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Anketa 
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

Vážení spoluobčané,
Město Bystřice nad Pernštejnem provozuje městský kamerový systém, 

který obsahuje 14 kamer propojených se služebnou Policie ČR. Systém byl 
budován za přispění dotace z Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina. V le-
tech 2013 a 2018 byl proveden jednoduchý průzkum formou dotazníku. Cí-
lem bylo zjištění stavu a vůbec povědomí o tomto kamerovém systému. Na 
6 jednoduchých otázek (zda se cí  me bezpečně, kde jsou kamery umístěny, 
zda jsme pro rozšíření, zda rozšíření bude mít vliv na bezpečnost, zda se zvýší 
pocit bezpečí v monitorovaných územích,…) odpovědělo cca 130 občanů. 
Součás   byl i návrh občanů, kam dále umísťovat další kamery. Občané vy  -
povali několik lokalit, které jsme následně prověřili s Policií ČR, a na některá 
místa byly kamery umístěny. Pro bližší údaje o anketě můžete oslovit paní 
A. Prudkou z odboru správy majetku a inves  c. Pokud budete mít další pod-
něty ke kamerovému systému, neváhejte se obracet na již zmíněnou osobu. 

Mar  n Horák, místostarosta Města Bystřice n. P.

MONETA Money Bank se rozhodla ukončit 
pobočku v našem městě Bystřici nad Pernštej-
nem (30. 7. 2019). K tomuto kroku přistoupila 
s ohledem na postupující digitalizaci bankovních 
služeb. MONETA Money Bank je připravena své 
klienty obsloužit v pobočce ve Žďáru n. S. na Ná-
měs   Republiky 68/10. 

Otevírací doba pobočka Žďár n. S.
Pondělí 8:30-12:00 13:00-17:30 
Úterý 8:30-12:00 13:00-16:30 
Středa 8:30-12:00 13:00-16:30 
Čtvrtek  8:30-12:00  13:00-16:30 
Pátek 8:30-12:00  13:00-15:30

Bankomat v našem městě zůstane zachován 
a v průběhu měsíce září bude nahrazen novým 
typem bankomatu, který umožňuje pohodlně 
vkládat hotovost.

Od 1. 8. 2019 budete po předchozí domluvě 
obslouženi na pobočce ve Žďáře nad Sázavou.

OZNÁMENÍ

Další informace klientům MONETA Money Bank poskytne nonstop zákaznický servis na tel.:  224 443 636.

Vážení spoluobčané, 
nelegální skládkování je celo-

světový environmentální problém, 
který má komplexní dopady od eko-
nomických až po sociální. Bohužel 
se tento trend projevuje i na území 
města, kde se, dle poznatků pracov-
níků technických služeb, neustále 
zvyšuje počet nelegálního ukládání 
odpadu. Původci těchto skládek 
naprosto nerespektují obecně zá-
vaznou vyhlášku Města Bystřice 
nad Pernštejnem číslo 2/2015 „O 
stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Bystřice nad Pern-
štejnem“ (h  ps://www.bystricenp.
cz/pravni-predpisy - položka č. 77.), (Pokračování na str. 5)

Návštěva u našich přátel 
v Crimmitschau

(Pokračování na str. 16)

Černé skládky

která byla zastupitelstvem města 
přijata k zajištění udržování čistoty 
ulic a jiných veřejných prostranství a 
k ochraně životního prostředí. 

Je nutné upozornit na fakt, že 
ukládání odpadu mimo kontejnery 
a vyhrazená místa k tomu určená 
je porušením defi nované obecně 
závazné vyhlášky, přičemž tento 
delikt může být sankcionován dle 
ust. § 4 zákona číslo 251/2016 Sb. 
o některých přestupcích pokutou 
do výše 100.000,- Kč.  Dále je nut-
né dodat, že do městských nádob 
není možné ukládat živnostenský 
odpad, resp. odpad pocházející z 
podnikání, kdy při porušení tohoto 
zákazu může být uložena pokuta 
řádově vyšší těch uvedených.

Již šest roků vázla spolupráce 
měst Bystřice nad Pernštejnem a 
Crimmitschau. Letos se situace vy-
jasnila. Na postu starosty města 
v Německu došlo ke změně a oka-
mžitě byla zahájena jednání o naší 
další spolupráci. Koncem června 
letošního roku jsme byli pozváni 
k účas   na oslavách, Slavnostního 
otevření nového fotbalového hřiště 
s umělou trávou a k týdnu plážo-
vého volejbalu. Odjel autobus plný 
fotbalistů, který doplnili naši plážoví 
volejbalisté. Dle vyjádření účastníků 

vše proběhlo v přátelské atmosféře 
a všichni se cí  li jako doma. S pa-
nem starostou jsme se dohodli na 
dalších projektech. Jako nejbližší 
vidím účast německých kolegů a 
hlavně žáků škol na Poháru staros-
ty města v atle  ce, který se bude 
v Bystřici konat tradičně v prvním 
říjnovém týdnu. Za vlídné přije   pa-
tří poděkování panu starostovi An-
dré Raphaelovi s manželkou Innes a 
všem jeho spolupracovníkům.

Karel Pačiska
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Sňatky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN  ZÁŘÍ 2019

Jubilan  

ČERVENEC  2019
20. 7. Lucie Bukáčková
           Patrik Pelikán

SRPEN 2019
Štefánie Dostálová 99 let
Ladislav Havlík 92 let
Vlas  mil Brázda 92 let
Quido Künzel 88 let
Marie Čejková 85 let
Marie Dvořáková 85 let
Miloslav Flek 85 let
Vlasta Svobodová 80 let
Ladislav Dudek 80 let
Zdeňka Šejnohová  75 let
Jana Hermanová  75 let
Miroslav Dostál  75 let
Zdenka Smolíková   75 let
Zlata Mlýnková   75 let
Josef Švestka   70 let
Jiřina Batelková   70 let

SILNIČNÍ UZAVÍRKY 2019
1. Úplná uzavírka II/357 v místě okružní křižovatky /ulice Novoměstská, Hornická, K Domanínku/  
 - termín  od 29. 7. do 29.8.2019.
2. Úplná  uzavírka místních komunikací Zahradní v úseku od čp. 257 po čp. 53, ulice Malá branka 
 v úseku od křižovatky s ulicí Zahradní po čp. 28 a ulice Rudolfa Vaška od křižovatky s ulicí Zahradní po čp. 517
  – termín uzavírky od 1. 8. do 30. 9. 2019.
3. Částečná uzavírka sinice II/388 /ulice Vírská a Pod horou v Bystřici nad Pernštejnem/, provoz řízen SSZ –  

 termín od 15. 7. do 15. 11. 2019.
4. Úplná uzavírka silnice II/357 /Masarykovo náměs  / - Vavřinecká pouť: od 10. 8. do 11. 8. 2019, Bystřické  

 hody: od 12. 10. do 13. 10. 2019.
5. Částečná uzavírka sinice III/38711 /Věžná/, provoz řízen SSZ – termín 29. 7. do 30. 11. 2019.
6. Úplná uzavírka silnice III/38815  /Dalečín-Korouhvice - rozděleno do 3. etap/ 
 – termín od 1. 6. do 30. 9. 2019.
7. Částečná uzavírka silnice III/38815 /hráz VD Vír I/ - termín od 1. 4. do 30. 9. 2019.
8. Uzavírka silnice II/387 /Ujčov/: 
  - částečná uzavírka pro vozidla do 3,5 t, provoz řízen SSZ po mostním provizoriu
  - úplná uzavírka pro vozidla nad 3,5 t
9. Úplná uzavírka silnice III/3752 /Sulkovec-Polom/ - termín od 29.7. do 16. 8. 2019.

Sdělujeme všem zájemcům o 
přednášky pořádané v rámci pro-
gramu Univerzity tře  ho věku, že 
první přednáška po prázdninách 
na téma trénování pamě   s lek-
torkou paní Janou Vejsadovou 
se uskuteční  ve čtvrtek 12. září 
2019 ve 13.00 hodin v zasedací 
místnos   městského úřadu. 

Podrobný program na období 
září – prosince 2019 bude zveřej-
něn v zářijovém měsíčníku Bys-
třicko.

Eva Špatková

BYSTŘICKÁ

UNIVERZITA 

TŘETÍHO VĚKU

OZNÁMENÍ

Až do 25. září můžete dát svůj hlas 
do ankety Strom roku a vybrat tak 
strom s nejsilnějším příběhem. Tuto 
anketu pořádá letos již po 18. nadace 
Partnerství. Snahou je podpořit ak-
 vní lidi v péči o stromy v jejich okolí. 

Hlasujte na:  www.stromroku.cz
Při příležitos   ankety Strom roku 

bude v Centru Eden od 7. 8. do 
12. 8. (otevřeno od 09:30 do 18:00, 
od 16:30 se vstupné do areálu nevy-
bírá) umístěna putovní výstava ob-
razů s fi nalisty soutěže, kde najdete 
i místní Chudobínskou borovici.  

Jana Trávníčková

Odbor dopravy
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKA

Z  rady města

Celkem 21 bodů projednávala 
rada města na své, v pořadí deváté, 
schůzi, konané 9. července. Prvním 
bodem bylo rozdělení prostředků 
z grantového programu pro ob-
last spolkové a zájmové činnos  , 
kdy bylo podpořeno šest projektů. 
Rada dále schválila opravu mlhoviš-
tě na MŠ Čtyřlístek, což nebylo pro 
letošek plánováno. Ale vzhledem 
k tomu, že z časových a fi nančních 
důvodů se nebude na MŠ Pohádka 
dělat bezbariérová úprava vstupu, 
tak po konzultaci s paní ředitelkou 
bylo dohodnuto, že uvolněné fi -
nanční prostředky budou použity na 
opravu mlhoviště na zahradě v MŠ 
Čtyřlístek. Jelikož se letos rekonstru-
ují elektrické rozvody, rozvody vody 
a odpadů, bylo by dobré to udělat 
při jednom. Byla oslovena fi rma 
4so   s. r. o., která na školku dodávala 

herní plochu a na MŠ Pohádka rea-
lizovala mlhoviště. Firma provedla 
ocenění kompletní úpravy mlhoviš-
tě s nabídkovou cenou 577 027,- Kč.

Rada byla dále informována o 
přípravě projektování dvou nových 
rybníků v k. ú. Voje  n, i o tom, v ja-
kém stadiu je příprava akce „Pře-
chod přes koleje do průmyslové 
zóny“. V dalším průběhu Ing. Buchta 
provedl radu zákonitostmi nájmu 
či věcných břemen celkem v osmi 
bodech. Ředitel Bystřické tepelné 
s. r. o. Stanislav Loukota předložil 
výroční zprávu za rok 2018, ve které 
konstatoval, že zisk po zdanění činil 
necelých tři sta  síc korun. Ve fi ná-
le rada rozdělila prostředky z fondu 
rozvoje bydlení.

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

-red-

Dne 10. 8. 2019 uplyne 30 let 
co nás opus  la maminka 

a babička 

paní LUDMILA PÁNKOVÁ 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

Stále vzpomíná dcera 
Drahomíra, syn Bohumír 

a celá rodina.

14. 8. 2019 to bude 10 let, co 
od nás navždy odešel můj syn 

JAROSLAV KRONDRÁF

Vzpomínáme – máma, 
sourozenci Petr a Míša.

Dne 12. srpna uplyne 5 let od 
úmr   paní 

KVĚTOSLAVY 
HORNÍČKOVÉ 

S láskou vzpomínají manžel a 
bratr s rodinou.

Dne 24. 8. 2019 uplyne 
10 let, kdy nás opus  l 

pan LUBOMÍR VINKLER 

Stále vzpomíná manželka, dě   
s rodinami a přátelé.

ANI PAN MAČÁK NEPŘIJDE

18. 8. 2019 by se dožil pan 

MIROSLAV SKOUMAL 
z Bystřice n. P. 80 let. Dne 11. 2. 

2019 uplynulo 25 let 
od jeho úmr  . 

Stále vzpomíná manželka, 
syn Miloš, Mar  n a Radek 

s rodinou.

Dne 17. srpna jsou tomu 2 roky, 
kdy se Tvé oči zadívaly v dál, ruka 
klesla, z  chl vlídný hlas, a navždy 
jsi opus  la nás. S láskou na Tebe 
drahá maminko stále vzpomíná-
me, a v našich srdcích žiješ dál.

Paní EMÍLIE SKALNÍKOVÁ 
z Bystřice n. P.

S láskou vzpomínají dcery Anna 
a Emílie s rodinami a syn 

Fran  šek s rodinou.

Po panu Matějkovi odešel další z 
návštěvníků našeho infocentra, pan 
Bohumil MAČÁK (19. 2. 1941 - 9. 7. 
2019). Hodný, skromný, pobožný 
muž chodíval na internet a nikdy se 
nepochlubil svojí dřívější uměleckou 
profesí. Tento zlínský rodák býval 
ceněným fotografem, ale nepřízeň 
totalitního režimu jej přivedla do Pi-
vonic, kde místo další tvorby inten-
zivně hledal cestu k Bohu. Výtvarně 

pak tvořila pouze jeho manželka 
Jiřina (především  art pro  s, 2006 
vystavovala obrazy v Městském 
muzeu v Bystřici) a architektonicky 
dcera Michaela (např. projekt vírské 
kaple Sedmipočetníků, 1998). Když 
se s námi pan Mačák loučil, nikoho 
nenapadlo, že doslova za pár dnů 
odejde na Věčnost. Stalo se 9. čer-
vence 2019 a my nezapomeneme…

-HJ-

MĚL RÁD HORY I ŘEKY
Ing. Jaroslav Matějka (25. 9. 1937 

– 30. 6. 2019) miloval turis  ku, spe-
leologii, ale i parní vlaky, zajímal se o 
lety do vesmíru, staral se o zahrádku 
i rodinu a také o svého veterána, au-
tomobil Lada.

