požeh-
nání stromu zazněla na housle státní 
hymna. Po společném fotografování se 
v doprovodu Bobrůvanky všichni vydali 
na výle  ště. Pro návštěvníky byla při-
pravena historická a moderní hasičská 
technika. V hasičské zbrojnici byla pro 
občany připravena výstava fotografi í 
z historie a současnos   obce. Pro dě   
byla připravena hasičská pěna.

Činnost sboru – se vzhledem k ma-
lému počtu členů omezovala na pre-
venci, účast na okrskových cvičeních 
a pořádání kulturních akcí v obci. Po 
období, kdy činnost sboru byla mi-
nimální, došlo k oživení v roce 1997. 
Členové se zapojili do opravy místní 
kaple v letech 1998 až 1999. V roce 
2002 bylo započato s přístavbou spole-
čenské místnos   požární zbrojnice, byl 
budován areál výle  ště s betonovým 
parketem. Dokončovací práce na této 
stavbě se uskutečnily v průběhu roku 

2008. Za tuto dobu hasiči odpracovali 
víc jak 4000 hodin formou bezplatných 
brigád. Finanční prostředky na materiál 
poskytl hlavně Mons. Valerián, menší 
podíl hradili hasiči z výnosů pořádaných 
kulturních akcí a část materiálu poskyt-
la obec. Od založení sboru došlo v obci 

Už je to tady!

Blažkovské závody přes rybník se blíží!
Proslulé závody přes rybník v obci 

Blažkov, konané téměř nepřetržitě 
od roku 1947, jsou opět tady!

Vážení příznivci blažkovských 
akcí, v neděli 29. července 2018 vás 
srdečně  zveme na 56. ročník závodů 

přes rybník. Akce se koná od 14:00 u 
KD Blažkov. Závodů se můžou zúčast-
nit všechny věkové kategorie! Pro 
návštěvníky, kteří nechtějí závodit na 
kolech, budou připraveny zábavné 
soutěže a atrakce. Na své si přijdou i  

milovníci historic-
kých vozidel, kte-
rých se každoroč-
ně sejde několik 
desítek! 

Pokud i vy máte 
doma  historické 
vozidlo, které bys-
te rádi vystavili, 
kontaktujte prosím  
pana Jiřího Tomáš-
ka 736 779 495.

Okrsková soutěž SDH v Lísku

k asi pě   požárům, které byly likvidová-
ny. Sbor zasahoval i v okolních obcích. 
V Meziboří celkem 6x, ve Víckově 1x 
a v roce 1970 v Habří při požáru lesa.

Celý článek naleznete na webu: 
www.regionbystricko.cz

David Dvořáček

SDH Čtyři Dvory

120. výročí založení sboru
Zveme vás v sobotu 4.8. 2018 na oslavy výročí.

PROGRAM:
13.00 – 13.30 – vítání sborů 
14.00 – 15.00 – ukázky hasičské techniky
15.00 – 15.30 – seznámení s historií sboru 
             a předání vyznamenání
od 15.30 – hraje MISTŘÍŇANKA

V neděli 13. května se konala sou-
těž bystřického okrsku SDH v požár-
ním útoku.

Pořadatelství se letos ujal SDH 
Lísek. Soutěže se zúčastnilo 21 druž-
stev, z toho 5 družstev žen. 

Přestože hasičům přálo krásné 
slunečné počasí, byli místní hasiči 
připraveni i na „mokrou variantu“. 
Na fotbalovém hřiš   měli postave-
né dva velké párty stany, které by 
pojaly všechny účastníky soutěže. 
Po celou dobu panovala mezi sbory 

soutěživá, ale přesto přátelská at-
mosféra. Jistě k tomu přispělo i jídlo 
a občerstvení, které dle zájmu a spo-
třeby evidentně chutnalo.

V požárním útoku SDH Lísek opět 
nezklamal, ženy obsadily 1. místo a 
muži skončili na krásném 2. místě za 
Věchnovem.

