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DŮLEŽITÉ ZPRÁVY

SOKOLOVNA ROZDĚLUJE NEBO SPOJUJE?
Tématem nového roku mož-

ná bude „co dál se sokolovnou“?  
Máme ji tady od roku 1934. Byla 
nedílnou součás   města, jeho his-
torie, kulturního vyži   a sportovních 
ak  vit. Je umístěna na strategic-
kém místě nedaleko centra města 
u základní školy a radnice. Toto za-
řízení chátrá, protože nemá dnes 
již potřebnou náplň a je využíváno 
pouze hrstkou lidí. Nostalgie živo-
ta probudila zájem o historickou 
cennost stavby, která nebyla nikdy 
prokázána. Tako funkcionalis  cká 
stavba byla v šedesátých letech roz-

šířena přístavbou. Ale pryč od toho. 
Já jsem rodák našeho města. Moje 
mládí bylo se sokolovnou spojeno. 
Prošel jsem zde první gymnas  ckou 
průpravou, poprvé jsem byl na kon-
certu skupiny Olympic, byl jsem zde 
na zábavách a tradičních plesech. 
Byl jsem také členem výboru TJ Ba-
ník v době, kdy přijel jakýsi stařík 
z Tišnova a suše oznámil, že sokolov-
nu našemu městu bere pod Sokol. 
A tak se stalo.

Jak šel život, postupně u  chl po-
hyb slavných volejbalových utkání 
na sousedních kurtech, které jsem 

jako kluk mimo jiné také pomáhal 
budovat. Život sokolů slábne a ani   
skalní nevyužívají stavbu pro sporto-
vání. Budova je města a je v poměr-
ně zuboženém stavu. Co dál?

Názory se různí. Někdo by budo-
vu rekonstruoval ze stavu, který je 
v současné podobě. Jiní se přiklání 
ke zbourání této stavby a na jejím 
místě postavení nové účelové budo-
vy. Obojí je možné, ale nejdůležitější 
je, vrá  t do budovy život. Na kulturu 
máme kulturní dům a na sport spor-
tovní halu a několik tělocvičen. Otáz-
ka zní, k jakému účelu by stavba na 

strategickém místě měla sloužit? Po-
dle účelu by měl být zvolen další po-
stup rekonstrukce nebo přestavby.

Po dlouhém váhání se přikláním 
k vyhlášení ankety, která by nám po-
mohla otevřít cestu o dalším směřo-
vání. Během měsíce února a března 
se dotazuji zastupitelů na jejich ná-
zor. Na zastupitelstvu města většina 
mlčí a nás na radnici by zajímalo, 
jakými myšlenkami se zaobírají vaši 
volení zástupci ohledně velkých 
projektů města. S výsledkem bude-
te seznámeni.

Karel Pačiska

Pro nadcházející turis  ckou sezónu jsme opět rozšířili nabídku suvenýrů. 
Zcela nově jsme nechali vyrobit ražené oválné turis  cké š  tky na hůl – 
s tématy Vítochova a Zubštejna a také nové pohlednice zříceniny hradu 
Zubštejn, Dalečín a letecké pohledy města Bystřice n. P. a Vírské přehrady. 
O dalších turis  ckých novinkách, které máme přichystané, Vás budeme in-
formovat v dalších číslech.                                                                                  -bv-

INFOROČENKA 
2019-2020 

vyjde během dubna

Dne 19. února 2019 přivítal starosta města Ing. Karel Pačiska prvního 
občánka 2019 města Bystřice nad Pernštejnem. Stala se jí Zuzanka Laikt-
nerová, které na svět pomohli 19. ledna 2019 porodníci z novoměstské 
nemocnice. Rodiče, maminka Barbora Laiktnerová a otec Jiří Vašíček, se 
podepsali do pamětní knihy a od starosty města dostali dárek pro Zuzan-
ku a ky  čku pro maminku.                                                                            -js-

První občánek města Bystřice 
nad Pernštejnem v roce 2019

NABÍDKA NOVÝCH SUVENÝRŮ NA TIC

SPLATNOST POPLATKŮ 2019 VE MĚSTĚ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
odpady splatnost

místní čás  31. 3.

ulice Lipová, Jívová, 
Višňová, Topolová

30. 4.

odpady splatnost

ulice Hornická, Okružní, 
Spojovací, Novoměstská

31. 5.

ulice ostatní 30. 6.

Poplatek za psa 
splatnost 31. 3.
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN  DUBEN 2019

Úmr  

Jubilan  

Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 17. 3. 2019 uplyne 35 let, 
kdy nás opus  la manželka, 

maminka a babička paní 

Libuše FEXOVÁ

VZPOMÍNKA

Vzpomínají manželka Anna a dcery 
Anička, Lucinka a Hanka s rodinami.

Dne 31. 3. je tomu 15 let co se za-
vřely navždy Tvé oči do tmy, hod-
né srdce přestalo bít, u  chl hlas a 
šikovné ruce přestaly pracovat.

V našich srdcích ale zůstáváš dál.

Fran  šek BUKÁČEK

BŘEZEN 2019

Zikmund Čepl   88 let

Květuše Jacková   88 let

Daniela Cinková   87 let

Paraska Vavrincová   87 let

Marta Pavlovičová   86 let

Alois Trávníček   86 let

Jaroslav Sáblík   80 let

Miroslava Nunvářová   80 let

Anežka Křenková  80 let

Marie Skoumalová  75 let

Fran  šek Navrá  l   75 let

Marie Zachovalová   75 let

Darina Havlíková   75 let

Libuše Pechová  75 let

Alena Daňková   70 let

Jaroslav Lukášek   70 let

Tomáš Sysel   70 let

Zuzana Zoubková   70 let

Marie Marečková   70 let

Jindřich Houdek   70 let

PROSINEC 2018

27. 12. Pavel Morava   63 let

31. 12. Jiří Vácha   83 let

Vzpomínka na Jiřího Boháče
Dne 12. února 

2019 zemřel pan Jiří 
Boháč. 

Jiří byl ve volebním 
období 2006 až 2010 
členem zastupitel-
stva města a rovněž 

byl dlouholetým členem přestup-

kové komise.  Touto spoluprací se 
z nás stali kamarádi a pro mě to byl 
už napořád „Jiřík“. 

Jiřík se zajímal o dění ve městě 
a často přicházel na radnici s podněty, 
které si, dle jeho názoru, zasluhovaly 
pozornost a řešení. Nikdy nezkazil 
žádnou legraci a svým kamarádům, 

přátelům i známým vždy pomáhal ra-
dou, podporou nebo skutkem. 

Jiříku, chtěla bych Ti touto ces-
tou poděkovat za Tvoje nezištné  
a upřímné kamarádství a věnovat Ti, 
společně s ostatními kolegy z radni-
ce,  chou vzpomínku.

Eva Špatková
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Na plese se předávala ocenění

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI A OSOBNOSTI KULTURY 2018
Na plese města a kulturního domu dne 16. 2. 2019 byly vyhlášeny nej-

lepší osobnos   sportu a kultury za uplynulý rok. Komise sportu a mláde-
že obdržela nominace, projednala je a dala radě města ke schválení. Rada 
poté schválila a Osobnos   sportu vyhlásila Mgr. Boženu Boučkovou. Bez 
stanovení pořadí dále udělila  tul Sportovec města roku 2018 těm, kteří 
dosáhli mimořádných výsledků. Jedná se o Ivanu Koktavou, Michalu Illeko-
vou, Zdeňka Koláře, Jitku Císařovou a družstvo ml. žáků ASK Bystřice n. P. 
Trenérem roku 2018 se stala Lucie Palečková.

Na návrh komise kultury byl udělen  tul Osobnost kultury a společenské-
ho života za rok 2018 manželům Boženě a Karlu Rossí.

Medailonky oceněných

MGR. BOŽENA BOUČKOVÁ
Paní Božena již od dětství milovala balet, 

kterému se věnovala do 15 let. Na střední 
škole zvítězila lehká atle  ka, zejména tech-
nické disciplíny. Zvítězila v celostátní soutěži 
středních škol ve vrhu koulí. Při studiu na VŠ 
se věnovala volejbalu, s děvčaty to dotáhla 
až do II. ligy. Ve stejné soutěži potom pokra-

čovala za tehdejší NHKG Ostrava. V Bystřici za Sokol hrála až do ukončení ak  vní 
kariéry. Profesně absolvovala Střední veterinární školu v Kroměříži a potom pe-
dagogickou fakultu se zaměřením na výuku na 1. stupni s rozšířením na tělesnou 
výchovu. Krátce pracovala v Rovečném, potom v Karviné a od roku 1977 až do 
důchodu na ZŠ TGM v Bystřici n. P. Po celou dobu pedagogické praxe se věnova-
la dětem a mimoškolní činnos   se zaměřením na gymnas  ku. V důchodovém 
věku ráda pomáhá jako rozhodčí v aerobiku, pódiových skladbách apod.

IVANA KOKTAVÁ
Sedmnác  letá talentovaná sportov-

kyně se poslední roky ak  vně věnuje 
atle  ce, především hodu oštěpem a 
diskem a vrhu koulí. V roce 2018 sklidila 
největší úspěchy v hodu oštěpem. Stala 
se mistryní republiky mezi dorosten-
kami, mistryní republiky žen do 22let, 
na mistrovství Evropy U18 skončila na 
6. místě a na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires skončila 13. Stala se 
Atletem Kraje Vysočina 2018 a vede republikové dorostenecké i juniorské ta-
bulky. Od atle  ckého svazu Kraje Vysočina je nominována na Sportovce kraje 
Vysočina 2018 (více na str. 22).

MICHALA ILLEKOVÁ
Třinác  letá šermířka (fl eret) studuje na zdejším 

gymnáziu a věnuje se kromě šermu i gymnas  ce 
a atle  ce. V loňském roce uspěla i na mezinárod-
ní úrovni. Vyhrála mezinárodní turnaj U13 v Pa-
říži a U14 v Liberci, 2. skočila na turnaji žactva v 
Meisenu (Německo) a 7. ve Wroclawi. U nás se 
stala mistryní ČR v ml. žácích a st. žácích, 2. byla 
na MČR kadetů, 3. na MČR juniorů, vyhrála po-
hár ČR mladšího i staršího žactva i několik desí-

tek turnajů (od mladších žáků až po kadety) na republikové úrovni. Na kon-
ci roku 2018 byla zařazena do reprezentačního týmu kadetů a juniorů ČR.

ZDENĚK KOLÁŘ
Tenista Zdeněk Kolář se stává už tradičně 

sportovcem města. Na žebříčku ATP se k 31. 
12. 2018 posunul na 209. místo ve dvouhře 
a na 220. místo ve čtyřhře, kde jeho maxi-
mem byla už 138. pozice. Celou sezonu hrál 
prak  cky pouze turnaje kategorie challen-
ger a zde dosáhl nejlepších výsledků v Po-
pradu a v Sopotech, kde postoupil až do 
semifi nále. Ve čtyřhře společně s Rosolem 

vyhráli turnaje v Almatě a 2x prohrál ve fi nále v Bangkoku a v Bastadu. Odehrál 
kvalifi kace všech grandslamů, nejlépe si vedl v Paříži, kde prohrál až ve fi nále. 
V Bastadu se mu poprvé podařilo postoupit z kvalifi kace do hlavní soutěže tur-
naje kategorie ATP, kde prohrál s Davidem Fererem. Byl také členem daviscupo-
vého týmu. Stále se připravuje pod vedením svého otce v Bystřici.

JITKA CÍSAŘOVÁ
Bystřická rodačka začala hrát šipky asi v roce 

1998, potom následovala pauza až do roku 2009. 
Dříve se věnovala šipkám elektronickým, ve kte-
rých se stala mistryní ČR ve dvojicích, mistryní 
Evropy družstev, získala také 3. místo na ME ve 
dvojicích a  tul vicemistryně Evropy v mixech. 
Poslední roky hraje šipky steelové, ve kterých 
získala 3. místo na druhém největším turnaji v 
Evropě (Czech Open, účast přes 700 hráčů), 2. 

místo na mezinárodním turnaji Hungarian Open, kde v semifi nále porazila dru-
hou hráčku světa. Vynikající je její postavení ve světovém žebříčku na 18. místě. 
Je stálou reprezentantkou ČR, zúčastnila se např. MS družstev v Turecku nebo 
Japonsku, ME v Holandsku a Maďarsku. Doma získala  tul mistryně ČR v roce 
2017 i 2018 a vyhrála i republikové žebříčky 2017 i 2018.

ASK BYSTŘICE -  MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci fl orbalového klubu ASK 

Bystřice, což jsou chlapci i děvčata 
ročníků narození 2005 a 2006, hráli v 
sezóně 2017/2018 soutěž Ligy Kraje 
Vysočina, a to jak v klasické fl orbalové 
sestavě brankář plus 5 hráčů v poli, tak 
i kategorii s brankářem a třemi hráči na 
zmenšeném hřiš  . A právě v této kate-
gorii dosáhli loni mimořádného úspě-
chu, když v květnu v konkurenci 35 týmů vyhráli mezinárodní turnaj NisaOpen 
2018 a dosáhli tak dosud největšího úspěchu bystřického mládežnického fl or-
balu v takřka 20  leté historii klubu. I v nové sezoně 2018/2019 již bez klíčových 
hráčů, kteří přestoupili do starších žáků, dosahují v Lize Kraje Vysočina význam-
ných úspěchů. Vede je trenérská dvojice Jan Dufek a Josef Šilhán. 

LUCIE PALEČKOVÁ 
Lucie začala tančit v 6 letech, od roku 2009 se stala 

členkou taneční skupiny Dance Style Bystřice n. P., kde 
v pozici tanečnice působí dodnes. Stala se i trenérkou 
a podílí se na přípravě choreografi í pro juniorskou 
a hlavní věkovou kategorii. Je autorkou choreogra-
fi e BOOM!, která v roce 2018 vyhrála fi nále soutěže 
Česko se hýbe v Praze. Je i spoluautorkou choreogra-
fi e Shool of magic, která v uplynulém roce získávala 
mnohá ocenění. Pomáhala děvčatům při choreografi i 
Don´t give up. Úspěchů skupiny Dance Style v roce 

2018 bylo více, např. vítězství na The best dance cup Žďár nad Sázavou, na Bys-
třickém kos  třasu 2018,  či v semifi nále Česko se hýbe v Brně.  

 
Akademická malířka BOŽENA ROSSÍ vystudovala uměleckou průmyslovku 

v Uherské Hradiš  . Tam poznala Karla Rossí, svého životního partnera, s nímž 
našla domov v Bystřici n. P. Oba pak studovali na Akademii výtvarných umění 
v Praze, kde v roce 1982 Božena získala Cenu ateliéru. Jako malířka se inspirovala 
symbolismem a surrealismem. Tvořila nejčastěji zá  ší a krajiny. Časem si našla 
cestu k abstrakci. Neustále maluje a vystavuje, samostatně od roku 1983. Její 
díla mohli vidět zájemci v Česku, ale i v Helsinkách, Benátkách či v Berlíně.

Akademický malíř KAREL ROSSÍ samostatně vystavuje od roku 1981, a to v 
různých městech v Česku i v Evropě. Věnuje se malbě krajin a zá  ší, které vytvá-
ří staromistrovskou technikou. Jeho plátna vyprávějí složité příběhy, do reálné 
krajiny zasazuje transcendentní děje a probouzí divákovu fantazii. Nedávno do-
končil křížovou cestu pro bystřický farní chrám sv. Vavřince (vystavena v muzeu).

Zpracoval Hynek Jurman
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Z rady města
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Příční 405

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na biomasové kotelně v Bystřici nad 
Pernštejnem 

na pracovní pozici jednatel/ředitel Bystřická tepelná s. r. o.

Požadavky:

• SŠ nebo VŠ vzdělání technického typu

• znalost problema  ky provozu kotelen, energe  ky a teplárenství výhodou

• praxe a zkušenos   s řízením kolek  vu nebo pracovní skupiny podmínkou

• organizační, řídící, obchodní, vyjednávací a komunika  vní schopnos   

• dobrá znalost a dovednost práce na PC (zejména Word a Excel)

• morální bezúhonnost

• ŘP skupiny B

• nástup 1. 5. 2019

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 15. března 2019:

- písemně poštou na adresu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, prostřednictvím datové schránky (ID - b3mbs36) nebo osobně 
na podatelně Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem; obálku označte heslem 
„Výběrové řízení jednatel/ředitel Bystřická tepelná s. r. o.“ – NEOTVÍRAT!

- přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitos  : jméno, příjmení, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní a mailové spojení, 
datum sepsání přihlášky, podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný profesní životopis (zaměřený zejména na dosavadní 
odbornou praxi), výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), úředně ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely předmětného výběrového 
řízení uděleného vyhlašovateli v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislos   se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) - „GDPR“

- bez splnění výše uvedených náležitos   nebude možné přihlášku zařadit do výběrového 
řízení

- vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrového řízení kdykoliv v jeho 
průběhu bez uvedení důvodu

V úterý 12. 2. 2019 rada města 
projednávala  14 bodů. Nejdelším bo-
dem byl zápis z komise výstavby, která 
se zabývá především majetkovými 
převody, tedy nájmy, prodeji či koupí 
pozemků. Komise a potažmo rada 
také projednávala změnu č. 2 územní-
ho plánu, která řeší cca 62 podzměn. 
Některé jsou úpravy menšího rázu 
(např. aktualizace zastavěného území) 
a některé již svými požadavky zasahují 
do dalšího rozvoje města a celkové ur-
banis  cké koncepce, tzn. jsou navrho-
vány nové zastavitelné plochy přede-
vším pro bydlení neodůvodnitelného 
rozsahu (s ohledem na demografi cký 
vývoj, aktuální zastavěnost stávajících 
zastavitelných ploch a potřebnost vy-
mezení nových ploch). Jako prioritní 
rozvojovou plochu vidí komise výstav-
by lokalitu Rovinky.

