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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

9. listopadu 1957 byla stavba předána do užívání. Slavnostního 
otevření se zúčastnil i ministr stavebnictví Oldřich Beran.

(Pokračování na str. 5)

Revitalizace panelových domů 
nabírá zpoždění

Ohlédnu   za volbami do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly na území naší republiky volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Do voleb podalo v Kraji Vysočina kandidátní lis  ny 24 volebních uskupení. 
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odpovídala volební 

účast v našem městě celostátnímu průměru. Z celkového počtu 6 746 voličů 
bylo odevzdáno 3 967 platných volebních hlasů, což je 58,8 %. V připojené ta-
bulce uvádíme počty hlasů, které získaly jednotlivé volební strany v 15   okrs-
cích našeho města. Uvedeny jsou pouze výsledky10   nejsilnějších stran, které 
získaly v našem městě nejvíce hlasů. Volební strany uvedené v tabulce získaly 
z celkového počtu 3 967 platných hlasů 3 773 hlasy. Ostatních 14 volebních 
stran obdrželo v součtu ve všech volebních okrscích pouze 194 hlasy, proto 
nejsou v tabulce uvedeny. Pro orientaci čtenářů v připojené tabulce uvádíme 
sídla jednotlivých volebních okrsků.

č. 1   Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 2   Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 3   Mateřská škola Korálky Bystřice nad Pernštejnem
č. 4   Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
č. 5   Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem
č. 6   Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
č. 7   Dům s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem
č. 8   Bratrušín
č. 9   Pivonice
č. 10 Lesoňovice, Kozlov
č. 11 Dvořiště
č. 12 Karasín
č. 13 Vítochov
č. 14 Domanín
č. 15 Rovné, Divišov                                         Tajemnice MěÚ: Eva Špatková

(Pokračování - tabulka na str. 5)

Již více než půl roku probíhá revi-
talizace panelových domů na sídliš   
II. Jen velká trpělivost obyvatel nám 
dává naději, že bude vše dokonče-
no do konce listopadu. Radnice si je 
vědoma, že termíny kulhají za sliby 
a  mto se všem omlouváme. 

Je třeba objasnit, proč se vše vle-
če a klidné bydlení je v nedohlednu. 
Musím objek  vně uznat, že za vše 
nemůže jen zhotovující fi rma, i když 
také nese svůj díl viny. Město dlouho 
čekalo (více než dva roky) na mož-
nost využi   dotací na revitalizace 
panelových domů. To se podařilo až 
v závěru loňského roku. Devatenáct 
milionů není zanedbatelná částka. 
Poté se začalo vše administrovat 
a připravovat. Nekonečný proces 
schvalování ze strany IROPu nás do-
stal až do jara 2017. Protože se vše 
zpozdilo, vítězná fi rma odmítla po-
depsat smlouvu na jeden z vysoutě-
žených domů. Na druhém místě ve 
výběrovém řízení skončily naše TS. 
Protože věděly, že neuspěly, měly 
zajištěnou náhradní práci na jiných 
zakázkách. Po velkém vyjednávání se 
nám podařilo zhotovení s TS dohod-
nout. Dům čp. 957 - 958 je předán 
včas a já věřím, že i v dobré kvalitě. 
Všem, kteří nám vytrhli trn z paty, je 
třeba poděkovat.

Nabízí se otázka, proč nebyla 
původní nejlevnější nabídka fi rmy 
odmítnuta a osloveny fi rmy další 
v pořadí? Odpověď je velmi snadná. 
V našem prostředí zákona o zadává-
ní veřejných zakázek nemůžete moc 
experimentovat. Co by asi řekli naši 

zastupitelé, kdyby rada předložila 
verzi vyřazené nejlevnější fi rmy? No 
přece oblíbené „co jste za to dosta-
li“! Co by udělala vyřazená fi rma? No 
samozřejmě by se odvolala. Prodlu-
žovala by termíny zhotovení někým 
jiným a  m dosáhla naprostého 
zrušení celé zakázky. Pokud chce-
me v tomto prostředí něco udělat, 
nezbývá, než být na jedné lodi se 
zákonem, nabídkovými fi rmami, do-
tačním orgánem a občany. Tak to již 
dneska chodí.

Prováděcí fi rma, která revitali-
zuje dalších pět domů, nes  há do-
hodnuté termíny. I když jsme uznali 
některé naše požadavky, které jsme 
neřekli na samém začátku, byli jsme 
přesvědčeni, že vše dobře a včas 
dopadne. Na základě těchto nepřed-
vídatelných požadavků nám byl IRO-
Pem posunut termín dokončení do 
27. 11. 2017. Je to poslední termín a 
je nepřekročitelný. Věřím, že počasí 
vydrží a umožní nám dokončit vel-
kou inves  ci za cca 60 milionů korun.

Nájemcům bytů v této oblas  , 
kteří nejsou dlužníky města, schváli-
la rada města jednorázovou fi nanč-
ní kompenzaci. Ta bude vyplacena 
ještě do konce roku. Termín výplaty 
kompenzace stanoví rada města 
dne 21. 11. 2017.

Doufám, že máte ještě zbytek 
trpělivos   a ochoty vydržet. Odmě-
nou bude lepší kvalita bydlení, tepel-
ná pohoda a pocit, že dobrá věc se 
i přes problémy podařila. Děkuji za 
pochopení.

Karel Pačiska

Vážení spoluobčané,
jako správci a provozovatelé vodního díla Vír Vám oznamuje-

me, že dne 9. listopadu 2017 uplyne 60 let od předání tohoto díla 
s nadregionálním významem do užívání.

Za PS Bystřice nad Pernštejnem                       Fran  šek Špatka
vedoucí provozu Bystřice n.P.
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INZERCE

Milujeme inovace.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Úmr  

Narození

Jubilan  

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2017

  3.6. Jiří Mareš
  4.6. Iveta Juračková
  8.6. Lukáš Novotný
15.6. Šimon Bouda
17.6. Ema Fulnečková
20.6. Jaromír Haška
21.6. Nikola Mičková
27.6. Dominik Živný
  1.7. Jiří Elčkner
  1.7. Fran  šek Navrá  l
  4.7. Adam Bizoň
10.7. Viktorie Sedláčková
14.7. Štěpán Červenka

LISTOPAD 2017
Fran  ška Šabartová 90 let
Miloslav Sobotka 90 let
MUDr. Jitka Uhrová 86 let
Miloslav Matuška 85 let
Jan Grézl 80 let
Ing. Pavel Vyhlídal 80 let
Stanislav Vašíček 75 let
Marta Hrubešová 75 let
Miloslav Faltys 75 let
Marie Ziková 70 let
Emil Novotný 70 let
Fran  šek Pečinka 70 let
Marie Kudrnová 70 let

ZÁŘÍ 2017
  4.9. Emilie Suchá 82 let
25.9. Ludmila Vodičková 87 let
30.9. Fran  šek Brázda 85 let
30.9. Ludvík Plánka 72 let

VZPOMÍNKA
Dne 30. 11. uplyne 10 let, co nás 
opus  la naše drahá manželka, 

maminka, babička, paní 

Marie JUDOVÁ

Kdo jste ji znali, věnujte jí  chou 
vzpomínku s námi. Manžel, 
dcera, synové a vnoučata.

VZPOMÍNKA
Dne 27. listopadu 2017 tomu 

bude 30 let, co nás navždy 
opus  la naše milovaná maminka

paní Květuše FRIŠOVÁ
z Bystřice nad Pernštejnem

Všem, co ji znali a měli rádi,
děkují za  chou vzpomínku

dcery Radka a Renata s rodinami.

VZPOMÍNKA
13. listopadu 2017 

by se dožil 85 let pan 

Karel SVOBODA

S láskou vzpomínají manželka 
Vlasta a synové Karel, 
Ros  slav a Vlas  mil 

s rodinami.

Město Bystřice nad Pernštejnem  vyhlašuje záměr
PRODEJ  TŘÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ BÝVALÉ PEKÁRNY 

p.č. 372 (ost.pl.) o výměře 307 
m2, p.č. 372/3 (ost.p.) o výměře 
321 m2 a p.č. 372/4 (ost.pl.) o vý-
měře 257 m2. Vše v k.ú Bystřice 
nad Pernštejnem. Cena 2000 Kč/
m2 + DPH. Podmínkou prodeje je 
převze   územního rozhodnu   a 
projektu pro územní rozhodnu  . 
Dále kupující zahájí stavbu do 2 
let od prodeje a do 5let od zahá-
jení stavby bude kolaudace. 

Bližší info:  
ing. Ivan Buchta 566 590 333
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ZPRÁVY Z MĚSTA

MĚSTO  BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na 

Městském úřadu v Bystřici nad Pernštejnem 

pracovník údržby odboru bytového 
hospodářství 

Požadavky:

• výuční list v oboru instalatér nebo v příbuzném oboru
• praxe v oboru  výhodou 
• odbornost nebo způsobilost pro další údržbářské

 profese vítána (topenář, zedník)
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost
• nástup 1. čtvrtle   2018

Platové podmínky se řídí zák. čís. 262/2006 Sb., zákoník práce a 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě v platném znění, platové zařazení, plat. 
třída č. 5

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 20. listopadu 2017 :

- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405,  
593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

 na e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz
- do  datové schránky: b3mbs36
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, datum a místo 

narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, 
podpis a telefonní spojení

- k přihlášce připojte životopis, prohlášení o bezúhonnos  , ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál 
výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Bez splnění výše uvedených náležitos   není možné přihlášku zařadit 
do výběrového řízení.

Údržba lávky

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Obě dětské taneční sku-
piny z Domanína vystoupily 
o bystřických hodech na 
podiu amfi teátru. Skupina 
starších KLAKSON před-
vedla vystoupení na hudbu 
slovenské skupiny ELÁN, za-
 mco mladší dě   ze skupiny 

TIC-TAC zatančily v krojích 
skladbu Tancuj, tancuj na 
moderně upravenou lido-
vou hudbu. Podobně jako 
ostatní vystupující, i naše 
dě   zvládly chladné počasí 
i mokré podium a přispěly 
tak k bohatému hodovému 
programu.

-as-

KDYŽ SE ŘEKNE RANÁ PÉČE PRO RODINY 
DĚTÍ SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM 

POSTIŽENÍM NA VYSOČINĚ

Když lékař rodičům sdělí, že je-
jich dítě bude mít vážné problémy 
se zrakem, případně v kombina-
ci s dalším pos  žením, život celé 
rodiny se náhle změní. V popředí 
každodenního života se ocitnou 
specifi cké potřeby dítěte s pos  že-
ním. Mnohého je třeba se vzdát a 
k tomu se stále vrací otázka, proč 
právě naše dítě nebude jako ostat-
ní. Pro dítě je velmi důležité začít 
s podporou vývoje co nejdříve a 
rodiče potřebují v této složité život-
ní situaci podpořit a pomoci. Právě 
těmto rodinám pomáhá Středisko 
rané péče SPRP, pobočka Brno 
s detašovaným pracovištěm ve 
Žďáře nad Sázavou. 

Co je hlavní náplní činnos   této 
sociální služby? Poskytujeme pod-
poru a pomoc rodinám, ve kterých 
vyrůstá dítě raného věku (0 - 7 let) 
s vážnějším pos  žením zraku, nebo 
i s lehčím ale v kombinaci s dalšími 
mentálními, tělesnými nebo jiný-
mi problémy, které ohrožují dítě 
na vývoji. Poradkyně rané péče ze 
Střediska rané péče SPRP, pobočka 
Brno s pracovištěm ve Žďáře nad 
Sázavou jezdí do klientských rodin 
v celém Kraji Vysočina. 

Málokdo ví, že dítě přichází o 
cenné rané chvíle ve svém životě, 
kdy se může jeho nervová soustava 
obnovovat systema  ckou s  mulací 
všech smyslů. Proto je tu kampaň 
Týden rané péče, která se koná 
v době od 6. do 12. 11. 2017. Nabí-

zí možnost rodinám s dětmi s pos  -
žením dozvědět se  o rané péči co 
nejdříve,  m navázat kontakt s tou-
to službou a také co nejdříve začít 
tomuto dítě   dávat možnost, aby 
do budoucna chápalo svět kolem 
sebe co nejlépe. Týden rané péče 
má tentokrát téma „Život v souvis-
lostech“. Chceme  m říci, že raná 
péče současnos   necílí primárně 
na defi city dítěte, ale podporuje 
všechny složky jeho psychomoto-
rického vývoje na základě potřeb, 
které vychází z jeho běžného, kaž-
dodenního života.

Přijďte si popovídat s poradky-
němi rané péče např. 9. 11. 2017 
od 11 hod. do kavárny U Bílé kočky 
a černého psa ve Žďáře nad Sáza-
vou a také si vyzkoušet, jaké je to žít 
v kavárně s klapkami na očích. Akce 
má název „Nevidím, i přesto mi 
chutná“. Stejná akce se bude konat 
v Kavárně Paseka v Jihlavě 10. 11. 
2017 od 14 hod. Poradkyně rané 
péče a také ukázka jejich práce bu-
dou k vidění i při Dni otevřených 
dveří na pracoviš   Dolní 165/1 ve 
Žďáře nad Sázavou 7. 11. od 9 hod. 
K dobré věci se také můžete připojit 
opět v kavárně U bílé kočky a čer-
ného psa ve Žďáře nad Sázavou 11. 
11. 2017 od 14 hod., kde se bude 
konat „Charita  vní tvoření pro ra-
nou péči“.

Ve dnech 17. – 19. října 2017 
proběhlo čištění konstrukce lávky 
pro pěší – průchodu z Masarykova 
náměs   na centrální parkoviště. 
Práce provedla fi rma MC Invest 
Czech, s. r. o.

Průchod budovou městské tržni-

ce, lávka a centrální parkoviště byly 
vybudovány jako součást rekon-
strukce Masarykova náměs   a jsou 
v provozu od podzimu roku 2009. 
Od té doby prováděly TS města, a. s.
na lávce jen běžné úklidové práce. 
Ocelovou konstrukci lávky během 
doby pokryla vrstva prachu a již 
delší dobu jsme hledali technologii 
na očištění. Koncem letošního léta 
nabídla fi rma MC Invest Czech, s.r.o 
čištění budov, dlažby a mobiliáře od 
sprejerství, polepů, žvýkaček a špíny 
technologií vysokotlaké vroucí vody. 
Požádali jsme o nabídku na očištění 
lávky, dohodli realizaci a fi rma čiště-
ní perfektně provedla. Město zapla   
za tyto práce z rozpočtu nemalou 
částku – téměř 55 000 Kč, k tomu 
pronájem plošiny od TS Města, a. 
s. Vysoká částka je především z dů-
vodu složitos   konstrukce lávky, ale 
taky časově náročné likvidace „vý-
tvarných děl“ mládeže, která se na 
schodiš   z lávky k parkoviš   schází.  