Děkuji  mto všem sestrám a bra-
trům hasičům za poc  vou přípravu 
celé akce a za vzornou reprezentaci 
naší obce.

Fran  šek Cacek - starosta

Foto: Petr Broža
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Foto: Petr Broža
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Foto: Petr Broža
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Jubilejní 5. ročník charitativního turnaje mladších přípravek se vydařil
V neděli 17. 6. 2018 proběhl na bys-

třickém stadionu 5. ročník charita  v-
ního turnaje „Bystřický fotbal pomá-
há”. Na turnaji změřilo své síly 16 muž-
stev z Bystřice n. P., Nového Města n. 
M., Třebíče, Boskovic, Brna, Nové Vsi 
u NMNM, Osové Bítýšky, Ran  řova, 
Jimramova, Svratky, Kuřimi a Poličky.

Celkově se turnaje zúčastni-
lo cca 190 dě   ve věku do deví   
let, cca 30 trenérů a 150 rodičů a 
přes 25 pořadatelů. Na tento svá-
tek dětského fotbalu si našlo ces-
tu i více než sto domácích diváků.

Turnaj měl i svého ambasadora, 
bývalého českého reprezentanta Da-

vida Rozehnala. David se vyfo  l s jed-
notlivými týmy, během autogramiády 
podepisoval svoje fotbalové kar  čky, 
dresy, míče … na konci předal týmům 
diplomy, sladké odměny a vítězům pak 
poháry a medaile.  

K vidění bylo mnoho pěkných utká-
ní i individuálních výkonů. Na akci byl 
tak jako obvykle bohatý doprovodný 
program: skákací hrad, trampolína, 
tvořivé dílny, malování na obličej, 
projížďka na koních,  canisterapie, 
prohlídka hasičského auta, střelba ze 
vzduchovky, alkoholové brýle, soutě-
že s téma  kou přiblížení života osob 
s pos  žením a mnoho dalšího.

Turnaj vyhrály malé fotbalové na-
děje z SFK Vrchovina NMNM, druhé 
místo obsadil TJ Sokol Jimramov a 
na tře  m místě skončil SK Polička. 
Náš tým skončil nakonec na 14. mís-
tě, ale dětem to moc nevadilo a celý 
turnaj se krásně bavily. 

Velké poděkování patří všem spon-
zorům, kteří přispěli ať už věcnými dary 
nebo přímo do sbírky pro Denní sta-

cionář Rosa, jejich seznam je zveřejněn 
na FB stránkách bystřické přípravky h  -
ps://www.facebook.com/skbystrice/. 
Speciální poděkování patří rodičům 
a trenérům SK Fotbalová škola Třebíč, 
kteří se složili a darovali Dennímu staci-
onáři Rosa částku 3.000,- Kč. Také mu-
sím poděkovat všem pořadatelům za 
to, že nám s turnajem pomohli zdarma 
a ve svém volném čase.

Celkový výtěžek z turnaje a přidru-
žených ak  vit překročil částku 58.000 
Kč a celý směřuje na konto Denního 
stacionáře Rosa. 

Na konci celé akce za námi přišla vět-
šina trenérů s poděkováním za to, že 
jsme je pozvali a s pochvalou za průběh 
a organizaci turnaje. Díky tomu věříme, 
že k nám přijedou i příš   rok.

Pokud bych měl za sebe hodno-
 t jubilejní 5. ročník charita  vního 

turnaje mladších přípravek, tak mě 
nezbývá než konstatovat, že se nám 
turnaj opravdu vydařil.

Milan Hronec, 
přípravky SK Bystřice n. P. 