Vystudoval pozemní stavby na 
VUT v Brně a jako pracovní dozor 
působil na nejrůznějších stavbách, 
dohlížel na realizace dálničních i že-
lezničních tunelů a byl pyšný na to, 
že přispěl ke vzniku moderního divu 
Česka, elektrárny Dlouhé stráně. Pře-
zdívka Betonek naznačovala, že jeho 
betony drží dodnes.

Jako vedoucí turis  ckého sdružení 

Mountain Quartet organizoval expe-
dice po Vysokých Tatrách, na Šuma-
vu, Kralický Sněžník, ale i po Vysočině 
či na Pálavu. Probádal velkou část 
Moravského krasu, měl značné vlas-
 vědné znalos   a poutavě je sděloval 

ostatním.
Jedna perlička v podání Jaroslava 

Matějky: Za normálních srážkových 
poměrů vtékají tři přítoky, Bystřice, 
Nedvědička a Hodonínka, do Svratky 
shodným sekundovým průtokem.

Vzdělaný a skromný milovník hor, 
řek a vůbec přírody, Ing. Jaroslav Ma-
tějka, nás opus  l poslední červnový 
den.                                               -red-  

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme zubní lékařce paní MUDr. Miladě Trojákové 
za veškerou péči, vstřícnost 

a chtěli bychom jí popřát mnoho dalších úspěchů 
a především pevné zdraví.

Marie a Hanka Šímovy
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZPRÁVY ZE DVOŘIŠŤ

Objemný odpad a odpad, kte-
rý nepatří do nádob na komunální 
a separovaný odpad, může občan 
města uložit do určitého hmotnost-
ního limitu BEZPLATNĚ (neobčané 
za úplatu) ve sběrném dvoře na ulici 
K Ochozi 666 (otevírací doba Po, St, 
Pá 9-17, Út 7-13, So 8-12). Více na 
http://www.ts-bystrice.cz/downlo-
ad/fi les/cenik_sb_dvur.pdf. 

Úklid těchto „černých skládek“ je 
vykoupen nemalým úsilím pracov-
níků technických služeb a zaplacen 
z peněz nás všech, které by mohly 
být určitě vynaloženy smysluplněji.

Cesty k nápravě vedou dvě: Prv-
ní je AKTIVNÍ, kdy se společenskou 
osvětou, prevencí a výchovou, bude-
me snažit prosadit eliminaci černých 
skládek a změnu myšlení jejich sou-
časných i budoucích původců. Město 
bude tuto dlouhodobější cestu pod-

porovat ak  vní pomocí spočívající 
v zabezpečení míst pro ukládání ko-
munálního odpadu.  

Druhá cesta je PASIVNÍ. Cesta 
sankcí, kterými budou pos  ženi 
všichni zjištění delikven  . Za  mto 
účelem město zvažuje osazení kri-
 ckých míst moderní monitorovací 

technikou (pochopitelně plně v sou-
ladu s předpisy řešícími zpracování a 
ochranu osobních údajů). Ano, i toto 
je, bohužel, cesta.  

Všímaví občané mohou existující 
nebo vznikající černé skládky ohlásit 
na Městském úřadu Bystřice n. P.,
Odboru životního prostředí, tel.: 
566 590 303, případně mohou zaslat 
informaci na e-mail: odpady@bystri-
cenp.cz.

Věřím, že většina z nás má cíl spo-
lečný – mít město čisté. 

Vedení Města Bystřice n. P.

Začátek prázdnin jsme o posledním 
červnovém víkendu zpříjemnili přede-
vším dětem zábavným odpolednem 
na téma Olympijské hry. A jak už to na 
každé olympiádě bývá, zahájení se ne-
obejde bez slavnostního ceremoniálu. 
Ani na Dvořiš  ch tedy nechyběla pro-
menáda několika světových delegací, 
vlajkonosiči s olympijskou vlajkou či 
chorvatský běžec, který přinesl a za-
žehnul dvořišťský oheň. Následovalo 
plnění olympijských sportovních dis-
ciplín. Jednou z nich byla gymnas  ka, 
kde pod vedením Karla Pročky dě   
prováděly kotouly či jiné, někdy až 
„akroba  cké“, kousky. Členové oddí-
lu „Judo pro všechny“ nám předvedli 
ukázky juda i sebeobrany. Vystoupení 
zaujalo některé dě   i dospělé natolik, 
že se chystají navštěvovat od září kurzy 
pana Pročky. 

První část olympijského odpoled-
ne zakončilo dekorování soutěžících 
medailemi a předání zasloužených 
odměn s následným fotografová-
ním na stupních vítězů. Při soutěžích 

Zahájení prázdnin
smíšených družstev dospělých a dě   
se zažila spousta legrace i napjatých 
chvil. V poslední disciplíně tak moc 
napjatých, až se strhalo lano, o které 
se soutěžící přetahovali. Jelikož nám 
počasí opravdu přálo, zakončili jsme 
den vodní bitvou, která neměla vítězů 
či poražených, měla pouze více či méně 
mokré. Sobotní odpoledne se opravdu 
nadmíru vydařilo, za což patří díky ne-
jen pořadatelům, ale i Městu Bystřice 
n. P. a dalším společnostem, které nás 
podpořili fi nančně či věcnými dary.

V sobotu 20. července 2019 se na 
místním výle  š   již sedmým rokem 
konala taneční zábava s Bystřickou 
kapelou band. Přestože v okolí se ko-
nalo několik podobných akcí, místní a 
jejich přátelé si na výle  ště cestu našli 
a každý si večer užil dle svého v rytmu 
hudby a tance či se sklenkou dobrého 
moku.

Přejeme Vám krásný zbytek léta a 
při dalších akcích na Dvořiš  ch se bu-
deme těšit na viděnou!

KCH

SNÍDANĚ S PANEM STAROSTOU

Žáci měli na pana starostu několik 
zvídavých písemných dotazů, na které 
nyní přinášíme odpovědi:

Pane starosto, na jakou věc šlo 
v tomto roce nejvíce dotací?

V roce 2018 – 2019 nejvíce dotací 
čerpaly naše základní školy. ZŠ TGM – 
více než 6 mil. Kč a ZŠ Nádražní – více 
než 7,5 mil. Kč. Celkové inves  ce stá-
ly na každé škole přes 13 mil. Kč. Na 
obou školách se upravovaly odborné 
vnitřní i venkovní učebny. Na ZŠ TGM 
se namontoval výtah.

Jak byste řešil problémy s nepři-
způsobivými, nepracujícími a problé-
movými spoluobčany?

Problémy s nepřizpůsobivými spo-
luobčany řešíme téměř denně. Máme 
tu takovou menší skupinu bezdo-
movců a nepracujících. Snažíme se je 
mo  vovat k jinému způsobu života. 
Provozujeme chráněnou dílnu. Dotu-
jeme rozsáhlou sociální pomoc. Dnes 
je situace, kdy každý, komu to umož-
ňuje zdraví, může najít práci. Zcela 
jednoznačně musím konstatovat, že 
na našem území je na rozdíl od jiných 
lokalit poměrně klid. 

Jak dlouho jste na úřadu?
V úřadu na funkci starosty jsem ne-

přetržitě od 24. dubna 2005.
Neplánujete v Bystřici postavit 

městské lázně?

Městské lázně asi stavět nebude-
me, ale chtěli bychom rozvíjet vyba-
vení venkovního koupaliště, udržet 
stávající vnitřní bazén a přistavět ke 
Sporthotelu  wellness.

Co byste změnil na městě Bystřice 
nad Pernštejnem?

Jsem starostou našeho města již 
více než 14 let, proto se všech změn 
v poslední době ak  vně účastním. 
Mám ohlasy, že se naše město rozvíjí 
velice dobře. Možná bych si přál na 
území města více zajímavých kultur-
ních památek.

Byla by možnost se zaměřit na 
problémy s životním prostředím? 
Například velké množství plastů, kte-
ré se často a zbytečně používají.

Na problema  ku životního pro-
středí se zaměřujeme velmi poc  vě. 
Máme svozovou fi rmu na odpad, 
třídíme, provozujeme sběrný dvůr, 
máme biomasovou kotelnu na dřev-
ní štěpku. Ve školách podporujeme 
osvětu směřující k ochraně životního 
prostředí. Pokud se však nezmění zá-
kony, moc s množstvím plastů nena-
děláme. 

Závěrem bychom rádi poděkovali 
všem žákům i pedagogům za vzornou 
reprezentaci města v zahraničí, za ak-
 vní spolupráci. Budeme se těšit na 

další společné programy. 
MAP II

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

Zubní pohotovost Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2019SRPEN - ZÁŘÍ 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

SRPEN
10. 8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
11. 8. MDDr. Radek Moravec, Žďárská 73, Nové Město n.M., 566 618 060
17. 8. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
18. 8. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 8, Vel. Bíteš, 566 531 645
24. 8. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n.S., 566 690 130
25. 8. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566524 615
31. 8. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
ZÁŘÍ 
  1. 9.MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326

Černé skládky                  (Pokračování ze str. 1)

Na konci června 2019 se na radnici sešlo asi 30 žáků z místních škol s pa-
nem starostou k vyhodnocení proběhlého česko-rakouského projektu Inter-
reg. Projekt jsme vyhodno  li jako zdařilý, pokračovat v další spolupráci máme 
zájem my i rakouská strana. V další čás   setkání byly žákům představeny ak  -
vity projektu MAP II, které se pro příš   školní rok zaměří na rozvoj spolupráce 
s místní samosprávou, otevřený dialog a podporu demokra  cké kultury. 



RŮZNÉ

6. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



RŮZNÉ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       7. strana

SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Střelci Bystřice nad Pernštejnem

V tomto čísle Vám představujeme spolek s tak dlouhou tradicí , že i dnešní „starci“ o něm měli informace již ve svém  mládí. Stávající členové 
spolku nejsou pouze příznivci a nadšenci této dovednos   ale zároveň a někdy především jeho dělníci a organizátoři. Pro případné zájemce je 
částečně umožněno využi   zařízení formou služby, ale tato činnost je spíše okrajová. I těmto nadšencům nezbývá než popřát aby se jim i nadále 
dařilo udržet alespoň svůj stávající standart a případní noví členové byli posilou týmu.

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.com                                                                                                                                                                                                 Za spolkovou komisi - Petr Hanzlík

Zároveň dospělí členové Svazar-
mu chodili střílet z malorážek. Za-
čátky byly velmi skromné. Střílelo se, 
jak bylo dosud zvykem, na „střelnici 
na Chocholouši“. Byl to prostor ve 
vytěženém lomu, kam chodily na po-
vinný výcvik i bystřické školy. Pan Bo-
humil Vostrejž a jeho přátelé tam vy-
budovali závěsné zařízení na terče a 
betonové plochy na ležení. Střelnice 
byla schvalována jako polní střelnice.

Časem začali pomýšlet na krytou 

střelnici, kde by bylo možné v rámci 
okresu pořádat střelecké závody. Do-
posud na závody jezdili na cizí střel-
nice, např. do Doubravníka, Mar  nic 
nebo na Dvořiště v Rožné.

Administra  vní úkony spojené se 
schválením takovéhoto záměru byly 
však neskutečně složité. Pozemek 
byl v užívání státních lesů. Vyřizování 
stavebního povolení bylo zdlouhavé 
a pořád nikam nevedlo, tak zača-
li budovat střelnici v předs  hu a v 
naději, že vše se dodatečně v dobré 
obrá  . Současně probíhalo vyřizová-
ní stavebního povolení, sháněly se 
souhlasy uživatelů a přišel rok 1989. 
Najednou se vše zastavilo, nikdo ne-
chtěl dál něco vyřizovat. Očekávalo 
se mnoho změn, soukromí vlastníci 
se začali domáhat svých práv a ma-
jetků. V roce 1990 zanikl Svazarm, 
nástupnická organizace začala sčítat 
majetek a delimitovala ho fungují-
cím bývalým organizacím. Muselo 
se ale včas o tento majetek požádat. 
Delimitace majetku proběhla podle 
zásady: Kdo využíval majetek před 
delimitací, bude ho užívat, vlastnit i 
po ní.

V té době (6. 11. 1990) vznikl 
Sportovně střelecký klub ve složení 
výboru: Jiří Janoušek – předseda, 
Fran  šek Vobr – jednatel, Milan Pa-
leček – hospodář.

Problém nastal se střelnicí, pro-
tože nebyla dokončena kolaudace 
a nárok na ni začal uplatňovat sou-
kromý majitel. Zákon stanovil, že se 
nevydávají majetky, kde je posta-
veno nějaké sportovní zařízení, a 
proto získání střelnice opřeli o toto 
ustanovení, tedy, že Chocholouš se 
jako střelnice už mnoho let využívá. 
Šlo jen o to opatřit potřebné důkazy. 
Pomohlo, že se našel zápis v městské 
kronice a i jednotlivé školy potvrdily, 
že výcvik ve střelbě probíhal na polní 
střelnici na Chocholouši. Došlo záko-
nitě k soudu, který nakonec vyhráli. 
Tento bod byl klíčový, protože nemů-
že být střelnice na cizím pozemku. 
Všechny další potřebné písemnos   
se vyřizovaly ještě řadu let a vše se 
dokončilo až nedávno.

Velkou zásluhu na vybudování 
střelnice má CHÚ DIAMO, hlavně ve 
formě odkoupení různého vyřaze-
ného materiálu a pomoci některých 
zaměstnanců.