Alena Prudká,
odbor správy majetku a inves  c
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ZPRÁVY Z MĚSTA

60 LET OD PŘEDÁNÍ VODNÍHO DÍLA ...    (Pokračování ze str. 1)

799 589 865 910 804 1097 723 68 59 102 68 85 92 256 229 6746 

celkový po et hlas   
% ú asti ve volbách 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017 
ve městě Bystřice nad Pernštejnem



V nedávné době se objevil ve 
Žďárském deníku článek na téma 
čestní občané města Bystřice nad 
Pernštejnem. Podle tohoto článku 
eviduje Bystřice n. P. 11 čestných 
občanů. Jejich počet rozšířil Hynek 
Jurman v říjnovém čísle zpravodaje 
Bystřicko a před  m v knize Na bys-
tré vodě na neuvěřitelných 26 čest-
ných občanů našeho města. 

Do městské kroniky byl v roce 1934 
napsán zápis: ,,16. prosince uspořádá-

na ve zdejší orlovně 
oslava 70. letých 
narozenin p. děkana 
R. Vágnera. Přišel do 
Bystřice před 40 lety 
a věnoval městu 

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2017Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2017

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

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

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

LISTOPAD 
11.11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
12.11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
17.11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S., 774 084 064 
18.11. Lékař stomatolog, Maria Lyashenko, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 777 630 611  
19.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777 
25.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545 
26.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545 
PROSINEC 
  2.12. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n.S., 566 643 805 
  3.12. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n.S., 566 643 805 
  9.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545 
10.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545 

Kolik má Bystřice čestných občanů

Říjnový balíček seminářů pro pedagogy

PROTIDROGOVÝ VLAK: PŘÍŠTÍ STANICE BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Během měsíce října si pedago-
gové v rámci projektu MAP mohli 
vybrat ze tří seminářů. 4. října se 
uskutečnil seminář na téma Rozvoj 
komunika  vních dovednos   s lektor-
kou Mgr. Monikou Nevolovou, který 
proběhl v ZŠ Štěpánov nad Svratkou. 
Další vzdělávací akce byla zaměřena 
na práci s tabletem a jak ho využívat 
v hodinách (nejen) matema  cké gra-
motnos  . Seminář vedli oblíbení lek-
toři Mgr. Lukáš Heřman a Mgr. Lukáš 

Javorek a konal se v ZŠ Dolní Rožínka. 
Poslední říjnový seminář proběhl 
v Centru Eden a tématem byla práce 
s nadanými dětmi. Svoje zkušenos  , 
postřehy a rady předával učitelům 
Mgr. Miloslav Hubatka. Dohromady 
se všech třech seminářů zúčastnilo 
40 pedagogů z ORP Bystřice n. P. Po-
slední seminář v rámci projektu MAP 
I. se bude týkat duševní hygieny, kon-
krétně sezónní deprese, a uskuteční 
se 8. listopadu.

Pro  drogový vlak REVOLUTI-
ON TRAIN opět vyráží na turné. 
Vůbec poprvé teď zastaví i v By-
střici nad Pernštejnem. Unikát-
ní vzdělávací stroj, který varuje 
před riziky legálních i nelegálních 
drog už navš  vilo více než 50 000 
lidí z Česka, Německa, ale také 
Slovenska a Polska a má skvělá 
hodnocení jak od dě   a rodin, 
tak od pedagogů. Dlouhodobou 
podporu má projekt od Národní 
pro  drogové centrály. Nyní se 
s vlakem budete moci seznámit 
také vy!

Kapacita prohlídek:
Pro veřejnost od 15:30 do 18:20: 
kapacita 120 lidí
VSTUPNÉ: 100,-
DÉLKA PROHLÍDKY: CCA 90 MIN

Unikátní, mul  mediální, interak  v-
ní, zážitkový. To jsou jen některá z pří-
davných jmen, která se k Pro  drogo-
vému vlaku vážou. Moderní projekt 
pro  drogové prevence spočívá v cí-
leném působení na lidské smysly tak, 
aby program maximálně zapůsobil na 
osobnost návštěvníka vlaku a efek  v-
ně tak ovlivnil jeho pohled na zdravý 
životní styl i prevenci závislostního 
chování. Pro  drogový vlak je tvořen 
šes   vagony. V jednotlivých vagonech 
návštěvníci procházejí příběhem, kte-
rý sledují v několika mul  mediálních 
kinosálech pro  drogového vlaku. Po 
každé čás   fi lmu se zvedá projekční 
plátno, za nímž je nainstalovaná věr-

ná kopie místa, které přímo souvisí s 
dějem příběhu. V těchto prostorách 
probíhá interakce lektora s účastníky 
programu a díky intenzivní simulaci 
vjemů dochází k maximalizaci prožit-
ku a efek  vity učení.

V Bystřici REVOLUTION TRAIN 
zastaví v pondělí 4. 12. 2017. 
Dopoledne jej budou zdarma na-
vštěvovat žáci základních i středních 
škol z ORP Bystřice n. P., od 15:30 do 
18:20, kdy začíná poslední prohlíd-
ka, se můžou přijít podívat rodiny a 
širší veřejnost. Cena vstupenky pro 
veřejnost je díky podpoře města 
zlevněná na 100 Kč. Minimální věk 
návštěvníků vlaku je 10 let.

Příjezd pro  drogového vlaku je 
fi nancován Městem Bystřice n. P. ve 
spolupráci s Místním akčním plánem 
rozvoje vzdělávání ORP Bystřice n. P. 

Více o Pro  drogovém vlaku se doz-
víte na www.revolu  ontrain.cz nebo 
na Facebooku: www.facebook.com/
Revolu  onTrain.

a své farnos   celou svoji životní prá-
ci. Mezi farníky byl oblíben. Poslední 
dobou těžce churavěl a odešel na 
zasloužený odpočinek. Při oslavě na-
rozenin jeho se s ním farníci rozloučili 
a odevzdán mu byl diplom čestného 
občanství města Bystřice n. P.“ V po-
dobném duchu byl proveden zápis i ve 
Farní kronice.

Tyto zápisy dokazují, že má Bystřice 
dalšího – zapomenutého – čestného 
občana. Tímto je katolický farář Rein-
hold Vágner (1864-1940,) který půso-
bil v Bystřici v letech 1894-1935.

Bystřice nad Pernštejnem tedy 
má 27 čestných občanů (pokud se 
neobjeví další).

        Karel Skalník



Užijte si předvánoční čas ve vyzdobeném centru Eden a na chvíli zapo-
meňte na každodenní shon.

Ve sklepeních najdete čerty, kteří postraší zlobivé dě  . V zámečku se zaby-
dlí Mikuláš s anděly. Hodné dě   dostanou dárek, výměnou za písničku nebo 
básničku. Během dne se můžete těšit na vystoupení dětských sborů s živým 
betlémem, vánoční 
jarmark, šifrovací 
hru pro dě   nebo 
rukodělné dílny, 
kde se naučíte vy-
tvářet vánoční de-
koraci nebo si vyro-
bíte nějaký dárek, 
pro své blízké.

Vstupné: dospělí 
80 Kč, dě   do 3 let 
zdarma, od 3 do 15 
let 40 Kč.

RŮZNÉ
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PROGRAM NA 
LISTOPAD A PROSINEC

BLEŠÍ TRHY / BURZA STAROŽITNOSTÍ 11. 11. 2017 
od 7:00 do 12:00 hod.

Centrum Eden, Nový Dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
pro vznik pracovního poměru na pracovní pozici 

SPRÁVCE AREÁLU/ÚDRŽBÁŘ
Požadavky: 

 • vzdělání technického směru  
• pracovní praxe min 3 roky
• komunika  vní schopnos   
• ŘP skup. B 
• morální bezúhonnost 
• pracovní fl exibilita
• nástup dohodou

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 8. 12. 2017: 

• písemně na adresu: Centrum Eden, Nový Dvůr 318, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem nebo na e-mail: stepan@centrumeden.cz 

• v přihlášce do výběrového řízení uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, 
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení - k přihlášce připojte 
životopis

Dne 11. listopadu se uskuteční v centru Eden letošní poslední burza sta-
rožitnos  . Projděte půdy, pohledejte na chalupách a stodolách. Nepotřebné 
věci na trhu prodejte nebo nakupte poklady od jiných. Vstupné i prodejní 
místo je ZDARMA. Možnost rezervace prodejního místa, zapůjčení stolu na 
tel.: 730 898 697 nebo na mailu vladimir@centrumeden.cz. 

Burza bude probíhat na nádvoří a v seminárním sále. Dále bude po dobu 
akce otevřená pivnice pro občerstvení a Krtčí nora pro dě  .

ODPOLEDNE S HLÍNOU, VÝROBA AROMALAMP 11. 11. 2017
od 13:00 do 16:00 hod.

Do jara daleko! 
Zpříjemněte si podzim vlastnoručně vyrobenou aromalampou. Přijďte 

strávit příjemné odpoledne do centra Eden, kde si budete moci v prostorách 
statku vytvořit vlastní aromalampu. Zkušená keramička pro vás předpřipraví 
několik druhů lamp, na které si vyřežete vlastní mo  v a dodekorujete podle 
svého gusta. Váš výrobek dvakrát vypálíme a naglazujeme dle vašeho přání 
(výběr glazur ze vzorníku). Hotové aromalampy budou k vyzvednu   nej-
později od 11. 12. v centru Eden nebo je lze po domluvě zaslat. 

Cena za osobu 490 Kč (v ceně je jedna aromalampa, každá další 230 Kč). 
Do kurzu je nutné se předem nahlásit na tel.: 731 151 189 nebo na mailu: 
petra@centrumeden.cz. Uzávěrka přihlášek je dne 9. 11.

MIKULÁŠ A VÁNOCE NA EDENU 2. 12. 2017 
od 9:30 do 18:00 hod.

TÝDEN VÁNOČNÍCH TRADIC PRO ŠKOLY
Hledáte pro svou třídu vánoční program?
Od 11. 12. do 15. 12. nabízí centrum Eden organizované prohlídky pro 

školní skupiny tema  cky zaměřené na vánoční tradice a zvyky. Součás   pro-
gramu bude i rukodělná dílnička, ve které se dě   naučí vyrábět vánoční de-
koraci.  Více informací na tel.: 731 151 189, petra@centrumeden.cz.

PRODEJ PRODUKTŮ FARMY EDEN 

Farma Eden nabízí k prodeji vejce 
od slepic z volného chovu 1 ks/ 4,50 
Kč, brambory odrůdy Adela, Soraya, 
Laura 1kg/ 8 Kč v balení po 5 a 25 kg, 
mák modrý 1 kg/ 100 Kč. 

Tyto produkty můžete zakoupit 

každý všední den v době od 8.00 do 
15.30 v kanceláři centra Eden (Bys-
třice nad Pernštejnem, Nový dvůr 
318). Další informace naleznete na 
www.farmaeden.cz nebo na tel.: 
730 898 699.

Novela zákona o elektronických komunikacích
Dne 1. 9. 2017 vešla v účin-

nost novela, která mění zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických ko-
munikacích. Jaké změny se dotknou 
spotřebitelských smluv uzavře-
ných např. s mobilními operátory? 

Zákon uvádí mezi povinnými náleži-
tostmi smlouvy mimo jiné i dobu, na 
kterou je smlouva uzavřena a výpověd-
ní dobu. Nově nesmí výpovědní doba 
přesáhnout 30 dní. Tuto změnu lze 
hodno  t kladně, jelikož do této doby 
nebyla nijak maximální délka ohrani-
čena a výpovědní doby tak bývaly pod-
statně delší. Nově také musí smlouva 
obsahovat ujednání o rozsahu mož-
ných jednostranných změn a způsobu 
jejich oznámení účastníkovi, včetně 
oznámení možnos   odstoupení od 
smlouvy. Pokud účastník nebude s no-
vými podmínkami souhlasit, může bez 
jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit. 

Až do minulého měsíce pla  lo 

také ustanovení, že mobilní operátor 
Vás musel pouze informovat o auto-
ma  ckém prodloužení smlouvy na 
dobu určitou. Novela však zavedla, 
že k prodloužení smlouvy na dobu 
určitou je nutný Váš prokazatelný 
souhlas. Pokud k takovému souhlasu 
nedojde, pla  , že smlouva přechází 
ve smlouvu na dobu neurčitou. 

Novela také přinesla vyšší maximální 
hranice pokut, kterými mohou být pod-
nikatelé sankcionováni. 

Mobilní operátoři a jiní podnikatelé 
poskytující elektronickou komunikaci 
musejí své stávající smlouvy uvést do 
souladu s novým zněním zákona do 
6 měsíců od jeho účinnosti, tj. do za-
čátku března 2018. Tato lhůta je však 
stanovena pouze proto, aby měli ope-
rátoři dostatek času na úpravu svých 
smluv a nepostihla je tak pokuta. Řídit 
se ale novým zněním zákona musejí 
již od jeho účinnosti, tj. od 1. 9. 2017!!!

 hledají

PRACOVNICI PRO ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Požadujeme:
- kladný vztah k údržbě zeleně
-   řidičský průkaz skupiny „B“
- časovou fl exibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci 
Náplň práce: 
- péče o záhony a nízké dřeviny v majetku města Bystřice n.P.
Nabízíme: 
- zajímavé fi nanční ohodnocení 
- zaměstnanecké výhody
Termín nástupu: 
- dohodou
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografi í. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz 



RŮZNÉ

8. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Historie uranu na Rožínce (5. část) - o lidech

1) Slovo MUKL je zřejmě zkomoleninou z německého Muckel – chlap; někdy se vykládá jako zkratka sousloví „muž určený   
    k likvidaci“
2) Při příležitos   odhalení pamětní desky obětem komunismu 17. listopadu 2006 na budově muzea sestavil Jan Svačina 
seznam perzekuovaných Bystřicka, seznam je však neúplný právě díky příchodu mnoha pracovníku uranových dolů
3) Michail Oniščenko je pochován na hřbitově v Rožné
4) Zdeněk Šustal určitě nebyl členem pro  státní spiklenecké skupiny „dr. Hřebík“, vytvořené StB
5) Jeho žádost ve spise 119570/69; poř.č.128934 ve Vojenském historickém archivu v Praze  
6) podle § 8 zákona 255/46 Sb. ze dne 19. prosince 1946
7) Od data svého propuštění z pracovního tábora; stejně jako všichni poli  č   vězni
8) Kniha vyšla na jaře 1969 a byla rychle stažena z prodeje; mezi lidi se dostalo pár kusů, které se šířily půjčováním  
9) Dokladem o spojení s radioamatérem kdekoliv na Zemi byly QSO lístky zasílané poštou; ty ze vzdálených zemí byly chloubou 
každého radioamatéra

Zdeněk Šustal opakovaně vyznamenán nejlepším 
pracovníkem

Zdeněk Šustal mezi partyzány v Milasíně

Těžba a zpracování uranové rudy 
na Dolní Rožínce, to nebyla jen slo-
žitá technika, technologie a pracovní 
postupy, což umožňovalo vyrubat 
stovky metrů těžebních jam,  síce 
metrů důlních chodeb, desítky  síc 
tun radioak  vní i hluché horniny. 