TÝM PRO MLÁDEŽ
V pátek 25. května 2018 v prosto-

rách centra Eden proběhlo setkání čle-
nů Týmu pro mládež okresu Žďár nad 
Sázavou. Téměř dva roky se pravidelně 
schází  odborníci, kteří se ve svých pro-
fesích setkávají s různými rizikovými 
projevy dě   a mládeže. Dávají hlavy 
dohromady a vyhodnocují aktuální 
situaci v oblas   rizikového a delikvent-
ního chování nezle  lých. Společně pak 
navrhují strategická opatření s cílem 
snížit kriminalitu a nevhodné chování 
této cílové skupiny.  

„Je pro nás velmi důležité předávat 
si aktuální informace z našich resortů 
a dohodnout se na interdisciplinárním 
řešení problema  ky rizikových a ohro-
žených dě   a mládeže v lokalitě okresu 
Žďár nad Sázavou,“ informovala Mgr. 
Petra Svobodová, koordinátorka Týmu 
pro mládež, který vznikl na základě 
projektu „Na správnou cestu! II“, inici-
ovaný Probační a mediační službou ČR. 

Mezi zúčastněné patří zástupci 
městských úřadů z celého okresu Žďár 
nad Sázavou (orgány sociálně-právní 
ochrany dě  ); Policie ČR a městské 
policie; Probační a mediační služby ČR; 
okresního soudu; Pedagogicko – psy-
chologické poradny; Krajského úřadu 

Kraje Vysočina (Odbor sociálních věcí); 
Manželské a rodinné poradny; Centra 
prevence CéPéčko; Por  mo, o.p.s.; 
Centra prevence Oblastní Charity Žďár 
nad Sázavou; Centra primární preven-
ce Spektrum a Nízkoprahového zaří-
zení pro dě   a mládež Ponorka a Esko.

„Bystřické setkání se zabývalo Míst-
ním akčním plánem rozvoje vzdělává-
ní. Další témata, která vnímáme jako 
důležitá, se týkají především oblas   
kyberbezpečí, šikany a manipulace, do-
mácího násilí či absence psychiatrické a 
psychologické péče pro dě  . Mezi kon-
krétní úspěchy můžeme počítat napří-
klad vytvoření Seznamu dětských psy-
chiatrů a psychologů v Kraji Vysočina; 
zajištění odborné účas   na představení 
Dýchej; vytvoření kazuis  ky týkající se 
výroby a distribuce pornografi ckého 
materiálu po sociálních sí  ch u nezle-
 lých; vyhotovení Analýzy kriminality 

mládeže a mnohé další ak  vity, které 
zaznamenáváme na webové stránky 
Týmu: www.tmzr.estranky.cz“, dodává 
Svobodová. 

„Děkujeme managementu Cent-
ra Eden a zástupcům města, že nám 
umožnili se setkat v příjemných prosto-
rách této bystřické dominanty.“

SPORT, RŮZNÉ

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ  
VÍTOCHOV 

Zastávky autobusu a časy odjezdu:
Vlakové nádraží Bystřice 8:40 hod.
S 1 zastávka ZDAR 8:45 hod.
U mostu zastávka ZDAR 8:50 hod.
Náměs   u kostela 9:00 hod.
S 2 zastávka ZDAR 9:02 hod.
Autobusové nádraží 9:05 hod. 
Rozvodna zastávka ZDAR 9:07 hod. 
Vitochov 9:20 hod.

Autobus zpět na nádraží ČD 
Dolního konec obce 12:40 hod.

Odchod pěších poutníků:
Nádraží ZDAR 7:50 hod. 
Od kapličky 8:00 hod.

Jízdné tam pla  te řidiči jako běžnou linkou.
Cena jedné jízdenky zpět je opět 15 Kč, dě   5 Kč.

Zvažte jízdu autem, neboť parkoviště 
je daleko od kostela!!!

