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Zvýšení nájemného v nájemních 
bytech města

Město Bystřice nad Pernštejnem 
v posledních letech každoročně in-
vestuje nemalé fi nanční prostředky 
do oprav svých nájemních domů. 
Během  roku 2019 budou dokon-
čeny výměny oken, opravy fasád a 
balkonů veškerých bytových domů 
ve vlastnictví města. I přes značné 
fi nanční prostředky investované do 
bytového fondu, se nájemné od 
roku 2010 nezvyšovalo. Na základě 
rozhodnu   rady města ze dne 5. 3. 
2019 proto dojde v průběhu letošní-
ho roku ke zvýšení nájemného v ná-
jemních bytech, které jsou ve vlast-
nictví Města Bystřice n. P.

Zvýšení nájemného bude odvislé 
od toho, jakou nájemní smlouvu má 
nájemník uzavřenu.

1/ U nájemních smluv, ve kterých 
je dohodnuta úprava výše nájemné-
ho o míru infl ace za předcházející ka-
lendářní rok vyhlášenou ČSÚ, bude 
s účinnos   od 1. 7. 2019 zvýšeno ná-
jemné o míru infl ace za rok 2018 ve 
výši 2,1% a dále bude nájemné kaž-
doročně zvyšováno vždy k 1. 7. pří-
slušného kalendářního roku o infl aci 
vyhlášenou ČSÚ za rok předcházející. 

2/ U původních nájemních smluv či 
dohod o užívání bytu, které neobsa-
hují dohodu o zvýšení nájmu o míru 

infl ace, bude nájemné zvýšeno jedno-
rázově o 20 %, tj. asi na 44 Kč/m2 mě-
síčně. V těchto případech se pak ná-
jemné nebude další 3 roky zvyšovat. 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
jako pronajímatel městských bytů 
zašle nájemci uvedenému ad 2/ pí-
semný návrh na zvýšení nájemného 
se žádos   o zpětnou vazbu ze strany 
nájemce. Touto zpětnou vazbou ze 
strany nájemce bude jeho písemný 
souhlas s příslušným zvýšením ná-
jmu. Nesdělí-li nájemce v písemné 
formě pronajímateli do 2 měsíců 
ode dne obdržení písemného ná-
vrhu na zvýšení nájemného, že se 
zvýšením nájemného souhlasí, má 
pronajímatel právo navrhnout ve 
lhůtě dalších 3 měsíců, aby výši ná-
jemného určil soud. Soud na návrh 
pronajímatele rozhodne o nájem-
ném až do výše, která je v místě a 
čase obvyklá, a to s účinky ode dne 
podání návrhu.

Z výše uvedeného vyplývá, že po-
kud pronajímatel neobdrží  souhlas 
nájemce se zvýšením nájmu, může 
se obrá  t na soud, který může roz-
hodnout i o vyšším nájemném,  než je 
městem navrhované zvýšení o 20 %. 

Věra Vančová, 
ved. odboru bytového hospodářství

VŠEM, KDO VLASTNÍ KUS NEBO I KOUSEK LESA 

Vážení spoluobčané,
vlastníte vy, vaše rodina či přátelé les 

a uvítali byste jakoukoliv fi nanční po-
moc od státu na jeho obnovu v době 
kůrovcové kalamity? Ministerstvo 
zemědělství pro letošní rok rozšířilo 
možnos   příspěvků na hospodaření 
v lesích (novelizované nařízení 30/2014 
Sb.), které poskytuje prostřednictvím 
krajských úřadů a přislíbilo dvakrát více 
fi nancí na tento účel, než v loňském 
roce.

O jaké příspěvky můžete žádat?
• Asanace jehličnatého dříví pomocí 

insek  cidní sítě nebo netkané tex-
 lie, pomocí insek  cidního postřiku 

nebo strojním odkorněním - nový 

příspěvek 
• Soustřeďování dříví v lese lanovkou, 

koněm, železným koněm nebo vy-
vážecím strojem 

• Štěpkování nebo drcení klesu
• Přirozená obnova lesních porostů
• Umělá obnova síjí, umělá  obnova 

sadbou první
• Zajištění lesních porostů
• Výchova lesních porostů – prořezáv-

ky, probírky
• Přeměna porostů s nevhodnou 

nebo náhradní dřevinnou skladbou 
nebo rekonstrukce porostů po ško-
dách – nový příspěvek

Jak žádost podat?
• Žádos   se podávají krajskému úřa-

du, v němž se nachází váš les
• Žádos   se podávají elektronicky
• Podmínkou získání příspěvku je do-

ručení ohlášení žadatele o fi nanční 
příspěvek na krajský úřad před zahá-
jením prací v rámci plnění předmětu 
fi nančního příspěvku

Kde zjis  t podrobnos   ohledně do-
tačních  tulů a návod, jak příspěvek 
získat?
• Na webové stránce Ministerstva ze-

mědělství www.mze.cz, rozcestník 
eAgri – Lesy, záložka Dotace v lesním 
hospodářství a myslivos   , odkaz 
Finanční příspěvky na hospodaření 
v lesích

• Na krajském úřadě, odbor životní-

ho prostředí (Lesy)
• U svého odborného lesního hospo-

dáře
Finanční příspěvky na hospodaře-

ní v lesích sice nemohou vlastníkům 
lesů kompenzovat ztrátu způsobenou 
v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, 
ale každopádně jsou pro ně přínosem.  
Využívejte proto jejich možnos   v ma-
ximální míře!

Výzvu vydalo Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. 
SVOL) www.svol.cz, 4. 3. 2019.

Upozorněte na možnos   čerpání 
fi nancí svou rodinu, přátele, spoluob-
čany (například prostřednictvím obec-
ního rozhlasu, vývěsky, www stránek, 
sociálních sí   apod.)

Příspěvky, o kterých (možná) nevíte  Jak získat fi nanční pomoc na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity

ZLATÝ ERB PRO WEBOVÉ STRÁNKY 
ZUŠ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

Základní umělecká škola získala ocenění Zlatý erb, které Kraj Vysočina 
uděluje nejlepším webovým stránkám. Za rok 2018 získala ZUŠ za svůj 
nový web 2. místo v kategorii škol. Odborná porota hodno  la funkčnost, 
aktuálnost, ale také este  cké provedení, na kterém pracovali sami pe-
dagogové školy.

Porotu zaujalo výtvarně provedené pozadí, i ukázky znění vyučova-
ných nástrojů a zpěvu. Za realizaci děkujeme fi rmě just4web, za fi nanční 
podporu Kraji Vysočina a Městu Bystřice nad Pernštejnem. Věříme, že 
nový web www.zusbnp.cz bude dobře sloužit žákům, rodičům i veřej-
nos  . 

-MK-

F & C – FOLK & COUNTRY  – pátek   19. 7. 

REVIVAL NÁMĚSTÍČKO  – sobota   3. 8. 

NEDĚLE S DECHOVKOU  – neděle 25. 8.
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Sňatky

Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN  KVĚTEN 2019

Úmr  

Jubilan  

HUMANITÁRNÍ SBÍRKAMěstský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem vyhlašuje ve spolupráci 
s občanským sdružením Diakonie 
Broumov – Oblastní středisko sociál-
ní pomoci Úpice humanitární sbírku 
na pomoc potřebným občanům. 
Sbírka se uskuteční ve dnech 24. a 
26. dubna, a 3. května 2019. Sběr 
věcí pro potřebné občany bude za-
jištěn v uvedené dny vždy od 15:00 
do 17:00 hodin v zadní budově ve 

dvoře Městského úřadu Bystřice nad 
Pernštejnem, ulice Příční  čp. 405. 

Sbírá se zejména letní a zimní ob-
lečení, lůžkoviny, prostěradla, ruč-
níky, utěrky záclony, látky, péřové
a vatové přikrývky včetně stanů, 
spacích pytlů, polštářů a dek, ná-
dobí, funkční elektrické spotřebiče, 
hygienické a toaletní potřeby, školní 

potřeby a hračky.
Žádáme, aby věci byly kvůli trans-

portu zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic. Pokud to bude ze strany 
občanů možné, je vítán i příspěvek 
na dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají obča-
ny, aby na sběrné místo nedodá-
vali matrace, papír, nábytek, dět-
ské kočárky, pračky, lednice a další 
objemné předměty!

Dne 4. 4. 2019 uplyne 1 rok, 
kdy nás opus  l manžel, 

ta  nek a dědeček 

Josef KOLÁČEK z Věchnova. 

S láskou vzpomínají manželka 
Boženka, dcery Lucie a Leona 

s rodinami.

VZPOMÍNKA

BŘEZEN 2019
15.3. Mar  na Prokůpková
 Miloš Petr
23.3. Petra Rosůlková
 Miroslav Jaňour

2018
28.11. Karin Mičková
  2.12. Karolína Mihóková
  7.12. Dominik Fagula
2019
  19.1. Zuzana Laiknerová
  23.1. Beata Míčková
  26.1. Viktor Bojanovský
  28.1. Tomáš Bednařík
  29.1. Elisabeth Krondráfová

DUBEN 2019
Helena Sýkorová 93 let
Vladimír Kaštánek 90 let
Terezie Hašková 85 let
Jan Koudar 85 let
Ing. Fran  šek Musil 80 let
Milan Štarha 80 let
Zdenka Malá 75 let
Marie Filipi 75 let
Jan Straka 75 let
Ing. Ladislav Halamka 75 let
Karel Hempel 75 let
Miroslava Balabánová 75 let
Jan Mareček 75 let
Mgr. Jaroslava Plánková 75 let
Miroslav Špaček 70 let
Miroslava Hájková 70 let
Antonín Tulis 70 let
Fran  šek Tulis 70 let

LEDEN 2019
31.1. Jiří Šibor 78 let
ÚNOR 2019
  3.2.  Jaroslav Zítka 78 let
  6.2.  Jitka Kotnourová 59 let
  6.2.  Emilie Bartoňová 90 let
12.2.  Jiří Boháč 66 let
18.2.  Josefa Šemberová  75 let
20.2.  Květuše Hašková 86 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Dne 15. 4. 2019 uplynou 3 roky, 
kdy po krátké nemoci zemřela 

paní Marie KOUKOLOVÁ 

Kdo jste ji znali, věnujte jí 
 chou vzpomínku s námi. 

Manžel s rodinou.

Dne 9. 4. 2019 uplyne 5 let, 
kdy nás opus  l manžel, 
ta  nek a dědeček, pan 

Ing. Josef BÁRTA

Stále vzpomíná manželka 
Marta, dě   Tomáš a Leona 

s rodinami.

Dne 11. 4. 2019 je to 5 let, 
co se zavřely tvé oči, 

navždy u  chl tvůj hlas
a ruce přestaly pracovat.

V našich srdcích zůstáváš dál.

pan Bohumil MALÝ
Vzpomíná manželka a dě   

s rodinami.

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

ZPRÁVY ZE DVOŘIŠŤ

V sobotu 3. března se v odpoledních 
hodinách naší obcí neslo halekání a 
zvuk harmoniky, doprovázený zpěvem 
méně či více hlasitým. To vše signali-
zovalo, že den plný neplech, smíchu 
a veselí je tu. Pátého masopustního 
průvodu se opět účastnily asi tři desít-
ky maškar, které se pro svoji podobu 
nechaly inspirovat dobou současnou 
i minulou. Proto v průvodu nechyběly 
postavy z právě běžícího seriálu a ani 
pohádková říše nezůstala pozadu, když 
přihopsal Bob a Bobek, vedení kou-
zelníkem Pokustónem, následováni 

Křemílkem a Vochomůrkou. Barevnost 
průvodu dodal mix ovoce a mnoho 
dalších krásných maškar. Velkou po-
klonu opět skládáme všem, kteří naše 
procesí uvítali ve svých domovech 
a pohos  li výbornými lahůdkami. 
Závěrem masopustního dovádění 
si maškary ze svých řad zvolily ty nej 
a do příš  ho masopustu na dvořišťské 
veselí bude dohlížet pionýrka Štěpánka 
a dobrý voják Švejk, kterému zdárně 
sekundovala paní Müllerová. Nechť 
nás tedy čeká veselých dnů více než 
těch zachmuřených!                         -KCH-

Masopust

Dne 8. 4. 2019 uplynou 4 roky 
od náhlého úmr   

Mgr. Boženy 
SUCHÉ - ROVNEROVÉ

Vzpomínají manžel 
a dcera s dětmi a vnoučaty.

9. 5. 2019 uplyne rok od úmr   
bratra Ivana Blažíčka.

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

 OBSLUHA RESTAURACE CAFÉ OHRADA 
Pracovní doba od 11. do 15. hod. na měsíc červen (víkendy), červenec a srpen. 
Věk 18+ nebo student v oboru.
 KUCHAŘ/KA 
Směny dle dohody na měsíc červen, červenec a srpen. Požadavky – samostat-
nost. Vhodné pro studenty v oboru kuchař.
 OBSLUHA PIVNICE V CENTRU EDEN 
Na měsíc červenec a srpen. Vhodné pro uchazeče ve věku od osmnác   let 
nebo studenty v oboru.
 VÝPOMOC NA ÚKLID V CENTRU
Vhodné jako přivýdělek pro důchodce a ženy na MD. Flexibilní pracovní doba. 
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 pro-
středí 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 příjem-
ném prostředí Horácké vesnice. Směny dle dohody.