Bylo to především o lidech, kte-
rých prošly rožíneckými doly za 
šedesát let  síce. Lidí různých cha-
rakterů, vzdělání a původu. Nelze se 
věnovat všem profesím, já jsem si 
vybral specifi ckou skupinu zaměst-
nanců – poli  cké vězně bez ohledu 
na pracovní zařazení. Řada dnešních 
občanů, zejména těch mladších, kla-
de otázku: Byli mezi nimi na Rožínce 

také „mukli“1? Čímž se obvykle myslí 
vězni vykonstruovaných poli  ckých 
procesů padesátých let, kteří pro-
šli pracovními tábory v Jáchymově 
nebo v Příbrami. Koncem 50. let, kdy 
těžba v našem kraji začínala, totalit-
ní stát od tvrdých represí přecházel 
k běžným vězením, rozbíhaly se am-
nes  e a řada těch „omilostněných“ 
ovšem našla práci zase jen na tom 
„URANU“. Jiná práce, i pro vysoce 
kvalifi kované a vzdělané lidi, byla 
nedosažitelná. Těch ovšem bylo také 
mnoho (jen namátkou např. pánové 
Májek, Moncman, Nosek, Pintera, 
Tomek, Zahrádka a řada dalších), a 
proto se omlouvám všem, které jsem 

nejmenoval2.
Z těch mnoha jmen jsem záměrně 

vybral čtyři – dva typické přestavitele 
„muklů“ a dva zástupce represí let 
70. a 80., kdy nikomu pos  hy za jiný 
názor podle strany a vlády už nehro-
zily. 

Bojoval pro   dvěma totalitám
Příběh Zdeňka Šustala je téměř 

totožný s životními osudy čestného 
občana Bystřice, rožíneckého rodáka 
Čendy Koutníka. Téměř stejně staří 
– Zdeněk se narodil 9. května 1915 
v Milasíně, tedy nedaleko. Pro   ně-
meckým okupantům bojoval v par-
tyzánské skupině Jermak. Zřejmě 
i on se střetl s německou hlídkou 

v Milasině 24. března 1945, kdy byl 
zastřelen sovětský partyzán Michail 
Oniščenko3. Před únorem 1948 se 
ak  vně zapojil do Sokola, takže se 
s Koutníkem museli dobře znát. Za 
šíření pro  komunis  ckých letáků 
byl odsouzen a vězněn v pracovním 
táboře4. Na amnes  i byl propuštěn 
a zbyl mu zase jen ten uran – ten-
tokrát doma, na Rožínce. Oženil se 
s paní Kučerovou z Březin, bydlel v 
Tišnově a výborně spolu vychovali tři 
dě  . Jedna z dcer je úspěšnou kera-
mičkou, má penzion a dílnu s prodej-
nou v „kapli“ žďárského zámku. Na 
šachtě pracoval ve funkci úsekového 
skladníka. V roce 1969 požádal5 o 
osvědčení o účas   na národním boji 
za osvobození6. Osvědčení pro nastu-
pující normalizaci nedostal, navíc byl 
od 18. září 1958 evidován ve svazcích 
StB7. Přesto – zřejmě na žádost svých 
sovětských spolubojovníků, byl zván 
na významná výročí osvobození. Do 
důchodu kvůli dorůstajícím dětem 
odešel v poměrně vysokém věku, je 
pochován v Tišnově.

Rekord radioamatéra ve spojení 
přes železnou oponu

Radiomechanik Jiří Tomek praco-
val na úpravně dolu R I (KHB). Naro-
dil se v Jaroměřicích nad Rokytnou 
2. září 1940. Mezi trampy Na Ketko-
váku na Oslavě měl přezdívku Kapi-
tán. Mimo to byl vášnivým sběrate-
lem a čtenářem detek  vek a sci – fi , 
včetně literatury faktu. Každý čtvrtek 
brzy ráno stál na schodech bystřic-
ké prodejny a paní Říhová, později 
paní Vávrová, měly stabilní přísun 
bonboniér. Jako jeden z mála měl 
v knihovně kultovní knihu fantas  c-
kého realizmu 70. let, Jitro kouzelní-
ků od francouzů Jacquese Bergiera 
a Louise Pauwelse8. Byl ofi ciálně 
členem Svazarmu a vlastnil vysílačku 
s omezeným dosahem. To mu však 
nestačilo, a protože se snažil navá-
zat spojení co nejdelší9, tak si jako 
profesionál sestavil silnější. Podařilo 
se mu navázat spojení v Argen  ně a 
v jiných exo  ckých státech. Po smě-
ně se stavoval u Čermáků na pivo a 
jednou trochu zkri  zoval soudruha 
Husáka. Slyšelo to citlivé ucho kolegy 
ze šachty a bylo zle. Dnes by taková 
kri  ka prezidenta Zemana zůstala 
nepovšimnuta, ale Jirkovi přičetli ne-
povolenou vysílačku a občasné černé 
opravy televizorů v bytech známých. 
Byly z toho dva roky lepení pytlíků na 
plzeňských Borech. 

Po propuštění nesměl pracovat 
ve funkci radiomechanika. Později si 
pronajal byt v Bystřici na Okružní ulici 
č. 969; v prvních obecních volbách 
dělal zmocněnce straně Moravský 
demokra  cký blok. 

Příště: 
Udávalo se nejen v hospodách 
Neuvěřitelné aneb co dokáže Stock-
holmský syndrom

Petr Dvořáček
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18. ročník mezinárodního sportovního utkání 
O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem mokrý, ale úspěšný

Podzimní odborné soutěže otevírá 
Bramborový květ Vysočiny

Pozvánka na akce VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. v závěru roku 2017

První čtvrtek v měsíci říjnu je v Bys-
třici nad Pernštejnem tradičně určen 
velké sportovní akci, mezinárodnímu 
sportovnímu utkání O pohár staros-
ty města. Osmnáctý ročník na jeho 
začátku skrápěl podzimní déšť, ale 
ani tak sportovci nepolevili ve svých 
výkonech. Ve všech disciplínách pro-
běhly celé atle  cké závody, kterých 
se zúčastnilo tentokrát 13 škol – zá-
kladní školy a střední školy z Čech a 
Slovenska, celkem 273 sportovců. 
Polská výprava se na poslední chvíli 
omluvila, protože ji potkaly neočeká-
vané komplikace na cestě do České 
republiky.

Celkovými vítězi se stali žáci ze 
Základní školy v Okříškách, čímž dali 
zapomenout na minulé období nad-
vlády základních škol ze slovenského 
Vranova nad Toplou. Mezi středo-
školáky nasbírali nejvíce společných 
bodů studen   Gymnázia z Vranova 
nad Toplou. Vyhlášení výsledků, kte-
ré už doprovázelo příjemné podzim-

slovenských Šahů a od nás z Bystřice 
porovnali svoje dovednos  . Téma-
tem tentokrát byla příprava tradič-
ního krajového pokrmu. Své výrobky 
studen   před svými spolužáky a ve-
dením škol prezentovali ve slušivých 
dobových oděvech.

V říjnovém Bystřicku vám přiná-
šíme ochutnávku atmosféry z obou 
dnů. Celou fotoreportáž potom mů-
žete zhlédnout na webových strán-
kách školy – www.szesby.cz anebo 
na facebookovém profi lu školy FB @
szesby.cz .

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem kolegům, kolegyním a přáte-
lům za výpomoc Studentskému klu-
bu Bystřicko a VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem při uspořádání tohoto 
mezinárodního setkání. Bez vaší po-
moci bychom takovouto akci nebyli 
schopni zvládnout. Ještě jednou dě-
kujeme a těšíme se na již 19. ročník 
zase za rok.

Tomáš Krejčí

ní počasí, se kromě starosty města 
Bystřice nad Pernštejnem zúčastnila 
i paní Víchová z partnerské fi rmy 
WERA, která nejlepším sportovcům 
věnovala pěkné ceny. Hlavní záš  tu 
nad utkáním opět převzal pan staros-
ta města Bystřice nad Pernštejnem 
Karel Pačiska, fi nanční podporou se 

připojil i zřizovatel VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Pernštejnem, Kraj Vysočina.  

Příjemnou atmosféru přátelské-
ho setkání s kolegy učiteli nejenom 
z Bystřice podtrhlo večerní spole-
čenské posezení u živé hudby. A ani 
v pátek jsme opět nezaháleli. V Cen-
tru EDEN si studen   oborů Kuchař ze 

Blíží se konec roku a s  m souvisí 
hned několik akcí a ak  vit, které by-
chom vám rádi připomenuli.

Srdečně vás všechny zveme na 
další Studentský bál, který je prvním 
plesem sezóny 2017/18. Stužkování 
studentů učebních oborů a šerpová-
ní budoucích maturantů doprovodí v 

pátek 17. 11. 2017 od 20:00 skupina 
PIKARDI. Připravujeme vystoupení 
maturantů v předtančení, zajímavou 
tombolu a po půlnoci diskotéku pro 
všechny generace. Přijďte si s námi 
užít páteční večer!

S koncem roku jsou spojeny také 
nábory nových žáků do středních 

Středoškoláci zahájili školní rok 
odbornými soutěžemi. Jednou 
z prvních na Vysočině je Brambo-
rový květ, který se pravidelně koná 
v Humpolci. Letošního klání studen-
tů odborných zemědělských škol se 
na přehlídce v Humpolci zúčastnili 
také naši studen   4. ročníku oboru 
AGROPODNIKÁNÍ – Alena Zedníko-
vá a Jan Kamenský. Pod bedlivým 
vedením pana učitele Jiřího Hegera 
zabojovali a ve velice silné konku-
renci dalších budoucích absolventů 
zemědělských škol získali 6. a 8. mís-
to. Alena byla jedinou dívkou v kon-
kurenci 16 hochů a o to příjemnější 
je její celkově 8. místo.

Bramborový květ má dlouhou 
tradici. Letos se uskutečnil již po 
šestnácté. Soutěž se zaměřuje na 
vědomos   a dovednos   v oblas-
  pěstování, zpracování a využi   

brambor – tradiční plodiny z Vyso-
činy. Soutěže se zúčastnily země-
dělské školy z Bystřice nad Pernštej-
nem, Březnice, Hořic, Humpolce, 
Poděbrad, Tábora, Třebíče a Vyš-
kova. Disciplíny, které studen   plní, 
jsou také zajímavé - test teore  ckých 
vědomos  , výroba razítka z brambo-
rové hlízy (krea  vita a provedení), 
odborné jazykové znalos  , pozná-
vačka druhů a dílů mechanizace, sta-

novení škrobnatos   brambor, údržba 
a využi   sklízeče brambor, orientační 
stanovení kyselos   půdy. Jak vidíte, 
je toho mnoho, co takový odborník 
v zemědělské praxi musí zvládnout a 
naši studen   v tom patří mezi nejlep-
ší v republice.

Poděkování školy proto patří obě-
ma studentům za jejich příkladnou 
reprezentaci a také panu učiteli He-
gerovi za důkladnou přípravu studen-
tů a doprovod během soutěže.

Tomáš Krejčí

škol. Ani my nezůstáváme pozadu 
a připravujeme pro všechny zájem-
ce několik ak  vit, během kterých 
se vám budeme snažit představit 
naši školu, zkušenos   a dovednos  , 
které předáváme budoucím genera-
cím. 

Připravujeme pro vás DNY OTE-

VŘENÝCH DVEŘÍ – konkrétně v so-
botu 11. 11. 2017 a následně v pá-
tek 1. 12. 2017. Zveme všechny 
zájemce o učební i maturitní obory 
k návštěvě zajímavého programu, 
který připravujeme společně s naši-
mi partnery.

Tomáš Krejčí
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Brána jazyků otevřená … proto 
vstupte a nahlédněte bez obav !

…na skok do vesmíru ...

ZŠ Nádražní opět v kraji

Prevence se vypla  ….

Na podporu jazykové a kulturní 
rozmanitos   v Evropě prohlásila Rada 
Evropy den 26. září Evropským dnem 
jazyků, jehož cílem je oslava jazykové 
rozmanitos   v Evropě a podpora zna-
los   většího počtu jazyků u občanů. 
Všude v Evropě se v tuto dobu konají 
akce, které se snaží lidi povzbudit ke 
studiu nového jazyka nebo ke zlep-
šení již nabytých jazykových znalos  . 
Právě znalost cizích jazyků pomáhá 
nejen při porozumění mezi lidmi, ale 
také přispívá k poznání odlišných kul-
turních tradic.

Na naší škole jsme si tento význam-
ný den připomněli ve středu 27. září. 
Celá škola žila již od 3. vyučovací hodi-
ny společnými ak  vitami ve znamení 
evropských jazyků. Co se všechno 
skrývalo za pomyslnými vrátky? Jed-
ním kouzlem se z několika nejmlad-
ších žáčků stali malí námořníčci, kteří 
se svými spolužáky z 9. ročníků pro-
pluli prvními anglickými slůvky, krea-
 vně pojali celý proces – malovali na 

trička = cestovní úbor, skládali origami 
= dopravní prostředky, učili se spo-
lečné řeči, tolik důležité při samotné 
plavbě! Kapitáni se pouštěli do před-
čítání pohádek v anglickém jazyce 
a vyhledávání příběhů jiných kultur. 

Na prvním i druhém stupni dále 
žáci předváděli pěkně fungující týmy, 
ve kterých dokázali vyrábět symboly 
jednotlivých evropských států, prak-
 cky zvládli využi   základních frází 

a pozdravů v cizích jazycích, prezento-
vali odlišnos   kultur, o nichž se učí. Ze 
tříd se linula hudba, zněly cizojazyčné 
písně, všude vládl pracovní ruch. Je-
den nápad střídal další, krea  vita po-
pouštěla uzdu fantazii přímo mílovými 
kroky. Zkrátka, děkujeme všem! Už se 
těšíme na příš   rok.

A na závěr připomínáme, že kromě 
mateřského jazyka se v letošním škol-
ním roce mohou naši žáci učit anglič  -
nu, němčinu a ruš  nu.

Jitka Němcová, Jitka Jeřábková, 
ZŠ TGM

   Středa 27. září byla pro žáky 5. 
tříd ZŠ T.G. Masaryka výjimečná. Na-
vš  vili to  ž Hvězdárnu a planetári-
um v Brně. Celou projekci sledovali 
v nově zrekonstruovaném digitáriu. 
Projekci digitária kombinují reálné 
záběry s vědeckými vizualizacemi 
i snovými představami. Žáci se nej-
dříve pomocí projekce dozvěděli 
spoustu zajímavos   o sluneční sou-

stavě – o planetách, souhvězdích… 
Poté zhlédli výukový program s ná-
zvem ÚŽASNÉ PLANETY, ve kterém 
se dozvěděli veškeré podrobné in-
formace a zajímavos   o každé pla-
netě zvlášť.

Projekce byla velmi pěkná a pro 
žáky poučná.

A. Havelková, J.  Humpolíčková, 
K. Šejnohová, ZŠ TGM

Dítě, které má základní znalos   
v oblas   právního vědomí, dokáže 
správně komunikovat s ostatními, 
řešit případné konfl ikty, je vždy 
méně ohroženo. Proto se naše ško-
la prevenci soustavně věnuje, a to 
ve všech třídách 1. i 2. stupně. Již 
první týden v září jsme začali v 6. A 
s bloky primární prevence, což je 
dvoudenní ak  vita ve spolupráci 
s Centrem prevence Žďár nad Sáza-
vou, jejím cílem je usnadnit žákům 
plynulý přechod na 2. stupeň, se-
známit se s novými spolužáky i tříd-

ní učitelkou, lépe se poznat a začít 
budovat kvalitní vztahy. Tytéž bloky 
pak druhý týden v září čekaly 6. B. 
Tře   týden pak následovaly pro-
gramy "Zdravá třída", "Nedej se!" 
a "Kryšpín, špína, špindíra" ve 4. 
a 5. třídách, které se uskutečnily 
pod vedením Centra prevence - Cé-
Péčka z Nového Města na Moravě. 
Věříme, že pro většinu dě   jsou 
tyto ak  vity přínosem i poučením.