5.července 2018
Začátek slavnostní poutní mše svaté

je v 10:00 hodin
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Konec fotbalové sezony žáků

SK Bystřice

 V sobotu 9. 6. 2018 jsme odehráli 
poslední zápas sezony 2017/18 Kraj-
ského přeboru ml. a st. žáků. Byl to 
náš první rok po postupu do této ka-
tegorie, ve kterém jsme narazili na 
výborná družstva a sehráli mnoho 
kvalitních utkání. Někdy dopadla vý-
borně a někdy jsme se museli sklo-
nit před lépe hrajícím soupeřem, 
což nás mo  vovalo k lepší práci na 
trénincích. Chci poděkovat hráčům 
za výborné výkony a dobrý přístup 
k trénování, sezona to byla těžká už 
proto, že jsme se potýkali s menším 

množstvím hráčů u st. žáků. Proto 
někteří mladší žáci museli odehrát 
dva zápasy za sebou během dopo-
ledne. Nakonec se vše zvládlo a ko-
nečné 10. místo u starších a 11. mís-
to u mladších žáků sice není nikterak 
skvělé, ale vzhledem k okolnostem, 
se kterými jsme se potýkali, dosta-
čující k záchraně v KP. Hráčům chci 
popřát hodně úspěchů při přechodu 
do starších kategorií, dobré vysvěd-
čení a hezké odpočinkové prázdni-
ny. Opět se sejdeme již na začátku 
srpna.

Dorostenci z atle  ckého oddílu 
na vítězné vlně  

Bystřič   dorostenci válí… Po tře  m kole krajského přeboru družstev 
jsou na průběžném 1. místě a mají velkou šanci postoupit na Mistrovství 
ČR. O postupu rozhodne fi nálové kolo 8. 9. 2018 v Pacově! Podrobné infor-
mace můžete sledovat na našich webových stránkách.

28. 4. 2018 – 1. kolo KPD v Jihlavě: 
Celkově: 2. místo v družstvech, 
z toho jednotlivci:
Michael Pečinka: 2. místo 
 (1. místo ve vrhu koulí i v hodu diskem)  
David Vavříček: 5. místo 
 (3. koule, 4. oštěp, 2. disk)  
Petr Smolík: 19. místo 
 (4. 200m, 5. výška)
Petr Molík: 20. místo 
 (6. 200m, 4. disk, 7. oštěp)

12. 5. 2018 – 2. kolo KPD v Třebíčí: 
Celkově: 1. místo v družstvech, 
z toho jednotlivci:
Michael Pečinka: 1. místo 
 (1. kladivo, 1. disk, 1. koule)  
Petr Smolík: 6. místo 
 (4. 400m, 3. výška, 2. disk)
David Vavříček: 7. místo 
 (3. koule, 2. kladivo, 5. disk)  
Lukáš Coural:: 8. místo 
 (1. 1500m, 4. disk)
Petr Molík: 15. místo 
 (5. 400m, 3. disk)
Štafeta 4x100m: 4. místo

27. 5. 2018 – 3. kolo KPD v Pacově: 
Celkově: 1. místo v družstvech, 
z toho jednotlivci celkově:
Petr Smolík: 2. místo 
 (1. skok o tyči, 2. výška, 3. disk)
Michael Pečinka: 4. místo 
 (1. kladivo, 1. disk)  
David Vavříček: 6. místo 
 (2. kladivo, 5. oštěp, 2. disk)  
Petr Molík: 10. místo 
 (5. 400m, 4. disk, 7. oštěp)
Štafeta 4x100m: 2. místo 

Závody jednotlivců:
5. - 6. 5. 2018 – dese  boj v Třebíči:
Petr Smolík –– 3. místo (3655 b.)
5. 6. 2018 – veřejné závody v Pardu-
bicích: Michael Pečinka –– 1. místo 
ve vrhu koulí (14,15m), 2. místo 
v hodu diskem (41,10m) 
26. 5. 2018 – Krpole Run – běh na 10 
km: Lukáš Coural –– 40. místo 
(117 účastníků – kat. muži)