Musím se ještě zmínit o střelcích 
na běžící terč. Tato střelecká disci-
plína byla doménou pana Fran  ška 
Vobra. Vedl velice úspěšný kolek  v 
mladých střelců, účastnil se závodů 
na celostátní úrovni. Postavil svépo-
mocí 2 kusy střelnice pro VzPu BT. 
Bohatou činnost vykazovala i skupi-
na střelců VzPu do 14let pod vede-

ním pana Jiřího Janouška a Antonína 
Lišky. Svoji „základnu“ měli na I. ZDŠ 
v Bystřici n. P. Vyhrávali pravidelně 
okresní soutěže a postup si vybo-
jovali až do celostátních soutěží. Po 
dosažení potřebné věkové hranice 
přecházeli na střelbu z malorážky. 
Část těchto mladých střelců začínala 
na „Domečku“ pod vedením pana 
Antonína Ráčila. Zájemce o střelbu 
z pistole trénoval pan Antonín Liška.

V novodobé historii stojí za zmín-
ku pořádání čtyř závodů na střelnici 
a jednoho závodu v kulturním domě 
VC Bystřice n. P. ze vzduchových 
zbraní. O naše závody je mezi střel-
ci z širokého a dalekého okolí velký 
zájem, což dokazují účas   na jednot-
livých akcích.

Naše střelnice taktéž nabízí střel-
bu pro veřejnost každou lichou so-
botu po tel. objednání. Přípravu na 
prak  ckou část získání ZP (rozborka, 
zborka, střelba). Pro ty, kteří nejsou 
majitelé ZP zapůjčení zbraně a od-
bornou instruktáž. Kontakt na nás 
najdete na nástěnce, která je umís-
těna na budově bývalého Svazarmu 
nebo v bystřické inforočence.

Zpracováno ze vzpomínek spo-
luzakladatelů střeleckého klubu 
Jirky Janouška a Antonína Lišky.
Oto Musil, předseda SSK Bystřice n.P.

Začátky střeleckého sportu v 
Bystřici nad Pernštejnem se po-
hybují někdy kolem roku 1975. 
Členové Svazarmu, kteří se tehdy 
věnovali sportovní střelbě, byli 
p. Bohumil Vostrejž, p. Fran  šek 
Konečný, p. Adolf Šafář, p. Jarmil 
Moravec a další. Předsedou byl p. 
Milan Tomášek. Střelecký sport se 
jako jiné technické sporty provo-
zoval jen pod hlavičkou Svazarmu. 
Svazarm zároveň podporoval čin-
nost svých členů materiálně. Dů-
raz byl kladen i na činnost mlá-
deže. Bohumil Vostrejž vedl stře-
lecký kroužek na I. ZDŠ v Bystřici 
n. P. Postupně se zapojovali další: 
p. Jiří Janoušek, p. Antonín Liška, 
p. Jaroslav Metela. Po tragickém 
úmr   Bohumila Vostrejže převzali 
tuto činnost s mládeží naplno.

Jak to bylo se síťovkou?
Při nedávné prezidentské návštěvě 

Bystřice nad Pernštejnem prohlásil 
Miloš Zeman, že v našem městě byla 
vynalezena síťovka a že se zde její au-
tor, kterého nejmenoval, narodil.

Jak zaznamenala média, Zeman 
vždy dává na odiv, co o navš  veném 
městě ví. A prý si tentokrát pořádně 
naběhl.

Jaká je tedy skutečnost? Znalec ruč-
ního síťování a vynálezce Vavřín Krčil 
(1895 Aspang–1968 Langen) bystřic-
kým rodákem není. Narodil se v Ra-
kousku a zemřel v Německu, většinu 
života však prožil na Vysočině, kde 
vybudoval základnu své výrobní sítě. 
Vyvážel po Evropě, ale i do severní 
Afriky a Ameriky. Zdokonalil síťkované 
tašky pokud jde o jejich trvanlivost a 
získal na ně vlastní patent č. 91725 (v r. 
1941, ale jen na technické řešení ucha 
tašky). O patent na celou síťovku ne-
žádal kvůli chybějící hotovos  . Ale už 
nejpozději v roce 1926 nákupní síťov-
ku vyráběl, ale nikoliv v Bystřici, ale ve 

Žďáře a v sousedním Stržanově. Zave-
dl výrobu i dalších druhů síťovaného 
zboží: hedvábné síťky na vlasy, závoje 
na ochranu účesu, síťky na míče a ku-
ličky i síťky na dámská kola, rybářské 
a tenisové sítě. V roce 1956 zřídil a 
vedl v Bystřici pracoviště Pernštejn na 
výrobu ručně síťovaných a vyšívaných 
záclon. Kromě řady předních výtvarnic 
měla podíl na výborných výsledcích i 
Krčilova žena Marie, autorka např. 10 
metrů dlouhé síťoviny Horácká svat-
ba. Za sedm roků činnos   vybavilo 
pracoviště pod Krčilovým vedením víc 
než sto hotelů a lázní v republice vyso-
ce kvalitními a umělecky hodnotnými 
ručně síťovanými a vyšívanými záclo-
nami. V listopadu 1963 převzal vedení 
pracoviště Pernštejn jeho syn Oldřich 
(1928–1975) a z Bystřice je přemís  l 
do nedalekého Víru, kde bylo v pro-
vozu do Oldřichovy předčasné smr  . 
Sochou Síťovka (2016) vzdal vynálezci 
poctu sochař Jiří Plieš  k, najdete ji na 
žďárském náměs  .

Vynálezcův vnuk Ing. Roman Krčil 
je vedoucím úředníkem na žďárské 
radnici a dušuje se, že nosí síťovku 
neustále u sebe. K událos   s preziden-
tem se vyjádřil jednoznačně: „Děkuji 
za okamžitou reakci,  byť jsi to odnesl 
označením za agenta Žďáru a bylo   
vytknuto, že podporovat svou „věc“ je 
třeba všemi prostředky, tedy i lhaním, 
konečně, jak jsme tomu u Zemana 
zvyklí. Vyjádření Zemana mě nepře-
kvapuje, on ukázal už při prezidentské 

volbě, že populismu a lži je třeba pod-
řadit vše. Jen bych k tomu řekl, což Ze-
man opomněl dodat, že onen samo-
statný podnikatel děda byl Zemanem 
podporovanými komunisty 4 roky věz-
něn, byl mu ukraden všechen majetek 
a on a celá rodina byla vystěhována 
z domova, kam se už nikdy nevrá  la.“

Tolik tedy ke kauze síťovka. Roman 
Krčil vydal její pohlednici, která je 
k dostání v TIC Žďár n. S.

Hynek Jurman
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ TGM vykročí do nového

EKOLOGICKÉ AKTIVITY na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Naše škola je dlouhodobě zapoje-

na do mezinárodních projektů Globe 
a Ekoškola. Každoročně připravuje-
me „Výuku v přírodě“ na Vrchové 
v Karasíně ve spolupráci s VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P., která se uskutečnila 
dne 13. 5. 2019. Žáci a studen   zde 
zkoumají přírodní poměry krajiny, učí 
se měřit výšku a průměry stromů, 
využívají techniku na meteorologic-
ká měření a provádí údržbu stromů 
v místním lesoparku.

Dne 12. 6. 2019 jsme s žáky 9. roč-
níků ve spolupráci s  MAP Bystřice 
n. P. připravili „Den přírody pro MŠ“ 
v parku před naší školou již po druhé. 
Na jednotlivých stanoviš  ch dě   plni-
ly úkoly, které souvisely s tématy Eko-
školy, jako je například voda, energie, 
odpady, poznávání rostlin, živočichů 
a elektrospotřebičů. Na obě akce si 
připravil  zajímavé  besedy pan Petr 
Juračka z Lesního společenství obcí 
s.r.o., kterému  m děkujeme. 

Co bylo pro nás důležité v letošním 

školním roce?
Obhajoba 5. meziná-

rodního  tulu Ekoškola. 
A co tomu předcháze-
lo? Dne 26. 2. 2019 na 
naší škole proběhl au-
dit vzdělávacího centra 
TEREZA Praha, ve kte-
rém jsme museli spl-
nit jednotlivá bodová 
kritéria témat Ekoškoly, 
aby tento  tul škola 
získala. Ekotým i celá 
škola zvládla vše na 
výbornou a odměnou 
nám bylo slavnostní 
udělení tohoto  tulu 
ve Valdštejnském palá-
ci v Senátu v Praze dne 
18. 6. 2019. Udělování 
 tulu se zúčastnily zá-

stupkyně Ekotýmu Nancy a Valen-
týna Balievovy, které pohotově re-
agovaly na kladené dotazy a dobře 
prezentovaly naši školu. Naše eko-

Více než půl roku trvaly v základní 
škole T. G. Masaryka akce spojené 
s projektem IROP „Revitalizace in-
frastruktury ZŠ TGM Bystřice nad 
Pernštejnem“. Dokončovací práce 
se protáhly až k samému konci mi-
nulého školního roku, a tak bude 
využi   všech zrekonstruovaných 
prostor v plném rozsahu možné až 
od školního roku nového. Žáci i vy-
učující již mohli používat více než 
sto nových počítačů a další techniky 
včetně zmodernizované interneto-
vé sítě a nového serveru. Rovněž 
veškeré úpravy umožňující bezbari-
érový přístup do prostor školy byly 
úspěšně dokončeny. V září se pak 
otevřou poprvé dveře do novotou 
vonících odborných učeben chemie, 
cvičné kuchyně a venkovní učebny. 
Po mnoha letech mohou znovu začít 
práce na školní zahradě.

Do nového školního roku se 
výrazně promítne nový způsob fi -

nancování regionálního školství. 
Využijeme nabízených možnos   
především k rozšíření počtu hodin 
dělených předmětů v cizích jazycích, 
matema  ce, českém jazyku. Per-
sonálně posílí naše řady čtyři noví 
vyučující. Výuka matema  ky podle 
profesora Hejného postoupí na dru-
hý stupeň, díky tomu dojde k úpravě 
školního vzdělávacího programu. Po 
zdárném ukončení projektu Šablony 
1 s dotací téměř 1.200.000,- Kč vyu-
žijeme fi nančních prostředků z Šab-
lon 2 ve výši přes 1.600.000,- Kč.

Výčet všeho nového by mohl 
pokračovat, ale není to to nejdů-
ležitější. Škola je o lidech – žácích, 
pedagogických i nepedagogických 
pracovnících, rodičích – a o tom, jak 
spolu umí komunikovat, jak dokáží 
spolupracovat. Přejme si, aby ve 
škole i v domovech dě   vládla spo-
kojenost a radost.

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

 Vážení rodi e, 
 editelství Základní školy Byst ice n. P., Nádražní 615 

 

oznamuje, že za átek školního roku 2019 – 2020 bude zahájen 
v pond lí 2.9.2019 v 8:00 hodin pro žáky 2. – 9. ro ník  

(psací pot eby a p ez vky s sebou) 
 

a slavnostní uvítání žák  1. t íd prob hne v 9:00 hodin   
v projektové místnosti (vchod družiny). 

 

Zájemci z ad prv á k  o školní družinu se dostaví v 8:30 hodin 
do projektové místnosti. 

logické ak  vity město podporuje a 
 tul s námi převzal zástupce města 

Bystřice n. P. pan místostarosta Mgr. 
Mar  n Horák.

Koordinátorky Ekoškoly 
Dagmar Pivková

a Hana Kopecká - ředitelka  školy
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Putovní letní kino – srpen 2019

2.8.
Vír

2.8. Vadí nevadí
 

2.-4.8.

2.-4.8.

2.-3.8. 

9.8.
Vír

 

10.8.  
cca v 19:

9.-10.8.
Domanín 

16.8. 
Vír

16.-17.8.  

16.-17.8.

16.-17.8.

16.8.
Again

17.8.
Bor

23.8.
Vír

23.-24.8. 

23.-24.8.
Lísek

23.-24.8.
Karasín

30.8.
Vír

30.-31.8.

31.8.

31.8.

SRPEN

ZÁJEZD VE STOPÁCH 
KARLA IV.

Turis  cké informační centrum v Bystřici n. P. po-
řádá další poznávací zájezd po blízkém okolí. Před-
pokládaná trasa: Bystřice – Vír – Rovečné – Bystré 
– Starý Svojanov – Vítějeves – Brněnec – Letovice 
– Kunštát. Předpokládaný termín: 17. září 2019.

Zajímavou zastávkou bude především chrám 
sv. Mikuláše ve Starém Svojanově. Chlubí se 
šindelovou střechou a freskami ze 14. stole  . 
Během honů jej měl navštěvovat i císař římský 
a král český Karel IV. Ani bývalá Schindlerova to-
várna v Brněnci nebude zastávkou k zahození. Je 
už sice v troskách a není bezpečné do ní lézt, ale 
stejně stojí za vidění místo, kde Oskar Schindler 
zachránil za války  sícovku Židů. Kdo by neznal 
fi lm Schindlerův seznam! K tomu v Bystrém vzpo-
meneme všechny dobré rodáky a ve Vítějevsi 
spatříme kostel sv. Kateřiny s pozoruhodnou věží 
s dřevěným patrem. Prý se tu narodil i král…

V Letovicích či Kunštátu se občerstvíme a i ces-
tou mnohé uvidíme. Přihlášky přijímá TIC v Bystři-
ci n. P., předpokládaná cena 200.- Kč.