Metodik prevence Dita Kabelková
Základní škola Bystřice n. P., 

Nádražní 615

Na začátku školního roku se opět 
rozjíždějí sportovní soutěže. Letošní 
školní rok je pro rozjezd velmi nároč-
ný. Došlo to  ž k přesunu atle  ckého 
čtyřboje pro starší kategorii (8. - 9. 
třída) z jarního období na podzim. 
V podstatě se jedná o soutěž, kdy 
každý soutěžící plní 4 disciplíny: 60 
m, skok do dálky/výšky, vrh koulí/
hod míčkem a 1 000 m. V družstvu 
je 5 soutěžících a započítávají se 4 
nejlepší do výsledku družstva. Ten-
to výsledek rozhodne o postupu do 
dalších kol.

Družstvu našich chlapců vyšel 
podzimní termín nad očekávání a po 
čtvrtém místě v okresním kole jsme 
postoupili a obsadili konečné 10. 

místo v krajském kole, kdy chlapci 
nebojovali jen s časem a vzdálenos-
 , ale také s velmi nepříznivým deš-
 vým a chladným počasím. Určitě 

musím zmínit velmi pěkné 3., resp. 
11. místo Tomáše Kolbábka v okres-
ním, resp. krajském kole jednotlivců.

Dalším atle  ckým svátkem pro 
Bystřici n. P. je mezinárodní klání 
v atle  ckých disciplínách „O pohár 
starosty města“, kdy soutěží základ-
ní školy a střední školy. Zde se naše 
družstvo také neztra  lo a skončilo 
mezi základními školami na velice 
pěkném 3. místě.

Více informací naleznete na 
www.zsbystrice.cz.

Mar  n Horák, ředitel školy
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Partnerská výměna aneb „Fascinující Sasko“ 

POZNÁVÁNÍ 
EVROPY

Před  m, než jsme se s  hli pořád-
ně ohřát ve školních lavicích, podniklo 
Gymnázium Bystřice nad Pernštej-
nem odvážnou výpravu do Německa 
v rámci výměnného pobytu s partner-
skou školou Julius-Mo  eler Gymnasi-
um v Crimmitschau. 

Vyjeli jsme 5. září 2017 a razili si 
cestu po dálnici výmoly i nevýmoly. 
Byli jsme připraveni na účast ve spo-
lečném projektu „Handwerk hat gol-
denen Boden“ a zároveň jsme připra-
vovali kulturní vystoupení na oslavy 
100. výročí od první maturity v Crim-
mitschau. Po našem příjezdu jsme byli 
srdečně přija   ředitelem gymnázia 
panem Müllerem a hlavními organi-
zátorkami partnerské výměny. V ro-
dinách nás také vřele přijali a museli 
jsme komunikovat v německém popř. 
anglickém jazyce. Česky zde samozřej-
mě nikdo neuměl. 

Druhý den jsme navš  vili na radnici 
pana starostu Andrého Raphaela. Cí  -
li jsme se jako mezi starými známými, 
se kterými nás váže přátelství a spo-
lečné vzpomínky. Celé naše setkání 
se neslo v duchu oslav 100. výročí a 
spolupráce na projektu „Řemeslo má 
zlaté dno“. Na tuto akci byla nezbytná 
domácí příprava ručně vyrobených 
produktů, o jejichž vznik a zajištění 
jsme se postarali v letních prázdnino-

vých měsících. 
Nejenom  mto způsobem jsme 

prezentovali naše „zlaté české ru-
čičky“. Ve zdejší soukromé pekárně 
jsme upekli celou řadu druhů české-
ho tradičního pečiva. Po rohlíčcích, 
šátečcích a jiných laskominách se na 
jarmarku řemesel jen zaprášilo a skli-
dili jsme obdiv i při našem improvizo-
vaném kulturním vystoupení. Oj to byl 
tanec! 

Ve škole jsme nahlédli do vyučova-
cích hodin a porovnávali jsme poža-
davky, které jsou kladeny na nás a na 
německé žáky. Seznámili jsme se s no-
vou pres  žní fi rmou Hydroforming, 
navš  vili jsme muzeum tex  lní továr-
ny, která se dříve zasloužila o prospe-
ritu celého města. Provedli nás býva-
lým provozem, předvedli nám stále 
funkční parní pohon tex  lních strojů.

V odpoledních hodinách nám naši 
ubytovatelé připravili bohatý pro-
gram. Seznámili jsme se s okolím měs-
ta, s jejich zvyky a způsoby života.

Naší pozornos   neunikla ani fas-
cinující místa Saska, jako jsou města 
Leipzig a Zwickau se svými památka-
mi, včetně monumentální pevnos   
Königstein. Korunu všemu nasadila 
možnost nákupu v Primarku v Lipsku, 
tu některé studentky využily do po-
sledního centu.

Nikomu se z tohoto úžasného po-
bytu nechtělo domů. Strašil nás ná-
vrat do každodenního školního života. 
O to více si ceníme odvahy hlavních 
aktérů celé akce, pana ředitele Paed-
Dr. Milana Hanáka a Mgr. Pavly Filipo-
vé, kteří nám tuto zkušenost umožnili.

Navázali jsme na mnohaletou 
tradici spolupráce díky sponzorům 
jako jsou německá fi rma Wera Werk, 

Město Bystřice nad Pernštejnem a 
fi rma Cormen. Bez nich by se tato 
akce nemohla uskutečnit a patří jim 
velký dík. Věřím, že i dalším genera-
cím bude umožněno zažít tuto ne-
zaměnitelnou atmosféru a navázat 
další přátelství a kontakty v Crimmit-
schau. 

Kristýna Juračková 
(oktáva 2017/2018)

Po třech letech se starším 
studentům gymnázia opět naskyt-
la možnost na týden odcestovat 
a poznávat krásy a zajímavos   jihozá-
padní Anglie a Walesu.

Ve večerních hodinách 23. září 
celkem osmačtyřicet studentů ne-
dočkavě čekalo, až zamávají do-
jatým rodičům z oken autobusu 
a vydají se na dobrodružnou, ale 
i velmi náročnou cestu.

Celý nedělní den jsme strávili 
v zemi vafl í a čokolády-Belgii. Dopole-
dne patřilo Atomiu, dominantě Bruse-
lu, postavené díky výstavě EXPO. Ná-
sledovalo město světového dědictví, 
Bruggy aneb „Benátky severu“, které 
nás uchvá  ly svou atmosférou.

Francouzský Dunkerk se pro nás 
stal nočním útočištěm. Zde jsme si 
alespoň krátce odpočinuli a další den 
jsme již v Anglii navš  vili nejoblíbeněj-
ší sídlo Jejího Veličenstva, hrad Wind-
sor, dále Silbury Hill, nebo Avebury, 
největší kamenný kruh v Británii.  V 
závěru dne autobus dorazil do města 
Froome, kde jsme se setkali se svými 
hos  telskými rodinami, u kterých 
jsme strávili následující tři noci.

Po pro nás nezvyklé snídani 
v podobě toustů na všechny různé 
způsoby jsme vyrazili po stopách krá-
le Artuše do města Glastonbury, kde 
jsme pátrali i po Svatém Grálu. Ná-
sledovala prohlídka go  cké katedrály 
ve Wellsu a návštěva římských lázní 
ve městě Bath. Po zaslouženém od-
počinku a další typické britské snídani 

se všichni účastníci zájezdu už těšili na 
prozkoumání hradu Chepstow, nebo 
magického opatství Tintern Abbey. 
Zlatým hřebem celého týdne se be-
zesporu stala návštěva hlavního měs-
ta. Nenechali jsme si ujít jeho hlavní 

me říct, že tento příjemný zájezd jen 
podpořil naše budoucí cestovatelské 
sny a plány!

Adéla Chocholáčová 
a Daniela Kuncová, studentky sexty

Gymnázium v Bystřici n. P.

turis  cké zastávky jako Buckingam 
Palace, Westminster Abbey nebo 
známé náměs   Trafalgar Square. S 
Londýnem jsme se rozloučili plavbou 
po Temži, při které jsme propluli pod 
zářícím Tower Bridge. S jistotou může-



Ve čtvrtek 5. října 
2017 proběhlo slav-
nostní odhalení pa-
mětní desky panu Jo-
sefu Pavlíčkovi, učiteli 
a dirigentovi dechové-
ho orchestru základní 
umělecké školy (dříve 
LŠU). Pamětní deska 
je umístěná na budově 
ZUŠ a její autorkou je 
MgA. Mirka Špačková. V programu účinkoval Dechový orchestr ZUŠ a Diva-
dlo Beze Jména, za řadu bývalých žáků a muzikantů pronesl vzpomínkové 
slovo Štěpán Husák.

-mk-

KULTURA
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MUZEUM

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

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

Staré novinové články o Bystřicku - 9
Z CHUDOBÍNA

Jaký život, taková smrt. Pravdivost tohoto přísloví se vyplnila na jistém 
mlynářském chasníku v Dalečíně, jehož jediná blaženost byla nemírné pi   
kořalky. Právě v noci o císařském posvícení, když rozveselená chasa při hla-
holu hudby v největším skoku byla, spadl kořalkou omámený se schodů ve-
doucích z tančírny s prvního poschodí, zlomiv vaz, i umřel jest. Odpočinu   
lehké dej mu Páně, a světlo věčné ať mu sví  . 

J. L.
Moravské noviny z r. 1861, roč. XIII., úterý 18. listopadu 1861, str. 366

Pro zpříjemnění dlouhých podzimních večerů nabízíme našim čtenářům 
malý výběr z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Abbo   Elizabeth Psí šťastlivci a smolaři
Connelly Michael Odvrácená strana konce
Dungel Jan Jaguár lidi nežere
Grezlová O  lie K. Dárek za všechny prachy
Herčík Jan Zvěrolékař srdcem i duší
Hindráková Hana Smr  cí byznys
Hroudová Markéta Cyklotoulky: s dětmi, vozíkem a nočníkem
Melichar René Blb na výletě
Nezbeda Ondřej Průvodce smrtelníka
Obermannová Irena Dobré duše
Pondziwol Jean Dcery strážce majáku
Rooney Anne Příběh fi lozofi e
Rooney Anne Příběh medicíny
Šustr Milan Žďár nad Sázavou včera a dnes
Trávníková Blanka Vytváříme zvířátka z korálků
Vacková Monika Nový Zéland sakra na těžko
Zídek Petr Utajená láska prezidenta Masaryka

Knihy pro mládež:
Brezina Thomas Hafani 001, špičkoví agen  . Případ č. 3, Přísně tajné!
Březinová Ivona Ztraceni ve vlnách
Castro Adam-Troy Gus  k Smutník a kradač lidí
Faltus Jiří Vejdi brankou za hádankou
Friedl Petr Bílá paní na hlídání
Hladký Marek Jedeme na výlet do knížky: magický autobus
Ježková Alena 33 moravských legend
Němcová Lenka Nelinka, povídání o pejskovi a holčičce
Quis Josef Detek  v Koumes. Zimní případ
Smolíková Klára Spolkla mě knihovna
Wimmer Carola Rychlý jako vítr
Železný Zdeněk Pěkně podle abecedy

ŠUMPERSKÝ CESTOVATEL RADOMÍR ČÍŽEK 
Nová pamětní deska na ZUŠOdletěl v červenci 2017 na mě-

síční výpravu na kole po Gruzii. Cí-
lem jeho cesty, jejíž první část ab-
solvoval spolu s parťákem Danem, 
a během níž našlapal cca 2 300 
km, bylo zdolat její nejvyšší horská 
sedla, a nahlédnout do každoden-
ního života obyčejných lidí žijících 
v nejodlehlejších oblastech této 
překrásné země, kam vedou pouze 
špatné a ještě horší cesty.  Během 
svého putování projížděl pod za-
sněženými pě   sícovkami, vyprah-
lými kaňony, pustou stepí, rozleh-
lými náhorními plošinami a desít-
kami malebných vesniček, kde se 

mnohdy zastavil čas před sto lety.
Každý den přitom potkával de-

sítky milých a pohos  nných lidí, 
kteří se s ním dávali do řeči, dělili 
o jídlo, zvali k sobě domů, a neu-
stále dokazovali, že ani v prostých 
životních podmínkách není důvod 
ztrácet úsměv na tváři. Vyprá-
vět však nebude pouze o krásách 
přírody a zajímavých setkáních, ale 
také o tom, jak snadno a rychle se 
může životní výprava změnit v noč-
ní můru a o tom, že i sebelepší plán 
trasy je k ničemu, když vám cestu 
neustále kříží nepřízeň osudu.

V úterý 31. října navš  vil naši knihovnu známý herec Pavel Zedníček. Pří-
jemný podvečer se nesl ve znamení úsměvných historek a vzpomínek na 
kolegy. Na závěr akce pak bylo možné získat autogram nebo společnou fo-
tografi i.

Příjemný večer s hercem Pavlem Zedníčkem
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Radim Linhart tančil po klávesách…

Den s lesy - Plevův lesopark za Karasínem
Dne 21. 9. 2017 se uskutečnil už 

pátým rokem projekt pro školy Vr-
chová, který je pořádaný Městem 
Bystřice nad Pernštejnem. Bystrými, 
bystřejšími a nejbystřejšími se stali 
žáci Základní školy Nádražní 615 ve 
spolupráci s žáky VOŠ a SOŠ země-
dělsko-technické. 

I přes nepřízeň počasí koncem 
září se žáci oboha  li nejen o nové 
informace sdělené pracovníky Lesní-
ho společenství obcí, s.r.o., ale také 
o pocity z výuky v přírodě. Cituji: 
„Hlavně mám pocit, že jsem zase 
o něco moudřejší .“ Poděkování 
patří nejen účastníkům samotným, 
nýbrž především organizátorům akce 
– panu a paní Zamazalovým, Lesnímu 
společenství, s.r.o., a v neposlední 
řadě pedagogickému sboru.

Program dne byl pestrý i doslova 
výživný. Nejprve byla uskutečněna 
prohlídka lesa s odborným výkladem 
pana Juračky, přičemž se žáci dozvě-
děli, jakou funkci vlastně hajný v lese 
zastává, proč je nutné kontrolovat a 
hlídat porost, výrobu zalesňování, evi-
denci pokácené kula  ny a jiná obran-

ná opatření. Poté následovaly prak  c-
ké skupinové práce, jako měření výšky 
stromu, průměru kmene, vyhledávání 
pokladu pomocí GPS, soutěžilo se 
v okopávání mladých stromků a hod-
no  la se tamní oblačnost.

Aby se lépe vykonával kontrolní test 
na závěr dne, byli všichni posilněni 
občerstvením a horkým čajem, které 
připravilo během soutěží Lesní spole-
čenství obcí, s.r.o. Na závěr akce byly 
sečteny body jednotlivých skupin, 
avšak na základě remízy byl proveden 
ještě tzv. šiškový rozstřel pro vyhláše-
ní vítězné skupiny, která nese jména: 
Dušan Buršík, Kristýna Koloditsová, Jiří 
Tomášek a Marek Dostál. Celá akce 
byla náležitě zdokumentována.