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

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK NEBO BRIGÁDU? 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Z  rady města

Svoz biodpadu ze zahrádkářských kolonií 
velkoobjemovými kontejnery

Svoz bioodpadu ze zahrádkář-
ských kolonií pro rok 2019 bude 
probíhat takto:

Kontejnery budou přistavová-
ny na těchto místech - lokalita Pod 
Horou 3x (spolková budova, spodní 
pravá část, vrchní trafostanice) a Do-
manínek (u hl. brány při silnici č. 19) 
v období duben až říjen vždy v pátek 
v těchto termínech - 18. 4. (čt), 17. 
5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 20. 9., 18. 
10. 2019 (vždy 3. víkend v měsíci). 
Následující pondělí bude kontejner 
odvezen na kompostárnu v areá-
lu technických služeb. Mimo tyto 
termíny lze samozřejmě bezplatně 

uložit bioodpad na sběrném dvo-
ře (pouze občané Bystřice n. P. po 
předložení občanského průkazu).

Upozorňujeme občany, že kon-
tejnery jsou  určeny pouze pro od-
pad rostlinného původu (lis  , tráva, 
plevel, odpady z ovoce a zeleniny, 
drobné větve ze stromů a keřů do 
průměru 5 mm a další). Nejsou ur-
čeny pro zbytky jídel a další odpady 
živočišného původu, komunální od-
pad, separovatelné složky komunál-
ního odpadu a nebezpečný odpad. 
Odpad nesmí obsahovat kamení. 

Za TS města a.s. 
Roman Kekrt, ředitel

Město Bystřice n. P. ve spolupráci s fi rmou TS města a.s.  nabízí možnost bezplatného zapůj-
čení kompostérů o velikos   400 litrů a 800 litrů. Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotací ze 
SFŽP, získáno bylo cca 90 % prostředků, zbytek fi nancovalo Město Bystřice n. P., v jehož majetku 
musí být podle dotačních podmínek kompostéry min. 5 let. Poté je bude možno bezúplatně 
převést na nájemce. 

MOŽNOST BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRU 
PRO OBČANY BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Zájemce o zapůjčení kompostéru žádáme o projevení zájmu u paní Procházkové, a to tele-
fonicky (606 770 113) nebo mailem (prochazkova@ts-bystrice.cz), případně osobně v sídle 
fi rmy. 

Výhody kompostování v kompostérech 
• urychlení procesu kompostování  
• možnost regulace teploty, vlhkos  , 

přístupu vzduchu a světla 
• úspora místa na zahradě (kompostér 

nahradí nevzhlednou hromadu) 
• este  čnost opro   nevzhledné hromadě
• při dodržování pravidel kompostování 

odstranění nepříjemného 
zápachu 

• zužitkování odpadů ze zahrady 
• důležité  živiny a organické látky nejsou 

nikam odv áženy

Podmínky zapůjčení:
1. Kompostér je možno zapůjčit pou-

ze majiteli nemovitos   se zahra-
dou v Bystřici n. P., pro majitele ne-
movitos   v zahrádkářských koloni-
ích není projekt určen. Upozorňu-
jeme zájemce, že bude provedena 
kontrola oprávněnos   tohoto po-
žadavku náhledem do katastru ne-
movitos  . Při předání bude ke kon-
trole vyžadován průkaz totožnos  .

2. Podepsání smlouvy o bezplatné 
zápůjčce.

V úterý 5. března 2019 proběhla 
v pořadí tře   schůze rady, která pro-
jednala celkem 18 bodů. Rada nejdříve 
schválila grantový program pro posky-
tování dotací pro oblast - spolková a 
zájmová činnost. Celková částka k roz-
dělení je 160.000 Kč, přičemž program 
je zaměřený na podporu spolkové a 
zájmové činnos   pro fyzické a práv-
nické osoby s bydlištěm nebo sídlem 
v Bystřici nad Pernštejnem a jejich 
místních částech, maximální výše dota-
ce v jednotlivém případě je 15.000 Kč, 
lze čerpat pouze na 1 projekt pořáda-
ný od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019, a to 
dle zadaných kritérií. Druhým bodem 
bylo schválení příspěvků z grantového 
programu v oblas   kultury a spole-
čenského života, kdy bylo podpořeno 
celkem 12 akcí. Dalším grantem, kte-
rým se rada zabývala, bylo na základě 
doporučení komise sportu a mládeže 
rozdělení prostředků z grantu trenérů 
mládeže, a to ve výši 700 000 Kč. Vel-
mi zásadním bodem byl návrh komise 
pro hospodaření s byty na změnu výše 
nájemného v nájemních bytech – tato 
problema  ka bude podrobněji vysvět-

lena v jiném příspěvku. Rada dále pro-
jednala a schválila změny na pozicích 
v představenstvech a dozorčích radách 
v městských společnostech. Do funkce 
jednatele společenos   Eden Centre 
s. r. o. byl jmenován Ing. Tomáš Krejčí 
a novými členy dozorčí rady Bc. Soňa 
Humpolíčková a Ing. Jiří Hájek. Novou 
jednatelkou fi rmy Eden Servisní s. r. o.
byla jmenována Klára Hanzlíková a 
novým členem dozorčí rady Ing. Ivo 
Šikula. Člena představenstva fi rmy TS 
města a. s. bude nově vykonávat Mgr. 
Mar  n Horák.

Rada dále schválila pořízení knihy 
Bystřice nad Pernštejnem včera a 
dnes. Jedná se o knihu fotografi í, kte-
ré srovnávají jednotlivá místa našeho 
města v dnešní a bývalé podobě. Po-
dobnou knihu v minulém roce vydalo 
i Nové Město na Moravě.

Potom následovala sekce majet-
ková, kdy rada schválila dvě zřízení 
budoucího věcného břemene ve 
prospěch fi rmy E.ON Distribuce a.s. 
spočívající v právu vedení zemního ka-
belu NN a zemnící pásky, jeho údržby 
a oprav na čás   některých pozemků. 

Rada města také schválila příkazní 
smlouvu s Krajem Vysočina za účelem 
realizace Programu obnovy venkova 
Vysočiny. Dále bylo projednáno fi nan-
cování odlučovačů tuhých látek na 
kotlích na spalování dřevní biomasy 
v městské kotelně. 

Z důvodu nevyhovujícího stavu sep-
 ku u bytového domu čp. 854 na ul. 

Příční byla zpracována projektová do-
kumentace na novou kanalizační pří-
pojku. Jedná se o stavební úpravy, kdy 
bude vynecháno užívání stávajícího 
sep  ku. V rámci stavby kanalizační pří-
pojky bude vyvolána přeložka stávající 
rozvodné skříně el. vedení NN, umís-
těné v opěrné zdi v trase přípojky. Dále 
bude provedeno osazení nového nad-
zemního stožáru veřejného osvětlení. 
Rada schválila realizací akce a uzavření 
smlouvy o dílo za nabídkovou cenu 
643 785 Kč od fi rmy T.M.V. spol. s r.o. 
Nakonec rada schválila opravu střechy 
bytového domu v čp. 915-917 na ul. 
Višňové, cena je 2 350 000 Kč.

Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města: www.bystricenp.cz/
rada.                                                       -red-

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města se sešlo zno-

vu po měsíci, konkrétně ve středu 
13. března 2019. Vedoucí odboru 
správy majetku a inves  c Ing. Aleš 
Sitař předložil zprávu o inves  cích. 
Ing. Svobodová předložila zastupi-
telstvu k projednání veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnu   neinves  č-
ních dotací z grantových programů 
trenérů mládeže a sportovních a 
volnočasových ak  vit – pravidelná 
činnost pro rok 2019, bylo rozděle-
no 2,2 miliónu korun na sportovní 
činnos  . Tradičním bodem byly 
majetkové převody, tentokrát čtyři, 
které představil Ing. Buchta. Na zá-
věr zasedání zastupitelstvo schválilo 
rozpočtová opatření. V rámci disku-
ze s občany bylo asi nejžhavějším 
tématem, jak dál se sokolovnou. 
Jednotlivé názory se velmi různily 
a za  m nebyl vyřknut jednoznačný 
závěr.

Zápis ze zastupitelstva nalezne-
te na webových stránkách města: 
www.bystricenp.cz/usneseni-zastu-
pitelstva

-red-

Zubní pohotovost Zubní pohotovost DUBEN  - KVĚTEN 2019DUBEN  - KVĚTEN 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

DUBEN
  6.4. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
  7.4. BLADENT s.r.o. Štursova 111, 592 31 Nové Město n. M., 566 616 904
13.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
14.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
19.4. ORNIDES s.r.o., zdrav.středisko Křižanov, 731 495 380, 566 522 218 
20.4. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
21.4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
22.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
27.4. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
28.4. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234 
KVĚTEN  
  1.5. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 566 690 125
  4.5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
  5.5. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712

TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - 3
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

Karel MACH 
hodinářství, prodej jízdních kol, motocyklů, kočárků, šicích strojů, 

koncesovaný radioobchod, Bystřice n./P., Náměs   19

Jaroslav KOLBÁBEK
pekařství Bystřice n./P., Náměs   14

Fran  šek KRÁSENSKÝ 
kloboučník, Bystřice n./P., Náměs   č. 4.

Kloboučnický závod pana Fran  ška Krásenského má starou tradici, neboť 
byl založen již v roce 1647. Jméno jeho zakladatele není známo, závod 
byl dlouho v majetku jednoho rodu a téměř po tři sta let přebíral jej 
vždy syn po otci. Dnešní majitel závodu p. Fran  šek Krásenský pochází 
ze staré kloboučnické rodiny, neboť jeho děd i otec byli kloboučníky. 
Narodil se 27. března v Bystřici n./P., kde se také vyučil svému řemeslu. 
Později pracoval v Brně a v Praze a konečně u svého otce, od něhož v roce 
1933 převzal závod do vlastního vedení. Bohaté zkušenos  , jež získal u 
dřívějších zaměstnavatelů uplatnil ve svém závodě, z nějhož vybudoval 
dokonalý podnik. Má vždy na skladě nejmodernější pánské klobouky 
i čepice, takže může v každém směru své zákazníky plně uspokoji  . 
Zároveň má také dobře vybavenou dílnu na opravu starých klobouků. 
Závod, který požívá nejlepší pověs   nezůstane však nadále v držení rodu 
Krásenských, neboť syn majitele převezme podnik své matky, obchod 
krátkým a pleteným zbožím. Pan Krásenský se ovšem vynasnaží, aby jeho 
závod si udržel dobrou pověst i v budoucnu.

Když v roce 1935 otevřel p. Jaroslav Kolbábek v Bystřici n./P. nové pe-
kařství, snad ani sám netušil, jaké překážky se mu nahrnou do cesty. Byla 
to jednak těžká hospodářská krise a hlavně dobře zavedená konkurence, 
pro   níž musel mladý živnostník těžce bojova  . Zařídil si pekařství čás-
tečně z vlastních úspor a částečně z výpůjčky, kteréžto peníze investoval 
do dílny a pece, které vybudoval. Nezalekl se však překážek a společně 
se svojí manželkou Josefou, která vypomáhala v obchodě a všemožně 
se o podnik starala, překonal těžké začátky. Závod se stal brzy hodně na-
vštěvovaným spokojenými zákazníky z místa i okolí, kteří byli vždy pečlivě 
obslouženi. Pan Jaroslav Kolbábek se narodil 3. prosince 1908 ve Věžné u 
Nového Města n. M. Pekařem se vyučil v Tišnově a po vyučení pracoval 
v Tišnově, v Brně a Bystřici n./P., kde se v roce 1935 osamostatnil. Za 
poměrně krátkou dobu 7 let vybavil svůj závod naprosto dokonale, takže 
se dnes plně vyrovná všem moderně zařízeným pekařským podnikům. 
V budoucnu hodlá p. Kolbábek závod ještě více rozšíři  , aby mohl zákaz-
níkům v každém směru vyhově  .

Fran  šek KOLAŘÍK 
obchod smíšeným zbožím, Bystřice n./P., Náměs   12.

Majitel a zakladatel podniku patří k váženým občanům Bystřice n./P., 
což dokazuje okolnost, že je předsedou obchodního grémia. Narodil se 30. 
června 1889 v Bystřici n./P. Vyučil se v Novém Městě n./M. a již od mládí 
projevoval inicia  vu a snaživost jak prokazuje bohatá prakse v různých čes-
kých a moravských městech. Pracoval jako obchodní příručí v Kutné Hoře, 
Třebíči, Kloboukách u Brna, Přerově a když se mu naskytla možnost převzí   
v Beňově obchod, osamostatnil se v této hanácké obci v roce 1914. Začínal 
za dos   ob  žných poměrů, které překonával svou pracovitos   a šetrnos  . 
Podnikavost a touha po větších možnostech jej pudily dále a tak po třech 
letech odešel do Předklášteří, kde převzal obchod mnohem větší. Zvelebil 
jej a když získal svou zdatnos   určitý kapitál, uskutečnil svůj dávný sen a 
vrá  l se do rodného města, kde si r. 1921 zakoupil dům a zřídil tam svůj 
obchod. Vrhl se s energií do práce a zákazníci brzy ocenili jeho svědomitost 
a poc  vost, s níž se věnoval obchodu. Brzy mohl dům i obchod zmoderni-
sova  , takže jeho závod patří dnes ke vzorným obchodům tohoto druhu 
v Bystřici n./P. Ačkoliv začínal obchodova   sám, zaměstnává nyní několik 
lidí. Z nich získala si zásluhu o závod zvláště svou poc  vou prací sl. Marie 
Holešinská, která je zaměstnána v Kolaříkově obchodě 15 roků. Závod zů-
stane i nadále v rodě, neboť jej pravděpodobně převezme dcera.