Rada dále schválila novou pojist-
nou smlouvu pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů, která se týká 
16 členů výjezdové jednotky. Dalším 
bodem byla rezignace Josefa Vojty 
na mandát člena zastupitelstva. Rada 
osvědčila, že novým zastupitelem se 
stal první náhradník SRBR, Hanička 
Pečinková.

Jako každý rok byl vyhlášen gran-
tový program na údržbu a opravu 
majetku na území města. Rozděluje 
se 300  s. korun. Dva body byly vě-
novány fi nancování sociálních slu-
žeb. Vedoucí odboru sociálních věcí 
PhDr. Drahomíra Lukšová okomen-
tovala radním, které organizace, z ja-
kých důvodů a v jaké výši jsou podpo-
rovány. Město podporuje např. Svaz 
tělesně pos  žených, Svaz pos  že-
ných civilizačními chorobami, Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých osob, 
Úsměváčky, Kolpingovo dílo a mno-
ho dalších.

Tradičně se rada zabývala staveb-
ními inves  cemi. U výstavby judár-
ny, která je umístěna u ZŠ Nádražní,
rada schválila nad rámec projektu 
vybudování spojovacího krčku mezi 
šatnami pro tělocvičnu a judárnou. 
V místní čás   Bratrušín se před Vá-
noci rozbilo zvonění na kapličce. 
Po kontrole bylo konstatováno, že 
technologie je 15 let stará a shánění 
náhradních dílu je čím dál větší pro-
blém. Rada tedy odsouhlasila kom-
pletní opravu technologie zvonění. 
U oprav bytových domů na ulici 
Černý vršek počítal původně projekt 
pouze s opravou zábradlí. Při realizaci 
bylo ovšem zjištěno, že koroze větší 
čás   zábradlí, je ve stavu, kdy oprava 
už nebyla možná a bylo potřeba pro-
vést výměnu zábradlí, a to komplet-
ně, na čemž se rada shodla.

Dobrou zprávou je, že rada odsou-
hlasila pokračování celkové rekon-
strukce rozvodů teplé i studené vody 
včetně kanalizace, a to konkrétně 
v domě čp. 906-908 na ulici Nádražní.

Zápis z rady naleznete na webo-
vých stránkách města: h  ps://www.
bystricenp.cz/rada.

-red-

Ze zastupitelstva
V pořadí tře   zasedání zastupitel-

stva města v tomto volebním období 
proběhlo ve středu 13. února. Hlav-
ním důvodem byla možnost podání 
dotací. Ministerstvo pro místní roz-
voj vyhlásilo dotační  tul, na jehož 
základě lze uplatnit žádost o dotaci 
na obnovu sportovní infrastruktury 
a obnovu místních komunikací. Měs-
to zpracovalo dvě žádos   do tohoto 
dotačního  tulu. Jedná se o obnovu 

Sportovního areálu T. Dvořáka a ob-
novu místní komunikace K Ochozi. 
Dotace je poskytována až do výše 
60 % skutečně vynaložených uznatel-
ných nákladů akce. Podmínkou dota-
ce bylo, že město musí mít schválený 
strategický rozvojový dokument, což 
zastupitelstvo podpořilo. Zastupitel-
stvo dále schválilo delegaci starosty 
na člena předsednictva Svazu vodo-
vodů a kanalizací Žďársko. Na závěr 

zasedání starosta pozval přítomné 
zastupitele na prohlídku objektu 
sokolovny a předestřel, že bude při-
praven podkladový materiál, který by 
měl stanovit priority pro toto volební 
období.

Zápis ze zastupitelstva nalezne-
te na webových stránkách města: 
h  ps://www.bystricenp.cz/usnese-
ni-zastupitelstva

-red-
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Přiznání k dani z příjmů za rok 2018
Přiznání k  dani z příjmů za rok 2018 jsou poplatníci povinni podat do 

data 1. 4. 2019. 
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplat-

níkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 1. července 2019. 
To pla   jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce 
daně před uplynu  m neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2019 včetně.

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinnos   k daním 
z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.
fi nancnisprava.cz.

Pro platbu daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadě pro Kraj 
Vysočina pla   toto číslo účtu: 721 – 67626681 / 0710

Územní pracoviště fi nančního úřadu budou pracovat v rozšířených 
úředních hodinách:

 25. 3 – 29. 3. 2019  8:00 – 17:00 hod.
 1. 4. 2019  8:00 – 18:00 hod.
Pracovníci Finanční správy zajis   přijímání daňových přiznání a posky-

tování informací s  m spojených také formou výjezdů do vybraných obcí.
Detailní informace o výjezdech pracovníků fi nančních úřadů do vybra-

ných obcí v roce 2019 jsou zveřejněny na www.fi nancnisprava.cz. 
K vyplnění  skopisu DAP k dani z příjmů za zdaňovací období roku 

2018 a k jeho vy  štění je možno využít interak  vní formuláře dostupné 
na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ 
podání na pracoviš  ch Finanční správy.

Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v apli-
kaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.danee-
lektronicky.cz. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu 
datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je elektronické podání povinné.

Domanínský dětský karneval na zámku
150 účastníků, především dě  , 

jsme přivítali 16. února v kultur-
ním domě v Domaníně, který se 
v toto sobotní odpoledne proměnil 
v královský zámek, kde panuje král 
s princeznou.  Kuch  ci v zámecké 
kuchyni připravili pro dě   občers-
tvení a u kašpárků byla nachystána 
bohatá tombola. S komornou Bět-
kou a Kristýnou se dě   protančily 
několika pohádkami. V soutěžích 
dě   navš  vily černou kuchyni, 
poznávaly pravé Popelčiny střevíč-

ky, dě    vytvořily i zámeckou zahra-
du plnou soch. Nakonec dě   bojo-
valy i s dvouhlavým drakem, který si 
dělal zálusk na princeznu. Za každý 
splněný úkol dě   čekala odměna 
– královská buchta, zlatý dukátek 
či balónkový meč a další sladkos  .

Z rozzářených očí dě   bylo vi-
dět, že si celé pohádkové odpole-
dne užily. Děkujeme sponzorům a 
všem, kteří pomohli s organizací 
akce.

L+L

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK 
NEBO BRIGÁDU? 

 OBSLUHA RESTAURACE CAFÉ OHRADA 
Pracovní doba od 11. do 15. hod. na měsíc srpen a září. Věk 18+ nebo 
student v oboru.

 KUCHAŘ/KA 
Směny dle dohody na měsíc červen, červenec a srpen. Požadavky – 
samostatnost. Vhodné pro studenty v oboru kuchař.

 OBSLUHA PIVNICE V CENTRU EDEN 
Vhodné pro uchazeče ve věku od osmnác   let nebo studenty v oboru.
Podrobnější informace nebo přihlášky u paní Kláry Hanzlíkové, Cent-
rum Eden, Bystřice nad Pernštejnem, Nový Dvůr 318, tel.: 731 152 540, 
provoz@centrumeden.cz

Dále hledáme do Centra Eden brigádníky na pozice:

 ŠVADLENA K ŠLAPACÍMU ŠICÍMU STROJI 
Vhodné jako přivýdělek pro ak  vní důchodkyně. Práce je v příjemném 
prostředí Horácké vesnice. Požadavek – komunika  vnost, příjemné 
vystupování. Pracovní doba dle dohody.

 BRIGÁDNICE NA PEČENÍ BUCHET DO MLÝNA
Vhodné pro důchodce nebo ženy na mateřské dovolené. Práce je 
v příjemném prostředí Horácké vesnice. Směny dle dohody.

Na sezónu 2019 hledáme do Centra Eden (Nový Dvůr 318, Bystřice n. P.) 
uchazeče na tyto pozice:  

Podrobnější informace nebo přihlášky u slečny Hanky Špičkové, Cen-
trum Eden, Bystřice nad Pernštejnem, Nový Dvůr 318, tel.: 731 151 
189, hanka@centrumeden.cz

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava



Hasičský záchranný sbor Kra-
je Vysočina, ÚO 
Ždár nad Sázavou, 
Stanice Bystřice 
nad Pernštejnem 
eviduje v roce 
2018 celkem 288 
výjezdů. Z toho je 

41 požárů, 48 dopravních nehod, 
7 úniků nebezpečných látek, 184 
technických pomocí, 8 planých po-
plachů a ostatních mimořádných 
událos  . Je to nárůst o 22 událos   
opro   roku 2017. 

 Den otevřených dveří stanic 
HZS Kraje Vysočina proběhne 
2. - 4. 5. 2019.  Srdečně zvou pří-
slušníci stanice Bystřice n. P.

Velitel stanice Bystřice n. P. 
Vlas  mil Kurfürst

RŮZNÉ
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR (HZS) informuje

Vážení spoluobčané, ve zpravodaji Bystřicko představujeme činnost spolků, sdružení a zájmových skupin, které v našem městě působí. Rádi bychom 
 mto vyzvali i ostatní k zasílání svých příspěvků v rozsahu cca 1 strana A4, případně dotazů k činnos   komise na adresu spolkybystricenp@gmail.cz 

Za spolkovou komisi Petr Hanzlík

SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Organizované rybaření v Bystřici 
nad Pernštejnem má mnoholetou 
tradici. Náš spolek byl založen v roce 
1941 skupinou dese   nadšenců 
a postupem let se rozrůstal na sou-
časných více jak 400 členů, takže se 
řadíme mezi největší spolky ve měs-
tě. V našich řadách sdružujeme na 
osm desítek dě   do 18   let, 34 žen 
a víc jak 60 členů je starších než 65 
let. Nejstarší člen má 87 let a   nej-
mladší jsou osmile   adep   rybářské-
ho sportu. To je opravdu široké spek-
trum našich občanů.

Ať už jsme měli přídomek spolek, 
lidové družstvo nebo organizace, 
spolčujeme občany vedené společ-
ným zájmem o rybářství, kteří se 
podílejí na ochraně přírody, krajiny 
a životního prostředí a v nemalé míře 
na mimoškolské výchově dě   a mlá-
deže. Kroužek mladých rybářů probí-
há na domě dě   a mládeže každý rok 
od října do dubna, kdy činnost zakon-
čuje zkouškami ze znalos  , které dě   
během těchto měsíců nabraly. Jsou 
připravené opravdu výborně. Mnozí 
dospělí toho o rybařině nevědí tolik, 
co ony.

Hospodaříme a staráme se o ryb-
níky Domanínský a Skalský, které 
jsou vedeny jako mimopstruhové 
revíry. Také máme rybníky chovné 
- Argen  na, Dvořákův, Svobodův, 
Fran  šek, Bratrušín, Křepelák a Roz-
vodna. Dále jsme uživateli jednoho 
pstruhového revíru, který je na říčce 

Bystřici od Domanínského rybníka 
po vtok do řeky Svratky. Naší staros   
je též péče o chovné potoky Skal-
ský, Bystřice, Domanínský, Žďánický, 
Špitálský, Věchnovský a Končinský. 
Jedná se o spoustu práce, kde třeš-
ničkou na dortu je pobyt u vody 
a chytání ryb na udici. V našich řa-
dách se najde plno nadšenců a obě-
tavců, kteří ve svém volném čase 
pracují pro náš rybářský spolek, i když 
hlavní podíl leží na bedrech členů vý-
boru, ale to je asi všude stejné. Tímto 
bych chtěl vyzdvihnout našeho hos-
podáře pana Pavla Manna, který, ač 
věkem zralý, je duší veškeré brigád-
nické činnos   u spolku.

Naše sportovní družstvo se kaž-
doročně účastní Regionálního tur-
naje, kde za účas   jiných družstev 
z Moravského a Českého rybářského 
svazu svádí nelítostné, ale férově ve-
dené soupeření o co nejlepší úlovky. 
Během roku proběhne šest závodů a 
naši si v nich připsali několik prvních 
míst, i když za pět let účas   celkově 
nezvítězili. Ale co není, může být tře-
ba letos. Každý rok na přelomu srpna 
a září pořádáme tradiční rybářské 
závody na rybníku Argen  na. Tohoto 
se může účastnit celá široká veřej-
nost a také se i účastní. Přijíždí k nám 
na padesát závodníků z celé Moravy. 
Díky našim sponzorům jsou pro ně 
přichystané hodnotné ceny i boha-
tá tombola. Součás   závodu je také 
závod v kategorii dě  . Žádný mladý 

rybář neodchází bez nějaké ceny a 
malého občerstvení.

Jsme vedeni jako spolek pobočný 
Moravského rybářského svazu, kde 
se sdružuje 102 pobočných spolků 
z Kraje Vysočina a krajů Jihomorav-
ského, Zlínského a Olomouckého. 
Tam všude mohou naši rybáři vyko-
návat rybářské právo, samozřejmě 
s platnou povolenkou k lovu. Spolu-
práce s okolními rybářskými spolky 
je bezproblémová a plodná, zvláště 
s kolegy z Nového Města na Moravě, 
a i Městský úřad v Bystřici n. P. nám, 
v rámci možnos  , vždy vyšel vstříc.

Rybaření není spjato jen s úlov-
kem, ale i s pobytem v přírodě. Krásu 
našich rybníků nám leckdo závidí a i 
říčka Bystřice také skrývá tajemné 
zákou  .  Jak řekl pan Werich: ,,Když 
chodíte na ryby, přiroste Vám řeka 
k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je 
věrná a vzrušující, konejšivá a přitom 
nevyzpytatelná.“ Rybaření je prostě 
o pohodě a kdo čte tento článek, a 
chtěl by začít rybařit, ať neváhá a za-
čne. V případě zájmu více informací 
na www.momrs-bystricenp.cz.

Petr Houdek

RYBÁŘSKÝ SPOLEK v Bystřici n. P.
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ŠKOLSTVÍ

Stážisté na gymnáziu
Procestovali jste někdy 8 zemí za je-

diný den? Myslíte, že je to nemožné?
Studen   bystřického gymnázia již 

podruhé využili možnos   se ak  v-
ně zúčastnit programu Edison, který 
umožňuje netradiční setkávání čes-
kých studentů se stážisty z meziná-
rodní organizace AIESEC.

Zkušenos   z loňského roku nám 
velmi napomohly k zefek  vnění celé 
akce, a tak jsme mohli v posledním 
lednovém týdnu opět navazovat ne-
tradiční přátelství, procvičit si jazykové 
schopnos  , či prolomit mezinárodní 
bariéry a zbavit se mnoha předsudků.

Letos nám bylo c   poznat Doris 
z Číny, Dhwani z Indie, Annu z Gruzie, 
Hanu z Maďarska, Ruslanu z Ukrajiny, 
Alishera z Kyrgyzstánu, Ilkin z Turecka 
a Javiera z Mexika.

Naše hosty jsme stylově přivítali 
v aule školy za přítomnos   starosty 
města, jak jinak než v anglič  ně. Dále 
následoval bohatý program v režii 
studentů. Náladu nám zpříjemni-
la adaptace oblíbené pohádky Tři 
bratři v podání Divadla Beze Jména. 
Stážisté ocenili detailní prohlídku 
gymnázia, překvapilo je velmi mo-
derní vybavení a sympa  cké prosto-
ry. V odpoledních hodinách se škola 
změnila k nepoznání. Z auly se linula 
příjemná vůně kávy a virtuální kavár-
na praskala ve švech. Stážisté ochut-
návali mnohdy poprvé pro ně exo  c-

a pokusit se o ladné "sklouznu  " po 
ledové ploše. Alisher s Javirem svá-
děli krutý boj s nelítostnou plochou, 
která se jim „ledově“ poms  la za 
každé zaváhání. Zástupkyně něžné-
ho pohlaví za chvíli "svištěly" stadio-
nem, jako by se narodily s bruslemi 
na nohou...  Všem patří naše poklo-
na, protože se nezalekli a i za pou-
hou hodinu dokázali neuvěřitelné. 

Bohužel, jak to už v životě zkrátka 
bývá, loučení se nedá vyhnout. Po do-
končení posledních prezentací stážistů 
jsme se opět setkali v aule, abychom 
se rozloučili krátkým programem pl-
ným hudby a zpěvu, do kterého se za-
pojil každý z nás. Třešničkou na dortu 
byl vědomostní souboj stážisté versus 
„gympláni“, kde nás naši přátelé pora-
zili o jediný bod.

Poděkování patří všem organizáto-
rům, několika desítkám pomocníků, 
hos  telským rodinám a sponzorům, 
zvláště pak Radě rodičů při Gymnáziu, 
městu Bystřice n.P. a fi rmě ADOZ.  

Díky projektu jsme poznali, že i 
příslušníci jiných národnos   jsou milí, 
slušní a vzdělaní lidé, kteří nám mají 
co nabídnout. Slíbili jsme si komunika-
ci přes sociální sítě a na rozloučenou si 
do života popřáli jen ty nejlepší chvíle. 

Adéla Chocholáčová a Daniela 
Kuncová, studentky sep  my

ká jídla, jako třeba poc  vou bábovku. 
Snad každý se brzy osmělil a přidal se 
k barvité diskuzi. 

V úterý jsme měli jedinečnou pří-
ležitost ochutnat tradiční gruzínskou 
sladkost čurčchelu, dát si pořádného 
„turka“, zavítat do paprikového ráje 
Maďarska, prozkoumat čínský horo-
skop, vydržet neobvyklou chuť kyrgy-
stánského bonbonu z koňského mlé-
ka, smlsnout si na ukrajinských pa-
lačinkách, poslechnout si mexickou 
hudbu či poškádlit chuťové buňky 

poc  vě kořeněnou indickou kuchyní. 
Odpoledne si stážisté „odpočinuli“ 
při napínavém turnaji v bowlingu ve 
sportovní hale.