-hp-

Již pátým pokračováním tohoto seriálu věnovaného dětským soutěžním 
literárním pracím, otevíráme kategorii starších „spisovatelů“ od 11 do 14 let. 
Tentokrát zveřejňujeme práci třinác  leté Adély Prosecké ze Základní školy 
Nádražní Bystřice, která v letošní soutěži „Vysočina – moje budoucnost“ 
obdržela 2.místo v kategorii starších žáků za svoji práci s názvem Moje bu-
doucnost na Vysočině.

Práce není redakčně upravována.

Moje budoucnost na Vysočině

Jmenuji se Adéla a je mi 19 let. Už od malička vím, že chci být 
veterinářkou. Mám k tomu také důvod a to je ten, že už od doby co 
si pamatuji, jsem v kontaktu se zvířaty všech možných druhů. Doma 
chováme psy, ovce, činčily, zakrslého králíčka, slepice a ryby v rybníce. 
Jednou když jsme zabily ovci a táta ji stahoval, mě fascinovaly orgány 
v těle a to, kolik toho mají společného s ostatními zvířaty.

Mé absolutní utvrzení k tomu, že chci být veterinářkou, byl koňský 
tábor, který jsem prožila v překrásné přírodě okolo Rožnova pod 
Radhoštěm. Tam jsem se poprvé setkala a na vlastní kůži vyzkoušela 
hipoterapii. Tato spolupráce člověka a koně mě fascinovala, protože je 
to propojení dvou těl v jedno. Tento prožitek mě dovedl k tomu, že 
jsem zkusila přijímací zkoušky na vysokou školu veterinární v Brně. 
Příprava byla pro mne velice náročná, ale štěstí se přece jen na mě 
usmálo a já byla přijata.

Studium mě velice baví, ale je opravdu, opravdu hodně náročné. 
Zatím mám představu toho, že budu schopna léčit všechny zvířata. Od 
králíčka, přes kozu až ke koním. Koně, to je obor, který mě zaujal zatím 
nejvíce a který chci po škole dělat, protože mě zajímá jak stavbou těla, 
tak tím, co všechno dokáže, jak pracovat fyzicky, ale hlavně psychicky 
spolu s člověkem.

A teď se dostávám k tomu, čemu bych se chtěla věnovat časem, až si 
vybuduji nějaké zázemí a hlavně načerpán zkušenosti. Můj velký sen 
je zachránit život nějakému zvířeti. Pracovat s koňmi a to nejen je léčit 
jako veterinářka, ale i jako psycholožka. To je další obor, v kterém bych 
se chtěla dále rozvíjet. Masáže koní a zároveň psychologie, ne jen koní 
ale i jejich majitelů.

Tak tohle je moje vysněná budoucnost.

Adélo, srdečně Tě zdravíme v tomto krásném podzimním čase a přejeme 
Ti spoustu úspěchů, nejen ve studiu, ale následně i ve Tvé vysněné práci 
veterinářky. 

Mikroregion Bystřicko

Pianista, hudební skladatel, pub-
licista, aranžér i zpěvák Ing. Radim 
Linhart se narodil 6. 7. 1963 v Ostra-
vě, ale od roku1964 až do 1986 bydlel 
právě v Bystřici. Už před pár lety mi 
napsal: „Pro mě Bystřice byla a je něco 
jako odrazový můstek v životě. Naučil 
jsem se tam a získal jsem všechno, co 
jsem později uplatnil ve svém dalším 
uměleckém i osobním životě.“

Během studia na VUT Brno začal 
Radim pravidelně účinkovat v diva-
dle Večerní Brno a ve studiu brněn-
ského rozhlasu. Spolupracoval s řa-
dou osobnos   od Marie Ro  rové 
a Karla Go  a po Českou fi lharmo-
nii či FOK. Jeho největší devizou je 
zcela mimořádná schopnost zahrát 
zpamě  . V tomto oboru překonal 

světový rekord v kategorii „pianista 
s nejširším repertoárem“ v Guines-
sově knize rekordů. Radim Linhart 
jich dokázal zahrát zhruba 3 500, 
s počtem 3 210 stále fi guruje v Čes-
ké knize rekordů. 

Také bystřický klavírní koncert 
odehrál celý zpamě  . Vedle jeho 
dvou vlastních skladeb zde zazněla 
klasika (J. S. Bach, Franz Lehár), ale 
především roman  cké a džezové 
skladby a taneční i fi lmová hudba. 
Publikum tak zaznamenalo hned 
čtyři ukázky z repertoáru Edith Piaf, 
zazněly skladby Duka Ellingtona, 
Leonarda Bernsteina, Sco  a Joplina 
a dalších.  Hned jsme byli „Tenkrát“ 
na západě, aby pro nás po přestáv-
ce plakala Argen  na (Don´t cry 
for me Argen  na z muzikálu Evita) 
a vše skončilo podrazem (The Enter-
tainer). Radim Linhart předvedl bri-
lantní výkon, a tak jedinou kaňkou 
večera byl posluchač, jenž nechal 
během skladeb opakovaně vyzvánět 
svůj mobil.

Hynek Jurman

Vážení a milí příznivci Akvarteta, 

i v podzimní sezóně pro vás připravujeme velmi za-
jímavý koncert. Po čistě barokním programu Veliko-
nočního koncertu jsme nyní oboha  li náš repertoár o 
díla roman  smu a impresionismu. Duchovní kantáty 
a moteta vystřídají koncert a symfonie. Pro tento typ 

hudby jsme se rozhodli využít krásného prostředí zrekonstruovaného salon-
ku Mitrovských v centru EDEN.

Úvodem koncertu si budete moci poslechnout Bachův houslový dvojkon-
cert d-moll v podání našich sólistů pana Josefa Havla, učitele na bystřické 
ZUŠ, a paní Lenky Filipové. První část koncertu uzavřeme impresionis  ckou 
Pavane pour une infante défunte od Maurice Ravela. Po krátké přestávce 
uzavřeme sedmou symfonií pro smyčce z pera mladého génia, Felixe Men-
delssohna-Bartholdyho.

Přijďte si vychutnat hudbu napříč epochami a vdechnout tak nový život 
prostoru, ke kterému hudba neodmyslitelně patří.

Budeme se na Vás těšit v sobotu 9. prosince od 19 hodin v prostorách 
Centra EDEN. Bližší informace o hudebním spolku Akvarteto i o chystaném 
koncertu najdete na www.akvarteto.cz.

za Akvarteto VK

Úžasný koncert vyslechli 17. říj-
na 2017 v bystřickém kulturním 
domě nejen členové Klubu přátel 
hudby. Po 37 letech přijel sólově 
zahrát domů do Bystřice nad Pern-
štejnem Radim Linhart! Akce plá-
novaná do malého sálu nakonec 
zcela zaplnila sál velký.
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Mimořádný úspěch výtvarného oddělení ZUŠ

VYCHÁZÍ KNIHA O ŽIVOTĚ CYRILA MUSILA
Stal se z něj naprostý samotář. 

Z celého slavného penzionu mu zbyl 
leták s nadpisem „Cyril´s Cross-Coun-
try Ski Centre“. Podpis jeho vlastní 
rukou na letáku mluví za všechno: 
„Cyril Musil Studnický ze Studnic.“

Jenže teď se zase nachladil, do-
stal zápal plic a pořádné léky neměl. 
Mávl nad  m rukou, vždycky se ze 
všeho vyhrabal, tak čeho se bát? 
Matka se přece dožila devadesátky, 
otec jen o rok méně, zemřel až po 
tře   mozkové mrtvici! Dal si rum! 
Stále častěji myslel na domov a doja-
tě četl báseň Jana Evangelisty Nečase 
Domov, domov: 

„Chvalte sobě země cizí, jaký je 
tam půvab, taj,

mně se líbí naše hory, domovský 
můj rodný kraj....

Domov, domov,
jakou radost budí v duchu, okamži-

kem teskno mizí,
ozve-li se slovo známé, jakým 

doma mluvíváme.”
Básník se narodil ve stejném domě 

jako on! Psal i o jejich lípě, kterou 
bouřka svalila v květnu 1950. V době 
jeho věznění... O to více se Cyril dojí-
mal. Co všechno už vyšlo z jejich cha-
lupy na Studnicích! A co lidí a jakých 
tam našlo přístřeší v časech nejhor-

ších! Všechno už je ale pryč, marnost 
nad marnost! Zrovna jako ten básník 
také nejraději ze všeho slýchával češ-
 nu. Své krajany navštěvoval rád a už 

před časem požádal sousedy Mar  n-
kovy: „Na hrob mi dejte desku s ná-
pisem Cyril Musil, kulak studnický!“

Statečný chlap Cyril mlel z posled-
ního.

„Když mi bylo nejhůř, vždycky mě 
zachránily lyže! Lyžařská stezka Cyril 
run tu po mně zůstane. A ty portréty, 
co kreslil soused Robert. Lidé neza-
pomenou. Snad… Cyrdo běž, křičeli 
na mě diváci! Ale poslední závod stej-
ně každej prohraje a je v něm úplně 
sám,“ sípal ze zbytku sil. 

Cyril už nemohl… Cyril Musil padl 
do dlouhého spánku. Mohutný pes 
Napoleon nechápal, že se jeho pán 
nehýbá. Strkal do něj čenichem, oli-
zoval mu tvář, tlumeně skučel. Jeho 
pán se nehýbal ani dalšího dne. Pří-
š   ráno to bylo zase stejné. Pán spí a 
spí. Nakonec Napoleon vyrazil okno, 
běhal kolem chaty a hlasitě vyl. Tak 
dlouho, až se seběhli sousedé.

Cyril Musil byl nalezen v chatě mr-
tev 22. dubna 1977. Topení jelo stále 
naplno a tělo bylo ve značném stupni 
rozkladu. 

Jeho smrt byla úředně stanove-
na na 17. duben 1977. Zemřel za 
nevyjasněných okolnos  , sousedé 
se netajili přesvědčením, že byl za-
vražděn svojí družkou. Ale ta už ne-
měla důvod jej odstranit, majetek jí 
už před  m spadl do klína. Okolnos   
jeho smr   nebyly nikdy objasněny 
ani kanadskou jízdní policií.

Cyril Musil byl pohřben na Pro-
spect Cemetery v Torontu v hrobě č. 
1146. Pohřbu se zúčastnily sousedky 
Hana Havlíčková a Marie Jarochová, 
pak samozřejmě farář a ještě další tři 
lidé. Jen šest osob doprovodilo nej-
statečnějšího člověka z Vysočiny na 
jeho poslední cestě… 

Jiří Brady si zapsal do notesu ad-
resu hřbitova a polohu jeho hrobu: 
„1450 St. Clair Avenue West, Toronto, 
prospect C, sec  on 30,  Lot 1146“. 
Jde o typicky kanadský hřbitov, který 
většinou nemá pomníky, ale jenom 
desky v trávě. Stejně zapuštěnou 
desku tam má i Cyril Musil. Hlásá s 
malou chybou:
„CYRIL M. MUSIL
NOV. 26. 1907  †  APR. 17. 1977
KULAK STUDNICKÝ
NOVÉ MĚSTO MORAVĚ“
(ukázka z románu Hynka Jurmana 
Martyrium aneb Kulak studnický)

Kniha Martyrium aneb Kulak 
studnický popisuje silný životní 
příběh Cyrila Musila, jednoho 
z nejstatečnějších hrdinů Vysočiny. 
Bude slavnostně uvedena 17. lis-
topadu 2017 v 18:00 ve Staré rad-
nici ve Žďáru n. S. v rámci Dne boje 
za svobodu a demokracii. V prode-
ji bude i v TIC v Bystřici n. P.

Hynek Jurman

C. Musil a J. Brady 1957 v Kanadě

V národním kole nejpres  žnější 
celostátní soutěžní přehlídky vý-
tvarných oborů ZUŠ, která se koná 
jedenkrát za tři roky ve Šternberku, 
se žáci bystřické základní umělecké 
školy rozhodně neztra  li, naopak, 
byli velmi úspěšní. Z tohoto národ-
ního kola si výtvarné oddělení při-
vezlo dokonce čtyři diplomy! 

Většina žáků výtvarného oddě-
lení pracovala na projektu vlastní 
oděvní tvorby pod názvem „DUHA“, 
který vyvrcholil módní přehlídkou 
a všichni, kteří se v tomto projektu 
zúčastnili, získali v celostátní konku-
renci čestné uznání I. stupně. Jejich 
práce budou po celý rok vystaveny 
v galerii kláštera ve Šternberku, kde 
jsou vystaveny jen práce „nejlepší 

z nejlepších“.
Čestné uznání získala také Kate-

řina Sobotková za šaty s malbou 
„Gepard“. Bronz vybojovala Adéla 
Ťupová za šaty s malbou „Abstrak-
ce“ a rovněž bronz získala Sabina 
Čížková za oděvní komplet s mal-
bou „Velké tečky“. 

Část oceněného projektu i foto-
dokumentaci lze nyní vidět v pro-
storách ZUŠ. Ze získaných ocenění 
je vidět, že výtvarné oddělení bys-
třické ZUŠ pracuje výborně. Je to 
zásluhou velkého zauje   a nadání 
žáků, ale i zásluhou výborného ve-
dení výtvarného oddělení. Všem 
žákům, kteří se projektu „DUHA“ 
zúčastnili, nebo získali ocenění jako 
jednotlivci, ale také jejich vyučující 

– paní učitelce Libuši Zítkové, patří 
blahopřání a poděkování za skvě-

lou reprezentaci školy i města!
vedení ZUŠ, L. Zítková

Už potře   hráli pro spolek Úsměváčci z.s. Ochotníci z Novo-
městska benefi ční divadelní představení. Letos to byla velkolepá, 
výpravná, hudební podívaná, zkrátka Trhák. 

Na divadlo podle stejnojmenného fi lmu se přijel podívat i syn 
autora pana Ladislava Smoljaka, pan Filip Smoljak, kterému se naše 
divadelní poje   moc líbilo. A nejen jemu, potlesk a smích, který 
se ozýval v sále, byl pro nás všechny odměnou. A další velkou od-
měnou bylo dobrovolné vstupné ve výši 7.599 Kč, které pomůže 
handicapovaným Úsměváčkům v jejich činnos   a za které všem 
divákům děkujeme. Poděkování patří i Ochotníkům z Novoměst-
ska, kulturnímu domu, panu Miroslavu Koudelkovi a všem dobro-
volníkům, kteří se na přípravě podíleli. A jak to má být, na konci 
se všichni na pódiu oženili a vdaly a byli šťastní až do…do dalšího 
benefi čního představení, na kterém se s vámi za rok těšíme. 

Slovy divačky: „Lituji, že jsem neviděla předchozí divadelní před-
stavení a už nikdy si žádné další nenechám ujít!“

za Úsměváčky z.s. a Ochotníky z Novoměstska, Soňa Dudková

Benefi ční divadelní představení
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 28

Pamětní deska obětem komunis  cké perzekuce, která je dílem sochaře a 
keramika Oldřicha Rujbra, autora kontroverzního brněnského „orloje“, byla 
slavnostně odhalena 17. listopadu 2006. Vyryté nápisy nese jednoduchá leh-
ce prohnutá obdélníková deska z žuly. 