Jde o známý závod s nejlepší tradicí, neboť byl založen již v roce 1890. Za-
kladatelem podniku byl Jan Mach, otec dnešního majitele. Narodil se roku 
1863 v Polničce u Žďáru, vyučil se hodinářství ve Wienu, kde také pracoval a 
získal dobrou praksi. Osamostatnil se v roce 1890 v Krucemburku u Chotěbo-
ře, odkud přišel v roce 1891 do Bystřice n./P. O jeho zdatnos   svědčí nejlépe 
skutečnost, že ještě v 78 letech spravoval velké hodiny. Karel Mach, dnešní 
majitel závodu se narodil 15. října 1892, vyučil se v Kremsu v Ostmarce, kde 
také nějaký čas pracoval ve známém hodinářském podniku, načež působil 
v závodě svého otce a v roce 1923 otcův podnik převzal do vlastního vedení. 
Pan Karel Mach přestavil v roce 1933 svůj dům, kde rozšířil a zmodernisoval 
své obchodní místnos  . Již před  m se však nespokojil jen s hodinářstvím a 
svojí podnikavos   rozšířil závod v roce 1925 o prodej šicích strojů a jízdních 
kol. V roce 1932 získal radiokoncesi. Kdo bude nástupcem podniku není roz-
hodnuto. Má však syna Karla, který studuje reálné gymnasium. O podnik se 
též zasloužila jeho choť Ludmila, která mu od počátku podniku pomáhala.

S VODOMILEM POTŘINÁCTÉ

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA SBORŮ
Ve čtvrtek 21. 3. praskal KD doslova ve švech. Ve všech jeho prostorách se 

hemžili menší i větší zpěváci, kteří se účastnili Krajské přehlídky sborů. Tuto pře-
hlídku mělo naše město čest pořádat již potře  . Účast přijalo 14 sborů, poprvé 
se zde prezentoval sbor z Jihlavy a z největší dálky – z Nového Jičína přijely sbory 
dva. Vítězství s postupem do Celostátního kola v Uničově si odnesl DPS Studán-
ka z naší ZUŠ s dirigentkou Inkou Pospíšilovou. Moc gratulujeme a můžete jim 
společně s námi držet pěs   25. května. Všichni zpěváci byli nadšení a spokojeni 
se zázemím, občerstvením a průběhem akce. Velké poděkování patří těm, kteří 
přehlídku podpořili: Město Bystřice n. P., ART – spolek uměleckého vzdělávání 
při ZUŠ, KD Bystřice n. P., Zahradní centrum Strakovo a Enpeka, a. s. Žďár n.S. 
Všem moc děkujeme těšíme se zase za rok.                                              L. Macháčková

Už 13. ročník vědomostní a po-
znávací soutěže S Vodomilem Zubří 
zemí začne od 1. května 2019, ten-
tokrát pod názvem Za krásou a po-
klady. Podmínky se zase nezměnily, 
jenom účastníci poznají větší kus 
Vysočiny. A na cestách zase mnoho 
hezkého uvidí, cestou nasbírají ra-
zítka (některá může nahradit selfi e 
fotografi e), odpoví na otázky a po 
odevzdání vyplněné legi  mace se 
budou těšit na výhru. 

Kromě už tradičních cen (kolo, 
vstupenky) se můžete tentokrát tě-
šit třeba i na čerstvé pstruhy, rodin-
nou vstupenku do jeskyní v Rudce, 
pobyt pro 2 osoby na 2 noci v Ba-
lonovém hotelu Radešín a mnohé 
další.

A co tedy na své pou   uvidíte? 
Zlatou studnu v Baldě (kontaktní 
místo TIC Polička), železné kříže ve 
Sněžném (razítkuje Hotel Sněžné), 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Ze-
lené hoře (razítkuje TIC San  ni tour), 
kostel ve Slavkovicích (kontaktní 
místo TIC Nové Město), zámek a 
hotel v Radešíně (Balonový hotel), 
mincovní poklad v Nedvědici (TIC 
Nedvědice), Muzeum Veterán Tatra 
(TIC Bystřice), Jeskyni blanických ry-
 řů (pokladna v Rudce), obec Bukov 

(TIC Šiklův mlýn) a kostel v Lomnici 
(Panský dům).

Od příš  ho čísla budeme přibližo-
vat jednotlivá zastavení. Těšíme se 
zase na Vaši účast i ohlasy. 

Hynek Jurman
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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

OREL - historie a současnost

Skauti - Benjamínci – Ježci a Zajíčci
Naši malí skau-

 ci se v oddíle ne-
jen baví a hrají si, 
ale v duchu geni-
álního hesla „škola 

hrou“ se také učí novým znalostem a 
dovednostem, které jsou samozřejmě 
přizpůsobeny adekvátně jejich věku. 
Na prvním místě je pro náš oddíl ka-
marádství, týmovost a spolupráce. 
Ideály, které se mohou propsat i do 
klasických her. Další skautské ideály 
pak dětem vštěpujeme při akcích jako 
např. Čistá Vysočina, kdy se dě   učí 
porozumět tomu, proč je nutné udr-
žovat čistotu přírody nebo třídit od-

pad. Na našich, za  m jednodenních, 
výpravách chystají dřevo na topení, 
hledají poklady, opékají špekáčky 
a poznávají přírodu ve svém okolí.

Družina Ježků vznikla 13. ledna 
2017 díky nadšení dvou Skautů – ro-
dičů, Lenky Balabánové a Robina 
Hlaváčka. Oběma patří velký dík za 
započe   této chvályhodné činnos  , 
ve které pokračujeme, i když v po-
změněném složení, dodnes. V součas-
nos   máme v oddíle 9 kluků a 4 holky. 
V září už však všichni Ježci přejdou do 
vyšších věkových kategorií, tedy k Vl-
čatům a Světluškám.

Vyvrcholením celoročního snažení 

a působení je samozřejmě skautský 
tábor. Nutno říci, že loňský rok obstáli 
výborně.

Léňa, Kája a Tom - Madla
Zajíčci
Zajíčci se začali scházet v září 2018. 

V oddíle je nás 14 kamarádů ve věku 
4 let. Měli jsme na návštěvě pány poli-
cisty, kteří nám ukázali, co vše potřebují 
ke své práci, a také nám vysvětlili, jak 
se chovat v různých situacích. Všechny 
Zajíčky móc zajímalo policejní auto a 
čtyřkolka, na které se všichni svezli. 
Velký dík místnímu policejnímu sboru! 
Chystáme též návštěvu záchranné 
služby a hasičů. Rádi bychom podě-

K založení místní Jednoty došlo 
v r. 1921. Ke své činnos   si pronají-
mala přízemí domu č.67 v dolní čás   
náměs   (nyní p. Bohuňovský), k vy-
stoupením a společenským akcím sál 
hotelu Záložna. Narůstající počet čle-
nů vedl k nutnos   získat nějaké větší 
prostory. V r. 1924 proto bylo rozhod-
nuto o stavbě vlastní budovy. V lednu 
r. 1925 byl dokončen projekt a na jaře 
se rozběhly stavební práce, které or-
ganizoval nově zaregistrovaný Spolek 
pro stavbu a udržování Orlovny. Ten 
vznikl z prak  ckých důvodů, protože 
podle stanov se stavební činnost ne-
slučovala s náplní orelské organizace. 
Veškeré práce se prováděly s velkým 
nadšením, svépomocí a brigádnicky. 

A tak již 28. července 1925 mohla být 
bystřická Orlovna slavnostně otevře-
na. Začala sloužit orelským ak  vitám, 
ale také poskytovala zázemí dalším 
spolkům. Uskutečnilo se zde nespo-
čet divadelních představení, besídek, 
tanečních zábav, plesů, vzdělávacích 
akcí, ale hlavně pravidelných cvi-
čení a sportovních turnajů. To vše 
bylo v roce 1942 ukončeno protek-
torátním zrušením celé Čs. orelské 
organizace. Po 2. sv. válce sice došlo 
k obnovení činnos  , ale jen na krátký 
čas. Čs. Orel nevstoupil do sjednoce-
né ČSTV a jeho činnost byla v r. 1949 
prohlášena za pro  státní. Proto do-
šlo v r. 1950 k záboru i naší bystřické 
orlovny. Cvičební nářadí, loutkové di-
vadlo a klavír byly dány do sokolovny. 
Hodnotná knihovna skončila vyhá-
zená na ulici a byla spálena, ostatní 
vybavení postupně rozkradeno. Bu-
dova orlovny se přestavěla pro kino, 
které tam provozovalo svou činnost 
až do r. 1995, kdy pro nezájem veřej-
nos   ukončilo svou činnost. 

Druhé obnovení místní Orelské 
Jednoty proběhlo v roce 1990. Po-
stupně se stala největší orelskou or-
ganizací na Vysočině. Měla více jak 
350 členů a nabízela širokou nabídku 
sportovních, vzdělávacích i kultur-
ních ak  vit. Ty se však stejně jako při 
založení místní pobočky konaly ve 
velkém provizoriu, protože k jejich re-

alizaci se musely pronajímat cizí pro-
story. Z toho důvodu se také orlové 
spolupodíleli na projektu k výstavbě 
bystřické víceúčelové sportovní haly. 
Nakonec však plánování orelské bu-
doucnos   směřovalo jiným směrem. 
Po mnohaletých jednáních schváli-
lo městské zastupitelstvo v dubnu 
r. 1994 zásady pro převod orlovny 
z majetku města na původního ma-
jitele. Budova však byla ofi ciálně na-
vrácena až 30. 6. 1995, a to ve velmi 
špatném stavu. Orlové měli konečně 
zpět část svého majetku, ale nedala 
se v něm provozovat žádná jejich 
činnost. Nastalo období rekonstruk-
ce orlovny. Opravy se zpočátku pro-
váděly pouze brigádnicky, s cílem co 
nejdříve zahájit činnost ve vlastních 
prostorách. Neustále se však objevo-
valy další nedostatky 
a stavební problémy. 
V roce 2001 proto 
začala celková pře-
stavba budovy. Ta 
probíhala v něko-
lika etapách a díky 
ní získala bystřická 
orlovna zcela jinou 
vnitřní dispozici. 
Hlavní práce byly do-
končeny v roce 2006. 
Slavnostní žehnání 
orlovny proběhlo 
o svatovavřinecké 

pou   9. srpna 2009. 
V současné době tedy máme 

vlastní prostory pro svou činnost. 
Orlovnu využívají také různé cvičební 
skupiny z řad veřejnos  , ale i Sdru-
žení křesťanských seniorů, Asociace 
náhradních rodin, Ry  ři Země zubra, 
sdružení Pospolek a mnozí další. Co 
nás trochu trápí je, že nám během let 
oprav dospěl orelský dorost a nepo-
kračuje v členství. Máme v současné 
době asi 100 zaregistrovaných členů, 
ale chybí nám mladí pokračovatelé 
orelské myšlenky. 

Více informací o naší organizaci 
naleznete na www.orel-bystricenp.cz

Jitka Čechová

„Československý Orel je katolické 
tělovýchovné hnu  . Má své počát-
ky v r. 1896, kdy byl v Praze při Jed-
notě katolických tovaryšů zřízen tě-
lovýchovný odbor. Na Moravě byly 
takové odbory organizovány od r. 
1902. V roce 1909 přijaly odbory 
název Orel a v následujícím roce 
byla vytvořena řádná organizace. 
Je to organizace kulturně – výchov-
ná, ale věnuje se i sportu, výchově 
národní a světoobčanské." Tak 
popisuje orelské hnu   Masarykův 
slovník naučný z r. 1931. A jak to 
bylo a je s Orlem u nás v Bystřici? 

kovali i kolek  vu 4Max fi tness a paní 
Bagarové. Jelikož naše klubovna doslu-
huje, tak nejmenší Zajíčci mohli strávit 
některé schůzky v prostředí jejich cent-
ra, kde byli v teple a spokojení.

Simča – Eša, Míša, Peťa
Nutno ještě podotknou  , že máme 

obrovskou podporu od rodičů Ben-
jamínků, za což moc děkujeme. Milí 
rodiče, jste skvělí!

Kdo by chtěl na vlastní kůži zkusit, jak 
vypadá schůzka Ježků (5 - 7 let), kon-
taktujte vedoucího Toma. Tomas.am-
broz@skaut.cz (602 657 386). Zajíčci 
- Simča simcabenjaminci@skaut.cz 
(731 656 474).