Jan Illek, vedoucí oddílu

Udělení ceny Fair Play
Gratulujeme  mto Radimu Chu-

dobovi, hráči starších žáků SK Bys-
třice n. P., k udělení ceny Fair Play 
A.F.C. Humpolec. Cenu za čestné 
chování během fotbalového utkání 
(sám ohlásil rozhodčímu, že sou-
peř jej nefauloval) převzal dne 8. 6. 
2018 na galavečeru fotbalu v Hum-
polci. Slavnostního večera se zú-
častnilo několik známých osobnos-
  českého fotbalu. Např. Ladislav 

Vízek, Tomáš Řepka a Josef Mach. 
Jsme rádi, že si jednu z cen odne-
sl právě hráč našeho klubu. Ještě 
jednou Radimovi gratulujeme. Přáli 
bychom si více projevů fair play na 
trávníku i mimo něj. 

Za trenéry žáků SK Bystřice n. P. 
Kamil Vařejka

Taneční skupina Dance Style 
zakončila sezónu

Podobně jako minulý rok, jsme 
ukončili letošní taneční sezónu 
dvoudenním workshopem s večer-
ním grilováním. Přijeli za námi ta-
nečníci z Brna - Erik Kraus a Petr Br-
hel. Začali jsme v sobotu 10. 6. 2018 
ráno a skončili v neděli odpoledne. 
Pracovali jsme na 2 choreografi ích 
různých tanečních stylů např. popin' 
- lockin'. Jsme za to neskutečně rádi, 
protože jsme se naučili něco no-
vého, zdokonalovali 
jsme se a všichni jsme 
si to stoprocentně 
užili. V sobotu večer 
jsme se společně sešli 
u bazénu a grilu, kde 
jsme oslavili konec 
školního, taktéž ta-
nečního roku. Zasmáli 
jsme se, zazpívali si, 
trošku zmokli, ale 
střecha nad hlavou 
byla naštěs   blizko. 
V neděli ráno jsme 
vyskočili na nohy, 
opět jsme se sešli v 
tělocvičně VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. a tanco-
vali až do odpoledne. 

Chtěla bych moc poděkovat Erikovi 
a Petrovi, že si na nás udělali čas a 
přijeli nás zase trochu oboha  t. 

V této sezóně nás fi nančně pod-
porovala spousta příznivců včetně 
našeho Města Bystřice n. P. a Kraje 
Vysočina. Všem patří velké díky. Teď 
už nás čekají prázdniny a budeme se 
těšit, až se sejdeme v září. 

Za Dance Style Bystřice n. P., z.s.
Lucie Palečková

CYKLISTÉ DO BYSTŘICE
Již podvanácté je Bystřice nad Pernštejnem etapovým městem cyklis  c-

kého etapového závodu mužů VYSOČINA 2018. V letošním 22. ročníku se 
v Bystřici n. P. a okolí absolvují dvě závěrečné etapy, které svým profi lem 
rozhodně promluví do konečných výsledků celého ročníku. Start a cíl obou 
etap se po několika ročnících opět vrá  ly na Masarykovo náměs  . 

Sobota 4. srpna  * Bystřice n. P.
3. etapa – 129,2 km *** Start: 12:00 
hodin ** Cíl: 15:10 hodin 
Bystřice nad Pern. – (Skalský Dvůr) 
– Lísek – Míchov – Jim. Pavlovice – Ji-
mramov – Strachujov – Unčín - Dalečín 
- Písečné – Bystřice nad Pernštejnem 
(4 okruhy)
Vrchařská prémie v každém okruhu ve 
stoupání do obce Písečné.

Neděle 5. srpna  * Bystřice nad Pern-
štejnem
4. etapa – 81,8 km *** Start: 10:00 ho-
din ** Cíl: 12:00 hodin 
Bystřice nad Pern. – Domanín – Bo-
huňov – Lísek - (Skalský Dvůr) - Bystřice 
nad Pern. – Lesoňovice – Štěpánov nad 
Svr. – Švařec – 5x okruh (Švařec - Čtyři 

Dvory - Brťoví – Švařec) a zpět přes Ště-
pánov nad Svr. – Lesoňovice do Bystři-
ce nad Pernštejnem.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory 
v 1., 3., 5.okruhu + nad obcí Lesoňovice.
1. etapa závodu se jede 2. srpna v Při-
byslavi, 2. etapa 3. srpna v Poličce.