-HJ-

Jaromíra Knoblochová

O SVRATCE 
– RUSALCE

Prodejní výstava obrazů s téma  kou  
nejen řeky Svratky

Galerie Na Staré hospodě v Záskalí u 
Štěpánova

Víkendy od 13. 7. až do 1. 9. 2019 vždy 
10:00 – 18:00

Svratka, páteřní řeka Bystřicka, vždycky láka-
la umělce. Kdysi i Terezu Novákovou, která o ní 
napsala pohádku O Svratce-Rusalce. Jak dívčina 
Svratka váhala mezi sestrami Čechií a Moravěnkou, 
až se přece jen vydala na Moravu, kde v úpalu nížin 
nakonec zahynula.

Angažované krajinomalby varující před mož-
ným zánikem řek tvořila ak. malířka JAROMÍRA 
KNOBLOCHOVÁ už v době výstavby dukovanské 
elektrárny. Nyní se inspiruje řekou Svratkou a na 
jejím břehu, v Galerii na Staré hospodě v Záskalí 

u Štěpáno-
va, nabízí 
k vidění i 
prodeji svoje 
obrazy. Kaž-
dou sobotu a 
neděli až do 
1. září vždy 
od 10:00 do 
18:00 hodin.

-HJ-
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POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás v příš  ch číslech provede pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs   jsou 

zaznamenány již v 16. stole   za pánů z Pernštejna. Dr  vá většina pochází z konce 19. a začátku 20. stole  . Tiskem vycházely již za první republiky (Kalábovy 
pověs  ) a většinu z nich máme uchovánu v pozůstalos   bystřického písmáka pana Josefa Pavelky. Pan Pavelka pověs   poc  vě zaznamenal, tak jak je slyšel 
a Vy je budete moci číst v lidovém nářečí.  Každá pověst bude označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl.

DIVOŽENKA U BUKOVÝHO
Lidé tu vídali i divoženky. To se třeba dělalo na poli a divoženky, kde se 

vzaly tu se vzaly, vyskočily na mez, tancovaly a přitom si zpívaly:“Neumejvej 
nohu nohou, neper kašu trojí vodou“. Ty divoženky byly malý jako děcka ale 
měly velký hlavy. Povím vám jeden skutečnej případ co se skutečně stal. To 
sem byla ešče doma v Bukovým jako malá a uš to naša maminka vypravo-
vala. To prej byla nějaká Běhonková, vokopávala na poli japka /bramboryú 
a měla tam v konoušce narozený děcko. Tu jak byla vobrácená zádama ke 
konoušce, přišla pomali divoženka a děcko Běhončino si vzala a dala tam 
svý. Dyš Běhonková chtěla dat děcku pit, poznala že je to děcko divoženky 
a proto se polekala ale pit mu nedala a jak se spamatovala vodešla vod ko-
noušky a šla kopat. Tu děcko začalo křičet, ale Běhonková jakoby neslyšela 
kopala dál. Měla ščes  , že děcko nevzala, divoženka to všecko pozorovala za 
mezou a myslela si:“To je zlá mama, tej děcko nenechám“ a děcko si vzala 
a do konoušky vrá  la Běhončino. Dyby bejvala dala děcku pit, tak uš se ho 
nikdo nezbavil a svý by už neviděla.

(Podle Marie Zelené ze Zlatkova narozené 1867 v Bukově zapsal Josef Pa-
velka 1958)

POVĚST O VLČÍ JÁMĚ ZA  KARASÍNEM
Za Karasínem směrem k Víru na horském výběžku uprostřed lesů je jáma, 

zvaná vlčí. Je to velký důl, který jistě v dřívějších dobách byl ještě hlubší než 
dnes. O této jámě se mezi lidem koluje pověst, podle které prý se v našich 
lesích potulovalo v dávných dobách mnoho vlků, kteří dělali zejména škody 

na dobytku a ohrožovali i obyvatele. Na jejich chytání byla vykopána tato vlčí 
jáma, povrch byl nenápadně pokryt větvemi a klestem s návnadou. Přiláka-
ný vlk se propadl a zůstal v jámě až přišli lesní zaměstnanci a ubili jej. Jáma 
je těsně u cesty, že prý jednou jeden muzikant, když se vracel v noci z Víru 
od muziky a neviděl maskovanou jámu propadl se do ní. Před ním tam byl 
právě chycen vlk. Oba se polekali a měli strach jeden z druhého a  skli se 
každý k jiné stěně jámy. Muzikant měl na zádech svůj hudební nástroj a sun-
dal jej tedy ze zad a dal před sebe jako ochranný š  t. Vlk vrčel a tu muzikant 
možná náhodou vydal zvuk a vlk okamžitě z  chl. Tu v zoufalém strachu, když 
vlk se počal chova   podezřele a vrčel, muzikant zahrál a vlk se opět skrčil 
do svého kouta. Tak milý muzikant pro svoji sebeochranu hrál vlkovi až do 
rána. Když lesní dělníci šli kolem rřáno do práce a slyšeli „zoufalou muziku“ v 
jámě, přiběhli blíže a když poznali co se v jámě stalo spus  li do jámy žebřík, 
který při jámě byl od lesního personálu připraven a zachránili nešťastného 
muzikanta. Potom teprve ubili vlka. Již dávno u nás vlci nejsou, ale jámě se 
dosud říká vlčí.

(Podle Anny Horníčkové z Karasína rozené Herníkové ročník 1872 zapsal 
Josef Pavelka roku 1953)

Poznámka:Tato vlčí jáma nebyla dosud prozkoumána. Nebylo v ní kopá-
no, aby se zjis  lo nejde-li o „vlčí jámu“ to  ž polní pec z přirozeným tahem 
vzduchu na primi  vní tavení rudy. Terén (svah) a spleť cest kolem, zbytky 
uhlí po milířích a jiné důkazy nám nu   tuto domněnku. Pozůstatky po do-
lování a výrobě železa je pověst o sedmi bratřích, název bývalých hamrů, 
paseka „Uhlířka“, Červená skála – zbarvená od železa. Josef Pavelka

KONEC MĚSTSKÉHO ZASTUPI-
TELSTVA V ROCE 1938

Rok 1938 přinesl nejen zradu 
spojenců a chmurné vyhlídky pro 
naši republiku, ale prapodivné věci 
se děly i v Bystřici nad Pernštejnem. 
Město pos  hly problémy ekonomic-
ké, ale i poli  cké. Či spíše řekněme 
mezilidské.

Na 12. červen byly vypsány obec-
ní volby, ale protože bylo 20. výročí 
vzniku samostatné republiky, při-
stoupily k tomu mnohé obce svéráz-
ně. Pokud postavily jednotnou kan-
didátku a žádná jiná nebyla podána, 
volit se nemuselo. Mandáty získali 
automa  cky lidé z kandidátky, takže 
záleželo, co se při sestavování lis  ny 
vyjednalo. Ve Žďáře či Novém Měs-
tě na tenhle experiment nepřistou-
pili, v Bystřici však ano.  

Napoprvé to sice 21. 5. 1938 
nevyšlo, ale o týden později přece 

jen starosta Veselý dohodu o man-
dátech vyjednal. Lidová strana jich 
získala 10, živnostenská 8, republi-
káni-agrárníci, sociální demokraté, 
národní socialisté i komunisté po 3. 
K dohodě došlo jen díky tomu, že se 
jednoho mandátu vzdali Bohumil 
Hutař za národní sjednocení a Josef 
Dvořáček za fašisty. A protože do 29. 
května nebyla žádná další kandidát-
ka podána, dohoda pla  la a volby 
nebyly!

Až 1. července se sešlo všech 
30 zastupitelů, aby zvolili starostu, 
jeho zástupce a radu. A tehdy došlo 
k překvapení, když 19 hlasů na funk-
ci starosty získal lidovec Julius Flek, 
za  mco dosavadní starosta Fran-
 šek Veselý jen 11 hlasů. Dali mu 

je zřejmě živnostníci a republikáni-
-agrárníci, neboť právě   se odmítli 
dalších voleb zúčastnit a z místnos   
odešli. V knize o Bystřici z roku 1980 

jsou označeni jako „reakční blok“. 
Zbývajících 19 členů zvolilo 1. ná-
městkem starosty Josefa Smetanu, 
2. náměstkem Karla Hampla a zvo-
lena byla i rada.

Poslední schůze starého zastu-
pitelstva se měla konat 25. 7., byla 
však zrušena. Na 1. srpen pak svolal 
nový starosta 1. schůzi nového za-
stupitelstva, na ni se však dostavilo 
jenom 16 členů. Tedy ani ne dvě 
tře  ny všech členů zastupitelstva. 
Nemohli se proto usnášet a schůze 
byla rozpuštěna. Současně 10 kan-
didátů (2 republikáni-agrárníci a 
8 živnostníků) vystoupilo ze svých 
stran, a  m pozbyli mandátu. Dne 
10. 8. se vzdal mandátu i poslední 
republikán. Starosta svolal 2. schůzi 
na 6. 8. 1938, tentokrát se dosta-
vilo 17 členů. Nyní se dalo už vše 
odhlasovat nadpoloviční většinou 
přítomných. Tímto způsobem byli 

zvoleni náhradníci do zastupitelstva 
(5 lidovců, 2 národní socialisté, 1 
sociální demokrat a 1 komunista). 
Stále tedy chyběli poslední dva, ale 
zápisy ze schůze více neuvádějí.

V bodě 20 d) podal starosta zprá-
vu o hospodaření městské cihelny. 
Ekonomické problémy především 
s cihelnou vedly k hospodářskému 
bankrotu a ani v zastupitelstvu neza-
vládl soulad. Kronikář se však o pro-
blémech vůbec nezmiňuje, a také 
poslední pamětníci o tomto období 
raději mlčeli. Výsledek se dá dohle-
dat pouze v archivech, byl razantní a 
pro období druhé republiky nepříliš 
překvapující. 

Dne 7. prosince 1938 bylo Zem-
ským úřadem v Brně rozpuštěno 
obecní (městské) zastupitelstvo a 
výnosem Okresního úřadu v Novém 
Městě na Moravě ze dne 15. pro-
since 1938 byl vládním komisařem, 
do nových voleb, k nimž už ale ne-
došlo, jmenován účetní adjunkt a 
přednosta účtárny okresního úřadu 
v Novém Městě, pan Jaroslav Janov-
ský. Ten odešel na vlastní žádost 2. 
9. 1939 a vystřídal jej Josef Najmr, 
majitel drogerie v Bystřici. Tento 
vedl správu města až do roku 1945, 
neboť územní samospráva byla na 
okupovaném území prak  cky zlikvi-
dována a žádné volby se už během 
války nekonaly. Běžnou agendu vyři-
zoval tajemník v městské kanceláři.

Hynek Jurman

MĚSTO NA BYSTRÉ VODĚ VYJDE BRZY

Na konci roku 2010 vyšla kniha o osudech našeho města pod názvem 
Na bystré vodě. Bystřice nad Pernštejnem. Možná si ještě vzpomenete na 
nega  vní kampaň, kterou spus  l jeden zhrzený občan, který knize proro-
koval naprostý zmar. Stal se však opak, čtenáři knihu přijali kladně, 1 000 
ks se rozebralo a už několik let není k mání ani kus.

Nedávno se podařilo získat krajský grant a i díky němu vyjde kniha 
koncem letošního léta podruhé. S nepatrně změněným názvem a s mír-
ně upraveným obsahem. Něco se z původního vydání vypus  lo, něco se 
přidalo, jiné aktualizovalo a zahrnuto bylo nově i období posledního de-
se  le  .

Dnes přinášíme na ukázku jednu novou kapitolku. Sice ve zkrácené po-
době, ale přesto odhaluje zapomenutou událost z nedávné minulos  . O 
knize ještě budeme podrobněji informovat.



Bystřický publicista, 
jeskyňář a nožíř Ing. Fer-
dinand Šmikmátor píše 
zajímavé knihy, přednáší 
a rád fi lozofuje. Dnes 
pokračujeme v přemí-
tání o životních hodno-

tách. V  štěných médiích, především 
v magazínech s televizní přílohou, 
nalézám hovory s různými „celebrita-
mi“, které ale vůbec neznám. Přitom 
si troufám říci, že docela slušně sleduji 
různé oblas   našeho života, přede-
vším poli  ku, kulturu, sport. Protože 
je mi však líto věnovat různým Ordi-
nacím, Ulicím, Poutům a nevím jak se 
všechny ty jednoduché seriály jmenu-
jí jen jedinou minutu ze svého života, 
nemohu samozřejmě znát údajné ce-
lebrity, které před kamerou pronesou 
banalitu ve smyslu: Paní, nesu vám 

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       11. strana

RŮZNÉ

Zajímavé čtení o našem okolí - 8 VESELÍ SE STALO …
OSUDY „STATEČNÉHO“ ROZVĚDČÍKA  (pokračování)

Pavel Mina-
řík se narodil 29. 
června 1945 v 
Brně, vyučil se 
e l e k t r i ká ře m , 
později pracoval 
jako osvětlovač a 
zvukař v divadle 

Drak v Hradci Králové a jako hlasatel 
Československého rozhlasu. Od roku 
1967 byl tajným spolupracovníkem 
StB s krycím jménem Ulyxes a později 
Play. V roce 1968 se stal pracovníkem 
Sboru národní bezpečnos  . Ta ho 
vyslala do Západního Německa, kde 
pracoval v Mnichově jako redaktor 
americkou vládou fi nancovaného Rá-
dia Svobodná Evropa až do roku 1976, 
kdy se vrá  l do Československa, aby 
byl komunis  ckým režimem využit 
pro diskreditační kampaň pro   Rádiu 
Svobodná Evropa. Během svého pů-
sobení v rádiu několikrát navrhoval 
akci, při níž by výbuchem nálože bylo 
vyřazeno z provozu pět vysílacích sta-
novišť Svobodné Evropy. Akci nakonec 
neuskutečnil, ale v dubnu 1981 se o ni 
pokusila tajná služba Securitate Ni-
colae Ceausesca, při čemž byli výbu-
chem zraněni čtyři lidé. 