Mezi zdařilé inovace patřila spo-
lupráce s bystřickými základními 
školami… Nejen že navš  vili "Global 
village", ve středu stážisté na ZŠ Ná-
dražní stejně jako na gymnáziu pre-
zentovali největší zajímavos   ze svých 
zemí. Společně strávené odpoledne 
bylo pro stážisty opravdovou výzvou 
- poprvé v životě si zašněrovat brusle 

ABECEDA PENĚZ 
- projekt fi nanční gramotnos   

Žákovská rada celý rok v akci 
sportovní kouty na chodbách školy, 
barevná patra a barevná výmalba 
tříd, výzdoba vchodu školy a další. 
Pomáhají tak svými nápady vytvá-
řet příjemnou atmosféru naší školy.

 Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Žáci 5. B ze ZŠ Nádražní se v rámci projektu Abeceda peněz připravují na 
dubnový velikonoční jarmark. Celý projekt dává možnost nahlédnout do svě-
ta fi nancí a podnikání. Hravou formou dě   poznávají hodnotu peněz i rizika 
hospodaření s nimi. Mají velkou příležitost naučit se, jak zvolit správnou stra-
tegii, využít své dovednos  , zjis  t důležitost týmové spolupráce a zodpo-
vědnos   vůči sobě i ostatním. Případný fi nanční zisk, čili náš podnikatelský 
záměr, dě   plánují využít jako příspěvek na tolik vytoužený dvoudenní výlet.
Tímto mi tedy dovolte pozvat Vás dne 10. dubna 2019 od 14:00 do 16:30  h do 
pobočky České spořitelny v Bystřici n. P. Těšit se můžete nejen na jarní a veliko-
noční dekorace, ale i na společné vystoupení žáků s hudebním doprovodem.

Ludmila Chudobová

I v tomto školním roce na naší ško-
le velmi dobře pracuje žákovská rada, 
která je složena ze zástupců žáků čtvr-
tých až devátých tříd. Schází se jed-
nou měsíčně a na schůzce předávají 
náměty ke zpestření chodu školy. Zá-
roveň se také spolupodílí na realizaci 
řady akcí, v letošním roce jde např. o 
Den naruby aneb krea  vní obleče-

ní, Ples žáků 2. stupně, Valentýnská 
pošta, J. A. Komenský – žáci učí žáky, 
Velikonoční výzdoba školy, Kvě  nový 
den aneb krea  vní oblečení a Spor-
tovní den školy. Mimo těchto ak  vit 
navrhli žáci i řadu menších vylep-
šení školy, mezi něž patří relaxačně 
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Komunikace nesmí váznout

Úžasný týden na lyžařském výcviku
Jako tradičně byl náš lyžařák 

skvělý, ale tentokrát i v něčem 
jedinečný. Jen opravdu málokdy 
se podaří, abychom v průběhu 
jediného týdne zažili snad všechny 
rozmary zimního počasí. První den 
nás přivítal teplotou nad nulou 
a drobným deštěm, který pomalu 
měnil sníh v rozbředlou kaši. To nám 
ale vlastně vůbec nevadilo, byly to 
to  ž téměř „ideální" pomínky pro 
ty, kteří se poprvé v životě postavili 
na lyže nebo snowboard. A letos 
jich nebylo málo! Další den lehce 
přituhlo, což byla pro všechny velká 
výzva, neboť se jízda podstatně zry-
chlila. Tře   den nás doslova vyděsil 
lesklým (po nočním deš   a násled-
ném mrazu) zledovatělým povr-
chem sjezdovky či lyžařských stop. 
Opravdová odměna nás ale čekala 

podmínky nás velice zocelily, měli 
jsme proto pocit, že zvládneme 
všechno.. A taky že ano! Všichni 
začátečníci na sjezdovkách zv-
ládli základy smykového oblouku, 
pokročilí trénovali carvingové 
lyžování a snowborďáci frontsidový 
i backsidový oblouk. Běžkaři zase 
najeli spousty kilometrů v okolí Vla-
chovic a dokonce vyzkoušeli závod-
ní tratě ve Vysočina Areně. Všichni 
jsme si díky úžasným sněhovým 
podmínkám užili i přírodního neu-
praveného sněhu a jízdy mimo 
tratě či sjezdovku, mohli jsme se 
kochat nádhernými výhledy do 
krajiny. Zpátky do školy se nám 
vůbec nechtělo, protože týden "na 
horách" byl opravdu super!

Jitka Němcová, ZŠ TGM

silhanova.z@zstgmbystrice.cz 
 
 

Lyžařský výcvik

po víkendu. Poslední dva dny byly 
sice hodně mrazivé, ale nádherně 

prosluněné a hlavně pro lyžování 
naprosto ideální. Tyto extrémní 

Dítě je od přírody tvor zvídavý 
a co neví, snaží se zjis  t. Známe 
ony otázky – co, proč, jak, kde, 
kdy, kdo, kam, … Rozumný dospě-
lý trpělivě odpovídá, seč mu síly a 
znalos   stačí. Pokud dítě nenajde 
spřízněnou lidskou duši, začne 
hledat jinde. Na každém kroku 
se mu nabízí, až podbízí obrovské 
množství informací. Na základě 
nich si dítě vytváří obraz o světě 
kolem sebe. Bez pomoci dospě-
lých se v nich může začít ztrácet, 
nerozlišuje jejich skutečnou hod-
notu.

Škola by měla být místem, kde 
dítě nové poznatky získává, obje-
vuje a je vedeno k jejich pochope-
ní i v širších souvislostech. Cesta 
je to dlouhá a náročná, ale nutná. 
Bez soustavné spolupráce s rodi-
či lze po ní jít jen ob  žně. Proto 
se v ZŠ TGM snažíme komunikaci 
pěstovat a rozvíjet. Dialog je sku-
tečným uměním a učíme se mu 
celý život. Předpokladem je do-

statek příležitos  , a těch se nabízí 
celá řada. Nejpřínosnější se jeví 
osobní setkávání formou návštěv, 
třídních schůzek, konzultačních 
dnů, dnů otevřených dveří. Také 
méně formální akce školy, dru-
žiny, besídky, výlety, apod. mají 
svůj význam. Vyhodnocujeme 
rovněž ostatní způsoby rychlého 
navázání kontaktů. Zde naopak 
velmi dobře poslouží technika 
prostřednictvím e-mailů, tele-
fonů, webových stránek školy, 
či elektronické žákovské knížky. 
Připočteme-li k tomu poskytova-
né „služby“ výchovné poradkyně, 
kariérního poradce, školní meto-
dičky prevence, třídních důvěrní-
ků, nebo členů školské rady, je to 
dobrý základ pro efek  vní komu-
nikaci všech, kdo tak činit chtějí.

Jako škola nesoucí jméno T. G.
Masaryka se hlásíme i k jeho slo-
vům: „Vy jeden, každý musíme 
snést mínění druhého. Demokra-
cie znamená diskusi.“

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Letos nám sněhové podmínky 
přály, a tak jsme se mohli v  termí-
nu od 4. – 8. února zúčastnit s žáky 
druhého stupně lyžařského výcviku 
na běžkách. Pro některé to byly ze 
začátku krušné chvilky, protože na 
běžkách stáli poprvé v životě. Po 
prvotní nejistotě a spoustě pádů 
některých žáků, jsme se postupně 
dopracovali i k běhu, nebo spíše po-
kusům o běh na běžkách.

Ostatní žáci, kteří byli šikovní od 
začátku, si své dovednos   už jen 
zdokonalovali i jízdou z kopce, ne 
vždy bez pádu, ale vždy bez úrazu.

Potrápilo nás i počasí, když vysvit-
lo sluníčko, bylo krásně jako na ho-
rách, zas  hla nás ale i zima. Někte-

rým to však vyhovovalo, byli rádi, 
že si mohou dát častěji pauzu a 
zahřát se teplým čajem z domova.

Týden výcviku probíhal bez pro-
blémů a dě   se neustále ve svých 
lyžařských dovednostech zlepšo-
valy a zdokonalovaly. Chtěla bych 
poděkovat paní asistentce M. Jílko-
vé, která společně se mnou na žáky 
celou dobu dohlížela a dbala na 
bezpečnost, chování a vzájemnou 
ohleduplnost žáků během výcviku. 
Myslím si, že se výcvik všem moc 
líbil a už se všichni těší na další. Za 
rok hurá znovu na lyže! 

Jaroslava Sluková, 
ZŠ Tyršova 106

silhanova.z@zstgmbystrice.cz 
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Základní škola Tyršova 106, Bystřice n. P.
(„speciální škola“)

Co nabízíme: 
nízký počet žáků ve třídě výuku zajištěnou 

speciálními pedagogy logopedickou péči 
výuku anglič  ny

Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. dubna 2019
v době od 8:00 do 16:00 hodin

Jiný termín lze domluvit na tel.: 566 552 032
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný 

list dítěte a doporučení poradny (SPC nebo PPP)

srdečně zve rodiče i jejich dě  

k zápisu do 1. ročníku

Mezi obyvateli Bystřice nad 
Pernštejnem najdeme téměř 60 
Dobrých andělů. Dobrým andělem 
se stává každý, kdo přispívá nadaci 

DOBŘÍ ANDĚLÉ V BYSTŘICI

Zemědělský ples již po pětašedesáté

Plesová sezóna v Bystřici nad 
Pernštejnem bude pomalu končit a 
jedním z reprezenta  vních plesů je 
již 65. roků Zemědělský ples. Orga-
nizátorem této akce je VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem společně 
se svými studenty a pedagogy bez 
kterých by se zajištění plesu neo-
bešlo. I letos se již tradičně první 
sobotu v únoru zaplnily prostory 
bystřického Kulturního domu hosty, 
kteří jako vždy očekávali bohatou 

tombolu, dva hudební doprovody 
a příjemnou atmosféru. To vše se 
vrchovatě naplnilo. Pikardi s Bystřic-
kou kapelou vytvořili báječnou hu-
dební kulisu k tanci i poslechu. Do-
konce se i zpívalo přímo na parketu! 
Děkujeme  mto způsobem ještě 
jednou všem sponzorům, dárcům a 
přátelům, že náš ples opět podpoři-
li, veliké díky patří i zaměstnancům 
Kulturního domu za spolupráci na 
přípravě akce a všem organizátorům 
za příkladně zvládnutou akci.

Takže zase za rok – už se budeme 
blížit sedmdesátce!

Dne 11. 2. - 16. 2. 2019 se usku-
tečnil Mezinárodní pobyt dě   a 
mládeže v Krzyzowa v PL. Tento 
pobyt byl určen pro dě   a mládež 
ve věku: 7 - 13 let – Zimní dobro-
družství Junior. Věk: 14 - 18 let – 
Mír začíná u mne. Tohoto pobytu 
se zúčastnily dě   a mládež nejen 
našeho města, ale i okolních vesnic 
i měst. Přínos všem zúčastněným 
byla, a je  mo  vace učit se, komuni-
kovat  s vrstevníky v AJ, NJ, RJ a PL. 
For Family.cz,z.s. takto jezdí na spo-
lečné výměnné pobyty již čtvrtým 
rokem. Letos poprvé naši přátelé 
přijedou do našeho města v době 
jarních prázdnin od 1. 3. 2019 do 
8. 3. 2019 .

Mezinárodní pobyt dě   a mládeže v Krzyzowa v Polsku

Tým For Family.cz,z.s. děkuje zejména  rodičům, kteří 
podporují a umožňují tyto pobyty a nejen tyto svým dětem. 

Za For Family.cz,z.s. 
Marcela Dědová

Dobrý anděl a prostřednictvím pra-
videlných fi nančních příspěvků tak 
pomáhá rodinám s dětmi, které za-
sáhla vážná nemoc. Díky těmto da-
rům pak mohou jejich rodiče uhra-
dit výdaje spojené s léčbou - napří-
klad častou dopravu do nemocnice, 
doplatky léků, speciální stravu, 
zdravotnické pomůcky, rehabilitace 
a další potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více 

než 6 218 rodinám, z Bystřice nad 
Pernštejnem pochází 2 z nich. Dár-
ců, Dobrých andělů, u vás najdeme 
téměř 60. Děkujeme všem, kteří se 
rozhodli nezištně pomáhat druhým. 
Každý den vidíme, že i malý pří-
spěvek pomůže a dokáže vykouzlit 
úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům 
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace 

Dobrý anděl odevzdává potřeb-
ným rodinám do posledního halé-
ře, protože je její provoz hrazen ze 
soukromých zdrojů Petra Sýkory 
a dalších fi lantropů. Navíc získává 
každý dárce, který se zaregistruje 
na www.dobryandel.cz, i přístup 
do svého Andělského účtu, kde vidí 
konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáhá. Aktuálně nadace každý 
měsíc přijme 100 nových žádos   o 
pomoc a celkem odesílá příspěvky 
více než 3 400 rodinám.



Další úspěšnou akcí organizova-
nou pro účastníky Univerzity tře  ho 
věku byl v pondělí 25. února zájezd 
do Brna na výstavu orchidejí do arbo-
reta Mendelovy univerzity. Překrásné 
pestrobarevné květy byly po dlouhé 
zimě pro všechny přítomné duševní 
vzpruhou a předzvěs   blížícího se 
jara. Dále jsme navš  vili Hvězdárnu a 
planetárium na Kraví hoře, kde jsme 
v úvodu vyslechli komentované po-
vídání o Sluneční soustavě, hvězdné 
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
POKRAČUJE NAPLNO

V měsíci únoru proběhly v rám-
ci Univerzity tře  ho věku další dvě 
úspěšné a hojně navš  vené akce. 
Kromě běžných přednášek, které jsou 
realizovány v zasedací místnos   měst-
ského úřadu, se v kostele sv. Vavřince 
uskutečnila dne 20. února  přednáška 
Josefa Kšici spojená s varhanním kon-
certem. Bystřický rodák Josef Kšica, 
který již 15 let působí jako regenschori 
v katedrále sv. Víta v Praze, seznámil 
posluchače s postupem prací a tech-
nickými detaily výroby varhan pro 
svatovítskou katedrálu. Zakázku získal 
Gerhard Grenzing a jeho stejnojmen-
ná fi rma působící ve Španělsku poblíž 
Barcelony. V současné době jsou ve 
svatovítské katedrále třímanuálové 
Mölzerovy varhany umístěné na Wo-
hlmutově kruchtě, které však v pří-
padě, že se katedrála naplní několika 
 síci lidmi, postačují pouze pro starou 

část katedrály. Svatovítská katedrála 
proto potřebuje veliký nástroj, který 
bude slyšet po celé chrámové lodi. 
Nové katedrální varhany budou umís-
těny na novogo  ckém kůru nad hlav-
ním vchodem s rozetou navrženou 

Fran  škem Kyselou a symbolicky tak 
završí dostavbu svatovítské kated-
rály. Při této přednášce Josefa Kšici 
zazněly v kostele sv. Vavřince v jeho 
podání skladby Johanna Sebas  ana 
Bacha, Jana Kř  tele Vaňhala, Césa-
ra Francka, Dietricha Buxtehudeho, 
Girolama Frescobaldiho, Fran  ška 
Xavera Brixiho a vlastní improvizace 
Josefa Kšici na mariánskou an  fo-
nu Salve Regina. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat panu faráři Karlu 
Rozehnalovi, že umožnil v kostele 
sv. Vavřince toto mimořádné setká-
ní účastníků Univerzity tře  ho věku 
s Josefem Kšicou.

obloze, světelném znečištění a ob-
lastech temné oblohy. Po úvodním 
projevu jsme  zhlédli velmi poutavé 
a zajímavě koncipované představení 
Morava 360 2D. Tento fi lm pocházejí-
cí z dílny zaměstnanců planetária byl 
natočen pomocí dronu a zaměřuje se 
na nejkrásnější místa a přírodní krásy 
Jižní Moravy. Film zachycuje místa 
mezi Pálavou a Macochou, mezi Po-
dyjím a Bílými Karpaty, mezi nebem 
a podzemím. Především se  soustředí 
na nádhernou přírodu, výjimečné 
památky a úrodné vinice Jižní Mora-
vy. Celkový dojem tohoto mimořád-
ně zdařilého fi lmu umocňuje citlivý 
a výs  žný komentář Bolka Polívky.  

Jsme rádi, že ze strany seniorů je 
stále velký zájem o projekt Univerzity 
tře  ho věku, jehož cílem je  vzdělávat 
a ak  vizovat seniory, podporovat pro-
-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a 
mezigenerační solidaritu a spolupráci. 

Eva Špatková,
odbor správní a školství

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
zve na 

KONCERT 
pro 

ÚSMĚVÁČKY
pondělí 18. března 2019 

v 16.00
Velký sál ZUŠ

Vstupné dobrovolné



INZERCE
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Otevřeli jsme nový provoz

+ 

náborové

příspěvky

pozice

vedoucí skladu

technolog výroby

seřizovač CNC strojů

operátor výroby

správce IT sítě

náborový
příspěvek

25 000,00 Kč

50 000,00 Kč

35 000,00 Kč

20 000,00 Kč

25 000,00 Kč

Rozšiřujeme se a nabízíme
zajímavé pracovní pozice

Více na www.adoz.cz/kariera
566 591 911 Svět v pohybu. Svět



RŮZNÉ
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - 2
Vážení čtenáři,
měsíčník Bystřicko ve spolupráci s Městským muzeem Bystřice nad Pernštejnem Vás provede bohatou historií řemesel a obchodu v našem městě. 

Nedílnou součás   bude i historie významných domů a jejich obyvatel. Použito bylo doslovné citace z Věstníku řemeslníků ze 30. let 20. stole  .