Těšíme se na Vás!
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NA GYMNÁZIU V BYSTŘICI N. P.
STÁLE PÍŠEME NA KLÁVESNICI

Druhé místo fl orbalistů z gymnázia 

Bystřické gymnázium poskytuje kvalitní 
přípravu pro všechny typy vysokých škol

Na podzim loňského roku jsme zveřejnili informaci, ze které vyplývá, že se 
naše gymnázium zařadilo mezi deset nejlepších středních škol, které „záso-
bují“ brněnskou Masarykovu univerzitu svými absolventy. To je jistě výsle-
dek, na který jsme pyšní. Rád bych však rozptýlil dost často zmiňovaný myl-
ný názor, že gymnázia obecně připravují svoje žáky ke studiu humanitních 
oborů, přestože současná doba vyžaduje především odborníky technického 
zaměření. Mezi našimi absolventy můžeme skutečně najít řadu úspěšných 
lékařů, právníků nebo učitelů, se kterými máte osobní zkušenost. V zájmu 
objek  vity bych se však rád opřel o názory představitelů akademické obce, 
se kterými jsem se nedávno setkal na VUT v Brně. Ti dospívají k přesvědče-
ní, že technický pokrok všeho druhu doznává v posledních letech tak rychlé 
a těžko odhadnutelné změny, kterým může stačit pouze člověk, který je fl e-
xibilní, všestranný, schopný zareagovat a přizpůsobit se. A právě takového 
profi lu absolventa bychom rádi na bystřickém gymnáziu dosáhli.

 Na setkání „TOP 10“ nejúspěšnějších středních škol s rektorem Vysokého 
učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., jsem 
se ujis  l, že posíláme za dalším vzděláváním opravdu schopné mladé lidi. 
Příjemně se poslouchaly informace o tom, jak si vedou jako řádní studen   
nebo dokonce i v doktorandském studiu a při přípravě na vědeckou dráhu. 
Patříme spíše k menším školám, ale to neznamená, že bychom nenabízeli 
podmínky srovnatelné s ostatními, byť mnohem většími městy. Za to patří 
moje poděkování především kvalitnímu pedagogickému sboru za odvádě-
nou práci, rodičům žáků za zájem a spolupráci a v neposlední řadě místním 
sponzorským fi rmám a vedení města.                                              Milan Hanák

Studen   na gymnáziu již tře  m 
rokem píší na klávesnici v programu 
Zaviačič. Dosahujeme vynikajících vý-
sledků. V čem je program tak úžasný? 
Výuka ve škole se studentům přenáší 
domů a zpět do školy. Studen   sekun-
dy začali v září psát a v prosinci již opi-
sovali souvislé texty. 

Všichni mají přesnost na výbornou. 
Dosahují výkonu od 90 úhozů do 210. 
Nejlepší písařkou je MONIKA POKOR-
NÁ, studentka třídy sekundy.   

Ve srovnání s programem ATF je 
intenzita výuky o 50 % vyšší. Uve-
dený program umožní písařům po-
stupovat na další cvičení, přesto, že 
udělali chyby. 

Program ZAVIAČIČ však studenty 
dále nepus   v případě chyb. Nabídne 
jim chybná slova, odvozeniny, slova ve 
vazbě s podobnými slovy.

V sekundě jsou tedy studen   – za-
čátečníci, v tercii se v psaní zdokonalují 
a v kvartě budou moci zájemci složit 
státní zkoušku.

Naučí se psát běžnou hospodář-
skou korespondenci spojenou s ná-
kupem a prodejem materiálu a různé 
techniky. Ke složení zkoušky musí 
adep   psát 220 úhozů za minu-
tu. Pokud si vytknou jako cíl státní 
zkoušku, úroveň jejich dovednos   
je mnohem vyšší.

Vyučující I. Slámová

Dne 7. 2. 2019 se v Bystřici n. P. 
uskutečnilo okresní kolo ve fl orbalu 
středních škol. Naši chlapci se do 
okresního kola probojovali z první-
ho místa kola okrskového, ve kterém 
soutěžily celkem čtyři školy.

V okresním kole se utkaly nejlep-
ší týmy ze čtyř jednotlivých okrsků. 
V systému každý s každým jsme 
porazili týmy ze žďárského a mezi-
říčského gymnázia, remízovali jsme 
s družstvem žďárského biskupského 
gymnázia a jediná „žďárská průmy-

slovka“ nás dokázala porazit. V ko-
nečném součtu všech výsledků jsme 
obsadili krásné druhé místo a po-
stup do kraje nám utekl jen o vlásek. 

Naši studen   podali velmi dobrý 
týmový výkon a zaslouží velkou po-
chvalu. 

Gymnázium reprezentovali: Čížek 
Pavel, Mifek Ondřej, Sýkora Petr, Pa-
čiska Tomáš, Kuda Pavel, Klusák Jiří, 
Bárta Jan, Černý Zdeněk, Kabrda Jiří, 
Prokop Hynek a Pečinka Filip.

Jan Illek

FESTIVAL MAJÁLES 
Zubří země opět vyrostl

Pořadatelé letních bystřických fes-
 valů jsou v nejvyšší pohotovos  . 

Venkovní fes  valová sezóna již tradič-
ně začíná květnovým MAJÁLES Zubří 
země. Příprava 9. ročníku je v plném 
proudu a my vám v dubnovém Bys-
třicku přinášíme informace k této akci.

Fes  val se uskuteční v sobotu 11. 
května 2019 od 12:00 hodin Za Lu-
žánkami - na kruháči. Co jsme pro pří-
znivce Majáles v Bystřici nachystali, už 
není žádným tajemstvím. Fes  val je 
tradičně rockový, a proto i skladba vy-
stupujících se skládá z rockových kapel. 

Hlavními hvězdami letošního Ma-
jálesu je kapela ŠKWOR, po 4 letech 
se k nám vrací legendární kapela se 
svými megahity a skvostnou scénou 
na podiu. Druhou hvězdnou kapelou 
jsou již veteráni rockové scény CIT-
RON se zpěvačkou TANJOU. Dalšími 

vystupujícími budou Honza Křížek 
s kapelou – bývalý kytarista skvělé 
kapely BlueEfect Radima Hladíka, dále 
jsou to matadoři metalové scény, ka-
pela ROOT a také speciální host fes  -
valu ALEŠ BRICHTA s kapelou. Konec 
fes  valu Majáles se ponese v duchu 
známé místní kapely BLACK JACK, 
která se postará o zábavu do pozdních 
nočních hodin.

Hlavními partnery fes  valu se pro 
letošní rok staly již tradičně fi rma 
WERA, nově se přidala žďárská PKS 
Okna a partnerem přes nealko žízeň 
je KOFOLA. O pivo se nám postará již 
popáté pivovar CHOTĚBOŘ.

Lístky v předprodeji jsou k dispozici, 
tak neváhejte s nákupem, ať to nemá-
te zbytečně drahé. Na všechny naše 
fanoušky se budeme v květnu těšit!

-TK-
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Audit k mezinárodnímu  tulu Ekoškola Zdařilá akce - Předškoláčku, neboj se!
Dne 26. února 2019 proběhl na 

naší škole audit k obhajobě již 5. 
mezinárodního  tulu  Ekoškola. Při-
jely k nám paní auditorky – Barbora 
Janíčková a Barbora Dvořáková ze 
sdružení Tereza Praha. Zástupci Eko-
týmu je prováděli po škole, ukazo-
vali jim chod školy a ony hodno  ly 
výsledky naší práce za období 4 let. 

Během auditu proběhly pohovo-
ry s koordinátorkami Ekotýmu, Mgr. 
Dagmar Pivkovou a Mgr. Hanou 
Kopeckou, s ostatními zástupci Eko-
týmu, s žáky různých ročníků, jejich 
učiteli, s panem školníkem a uklízeč-
kami.  Na závěr následovalo hodno-
cení auditu a doporučení pro další 
práci v programu Ekoškola.

Byli jsme pochváleni za odvede-
nou práci, kterou děláme s velkým 
nasazením a nadšením. Titul jsme 
obhájili a bude nám v červnu udě-
len v Praze. Poděkování patří našim 
koordinátorkám, které nás učí starat 
se lépe o Zemi a dělají z nás lepší lidi. 
Děkujeme i ostatním žákům, učite-
lům, provozním zaměstnancům, 
MěÚ, TS Bystřice n. P. a sdružení Te-
reza Praha.

Je důležité se starat o naši plane-
tu, protože není na jedno použi  ! 
Bude tu i pro naše dě   a pro dě   je-
jich dě  . Pojďme se lišit od ostatních 
a bojovat za čistou Zemi! My se o to 
na ZŠ Nádražní snažíme. A co Vy?
Nancy Balievová - předseda Ekotýmu 

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615                                        

Milí předškoláčci a vážení rodiče, 
jsme velmi potěšeny, že jste se v tak 
hojném počtu zúčastnili našeho 
dlouholetého projektu „Předškoláč-
ku, neboj se!" dne 5. února 2019. 

Milé dě  , věříme, že se vám ak-
 vity ve třídách s paní učitelkou 

Švestkovou a Rudošovou líbily a 
doufáme, že jste se stejným nadše-
ním a pracovním nasazením splnily 

zadané úkoly na doma.
Vám rodičům bychom chtěly 

poděkovat a těší nás, že jste svým 
ak  vním přístupem při práci s po-
můckami činnostního učení vytvořili 
velmi příjemnou atmosféru.

Těšíme se na Vás a Vaše dě   u zá-
pisu do prvních tříd dne 3. 4. 2019.

M. Klečková a P. Tomášková, 
ZŠ Nádražní 615 Bystřice n. P.

Vítězství pod vysokými koši

Celé Bystřicko čte dětem… na ZŠ TGM

V úterý 12. března vybojovala 
starší děvčata ZŠ TGM v Bystřici n. 
P. zlaté medaile v okresním kole v 
basketbalu. Po výhře v okrsku, které 
se konalo 14. února na ZŠ Nádražní 
v Bystřici n. P., děvčata postoupila 
do Velkého Meziříčí do okresního 
kola. Zde společně s místními ško-
lami ZŠ Sokolovská a ZŠ Oslavická 

a 2. ZŠ ze Žďáru nad Sázavou bojo-
vala o co nejlepší umístění. Vedlo se 
jim herně a po překonání střelecké 
krize nakonec vyhrála nad domácí 
ZŠ Sokolovská a postoupila do kraj-
ského kola.

Děvčatům blahopřejeme a přeje-
me hodně úspěchů v kraji.

Věra Šiborová, ZŠ TGM

DEN OTEV ENÝCH DVE Í

a ZÁPIS DO ZUŠ
ZVEME ZVÍDAVÉ D TI OD 5 LET, RODI E A VE EJNOST

k návšt v  Základní um lecké školy Byst ice n. P.
a zápisu do prvních t íd hudebního nebo výtvarného oboru.

Zápis je ur en pro nový školní rok 2019/2020.

HUDBAHUDBA ZP VZP V
VÝTVARNÉ 

UM NÍ
VÝTVARNÉ 

UM NÍ

Naši žáci se letos mohli opět se-
tkat se zajímavými hosty, kteří k nám 
zavítali v rámci akce Celé Bystřicko 
čte dětem. Nejmladší žáčky potěšily 
loutkové hry Princezna na hrášku a 
O princi z knížky z repertoáru Dře-
věného divadla Jana Hrubce. Velmi 
inspira  vní byly besedy s p. H. Jur-
manem a V. Cisárem. Ti skvělým způ-
sobem dokázali zaujmout dě   z 6. 
a 8. roč., zalistovali s nimi ve svých 
oblíbených knihách a zprostředko-
vali jim kus svojí životní moudros  . 
Sedmáky nadchl program p. J. W. 
Procházky. Přítomné posluchače pro-
vedl během dvou hodin světem fan-
tasy a komiksové literatury. Nejstarší 
žáci zase vyslechli p. A. Vavříčkovou, 
která jim ochotně přiblížila profesi 

komparzistky. Zúčastnila se to  ž fi l-
mování na hradě Pernštejně a svoje 
bohaté zkušenos   zdokumentovala 
porovnáváním literární předlohy a 
fi lmových ukázek. A jako třešničku 
na dortu jsme zájemcům z druhého 
stupně nabídli semináře tvůrčího 
psaní. Proběhly v rámci literární sou-
těže pro mládež Skrytá paměť Mo-
ravy, kterou vyhlašuje Jihomoravský 
kraj a na které spolupracuje Památ-
ník písemnictví na Moravě. Dě   si 
procvičily techniky tvůrčího psaní a 
vyzkoušely si napsat vlastní prozaic-
ké texty. Mladí spisovatelé se velmi 
snažili, v krátké době zvládli vymyslet 
báječné příběhy,   nejlepší získali za 
svůj ak  vní přístup knižní odměnu. 

Jitka Jeřábková, ZŠ TGM



NÁSLEDOVAL VILÉMA Z PERNŠTEJNA

Odešel Jaroslav Teplý (1927–2019)
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KULTURA, INZERCE

Jeskyňář, publicista, nožíř

RENEZANČNÍ MUŽ Z BYSTŘICE

Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

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

Už delší dobu vím, že v Bystřici žije 
jistý zajímavý muž, který vydal knihu 
o Vídni, pro účastníky Bystřické uni-
verzity tře  ho věku vedl do Vídně 
zájezd a má prý pozoruhodné názory. 
Byl nejvyšší čas se s ním seznámit. A 
tak jsem v Domanínku navš  vil Ing. 
Ferdinanda Šmikmátora. A hned 
podotýkám, že dr  vou většinu jeho 
úvah a prohlášení bych okamžitě po-
depsal.