V letech 1976 až 1981 vystudoval 
Minařík ekonomii na Státní univerzitě 
v Kyjevě. Po návratu ze Sovětského 
svazu pracoval v časopise Signál, který 
vydávalo Ministerstvo vnitra.  V roce 
1985 se stal jeho šéfredaktorem. V 
roce 1986 získal hodnost plukovníka a 
v prosinci 1989 se stal členem širšího 
vedení Komunis  cké strany Českoslo-
venska.  

O Pavlu Minařikovi a jeho působe-
ní v Rádiu Svobodná Evropa vznikla 
oslavná komunis  cká propagandis-
 cká píseň Bohuslava Myslíka Dopis 

Svobodné Evropě, kterou nazpíval 
Josef Laufer. Text písně bude už nej-
spíš vždy přičítán jejímu interpretovi, 
muzikálovému zpěvákovi a celebritě 
nejrůznějších večírků. Možná jej však 
napsal režimní veršotepec Václav 
Hons, v té době redaktor rozhlasové 
stanice Hvězda a člen tehdejších cen-

zurních orgánů nazývaných schvalova-
cí komise.

Kapitána Minaříka pod krycí zkrat-
kou KaMin zmiňuje Karel Kryl ve své 
písni Synonymická: 

A já jdu s nimi, nejsem outsider,
ač sedím v baru, piju tramín,
já získal profi l jako Bre  schneider
a dneska říkají mi KaMin.

Z pera komunis  ckého kapitána 
StB Pavla Minaříka vzešlo dílo rozho-
vorů Návrat rozvědčíka. On sám pak 
napsal knihu Pohled za oponu (Nakla-
datelství Smena, 1987), která vyšla ve 
slovenš  ně. Coby šéfredaktor Signálu 
si pak ještě (jako přílohové čtení k to-
muto časopisu) vydal brožurku Alasca 
House (Naše vojsko, 1988). Redak-
torka Jana Soukupová je hodno  la 
s odstupem 30 let. Ve všech svých lite-
rárních výtvorech Minařík líčí jedno a 
totéž: svůj těžký, statečný, neochvějný 
a konspira  vní boj pro   imperialis  c-
kému nepříteli v zahraničním rádiu, 
jehož necenzurované zpravodajství 
poslouchali lidé v jinak takřka herme-
 cky uzavřené Československé sociali-

s  cké republice druhé půle 20. stole  .
Z dnešního pohledu jde o docela 

neuvěřitelné čtení, nejen prkenně i 
šroubovaně psané, jak bylo pro teh-
dejší poli  ckou publicis  ku zvykem, 
ale také plné očividné nenávis   i 
opravdového nesmiřitelného ne-
přátelství. Až se Soukupová nemůže 
ubránit myšlence, že některé knihy 
by měly být trestné, a to i po mnoha 
letech a nepromlčitelně.

V roce 1990 odešel Minařík z mi-
nisterstva vnitra a stal se soukromým 
podnikatelem. Založil bezpečnostní 
agenturu Mink, na niž mu několika 
sty  síci korun přispěla Komunis  cká 
strana Československa. Později fi gu-
roval jako jednatel nebo společník ve 
fi rmách Invest Commercional Consul-
 ng a IGSL-CZ.

V roce 1993 byl odsouzen ke čty-
řem letům vězení za přípravu pumo-
vého atentátu v sídle Rádia Svobodná 
Evropa v Mnichově. Tento rozsudek 

však nenabyl právní moci. Nakonec se 
mu podařilo vyvléct ze všech činů pro-
  Rádiu Svobodná Evropa i z přípravy 

pumového útoku. 
Minařík se po revoluci vrhl na pod-

nikání, jenže to špatně skončilo. V 
březnu 2009 byl odsouzen na čtyři a 
půl roku odně   svobody za pojišťovací 
podvod spáchaný v roce 1996. Na po-
jišťovně požadoval vyplacení 40 milio-
nů korun za náklad op  ckého vlákna, 
které shořelo při údajné dopravní ne-
hodě na Ukrajině. Soud však dospěl k 
závěru, že havárie byla fi ngovaná a ná-
klad měl jen minimální hodnotu. Šest 
a půl milionu korun, které Minařík 
podvodem získal, měl vrá  t pojišťov-
ně Koopera  va. Minařík se na místě 
odvolal a případem se zabýval Vrchní 
soud v Olomouci, který 29. září 2009 v 
odvolacím řízení odsoudil Minaříka za 
podvod na šest let do vězení s ostra-
hou. Po 11 letech tahanic tak musel 
do basy. 

Po propuštění z vězení ale Minaříka 
dos  hly rodinné problémy. Kvůli nim 
se rozhodl sáhnout si na život. Dne 
7. února 2017 se v médiích objevil 
divoký  tulek: Bývalý agent Minařík 
půjde po nepovedené sebevraždě 
opět do vězení. Obsah zaváněl čer-
ným humorem.

Minařík musel i ve svých dvaase-
dmdesá   letech znovu do vězení. Za 
nepovolené ozbrojování ho tam na 
čtyři měsíce poslal 
brněnský městský 
soud. Minařík se to  ž 
na konci roku 2015 
pokusil o sebevraždu, 
jenže si k tomu vzal ne-
legálně drženou zbraň. 
Vzhledem k tomu, že 
byl v době, kdy zmáč-
kl spoušť, ve zkušební 
době po podmíněném 
propuštění za pojistný 
podvod, soudu nezby-
lo než mu uložit trest 
vězení. 

Nelegální ozbrojení viděl rozvědčík 
po svém. 

„Na dveřích bytu jsem našel nejpr-

ve sáček s náboji, potom sáček s pis-
tolí. Ztra  l jsem nad sebou kontrolu. 
Řekl jsem si, že je to nějaký vzkaz, ale 
nevěděl jsem od koho. Je pravda, že 
jsem v životě poznal mnoho lidí, kteří 
by se mi chtěli ms  t,“ vysvětlil u sou-
du Minařík, kterak se dostal ke zbrani, 
již následně na jednom z brněnských 
hřbitovů obrá  l pro   sobě.

Soudce Ondřej Klusák podle svých 
slov neměl jinou možnost než Minaří-
ka poslat do vězení. „Podmínka nepři-
padala v úvahu, když byl zrovna v pod-
mínce. Zvažoval jsem i peněžitý trest, 
ale vzhledem k tomu, že je starobním 
důchodcem a bydlí v bytě Červeného 
kříže, nepřipadalo to v úvahu. Nezby-
lo nic jiného než vězení,“ konstatoval 
soudce.

Pokutu by soud nevymohl, Minařík 
je to  ž opuštěný, nemajetný stařec, 
jehož příjmy stačí akorát tak na živo-
ření v sociálním bytě Červeného kříže.

Vzpomeňme, co kdysi tvrdil Mina-
řík o jiných: „Emigran   nevěří tomu, 
co sami říkají, nevěří svým spolupra-
covníkům, nevěří americkému vede-
ní… Není pro ně návratu… A tak zbývá 
alkohol, laciné zábavy. Je to obraz du-
ševního marasmu.“

V marasmu skončil nakonec sám. 
Trochu nedůstojný konec rozvědčíka, 
chlapíka statečného, jehož sokové 
byli dle Laufera hnůj. Veselí jej zcela 
opus  lo…

Jsou celebritami jenom herečky?

NAD OTÁZKAMI VŠEDNÍHO ŽIVOTA - 4
psaní. Pro dnešní novináře se však o 
celebritu jedná! Či dokonce do této 
kategorie zařadí mediálně známé zlo-
čince a vězně. To spíše smeknu před 
veteránem z války, lékařem, profeso-
rem či šikovným řemeslníkem. Co na 
to náš odborník Ing. Šmikmátor?

Kdo je dneska skutečnou celebri-
tou?

Lidé se rádi poměřují s tzv. celebri-
tami. Málokterý pojem doznal takové 
devalvace, jako právě tento.  

Nalezneme mezi nimi samozřejmě 
bytos   zcela výjimečné, ale jejich du-
chovní vyspělost a pravou hodnotu 
lze rozeznat podle toho, že navenek 
ničím výjimeční nejsou a naopak žijí 

docela obyčejně. Domnívám se, že v 
současné době si označení jako cele-
brita zaslouží každý slušný člověk, kte-
rý nekrade, neparazituje v dozorčích 
radách fi rem, o jejichž činnos   nemá 
ani poně   a uživí rodinu poc  vou 
prací, jakož i důchodce, který vyjde 
s důchodem.

S nikým se nepoměřujte. Nikdy 
neznáte „celý příběh“. Okázalé sídlo, 
přepychový automobil a životní styl 
s důrazem na vnější efekt tvoří obraz 
navenek. Velmi často však skrývá po-
chmurnou realitu tvořenou prázdno-
tou, slzami, krví, trvalým strachem, 
depresemi, nemocemi a zoufalstvím.

To, co dnes mnozí prak  kují, již není 
jen přehnaná konzumace, ale demon-

stra  vní nadspotřeba. A jak známo, 
pýcha předchází pád. Takže  to prak-
 kující nezůstanou bez trestu.

Sekundoval Hynek Jurman

(poslední kapitola příště)
Hynek Jurman
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Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376   mobil: 723 521 892

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

Pro prázdninové dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově za-
evidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Benková Jana  Musíme zůstat spolu
Ciprová Oldřiška  Drahomíra
Erskine Barabara  Strom duchů
Fincham-Gray Suzanne Mí pacien   a další zvířata
Frank Anne  Zadní dům
Chris  e Sally  Sokyně z Versailles
Kutrová Lucie  151 dní Pacifi ckou hřebenovkou
Marson Angela  Zlámané kos  
Matoušek Vladimír  Smrt ve službách zákona
McKinley Tamara  Vzpomínky vyblednou
Mlynářová Marcela  Kdo neharaší, není chlap
Mukwege Denis  Lékařem v africkém pekle
Nazarov Petr  Kia Ora E Hoa
Novák Jan   České vynálezy a objevy světového formátu
Novák Ros  slav  Moravský kras

Knihy pro mládež:
Mar  šková Petra  Léto na maximum
Pospíšilová Zuzana  Konec zlobení
Szillat Antje  Kamarádky od koní

STO LET ZÁKONA O KNIHOVNÁCH

Můj domov
Můj domov je na Gerniku. I když na Gerniku není hodně lidí, pro mě je to ta nejlepší 
vesnice na světě.
Gernik je česká vesnice a každý zde mluví česky. Před 200 let přijeli naši předkové 
za lepším životem. I když jsme přijeli před 200 let do cizí země, zachovali jsme si 
jazyk i tradice.
Takhle se třeba u nás slaví Vánoce.
Vánoce u nás začínají od té doby, když se zapálí první adventní svíce. Od té doby 
chodíme ráno na ranní mši, která se jmenuje Roráty. Advent obvykle začíná na 
konci listopadu nebo na začátku prosince a končí 24. prosince.
Na Štědrý den ráno jdeme uvazovat stromkové a k tomu zpíváme:

,,Uvazujeme stromkové
aby nám nezamrzly kvítkové
zítra bude mráz, mráz
jestli nenarodíte, posekáme vás, vás.“

A při zpěvu chodíme od stromu k stromu a uvazujeme stromy se slámou. Když 
uvážem všechny stromy, jdeme na poslední roráty roku. Po rorátech jdu domů. 
Doma pomůžu mamince péct cukroví. V poledne jdeme kytit do kostela vánoční 
stromeček. Když vokytíme stromeček, jdeme domů. K večeru se jdeme pomodlit ke 
stromečku a si předáváme dárky. Večer jdem do kostela na mši. Po kostele jdeme na 
rodinnou večeři a brzy ráno celá rodina vstáváme na Pastyřskou. Po Pastýřský jdeme 
koledovat přátelům. Když skončíme, jdeme si najíst a pak zase jdeme do kostela na 
mši. Když přijdeme ze kostela, jdeme na oběd. Druhý den, na svatýho Štěpána, jdeme 
na bál. Tam ve půlnoci dávaji všechny Štěpánové pít.
Tyhle a jiný zvyky nám předali naše babičky a dědové, dělali to tak voni i jejich 
dědové a já to zase budu učit moje děti. Gernik je můj domov a místo, kam patřím.
Na Gerniku se citím dobře jednak proto, že je to tady krásné a taky, že lidi jsou 
tady milí. Někdy si dávám otázku, jesli jsem Čech nebo Rumun. Že jsem narozený 
a bydlím v Rumunsku, ale mluvím česky a mí předkové pocházeli z Česka a já 
cítím, že v mojim srdci jsem Čech.
Ale teď už mám strach, že Gernik za pár let už zanikne, protože mladý lidi už 
nebaví práce na poli a jdou za lepší prací do Čech nebo do větších rumunských měst. 
Ale ty mladý na léto přicházejí zpět naštívit rodinu, protože se jim stýska, to je tady 
plná ves. I když taky odejdu do velkých měst, pokaždý půjdu navštěvovat mou 
rodinu a místa, která znám a kde jsem vyrost.
I když jsem se rozhodl, že budu žít jinde než na Gerniku, pokažde budu vzpomínat na 
Gernik, lidi, který tady žijou a na jeho krásna mista.

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme již dvanácté pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně zveřejňujeme práce 
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke „spiso-
vatelům“ z věkové kategorie 12–15 let. Dnes uveřejňujeme práci s názvem 
Můj domov od čtrnác  letého Aloise Altmana z Gerniku (Rumunsko), který 
v soutěži obdržel Zvláštní cenu.