Dopravní omezení: 
Parkovací plochy na Masaryko-

vé náměs   budou vyhrazena pro 
účastníky závodu, okruh ve Švařci 
bude pro motoristy pro  směrně 
uzavřen (jízda jen ve směru závodu).

Vše o závodě na www.vysocina-
tour.sweb.cz 

V neděli 5. srpna bude opět uspo-
řádán cyklozávod pro mládež.

SPORT
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TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu - bilance z MČR ve zbrani fl eret

MČR seniorů a kadetů včetně družstev v Bystři-
ci n. P. 2. - 3. 6. 2018 podpořil Kraj Vysočina,  Měs-
to Bystřice n. P. a dále Firmy: Wera Werk s.r.o., 
ZDT Nové Veselí a Baumüler Brno s.r.o.

Děkujeme.

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

Sestřih lze sledovat po kabelové televizi nebo: televizevysocina.cz

Zlatá medaile z MČR 2018 
1. Marek Totušek junioři
2. družstvo Juniorů ve složení: 

Robert König, Marek Totušek a 
Vojtěch Holemý

3. Daniela Prokešová mini žačky
4. Michala Illeková žačky
5. Družstvo žaček ve složení: 

Michala Illeková, Nela 
       Loukotová a Petra Kozlová
6. Isabela Sedláková kadetky
7. Družstvo kadetek ve složení 

Isabela Sedláková, Eliška 
Malíčková a Michala Illeková

8. Marek Totušek kade  
9. Michala Illeková mladší žačky
10. Družstvo madších žaček ve 

složení Michala Illeková, 
       Daniela Prokešová 
       a Petra Kozlová

Stříbrná medaile z MČR 2018
1. Robert König junioři
2. Isabela Sedláková juniorky
3. Isabela Sedláková žačky
4. Michala Illeková kadetky

Bronzová medaile z MČR 2018
1. Michala Illeková
2. Barbora Hašková mini žačky
3. Jiří Kurfürst senioři
4. Marek Totušek Senoři
5. Družstvo seniorů ve složení 
       Jiří Kurfürst, Marek Totušek
       a Jan Kurfürst
6. Eliška Malíčková seniorky
7. Družstvo seniorky ve složení 

Isabela Sedláková, Kateřina 
Jakubcová, Eliška Malíčková 

       a Michala Illeková
8. Eliška Malíčková kadetky
9. Družstvo kadetek ve složení 

Daniela Prokešová, Petra Kozlová 
a Barbora Hašková

10. Daniela Prokešová mladší žačky

Pohár ze seriálu všech soutěží 
(nejvyšší bodový zisk za sezonu 
2017/2018)
1. Marek Totušek junioři
2. Daniela Prokešová mini žačky
3. Michala Illeková žačky
4. Isabela Sedláková kadetky
5. Marek Totušek kade  
6. Michala Illeková mladší žačky

Účast našich šermířů na šampionátech MČR 
byla podpořena z dotace Kraje Vysočina z Fondu 
Vysočiny z programu Sportujeme 2018 a z dotace 
města Bystřice n. P.

v blízkém Hrádku nad Nisou. Soustře-
dění provázelo krásné teplé počasí a 
bylo naplněno vším, co ke správnému 
letnímu kempu patří – ranní rozcvičky, 
posilování, jízda na kole, ale i koupání 
v jezeře, výlet do ZOO za bílými tygry, 
opékání buřtů a podobně. Pohodový 
týden byl pro všechny mimo jiné i od-
měnou za výkony, které kluci a s nimi 
i dvě děvčata odvedli předešlý víkend. 