Pan Šmikmátor se narodil v Brně 
(3. 1. 1954), kde vystudoval gymná-
zium, rok pracoval jako zámečník, a 
pak absolvoval strojní fakultu VUT 
Brno. Zajímavé jméno měl zdědit po 
plukovníku až ze Švédska, který se za 
třice  leté války usadil v Telči. 

Už jako studenta zlákalo trampa 
Ferdinanda podzemí Moravského 
krasu. Patnáct let se podílel na vý-
zkumech v jeho severní čás  , stal se 
tehdy střelmistrem, potápěčem, spe-
leozáchranářem a také členem ÚV 
České speleologické společnos  . A v 
té době začaly jeho problémy, když 
si psal s jeskyňáři ze Západu. Jeho 
korespondence byla to  ž okamžitě 
monitorována a začaly tahanice se 
státní bezpečnos  . Ač na to mnozí 
zapomínají, taková byla tehdy pra-
xe! Ferda ještě vydal první učebnici 
českého speleoalpinismu (Úvod do 
jednolanové techniky, 1987) a v roce 
1988 emigroval do Rakouska. 

„Abych mohl volně dýchat,“ 
vzpomíná ještě dnes. Kvůli volnému 
dechu opus  l místo šéfa brněnské 
laboratoře a stal se ve Wiener Ne-
ustadtu pomocným dělníkem. Ale 
už za pár měsíců fi rmu vedl a nako-
nec se stal šé  onstruktérem fi rmy 
Krammer Armaturen GmbH. Ale 
dodnes nedá dopus  t na manuální 
práci a hledá v ní pro  váhu, protože 
ta má zásadní vliv na kvalitu a for-
mování osobnos   po celý život. 

„Je možné pozorovat, že lidé, kteří 
nic profesně ani zájmově rukama ne-
dělají a mnozí jsou na to ještě pyšní, 
ztrácejí smysl pro realitu a vznášejí 
se v oblas   bludných představ. Tak 
se stává, že i lidé inteligentní, vysoko-
školsky graduovaní, sečtělí a zcesto-
valí, zastávají někdy taková stanovis-

ka a mají takové poli  cké preference, 
že z toho zůstává rozum stát. A právě 
prostá dělná a tvůrčí práce vlastníma 
rukama je spolehlivým prostředkem, 
který nás přidržuje ve správných me-
zích a zabraňuje nám konat v příliš 
velkém rozporu s Řádem a zdravým 
rozumem,“ netají se Ing. Šmikmátor.

A  m se dostává ke své současné 
nejmilejší činnos  . Výrobě nožů! Už 
před 30 lety je jako mladý zámečník 
začal vyrábět, ale pouze v dekora  vní 
podobě, protože neměl kvalitní ocel. 
V loňském roce se stal důchodcem a 
současně počal pro vlastní potěšení 
vyrábět kvalitní pevné nože. Hodí se 
chlapům do lesa, ale jejich použi   je 
univerzální. Navíc k nim šije pěkná 
pouzdra.

Literární činnost zahájil Ferdinand 
články do Technického magazínu 
a dalších časopisů a prvním vrcho-
lem byla úžasná kniha Esoterická 
Vídeň, která s mnoha fotografi emi 
vyšla v roce 2011 česky i německy. 
Zabývá se i otázkami přeži   v krizo-
vých situacích, což vedlo k vydání 
několika knih společně se známým 
klimatologem Václavem Cílkem. 
Jmenujme alespoň bestseller Ruka 
noci podaná (2018). Pan Šmikmátor 
se také podepsal pod řádku knížek 
jako překladatel z němčiny. Je mu-
žem renezančního typu a probírat 
s ním otázky každodenního života, 
to je radost!

Jak je to s životem televizním a živo-
tem vlastním?
Vypla   se žít slušně?
Jak se vyplácí krátkodobý profi t? 
Kdo je dneska skutečnou celebritou?
Chcete najít partnera na celý život?

O tom všem si s Ferdinandem 
Šmikmátorem popovídáme příště.

Hynek Jurman

Foto: A. Špaček st.

Jaroslav Teplý vystudoval pedagogickou 
a fi lozofi ckou fakultu UK v Praze, působil 
jako středoškolský a vysokoškolský peda-
gog a ve volném čase se věnoval studiu 
historických témat. Zajímavé články pak 
publikoval v odborných časopisech. Přede-
vším o středověkých dějinách, ale i z teorie 
vyučování dějepisu.

Ve svých 50 letech přišel do Bystřice 
nad Pernštejnem, kde vyučoval dějepis na 
gymnáziu v letech 1977–1991. Krátce zde 
vedl městskou kroniku a zaobíral se v ní 
počátky bystřického osídlení. Staré Město 

(rovná se staré místo) bylo podle něj shlukovou osadou, kdežto náměs   má 
dodnes půdorys ulicové osady, která se rozšiřuje v tržiště lichoběžníkového 
tvaru podle vidlice cest, na nichž osídlení vzniklo. Jestliže západní část dneš-
ního náměs   byla osídlena ve 13. stole  , bylo Staré Město místem ještě 
starším, podle Teplého tu mohlo jít o osídlení až z přelomu 11. a 12. stole  . 
V rané fázi kolonizace stával kostel často na okraji vesnice na vyvýšenině, 
ostrožně nebo náplavové terase. A právě tak je situován bystřický kostel vůči 
Starému Městu.

Jak v rodných Pardubicích, tak právě v našem kraji chodil často ve stopách 
starých Pernštejnů, zajímal se o  ně a publikoval o jejich rodu. I on viděl mož-
nost starší kolonizace našeho kraje z Čech ještě před příchodem Medlov-
ských. Zubštejn byl i dle jeho úvah hrad „předpernštejnský“, který tedy stál 
dříve, než sem dorazila kolonizace pánů z Medlova. Vydal hodnotnou studii 
Pernštejnové ve 13. a 14. stole   (1996), která vyšla po 20 letech rozšířená 
jako Rod Pernštejnů za přemyslovských a lucemburských králů (2016).

Profesor Teplý jednoznačně odmítal Bočkova falza a 9. listopadu 2007 se 
u nás účastnil vědecká konference Život a dílo prof. Antonína Bočka. V roce 
2015 ještě přednášel na Slavnostech pernštejnského panství v Nedvědici. 
Kromě knih o Pernštejnech a časopisecky publikovaných sta   vydal i Feudál-
ní pozemkovou držbu v předhusitském Chrudimsku (1997) a knihu komentá-
řů Mohlo to jít také jinak (2008).

Jaroslav Teplý naše město po čase zase opus  l a šel vlastně ve stopách 
Viléma II. z Pernštejna, jenž kdysi přenesl své sídlo ze Zubštejna do Pardubic. 
Pan profesor nastoupil od 1. 2. 1991 na VŠCHT v Pardubicích, ale hned další 
měsíc mi odtud napsal o svém poutu k Bystřicku:

„Bystřicko mi poskytlo nejednu inspiraci jak historickou, tak myšlenkovou 
i krajinnou. Pokusil jsem se ten dluh spla  t několika statěmi, i když Pernštej-
nové – a tedy i bystřický region – jsou spja   právě tak s Pardubicemi. Na 
jejich zámek se zrovna z okna dívám… V každém případě ten nádherný kraj 
pozdravujte a jistě se tam ještě shledáme.“

Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc. zemřel 17. 2. 2019. Snad si na něj vzpome-
nou nejen jeho žáci…

Hynek Jurman
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Zajímavé čtení o našem okolí - 4 VESELÍ SE STALO …
…TERČEM NÁSILNÝCH ČINŮ

Ani poválečný vývoj nepřinesl mno-
hým veselským lidem klid a štěs  . Jak 
už bylo naznačeno, jednomu mládenci 
přinesla smrt povinná výprava v řa-
dách armády pro   banderovcům v září 
1947.

Dne 26. září 1947 podnikala velitel-
ství Sosna a Rudolf zátah na poslední 
prchající banderovce mezi Novou Říší a 
Jindřichovým Hradcem. Jako posila při-
jely čás   partyzánských praporů Dub a 
Franta. Právě partyzáni z jednotky Dub 
přijeli k Nové Říši až po soumraku a 
zahájili palbu, jakmile spatřili v porostu 
pohyb! Pálili tak na vlastní asistenční 
oddíl armády! Dva vojáci tam u obce 
Dolní Vilímeč zahynuli, Jaroslav Barták 
z Veselí a Stanislav Gerneš z Jobovy 
Lhoty u Svojanova. Tři partyzáni byli 
zraněni. Obviněn byl Bohumír Biskup 
z Veverské Bítýšky. Oběma padlým byl 
postaven u Dolní Vilímče pomníček na 
náklady rodin padlých. Nový tam byl 
odhalen 23. 9. 2016.

Rodina Bartákova měla vůbec smůlu 
na partyzány a „osvoboditele“. Třiadva-
ce  letý Jaroslav teď zapla  l partyzán-
š  nu životem, ženy v domácnos   jeho 
bratra Fran  ška byly brutálně znásil-
něny v květnu 1945 rudoarmějci. Ho-
vořilo se o tom i na pohřbu ve Veselí. 
Všeobecně se vědělo o příčinách Jaro-
slavovy smr  , ofi ciálně se však pravda 
nepřiznala. 

Naše Horácko uvádí 14. 10. 1947 
Jaroslava Bartáka, „svobodníka z po-
sádky Jemnice“ mezi padlými v bojích 
pro   banderovcům. Jde samozřejmě o 
nepravdu, Barták s banderovci vůbec 
nebojoval a oni po něm nestříleli! Stej-
né noviny (I. ročník, č. 30) přinesly 24. 
října jen poděkování Fran  ška Bartáka 
s rodinou z Veselí za účast na posled-
ním rozloučení se svým synem. Dále 
zde stojí, že svobodník Jaroslav Barták 
zahynul za tragických okolnos   při vý-
konu vojenské služby u Nové Říše.

O 4 roky později došlo ve Veselí k mi-
mořádné událos  , k útoku na Emila 
Jindru (1916 – 1986). Manžel Drašaro-
vy pravnučky Josefy pracoval jako kočí 
ve Veselí, po válce v tex  lce u Jarošků 
v Hamrech pod Chudobínem. Po svat-

bě žili manželé s rodiči Josefy v Šimko-
vě pazderně č. 26, kde se jim narodili tři 
synové. Po válce si pronajali a později 
zakoupili opuštěný dům č. 19. Jindra 
se stal újezdním tajemníkem. Ti byli 
zřízeni od března 1949, aby zapojovali 
národní výbory „do budovatelského 
úsilí státu, zajišťovali jednotnost místní 
správy s okresní správou a pomáhali 
při plnění jednotného hospodářského 
plánu“. Těžko říct, proč se mezi tyto po-
poháněče rudých závazků dostal zrov-
na Emil Jindra, evangelický kostelník. 
Byl to právě on, kdo v únoru 1945 ukryl 
partyzány v kostele, kde byli málem 
prozrazeni…

Ale do budování se tehdy zapojovali 
i další. Vždyť jeden z nejstatečnějších 
partyzánských pomocníků Jaroslav 
Novotný se stal po válce prvním před-
sedou KSČ ve Veselí. Ale přitom zůstal 
věřícím člověkem a nadále hrál v koste-
líku na varhany. A další pomocník par-
tyzánů, Antonín Straka (1916–1958), 
byl předsedou MNV od roku 1945 až 
do prosince 1951.

Ústřední postavou dalších událos   
se stal patnáctkrát trestaný zahradník 
Josef Fric (1918–1952), rodák z Bystré-
ho. Ten v létě 1951 utekl z vězení a brzy 
si našel cestu právě do partyzánské 
dědiny Veselí. Mnozí zainteresovaní 
ho dodatečně považovali za provo-
katéra Státní bezpečnos  , vždyť i ten 
jeho útěk z vězení byl podezřelý. Tento 
dobrodruh a lupič vyrazil 3. prosince 
1951 na výpravu do Sulkovce, kde se 
chtěl na MNV zmocnit nějakých peněz 
a potravinových lístků. Když zjis  l, že 
národní výbor byl přestěhován a jen 
těžko se do něj vloupá, zamířil lesem 
k dědině Vír. Cestou potkal dva sedlá-
ky z Veselí. Nejdříve Josefa Kudu, poté 
Jaroslava Novotného. Vystupoval před 
nimi jako bývalý partyzán a zjis  l od 
nich, že v dědině mají dva psací stroje. 
Mohl by je odebrat a prodat, napadlo 
jej. To až u pozdějších výslechů uváděl, 
že chtěl psát pro  státní letáky. Podle 
dokumentace ÚSTR mu oba sedláci 
popsali záporný postoj k újezdnímu ta-
jemníkovi a Fric hned navrhl výstražný 
útok. Novotný mu měl slíbit pomoc při 
získání psacího stroje.

Kolem osmé hodiny večerní vyrazili 
k domku tajemníka Jindry, ale kvůli 

výskytu řady lidí na vsi plán pozdrželi. 
Novotný dal novému komplicovi 170 
korun a poslal jej do hos  nce. Sám vy-
půjčil u Straků klíče od kanceláře MNV. 
Fric se posilnil několika skleničkami 
koňaku, pak vyzvedl Novotného a oba 
měli vyrazit za újezdním tajemníkem. 
Fric prý lákal Jindru ven bušením na 
dveře a pískáním.