Práce není redakčně upravována.

Aloisi, děkujeme Ti za nádhernou práci. Přejeme Ti i nadále jen krásné 
vzpomínky na vesničku Gernik.

Mikroregion Bystřicko

Právě v těchto dnech si knihovny 
v celé České republice připomínají sto-
le   od schválení přelomového doku-
mentu, zákona o knihovnách. Zákon 
o veřejných knihovnách obecních byl 
schválen Národním shromážděním 
22. července 1919 s účinnos   od 30. 
7. 1919. Jako přelomová se ukázala 
povinnost pro každou větší obec zří-
dit veřejnou knihovnu „na doplnění 
a prohloubení vzdělanos   všech 
vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má 
dodnes Česko jednu z nejhustších sí   
knihoven na světě a občané mají svoji 
knihovnu vždy na blízku.

Na co zákon (také) pamatoval
Naopak velmi nesvobodná se z 

dnešního pohledu může zdát pravo-
moc Ministerstva školství a národní 
osvěty uveřejňovat seznamy spisů, 
které by měly být z veřejných kniho-
ven vyloučeny.  Jednalo se především 
o „krváky, detek  vní a indiánské 
povídky, které sensačním způsobem 
dráždí fantasii čtenářovu“. První re-
publika měla zkrátka zájem kulturu 

a vzdělanost svých obyvatel určitým 
způsobem ovlivňovat. Dnešní čtenáři 
ale v knihovnách výše uvedené žánry 
běžně najdou a mohou tak bez ome-
zení užívat pestros   literatury a mno-
hos   výběru.   

Knihovní zákon dnes
Prvorepublikový zákon byl nahra-

zen v roce 1959 zákonem č. 53/1959 
Sb., o jednotné soustavě knihoven 
(knihovnickým zákonem), který 
knihovny propojil do organizované 
sítě. A opět změněné poli  cké pod-
mínky vedly s jistým zpožděním k při-
je   dnes platného zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách pro-
vozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon).

Důležitou součás   knihovního zá-
kona je důraz na služby, a to nejen 
na ty spojené s půjčováním knih. Zá-
kon vyjmenovává další služby, které 
knihovny mohou poskytovat. Je to 
například kulturní, výchovná a vzdě-
lávací činnost, vydávání tema  ckých 
publikací nebo poskytování informací 

z různých zdrojů. Významná 
je deklarace rovného přístu-
pu ke službám knihoven pro 
všechny. Zákon také stanoví, 
že základní služby knihovny 
(typicky půjčování knih) jsou 
zdarma. 

Současný knihovní zá-
kon tak umožňuje reagovat 
knihovnám na měnící se 
očekávání uživatelů a je-
jich přerod z půjčoven knih 
k místům, které podporují 
rozvoj místních komunit, ne-
formální vzdělávání, učení i 
krea  vitu. 

Zákonné ukotvení kniho-
ven v legisla  vním rámci je 
pro činnost knihoven velmi 
důležité, a uplynulé stole   to 
jen potvrzuje.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 49

„Včela“, betonová skulptura na 
Sídliš   II. u vchodů č. 953 a 954 při-
pomíná skluzavku. Postavena byla 
vojáky po polovině 70. let na objed-
návku uranových dolů. Mezi „křídly“ 

této včely byla původně napnutá 
lana a sloužila jako prolézačka. Lana 
však byla brzy odstraněna po úrazu 
dítěte.

Hynek Jurman

Foto: Stanislav Zeman
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GALERIE NA BAHNECH VE VÍRU

Vás srdečně zve na výstavu obrazů

„VYSOČINA V OBRAZECH“
Malíři:

Alois Lukášek – výběr z díla 1939 – 1984,
F. Cína Jelínek, Fran  šek Sodomka, Karel Wagner, Fran  šek Emler, 
Fran  šek Bukáček, Rudolf Hanych, Ladislav Řebíček, Josef Dvořák, 

Bohumil Puchýř, Jan Odvárka a další.
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Vítání léta v Domově Kamélie Křižanov

Otevřeno denně od 28. 7. do 28. 8. 2019
Pondělí až pátek od 13 do 17 hodin
Sobota a neděle od 10 do 17 hodin

Již se stalo tradicí, že se koncem 
června sejdou klien   z domácnos   
a ze zámku a společně přivítají nad-
cházející léto. Letos tento den vyšel 
na úterý 25. 6. 2019. Přivítali jsme 
ho v parádním stylu. Hudbou, tan-
cem a občerstvením. K hudbě hrála 

kapela Šafářanka, kterou tvoří klien-
  Domova Kamélie a jsou to oprav-

doví mistři. Řádně přivítat léto se 
vydali i klien   z Domova pro osoby 
se zdravotním pos  žením v Bystřici 
nad Pernštejnem. Naši klien   se zde 
setkali se svými kamarády z jiných 

domácnos   či zámku a strávili spolu 
hezké odpoledne. Foto z této akce si 
můžete prohlédnout na facebooko-
vých stránkách Domova Kamélie Kři-
žanov: h  ps://www.facebook.com/
domovkamelie/. Léto je období plné 
her, smíchu a nových zážitků, které 

nám nikdo nevezme, což dokazují 
i naši klien  , kteří jezdí na výlety a 
nasávají nové zkušenos  . Tak létu 
zdar!

Alexandra Ostrá,
sociální pracovnice 

a vedoucí domácnos  
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Jak to viděli fotbalisté:
Starosta partnerského města Cri-

mmitschau v Německu nás pozval 
na otevření nové fotbalové plochy 
s umělým povrchem dne 29. 6. 2019. 
Partnerské vztahy s Crimmitschau mají 
dlouholetou tradici. Některá přátelství 
trvají déle než 40 let. Ale ve sportu to 
bylo trochu jinak. Fotbalisté byli v Crim-
mitschau naposledy v roce 2001.

Odjeli jsme v pátek 28. 6. 2019. 
Po příjezdu jsme byli vřele přivítáni 
starostou města panem André Ra-
phaelem a plynně česky hovořící paní 
Andreou Beres. Byli jsme ubytováni 
v místním hotelu.  Při večerním přátel-
ském posezení s vedením města jsme 
si povídali o sportu i jiných událostech 
v obou městech.

Druhý den v dopoledních hodinách 
jsme šli na prohlídku města, kde v cen-
tru začínal turnaj beach volejbalu. Fot-
balisté se přesunuli do okrajové čás   
Crimmitschau na slavnostní ceremo-
niál k otevření nového fotbalového 
hřiště. Ofi ciální zahájení začalo v 13:30 
hodin slavnostním pochodem mažo-
retek za doprovodu hudby. Po pro-
jevech obou zástupců partnerských 
měst následoval slavnostní výkop 
předsedy místního fotbalového klubu. 

Na domácích FC Crimmitschau bylo 
vidět, že jsou na Bystřici připraveni. 
Avšak naši fotbalisté za úmorného 
vedra sehráli kvalitní zápas s vítězným 

výsledným skóre 8:1. Nešlo však o vý-
sledek, ale o navázání vztahů s velmi 
milými a přátelskými partnery z města 
Crimmitschau. Domů jsme odjížděli 
30. 6. 2019 v ranních hodinách.

Děkujeme přátelům z Crimmitschau 
a těšíme se na odvetu v domácím pro-
středí.

Josef Soukop

Co na to plážoví 
volejbalisté:

Naše partnerské město Crimmit-
schau pořádá od roku 2012 na přelo-
mu června a července týden plážového 
volejbalu různých výkonnostních kate-
gorií. Tato akce je zahajována sobot-
ním turnajem amatérských smíšených 
družstev, kam byli letos pozváni také 
volejbalisté z Bystřice n. P.

Na dvou kurtech, pečlivě připrave-
ných na náměs   před radnicí města, 
se střetlo celkem sedm týmů rozloso-
vaných do dvou skupin. Naše město 
reprezentovala dvě družstva - Zubři a 
Smajlíci. 

Družstvo Zubrů po bezchybném 
výkonu ve skupině i následných zápa-
sech nezaváhalo a celý turnaj vyhrálo. 
Družstvo Smajlíků hrálo ve velmi vyrov-
nané druhé skupině, kde o umístění 
ve skupině rozhodoval až celkový sou-
čet uhraných bodů. Bohužel, Smajlíci 
skončili ve skupině s rozdílem jediného 
bodu na tře  m místě, a i přes další vy-

Návštěva u našich přátel...   (Pokračování ze str. 1)
hrané zápasy to stačilo jen na celkové 
páté místo.

Ale určitě jsme nesmutnili, výbor-
ně jsme si zahráli, a i přesto, že jsme 
opravdu ryzí amatéři, kteří odehrají jen 
pár desítek hodin během léta, jsme si 

ostudu určitě neudělali. Svědčí o tom i 
zájem našich pro  hráčů navš  vit naše 
město a zahrát si plážový volejbal i u 
nás. Rádi jim jejich pohos  nnost a přá-
telské přije   opla  me.  

Simona Bártová

„Bystřický fotbal pomáhá“ již letos po šesté    
V sobotu 15. června 2019 se na 

bystřickém fotbalovém stadionu konal 
již šestý ročník charita  vního turnaje 
„Bystřický fotbal pomáhá“ pod záš  -
tou Sportovního klubu (SK) Bystřice 
nad Pernštejnem a Města Bystřice nad 
Pernštejnem. 

Díky všem zúčastněným se při so-
botním programu podařilo vybrat 57 
649 Kč. Tyto peníze jsou nyní uloženy 
na účtu veřejné sbírky, kterou vede SK 
Bystřice nad Pernštejnem pro denní 
stacionář Rosa. Použité peníze by den-
ní stacionář Rosa chtěl použít na fi nan-
cování dopravy uživatelů a dovybavení 
prostor stacionáře. Sbírka potrvá až do 
konce roku 2019. 

Turnaje se účastnilo 24 týmů mlad-
ších přípravek, na hřiš   tak hrálo téměř 
300 dě  . Letošní ročník byl za  m nej-
větší co do počtu hráčů. Pro dě   i jejich 
doprovod byl připraven bohatý dopro-
vodný program. Tento rok akci podpořil 
tým E-onu, který na turnaj zajis  l fotba-
lové atrakce.

„Chtěla bych jim mnohokrát podě-
kovat za spolupráci a podporu. Nejen 

malým fotbalistům, ale i veřejnos   
se fotbalové ak  vity velmi líbily. Mezi 
další tradiční činnos   patřily jízda na 
koních, střelba ze vzduchovky, soutěže 
na vozíku, tvořivé dílny a mnoho další-
ho. Celým dnem se nesla příjemná fot-
balová a přátelská nálada,“ popisuje s 
nadšením Bc. Petra Königová, vedoucí 
denního stacionáře Rosa, která fungo-
vala i na pozici pořádajícího organizá-
tora celé akce. Dodává: „Zároveň bych 
chtěla mnohokrát poděkovat všem 
trenérům a týmům, kteří se opět do 
naší akce zapojili, že jim myšlenka 
pomoci druhým není cizí a že se 
jim u nás na našem fotbalovém 
stadionu líbí. Právě díky nim a je-
jich přístupu ke svým hráčům po-
mohli vytvořit příjemnou atmo-
sféru, která spojuje sport, zdraví 
a lidskost. Moc si toho vážím. Nás 
pracovníky v sociálních službách 
tato všímavost a ochota mo  vuje 
do další každodenní činnos  .“

Veliké poděkování patří ze 
strany organizátorů všem dob-
rovolníkům, bez kterých by tato 

akce neměla takovou kvalitu. Celý den 
bez nároku na odměnu zajišťovali ob-
čerstvení, ak  vity kolem zabezpečení 
hracího průběhu turnaje, moderová-
ní, technického zabezpečení a mnoho 
dalšího. 

Organizátoři děkují pracovníkům 
Areálu sportu, se kterými denní stacio-
nář Rosa úzce spolupracuje na mnoha 
projektech. Při turnaji nám zajis  li pro-
story pro hráče a pomáhali s organizací. 
To vše přináší hodnotu celé akce. Pro-
pojuje mnoho organizací, které společ-

Foto: Pavla Benešová

ně dokáží pomoci.
 „Ráda bych všechny, kdo se do tur-

naje zapojili nebo se o sociální služby 
zajímají, pozvala k nám do stacionáře 
v rámci Dne otevřených dveří, který se 
bude konat ve čtvrtek 26. září letošního 
roku. Všem zájemcům rádi ukážeme 
smysl a cíl naší práce a také, na jaké 
účely budou fi nanční částky použity. 
Za celý kolek  v uživatelů i pracovníků 
Rosy ještě jednou děkuji a těším se na 
další společné ak  vity,“ vzkazuje Petra 
Königová.
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Bystřické fotbalové naděje na mezinárodním turnaji Balaton Troféa nezklamaly
Po výborných zkušenostech z loň-

ska jsme se i letos rozhodli zúčastnit 
mezinárodního fotbalového turnaje 
Balaton Troféa, který pořádá společ-
nost  Euro-Spor  ng ve spolupráci s 
UEFA-Respect. Na tento mezinárodní 
turnaj jsme letos přihlásili dva týmy, 
mladší žáky a starší přípravku, celkem 
25 hráčů. Zároveň  nás přijeli podpo-
řit rodiče, fanoušci i hráči bystřického 
“Áčka”. Dohromady nás bylo v Siofóku 
přes šedesát. Z Bystřice jsme odjížděli 
v pondělí 24. 6. 2019 ráno a zpět jsme 
přijeli 28. 6. 2019 večer. 