To se to  ž hrály turnaje v systému 
3+1 (brankář plus 3 hráči v poli) na 
zmenšeném hřiš  . Do tohoto turna-
je se zapojili i bystřič   hráči věkové 
kategorie elévů (ročníky narození 
2007 a 2008). V této kategorii hrálo 
dohromady neuvěřitelných 70 týmů, 
které byly rozděleny do osmi skupin. 
Naši odehráli během 3 dnů celkem 8 
zápasů a s bilancí 3 výher, 1 remízy a 4 
proher skončili na 5. místě ve své sku-
pině – i zde lze tedy říci, že se umís  li 
v polovině „startovního pole“. Hráčů 
ve věkové kategorii mladších žáků 
má ASK hodně, a proto byly do tur-
naje přihlášeny 2 týmy, pro   kterým 
stálo 34 dalších zájemců o co nejlepší 
výsledek. Druhý bystřický tým neměl 
příliš velké ambice a do turnaje šel 
s cílem zahrát si a nasbírat zkušenos  . 
Jedna remíza a jedno vítězství pro ně 
byly odměnou za to, že žádný zápas 
nevypus  li a do každého šli s plným 
nasazením.

Zato „áčko“ mladších žáků tvořili 
převážně kluci, kteří tu před dvěma 
léty (tehdy v kategorii elévů) vybo-
jovali stříbrné medaile, a tak (byť o 
tom nikdo z hráčů, trenérů ani rodičů 
nahlas nemluvil) tu byla naděje opět 
na slušný výsledek. Ale vezměme to 
od začátku. Je pátek před polednem 
a kluci nastupují pro   úplně nezná-
mému týmu TJ Tlučná. Soupeři jsou 
urostlí, silní a hrají tvrdě, a tak bylo 
všem po vybojovaném vítězství 6:4 
jasné, že tyhle body mají velkou cenu. 
Následují dva dvace  gólové příděly 
týmům Florbal Ús   a M Florbal Fa-
mily, ten druhý dokonce bez obdrže-
né branky. Zato v sobotu ráno jde do 
tuhého, hrajeme pro   papírovému 
favoritovi skupiny – Florbalové aka-
demii Hradec Králové. A zase je tu 
odpracované a vydřené vítězství v po-
měru 6:4, které má už bez nadsázky 
cenu zlata. Odpoledne pak ještě jasné 
vítězství nad Vosami Praha a večer 3 
body za kontumační vítězství nad Piráty 
z Chomutova, kteří se v dusném a vy-
dýchaném prostředí 
haly uvařili a z turnaje 
odstoupili. Nedělní 
ráno přináší první 
komplikaci – pro nás 
neznámý tým Falcon 
Praha naše kluky 
přehrál, a protože 
v tomhle zápase se 
k nám obrá  la zády i 
štěstěna (která nám 
naopak neobyčejně 
přála ve včerejším 
utkání s hradečáky), 
přišla první prohra. 
K postupu ze sku-

BYSTŘIČTÍ MLADÍ FLORBALISTÉ VEZOU Z LIBERCE ZLATO !
Přelom května a června je pro fl or-

balovou mládež z místního klubu ASK 
už po mnoho let synonymem pro 
turnaj v Liberci. Právě v tomto ter-
mínu se zde to  ž koná mezinárodní 
turnaj Nisa Open, jehož jsou bystřič   
tradičním účastníkem, a letos se jim 
podařilo dosáhnout až na vrchol. Ale 
vezměme to popořádku, ať si může-
me nechat to nejlepší na konec.