Vladimír Cisár, ředitel městského muzea

Berta KRÁSENSKÁ, 
obchod krátkým, pleteným zbožím a prádlem, Bystřice n./P.

Emilie HIRŠOVÁ, 
cukrářství, Bystřice n./P., Náměs   58

Majitelka podniku pochází ze starého cukrářského rodu – po přeslici. 
Cukrářství založila babička nynější majitelky Anna Kolářová před sto lety. 
Podnik přešel pak do rukou zakladatelčiny dcery, matky nynější majitelky 
Anny Beranové a z jejich rukou převzala podnik nynější majitelka E. Hir-
šová. Také její teta a sestra jsou vyučenými cukrářkami. Babička a mat-
ka nynější majitelky měly hlavní odbyt svých výrobků o pou  ch, nynější 
majitelka, třebas sama začínala jako její předchůdkyně, disponuje dnes 
cukrářskou dílnou. 

Antonín JANOVSKÝ, 
výroba hřebenů, galanterní obchod, Bystřice n./P., Náměs   18

Závod byl založen již v roce 1850 dědem dnešního majitele Arnoštem 
Janovským, který pracoval podobně jako jeho syn Arnošt ještě poměrně 
primi  vním způsobem. Vyráběl to  ž hřebeny ručně, nicméně možno říci, 
že výrobky tohoto závodu byly již dávno zákaznictvem dobře oceňovány. 
Ještě dnešní majitel p. Antonín Janovský syn Arnošta Janovského se vyučil 
při této ruční výrobě. Majitel Antonín Janovský se narodil 14. ledna 1903 
v Bystřici n./P., vyučil se u otce a pracoval u něho také v pozdějších letech. 
Otec mu předal podnik v roce 1925, když jej před  m řídil od roku 1892. 
Pan Antonín Janovský závod brzy zmodernisoval, zavedením strojové 
práce. V roce 1940 rozšířil podnik o galanterní zboží a zaměstnává nyní 
1 sílu v tomto oboru. Ačkoliv svého času toto řemeslo bylo tak v úpadku, 
že dnešní majitel musel jezdit se zbožím do světa a nabíze   je, vytrval 
obětavě při tomto zaměstnání svých předků a na konec zvítězil. O tom, 
jak si váží tradičního povolání svého otce a děda svědčí celé ruční zařízení 
k výrově hřebenů, které má p. Janovský uchováno. Jeho choť pí. Anna 
Janovská pomáhá manželi jak v obchodě, tak i v dílně a získala si proto 
zásluhy o zvelebení podniku. 

Josef Janovský, 
obchod smíšeným zbožím, dle par. 38, Bystřice n./P., Náměs   43-44

Zakladatelem tohoto dnes kvetoucího a prosperujícího obchodu byl 
otec dnešního majitele Eduard Janovský, který podnik založil v roce 1892 
a získal mu, jak v Bystřici n./P., tak i v okolí pověst solidního obchodu 
s dobrým zbožím. Zemřel v roce 1892 a po jeho smr   vedla obchod jeho 
manželka vdovským právem. Po ní také dnešní protokolovaná fi rma. Paní 
Josefa Janovská, která již dříve svému manželi zdatně pomáhala, udržela 

Ladislav JURNEČKA, 
obchod smíšeným zbožím, Bystřice n./P., Staré město 227.

Majitel tohoto obchodu se smíšeným zbožím p. Ladislav Jurnečka 
v Bystřici n./P. začínal jako většina malých živnostníků a obchodních 
podnikatelů z pranepatrných začátků. Základem pro osamostatnění byl 
mu peněžní podíl po rodičích a potom výpůjčky, které mu poskytli pří-
buzní. Koupil spáleniště, z něhož vybudoval obchod smíšeným zbožím 
a dík své obchodní obratnos   dovedl jej záhy do slušných rozměrů. Po-
něvadž uměl s lidmi dobře jedna   a vys  hl v pravý okamžik jejich po-
třeby a nutnos   ve zboží, které jim mohl poskytnou   ve svém podniku, 
získal si značný počet zákazníků a to jak z města, tak z přilehlého okolí. 
Když nestačil v obchodě sám, musel si přibra   na výpomoc příručího, 
kterého má dosud. Závod si založil roku 1934. Před osamostatněním 
získal dobrou obchodnickou průpravu v Olešnici, kde se vyučil a potom 
jako účetní v Prostějově a v Mahr.-Neustadtu. Narodil se 20. dubna 
1908 v Kozlov+-Lesoňovicích. Má již dnes postaráno také o nástupce 
ve svém podniku. Bude jim pravděpodobně syn Ladislav, kterému je 
však teprve 8 roků. Ale již nyní rád pobude v otcově podniku a jeví oň 
nebývalý zájem.

Manželka známého kloboučníka paní Berta Krásenská je majitelkou 
dobře prosperujícího obchodu krátkým a pleteným zbožím a prádlem. 
Tento podnik by založen v roce 1939 a za poměrně krátkou dobu svého 
trvání dosáhl pěkného rozmachu. Paní Krásenská se narodila 5. prosince 
1907 v Žabčicích u Židlochovic. Nebyla sice ve svém oboru vyučena, přesto 
však měla takovou zálibu v obchodě, že v roce 1939 zažádala o povolení 
živnos  , která jí byla udělena. Pečlivou obsluhou dobrou radou a hlavně 
výborným zbožím získala hodně spokojených zákaznic, takže hodlá v bu-
doucnu závod ještě více rozšířit a vybudova   pro svého syna, který bude 
pravděpodobně nástupcem, v dokonalý podnik.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 44

Heraldická deska na průčelí muzea 
Heraldická deska na průčelí muzea 

nese znak města a poškozený erb 
Lamberků, vrchnos   z počátku 18. 
stole  . Na něm chybí hlavy orlů a cí-
sařská korunka mezi nimi. K poškoze-
ní došlo zřejmě po roce 1918, místo 

toho je dnes výrazná koruna a š  t 
na hrudi orla. Letopočet 1808 kolem 
desky značí rok, kdy byla budova rad-
nice od základů přestavěna a spojena 
s obecním pivovarem v jeden celek.

Hynek Jurman

obchod nejen v dosavadním rozsahu, nýbrž jej ještě za pozdější spoluprá-
ce synů Eduarda, Bohumila a později i Josefa dále zdokonalovala a zvelebi-
la. Obchodu se pak nejvíce věnoval syn Josef, který podnik převzal v roce 
1930. Jsa příslušníkem novodobé obchodnické a podnikatelské generace, 
pan Josef Janovský ve vzorné spolupráci se svojí cho   Elou podnik dále 
zvelebil a rozšířil. Je to vidno z toho, že po převze   obchodu byl zde pouze 
jeden příručí, kdežto dnes zaměstnává závod dva obchodní příručí. Ná-
stupcem bude syn Jaroslav, dnes dese  letý.

CA Kaňková Dita nabízí:
relax 

CA Kaňková Dita nabízí:

muzikál - jaro, podzim
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SVĚTOVÝ
PATENT 
NA BOLESTI ZAD

Matrace z kolekce Magnistretch využívají tlaku lidského těla na matraci 
a při zatížení se dvě zóny matrace roztahují opačným směrem. Tím 
v průběhu spánku jemně natahují páteř a umožňují regeneraci jednotlivých 
meziobratlových plotének a zádového svalstva, uvolňují skřípnuté nervy, 
zpomalují proces sesedání páteře a zlepšují krevní oběh.

Mimořádné vlastnosti matrace Magnistretch dokládá protokol ACA, 
Americké asociace chiropraktiků, který potvrzuje, že příznivé účinky této 
matrace prokazatelně vedou ke zmírnění bolesti zad.

Přijďte se poradit,
jak zdravě spát!

Dovolujeme si Vás pozvat na jarní Dny zdravého 
spánku, akci, v průběhu které Vám poskytneme 
odborné poradenství v oblasti spánkové regenerace 
a představíme Vám exkluzivní světový patent 
společnosti Magniflex – matrace Magnistretch.

Přijďte se poradit 21. 3. 2019 s expertem
na zdravý spánek!

Nábytek Harmonie
prodejna 1. a 2. patro v budově ZZN
Zahradní 416,
Bystřice nad Pernštejnem
T: +420 777 689 092
E: nabytek-harmonie@seznam.cz
W: www.harmonie-nabytek.cz
Po –Pá 8:30–12, 12:30–16, So 8:30–11

PATENTED

sleva
15 %

18. 3.–31. 3. 2019 www.magniflex.cz

Nábytek Harmonie, prodejna 1. a 2. patro budova ZZN

po dobu trvání akce
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Poněkud provokující board s parafrází názvu slavného fi lmu Woody 
Allena se nedočkal v Bystřici nad Pernštejnem dobrého osudu, po prv-
ním vyvěšení byl hned následující den odřezán a když ho reklamka při-
pevnila znovu a lépe, vyřádil se na něm někdo s nožem…

Dovolte mi, abych vám tedy po-
dal touto cestou informace, které 
k vám neměly dojít. Čtyřkolky Tišnov 
je sportovní a obchodní značka. Jako 
sportovní tým jsme v loňském roce 
zvítězili ve všech třech kategoriích 
4x4 v Mistrovství ČR Off road mara-
tonu – úvodní podnik sezony 2019 
můžete sledovat už 30.3. na Šiklově 
Mlýně. 

No a co se týká obchodních ak  -
vit, tak pod touto značkou vystupuji 
já – Karel Volavý. Zaměřuji se hlavně 
na prodej TOP segmentu, což obnáší 
značku Can-am. Nejsem jen prodej-
ce nových strojů, ale nabízím i pro-
dej použitých čtyřkolek, a to ať už 
od nás nebo z dovozu. Všechny tyto 
jeté čtyřkolky projdou před prode-
jem servisní kontrolou, a tak si mohu 
dovolit i na ně poskytovat záruku, ač 
to není v našich zeměpisných šířkách 
zvykem! 

Díky tomu, že jsem nejen prodej-
ce a šéf závodního týmu, ale hlavně 
čtyřkolkář, mohu vám nabídnout 
přesně to, co v rámci vašich uživa-
telských požadavků a fi nančních 
možnos   hledáte. A věřte, že stroje 
Can-am patří k tomu nejlepšímu, co 
můžete osedlat. Krásnou naleštěnou 
čtyřkolku vám to  ž nabídne jakýkoliv 
prodejce čínských značek. Vždy, když 

vám bude tvrdit, jak ty stroje jsou do-
konalé – položte mu otázku, zda vám 
může ukázat tento model po třeba 
20.000 km. Většinou se řeč stočí ně-
kam jinam, protože jen velice málo 
strojů této provenience se ve zdraví 
dožije takovýchto kilometrů. Pokud 
tuto otázku dostanu já, tak vám ne-
jen takový stroj ukážu, ale můžete 
si ho i vyzkoušet, a ne jen s 20, ale 
moje vlastní čtyřkolka má už 30.000 
km a pokud budete ch  t, posadím 
vás na stroj s 40.000 km! U čtyřkolek 
Can-am není nic nemožné – ostatně 
čínš   výrobci se je neustále snaží na-
podobovat. Možná vám vyrazil dech 
údaj o najetých kilometrech – ano, 
čtyřkolky mají poměrně malou život-
nost, nájezd je daleko menší jak u va-
šeho vozu, nutno ale podotknout, že 
ten používáte na silnici a ne v blátě, 
terénu a za neustálých nárazů od ka-
menů. No a ne každý prodejce vám 
prozradí, že leckterá naleštěná čínská 
čtyřkolka o velkém obsahu ještě ne-
byla schopna překonat nájezd  třeba 
5000 km bez závažné závady. 

Obdobně jako s celkovým nájez-
dem to je i se servisem. Stroje Can-
-am to  ž mají až třikrát delší interval 
servisních prohlídek, díky čemuž 
spolu s nízkými cenami náhradních 
dílů mají tyto čtyřkolky jedny z nej-

nižších provozních nákladů. Ostatně 
zeptejte se vašeho prodejce, zda vám 
může nabídnout originální řemen od 
1500 Kč, brzdové des  čky za 500 Kč 
za pár nebo olejový fi tr za 190 Kč. 
Podobně jsou na tom i ostatní ceny! 
Ale já vám mohu garantovat, že tře-
ba přední diferenciál s visco-lockem 
nikdy nezničíte – od roku 2009 jsem 
alespoň tento díl nikdy neviděl po-

škozený, přičemž řazení 4x4 za jízdy je 
u nás úplně běžnou praxí, a to třeba 
i v 80 km rychlos  ! Stejně tak regu-
látory napě  , či startovací relé mají 
v těchto strojích téměř neomezenou 
životnost.

Přeji vám pevné nervy při výběru 
čtyřkolky a ať má delší životnost než 
můj billboard v Bystřici!

Karel Volavý, Čtyřkolky Tišnov

92 Hp u modelu Can-am Outlander 1000 XXC 
vám vyrazí dech

Can-am Outlander Max 650 Pro - pracant, na 
kterém budou jezdit i vaši vnuci

Can-am Outlander Max 570 - cenově příznivá 
oje  na ve stavu nového stroje
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ZAPOMENUTÁ ŠVAŘECKÁ KAPLIČKA

Stavba obecně málo známé, leč 
nikoli nezajímavé kaple, zabrala 
nevýraznou terasu nad Brťovským 
potokem, poměrně neobvykle 
mimo intravilán obce Švařec. Proč 
tomu tak je? Proč stavba nestojí 
přímo v obci? Těchto a podobných 
otázek, jejichž leit mo  vem bude 
slůvko „proč“, nabídneme hned 
několik. Bohužel s odpověďmi na 
otázky to nebude nijak jednoduché. 
Kaple Nejsvětější Trojice si střeží 
odpovědi na mnoho záhad. Kdo ji 
postavil a kdy a proč? Nevíme. Po 
podrobném stavebně historickém 
průzkumu této sakrální stavby jsme 
zjis  li několik zajímavých zjištění. 
Původní střecha kaple vykazovala 
neobvykle plochý sklon, který se do 
našich zeměpisných podmínek příliš 
nehodí. Podílely se snad na vzniku 
kaple řemeslné vlivy ze Středomoří? 
Každopádně později se ukázalo, že 
sklon střechy opravdu nevyhovuje a 
došlo ke zbudování strmějšího kro-
vu, který už nebyl zatěžován  hou 
sněhu. Obě popsané stavební etapy 
datujeme do období středověku, tu 
první snad již do 1. poloviny 13. sto-
le  . Ovšem první písemná zmínka o 
kapli pochází až z roku 1582, kdy už 
kaple pár stole   existovala. Přítom-
nost sakrální stavby mimo zástavbu 
dnešní obce Švařec vysvětlujeme 
 m, že poblíž kaple stála jiná osa-

da, dnes zaniklá. Ostatně je poměr-
ně běžné, že ze zaniklé vsi kostel či 
kaple zůstaly i nadále v užívání. Po-
dobně dnes stojí osamoceně i torzo 

někdejšího kostelíka, dnes zvaného 
Majdalenka u Svojanova. Vznik ves-
nice v blízkos   švařecké kaple souvi-
sel zcela nepochybně s hornictvím, 
jak se vypráví i v lidových pověstech. 
Havíři, kteří se usadili ve vyšších po-
lohách, kde dobývali stříbro, si kro-
mě hospodářských, technických a 
obytných budov postavili i kostelík. 
Dolování v okolí kaple však během 
14. stole   postupně u  chá, ložisko 
na bohaté lokalitě Havírna (při silnici 
Švařec-Čtyři Dvory) je vyčerpáno a 
horníci odcházejí. Po někdejším hor-
nickém ruchu však zůstalo mnoho 
stop, ať už zasutých štol a šachet, 
stop po dávné přítomnos   staveb, 
dosud patrných obvalových tahů, 
nebo právě hornické kaple. Její exis-
tence pokračovala dál i po u  chnu   
zvuků šlíglů a fajslíků a dočkala se i 
další pronikavé přestavby – kolem 
roku 1700 je zdivo kaple zvýšeno, 
tehdy vzniká pě  ce lunetových oken 
a interiér je vybaven krásným vyře-
závaným oltářem. Dosud se soudilo, 
že patrovou předsíň před západním 
průčelím kaple nechal vybudovat 
hrabě Mitrovský roku 1857, ale není 
tomu tak. Dendrochronologická 
analýza dřevěných prvků prokázala, 
že jak předsíň, tak i současná hudeb-
ní kruchta, vznikají po roce 1767, 
kdy jsou stromy určené pro stavbu 
pokáceny. Z této doby se kaple až 
na několik pozdějších dílčích změn 
dochovala dodnes. Jedná se o velice 
působivou a malebnou ukázku lido-
vé sakrální architektury. Přes všech-

Franz Richter – romantické kolorované vyobrazení šva ecké kaple od JZ (cca 1830). Na 
pravé stran  zachyceny d lní aktivity, patrn  t žba železné rudy. V t chto místech se skute n  
nacházejí terénní nerovnosti, které by mohly souviset s d ív jší t žbou. Po cest  krá í patrn  
procesí horník .  

Franz Richter (29. 8. 1774 Brno – 12. 5. 1860 Brno) byl malí  vedut a historických obraz  
moravské krajiny. Zajímavostí je, že tento známý vedutista a malí  byl p vodn  vyu ený 
ranhoji em a chirurgem. Z blízkého okolí zv nil na dvou vyobrazeních nap . z íceninu hradu 
Zubštejna, dále Dale ín, Byst ici, Doubravník, Lomnici a historické výjevy Vznik rodu 
Pernštejn  a Založení Nedv dice. 