Nápis nahoře zní: OB-
ČANŮM BYSTŘICKA, KTE-
ŘÍ  VINOU/ KOMUNISTIC-
KÉHO REŽIMU ZAHYNU-
LI/ BYLI VĚZNĚNI NEBO 
P R O N Á S L E D O VÁ N I / , 
uprostřed: 1948 1989/ a 
dole: MĚSTO BYSTŘICE 
NAD PERNŠTEJNEM/ 
KONFEDERACE POLITIC-
KÝCH VĚZŇŮ/ SVAZ PTP 
ČESKÉ REPUBLIKY.

Hynek Jurman

POZVÁNÍ NA DEN S FOTOGRAFIÍ
Sobota 18. 11. 2017, od 15.00 hod.
PProstory Gymnázia v Bystřiici n. P.

spojený s vyhlášením výsledků VII. ročníku
fotografické soutěže  ZRCADLENÍ 2017

Záštitu nad akcí převzal ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, 
starosta města Bystřice n. P. Karel Pačiska a předseda Mikroregionu Bystřicko Libor Pokorný

19:00 hod. 
Vyhlášení výsledků fotosoutěže 
Zrcadlení 2017
společenský večer s hudbou a fotografiemi

Účinkují Swing Brothers

Slavnostním večerem vás provede moderátorka                 
Českého rozhlasu Region
Tamara Pecková Homolová

Ukázky fototechniky Canon 
Vstup volný, občerstvení zajištěno
Více informací: www.fotosoutez-bystricko.cz

15:00 hod.
Japonsko a Čína - umělecký cestopis
projekce fotografií s přednáškou
prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c.

16:00 hod.
Vulkán, to není jen tak nějaký kopec
aneb s fotoaparátem mezi nebem a peklem
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

17:00 hod.
Sami na samotách                                      
komentovaný fotografický dokument z cyklu Starousedlíci  
Robert Goláň

Fotografické medailonky loňských vítězek Zrcadlení -
Pavla Benešová, Irena Brožová

18:30 hod.
Vernisáž fotografií finalistů fotosoutěže 

ZRCADLENÍ 2017 

Projekt podpořili:

Swing Brothers

Koncert k poctě svaté Cecílii

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MISSA 
SANCTAE 
CAECILIAE 

Středa 22. listopadu 2017 / 19:00  
Kostel sv. Vavřince / Bystřice nad Pernštejnem 

Římskokatolická farnost Bystřice n. P.  

Komorní sbor Alter Ego  
a hosté 

 
Koncertní provedení 
anonymní mše z první 
poloviny 18. století 
ke svátku sv. Cecílie, 
patronky hudebníků 
 

Pamětní deska obětem komunis  cké perzekuce 

V prostorách Gymnázia v Bys-
třici nad Pernštejnem proběhne 
v sobotu 18. 11. 2017 Den s foto-
grafi í, kterým vyvrcholí VII. ročník 
fotografi cké soutěže Zrcadlení. Na 
návštěvníky čeká odpoledne plné 
zajímavých besed a přednášek 
předních českých fotografů, dopl-
něných jedinečnými fotografi emi a 
zajímavým komentářem (program 
níže). Účastníci soutěžní čás   Zrca-
dlení mohli do konce září přihlašo-
vat své fotografi e ve třech kategori-
ích: Cestou necestou po Bystřicku, 
Černobílé emoce a v juniorské ka-
tegorii Já a moderní technologie. 
Fotografi e hodno  la šes  členná 
porota, jejímž předsedou je Jind-
řich Štreit, nepřehlédnutelná osob-
nost a legenda české dokumentární 
fotografi e.

Lidé do soutěže přihlásili neuvě-
řitelných 535 fotografi í. Odborná 
porota vybrala v každé kategorii 
zhruba 30 snímků, které postoupi-
ly do fi nále. Tyto snímky se stávají 
součás   výstavy, jejíž vernisáž pro-
běhne na Dnu s fotografi í.

Vítězové soutěže, které vybere 
odborná porota, získají hodnotné 
výhry a věcné ceny. Svého favorita 
na internetových stránkách sou-
těže www.fotosoutez-bystricko.cz 
můžete vybírat i vy, vaše hlasování 
rozhodne o držiteli Ceny veřejnos  , 

zvláštní cenu udělí i starosta měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem Karel 
Pačiska.

Program Dne s fotografi í: 
15:00 -  Japonsko a Čína - prof. 

Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. 
16:00 -  Vulkán, to není jen tak 

nějaký kopec - prof. RNDr. Miloslav 
Druckmüller, CSc.

17:00 -  Sami na samotách z cyk-
lu Starousedlíci - fotograf Robert 
Goláň

18:00 - Fotografi cké medailonky 
loňských vítězek Zrcadlení - Pavly 
Benešové a Ireny Brožové

18:30 - Vernisáž fotografi í fi na-
listů fotosoutěže ZRCADLENÍ 2017 
s přípitkem starosty města Bystřice 

19:00 – Společenský večer s hud-
bou a fotografi emi, účinkují Swing 
Brothers, moderuje Tamara Pecko-
vá / vyhlášení výsledků VII. ročníku 
Zrcadlení, projekce vítězných foto-
grafi í

Po celou dobu bude možno pro-
hlédnout si nejnovější fototechniku 
společnos   Canon, zajištěno je ob-
čerstvení a možnost ochutnávky vín 
vinotéky Issori. Vstup na všechny čás-
  Dne s fotografi í je zdarma. 

Více informací na www.fotosou-
tez-bystricko.cz

Kumšt z.s.

Jak jistě mnozí z vás zaznamenali, 
v průběhu minulých let jsme s naším 
sborem začali s projektem uvádění „za-
pomenutých“ hudebních děl. Věnovali 
jsme se zvláště hudbě J. J. Ryby, pro 
letošní rok jsme se ale rozhodli zamířit 
ještě poněkud hlouběji do minulos   
a nechat v novodobé premiéře ožít 
skladbu z období vrcholného baroka. 
A jaká je lepší příležitost pro takovou 
událost, než svátek samotné patronky 
hudby a všech hudebníků, svaté Cecí-
lie? 22. listopadu tedy vzdáme svaté 
Cecílii hold uvedením mše, zkompo-

nované k její poctě – Missa Sanctae 
Caeciliae. Kompozice je sice anonym-
ní, nicméně na základě probíhajícího 
vědeckého průzkumu můžeme říci, že 
jejím autorem je některý ze skladatelů 
z okruhu císařského dvora ve Vídni. Od-
tud patrně velmi záhy po svém vzniku 
mezi lety 1730-1750 doputovala na 
kůr kostela svatého Jakuba v Brně, kde 
se od počátku 18. stole   tvořila jedna 
z nejlepších hudebních sbírek své doby 
nejen v Brně, ale na celé Moravě. Její 
poměrně velká část se díky nepřetrži-
té kon  nuitě jakubského hudebního 

provozu dochovala dodnes, 
a ve 20. stole   přešla do sbírek 
Moravského zemského muzea 
v Brně, kde je také dodnes ulo-
žena, a to včetně námi připra-
vované Mše ke sv. Cecílii.

Téměř tři stole   stará kom-
pozice samozřejmě musela být 
před  m, než jsme ji mohli začít 
studovat, přepsána z původního 
starého zápisu, který by byl pro 
naše hudebníky nečitelný. Nešlo 
jen o přepis téměř stovky stran 
historického hudebního zápisu, 
ale také o různé opravy, protože 
ani v této době nebyli opisovači 
hudebnin zcela bezchybní. Bylo 
nutné opravit některé čás   tex-
tů, chyby v melodii a podobně. 
Místy bylo nutné malé čás   do-
konce dokomponovat, protože 
takto starý papír, ač je poměrně 
dobře dochovaný, není ve zcela 

dokonalé kondici, tu a tam chybí čás   
zápisu, občas jsou noty špinavé nebo 
vybledlé. I dnes, přesně měsíc před 
datem našeho koncertu, nacházíme 
při pečlivém nácviku drobné chyby, 
které je nutno doladit. To vše je ale 
vyváženo vědomím, že jsme první, 
kdo nechává ožít a současně slyší tak 
dlouho zapomenutou hudbu. 

Mši připravuje Bystřický komorní 
sbor Alter Ego s doprovodem našich 
hostů z řad Smyčcového orchestru 
N. Kyjovského a dalšími hosty, kvůli 

náročnos   instrumentálních partů 
taktéž v komorním obsazení. Srdeč-
ně Vás zveme na koncert, který se 
uskuteční 22. listopadu v 19:00 v 
kostele svatého Vavřince v Bystřici 
nad Pernštejnem. Přijďte s námi dát 
hudbě nový život a oslavit svátek pa-
tronky hudebníků!

Michaela Ratolístková 
(autorka je doktorandkou FF MU 

a kurátorkou historických fondů Mo-
ravského zemského muzea)
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11. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí pomalu končí. Vyplněné legi  mace můžete odevzdat v TIC v Bystřici 
do 24. listopadu 2017. Účastníci soutěží o 10 kvalitních cen, navíc získají VIP vstupenku do Šiklova mlýna (za 9 správně vyplněných rubrik) a 
do Městského muzea Bystřice (za 8 správně vyplněných rubrik).

V tomto čísle dokončujeme výtvarnou tvorbu celé oblas   Bystřicka. Tedy i tvůrce, kteří se do naší soutěže nedostali...

VODOMIL MALEBNÝM BYSTŘICKEM KONČÍ

Do Koroužného jezdí Dušan Tejkal 
(1947), grafi k, autor šperků, reliéfů, 
kožených vazeb i dóz. Z Koroužného 
pochází sochař Josef Čech (1927–
1991), který opravoval sochy Staro-
městského orloje, navrhl památník 
A. Štourače u Zubštejna a má drobná 
díla ve Štěpánově, Švařci a na Vírské 
přehradě. V údolí Svratky často malu-
je Dana Pacáková (1941) z Brna. 

Dcera Vladimíra Šťastného z Víru, 
Anna Poustová (1940–2015), neměla 
za komunistů lehký život. Dlouho ne-
mohla vystavovat. Výstava v Bystřici 
v létě 1990 mohla být její sa  sfakcí, 
ale byl to především silný zážitek pro 
návštěvníky. Krajinou kolem Vírské 
přehrady se často nechal inspirovat 
krajinář Vlado Burian (1923).

V Bystřici se narodil Václav Jícha 
a v současnos   zde tvoří malířská ro-
dina Rossí. V době vzniku sešitových 
Ozvěn Vysočiny to byli sourozenci Ka-
rel a Tomáš a Karlova manželka Bo-
ženka. Ovšem dnes už malují i Josef 
a Karolína, tyto dě   Karla vystudova-
ly Akademii, a také Tomášova dcera 

Kateřina a její přítel, výtvarník a re-
staurátor Fran  šek Tržil (1976). 

Z Bystřice vyšlo i několik výtečných 
architektů a stavitelů. Např. Fran  -
šek Sáblík (1847–1907), Ing. Eduard 
Schwarzer (1872–1932), jenž přispěl 
ke zřízení pražské ZOO, Jaroslav Hu-
tař (1877–1960), který postavil jedi-
nou kubis  ckou stavbu na Bystřicku, 
kostel ve Štěpánově, či O  o Eisler 
(1893–1968), projektant brněnské 
ZOO. Firma jeho bratří realizovala Pa-
lác Morava, hotel Avion i vilu Tugend-
hat. 

V r. 1981 vznikl při Kulturním domě 
v Bystřici KPVU Vysočina, v němž 
pracovali např. J. Kletečka, Hana La-
vičková (1957), Věra Hudcová (1968), 
P. Harásek, J. Mazel (1913), B. Rybní-
kář, Josef Dvořák (1926), rodák z neda-
lekého Josefova, L. Bednařík, D. Hlavá-
ček, P. Filip ad. V nedalekém Zlatkově 
se narodil Alois Lukášek, který má 
v bystřickém muzeu bohatou sbírku 
obrazů. Vedle stavby Vírské přehrady 
či těžních věží uranových dolů nechybí 
pernštejnské lípy, samotný hrad, ale 

třeba také obraz Příchod partyzánů do 
vsi, obec Daňkovice. A hned vedle vi-
selo partyzánské osvědčení, které Lu-
kášek dostal údajně „za ak  vní účast 
v bojích“ od listopadu 1944 do května 
1945 právě v Daňkovicích.

Objevem výtvarné Bystřice je Vladi-
mír Houdek (1984). Původem aranžér 
šel studovat Akademii a získal pres  ž-
ní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro 
umělce do 35 let (2012). V chatě u 
Domanínského rybníka zemřela jedna 
z nevíce ceněných naivních malířek, 
Natálie Schmidtová a tvořila zde její 
dcera Milada Čermáková. 

Rodákem z Karasína byl malíř a ilu-
strátor Arnošt Karásek (1920–1969). 
Vítochovský kostelík maloval i znoj-
emský malíř Antonín Stehlík. Do Mí-
chova na chalupu jezdil 30 let malíř 
Hubert Jungmann (1938–2003). 
V Dalečíně chrlí krajiny i zá  ší Ing. 
Ladislav Šauer (1952). V Jimramově 
se narodil sochař Fran  šek Žemlič-
ka a málokdo ví, že i Vilém Mrš  k 
chtěl být malířem. Pochován je zde 
ak. malíř Milan Vinař (1923–1959). 

Na Jimramovsku často maluje akva-
relistka Hana Pospíšková (1927), 
Vlado Burian, Jan Čihák (1940) 
a další. Místním malířem je Josef Do-
biáš (1932). Věnuje se převážně kra-
jinomalbě okolí a vydal i knihu Jimra-
mov–turis  cké vycházky do okolí. 

V Ubušíně se narodil učiteli Kozá-
kovi budoucí akademický malíř Bo-
huslav Kozák (28. 10. 1903 – 13. 11. 
1938 Olomouc). Ještě rok před smr   
maloval okolí Ubušína a Lísku, od-
kud pocházel jeho pozoruhodný rod. 
Z Ubušína pocházel též výborný malíř 
Čeněk Dobiáš, po válce kreslič map, 
krajinář autodidakt. Když ho jednou 
v jeho rodiš   hledali přátelé, řekla 
jim sousedka: „Čenda tu byl v ne-
děli a byla to jeho poslední návštěva 
v Ubušíně.“ Dobiáš opravdu do týdne 
zemřel. V Strachujově je pochován 
mecenáš a sběratel Bohuslav Dušek 
(1886–1957), jenž soustředil pozoru-
hodnou sbírku knih, rukopisů a biblio-
fi lií, ale i obrazů a grafi k.