Během pě   dnů dě   absolvovaly 
šest zápasů pro   polským, slovin-
ským, slovenským a českým týmům. 
Obě kategorie předvedly bojovnost 
a kvalitní výkony. Když k tomu při-
počteme naše bystřické fanoušky, 
kteří byli jako obvykle   nejlepší na 
turnaji, SK Bystřice nad Pernštejnem 
opět zanechalo na turnaji výborný 
dojem. Mladší žáci skončili nakonec 
ve své kategorii na desátém a starší 
přípravky patnáctém místě. Turnaje 
se celkem zúčastnilo přes 140 týmů 
z celé Evropy.

Teplo na hřiš   bylo někdy úmor-
né, ale naštěs   jsme spali v kempu 
hned na břehu Balatonu, takže větši-
nu volného času dě   trávily ve vodě. 

O tom, že se nám na Balaton 
Troféa líbilo a že jsme si to užili, 
svědčí i “otevřený dopis”, který 
nám na klub po návratu poslal 
jeden z účastníků, dědeček, fa-
noušek Jan Řehák. Dopis najdete 
na stránce www.skbystricenp.cz. 
Pochvalu si samozřejmě zaslouží 
všichni, co nám s dětmi pomá-
hali.

Myslím že jsme dětem připravi-
li zážitek, na který nezapomenou.

Konec fotbalové sezóny je v Bys-
třici n. P. už pravidelně spojen s tur-
naji, které SK Bystřice n. P. pořádá 
pro mládežnické kategorie. Jedním z 
nich je Rathgeber Cup, který proběhl 
v sobotu 22. 6. 2019 na bystřickém 
stadionu turnaj mladších žáků “Rath-
geber Cup”. 

Turnaj, kterého se zúčastnilo 15 
celků z celé republiky, měl tradičně 
vysokou sportovní úroveň. Hrálo se 
naráz na třech hřiš  ch, což přineslo 
zvýšené nároky na organizaci turna-
je. Dvě hřiště jsme to  ž postavili na 
hlavním stadionu a jedno bylo při-
praveno dole pod Lužánkami na tré-

RATHGEBER CUP  FOTBALOVÝ 
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Tenisové úspěchy Adély Prosové
Adélka se věnuje tenisu od 5 let. 

Nyní hraje v kategorii babytenis 
(do 9 let). Během své krátké teni-
sové kariéry dosáhla velmi sluš-
ných výsledků na turnajích v Tiš-
nově, Svitavách, Brně, Prostějově, 
ČLTK v Praze... Mezi její výrazné 
úspěchy patří probojování se do 
Krajského centra talentované 
mládeže (KCTM), které se nachází 
v Třebíči. KCTM je určeno pro čtyři 
nejúspěšnější chlapce a čtyři dívky 
z Kraje Vysočina ve výše zmíněné 
kategorii. V zimních měsících 2018 
proběhly tři kvalifi kační turnaje do 
KCTM. Na základě tří odehraných 
turnajů vzešlo pořadí chlapců a dí-
vek. Adélka se na všech třech tur-
najích probojovala do fi nále a cel-
kově získala 1. místo mezi děvčaty, 
a  m si zajis  la celoroční účast pro 
rok 2019 v KCTM.  

Tak jako KCTM vyhledává talen-
ty ve svém Kraji Vysočina, tak usi-
lují i jiné fi rmy o vyhledání talentů 
v rámci celé ČR ve věkové kategorii 
do 9 let. Mezi ně patří fi rma BA-
BOLAT, která v letošním roce 2019 
od května do srpna pořádá sérií 
11 turnajů po ČR sloužící k vyhle-
dávání, podchycení a následné 
komplexní podpoře talentovaných 
hráčů a hráček. 1. 6. 2019 proběhl 
jeden z těchto turnajů v Bystřici n. 
P., kde chlapci a dívky hráli dohro-
mady, ale pořadí se určilo zvlášť 
pro chlapce a zvlášť pro dívky. 
Adélka měla čtyřčlennou skupinu, 
ve které si poradila s favorizova-

nou hráčkou z Prostějova (4:1), 
dále vítězkou prvního turnaje této 
série holčičkou z Přerova (4:2) a 
chlapcem z Ostravy, kterého po-
razila (4:0). Adélka úspěšně prošla 
až do fi nále, kde se utkala s dalším 
chlapcem z Ostravy. V něm po 
krásných výměnách prohrála 2:4. 
Mezi děvčaty získala první místo. 
Po třech odehraných turnajích 
vede žebříček Babolat baby tour. 

Na fotografi i zleva 3. místo 
Jahnová Aneta (Přerov), 1. místo 
Adéla Prosová (TK Bystřice n. P.), 2. 
místo Miškovsky Nathalie Charlize 
(Prostějov).

Děkujeme vedení města Byst-
řice n. P. za vytváření výborných 
sportovních podmínek v naší obci.

René Pros

ninkovém hřiš  . I přes složitější logis-
 ku všechno šlapalo a bez problémů 

jsme dodrželi časový plán. Vzhledem 
k tomu, že většina zúčastněných 
týmů hraje krajský přebor nebo i vyš-
ší soutěž, byl na hřiš   k vidění oprav-
du pěkný fotbal, vypracované akce i 
fotbalové fi nesy.

Naše fotbalové naděje, poté co 
vyhrály základní skupinu, prohrály 
klíčový čtvr  inálový zápas s Vrcho-
vinou a skončily nakonec na pátém 
místě. Turnaj vyhrála Vrchovina před 
Hlinskem a Českou Třebovou.

Milan Hronec, SK Bystřice n. P.
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Je možné pronajmout: 
 kanceláře, 
 haly jednotlivě pro výrobu 
 nebo ke skladování i volné plochy.

Zájemci volejte na telefonní číslo: 
775 599 168, p. Machát 

Umožníme prohlídku areálu a odpovíme na vaše dotazy.

Výrobní prostory 
v areálu Rotter – Vír, s.r.o. 

Výrobní prostory 
v areálu Rotter – Vír, s.r.o. 

jsou k okamžitému pronájmu. 
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V rámci KoresponDance tančili i uživatelé denního stacionáře Rosa 
Neděle 14. července 2019 byla pro 

uživatele denního stacionáře Rosa v 
Bystřici nad Pernštejnem velmi výji-
mečným dnem. Společně s některý-
mi pracovníky Rosy to  ž vystoupili v 
rámci tradičního žďárského tanečního 
fes  valu s názvem KoresponDance. 

Toto taneční vystoupení nacvičova-
la Rosa po dobu dvou týdnů v bystřic-
kém kulturním domě pod vedením 
paní Moniky Delgadillo Aguilar. 

„Zkoušky byly náročné, ale krás-
né. Poznali jsme naše tělo z jiného 
úhlu, objevili jsme další schopnos   
a rozšířili si naše možnos   pohybo-
vého projevu,“ sděluje svoje pocity 
z tanečních nácviků jedna z účast-
nic, paní Kateřina.

Vyvrcholení společného úsilí pro-
běhlo v neděli, kdy uživatelé společně 
s pracovníky předvedli společný pro-
jekt s názvem Songs of a dream na 
žďárském zimním stadionu. 

„Chtěla bych mnohokrát podě-
kovat pracovníkům Zámku ve Žďáře 
nad Sázavou, kteří nám spolupráci s 
Monikou nabídli. Bez jejich zájmu o 
propojení sociální služby a umění by 
se tato akce nepodařila zorganizovat,“ 
doplňuje s nadšením Petra Königová, 
vedoucí denního stacionáře Rosa, kte-

rá vystoupení sledovala z řad diváků, 
protože se z provozních důvodů ne-
mohla přípravných nácviků účastnit.

A jaké byly Petřiny pocity z neděl-
ního odpoledne a vzájemné spolu-
práce?  

„Celé vystoupení jsem byla dojatá 
a nesmírně hrdá na všechny zúčast-
něné. Myslím, že se paní Monice a 
všem pracovníkům podařilo posunout 
sebevědomí a pocit důležitos   všech 
našich uživatelů. Naše služba je pře-
devším službou péče, ve které je cílem 
pečovat o rozvoj, spokojenost a udrže-
ní všech schopnos   každého uživatele, 
a myslím, že se nám  mto projektem 
podařilo posunout hranice možnos   
uživatelů zase o kousek dále. A co je 
dalším bonusem, je společná radost 
ze všech zkoušek i ze samotného vy-
stoupení. Hluboce si práce Moniky i 
jejích kolegů vážím. Spolupráce s nimi 
nás velmi oboha  la, nejen pohybově, 
ale dodala nám smysluplnost a chuť 
do další práce. Velmi jim za to děkuji. 
Během vystoupení jsem viděla, jak se 
naši uživatelé ve spojení s hudbou do-
káží uvolnit, procí  t každý svůj pohyb. 
Děkuji jim za tak krásný zážitek.“ 

RŮZNÉ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
ARGETINA 2019 

Tradiční rybářské závody, které pořádá pobočný spolek 
Moravského rybářského svazu Bystřice nad Pernštejnem, se 
budou pořádat na rybníku Argen  na. Bude se soutěžit ve 
dvou kategoriích (dospělí a dě  ). Loví se na jeden prut na-
těžko (feeder povolen). Oceněn bude mimo jiné i rybář, kte-
rý uloví první rybu a i nejlepší rybářka. Souběžně bude pro-
bíhat závod sponzorů. V kategorii dě   si odnese cenu kaž-
dý závodník a zároveň je pro ně připravena zdarma malá svačinka. 
Čeká nás opět bohatá tombola a občerstvení. Termín konání závo-
dů je v sobotu 31. srpna 2019. Prezentace bude od 6:00 do 7:00 
hodin. Dě   chytají do 11:30 a dospělí do 13 hodin. Více informa-
cí naleznete ve vývěskách rybářského spolku a na www.momrs-
-bystricenp.cz. Těšíme se na všechny účastníky a i na diváky z řad 
veřejnos  . 

Výbor PS MRS Bystřice n. P.
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Šestý ročník Štěpánovské lávky přilákal 6. 7. 2019 hodně závodníků a 
ještě více diváků, kteří se bavili při čtyřech disciplínách. Odvážlivci se 
pouštěli na lávku nad zátokou řeky Svratky na kolech, v korbici, dále 
přenášeli míč a nakonec se sráželi ráhny do vody. Zábava náramná, 
počasí přálo a občerstvení chutnalo.

-HJ-

ŠTĚPÁNOVSKÁ LÁVKA POŠESTÉ

110 roků výročí výstavby 
školní budovy v Lískovci

V sobotu 13. 7. 2019 se náves v 
Lískovci od 14 hodin hemžila ná-
vštěvníky oslav připomínajících vý-
ročí 110 roků  výstavby nové školy 
a 200 roků stavby staré školy. I když 
školní výuka byla ukončena v roce 
1966, tak stále přetrvává vědomí, 
že v naší malé vesnici  vzdělávali 
učitelé naše dě   více jak 170 roků. 
Ve všech dobách bylo dobré, pokud 
byla v obci škola a hlavně vzdělaný 
učitel, protože to dávalo záruku 
vzdělávání a rozvoje kultury pro 
všechny občany.

Kulturní program byl chvílemi 
přerušován přeprškami, přesto si 
více jak  200 přítomných užívalo 
příjemné pohody.  Po slavnostních 
projevech starosty SDH Lískovec, 

Léto v Lísku
Letní měsíce jsou v Lísku ve zna-

mení zábavy pro malé i velké. 30. 6. 
proběhl již tradiční dětský den. Odpo-
ledne plné her, písniček i zasloužené 
odměny se tentokrát neslo ve stylu 
Večerníčka. Dě   čekala dobrodružná 
cesta lesem, na které musely plnit růz-
né úkoly vycházející z klasických večer-
níčkových pohádek. Program zpestřil 
také skákací hrad, Králičí hop z Olešni-

ce nebo divadelní představení.
21. 7. se na líseckém hřiš   konal 

turnaj v kopané Lhota cup. Do klání 
se zapojilo celkem pět týmů z okol-
ních vesnic a po napínavém souboji 
si pohár pro vítěze nakonec odneslo 
domácí družstvo. Na obou akcích si 
diváci a návštěvníci mohli pochutnat 
na výborném občerstvení. 

Markéta Justová
Foto: Jiří Hudec

starosty obce Ujčov a poznámkách 
k historii školní budovy   vystoupil 
soubor  Labyrint a dě   z mateřinky  
Doubravník. Místní mládež úspěšně  
předvedla pěkně nacvičenou sta-
ročeskou besedu a lískovecké ženy 
se zavlnily v rytmickém vystoupení 
na známé melodie.  Všichni  sklidili 
zasloužené ovace.  V KD byla insta-
lována „školní třída“ a fotografi e z 
minulos   i přítomnos    obce.  

K tanci i poslechu zahrála de-
chová kapela „Galáni“  a tancova-
lo se v deš   s deštníky i bez nich. 
Dobrá nálada v dobré společnos    
se nemá nechat ničím pokazit a je 
dobré udržovat a připomínat naši 
minulost a  poučit se z ní.

JŠ

Soubor Borověnka ze Štěpá-
nova nad Svratkou se v letošním 
roce probojoval do celostátního 
kola Přehlídky dětských folklórních 
souborů, která se uskutečnila 15. 
června v Jihlavě. Přehlídka se koná 
jednou za dva roky a je nesoutěžní, 
vybrané soubory získávají zvláštní 
ocenění.

Přehlídky se zúčastnilo 16 sou-
borů, které byly vybrány v oblast-
ních a regionálních kolech. Boro-
věnka se představila s pásmem 

BOROVĚNKA V CELOSTÁTNÍM KOLE 
DĚTSKÉ PŘEHLÍDKY

Stojí jabloň za stodolou a i na celo-
státní úrovni jsme uspěli. 