Osiřelý Pelíšek…

Bystřice se už 13 let po sobě 
měla možnost pyšnit letním fes  -
valem, který dostal jméno podle 
fi lmu Pelíšky – Pelíšek Fest. Jeho 
zakladatelem byl Radek Vojta, 
výborný muzikant, člověk s ote-
vřenou myslí hledající stále nové 
výzvy, snažící se o zviditelnění 
našeho „malého“ města i pro 
veřejnost z dalekého okolí. I díky 
němu se na fes  val a následně 
na Bystřické kulturní léto sjížděli 
lidé často z velké dálky. Pořádání 
Pelíšku a následně dalších akcí 
byla vždycky tak trochu sázka do 
loterie – vyjde počasí, nevyjde? 
Ne vždycky byl sv. Petr laskavý a 
pak bylo na organizátorech, jak se 

s nastalou situací vypořádat. Např. 
houslista Jaroslav Svěcený vzal rych-
lý ústup z amfi teátru za doprovodu 
hromů a blesků s humorem a pouze 
s malým zpožděním uskutečnil krás-
ný recitál v kulturním domě.  A tak 
bychom mohli pokračovat. Mnoho 
skvělých kapel, od folkového Fleretu 
ještě s Jaruškou Šulákovou po roc-
kové formace jako Doga, Arakain a 
další, na fes  val vzpomínají jako na 
„super“ akci. Přehlídka pod širým 
nebem také nabízela jedinečnou 
možnost prezentace místních kapel, 
jako jsou Kroky, Arzenal atd.

Jen jednou Pelíšek vynechal, to 
po neustálých útocích na pořadate-
le – časem už občanské sdružení ZA-
PNUTO. A to byl pro muzikanty a vů-
bec pro kulturu našeho města chu-
dý rok a všem se už stýskalo. Není 
snadné dělat něco pro ostatní, zvlášť 

v takovém rozsahu, jako je Bystřické 
kulturní léto. Člověk obětuje svůj 
volný čas pro druhé, ukrajuje chvíle 
strávené s rodinou a mnohdy není 
jednoduché obhájit svoje postupy 
a vize. Ale Radkovi a jeho spolupra-
covníkům se to povedlo a muzikan   
zase měli možnost se prezentovat a 
potěšit své příznivce.

Na podzim Pelíšek osiřel. Ztráta 
jeho zakladatele, Radka Ku  la, bolí 
dodnes. Zpočátku se všichni snažili 
vyrovnat s velkým šokem, ale po-
stupně vyvstaly otázky, jak to bude 
s Pelíškem a celým fes  valem dál? 
Najde se někdo, kdo převezme po 
Radkovi pomyslné kormidlo a bude 
bojovat s nepřízní sponzorů, poča-
sí a některých lidí? Byla nastavena 
vysoká laťka a ne každý má odvahu 
pus  t se do boje s mnohdy „větr-
nými mlýny“. Nakonec se našlo pár 

lidí včetně zvukaře Franty Macháč-
ka, který společně s Radkem stál 
u zrodu fes  valu, a   se rozhodli 
v zachování tradice. Takže dobrá 
zpráva, za pomoci Města Bystřice a 
mnoha dalších sponzorů - PELÍŠEK 
BUDE. Za  m nelze říct, v jakém 
rozsahu a kdo bude účinkovat, 
ale nebojte se, všechno se dozví-
te včas. Případně pokud nabízíte 
pomocnou ruku, jste vítáni. Své 
náměty a pomoc můžete směřovat 
na tyto kontakty: 

Věříme, že se všichni v sobotu 
29. června na 12. ročníku Pelíšek 
Festu sejdeme a společně si užije-
me dobrou muziku za bedlivého 
dozoru Radka, který na nás bude 
shlížet ze svého nebeského pelíšku.                                    

Zapnuto

s nastal

9

ny uvedené poznatky stále mnoho o 
kapli nevíme. Její stavba se to  ž od 
ostatních katolických kostelů přece 
jen v mnohém odlišuje – nemá věž, 
sakris  i, nemá ani stavebně odděle-
né kněžiště (tzv. vítězným obloukem 
či zúžením) a prostor lodě patrně 
svého času přesahoval do podkro-
ví. Mnoho otázek snad v budoucnu 
zodpoví další průzkum kaple a její-

ho okolí. V současné době bohužel 
objekt kaple chátrá, mše svatá se 
tu slouží jen jednou ročně na svá-
tek Nejsvětější Trojice. Kdysi slavné 
poutě se 17 procesími jsou pryč, lidé 
se už o kapli málo starají, a tak její 
vegetací zarostlá silueta je již sotva 
viditelná i z blízké silnice.

Jan Večeřa
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Zajímavé čtení o našem okolí - 3 VESELÍ SE STALO …
… ÚKRYTEM PARTYZÁNŮ

Za války našli ve Veselí celkem bez-
pečný azyl také partyzáni. Snad nej-
známějším z nich se stal Josef Serinek 
(1900 - 1974). Cikán Serinek uprchl 
15. září 1942 z tábora v Letech u Písku. 
Nejdříve se snažil ukrýt a přežít, ale 
brzy pomýšlel na odplatu. Vždyť mu 
v táboře utloukli manželku a dě   če-
kala plynová komora. Při své cestě se 
dostal na Českomoravskou vysočinu. 
V červnu 1943 spatřil a uslyšel poprvé 
v životě rozhlas. Stalo se u Borovnice, 
v rodině u Matějů na samotě Pod Ku-
 nami. Dostal se do kontaktu s třemi 

ruskými uprchlíky a rýsoval se tak bu-
doucí partyzánský oddíl, který až po 
válce ponese ofi ciální název Čapajev, 
ale mezi lidmi byl známý pod jménem 
Černý. Tak to  ž říkali obyvatelé i spolu-
bojovníci právě Serinkovi, jehož pravé 
jméno většinou ani neznali. 

V září 1943 už měl kolem sebe 28 
uprchlých zajatců, ale chyběly jim 
zbraně. Ukrývali se nejvíce ve Veselí 
č. 12 u Jaroslava Novotného, sedláka 
a místního varhaníka, a postupně si v 
nedalekém Haklově lese vybudovali 
tři zemljanky. Další měli na Ku  nách, u 
Daňkovic a později i pod Ubušínkem, 
u Věcova a u Krásného.

Serinek byl poměrně inteligentním 
a pravdomluvným chlapem. O svých 
druzích zaznamenal často svědectví, 
na které nemohli být partyzáni a jejich 
příznivci pyšní. Také proto se po celé 
generace jeho vzpomínky do ofi ciál-
ní literatury nedostaly a nejrůznější 
„znalci“ je raději opomíjeli.

Serinek dokládá, že Rusové okrá-
dali nejen obyvatele vesnic, ale i sebe 
navzájem. Když někdo získal něco lep-
šího, hned se na něj ostatní vrhli. Vy-
kradli třeba v Daňkovicích evangelické-
ho faráře Jana Amose Wernera. A sed-
lákovi dokázali ukrást i poslední kabát.

„Ti jen pi  , žrádlo a zábavu,“ cha-
rakterizoval ruské spolubojovníky 
doslovně. „Jen někoho zabít, proč to 
dělali, nepřemýšleli a bylo jim jedno, 
zda jsou vinní či nevinní.“ 

Nejhorší však bylo, že mnozí party-
záni šmelili za kořalku i pistole, které 
Serinek tak těžko sháněl. Podle jeho 
vzpomínek měli v létě 1944 všichni 
dohromady jen asi 15 revolverů a pis-
tolí. Sám Serinek dostal od své budou-
cí manželky vojenskou pušku a 200 
nábojů. V létě 1944 to  ž zemřel pan 
Zeman, jenž žil ve Veselí s manželkou 
Marií (1909–1970), rozenou Kudo-
vou. Zřejmě až počátkem zimy se k 
Zemanové Serinek nastěhoval. 

V říjnu 1944 vedl Serinek s Ba-
chmutskim trestnou výpravu na četní-
ky do Přibyslavi. Málo se ví, že součás   
Svatoňova rozkazu byl i tajný pokyn, 
aby Serinek zastřelil případně zraněné 
partyzány z vlastních řad.

Serinek vzpomínal na mnohé české 
četníky, kteří s partyzány spolupraco-
vali a také na civilní pomocníky - Kudu, 
Jindru a Novotného z Veselí, Vondru 
z Chlumu, Navrá  la, Koenigovou a 

mnohé jiné. Třeba i na Fran  ška Bar-
táka z Dalečína (rodem z Veselí), je-
muž se pak tři rudoarmějci odvděčili 
 m, že mu znásilnili ženu i adop  vní 

dceru, která se z toho zbláznila...
Pokud zpočátku spolupracoval Se-

rinkův oddíl nejvíce s Radou tří, po 
příchodu sovětských výsadků se tato 
spolupráce zaměřila na skupiny Jer-
mak a Doktor Miroslav Tyrš. Večer 15. 
12. 1944 proběhla ve Veselí schůzka 
vedení Černého, Tyrše a Jermaku a 
bylo na ní rozhodnuto o zařazení Se-
rinkových mužů do obou větších sku-
pin. Sovětš   členové byli vza   do sta-
vu Jermaku a Češi i se Serinkem přešli 
k Tyršovi. U tyršovců vydržel Serinek 
jako zástupce velitele skupiny zbytek 
války, účastnil se například květnové-
ho přepadení lazaretu v bystřické ško-
le a dožil se svobody.

„Serinek byl úžasně dobrý člověk,“ 
nemohl zapomenout ještě koncem 
roku 1997 jeho bojový druh, tyršovec 
Vincenc Koutník. Po válce provozoval 
Josef Serinek známou hospodu „U 
Černého partyzána“ ve Svitavách a 
na odboj zanechal cenné pamě  , kte-
ré diktoval Janu Tesařovi na podzim 
1963. Snad proto, že partyzánský život 
popisoval velice objek  vně, je norma-
lizátorš   historikové nebrali v potaz, 
ač jinými „vhodnějšími“ vzpomínkami 
se oháněli ostošest. 

Po diletantském, opileckém úto-
ku na továrníka Ehma v lednu 1945 
museli partyzáni Veselí opus  t. U 
mrtvého Čursina se to  ž našla břitva 
zabalená do novin a na těch zůstala 
adresa Fran  ška Vávry z Veselí. Vávra 
byl zatčen i se služebnou a okolí dědi-
ny bylo pročesáváno Němci. Partyzáni 
přešli do Velkých Janovic, ale protože 
se i zde objevili podezřelí lidé, museli 
dál. Hlubokým sněhem se brodili dvě 
hodiny do Roženeckých Pasek, kde za-
jis  l Jaroslav Zobač ubytování pro 15 
osob. Někteří zůstali na Pasekách, dal-
ší ve Věcově a ostatní museli do Koní-
kova. Úkryt se zdál být bezpečný, lidé 
pohos  nní, a tak i při třice  stupňo-
vých mrazech panovala dobrá nálada. 

Do Koníkova však dorazili falešní 
partyzáni, došlo k zatčení občanů, 
prozrazení úkrytů, vzápě   k přestřel-
ce a úmr   Rufy Krasaviny. Nastal čas 
útěku na spolehlivou základnu, tedy 
do Veselí. 

Od oddílu se u Koníkova odloučili 
Koutník, Začupejko a Šijanov, zbytek 
převedl Labunskij přes Velké Janovice 
a Chudobín do Veselí. Šlo se ve vich-
řici, po pás ve sněhu, při třice  stup-
ňovém mrazu. Vyčerpané partyzány 
ubytoval v noci kostelník Emil Jindra 
na kruchtě evangelického kostela. 
Němci však už o zdejší partyzánské 
základně delší dobu věděli, navíc našli 
další stopu v Koníkově. 

U mrtvé Rufy se našla skupinová 
fotografi e a na poradě v Novém Měs-
tě byl rozpoznán dům v pozadí jako 
stavení ve Veselí. Tu noc na 10. únor 
odposlouchal poštovní zaměstnanec 
v Dalečíně Jan Samek německé hláše-

ní o chystané prohlídce Veselí. Zprávu 
předal Čeňku Šauerovi, jenž šel oka-
mžitě do Veselí partyzány varovat. To 
už však byla obec obklíčena, Šauer byl 
zadržen a surově vyslýchán a zachránil 
ho četnický strážmistr Plánka  m, že 
ho označil za pokojného občana.

Ještě za tmy 10. února začalo vesni-
ci obkličovat bystřické jagdkommando 
a také jednotky SS. Současně se svítá-
ním začaly přísné domovní prohlídky. 
V tu dobu dorazil k Veselí Míša Šijanov 
hledající své druhy. Uviděl obklíčení a 
snažil se nepozorovaně dostat k lesu 
Na Jedli. Němci ho však zpozorovali a 
začala dvouhodinová přestřelka, kte-
rou ostatní tyršovci jenom sledovali 
z věže kostela. Podle zápisu v obecní 
kronice měl střelbu zahájit samotný 
partyzán, jemuž se podařilo zranit tři 
Němce. Nakonec byl Šijanov vážně 
zraněn a v bezvědomí dopraven do 
Bystřice k doktoru Silvio Koenigovi 
k ošetření. „Má tři rány do hlavy. Musí 
prý ještě tři dny žít, aby z něho něco 
vymáčkli. Suroví. Lidé raději z ordinace 
utekli,“ zapsal si lékařův syn.  Raněný 
byl převezen do nemocnice v Novém 
Městě. Němci ho chtěli všemožně 
zachránit, aby byl schopen výslechu. 
V nemocnici ležel asi tři dny a doktor 
Hendrych vzpomínal, že mu chyběl 
nadočnicový oblouk a bylo vidět ob-
nažený mozek. Nedával mu nejmenší 
šanci na přeži  . Šijanov byl celou dobu 
hlídán ozbrojenou stráží a k posteli byl 
připoután ře  zkem. Navzdory všemu 
však válku přežil, vrá  l se do Kyjeva a 
až tam na následky zranění zemřel v 
roce 1947. Takže nápis na památníku 
u Veselí: „Zde padl v boji... Míša Šia-
nov“ není zcela přesný.

Za  m samozřejmě sílila nervozita 
v kostelíku. Velitel Labunskij od všech 
vybral doklady, papíry a fotografi e a 
opatrně je spálil. Svým deví   druhům 
zakázal do poslední chvíle střílet a ne-
trpělivě vyhlížel Serinka s Kankou, kte-
ří odešli pro zásoby do Sulkovce. Bylo 
pro všechny štěs  m, že se nevrá  li do 
kostela, ale ukryli se na nedaleké půdě 
u Straků těsně před zátahem. Jinak by 
všechny prozradily čerstvé stopy.

Když došlo na prohlídku kostela, 
bylo už odpoledne. Farář Gustav A. Ří-
čan dovedl esesáky až ke schodům a 
zcela klidný podával veliteli klíče. Jeho 
klid však pramenil jen z toho, že ten-
tokrát o ukrývaných 
nevěděl. A tušil vů-
bec, že varhaník 
Novotný ukryl do 
varhan vysílačku a 
fotografi e partyzá-
nů? Jindy jim vše-
stranně pomáhal, 
partyzáni se mohli 
na faře i vykoupat, 
ale poslední ubyto-
vání zařizoval pouze 
kostelník a farářovi 
o něm nestačil říct. 
Farářův klid a také 
zasněžené stopy 
rozptýlily velitelovo 

podezření. Kdo by tam také v takovém 
mrazu vydržel, pomyslel si a vrá  l se 
od samého vchodu. To už měl Němce 
na mušce z nedalekého vikýře horko-
krevný Kanka. Štěs  , že mu Serinek ve 
střelbě zabránil. Jen díky mnoha ná-
hodám nedošlo ve Veselí k odhalení. 
Přesto byl zatčen místní spolupracov-
ník Jaroslav Novotný i se služebnou Jo-
sefou Dvořákovou a kočím Jaroslavem 
Ehrenbergrem. Brzy je následovalo 
dalších 7 osob z Veselí a blízkého okolí.

Partyzáni ztra  li další spolehlivou 
základnu a v mrazivých týdnech si užili 
své.

Na kopci Na Jedli (727 m. n. m.) 
byl vystavěn partyzánům a jmenovitě 
Šijanovi betonový pomník od Miloše 
Axmana. Obecní kronika Veselí hned 
na své 1. straně popisuje slavnos   
schůzi KSČ, MNV, NF a několika party-
zánů dne 6. 5. 1975, na níž byla obec 
Veselí vyznamenaná za obětavou práci 
v odboji. O dva dny později, 8. května, 
byl slavnostně odhalen památník Na 
Jedli. Stavěli jej od 10. března občané, 
členové SSM a SPB, připomíná kronika. 
Slavnos   se zúčastnil předseda České 
mírové rady prof. Stejskal, partyzáni 
Saša Korovin, Josef Kahala, Švec a pplk. 
Janoušek. Čestnou stráž samozřejmě 
držela hlídka Lidové milice. S kulturním 
programem vystoupili žáci bystřického 
gymnázia a sbormistr Josef Kšica se 
sbory „Kohoutek“ a „Vysočina“. Mírový 
předseda pronesl projev a Kahala s Ko-
rovinem odhalili novotou zářící desku.

Účastníci tam byli svezeni dvanác   
autobusy a desítkami aut, akci však 
nepřál svatý Petr. Uprostřed progra-
mu se přihnala bouřka a program mu-
sel být zkrácen.