V rodině tajemníka se však dochova-
lo svědectví, že naopak Novotný zakle-
pal na okno a volal: „Emile, pojď ven!“

Jindra se ozbrojil klikou od řezačky 
a vyšel na zápraží. Opodál spatřil pod 
elektrickým osvětlením muže s pistolí, 
který mu počal vyhrožovat. Jindra ra-
ději zase vběhl do domu, načež prásk-
ly dva výstřely. Jeden patřil světlu nad 
dobrodruhem, druhý zasáhl dveře pra-
sečího chlívku hned vedle vchodových 
dveří. Útočník ještě obešel dům, nahlí-
žel do oken a nakonec v budově MNV 
odcizil psací stroj.

Esenbáci našli v chlívku projek  l a 
Frice do tří měsíců dopadli. Lidé kolem 
něj byli označeni za ilegální skupinu 
Anna a všichni byli přísně potrestáni, 
ač vlastně u žádného Fricova útoku ne-
byli. Za největší pomahače z Veselí byli 
označeni kulak Antonín Straka (vlastnil 
33 ha), Jaroslav Novotný (27 ha) a Josef 
Kuda. Jmenovaní nasazovali za války 
mnohokrát krk, podporovali partyzány, 
ale nyní se prý vážně provinili. Novotný 
 m, že nikdy nesplnil dodávky, Frice 

měl navádět ke střelbě a navíc se podle 
dobového  sku nechal slyšet, že „bez 
kočího a služebné se nedá žít“. Za tyto 

„zločiny“ byl v březnu 1952 odsouzen 
v Poličce na 24 let do vězení, k pokutě 
50 000 korun a k propadnu   všeho 
majetku. Stejnou pokutu dostal i Anto-
nín Straka, jenž prý celou akci umožnil. 
Při  žilo mu půjčení klíčů. Přišel také o 
majetek, ale do vězení nastoupil „jen“ 
na 16 let. I to však bohatě stačilo, pro-
tože na Mírově zemřel násilnou smr   
a domů se vrá  l v rakvi, která nesmě-
la být otevřena. Kuda nafasoval 12 let 
vězení. Vysoké tresty dostali i další: Jitka 
Bartoňová 20 let, Jiří Fric 18 let, Engel-
bert Fric 15 let. 

K tomu současné vyjádření rodiny 
Strakovy: „Po roce 1989 byli všichni 
jmenovaní soudem zproštěni obžaloby 
a byla prokázána jejich nevina. Všichni 
výše uvedení byli rozsudky soudů ČR 
uznáni za poli  cké obě   tehdejší zlovů-
le. Celá akce byla provokací StB, která 
se  mto krokem snažila zbavit inteli-
gentních lidí, kteří nezapadali do nové 
koncepce doby.“

Josef Fric dostal trest smr  , popra-
ven byl 28. 6. 1952. Vražda, rozkrádá-
ní, krádež, maření 
výkonu úředního 
rozhodnu  , stojí 
v odůvodnění v ofi -
ciálním seznamu 
popravených.

Po této událos   
se Jindrovi přestě-
hovali do Věchnova 
a odtud až na Šuma-
vu.    (pokračování příště)

Hynek Jurman

Rekonstrukce střelby na Jindru.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 45

Epigrafi cká deska na bývalém špitále
Původní špitál vznikl v letech 1492–1493 na místě dnešního čp. 297. V roce 

1778 byla vystavěna pod kostelem pro městský špitál 
nová budova. Ta v roce 1841 vyhořela a v roce 1881 
byla přestavěna, zvýšena na poschodí a opatřena 
věžičkou. Při přestavbě byl dosavadní obraz sv. Jose-
fa nahrazen mramorovou deskou s nápisem „Špitál 
města Bystřice v roku 1492–93 postaven, v roku 1881 
rozšířen“. V budově špitálu byli potřební ještě krátce 
po druhé světové válce. Budova poté sloužila jako 
kanceláře, učňovský internát, fotoslužba a pobočka 
Moravské ústředny. 

Dnes je objekt v soukromých rukou (čp. 250) a fa-
sáda byla nedávno zateplena a změněna jinak, než by 
architek   doporučili...                                  Hynek Jurman

Josef Fric
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
 8.

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

Knihy pro dospělé:
Benešová Monika Moje pacifi cká hřebenovka
Berry Steve Okamžik pravdy
Čermáková Dana Ondřej Vetchý: dobrý člověk
Greenfi eld Mar  n Krejčí z Osvě  mi
Höschlová Hana Fenomén Karel Svoboda
Jakeman Jo Náš manžel
Janáčková Laura Diabetes: necukrujte s cukrovkou
Koura Petr Sto let českých Vánoc
Levitová Andrea Bechtěrevova nemoc
Macek Miroslav Tři muži v automobilu
Metz Melinda Námluvy s kocourem
Mühlfeit Jan Odemykání dětského potenciálu
Pacner Karel Hořké konce vyzvědačů
Svobodová Blanka Košíkářův rok, aneb, Jak se krou   prou  
Ulíková Jana Ketodieta: jak zhubnout rychle, s chu   a bez hladu

Knihy pro mládež:
Bell Daisy Vánoční překvapení
Lewis Gill Špekáčkova psí akademie. Pip a Přátelská packa
Nicholas Soray Stáje Zlatá hvězda. Rozhodující závod
Pritche   Georgia Fredy. Největší strašpytel zachraňuje dinosaury
Socha Radomír Putování skřítka Všudybýlka
Žáček Jiří Hádej, hádej, hadači

Veselé dopoledne s Honzou a drakem

V pátek 15. 3. 2019 jsme 
přivítali v dětském oddělení 
městské knihovny našeho 
oblíbeného loutkoherce Jana 
Hrubce s jeho Dřevěným 
divadlem. Tentokrát nás po-
bavil svojí pohádkou Honza 
a drak. Dvě dopolední před-
stavení shlédla asi stovka di-
váků, konkrétně žáci 1. tříd 
obou bystřických základních 
škol a dě   z mateřské školy 
Pohádka. 
Zdařilá akce byla fi nancována z projektu MAP.

 Můj domov

Můj domov je ve Svaté Heleně. Mám ráda svůj domov, protože 
jsem se tu narodila. Sv. Helena je vesnice v Rumunsku, kde se 
mluví česky. Chodíme do české školy a učíme se česky, rumunsky 
a anglicky. Ve Sv. Heleně máme dva kostely, 2 obchody, školu, 
kulturní dům a hřiště. 
My bydlíme v ulici, které se říká „slepá“ a naše rodina se skládá 
z pěti členů. Ve vesnici nás není moc, protože mnoho lidí emigrovalo 
do České republiky za prací.
Na Svaté Heleně jsme skoro všichni příbuzní. Tady známe každé 
stavínko a každé políčko. Každá rodina má své pole, kde se pěstuje 
řepa, brambory, cibulka a také se seje obilí. Jako kukuřice, oves, 
ječmen, pšenice atd.
Ve vesnici pěstujeme zeleninu a ovoce a také chováme zvířata. 
Většina lidí má slepice, prasata a kozy. V nějakých rodinách mají 
i koně. V neděli chodíme do kostela, někteří lidé do baptistického 
a jiní do katolického. 
V týdnu chodíme do práce, do školy, často jdeme i na pole. Večer se 
chodí na návštěvy k sousedům a k příbuzným.
Z helénských kopců, kam se také chodí pást dobytek, je krásný 
výhled na Dunaj. 
S rodinou jsme byly rok v České republice. Líbilo se nám tam, 
ale vrátili jsme se na Helenu, protože máme rádi svůj domov. 
Nevyměnila bych můj domov za nic.
„Všude dobře, doma nejlíp“.

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme osmé pokračování seriálu 
dětských soutěžních literárních prací. Postupně jsou zveřejňovány práce 
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů se nyní přesouváme ke „spiso-
vatelům“ z věkové kategorie 9–11 let. Dnes uveřejňujeme práci deví  leté 
Gabriely Pec ze Svaté Heleny v Rumunsku, která v letošní soutěži obdržela 
zvláštní cenu s názvem, Můj domov. 

Práce není redakčně upravována. 

Gabrielko, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať je Tvůj domov 
stále oázou klidu, pohody a blízkých.

Mikroregion Bystřicko

Benefiční koncert pro denní 
stacionář  Rosa Bystřice n. P.

SONK z. s. při ZUŠ a KD Bystřice n. P.

Rock for RosaRock for Rosa

ČARODĚJNICKÉ ČARODĚJNICKÉ 
BALADY & ROMANCE

ČARODĚJNICKÉ ČARODĚJNICKÉ 
BALADYBALADY &  & ROMANCEROMANCE

Předprodej KD Bystřice n. P., e-mail: info@kdbystricenp.cz

výtěžek bude věnován dennímu stacionáři Rosavýtěžek bude věnován dennímu stacionáři Rosa

27. dubna  2019 v 19:00  
KD Bystřice nad Pernštejnem KD Bystřice nad Pernštejnem 
vstup do KD od 18:00, občerstvení zajištěnovstup do KD od 18:00, občerstvení zajištěno

Bez nároku na honorář účinkují:

Smyčcový orchestr N. Kyjovského 

při ZUŠ

Rocková formace: Lída Zítková - zpěv, 

Milan “Slamák” Sláma - el. kytara, zpěv, 

Fanda Mazánek - el.kytara, zpěv, 

Pavel “Vanďas” Vandírek - basa, zpěv, 

Tomáš “Miltys” rousek - klávesy 

a Martin Pospíšil - bicí.

Dirigent - Lenka Macháčková

Zvuk: Soundservis Bystřice n. P.

Vstupné 100,-  

Předprodej vstupenek na místa byl zahájen. Rezervovat a zakoupit vstupenky můžete na 
www.kdbystricenp.cz, nebo na tel.: 566 552 626. Pokud budete ch  t přispět větší částkou, 
než je na vstupence, máte možnost, protože během celého koncertu bude k dispozici speciál-
ní pokladnička. Součás   koncertu bude výstava, prezentace a prodej výrobků uživatelů Rosy, 
denního stacionáře. Děkujeme za vaši štědrost a pomoc.
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KULTURA

Koncert 
barokní hudby

PELÍŠEK FEST – 29. 6. 2019 Co vám říkají písničky Magdaléna, Tan-
číme spolu, Klidná jako voda a další? Jasně JELEN. Kapela, jejíž kon-
certy jsou vždycky beznadějně vyprodané, se do Bystřice už moc těší. 
Tato akus  cká formace hraje „roots music“ – vlastní tvorbu vycházející 
z kořenů populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Mimo 
jiné spolupracovala se skladatelem Janem P. Muchowem na hudbě k fi l-
mu „Okresní přebor“. A kdo bude hrát dál? Žádný strach, budeme vás 
informovat včas, abyste se stále měli na co těšit. A co s načatým létem? 
Přece  chodit na tradiční akce Bystřického kulturního léta! 

F & C – FOLK & COUNTRY  –   pátek   19. 7. 

REVIVAL NÁMĚSTÍČKO  –   sobota   3. 8. 

NEDĚLE S DECHOVKOU  –   neděle 25. 8.
Ti z vás, co se těšili na amatérská divadla, jejichž představení bývala 

nedílnou součás   fes  valu, nemusí mít žádný strach. Všechna byla pře-
sunuta na EDEN a se svými oblíbenými hereckými hvězdami se můžete 
setkat každou červencovou sobotu.

V minulém čísle nám šotek ztra  l kontakty. Pro ty z vás, kdo jsou 
ochotni podat pomocnou ruku při organizaci fes  valu, pište: 
soundservis@seznam.cz, tel.: 605 454 357.



14. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ, SPORT

DALŠÍ ÚSPĚCHY PETRA SMOLÍKA
Začátek nové sezony v roce 2019 přinesl 

pro našeho „výškaře“ další úspěch v podo-
bě osobního rekordu. Pár dní po halových 
závodech v Praze si v Hustopečích zvedl svoji 
laťku na 185 cm a tento výkon Petra nomi-
noval na Halové mistrovství ČR. Zde bohužel 
nezopakoval tento výkon, ale i přesto obsa-
dil krásné 9. místo v dorostenecké kategorii. 
Mezi další úspěchy patří 2. místo na Valašské 
laťce (kat. junioři), 9. místo na Brněnské laťce 
(kat. muži) a 1. místo v seriálu „Výška Open“ 
v Poličce (kat. chlapci).  

Děkujeme Petrovi za vzornou reprezen-
taci našeho oddílu na republikové úrovni, 
ale především za zodpovědný tréninkový 
přístup, který se projevuje na jeho výkonech.

Za AO SK Jan Illek

Kompletní sbírka medailí z halových závodů

Na konci ledna 2019 pořádal 
Krajský atle  cký svaz Vysočina ha-
lové závody v Praze. Bystřič   atle   
si v dorostenecké i v juniorské kon-
kurenci vedli velmi dobře. Michael 
Pečinka zvítězil ve vrhu koulí a David 
Vavříček obsadil tře   místo. Sbírku 
doplnil stříbrný Petr Smolík ve skoku 
vysokém a „bramborovou“ medai-
li přidal Lukáš Coural na 1 500 m. 
Halové závody v Praze přinesly pro 
naše závodníky cennou zkušenost 
do budoucna a nevšední zážitek 
z nového prostředí. Podrobnos   
naleznete na oddílových stránkách. 