Hynek Jurman 
s využi  m knihy Ozvěny Vysočiny

 Zhruba sto návštěvníků prošlo otevřenými 
dveřmi bystřické Charity

DĚTI, KOLEKTIV A JEJICH ZDRAVÍ

s MUDr. Lenkou Mičínovou Sáblíkovou

  1. 11. v 16:30

PRVNÍ POMOC U DOSPĚLÝCH A DĚTÍ

s MUDr. Mirkou Rektorovou

  8. 11. v 15:30

ZDOBENÍ PERNÍKOVÝCH CHALOUPEK 22. 11. v 17:30

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

nahlásit se do 20. 11. na tel. 731 130 776

30. 11. v 16:00

U příležitos   svátku sv. Vincence 
z Pauly, který je zakladatelem cha-
ritního díla, pořádá Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou každoročně akce 
určené veřejnos  . Pro tento rok 
se rozhodla společně otevřít dveře 
všech patnác   zařízení a jejich pobo-
ček. Stalo se tak v Den Charity v pon-
dělí 25. září 2017 ve Žďáře nad Sá-
zavou, v Bystřici nad Pernštejnem, 
Velkém Meziříčí, Rados  ně nad Os-
lavou a Radešínské Svratce. 

V Bystřici nad Pernštejnem navš  -
vilo zhruba sto osob denní stacionář 
Rosa. Lidé se zajímali o speciální 

vybavení stacionáře, jednotlivé po-
můcky, které usnadňují život lidem 
s pos  žením a o samotný provoz. 
Prostory Rosy navš  vila i bystřická 
základní a mateřská škola. Seniory 
Klubu Včela na Hornické ulici nejvíce 
potěšilo setkání s dětmi z mateřské 
školy. O nízkoprahové zařízení pro 
dě   a mládež Nadosah byl zájem 
především ze strany veřejnos  , kte-
rá chtěla poznat spektrum poskyto-
vaných služeb. Bystřická Kopre  na 
představila svou novou ak  vitu s ná-
zvem Dudkohraní.

 Lenka Šustrová
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Turis  cký oddíl pod vedením 
For Familly.cz, z.s, trošku jinak…

Podzimní závody atle  ckého oddílu

Terezka Ptáčková na stupni vítězů

Podzimní část KP přípravek skončila, starší jsou v polovině soutěže tře  

Bystřický atle  cký oddíl se po let-
ních prázdninách zúčastnil několika 
závodů. Přehled největších úspěchů:

Závody o přeborníka kraje Vysoči-
na v jednotlivcích dne 9. 9. v Třebíči: 
Petr Smolík - 2. místo ve skoku vyso-
kém v kategorii st. žáků

• Krajské přebory družstev ml. žac-
tva v Jihlavě: Karolína Halvová – 
3. místo v hodu raketkou

• Veřejné závody v Třebíči dne 23. 9. 
v Třebíči: Michal Pečinka – 3. místo 
ve vrhu koulí v kategorii dorostu

• Běh na Kaplisko dne 20. 10. v No-
vém Městě n. M.: Kateřina Ille-
ková - 1. místo (kat. 2008 a ml.), 
Benedikt Jílek - 1. místo (ml. ž.), 
Kája Halvová - 3. místo (ml. ž.), 
Jan Malaska - 3. místo (kat. 2008 
a ml.), Katka Kincová - 2. místo (st. 
ž.), Petr Smolík - 3. místo (st. ž.)

Všechny podrobné informace, 
jednotlivé výkony atletů a fotogra-
fi e naleznete na našich webových 
stránkách. 

Za atle  cký oddíl Jan Illek

Již několik let hraje přípravka SK 
Bystřice nad Pernštejnem Krajský 
přebor, nejvyšší možnou soutěž fot-
balových přípravek v ČR. Letos se jí 
zúčastnilo 14 týmů z našeho kraje, 
jsme přesně v polovině a naši svě-
řenci ze starší přípravky za  m drží v 
průběžné tabulce výborné tře   mís-
to. Venkovní sezona sice skončila, 
nicméně trénujeme dál v bystřické 
hale a tělocvičně. 

Fotbalová přípravka je rozdělena 
na starší (ročníky 2007-8) a mladší 
(ročníky 2009-10), navíc máme v SK 

Bystřice n. P. ještě školičku pro dě   
narozené v  roce 2011 a mladší. Ak-
tuálně nám hraje ve starší přípravce 
18 mladých fotbalistů, 12 fotbalo-
vých nadějí je v mladší přípravce. Na 
tréninky předpřípravky chodí pravi-
delně 10 až 12 našich nejmenších, z 
nichž někteří hrají i soutěžní zápasy 
za mladší přípravku. 

Vedle kluků hraje za přípravku SK 
Bystřice n.P. i několik děvčat a ty jsou 
oporami našich týmů.

Na podzim odehrála starší pří-
pravka SK Bystřice n. P. 26 zápasů 

z nichž 18x vyhrála, 2x remizovala 
a dala 313 gólů. Díky tomu jsme v 
průběžné tabulce na tře  m místě. 
Na prvním hřiš   se o naše góly po-
starali: 70x David Pavlů, 64x Marek 
Zich, 56x Lukáš Zeman, 24x Ondřej 
Hronec, 3x Tomáš Mikloško a Max 
Bukal. Celou sezonu nám výborně 
chytal Jakub Humplík a defenzivní 
úkoly si svědomitě plnil Max s To-
mášem a Ondrou. Na druhém hři-
š   skórovali: 33x Adam Veselý, 32x 
Vítek Petr, 11x Jan Rössler, 9x Milan 
Smolík, 4x Šimon König, 2x Natálie 

Burešová a Radek Kalvoda, 1x Jana 
Velenová a Tomáš Jindra. V bráně 
se na druhém hřiš   střídali Honza 
Rössler s Šimonem Königem a Rad-
kem Kalvodou, obranu měli na sta-
ros   většinou Jana, Natálie, Radek,-
Tomáš a Simona Řádková.

Na konci října jsme přestali tréno-
vat venku a až do konce března bu-
deme s dětmi chodit do tělocvičny 
a haly. Kromě fotbalu uvnitř s dětmi 
hrajeme různé hry (házenou, vybí-
jenou, basketbal…) a děláme různá 
pohybová cvičení. Nábor do naší pří-
pravky ani v zimě neustává.

V pondělí máme tréninky v bys-
třické hale, mladší (2009-10) tré-
nují od 16:00 do 17:30 a starší 
(2007-8) pak od 16:30 do 18:00. Ve 
čtvrtek chodíme společně do tělo-
cvičny ZŠ TGM od 17:00 do 19:00. 
Fotbalová školička (2011-13) tré-
nuje v tělocvičně ZŠ Nádražní a to 
v pondělí od 15:30 do 16:45 a ve 
středu od 16:30 do 17:45.

Budeme velice rádi, pokud se 
k nám s Vašimi ratolestmi připojíte. 
Stačí kdykoliv přijít na náš trénink 
a vyzkoušet si to. Těšíme se na Vás!

Milan Hronec, 
přípravka SK Bystřice n. P.

V Praze se o víkendu 14. - 15. říj-
na konala tradiční jachtařská regata 
„Primátorský š  t“, kterou pořádal 
Český Yacht Klub. Za krásného ba-
bího léta a mírného větru se pod 
Vyšehradem odjelo pět rozjížděk. 
Z rukou pražské primátorky Adria-

ny Krnáčové si při slavnostním vy-
hlášení převzala cenu za tře   mís-
to Tereza Ptáčková z Bystřice nad 
Pernštejnem. V kategorii mladší 
žačky ji dokázaly porazit pouze Lu-
cie Lokajíčková z pořádajícího ČYK 
a Karolína Lojková z Lipna. Celkem 

se regaty zúčastnilo 88 
mladých jachtařů. Pro 
Terezku to byl posled-
ní závod zdařilé sezó-
ny, ve které dokázala 
celkem třikrát zvítězit 
a pětkrát byla na stup-
ních vítězů. Největším 
úspěchem bylo 1. mís-
to v Závodě mladých 
nadějí na Velkém Dář-
ku a červnová účast na 
Olympiádě dě   a mlá-
daže za Kraj Vysočina.

-lp-

Společně se vydáme na toulky po naší krásné zemi. Navš  víme zajímavá 
místa blízká i daleká, např. hrady, zámky, zříceniny, hory i pohoří nejen České 
republiky.

Klubové schůzky se konají každé pondělí od 15:00 – 16:30 hod. v prosto-
rách TJ Orel Bystřice n. P., Ulice Dr. Veselého č.p. 754 (bývalé kino).

Zájemci o kroužek pište na mail: forfamily.cz@seznam.cz, 
tel. č. 732 302 998 - Marcela Dědová., 773 159 694 - Jana Tomanová
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TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00-18:00 a pátek 17:00-19:00 v Areálu 

sportu a kultury v Bystřici n. P.
Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 724 105 036 nebo přímo 

na místě.  Naši šermíři šermují nejvyšší soutěže a pravidelně se účastní svě-
tových pohárů, ME a MS. Přijďte mezi nás, těší se realizační tým.

TJ Sokol Bystřice n. P. – VOLEJBALOVÝ ODDÍL

10. 9. 2017  Šamorín žačky, žáci:
1. místo Michala Illeková, 7. místo Vojtěch Holemý
16. 9. 2017  Šamorín mnž.:
1. místo Kateřina Illeková
16. 9. 2017  WCJ Londýn
102. místo Marek Totušek, 167. místo Robert König, 222 účastníků
23. 9. 2017  Brněnský drak
Kade  : 1. místo Marek Totušek, 18. místo Vojtěch Holemý
Junioři: 2. místo Marek Totušek, 3. místo Robert König
Kadetky: 1. místo Eliška Malíčková, 2. místo Isabela Sedláková
Juniorky: 2. místo Eliška Malíčková, 3. místo Isabela Sedláková
7. 10. 2017 Brněnský pohár žačka, žáci
1. místo Isabela Sedláková, 2. místo Michala Illeková, 9. místo Nela Loukoto-
vá, 12. místo Petra Kozlová, v chlapcích vybojoval Vojtěch Holemý 6. místo
14. 10. 2017 Čermákův mem. Ostrava junioři+senioři
Junioři: 4. místo Robert König, senioři 10. místo
Juniorky: 3. místo Isabela Sedláková, 4. místo Eliška Malíčková, 13. místo 
Aneta Sapanelová
Seniorky: 5. místo Isabela Sedláková, 6. místo Eliška Malíčková, 10. místo 
Kateřina Jakubcová a 19. místo Aneta Sapanelová.
15. 10. 2017 Čermákův mem. minižačky a minižáci
2. místo Daniela Prokešová, 3. místo Kateřina Illekovál, 7. místo Barbora Haš-
ková a v chlapcích vybojoval 11. míst Štěpán Bureš
14. 10. 2017 ECC Manchester 
53. místo Marek Totušek ze 150 učastníků
21. 10. 2017 MT U14 Babylon Cup Liberec
Žačky: 1. místo Michala Illeková, 17. místo Daniela Prokešová
Žáci: 14. místo Vojtěch Holemý

Začínáme novou sezónu, a tak 
bychom chtěli poděkovat všem 
stávajícím členům a rodičům dě  , 
že udržují tradici tohoto krásné-
ho, ale technicky náročného ko-
lek  vního sportu v Bystřici n. P. 
a pomáhají udržovat kurty u soko-
lovny v herním stavu, trenérům za 
jejich obětavý přístup k získávání 
a vychovávání nových volejbalistů 
a mládeži a dětem popřát mnoho 
sil a pevné vůle k dalšímu sebe-
zdokonalování v trénincích, zápa-
sech a turnajích. Naše díky patří 
také Městu Bystřici n. P. a Sokolu 
za grantovou fi nanční podporu 
sportování dě   a mládeže.

V uplynulé sezóně trénovalo v na-
šem oddíle 21 ml. žáků, star. žáků a 
kadet., tréninky probíhaly 2x týdně 
v úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:30 
v obou tělocvičnách sokolovny 
(kde budou probíhat i nadále) pod 
dohledem trenérů Ros   Strašila a 
Magdaleny Mi  ové, od dubna na 
antukových kurtech u sokolovny 
a v létě a během prázdnin na plá-
žových hřiš  ch koupaliště Areálu 
sportu (díky za ochotu a vstřícnost 
všem zaměstnancům). Vloni jsme 
začátkem září uspořádali 1. ročník 
beachvolejbalového turnaje smíše-
ných dvojic z řad členů našeho vo-
lejbalového oddílu, stejně tak jsme 

zamýšleli i letos uspořádat 2. ročník, 
ale bohužel chladné počasí tohoto 
září nás donu  lo přesunout tuto 
akci až na červen příš  ho roku (tur-
naj bude otevřen i dalším zájemcům 
z řad veřejnos   a budeme o něm 
informovat v Bystřicku). 13. listopa-
du loňského roku jsme zorganizovali 
Turnaj v deblech pro členy našeho 
oddílu v sokolovně a 17. června 
2017 turnaj čtyřek ml. žáků a žákyň 
s účas   volejbalistek z odd. Nového 
Veselí (jež se dlouhodobě účastní 
prvoligové soutěže ČR). 

Nejšikovnější mladé hráčky a hrá-
če zapojujeme do tréninků a tur-
najů dospělých (5-10 x ročně), aby 
získali nové zkušenos   a dovednos-
  (např. turnaje žen a smíšených 

týmů ve sportovní hale, smíšený 
antukový turnaj ve Žďáře n. S. nebo 
„Pyžamový turnaj“ v Bystřici). 

Oddíl mužů a žen čítá asi 20 čle-
nů, muži trénují každý pátek od 
18 do 19:30 h. v tělocvičně ZŠ TGM, 
ženy každé úterý v sokolovně od 
18 do 19:30 h.

Letos v létě jsme pro Ondřeje 
Mi  a, Terezu Mi  ovou a Viktorii 
Rossi domluvili soustředění s pr-
voligovým týmem České Třebové 
v Lignanu v Itálii, kde se zúčastnili 
i závěrečného Turnaje v plážovém 
volejbalu, kde Ondřej Mifek s Dani-
elou Čermákovou (hráčka N. Veselí) 
dokonce zvítězili. Tereza Mi  ová již 
3. rokem hraje prvoligovou soutěž 
v šestkovém volejbalu za Nové Ve-
selí. Viktorie Rossi, po prázdninách 
odchází hrát a trénovat do oddílu 

Žďáru n. S., Eliška Zobačová, Zuzka 
Stojkovičová, Verča Zemanová od-
chází na studia mimo Bystřici, a tak 
doufáme, že také ony najdou uplat-
nění v jiných oddílech a budou se 
věnovat volejbalu i nadále. 

Máte zájem se k nám připo-
jit? Neváhejte a kontaktujte paní 
Mgr. Magdalenu Mi  ovou na tel. 
605 468 112. Do další sezóny bys-
třickému volejbalu ZDAR!!!

2. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO 
TURNAJE V DEBLECH

11. 11. 2017 v tělocvičnách Soko-
lovny, případně i ZŠ TGM v Bystřici 
n. P., turnaj je otevřen i pro nečleny 
z řad veřejnos   a členy jiných volej-
balových odd.

Dvojici tvoří dospělí a dítě nebo 
dvě dě  . Přihlášky opět u Mgr. M. 
Mi  ové.

-mm-

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Milenium Club přijme servírku. Nástup možný 

ihned. Tel.: 777 807 981

Na všechny výše uvedené domácí turnaje 
přispěl Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny
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KATEŘINSKÁ ZÁBAVA 
KD Dolní Rožínka 18. 11. 2017,
Markopolo, 1. cena Let balonem...

 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
KD Dolní Rožínka 2. 12. 2017    9:00 - 16:00 hod.