„Přes nepřízeň počasí však se všem 
program líbil a svou účas   potvrdili, 
že partyzánský odboj u nás měl velký 
význam pro naše osvobození,“ uzaví-
ral „logickou“ úvahou zápis kronikář. 
O pět let později, 7. 5. 1980, na zdej-
ší slavnost opět zavítal Saša Korovin 
s cho   a s ním pomocník partyzánů s. 
Toman. Od té doby zarostl neudržova-
ný památník neuvěřitelně, proto jsem 
mu věnoval jeden fejeton ve sbírce 
Jak být bohatý (2007). Až v roce 2017 
byl památník opět vyčištěn a je i z dál-
ky k vidění…

 (pokračování příště)
Hynek Jurman

Partyzáni ve Veselí, druhý zprava stojící Serinek, vedle 
Rufa Krasavina a Michail Bachmutskij
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 7.
V našem pravidelném okénku Vám přinášíme sedmé pokračování seriálu 
dětských soutěžních literárních prací. Postupně jsou zveřejňovány práce 
z letošního ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla 
téma „Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů se nyní přesouváme ke 
„spisovatelům“ z věkové kategorie 9–11 let. Dnes uveřejňujeme práci 
dese  letého Jakuba Hlouška ze ZŠ Rožná, který v letošní soutěži obdržel 
1. místo s názvem, Můj domov. 

Práce není redakčně upravována.

Můj domov

Jednou jsem někde slyšel, že domov je místo, kde spím, bydlím, jím a kde 
jsou přátelé. Asi ano. Pro mě je to možná trošku i jinak. Vím, že domov 
se dá pojmout na Kraj Vysočinu, okres Žďár nad Sázavou nebo jen na 
naši vesnici Rožnou.
Ale já bych chtěl psát o domově – o tom svém. O místě, který je jen 
moje a tím je můj dům. Abych zde mohl bydlet, musel můj tatínek dům 
postavit, vybavit a zařídit. Domov je moje bezpečné útočiště. Mám zde 
pokojík se svými věcmi, rodiče, sestry a pejsky, to je vše, co potřebuju.
Můj domov mi dává ale i další věci k životu, je to teplo, sucho, světlo, 
jídlo. Ale ani to se nezařídí samo. Tatínek musel střechu udělat, aby nám 
neteklo do baráku, pak musel udělat elektriku, abychom měli světlo aj. 
O svůj domov se staráme, aby i on se staral o nás, aby nám poskytoval 
bezpečí, sucho, teplo… Svůj domov udržujeme v čistotě a neustále ho 
vylepšujeme a opravujeme, abychom mohli spokojeně žít. 
Domů se vždycky rád vracím, vím, že zde jsou rodiče, co mně rádi se 
vším pomůžou, sestry, co mě pěkně zlobí, ale mají mě rády a moji psi. 
Moc si vážím toho, že bydlím v rodinném domě na vesnici. Babička má 
být ve městě, kde jsou samý zákazy – neskákej, nedupej, sousedi spí a 
jiné. Do bytu by se mi nevešly moje věci a nemohl bych tam mít své psy.
Náš dům je obrovský. Máme pokojík se sestrou, naši mají ložnici, 
jídelnu, kuchyň, obývák, obrovskou chodbu, koupelnu a dva záchody. 
Máme obrovský dvůr a ještě větší zahradu. Nahoře na půdě by se dalo 
ještě přistavit. Tatínek říkal, že si tam se sestrami uděláme potom byty. 
Nejvíce sedáváme celá rodina pohromadě v obýváku. S tátou koukáme 
na televizi na program Fishing Hunting, maminka si hraje s Petruškou 
nebo korálkuje a Anička si kreslí nebo si jen tak hrajeme a povídáme. 
Mám rád, když jsme spolu všichni pohromadě a vážím si toho. Maminka 
je teď s námi doma, protože máme malou Petrušku. Vypravuje nás do 
školy, dělá svačiny, píše se mnou úkoly, ale tatínek jezdí denně do Žďáru 
do práce a půl dne je pryč. 
Víkend trávíme prací okolo domu nebo jezdíme na střelnici. To mě moc 
baví, ale taky rád seču trávu. Ale nejraději střílím ze vzduchovky a 
rybařím.
Domova si vážím, protože vím, že je hodně dětí, kteří nemají takové 
štěstí jako já a nemají žádný domov.

Kubíku, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať je Tvůj domov stále 
místem bezpečí, sucha a tepla. 

Mikroregion Bystřicko

Pro zpříjemnění zimních dní nabízíme našim čtenářům malý výběr z no-
vých knih.

Knihy pro dospělé:
Blackhurst Jenny  Podivná holka
Cílek Václav  Poutník časem chaosu
Cook Robin  Šarlatáni
Fielding Joy  Špatná dcera
Gruber Václav  Domino
Holečková Marie  Léčivá místa Vysočiny
Hrušková Marie  Stromy vypravují
Hutařová Ivana  Slávka Budínová
Ježková Alena  Poutnice
Lipton Bruce H.  Biologie víry
Pataky Beáta  Refl exní terapie jako životní styl
Sitruk Anthony  Krátký život Jana Palacha
Steel Danielle  Nebezpečné hry
Thomová Soňa  Encyklopedie magických míst
Vondruška Vlas  mil  Duch znojemských katakomb

Knihy pro mládež:
Hoňková Iva  Andělské pohádky ze starého mlýna
Sateren Shelley  Dobrodružství v psím hotelu
Saxton Victoria  Barbie ve hvězdách
Smolík Jan  Inspektor Hopkins zasahuje
Smolíková Klára  Knihožrou  

Kouzelný zvon
V jednom ta-

jemném údolí 
vysoko v horách 
vznikne za po-
moci kouzelníka 
Trikáji a řemesl-
níka Dajana kou-
zelný zvon, který 
se naneštěs   do-
stane do rukou 
lupiče. Příběh vy-
práví o velikém 

přátelství a odvaze a o dobrodružné výpravě za získáním ztraceného zvonu.
Další poučná představení nám již dobře známého Dřevěného divadla Jana 

Hrubce tentokrát zhlédly kromě bystřické MŠ také dě   ZŠ a MŠ Písečné a Unčín.
Zdařilá akce proběhla 12. února 2019 a byla fi nancována z projektu MAP.

Krajem Karla Václava Raise
Přednáška paní Alexandry Gabrielové pro Klub seni-

orů – učitelů nás tentokrát zavedla do Východočeského 
kraje. Poutavé vyprávění doplněné množstvím fotogra-
fi í z Lázní Bělohrad, Hořic a nejbližšího okolí proběhlo 
v městské knihovně 19. února 2019.

„Březen – měsíc čtenářů 2019“-  10. ročník celore-
publikové akce na podporu čtenářství

Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čte-
náře i veřejnost.

V TÝDNU OD 18. DO 22. BŘEZNA 2019 
bude registrace nových čtenářů zdarma a proběhne „ČTENÁŘSKÁ  

AMNESTIE“ – prominu   poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám 
v tomto týdnu vrá   knihy zpět do knihovny.

„Nehulíme – kreslíme“ s Adolfem Dudkem
Vystoupení známého ilustrátora je zaměřeno na starší věkovou katego-

rii žáků ZŠ. Je pojato jako veselý akční rychlokurz kreslení s prvky rozvoje 
sebepoznání a budování zdravého sebevědomí. Celé vystoupení podporuje 
vzdělávací programy nejen v oblas   výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, 
kdy se žáci detailně dozví, co se skrývá pod pojmem ilustrátor a jaká je jeho 
náplň práce. Posiluje vztah ke knihám, čtení a čtenářství. Podporuje také 
téma mediální výchovy – nabízí poznatky a dovednos   týkající se mediál-
ní komunikace a práce s médii vtažením do celého programu a hraní rolí 
v něm. Akce proběhne 25. března 2019 pro žáky 6. ročníků bystřických ZŠ a 
je zrealizována v rámci projektu Mikroregionu Bystřicko „Bystřicko čte dě-
tem 2019“ za fi nanční podpory Kraje Vysočina, společnos   E.ON, časopisů 
Dráček a Šikulka.

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

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

BALADY A ROMANCE 

Milí přátelé našeho smyčcového 
orchestru. Věříme, že vás potěší 
další z řady koncertů Balady a ro-
mance. Spojení orchestru s roc-
kovými muzikanty nás prostě baví 
a  m víc, že výsledkem je koncert, 
jehož výtěžek pomůže dobré věci. 
Loňský ročník přinesl přes 80.000 
na podporu stavby nové skautské 
klubovny. Tentokrát jsme se roz-
hodli pomoci Rose – dennímu sta-
cionáři pro kombinovaná pos  žení 
z Bystřice. V barevném domečku 
na dolním konci Bystřice pomáha-
jí prožít plnohodnotný život těm, 
na které se štěs   příliš neusmálo. 
Dobrovolné vstupné z koncertu 
bude použito na nákup důležitých 
pomůcek ke zkvalitnění péče o 
uživatele a ulehčení práce lidem, 
kteří o ně pečují, protože oni to dě-
lají opravdu z láskou. Na koncertě 
se představí naši známí muzikan  , 
kteří pod tvrdou „rockerskou“ slup-
kou ukrývají dobrá srdce, protože 
opět budou hrát bez nároku na 
honorář. Zpěvačka Lída Zítková, ky-
taristé a zpěváci Franta Mazánek a 

Milan „Slamák“ Sláma, na basu Pa-
vel „Vanďas“ Vandírek, bicí Mar  n 
Pospíšil a na klávesy po delší pauze 
Tomáš „Milltys“ Rousek. Koncert, 
který se koná v sobotu 27. dubna 
2019 v 18:00 ve velkém sále KD 
Bystřice bude tentokrát v „čaroděj-
nickém hávu“ a myslíme, že si na 
své přijdou i příznivci světel a spe-
ciálních efektů, o které se postarají 
Franta a Fanda Macháčkovi. Orche-
str se ale nepřipravuje jen na tento 
koncert. Klasický repertoár zazní 
na Vítání jara v pátek 22. března 
v 19:00 v aule gymnázia. Zároveň se 
orchestr chytá reprezentovat naši 
ZUŠ na říjnovém fes  valu v Krako-
vě, a můžete se těšit na listopadový 
koncert s NEZMARY. Žádné velké 
akce orchestru by se ale neobešly 
bez podpory. Velice si jí vážíme 
a děkujeme stálým podporovate-
lům a donátorům – Městu Bystřice, 
fi rmám MEGA TEC a WERA WERK. 
Děkujeme i Vám, posluchačům za 
Vaši přízeň a těšíme se na setkávání 
s Vámi. 

L. Macháčková – dirigent

– BENEFIČNÍ KONCERT PRO ROSU 
– 27. dubna 2019



20. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

Rok utekl jako 
voda a za tu dobu 
se v našem středisku 
udála spousta věcí. 

Na začátku roku 2018 jsme měli 108 
registrovaných členů, a to ve třech 
oddílech mladších členů, dvou oddí-
lech roverů a vedoucích 18+ a v jedné 
družině oldskautů. Činnost střediska 
je částečně fi nancována prostřednic-
tvím členských příspěvků, z větší čás   
pak dotacemi od Města Bystřice nad 
Pernštejnem, Kraje Vysočina a ústředí 
Junáka. 

Každý oddíl má svůj celoroční pro-
gram. Oddíly pořádají jednou měsíč-
ně výpravy nejen po okolí Bystřice, ale 
také do vzdálených míst. Oblíbeným 
místem pro přespání a venkovní ak-
 vity je naše tábořiště na Vojtěchově 

nebo srub Pod Horou, kam pravidelně 
vyrážejí spíše oddíly mladších dě   (vl-
čata, světlušky a benjamínci). 

Benjamínci měli program zaměřen 
především na seznamování mezi se-
bou, rukodělnou činnost a hry. Světlu-
šky a vlčata se zúčastnili závodů vlčat a 
světlušek v Novém Městě na Moravě, 
kde světlušky obsadily 4. a 6. místo 
a vlčata ve své kategorii obsadila 5. 
místo. Světlušky pořádaly např. Den 
otevřených dveří, vydaly se na statek 
Doubravka v Horní Rožínce, nebo si 
předčítaly z Hochů od Bobří řeky. Vl-
čata kromě závodů pořádala výpravy 
po okolí a přespání v klubovně, mimo 
jiné také na mo  vy Hochů od Bobří 
řeky. Je vidět, že Jaroslav Foglar a jeho 
příběhy jsou inspirací dodnes. Skau-
  podnikli zimní výpravu na Velkou 

Moravu, navš  vili Český Hobi  n nebo 
si vyjeli na výpravu do Brna. Roveři 
kromě vedení oddílů mladších členů 
pořádali vlastní výpravy. Rovering je 
především výzva, a tak absolvovali 
například 50 km dlouhý Nedvědický 
pochod, vydali se do italských Dolomit 
a uspořádali roverský trojboj o pádlo 
pro roverské kmeny z našeho okolí. 
Březový kmen, který sdružuje vyslou-
žilé rovery, v loňském roce zvládl pro-
jet Jizerky na lyžích a později také na 
kolech. 

Některé akce jsme pořádali společ-
ně jako středisko. V dubnu jsme se již 
po několikáté zapojili do akce Čistá Vy-
sočina. Vrcholnou akcí roku zpravidla 
bývá tábor, tentokrát se celotáborová 
hra nesla v duchu Trosečníka. V září 
jsme se zapojili do celostátní sbírky 

na podporu nevidomých - Světluška, 
v rámci které občané Bystřice přispěli 
13 145 Kč. V říjnu jsme u příležitos   
stého výročí vzniku republiky u naše-
ho srubu Pod Horou vysadili lípu svo-
body. V prosinci jsme pak již tradičně 
rozdávali Betlémské světlo zakonče-
né lampiónovým průvodem a středis-
kovou besídkou. 

Ne vždy můžeme realizovat pro 
naše členy program venku. Vzhle-
dem k tomu, že naše klubovna má 
své mouchy a pomalu ale jistě pře-
stává našim nárokům vyhovovat, 
rozhodli jsme se zrekonstruovat srub 
Pod Horou. Vyklidili jsme nepotřebný 
nábytek, vyměnili kuchyňskou linku, 
vydrhli podlahy a obložili stěny a strop 
dřevotřískovými deskami. Okenice 
dostaly nový nátěr a srub je teď k ne-
poznání. Jediným problémem je ab-
sence přívodu vody a záchodů. Kromě 
srubu jsme alespoň částečně upravili 
klubovnu světlušek.

Na rostoucí členské základně je vi-
dět, že všichni oddíloví vedoucí dělají 
svoji práci dobře a připravují pro dě   
kvalitní program. Od loňského ledna 
vzrostl počet členů ze 108 na 136. 
Zásluhu na tom má především vznik 
druhé skupinky benjamínků. Co nás 
ale  ží nejvíce, je nevyhovující klu-
bovna. V zimě promrzá, praská voda 
a je prak  cky nemožné klubovnu vy-

topit. Již dlouho máme v hlavě plán, 
ale cesta k jeho uskutečnění je dlouhá 
a stras  plná. Našemu okolí situace 
naštěs   není lhostejná. Díky dotacím 
od města můžeme udržovat stávající 
klubovnu a jít napro   stavbě klubov-
ny nové. V dubnu jsme ve spolupráci 
s Nadací Jaroslava Foglara rozjeli sbír-
kovou akci PřeKLENeme problémy. 
Do dnešního dne se na kontě sbírky 
objevilo 83 631 Kč. V červnu se usku-
tečnil koncert smyčcového orchestru 
Něhoslava Kyjovského v kombinaci 
s rockovou formací pod taktovkou 
Lenky Macháčkové.  Akce je již několik 
let součás   Bystřického léta. Letoš-
ní koncert nesl název Rock 4 Skaut. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného 
a skautské kavárničky (85 500 Kč a 
navrch 20 Euro) putoval na transpa-
rentní účet zřízený za účelem získání 
fi nančních prostředků na novou klu-
bovnu. V listopadu se pak uskutečnil 
skautský Country bál, jehož výtěžek 
(69 800 Kč, tentokrát bez Euro) opět 
putoval na novou klubovnu. Obrovský 
dík patří všem účinkujícím, ať už na 
Rock 4 Skaut nebo Countrybálu, kteří 
se vzdali svého honoráře ve prospěch 
našeho střediska a také Městu Bys-
třice nad Pernštejnem a kulturnímu 
domu, který nám bezplatně poskytl 
velký sál pro konání countrybálu. Ne-
menší díky patří také všem rodičům, 

přátelům, známým a dalším dobrým 
duším, díky kterým se mohlo uspo-
řádat půlnoční překvapení s více než 
stovkou cen a skautská kavárna měla 
velký výběr všemožných dobrot.

Během roku jsme také oslovili ve-
dení společnos   z Bystřice a okolí. 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do realizace naše-
ho plánu na novou klubovnu. Velký 
dík patří společnos   MEGA a.s., ME-
GA-TEC s.r.o., Adres Group a.s., Ry  -
řům Země Zubra a v neposlední řadě 
Vám všem, kteří jste formou sbírky 
PřeKLENeme problémy, příspěvkem 
na některé z benefi čních akcí, nebo 
příspěvkem na transparentní účet při-
spěli. Moc si Vaší pomoci vážíme. 

Největší poděkování však patří ve-
doucím našich oddílů, kteří obětují 
svůj čas a starají se o naše nejmenší. 
Bystřické dě   mají na výběr z různých 
vzdělávacích, uměleckých a sportov-
ních kroužků a klubů. Jsem ráda, že 
navzdory „konkurenci“ naše skautská 
základna roste a snad se nám podaří 
novou klubovnu postavit, nebo ales-
poň ve spolupráci s Městem najít jiný 
odpovídající prostor. Sledujte naše 
ak  vity na webu www.skautbystrice-
np.cz nebo na facebookové stránce 
Skautské středisko KLEN Bystřice nad 
Pernštejnem.

Za Bystřické skauty Michaela 
Hovorková, Meda 

Shrnu   skautského roku 2018

O Pospolku v Bystřici

Možná si někteří občané našeho 
městečka všimli pozvánek na před-
nášky a akce, které již rok organizuje 
sdružení Pospolek, proto bychom se 
chtěli širší veřejnos   představit.