Za AO SK Jan Illek

Mýty a pověry o fi nancování 
klubu SK Bystřice n. P.

Bystřič   fotbalisté se starají o 
městský majetek v řádech několika 
milionů korun. Jedná se o areál fotba-
lového stadionu (budova kabin, hlav-
ní travnatá plocha, přilehlý běžecký 
ovál, krytá tribuna, přírodní travnaté 
meze s lavičkami a přilehlými plocha-
mi včetně oplocení), vlastně vyjma 
posezení hospody, které užívá Areál 
sportu a kultury. No a dole za říčkou 
Bystřicí se nachází náhradní hrací 
plocha Kacíř, od loňského roku se 
svépomocí vybudovaným umělým 
osvětlením (město pla  lo materiál, 
klub zajis  l provedené práce). 

V přímém vlastnictví klubu jsou 
dvě travní sekačky, autobus, stroje 
a nářadí na údržbu přilehlých ploch 
(rozmetadla, propichovací ježci, vál 
atd.) a pergola se stánkem. O veškerý 
majetek se stará klub prostřednic-
tvím správců a svépomocí členy klu-
bu. Pouze na specifi cké práce, jako 
je např. prořezávání trávníku hřišť, 
hnojení kapalnými hnojivy, odvoz 
posečené trávy apod., si klub zve za 
úplatu odborné fi rmy, kterým řádně 
pla   vystavené faktury za práci. Veš-
keré opravy strojů jsou taktéž v režii 
našeho klubu.

Klub žádá o dotace a granty od 
města na sportovní činnost, údržbu a 
správu majetku a na trenéry mládeže 
(výše dotací je několik posledních let 

přibližně stejná). Náklady na samotný 
provoz klubu a údržbu, jsou ale rok 
od roku vyšší. Tyto chybějící prostřed-
ky klub zajišťuje formou reklamy od 
sponzorů, dotací z fotbalového svazu i 
jiných státních zdrojů a vlastní vedlejší 
hospodářskou činnos   (provozováním 
stánku s občerstvením při utkáních, 
v minulos   provozováním letního kina 
a pořádáním zábav apod.).

Není vůbec jednoduché udržet 
chod klubu alespoň na takové úrovni, 
abychom mohli hrát o přední příčky 
v kraji, natož postoupit do divize. Vlast-
ně jsme divizi loni odmítli hrát také i 
z toho důvodu, že bychom ji fi nančně 
dlouhodobě nezvládali. Především 
mládež, ve které nyní máme v katego-
riích předpřípravek, přípravek, žáků a 
dorostu více jak 120 ak  vních hráčů, 
nám dává důvod k mírnému op  mis-
mu směrem do budoucna.

Účetnictví klubu je k nahlédnu   
kdykoliv po dohodě, v kanceláři na 
stadionu a není tajné. Možná by stálo 
za úvahu to, že by tak měly činit veš-
keré kluby a spolky, které o dotace 
město žádají. Bylo by tak průkaznější 
to, jak je kdo fi nancován a předešlo 
by se tak mnohdy zbytečným řečem 
a výpadům vůči našemu klubu na 
toto téma.

Za SK BnP Josef Soukop (předseda) 
a Petr Slabý (sekretář)

Jak jste se dostal k fotografování a 
které náměty vás nejvíc baví?

Od mládí mě fascinovala příroda, 
a to jak rostlinná, tak i živočišná říše. 
Lásku k přírodě ve mně založili rodiče 
už v dětství, díky častým vycházkám 
do přírody. Většinu volného času 
trávím v přírodě, kde se snažím foto-
grafi cky zachy  t vše krásné. Ve své 
tvorbě se zaměřuji na fotografování 
krajiny, zvláště pak rodné Vysočiny, 
dále fotografuji detaily rostlin a živo-
čichů, je to tzv. makrofotografi e, kde 
člověk nalézá skrytou krásu, kterou 
lidské oko často nemůže ani postřeh-
nout. V posledních letech se věnuji 
fotografování orchidejí mírného pás-
ma. Navštěvuji lokality těchto skvost-
ných rostlin jak u nás, tak i v zahraničí. 

Zájem o fotografování se u mne 
rozvinul kolem roku 2004 a úzce sou-
visí s rozvojem digitální fotografi e, kdy 
pro mě byl neuvěřitelný fakt něco 
vyfotografovat a okamžitě vidět výsle-
dek na LCD displeji. Byl jsem doslova 
okouzlen touto technikou a pořídil si 
svůj první fotoaparát značky Olym-
pus C 740UZ, abych mohl při svých 

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ 
BYSTŘICKÉ FOTOGRAFY

Michal Vytlačil  ( 46 let, žije v Bystřici n. P.)

toulkách přírodou zachy  t neopa-
kovatelné chvilky, které se v přírodě 
odehrávají.
Jakou techniku používáte?

S rozvojem techniky jsem si poři-
zoval nové, výkonnější fotoaparáty, 
ale i nadále jsem zůstával věrný fi rmě 
Olympus, a to pla   i dnes, kdy použí-
vám fotoaparáty řady PEN, jsou to tzv. 
systémové kompakty s výměnnými 
objek  vy. Podle fotografované scé-
ny volím z několika druhů objek  vů. 
Mé fotografi e je možné zhlédnout 
ve fotogalerii na internetu na adrese: 
www.michalvytlacil.cz
Máte nějaký profesionální vzor a 
kam byste se za fotografi í rád vy-
pravil?

Mezi mé velké vzory patří fotograf 
Ondřej Prosický, který se ve své tvorbě 
zaměřuje na fotografování živé příro-
dy. Při cestách za přírodou navš  vil 
většinu míst kon  nentální Evropy, jižní 
Atlan  k, Ark  du, Afriku, Asii a tropic-
ké oblastní Střední a Jižní Ameriky.

Co se týče mého snu, rád bych na-
vš  vil skandinávské země a zachy  l 
jejich překrásné přírodní scenérie.

J.M.

V tomto seriálu bychom čtenáře chtěli seznámit s osobnostmi a tvorbou 
mladých fotografů z našeho města a okolí. V posledních letech se zejména 
v nastupujících generacích stala fotografi e hitem; nové možnos   techniky 
a různé sociální sítě tento fenomén podporují.



Klub českých turistů, odbor Nedvědice
s dlouholetou podporou Městyse Nedvědice   

pořádá v sobotu 27. dubna 2019         46. ročník pochodu   
              

Za krásami okolí Nedvědice
V průběhu pochodu vzpomeňme na účastníky i pořadatele, 

kteří tu s námi už být nemohou.

Prezence účastníků v nedvědické sokolovně: pěší 50 km 6 – 7 h, 34 km 
6 – 8:15 h, ostatní 8 – 12 h, na nádraží v Doubravníku 7:45 – 10:10 h. 
Konec pochodu do 18:50 h v místě startu v Nedvědici. Zápisné 20 Kč.

Trasy:
50 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – Taso-
vice – Hluboké – Touboř – Kunice – Bedřichov – Kozárov – Lomnice – Veselí 
– Borač – Doubravník – Černvír – Nedvědice
34 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – 
Brumov – Osiky – Svatý Stanislav – Lomnice – Veselí – Podolí – Borač – 
Doubravník – Černvír – Nedvědice
27 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Černovice – Brumov – 
Osiky – Synalov – Sýkořský les – Skoro  ce – Nedvědice
16 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Skoro  ce – Sýkořský les – Křeptov – 
Křížovice – Černvír – Nedvědice
10 km: Doubravník žel. st. – Sejřek – Skalní vyhlídka – krytý most – hrad 
Pernštejn – Nedvědice

7 km s Českým rozhlasem Brno: Nedvědice – galerie 
s vyhlídkami na hrad Pernštejn – hrad Pernštejn – Ko-
rejtko – krytý most – Skalní vyhlídka – Nedvědice 

7 km pro kočárky: Nedvědice – rybárna – Skoro  ce – Černvír – Pod Horou 
– Nedvědice
Cyklo 37 km: Nedvědice – Černvír – Doubravník – Běleč – Ochoz – Lomnice 
– Lomnička – Štěpánovice – Borač – Prudká – Doubravník – Černvír – Ned-
vědice

Cykloturisté, kteří máte zájem o delší, nebo o jinou trasu, vyberte si ně-
kterou z pěších tras, přizpůsobte si ji své chu   a možnostem, případně si 
zvolte trasu vlastní.

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a 
svých schopnos   a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají 
za své dě  . Trasy 50 km jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li se 
z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.
Účast v roce 2018: 1167 turistů, průměrná účast za všechny ročníky je 613.

Propozice lze s předs  hem najít na: www.nedvedice.
cz, kde v průběhu března a dubna připojíme také po-
pisy tras.
Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, Nedvědice 53, petr-
vejrosta@seznam.cz 
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V. ročník MEMORIÁLU ZDEŇKA TOMÁŠKA

Úspěšný oddíl šermu informuje
16. 2. 2019 Hradecký Orel žačky: 2. místo Daniela Prokešová, 3. místo Ka-

teřina Illeková, 6. místo Petra Kozlová a 7. místo Vojtěch Holemý.
23. - 24. 2. 2019 Valašský fl eret Zlín ml. žačky: 3. místo Daniela Prokešová, 

18. místo Sofi e Karafi átová. mn. žačky: 1. místo Kateřina Illeková, 15. místo 
Ladislav Hašek.

20. 2. - 4. 3. 2019 ME Foggia Itálie  kade  : 6. místo Marek Totušek, ka-
detky: 32. místo Michala Illeková, 39. místo Isabela Sedláková, družstva: 
8. místo (Michala Illeková, Isabela Sedláková, Adéla Kocourová a Ema Ru-
bášová), junioři: 27. místo Marek Totušek, juniorky: 18. místo Isabela Sed-
láková, družstva: 11. místo (Isabela Sedláková, Adéla Kocourová, Štěpánka 
Němcová a Michaela Macko). 

Akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem a Kraj Vysočina z Fondu 
Vysočiny.

9. - 10. 3. 2019 Tuláčkův memoriál Ostrava: senioři i junioři: 1. místo Ma-
rek Totušek, seniorky: 2. místo Eliška Malíčková, 6. místo Michala Illeková, 
juniorky: 1. místo Eliška Malíčková, 3. místo Michala Illeková, mn. Žáci: 1. 
místo Kateřina Illeková a 13. místo Ladislav Hašek.

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 Areá-

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

mo na místě na hale.
-VK-

Vlevo Marek Totušek v duelu s italským šermířem Mar  nim 

Foto: Bizzi

RAGBY  
Chcete se stát členy oddílu ragby RC  

RYTÍŘI  NAD PERNŠTEJNEM?
Pokud máte chuť si vyzkoušet tento krásný tvrdý sport, tak napište 

na e-mail: mitjiri@seznam.cz, nebo volejte na tel. č. 731 680 524. První 
trénink by byl podle zájmu v úterý 9. dubna. Čas a místo sdělím osobně  
případným zájemcům. Můžete si poprvé vyzkoušet kouzelnou moc to-
hoto šišatého míče - to poznáte, až když  si ho vezmete do ruky! Celého 
si vás podmaní  - získá.  Uveďte své jméno, věk. Můžete to zkusit i ve 40,  
ale i dě   jsou vítané. Na postavě nezáleží, v ragby se uplatní jak silnější 
postavy, tak i hubené, malí i velcí, muži i ženy!

Mohou i bývalí sportovci, ale i  , kteří nikdy nesportovali! Podle zájmu 
vás budu kontaktovat a sdělím vám, kde a v kolik hodin by byl tento 
první seznamovací trénink. Ragby je postaveno na principech respektu, 
úcty ke spoluhráčům i soupeřům, přátelství, fair - play a týmové spolu-
práce! Bude se na vás těšit.

Mít Jiří

V BYSTŘICI NAD 
PERNŠTEJNEM

Ve dnech 13. - 14. 4. 2019 se uskuteční na zdejším zimním stadionu již 
pátý ročník mezinárodního hokejového turnaje. Mezi účastníky budou tři 
týmy Polska, LEV Praha, Opajda a družstvo Zdeňka Tomáška. Družstva jsou 
rozdělena na dvě skupiny, kdy základní část se odehraje v sobotu. V neděli 
budou následovat zápasy o umístění. Tímto Vás srdečně zveme.
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Karneval na Dolní Rozsíčce

J a r n í   z p í vá n í 
     s  L a b y r i n t e m

V  úterý  7. května 2019 v 17:00           v Galerii z ruky v Křížovicích

 Z Š  a  M Š  Š t ě p á n o v  n a d  S v r a t k o u  V á s   z v e  n a

Vstupné dobrovolné

   Zazní písně různých žánrů doplněné 

 přednesem   I v a n y  Va l e š o v é

  

MASO   PUST!