V první červnový víkend tu re-
prezentovali naše město mladší žáci 

(ročníky narození 2005 a 2006) v tur-
naji hraném systémem 5+1, tj. 5 hráčů 
v poli plus brankář. Kvůli nezvládnuté-
mu zápasu s kladenskými Kanonýry 
a následné prohře se Spartou Praha 
v zápase, ve kterém už bohužel o nic 
nešlo, skončili chlapci na 4. místě v 6   
členné skupině, tj. cca v polovině po-
myslné tabulky 30   zúčastněných 
družstev v turnaji. Tou dobou však 
byla většina kluků v Liberci již více než 
týden a měli za sebou soustředění 

piny potřebovali kluci z ASK získat 
v posledním zápase s DDM Liberec 
aspoň bod a drama to bylo jen pár 
desítek sekund – konečný výsledek 
17:5 nenechal nikoho na pochybách, 
kdo si zahraje play off . V něm ovšem 
pro   ASK nastupuje soupeř pravdě-
podobně nejméně chtěný – Sokol 
Předměřice nad Labem, dle mínění 
mnohých, nejsilnější tým turnaje. To 
je jedno, říkáme klukům, jestli chcete 
turnaj vyhrát, musíte porazit kohoko-
liv. Snad tomu i sami věříme a kluci 
nejspíš taky, protože jsou celý zápas 
ve vedení, a přestože Sokoli v závěru 
mocně dotahují, končí čtvr  inále 7:5 
pro Bystřici. Jdeme dál. U oběda se 
potkáváme s rodiči kluků z Falconu – 
baví se o tom, co je potřeba hrát na 
Předměřice, aby přes ně přešli do fi -
nále. Chyba lávky, říkáme my, čeká Vás 
odveta s ASK Bystřice a podruhé naše 
kluky neporazíte. A byl z toho náš nej-
drama  čtější zápas celého turnaje. 
ASK dvakrát vede a soupeř dvakrát vy-
rovnává. Do konce zápasu zbývá půl-
minuta a blíží se nevyzpytatelné ná-
jezdy – na prodloužení není v nabitém 
časovém programu turnaje čas. V tu 
chvíli ale Mar  n Svatoň vymíchá za 
soupeřovou brankou obránce, dává 
míček před branku přímo na fl orbalku 
Pepíkovi Šilhánovi a ten dává nejspíš 
nejdůležitější gól své dosavadní karié-
ry. Soupeř odvolává brankáře a hraje 
ve čtyřech, ale Honza Dufek získává 
balonek a dává do prázdné pojistku 
na fi nále. Sotva půlhodinka na odpo-
činek a jde se na to. USK Akademik 
Cheb – parta narostlých kluků v čer-
ných dresech a provoka  vně růžových 
štulpnách plná sebevědomí, která si 
nepřipouš   nic jiného než vítězství. 
Přesto jsou to oni, kdo za půlhodinku 
obrečí porážku 8:5. Je hotovo – pohár 
a zlaté medaile jedou do Bystřice.

Zde je úplná soupiska těch, kte-
ří se v příš  ch dnech před rodiči a 
kamarády ve škole právem chlubili 
zlatou medailí s Nisa Open:

č. 7 Mikuláš Haluška
č. 32 Mar  n Svatoň
č. 43 Jan Dufek
č. 44 Josef Šilhán
č. 27 Lukáš Zeman
č. 33 Aleš Sitař
č. 35 Kryštof Humpolík
č. 37 Dominik Řádek
č. 25 Fran  šek Hosa
č. 23 Patrik Cisár.

BYSTŘIČTÍ MLADÍ FLORBALISTÉ VEZOU Z LIBERCE ZLATO !BYSTŘIČTÍ MLADÍ FLORBALISTÉ VEZOU Z LIBERCE ZLATO !



RŮZNÉ, INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       23. strana

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
 KOUPÍM byt nebo rodinný dům v Bystřici, rychlé jednání. Tel.: 

+420 775 557 714

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2018

8
4. 7. 
ZVOLE 

13. a 15. 7.
 

14. 7.  
 

20. – 22. 7. 
ROZSOCHY 

6. – 7. 7. 
 

5. – 7. 7.  
 

20. – 21. 7.

20. – 21. 7.
 

27. 7.

27. – 28. 7.

27. – 29. 7.

27. – 29. 7.

20. – 21. 7.
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INZERCE

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)

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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