Jsme nezávislé sdružení občanů 
Bystřice nad Pernštejnem, které 
spojuje zájem dozvídat se o světě, 
ve kterém žijeme, nové auten  cké 

informace. Protože nápadů je hod-
ně a témata zajímavá, rozhodli jsme 
se o ně podělit i se širší veřejnos  . 
Ve spolupráci s jednotou Orel, která 
nám poskytuje prostory v Orlovně, 
se uskutečnila již celá řada zajíma-
vých přednášek celospolečenského 
charakteru, např. na téma Muslimů 
v Evropě, křesťanství v Čině, dále 
přednášek s ekologickou, historickou 
či uměleckou tema  kou. K nejpří-
jemnějším patřily ty, které se týkaly 

bezprostředně našeho regionu, mezi 
nimi povídání pana Zdeňka Makov-
ského o jeho otci či přednáška o na-
šem rodákovi, hudebním skladateli 
Miloslavu Ištvanovi a celá řada dal-
ších. Rádi bychom jednotě Orel za 
jejich podporu poděkovali. 

Počet našich posluchačů se neu-
stále zvětšuje a nás jejich zájem ne-
smírně těší. Jsme mile překvapeni, že 
našim spoluobčanům není lhostejné, 
co se kolem nás děje a neváhají svý-

mi názory a postřehy přispět k deba-
tám na výše uvedená témata. Z akcií 
plánovaných pro nejbližší dobu si vás 
dovolujeme pozvat na Odpoledne 
se sokolovnou dne 23. března. Bě-
hem tohoto sobotního odpoledne 
se budete moci seznámit se vznikem, 
historií a významem této budovy pro 
naše město.

Chcete-li se o nás a o naší činnos   
dozvědět více, navš  vte naše stránky 
www.pospolek.cz.

Pospolek
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KULTURA

POVEDENÁ VÝSTAVA

Dojmy z výstavy
Když jsem hledala slovo, kterým 

bych vyjádřila svůj pocit z obrazů 
Karla Rossího, napadlo mi jediné: 
kouzelné… Příběh cesty Ježíše Kris-
ta na Golgotu je zasazen do snové 
krajiny pohádek Tisíce a jedné noci. 
Děj je brutální a víme, že končí smr-
 , nicméně atmosféra obrazů nás 

nabíjí, není depresivní, je nadějná. 
A příběh dobrého konce člověk po-
třebuje k životu.

Mnohé obrazy z cyklu Křížové ces-

ty je třeba studovat podrobně, po-
stavy jsou provedeny až fi ligránsky, 
detaily napovídají další souvislos  . 
Barvy jsou nádherně plné, skoro by 
se chtělo říci barokní, s interiérem 
kostela si budou obrazy rozumět 
jistě velmi dobře. Po Plieš  kových 
světlech je to další výborný příklad 
toho, jak se může dobře snášet mo-
derní umění s historií. Je skvělé, že 
něco takového budeme mít u nás 
v Bystřici.

J. Michálková

O víkendu 9. - 10. února 2019 se 
v sále OÚ v Koroužném uskutečnila 
výstava starých fotografi í, pohled-
nic a dalších archiválií týkajících se 
dějin obce. Celkem výstavu zhlédlo 
241 zájemců. K vidění byly přede-
vším fotografi e zachycující podobu 
dřívější zástavby a okolní krajiny. 
Výraznou změnou prošla i komu-
nikační síť. Na mapách stabilního 
katastru bylo možné si prohlédnout 
komunikační systém z doby před vý-
stavbou nynější silnice spojující Vír 
a Štěpánov nad Svratkou. Součás   
výstavy byly panely s medailonky 
výraznějších osobnos  , například 
padlého válečného hrdiny Jaroslava 
Fa  lka, který zahynul v roce 1919 na 

Slovensku. Pro zajímavost výstavu 
doplnily dva texty místních obyvatel 
– popis Koroužného z roku 1964 od 
Jiřího Rösslera nebo báseň Vyznání 
řece od Stanislava Taufera. Akci pod-
pořila Obec Koroužné, která pro její 
konání poskytla prostory nedávno 
zrekonstruované školy z roku 1897. 
Poděkování patří všem, kdo výstavu 
navš  vili. Mnozí přispěli k hlubší-
mu poznání především iden  fi kací 
osob na fotografi ích, někteří poskyt-
li pořadatelům cenné vzpomínky 
na život v Koroužném. Největší dík 
zaslouží obyvatelé, kteří ochotně 
zapůjčili pro potřeby výstavy své fo-
tografi e.

Jan Večeřa, kurátor výstavy

Smyčcové kvarteto Cappella allegra Bystřice n. P.

Svatby? Vernisáže? Firemní večír-
ky? Samostatné koncerty? Na všech 
těchto akcích se můžete potkat s na-
ším kvartetem, které občas smyčco-
vé nástroje kombinuje se zobcovou 
fl étnou a kytarou. Houslistky Lenka 
a Jana, violistka Věrka a cellistka Len-

ka – tak to jsme my, co hrajeme pro 
radost posluchačů i pro naše vlastní 
potěšení a jsme rády, že hraním mů-
žeme občas i pomoci. V roce 2017 
jsme hudbou podpořili charita  vní 
akci pořádanou dobrovolníky z IBM 
Brno - Charity Day for Children. Tehdy 
se akce konala pro Nadaci Krtek, která 

pomáhá onkologicky nemocným 
dětem a jejich rodičům překonat nele-
hké období náročné léčby. Vybralo se 
úžasných 37 367 Kč a celkový výtěžek 
akce spolu s přiděleným grantem činil 
88 367 Kč! II. ročník této dobrovol-
nické akce se uskutečnil v září 2018 
a byl věnovaný Středisku rané péče 

Brno, více informací se můžete dočíst v 
článku. Jsme rády, že hudba je součás   
našich životů a těšíme se na setkávání 
s vámi, např. na Nočním koncertu v 
Parku miniatur, který pořádá Městské 
muzem Bystřice n. P. v sobotu 13. 
července 2019. Více o našich ak  vitách 
na www.cappella-allegra.webnode.cz 

Středisko rané péče děkuje 
společnos   IBM, jejím zaměstnan-
cům a kvartetu Cappella Allegra: 
Test TELLER už pomáhá vyšetřit 
dě   s pos  žením zraku

V září 2018 proběhl 2. ročník 
Charity Day – dobročinného dne 
v IBM. Stěžejní ak  vitou akce 
byl prodej skvělého občerstvení 
připraveného dobrovolníky 
s jedinečným doprovodným pro-
gramem: koncertem Smyčcového 
kvarteta Capella Allegra. Výtěžek 

byl věnován Středisku rané péče 
Brno, které podporuje rodiny 
s dětmi s pos  žením zraku. Na akci 
bylo vybráno 39 284 Kč a díky paní 
Janě Vandírkové získala raná péče 
také grant od společnos   IBM ve 
výši 41 500 Kč.

Středisko rané péče použilo zís-
kané prostředky na nákup velmi 
speciální pomůcky: patentovaného 
testu TELLER pro vyšetření zraku. 
Všechny dě   z rodin, ke kterým 
poradkyně rané péče dlouhodobě 

jezdí, podstoupí na začátku péče tzv. 
funkční vyšetření zraku. Tím se zjis  , 
jak reálně používají zrak v běžném 
životě – při orientaci v prostoru, 
při hře a ostatních činnostech. Cer-
 fi kovaný test TELLER umožňuje 

díky „kukátku“ v každé desce 
nejpokrokovější způsob vyšetření a 
je velmi univerzální – pro dě   menší 
i větší, pro dě   s různými zrakovými 
vadami a s jakýmikoliv specifi ckými 
potřebami. Vzhledem k tomu, že 
jde o patentovaný výrobek, není 

test levná záležitost: středisko jej 
pořídilo od ověřeného dodavatele 
ze zahraničí za 127 750 Kč. Velké 
poděkování patří všem, kdo se do 
ak  vity Charity Day zapojili a na 
sbírku přispěli, a zvláště paní Janě 
Vandírkové, jejímu organizačnímu 
týmu a členkám kvarteta – společně 
připravili nezapomenutelný den, 
který navíc pomohl potřebným. 

Irena Jelínková, Fundraiser
Středisko rané péče SPRP, 

pobočka Brno
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NEJLEPŠÍ ATLETKA KRAJE VYSOČINA
Ivanka Koktavá následuje Špotákovou
Ivanka Koktavá (2001) z Bystřice 

nad Pernštejnem vždycky ráda spor-
tovala. Nejraději má tenis (už 2016  
byla přeborníkem okresu ve dvou-
hře, v roce 2018 vyhrála okresní pře-
bor mezi juniorkami i v družstvech) 
a především atle  ku! V roce 2014 
začala s atle  kou rekreačně, v roce 
2016 poprvé závodila mezi žáky a 
v roce 2018 už byla nejlepší atletkou 
v Kraji Vysočina!

Odešla z bystřického gymnázia 
na Sportovní gymnázium v Novém 
Městě na Moravě, za tamní oddíl 
závodila, trénoval ji Petr Hubáček 
ml. Ale v dubnu 2018 přešla do Stře-
diska vrcholového sportu mládeže 
v Ostravě, kde se jí věnuje trenér 
Stanislav Šuška. V roce 2017 byla 
mezi dorostenkami 8. na mistrovství 
republiky ve vrhu koulí, 8. i v disku, 
ale především 3. v hodu oštěpem. A 
v kategorii do 22 let skončila desátá. 
Hodila už 46,39 m (oštěpem 500 g). 
Od té doby je oštěp Ivančinou priori-
tou, za vzory má především Barboru 
Špotákovou a Danu Zátopkovou.

V loňském roce 2018 už vyhrála 
MR mezi dorostenkami (54 m oště-
pem 500 g), ale i mezi závodnicemi 
do 22 let (48,79 m oštěpem 600 
g). V létě se navíc kvalifi kovala na 
Mistrovství Evropy dorostu v lehké 
atle  ce v Maďarsku, kde skončila na 
6. místě. Její cestu tam podpořila 
Rada Města Bystřice n. P. Na násled-
ných Olympijských hrách mládeže 
v Buenos Aires skončila se zraně-
ním, které ji prak  cky znemožňova-
lo rozběh, na 13. místě.

Ivanka Koktavá byla za léta 2016 - 
2018 už potře   zvolena Sportovcem 
města a na konci listopadu 2018 
byla vyhlášena v Jihlavě Nejlepším 
atletem Kraje Vysočina. Váží si pod-
pory Města Bystřice i svých rodičů a 
děkuje za ni.

Skromná osmnác  letá dívka má 
celou kariéru před sebou! Při rych-
lém progresu z minulých let se dá 
očekávat, že by její oštěp mohl za-
mířit pořádně vysoko a daleko! Tak 
ať se to podaří!

Hynek Jurman

RAGBY v Bystřici
nad Pernštejnem???

Pokud máte chuť si vyzkoušet 
tento krásný, tvrdý sport, tak na-
pište  na tento e-mail: mitslob@
seznam.cz. První trénink by byl 
1. nebo 2. dubna. Můžete si poprvé 
sáhnout na šišatý míč - poznáte, že 
když ho máte v ruce, že je to jiné, 
má kouzelnou moc, že si vás pod-
maní - získá!!! Uveďte své jméno, 
věk - můžete to zkusit i ve 40, ale 
i dě   jsou vítané. V ragby se uplat-
ní  jak hubení, tak i silnější postavy, 
malí, velcí  - bývalí sportovci, ale i  , 
co nikdy nesportovali!!! Muži i ženy.  
Podle zájmu vás budu kontaktovat 
a napíši, kde bude první seznamo-
vací trénink. Ragby je postaveno na 
principech přátelství, fair play, re-
spektu a týmové spolupráce.  Budu 
se na vás těšit.

Mít Jiří

Úspěšný oddíl šermu informuje:

8. 12. 2018 MT Winter Clasic Zagreb: kade  : 1. Marek Totušek, muži: 14. 
Marek Totušek
15. 12. 2018 ECC Tauber: 39. Isabela Sedláková, 77. Michala Illeková, ze 175 
startujících
15. 12. 2018 ECC Halle: 5. Marek Totušek ze 187 startujících
5. 1. 2019 SPJ Udine: 79. Isabela Sedláková, 26. Marek Totušek 
12. - 13. 1. 2019 ECC Poznaň: 41. Isabela Sedláková, 66. Michala Illeková, 
družstva: Sedláková, Illeková, Kocourová, a Rubášová 18. místo z 37 družstev
13. 1. 2019 ECC Bra  slava: 71. Marek Totušek, 163. Vojtěch Holemý
19. - 20. 2019 SPJ Zábřeh: 34. Isabela Sedláková, v družstvech 15. místo 
(Sedláková, Macko, Němcová, Kocourová)
19. - 20. 1. 2019 Bílá Opava: mlž. 1. Daniela Prokešová, 2. Kateřina Illeková 
17. Barbora Hašková, mnž. 1. Kateřina Illeková v děvčatech a 18. Ladislav 
Hašek v chlapcích
1. 2. - 4. 2. 2019 Pařížský Marathón: 7. Michala Illeková v kategorii U14 ze 
150 startujících, 6. Marek Totušek z 320 startujících a 25. Isabela Sedláková 
ze 170 startujících v kategorii U17
9. 2. 2019 ECC Varšava: 18. Marek Totušek, 147. Vojtěch Holemý

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 spor-
tu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 724 105 036 nebo přímo 
na místě na hale.

Řadovky Rovinky

+420 603 897 094    I    www.rd-rovinky.cz    I    info@sph-stavby.cz

Prodej řadových domů a stavebních pozemků
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RŮZNÉ

Muzikoterapie v Domově Kamélie 
Bystřice nad Pernštejnem

Alzheimer poradna Vysočina – 
pomoc pro domácí péči  

Moje maminka má dneska naro-
zeniny. Krásných 70 let. Měla bych 
za ní jezdit častěji. Ale práce, dě  , 
vnoučata – často nevím, co dřív. Ale 
dneska se u ní sejdeme všichni, já i 
sestra s celou rodinou. Ale něco je 
jinak. Maminka nás sice radostně 
vítá, ale působí roztržitě. Plete jmé-
na, odpovídá frázovitě, stručně. No, 
však jen vnoučat je šest a dokonce i 
dvě pravnoučata. Ale i její, vždy tak 
vzorně uklizený byt, působí nějak za-
rovnaně. Všude něco leží. A mamin-
ka stále někam odbíhá, neposedí. 
Na otázku sotva odpoví a jen stále 
opakuje, že nás ráda vidí…  

Také se Vám začínají dít zvláštní 
věci? Vaši blízcí se chovají nestan-
dardně. Přestávají se věnovat ko-
níčkům, tráví čas doma. Opakovaně 
se ptají na totéž a vypráví již několi-
krát sdělené informace? Stále něco 
hledají. Ptají se, proč jim odnášíte 
věci? Dochází k nedorozuměním a 
vy už si nevíte rady? Nebuďte na své 
staros   sami – přijďte se poradit. 
Naše paměť nemusí být hned váž-
ně nemocná. Někdy potřebuje jen 
správně podpořit! Umíme otestovat 
paměť a naučíme, jak ji nastartovat 

Probační a mediační služba si připomíná 
EVROPSKÝ DEN OBĚTÍ

Jednou z nedílných ak  vit naše-
ho zařízení je muzikoterapie. Tuto 
uměleckou terapii vede Mgr. Svatava 
Drlíčková. Při muzikoterapii je mož-
né prožít a procí  t své tělo, vlastní 
emoce, vyjádřit je v bezpečném kru-
hu a najít přijatelný obraz sám sebe. 
To nám pomáhá vnímat život v celé 
jeho hloubce a šíři a je důležitou sou-
čás   duševního zdraví člověka i vní-
mání smyslu jeho existence. 

Existuje více forem muzikoterapie. 
U nás konkrétně probíhá skupinová 
muzikoterapie s prvky muzikote-
rapeu  cké relaxace. Klienty máme 
rozděleny do dvou skupinek po šes  . 
Klien   se přesunou ze svých domác-
nos   do prostoru tzv. Terapií. Zde 
má každý klient své místo, na které 
je zvyklý. Toto místo je mu upraveno 
tak, aby zde odpočíval a naplno si 
vychutnával ladné zvuky terapie. Na 
začátku muzikoterapie přivítá paní 
Drlíčková všechny účastníky a poví 

jim, co je čeká. Pak se na hodinu po-
noříme do říše snů a fantazie, které 
doprovázejí zvuky z nástrojů, kterým 
pevnou rukou vládne paní Drlíčková. 
„Na muzikoterapii je super, že se po-
noříte do svých myšlenek a zároveň 
relaxujete. Bonusem máte, že si při-
padáte díky oceánskému bubínku, 
jako byste byli u moře,“ uvádí Kate-
řina Žemlová, instruktorka a pracov-
nice v přímé péči. Krom oceánského 
bubínku využívá muzikoterapeutka i 
dešťové hole a řadu dalších nástrojů. 

Muzikoterapie má opravdu smysl. 
Když po hodině klien   opět procit-
nou a zavřou se jim brány do říše 
snů a fantazie, na jejich tvářích na-
leznete úsměv a některým se do-
konce nechce odejít domů. Děkuje-
me za spolupráci paní Mgr. Svatavě 
Drlíčkové. 