 Tradiční akce k navození atmosféry adventu...  řemeslná výroba, 
Ježíškovy dílničky, ochutnávka cukroví, soutěž o Nejchutnější 

vánočku, spoustu možnos   zakoupit vánoční dárečky a další ak  vity..
Vystoupení národopisných souborů Rožínka a Groš v cca 14:00 hod.

 Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu v cca 17:00hod.
 Těšíme se na Vás

porota bude vybírat 
ze 7 vystoupení kapel 
a jednotlivců, z nichž 
mnozí již pravidelně vy-
stupují. My zde máme 
svou premiéru a navíc 
vystupujeme jako první, 
což je ve většině soutěží 
nevýhodou. Moderátor 
ohlašuje naši skupinu 
Divoženky z Borověnky 
a představuje nás: Šár-
ka Blechová – housle, 
ukulele, Markéta Bukáč-
ková – klávesy, fl étna, 
Iveta Čepičková – fl ét-

na, ukulele, Lucie Houdková – fl étna, 
bonga, Mar  na Novotná – akus  cká 
a elektrická kytara, Míša Sedlářová 
– harmonika, kytara, Monika Trdá – 
fl étna a kytara. Naše vystoupení začí-
ná. Hrajeme píseň „Zabili“ z muzikálu 
Nikola Šuhaj loupežník, balady „Dva 
havrani“ a „Čarodějnice“ skupiny 
Asonance a lidovku skupiny Čecho-
mor Hophé. Moderátor a diváci žádají 
přídavek, takže končíme pohodovou 
písničkou Pavla Calty „Usměj se“. Jsme 

Ústředním mo  vem Evropského 
dne jazyků se na naší škole stala po-
hádka O veliké řepě, kterou bylo mož-
no slyšet v podání žáků v češ  ně a 
anglič  ně, poslechnout si ji mohli žáci 
také v němčině. Během příjemného 
dopoledne zaznělo kulturním domem 
mnoho krásných vystoupení.

A jak to tedy vypadalo? V zajíma-
vém a pestrém programu zaznělo 
několik drama  zací známé pohádky 
v češ  ně v podání dě   ze školky, dru-
žiny, žáků 1. – 3. třídy či žáků 4. – 5. 
třídy. Šesťáci si připravili také drama-
 zaci pohádky, ovšem v anglič  ně.

Víte, kolik druhů řepy existuje? 
Proč je řepa zdraví prospěšná? Tak 
na tyto otázky nám odpověděli 
sedmáci, kteří si vyhledali mnoho 

Krajina se zahalila do podzimních 
tónů, sluníčko ztrácí na síle, po strni-
š  ch fouká chladivý vítr. A to je ten 
správný čas vyběhnout s dětmi na ko-
pec a vypus  t papírové draky. 

Jako každý rok pořádala naše věch-
novská školička drakiádu. Letos byla 
něčím výjimečná. Uspořádali jsme ji 
to  ž na kopci u karasínské rozhledny. 
Byl to opravdu krásný zážitek. Silný 
vítr proháněl barevné papírové draky 
vysoko  na obloze a krajinou se ozýval 
radostný smích dě  . Někteří rodiče i s 
dětmi vystoupali všech 128 schodů do 
výšky 25m na ochoz rozhledny. Odmě-

zajímavých informací a svým spolu-
žákům připravili naučnou prezenta-
ci. Netradičně pak pojali pohádku 
osmáci, kteří vytvořili živé pexeso 
s anglickými slovíčky a byli zvědaví, 
kdo vyhraje.

COŽ TAKHLE DÁT SI ŘEPU… 

Drakiáda ve Věchnově
nou jim byl nádherný výhled na pole, 
louky, kopce, vesničky i daleko vzdále-
né hory zalité podzimními barvami.

V restauraci pod rozhlednou byl pro 
všechny k dispozici horký čaj, káva, 
párky v rohlíku a výborné nadýchané 
koblihy. Každý účastník drakiády se 
tady mohl ohřát i posilnit. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali paní Michaele 
Jedličkové, odpovědné vedoucí, která 
nám vyšla vstříc  a zajis  la nám příjem-
né zázemí.

Děkujeme také všem rodičům, kte-
ří náš projekt podpořili svým zájmem, 
účas   a dobrou náladou.

Letošní drakiáda se  opravdu vyda-
řila. Vždyť vykouzlila usměv a radost 
ve tváři všech dě   a to byl náš hlavní 

cíl. Bylo to velmi příjemně prožité od-
poledne.

Kolek  v MŠ Věchnov

Divoženky z Borověnky na Olešnickém kvítku

Jak je známo, červená řepa není 
příliš oblíbeným jídlem dě  . To se však 
podařilo vyvrá  t deváťákům, kteří se-
psali kuchařku s recepty. Na rautových 
stolech jsme mohli spatřit a ochutnat 
dobroty z červené řepy, mezi něž pa-

třily jednohubky s pomazánkou, mu-
ffi  ny a placičky. Vše jsme mohli zapít 
šťávou, jak jinak, než z červené řepy. 
Všem děkujeme za vzornou přípravu 
a příjemně strávené dopoledne. Dě-
kujeme také zvukařům z Westernové-
ho městečka Šiklův mlýn za perfektní 
ozvučení celé akce.

Dě   a žáci se při přípravě a rea-
lizaci projektu učili komunikovat v 
češ  ně, anglič  ně a němčině, roz-
šířili si slovní zásobu, vyzkoušeli si, 
jaké to je vystupovat před diváky s 
drama  zací pohádky, s písničkou, 
hrou. Přitom se také učili pracovat v 
týmu a rozvíjeli pracovní dovednos   
při výrobě občerstvení z řepy a pří-
pravě výzdoby kulturního domu.

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

spokojeny – vše se povedlo a porota 
oceňuje Šárčinu hru na housle, Lucčin 
zpěv a Míšu by dokonce ve své kape-
le chtěl i předseda poroty, frontman 
skupiny Morčata na útěku. Nervák 
je za námi a užíváme si pohodovou 
atmosféru fes  valu. Fo  me selfi e, 
poskytujeme rozhovor pro stanici 
Déčko, účastníme se doprovodného 
programu a samozřejmě poslouchá-
me ostatní soutěžící. Nejsme mezi 

vítězi, ale nás to nemrzí. Jsme rády, 
že jsme dostaly prostor ukázat, co 
dokážeme a možnost potěšit ostat-
ní hudbou, kterou máme tolik rády. 
A ještě něco – nezklamaly jsme tu, 
bez které bychom tu dnes nestály a 
která nám věnovala spoustu svého 
času a energie. Naše poděkování 
proto právem patří paní učitelce Bo-
humile Blechové, vedoucí folklorního 
souboru Borověnka.

A je to tady.  Končí poslední zkouš-
ka. Nástroje balíme do aut a vyjíždí-
me. Směr? Hudební fes  val folkové 
hudby Olešnický kvítek. Je sobota 
7. října, pravé poledne. Tréma nás 
úplně ovládá. Ale to už stojíme na 
pódiu s fes  valovým logem – skřít-
kem Květošem. Do boje jsme vy-
zbrojeni rekordním počtem hudeb-
ních nástrojů a repertoárem těch 
největších folkových legend. Víme, 
že konkurence je obrovská. Přísná 
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Se začátkem nového školní roku 
je již tradičně spojena přírodověd-
ná soutěž Jeřabinka a i letos tomu 
nebylo jinak. Tato soutěž se koná 
v areálu Zámku ve Žďáře n. Sáz., na 
Zelené hoře a po naučné stezce ko-
lem Konventského rybníka. Během 
této stezky jsou rozmístěna sta-
noviště, na kterých žáci plní různé 
úkoly např. poznávají byliny, ryby, 
ptáky, recyklují odpad, ověřují svo-
je znalos   z oblas   meteorologie 
a spoustu jiných úkolů. Družstva, 

1. místo ZŠ Rožná v okresní soutěži Jeřabinka

Dne 22. září jsme oslavili Evropský 
den jazyků. Paní učitelky nachysta-
ly spoustu zajímavých ak  vit, které 
měly dětem přiblížit život v různých 
evropských zemích. Ve skupinách 
jsme „procestovali“ Českou republi-
ku, Rusko a Spojené království a do-
věděli jsme se pár zajímavos   ze ži-
vota v těchto zemích. Ochutnali jsme 
anglický čaj s mlékem a sušenkami.

V hodinách výtvarné výchovy 
jsme se zapojili do soutěže „Nama-
luj si svého tygra“ organizované na-
kladatelstvím Albatros Media, a.s., 
autorem knihy Tygr děla uáá uáá… 
a dalšími partnery.

Na dopravním hřiš   ve Žďáře nad 
Sázavou jsme se v září přiučili pravi-
dlům silničního provozu a hned si 

Písečné: Školní rok jsme zahájili ak  vně
naše poznatky vyzkoušeli v praxi.

Ve čtvrtek 12. října se celou školou 
linula vůně brambor. Tento den byl 
to  ž „bramborový“.

Žáci si do školy donesli brambory, 
ze kterých tvořili  skátka a vyráběli 
„pytel plný brambor“, s pomocí paní 
kuchařky pekli bramborové placky 
a počítali bramborové příklady.

Na svačinu si pro ně paní učitelky 
připravily ochutnávky jídel z brambor 
formou švédských stolů.

Také proběhl bramborový závod, 
po kterém všichni zaslouženě obdr-
želi bramborové medaile.

Poslední říjnovou ak  vitou byla 
drakiáda. Společně s rodiči jsme vy-
stoupali na kopec, užili si pouštění 
draků a opékání špekáčků.

Dne 5. října 2017 se v obci Rožná, 
v zasedací místnos   obecního úřadu, 
konalo 2. veřejné setkání zástupců 
Mikroregionu Bystřicko a neformální 
skupiny MA21, kteří v našem regio-
nu prosazují zájmy Místní agendy 21 
a Kraje Vysočina, se zástupci široké 
veřejnos  . Společně zde ke „kulaté-
mu stolu“ zasedli představitelé obcí, 
neziskových organizací, podnikatelů, 
občanů a různých zájmových spolků. 

Cílem tohoto setkání bylo společ-
né vyhodnocení výsledků letošních 
akcí, diskuze nad jejich průběhem, 
zhodnocení jejich přínosu pro místní 
region a také projednání návrhů na 
změny pro rok 2018. Jednání se tý-
kalo zejména již tradičních akcí, jako 
je Putovní letní kino, Hry bez hranic 

a Bystřicko čte dětem, ale také akcí 
novějších, jako je například soutěž o 
Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka, 
která bude mít v letošním roce svůj 
druhý ročník. Na setkání jsme získa-
li cenné podněty, shodli jsme se na 
některých změnách pravidel, vymýš-
leli jsme akce nové a hlavně jsme se 
dobře bavili. Již nyní se těšíme, až se 
u kulatého stolu sejdeme zase za rok.

Tato akce proběhla pod záš  tou 
Kraje Vysočina a MA21.

Zápis z tohoto setkání naleznete 
na našich webových stránkách v sekci 
Projekty a akce/Místní agenda 21.  

Veřejné plánování 
mikroregionálních akcí

Říkali mu „Zeke“
Právě tak se jmenuje vzpomínková 

kniha na pana Adolfa Pravoslava Ze-
leného, rodáka z Rožné a navigátora 
311. československé bombardovací 
perutě RAF. Tuto přezdívku mu vy-
mysleli jeho anglič   kolegové, aby 
se vyhnuli pro ně nevyslovitelnému 
českému příjmení.

V sobotu 7. září se před budovou 
obecního úřadu v Rožné sešli všichni, 
kdo si chtěli památku pana Zeleného 
připomenout. Místní občané, zájem-
ci o vojenskou historii, zastupitelé 
obce, zástupce naší armády pan plk. 
gšt. Eduard Stehlík, ale především 
dcera pana Zeleného, paní Eva Spen-
lov-Brown s rodinnými příslušníky. 
Celou organizaci ještě podpořili ukáz-
kou dobových vozidel zástupci Vete-
rán Tatra klubu a mnoho exponátů 
poskytl Czech Spi  ire club. Důstojný 

a slavnostní ráz pak ještě zdůraznilo 
vystoupení národopisného souboru 
„Rožínka“.

Po slavnostním průvodu a pietní 
akci na místním hřbitově následo-
vala přednáška autora pana Pavla 
Vančaty o nelehkém, ale neskutečně 
bohatém a zajímavém životě pana 
Zeleného. Na závěr pak byla kniha 
Říkali mu „Zeke“ pokřtěna a celou 
akci ukončila autogramiáda autora 
a ostatních vzácných hostů.

Na závěr si dovolím malé zamyš-
lení. V historii českého státu se ještě 
nestalo, aby byl víc jak sedmdesát 
let mír. A za tuto skutečnost vděčíme 
mimo jiné i hrdinům, jako byl pan 
Adolf Pravoslav Zelený. A přesto, že 
pro naši vlast mnoho vykonal, žádné-
ho vděku se od nás nikdy nedočkal.

Libor Pokorný, starosta obce Rožná

která právě nesoutěží, mohou vyrá-
bět z papíru či malovat na předem 
připravené sádrové odlitky. V naší 
kategorii mladších žáků bylo cel-
kem devět družstev. Loni jsme se 
umís  li na nepopulárním brambo-
rovém místě, ale letos se žáci neda-
li zahanbit a svoji kategorii vyhráli. 
Naši školu reprezentovali Aneta 
Ho  rková, Mar  n Punčochář, Ma-
rek Kučera, Vojtěch Fořt a patří jim 
zasloužená velká gratulace.

-mk-
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INZERCE

AGRO ZVOLE, a.s.
Nabízí letošní MÁK

Koupit ho můžete:
Zdravěnka, Masaryk. nám. 15, Bystřice n.P.

Zdravěnka Drahuška, Vrat. nám. 13, Nové Město n.M.
TOP-VITAL, nám. Republiky 22, Žďár n.S. - e-shop

Cena: 70 Kč/kg

Kontakt: 731 501 753

Najdete nás na 
facebooku

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 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

Štípaná polena volně sypaná 

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

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

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

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

 ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO 

Ští á l l ě á

BOPAL DDŘEVOVÝROBA s.r.o. 

Tasovice u Lysic 

WWW.BOPAL.CZ 

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Masarykovo nám. 11, 

Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt: InRent, spol. s r.o.
info@inrent.cz, tel: 728 073 361

ŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZIDLA

Společnost Cormen s.r.o. hledá

Náplň práce: 

řidič dodávkového vozidla, realizace rozvozu zboží

Požadavky:

• Střední odborné vzdělání

• ŘP skupiny B, C

• platný profesní průkaz

• spolehlivost

• samostatnost

• ak  vní přístup

• zdravotní způsobilost

• trestní bezúhonnost

Uvítáme: 

• praxi v oboru

Nabízíme:

• odpovídající platové ohodnocení

• nástup možný ihned nebo dohodou

Své strukturované životopisy zasílejte na e-mail 
zamestnani@cormen.cz.
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INZERCE

více na
www.adoz.cz

nebo
tel. 566 591 911

Svět v pohybu. Světwww.adoz.cz  eshop.adoz.cz

Jsme
moderní

strojírenská
firma.

Nákupčí

Vedoucí
skladu

Operátor
a seřizovač
CNC strojů

Přijímáme
nové

zaměstnance 
na pozice