Soubor Borověnka získal Zvláštní 
ocenění za nápadité využi   rekvizit 
a zapojení různých věkových sku-
pin. Probojoval se tak mezi nejlepší  
v konkurenci souborů vybraných z 
celé České republiky.

Děkuji všem, kdo se podílejí na 
úspěších Borověnky. 

Bohumila Blechová, 
vedoucí souboru 
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NÁVŠTĚVA, NA KTEROU BUDEME 
VE ŠKOLE DLOUHO VZPOMÍNAT

Každý rok probíhá na naší škole Ba-
revný týden, kde každý den je zamě-
řen na jiné téma.

Pondělí s názvem Semafor proběhl 
na dopravním hřiš   Žďár nad Sázavou 
a na dětském hřiš   u Pilské nádrže. 
Dě   si vyzkoušely roli chodců, cestují-
cích v autobuse a cyklistů, kdy si ově-
řovaly své znalos   z dopravní výchovy.

Úterý, nazvané Černý den, bylo 
věnováno sebepoznání a e  cké vý-
chově. Dě   si ověřovaly své postoje v 
kolek  vu.

Středa byla nazvaná Bílý den, kdy 
jsme se věnovali zubům, dě   se do-
zvěděly o rozdílu dětského a dospělé-
ho chrupu, o možnos   zubního kazu 
a hlavně jak se správně čis   zuby, kdy 

BAREVNÝ TÝDEN      7. - 21. 6. 2019

Je středa 26. 6. 2019 ráno a asi všem 
ve školce a škole v Rožné „buší sr-
díčka“. Čekáme vzácnou návštěvu, 
která má přijet v 10:30 hod. Říká se, 
že přesnost je vlastnost králů, a tak 
nás nikoho nepřekvapí, když oprav-
du přesně v 10:30 zastavuje u brány 
školy kolona aut. Dě   z mateřské 
školky nastoupí se svými p. učitelka-
mi na stanovené místo, zaměstnanci 
školy a několik dalších návštěvníků se 
s napě  m dívají do tmavého auta. 
Vystupuje. Srdíčka buší rychleji a 
jako mávnu  m kouzelného proutku 
je všechna tréma pryč. S krásným 
úsměvem k nám přistupuje manžel-
ka pana prezidenta Miloše Zemana 
paní Ivana Zemanová v doprovodu 
manželky hejtmana Kraje Vysočina 
paní Jitky Běhounkové. Obě přivítá 
starosta obce pan Libor Pokorný a 
paní ředitelka školy Mgr. Jana Roma-
nová. Následuje krátký program dě   
z mateřské školky – nej-
dřív Medvídci, pak starší 
Zajíčci. Po vystoupení do-
stávají dárky jak od paní 
Zemanové, tak i od paní 
Běhounkové.  Pokračuje-
me do tříd, kde probíhá 
rozdávání vysvědčení. 
Nikomu nevadí, že dostá-
vají vysvědčení o dva dny 
dříve, ba naopak. Komu 
se podaří převzít vysvěd-
čení od manželky pana 
prezidenta? Ke každému 
paní Zemanová promlu-
ví, pochválí, mo  vuje. 
Po vysvědčení prochází 
budovou školy a o vše se 
upřímně zajímá – o budo-
vu, malby na stěnách, po-
čty dě  , učitelů... Když se 
blíží doba odjezdu, nemů-
žeme nikdo uvěřit, že tu 
strávila dvě a půl hodiny. 
Žáci školy stojí před budo-
vou, a tak, jak mateřšťáčci 

Rožná, Zlatkov, Josefov

Právě tak se jmenuje kniha vy-
daná u příležitos   oslav 670 let od 
první písemné zmínky o obci a 140 
let od založení SDH Rožná. Křest 
této knihy byl jen jeden malý kamí-
nek do pestré mozaiky našich oslav. 
Celý program začal slavnostním 
průvodem od obecního úřadu, kdy 
nám do kroku vyhrávala hasičská 
kapela za Skutče. Před kulturním 
domem následovaly projevy sta-
rosty obce, SDH a čestných hostů. 
Zasloužilí členové sboru obdrželi 
vyznamenání, pan farář požehnal 
pamětní stuhy k našim praporům a 
pokř  la se i výše uvedená kniha. Po 
skončení ofi ciální čás   pódium ne-
osiřelo, právě naopak. Postupně na 
něm vystoupily místní mažoretky, 
dě   z MŠ a ZŠ a národopisný sou-
bor Groš. Na přilehlé louce mohli 
diváci zhlédnout požární útok dě   
SDH Rožná, dospělých SDH Zlat-
kov, historických stříkaček a velké 
množství nejrůznější techniky včet-
ně vozidel IZS. Prostory kulturního 
domu zaplnila výstava ze života 
obce i hasičstva v ČR, která se se-
tkala s nebývalým zájmem. Slav-
nostní odpoledne pak zakončila 
večerní taneční zábava se skupinou 

Jásalka. Celá akce se opravdu vyda-
řila především díky mnoha oběta-
vým organizátorům, zastupitelům, 
sponzorům (Diamo s.p., Rubelit 
Rožná s.r.o., skupina ČEZ) a také 
členům okolních hasičských sborů. 
Poděkování patří nejen jim, ale i 
místním a přespolním občanům za 
velkou účast, protože právě pro ně 
byla celá tato akce určena. 

Knihu můžete zakoupit v TIC Byst-
řice n. P. nebo v kanceláři Obecního 
úřadu Rožná.

 Libor Pokorný

vítali, školáci se loučí. Loučí se písní 
Přátelé zeleného údolí. Paní Ze-
manová s paní Běhounkovou pak 
pokračují dál ve svém programu a 
na škole se pochopitelně nemluví o 
ničem jiném. Velmi si vážíme toho, 
že paní Zemanová přijela právě k 
nám a věříme, že z návštěvy měla 
tak milý pocit jako my.

Náš den pokračuje – koupá-
ní, opékání špekáčků, ve 22 hod. 
stezka odvahy, ve 23.15 pozorová-
ní hvězd pod odborným vedením 
pana Fořta a už honem do spacích 
pytlů a za chvíli je ve škole slyšet 
jen pravidelné oddychování všech 
dě   i učitelů… Čtvrtek patří koupá-
ní a odpočinku a hurá na prázdniny. 
Hlavně, ať neu  kají rychle, ať mají 
všichni hodně dalších krásných zá-
žitků. 

ZŠ a MŠ Rožná

si vše samy ověřily při čištění svých 
zubů.

Čtvrtek, nazvaný Zelený den, byl 
věnován ovoci a mléčným výrob-
kům, kdy si dě   ověřily své znalos   
v oblas   výrobků z mléka a pěsto-
vání ovoce, jejich původu a také se 
všechny pus  ly do ochutnávky ne-
jen mléka a mléčných výrobků, ale i 
ovoce, kdy z projektu Ovoce do škol 
jsme měli dodán koš různých druhů 
ovoce.

Pátek byl nazván Žlutý den a byl 
věnován Pokusům kolem nás. Dě   
si společně ověřovaly, jak se různé 
materiály chovají a jejich reakci na 
sebe.

za ZŠ Zvole, H. Vítová
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CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE VÁBÍ UMĚLCE
Úchvatná Chudobín-

ská borovice, které mů-
žete ve fi nále soutěže 
Strom roku 2019 dát svůj 
hlas na h  ps://www.
stromroku.cz/, už dlouhá 
léta láká umělce. Přede-
vším fotografy a malíře. 

Přinášíme dnes její ob-
razy od Aloise Lukáška, 
Rudolfa Hanycha a Ladi-
slava Šauera.

Hlasování o celkového 
vítěze potrvá do 25. září, 
podpořte tedy strom 
z našeho regionu. 

Hynek Jurman

Sbírka batůžků pomůže dětem 
v africké Malawi

Pracovníci Oblastní charity ve Žďáře 
nad Sázavou se v měsíci srpnu zapojí ve 
spolupráci s mezinárodní charita  vní 
organizací Mary's Meals do tzv. Batůž-
kového projektu. Ten spočívá ve sbírce 
batohů pro dě   ze základních škol v af-
rické Malawi.

„Do Batůžkového projektu se zapojí-
me velmi rádi, a to právě v době, kdy se 
prázdniny posunují do druhé poloviny 
a téma školních potřeb začne být právě 
aktuální. Plnit batůžek nemusí pouze 
rodina, ale i skupinka přátel nebo ko-
legů v zaměstnání. Je to vlastně tako-
vá společná možnost potěšit někoho, 
kdo v tuto chvíli pomoc potřebuje, a 
současně i udělat radost sami sobě,“ 
vysvětluje Ing. Jana Zelená, ředitelka 
žďárské Charity.

NAPLNĚNÉ BATŮŽKY sbíráme po 
celý měsíc SRPEN v pracovní dny od 
8.00 do 15.30 v sídle žďárské Charity 
na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou. V 
Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém 
Meziříčí je možné odevzdat batůžek v 
pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod. v 
denním stacionáři Rosa a Nesa, a to od 
5. srpna do 30. srpna 2019.

Jak batůžek připravit?
Seznam věcí, které mají být sou-

čás   každého batůžku je zveřejněný 
na stránkách žďárské Charity nebo je 
součás   průvodní kar  čky, kterou si zá-
jemci mohou vyzvednout ve Žďáře nad 
Sázavou na recepci Městského úřadu, 

v obou žďárských kostelích, v Knihovně 
M. J. Sychry a na Poliklinice ve Žďáře 
nad Sázavou. V Bystřici n. P. a ve Vel-
kém Meziříčí jsou kar  čky k dispozici 
v místních informačních centrech. 

Součás   každého batůžku je: prů-
vodní kar  čka, ve které je uvedeno, 
pro koho je batůžek určený (dívka či 
chlapec v určitém věku) a seznam vlo-
žených věcí: sešity, pouzdro na tužky, 
pera, guma, balení pastelek, ořezávát-
ko, pravítko, lžíce, mýdlo, zubní pasta, 
zubní kartáček, ručník na ruce, malý 
míček, tričko či šaty, kraťasy nebo suk-
ně, žabky či sandále. 

Některé věci mohou být lehce pou-
žité, ale v dobrém stavu. Nové musí být 
vždy hygienické potřeby (zubní pasta, 
kartáček a mýdlo). Sladkos   ani hračky 
do batůžku nepatří, aby nekomplikova-
ly dopravu do zahraničí.  

Zapojení do této sbírky je zcela dob-
rovolné. Každý může přispět dle svého 
uvážení a možnos  . Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou následně předá zís-
kané batůžky na nejbližší sběrné místo 
v České republice. Odtud pak poputují 
do centrálního skladu ve Vídni a ná-
sledně do škol zapojených do pro-
jektu s názvem Mary's Meals, který 
poskytuje stravu africkým dětem a 
podporuje tak při získání vyšší úrov-
ně vzdělanos  .

Lenka Šustrová, tel. 777 155 389, 
e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

Letecké práce,
vše dronem,

www.krasyshora.cz

Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

800 888 120 www.privydelek.cz | www.faircredit.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, tel.: 608 065 337

PALIVOVÉ DŘEVO, i suché, tel.: 608 065 337

NABÍZÍME nebankovní půjčky, rychlé schválení, dohoda 

jistá. Telefon nebo SMS: 737 715 441, 734 170 786

SBĚRATEL koupí osobní auto Škoda, Tatra, Lada nebo 

Trabant vyrobené do roku 1993 v jakémkoli stavu. 

 Tel: 776 856 898

ODŠKODNĚNÍ za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 

100% plnění. Kontakt: 776 222 823, jana.dvorakova@

vaseodskodneni.cz

DARUJI za odvoz: 4 skříně, válendu, chromový gauč, knihov-

nu a kredenc. Pěkný stav. Tel.: 732 400 629

PRODÁM rodinný dům v Bystřici n. P. RK ne! 

 Tel.: 775 675 060

BYSTŘICKO... ráj Vysočiny

HRADY A ZŘÍCENINYna Bystřicku

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

SMRTI V PATÁCH
za unikátními pomníky

Novou řadu letáků jsme opět 
rozšířili o další dvě oblas  . Leták 
Hrady a zříceniny na Bystřicku vás 
provedou rázovitou krajinou Bys-
třicka, která je zříceninami přímo 
poseta a s dalším letákem  s ná-
zvem Smr   v patách se můžete 
vypravit za unikátními pomníky na 
pomezí Bystřicka a Novoměstska.

Novinky TIC
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INZERCE

www.skodaplus.czOjeté vozy bez obav

ŠKODA SUPERB COMBI
2,0 TDI / 140 KW, DSG, 4X4

8/2017

18 138 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SUPERB STYLE
2,0 TDI / 110 KW, AUTOMAT

6/2016

45 605 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID SPACEBACK
1,0 TSI/70 KW, MONTE CARLO

2/2018

17 314 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA COMBI
1,0 TSI / 81 KW, AMBITION

11/2017

13 699 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
2,0 TDI, 135 KW, 4X4

1/2018

21 106 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,6 TDI / 81 KW, STYLE

3/2017

21 437 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID
1,0 TSI / 70 KW

4/2018

12 044 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID
1, 0 TSI / 70 KW, AMBITION

4/2018

13 252 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA KAROQ
1,0 TSI / 85 KW

4/2018

10 882 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,0 TSI / 85 KW, STYLE PLUS

4/2017

13 138 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID SPACEBACK
1,0 TSI / 81 KW

11/2017

16 809 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA CITIGO
1,0MPI/55 KW, MONTE CARLO

6/2016

19 050 km

Cena

Do provozu

Tachometr

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

AUTO . . . s.r.o.

www.auto-auto.cz