 Alexandra Ostrá, 
Sociální pracovnice 

a vedoucí domácnos  

vhodně zvolenými ak  vitami. Po-
radíme, jak o svoji paměť můžete 
pečovat. Vysvětlíme vám prvotní va-
rovné příznaky nemoci. Pomůžeme 
vám zvládnout náročnou komuni-
kaci s nemocným. Jak pečovat v do-
mácím prostředí i zajis  t terénní, 
ambulantní nebo pobytové sociální 
služby. Poradíme, jak dosáhnout na 
fi nanční podporu. Naše poradna 
Vám nabízí bezplatné poradenství 
v celém Kraji Vysočina. Ve Vašem 
regionu se s Vámi můžeme setkat 
v prostorách Kavárny Domova Mi-
trov. A to nejlépe každé tře   úterý 
v měsíci. Tedy aktuálně:

19. března 2019
16. dubna 2019
21. května 2019
18. června 2019
16. července 2019…
Rádi se přizpůsobíme Vašim potře-

bám, ale je třeba se vždy domluvit na 
tel. 733 629 018, 561 111 323 nebo 
přes rypalova.m@alzheimerporadna-
vysocina.cz. Poradenství je zdarma a 
může být i anonymní. Rádi odpovíme 
i Vaše telefonické dotazy. Veškeré in-
formace o službách poradny naleznete 
na www.alzheimerporadnavysocina.cz

Před 29 lety (22. února 1990) přijalo ministerstvo vnitra Velké Británie 
dokument nazvaný Charta  obě   kriminality, jejímž cílem je zvýšit povědomí 
o možné pomoci a podpoře obětemi jejich blízkým. Tento den si připomíná 
také Probační a mediační služba (PMS), která pomáhá všem obětem trest-
ných činů.

Obětem na Žďársku pomáhá také poradna pro obě  , která působí pod 
tamějším střediskem PMS. Lidé si do poradny chodí zejména pro právní in-
formace, často si to  ž nejsou jis   svými právy a nemají jasnou představu, 
co trestní řízení obnáší. Často si také chodí pro radu, jak se mohou domoci 
náhrady škody a odškodnění. „O pomoc může požádat kdokoli, kdo se cí   
jako oběť, nehledě na to, zda se trestný čin stal, či zda byl dopaden pachatel. 
Pomoc je nabízena zdarma a anonymně“, uvádí poradkyně Nela Šupková.

Důležitá pro pomoc obětem je také úzká spolupráce jednotlivých ins  tu-
cí. PMS tak pravidelně organizuje tzv. Týmy pro obě  , kterých se zúčastňují 
zástupci policie, města a neziskového sektoru. „Cílem těchto setkání je napří-
klad zkvalitnit vzájemné vazby, ujasnit pravomoci, vyměňovat zkušenos   a 
lokálně pracovat na tom, aby obě   obdržely pomoc komplexní a včasnou. “, 
doplňuje Šupková. Právě takový tým se znovu sešel na Den obě   22. února. 
Tématem setkání bylo mimo jiné ošetření obě   ze strany policie. „Přítomní 
policisté informovali, jak probíhá pomoc policejního krizového interventa, jak 
jsou uplatňována procesní práva obě   a podobně.“

Žďárská poradna sídlí v ulici Komenského 1786/25. Poradna je bez nut-
nos   objednání otevřena ve středu od 13 do 16 hodin a ve čtvrtek od 
9 do 12 hodin. Poradkyni lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 
727 939 970 nebo emailu supkova.pms@gmail.com. Poradny pro obě-
  fungují v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufi nancován 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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O čem jsme nepsali... posledních 184 
dní v roce 2018 ve Velkých Janovicích

Prázdniny jsou pro každého z nás 
symbolem volna a pohody. My ve Vel-
kých Janovicích je už několik let trávíme 
v duchu letního kina a taneční zábavy. 
Letos jsme však přidali něco navíc, a 
to letní diskotéky. Na té první nám sice 
trošku pršelo, ale i tak jsme si ji užili. A 
ta druhá? Ta byla k neukončení – když 
se sejde dobré počasí a tanečníci, tak 
prošoupete i několikery střevíce. 

Na začátku září jsme se poprvé 
zúčastnili Her bez hranic, kde tým ve 
složení Luboš Zavadil, Lucie Knoblocho-
vá, Milan Šťastný, Petr Veselý a Dana 
Dlouhá vybojoval krásné sedmé místo. 
Těšíme se na další ročník a věříme, že 
s podporou skvělých fanoušků se posu-
neme zase o kousek výš. 

Rok 2018 byl obecně rokem mno-
ha výročí, a i my jsme si některá z nich 
připomněli. První se týkalo naší kaple. 
16. září jsme oslavili 100 let od první 
poutní mše svaté sloužené ve Velkých 
Janovicích.  Po poutní mši jsme si uží-
vali krásného počasí, tance, dobrot 
z udírny, lahodné kávy a zákusků z „naší 
kavárny“, mohli jsme si prohlédnout 
výstavu fotografi í souvisejících s kaplí.  
Celé odpoledne vyvrcholilo vyhláše-
ním uplynulého ročníku fotografi cké 
soutěže, a to ve třech kategoriích I. 
kategorie Z Janovic až na konec světa, 
II. kategorie Za humny, III. kategorie – 
Všude dobře, doma nejlíp. Snímky ve 
všech kategoriích byly na vysoké úrovni 
a první tři místa v každé kategorii byla 
odměněna hodnotnými cenami. 

V první polovině roku jsme si řekli, že 
budeme poznávat krásy našeho okolí i 
pěšmo. A v tomto duchu jsme pokra-
čovali i v polovině druhé. Na konci září 
jsme se vydali na pohodový (i trošku 
adrenalinový a místy mokrý) podzim-
ní výlet po stopách barona Trencka. A 
protože nás turis  ka nesmírně baví, 
už teď se těšíme na první letošní jar-
ní výlet, na který se vydáme na konci 
dubna. 

Další akcí jsme si připomněli sté vý-
ročí vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky. Tuto významnou událost 
jsme oslavili vysazením třech památeč-
ních lip, čímž jsme se zároveň zapojili 
do pokusu o nový český rekord v rámci 
krajské akce Lípy Vysočiny. Po návratu 
k budově obecního úřadu jsme se za-
hřáli drobným občerstvením a sychra-
vý podzimní podvečer jsme zakončili 
lampionovým průvodem. 

Dobu adventní nám zpříjemnil ná-
rodopisný soubor Kyjovánek. Během 
příjemně stráveného odpoledne jsme 
také vyhlásili vítěze druhého ročníku 
soutěže o nejlepší vánoční cukroví, ve 
které svůj um předvedly nejen zkušené 
„cukrářky“, ale i dě  . 

S nacpanými pupíky jsme se dostali 
až na konec roku a před silvestrovskou 
veselicí jsme protáhli těla na zimním 
stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. A 
co jsme si přáli do nového roku? Samo 
sebou jen to nejlepší a spoustu spoko-
jených tváří na dalších akcích, které se 
už postupně realizují.  

-DD-

40 let stolního tenisu v Rovečném
V roce 2018  uplynulo již 40 let od 

založení oddílu stolního tenisu v TJ So-
kol Rovečné. Hráči a funkcionáři oddí-
lu se rozhodli toto výročí oslavit uspo-
řádáním turnaje ve stolním tenisu. 

Pořadatelé navázali na tradici v mi-
nulos   oblíbeného Turnaje tří okresů 
a pozvali hráče z vybraných klubů 
z okresů Blansko, Svitavy a Žďár nad 
Sázavou. Okres Blansko reprezento-
vali hráči z Blanska, Kře  na, Olešnice 
na Moravě a Zbraslavce, ze Svitavska 
přijela Polička, ze Žďárska se zúčastnili 
hráči z Bystřice nad Pernštejnem, No-
vého Města na Moravě a domácího 
Rovečného.

28. 12. 2018 se v prostorách tělo-
cvičny ZŠ v Rovečném prezentovalo 
36 hráčů, kteří byli rozlosováni do 4 
skupin. 

Skupiny se hrály systémem každý 
s každým, takže každý hráč odehrál ve 

skupině 7 zápasů. Po určení pořadí ve 
skupinách si to 32 nejlepších rozdalo 
vyřazovacím způsobem o konečné 
pořadí. 

Při konfrontaci hráčů ze tří okresů 
nakonec dominovali hráči z Blanen-
ska. 

Turnaj se uskutečnil v přátelské 
atmosféře a byly k vidění zajímavé 
zápasy s vysokou sportovní úrovní. Po 
rozdání cen se zhruba v 18 hodin spo-
kojení účastníci rozešli. 
Pořadí turnaje:
1. Jakub Pačínek – STK Zbraslavec
2. Michal Petr – KST Blansko
3. Jiří Hertl – Sokol Bystřice n. P.
4. Pavel Těžký – STK Zbraslavec
5. Milan Hrstka ml. – TJ Sokol Ro-
večné

Organizátoři děkují za podporu 
Obecnímu úřadu v Rovečném, TJ So-
kol Rovečné a vedení ZŠ v Rovečném.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 
OBECNÍ ZAMĚSTNANEC

Obec Blažkov přijme do trvalého pracovního poměru zaměstnance na 
pozici – údržbář veřejných prostranství 
Náplň práce: 

Běžná pěstební a těžební práce v obecních lesích, práce s pilou a křovi-
nořezem, opravy a údržba lesní infrastruktury, údržba veřejných prostran-
ství – sečení trávy, drobné opravy, prohrnování obecních komunikací, ob-
sluha komunální techniky.
Požadujeme:
▪ min. vyučen/a 
▪ trestní bezúhonnost 
▪ fl exibilitu a dobrou pracovní morálku
Výhodou: 
▪ vzdělání v oboru lesnictví, nebo prokazatelná praxe v tomto oboru
▪ řidičský průkaz sk. T 
▪ platný průkaz pro práci s motorovou pilou a křovinořezem

Pracovní poměr na dobu určitou jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce 
(v případě pozi  vních pracovních zkušenos   bude dále uzavřena smlouva 
na dobu neurčitou).

Zájemci o nabízenou pracovní pozici volejte vždy až po 14 hodině na 
734 576 864, nebo na 733 326 504. Vybraní uchazeči budou pozvání na 
osobní pohovor. Zájemci o nabízenou pracovní pozici volejte vždy až po 
14 hodině na 734 576 864, nebo na 733 326 504. Vybraní uchazeči budou 
pozvání na osobní pohovor.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
sobota 6. 4. 2019  od 9:00 - 16:00 hod. v KD Dolní Rožínka

 
Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a prodejci. 
Letošní výstavu ozvláštní pokus o překonání republikového rekordu o 

nejmenší ručně upletenou pomlázku.
Na co se můžete těšit:
Zahájení výstavy v 9:00 ▪ Registrace účastníků soutěže O nejchutnějšího 
beránka ▪ Velikonoční dílničky ▪ Velikonoční dekorace-inspirace-možnost vý-
roby vajíček-mrskaček ▪ Soutěže pro dě   ▪ Ukázky velikonočních zvyků-mož-
nost vyzkoušení ▪ Řemeslná výroba s možnos   vyzkoušení ▪ Firma Crhák 
- prodej zahradní keramiky ▪ Zahradnictví Skořenice u Chocně přiveze celý 
sor  ment kvě  n, okrasných keřů a stromků ▪ Ochutnávky cukroví, perníčků 
▪ Přibližně v 14:00 vystoupení dě   národopisného souboru Groš a Rožínka 
▪  Kavárnička s občerstvením ▪  Vyhlášení výsledků soutěže O nejchutnějšího 
beránka cca 15:30

Ceny předá starosta obce pan Z. Horák.  
Těšíme se na Vás

- prodej zahradní keramiky ▪ Zahradnictví Skořenice u Chocně přiveze celý 
sor  ment kvě  n, okrasných keřů a stromků ▪ Ochutnávky cukroví, perníčků 
▪ Přibližně v 14:00 vystoupení dě   národopisného souboru Groš a Rožínka 
▪ KKavavárárniničkčkčkaa a ss obobčečersrstvtvenenímím ▪  VyVyhlhlášášeneníí vývýslslededkůků ssouououtětětěžežeže OOO nnnejejejchchchututněnějšjšíhíhoo 
bebeberárrránknkaaa a cccccccccaaa a 151515:3:3:3:30000

CCeCenynyy ppřřeředádádá ssttataroroooooorooooo ttststststaa a aa bobbobbbobcecece ppppppppppananaaanan ZZZZZZZZ... HHHHoHoHoHHHHHooo árárákkk.kk.    
TěěTěTěTěěTTTěšíšíšííššíšíšímmeeememememmmmmmmmmmmee sssssee e e e nanananaanana VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVásásáásássásáááá
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MIKROREGION

 

Konkurs ZŠ a MŠ Strážek – NEOTVÍRAT!  
 
 

BATŮŽKOVÝ PROJEKT V PROSETÍNĚ
V září se naše školní družina zapojila do Batůžkového projektu 

organizace Mary´s Meals. S touto ak  vitou jsem se poprvé setkala 
v ZŠ Doubravník a hned mne zaujala.

Je to dobročinná ak  vita, která rodinu fi nančně neza  ží, a při-
tom učí dě   sociálnímu cítění. Použité, ale funkční batůžky žáci 
postupně kompletují a na kar  čce se seznamem postupně odškr-
távají vložené věci. 

Naše škola má jen 15 žáků, ale všichni se zapojili (spolu se dvě-
ma holčičkami z MŠ) a podařilo se nám naplnit 17 batůžků. Jejich 
předání – společně s batůžky družiny ze školy ve Štěpánově – při-
jela 23. 1. 2019 natočit i Česká televize a ještě ten den odvysílala o 
projektu krátkou zprávu v Událostech z regionu.

Blanka Hlaváčková - vychovatelka ŠD

Ak  vity Základní školy 
a Mateřské školy Písečné

S dětmi jsme absolvovali několik 
zajímavých akcí a z těch posledních 
to bylo zhlédnu   představení Diva-
dla beze jména, ve kterém úspěšně 
účinkovala i jedna z našich žaček. Také 
návštěva hasičské zbrojnice v Bystřici 
nad Pernštejnem se dětem moc líbila a 
touto cestou bychom chtěli poděkovat 
panu Trávníčkovi, který nás poutavým 
výkladem zasvě  l do každodenní práce 
hasičů. Zcela výjimečné bylo i divadelní 
představení pana Jana Hrubce v Měst-

ské knihovně v Bystřici n. Pernštejnem, 
ve kterém dě   vyslechly čínskou lout-
kovou pohádku, seznámily se s jednot-
livými triky použitými v představení a 
mohly zkusit vodit jednotlivé loutky. 

V úterý 13. 3. 2019 od 7:30 do 
12:00 hodin zveme rodiče i dě   bu-
doucích prvňáčků i ostatní veřejnost na 
Den otevřených dveří v základní škole i 
mateřské škole. 

Webové stránky školy jsou na adre-
se www.zsmspisecne.cz 

Párkové závody 
ve Velkém Tresném

Letošní zima je štědrá na bohatou 
sněhovou nadílku, a proto uspořá-
dal obecní úřad společně se sborem 
dobrovolných hasičů dne 2. února 
2019 lyžařské párkové závody.

Úctyhodný výkon podali dospělí, 
všichni dojeli do cíle ve zdraví, bez 
úrazu. Velmi se snažili   nejmenší 
a kde nestačily jejich síly, pomohli 
rodiče.

Po závodě následovalo párkové 
pohoštění a rozdání diplomů s ma-
lou odměnou. 

Za obecní úřad a SDH
David Pecina
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Soškova 1550 • 592 31 Nové Město n. M. • tel.566 616 659 • solar@solartop.cz • www.solartop.cz 

Kotlíková dotace 2019    

Zvažte optimální zdroj a připravte se na podání žádosti co nejdříve. 
Navrhneme technické řešení, provedeme instalaci, zpracujeme doklady k žádosti o dotaci.

Doporučujeme tepelná čerpadla

- kotle na dřevo
- kotle na pelety
- kondenzační plynové kotle

Další dotované
zdroje: 

   Kontakt:                         tel. 566 560 941                         info@sph-stavby.cz

Společnost SPH stavby s.r.o. se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem hledá vhodného kandidáta na pozici:

• Mechanik - opravář stavebních strojů, dopravní techniky, drobné stavební mechanizace

• Stavební tesař

• Montážník stavebního bednění

• Stavební dělník - montér vodovodů a kanalizaci

• Stavební zámečník

Jedná se o práci na plný úvazek.

Nabízíme: dobré platové ohodnocení

                  příspěvek na dopravu

                  zázemí stabilní firmy

Bližší informace poskytneme zájemcům při osobním jednání.

ŘÁDKOVÁ  
INZERCE

 NOVÁ VANA DO STARÉ, 
bez bourání, záruka 5 let. 
Tel: 608 700 515, www.re-
novacevany.eu

 NABÍDNE MI někdo ke 
koupi dům k trvalému byd-
lení. I novostavbu. Tel. 703 
668 409.

 KOUPÍME byt v Bystřici a 
okolí. Platba v hotovos  . 
Tel. 703 668 427.

 NOVĚ OTEVŘENÝ ob-
chod MEZI KOPCI Vás zve 
k návštěvě. Naši prodejnu 
najdete v Bystřici nad Pern-
štejnem na náměs   vedle 
pošty. Těšíme se na Vás.
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- pestrá práce
- závodní stravování

lakýrník

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 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

Zubní pohotovost Zubní pohotovost BŘEZEN 2019BŘEZEN 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

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

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

BŘEZEN 
2.3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
3.3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
9.3. BLADENT s.r.o., Vra  sl. nám.  449, Nové Město n. M., 566 616 904
10.3. BLADENT s.r.o., Vra  sl. nám.  449, Nové Město n. M., 566 616 904
16.3. MDDr. Věra Šírová, Vra  sl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
17.3. MDDr. Věra Šírová, Vra  sl. nám. 12, Nové Město n. M. 566 616 901
23.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
24.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
30.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
31.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
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