Vítáme vás všechny u nás na Dol-
ní Rozsíčce na maškarním karnevalu, 
vstupte dále... Takto u vchodu do 
sálu vítal klaun a trpaslík všechny pří-
chozí. Po druhé hodině odpolední se 
v rytmu disco hudby krásné masky 
představily, tanec uvolnil emoce, při-
dal na statečnos   a soutěže mohly 
začít. A bylo se opravdu na co dívat. 
Na bobech se převážela smečka zví-
řat, instalatér pobíhal s vodovodní 
trubkou sem a tam, pěnové houby 
se házely do vany, míčky se foukaly 
nebo strkaly čelem do brány za vel-
kého potlesku, ani cesta dlouhým 

tunelem nebyla úplně jednoduchá. 
Zapojili se i rodiče, svázáni společně 
s dítětem překonávali překážkovou 
dráhu. A musím podotknout, že skvě-
le. Výkony byly hodny k zapsání do 
knihy rekordů a kuriozit. Zábava to 
byla úžasná, taneční maraton doko-
nalý, občerstvení lahodné, tombola 
bohatá. Tímto ještě jednou děkujeme 
všem sponzorům a organizátorům. 
Co dodat závěrem? Přátelé a známí 
se sešli a vzájemně si popovídali, dě   
se vydováděly a všichni si odnášeli ra-
dost a novou energii do dalších dnů. 

Ivana

V naší škole bývá často veselo. Obzvláště před prázdninami. 
A abychom se před jarními prázdninami se školou rozloučili s ješ-
tě lepší náladou, uspořádali jsme malý, ale neméně rozpus  lý 
masopustní průvod. Každý si přinesl nějakou zajímavou masku, 
a tak se v našem průvodu objevily havajské tanečnice, princezny, 
čarodějnice, ry  ři, ženich s nevěstou, klauni nebo policisté. Své 
čestné funkce se ujali páťáci. Secvičili masopustní řeč, basu oblékli 
do černého a šlo se. Nejdříve do kuchyně a za dětmi z mateřské 
školky, potom do ředitelny a do družiny. Zazpívali jsme muzikant-
ské písničky, vypočítali všechny školní hříchy a poc  vě přísaha-
li, že už budeme hodní. Snad nám to vydrží aspoň do Velikonoc.

     ZŠ a MŠ Rožná

zve budoucí prv á ky a jejich rodi e 

Recitační soutěž v Písečném
Dne 12. 3. 2019 proběhlo ob-

vodní kolo recitační soutěže v DDM 
v Bystřici nad Pernštejnem. Z naší 
školy se zúčastnili 4 žáci ve dvou 
kategoriích. V kategorii žáků 2. a 3. 
tříd obsadil ve velké konkurenci 3. 

místo Fran  šek Bojanovský. 
Děkujeme Fanouškovi i ostat-

ním žákům za pěkný a kvalitní 
přednes a za vzornou reprezentaci 
naší školy.

Paní učitelky
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CO VY A TRADICE?

MDŽ a čtení dětem v Lísku

Projektový den v Základní škole ve Strážku

Věžná, zde zábava je běžná

Mezi tradiční oslavy patří i Maso-
pust. Dnes už se v našem okolí tato 
stará tradice moc nedodržuje, ale 
přesto se naše škola snaží dětem při-
pomenout, proč a jak se dříve lidé ba-
vili a shromažďovali.

Masopust - lidově ostatky, fašank, 
je třídenní svátek, ale také se takto 
nazývá slavnostní období mezi Váno-
cemi a postní dobou. Masopust před-
stavuje období hodování a veselí mezi 
dvěma postními dobami - během něj 
probíhají taneční zábavy, zabijačky a 

všeobecné hodování. Poslední tři dny, 
tedy masopustní neděle, pondělí a 
úterý se konají různé rituální úkony, 
průvod masek, scénické výstupy a 
končí taneční zábavou. u

Letos jsme na masopustní průvod 
vyrazili ve čtvrtek 28. února, protože 
konec masopustu vycházel na jarní 
prázdniny. Máme podporu v našich 
rodičích a ve vedení obce.

Také jste si připomněli tuto tradici? 
Tak příš   rok na shledanou.

Za ZŠ Zvole Helena Vítová

8. března je den, který patří že-
nám. Lísek k této příležitos   opět 
uspořádal pro své občanky i jejich 
partnery odpoledne plné zábavy, 
hudby, tance a dobré nálady. V so-
botu 9. března od 17 hodin mohly 
ženy a dívky oslavit svůj den v kul-
turním domě. Všechny návštěvnice 
dostaly kvě  nu, mohly se těšit na 
míchané koktejly od profesionální-
ho barmana, víno zdarma a slané i 
sladké občerstvení, které připravily 
místní hospodyňky. K poslechu za-

hrála kapela ze Zubří.
O zpestření programu měly po-

staráno také dě   z lísecké školy 
a školky. V rámci projektu Čteme 
dětem předvedlo v mateřské škole 
Divadlo Úsměv adaptaci pohádky o 
perníkové chaloupce a do základní 
školy přijel za dětmi lísecký rodák 
Fran  šek Mitáš. Herec z jihlavského 
Horáckého divadla žákům četl ze 
Starých pověs   českých, konkrétně 
pohádku O Bruncvíkovi.

Markéta Justová

V rámci projektu Modernizace 
učeben a Šablony II jsme do naší ško-
ly 14. 2. 2019 pozvali žáky ze čtvrtého 
a pátého ročníku ZŠ a MŠ Moravec 
na projektový den s názvem Učíme 
se společně. Před zahájením vyučo-
vání žáci strávili čas v učebně Zařízení 
péče pro dě   1. stupně, kde si mohli 
prohlédnout a vyzkoušet její vyba-
vení a zároveň zhlédnout prezentaci 
fotek ze života školy.

Dále pracovali žáci ZŠ Moravec 
společně s našimi žáky páté třídy. 
První část projektového dne byla vě-
nována anglickému jazyku v tříhodi-
novém bloku s názvem Let´s learn to-
gether. Společně s rodilým mluvčím 
Davidem Fraserem, který u nás vyu-
čuje v tandemu s učitelem 1x týdně 
anglický jazyk, se žáci vzájemně před-
stavili a popovídali si anglicky. Dále 
žáci na šes   stanoviš  ch plnili úkoly 
a svoje odpovědi zaznamenávali do 

pracovních listů, které jsme jim na 
památku zalaminovali. Na konci ang-
lického bloku dostali žáci por  olia a 
přehledy anglické grama  ky.

Další čás   projektového dne byl 
přírodovědný blok, který jsme věno-
vali teplotě. Žáci si vyzkoušeli práci 
s teplotním čidlem NEULOG. Také 
vytvářeli teplotní mapu těla a zabý-
vali se výdejem a příjmem tepla při 
dýchání ústy nebo nosem.

Poslední čás   projektového dne 
byl polytechnický blok nazvaný Mini-
kurz práce se dřevem, který probíhal 
ve školní dílně. Žáci si vyrobili mini-
geodesku a přívěsek na klíče.

Projektový den jsme společně za-
končili ve školní jídelně, kde jsme se 
se žáky ZŠ Moravec plni nových vě-
domos   a zážitků rozloučili. Myslím, 
že se tento den povedl a všichni na 
něj budeme vzpomínat.

 Lucie Špačková, učitelka Aj

Možná se už zdálo, že u nás v obci 
dění všeobecně ustalo, ale opak je 
pravdou. A jak všichni víme, samo 
se bez přičinění šikovných lidí nic ne-
vytvoří. Důležité je mít dost dobrých 
nápadů a v neposlední řadě to větši-
nou chce nějaký impuls. Mám pocit, 
a možná nejen já, že se to u nás se-
šlo. Kde se vzala, tu se vzala skupina 
místních žen v čele s paní Petrou Sá-
deckou a najednou vznikla spousta 
ak  vit, že to nes  háme všechno ani 
sledovat. Vezměme to pěkně po-
pořadě. 26. ledna proběhl Ples žen. 
Dlouho očekávaná akce, kde vrcho-
lem bylo taneční vystoupení právě 
této místní skupiny ve stylu „Slunce, 
seno, Věžná“. Po delší odmlce byla 
15. února uspořádána známá akce 
„Bystřicko čte dětem“. I když účast 
nebyla nijak 
velká, myslím, 
že všichni si 
večer náram-
ně užili. Kaž-
dý si odnesl 
dárek a záži-
tek ze čtení 
v y b r a n ý c h 
příběhů. Další 
víkend, další 
akce. Vesnicí 
za doprovodu 
m u z i k a n t ů 

prošel a protančil masopustní prů-
vod. Možná by bylo zajímavé zapát-
rat v kronice nebo se optat pamětní-
ků, kdy tohle Věžná zažila naposled a 
jestli vůbec někdy zažila? Takže tradi-
ce masopustu byla založena podob-
ně tak, jako byla v loňském roce ob-
novená oslava MDŽ. Letos se ženy se-
šly v sobotu 9. března v krásně vyzdo-
beném sále KD. Všichni se zájmem 
zhlédli vystoupení místních dě   
s pásmem písniček, básniček a po-
hádkových příběhů. Zábava pokračo-
vala až do pozdních večerních hodin. 
A co k tomu všemu říct? Z mojí strany 
určitě velké poděkování nejen zmí-
něným ženám, ale všem, kteří se na 
přípravě všech akcí podíleli. Děkuji 
všem. 

Jiří Veselý
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SOCIÁLNÍ OBLAST

BYSTŘICKÁ KAPELA V DS MITROV

Maškarní odpoledne v Domově Kamélie
Pomoc pro mladé ovdovělé rodiny 

s dětmi v našem regionu

„Mluvit o duševním onemocnění je u nás stále velké tabu.“„Mluvit o duševním onemocnění je u nás stále velké tabu.“

Ivano, před 18 lety vzniklo pod 
záš  tou Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou zařízení s názvem Klub v 9, 
které poskytuje péči lidem s dušev-
ním onemocněním. Jaký byl prvotní 
impulz pro vznik této služby?

Hned v úvodu bych ráda upřesni-
la, že naše služba neposkytuje péči, 
ale snažíme se o maximální podpo-
ru uživatelů tak, aby si zvládli po-
moci sami. I celý název služby Klub 
v 9 – centrum služeb pro podporu 
duševního zdraví by měl charakter 
této služby vys  hovat. Naše zařízení 
vzniklo v roce 2001 na základě inter-
vence rodičů osob s duševním one-
mocněním a lékařů psychiatrů.

Jaké musí člověk s duševním one-
mocněním splnit podmínky, aby se 
stal vaším klientem?

Hlavními podmínkami je věk od 
18 do 70 let, územní spádovost v 
okrese Žďár n. S. a pochopitelně du-
ševní onemocnění, které je příčinou, 
že daný člověk potřebuje podporu 
v nějaké oblas   běžného života. Ať 
už se jedná o vztahovou oblast, práci, 

bydlení nebo samostatnost v péči o 
vlastní osobu a domácnost.

Jaké činnos   pro lidi s duševním 
onemocněním nabízíte? 

Jako sociální rehabilitace posky-
tujeme skupinové a individuální ak-
 vity. Těch je pro uživatele celá řada. 

V ambulantní službě probíhá pravi-
delný program pro skupinu uživatelů. 
Jde především o tvůrčí dílny, nácviky 
vaření, praní a nakupování, různými 
technikami posilujeme paměť, komu-
nikaci a sociální dovednos  . Nedíl-
nou součás   jsou i venkovní ak  vity 
jako turis  ka, návštěvy kulturních a 
sportovních akcí. Individuálně po-
skytujeme poradenství, konzultace 
a doprovody uživatele v situacích, ve 
kterých podporu potřebuje. Například 
s nimi navštěvujeme lékaře, úřady, 
nakupujeme nebo trénujeme cestu 
z nádraží k nám do ambulantní služby.

Součás   vaší práce je nejen am-
bulantní služba, ale i terénní. Jaký je 
mezi nimi rozdíl?

V terénní službě přijíždí pracovník 
za uživatelem přímo do jeho domova. 

Rozhovor s vedoucí Klubu v 9 Ivanou Ptáčkovou

Jeho činnos   jsou velmi různorodé. 
Představte si uživatele, který se po 
několika měsíční hospitalizaci vrací 
z nemocnice domů. Některé běžné 
věci spojené s chodem domácnos   
vůbec po celou dobu pobytu v ne-
mocnici neřešil. Nechodil nakupovat, 
neřešil, co bude mít k obědu a jestli 
má na další den čisté oblečení. A prá-
vě při návratu domů mu může terénní 
služba pomoci. U některých uživatelů 
nacvičujeme různé ak  vity, jiné uži-
vatele podpoříme rozhovorem, pro-
bereme s ním jeho obavy a trápení. 

Kolik osob vaši službu pravidelně 
využívá?

Ročně naši službu využije mezi 50 
až 60 klientů z celého okresu Žďár n. S.
Z toho asi jedna čtvr  na využívá te-
rénní službu a ostatní ambulantní po-
bočky. Pokud se podíváme na denní 
sta  s  ky, tak se jedná o 10 uživatelů 
denně.

Jak vás, pracovníky, přijímá nový 
klient, který přijde do vašeho zařízení 
nebo jej doma navš  ví terénní pra-
covník?

Je to jako v běžném životě. Vztah 
důvěry je někdy vybudován rychle a 
někdy se na něm musí pracovat delší 
dobu. Každý uživatel má „svého klí-
čového pracovníka“, se kterým spo-
lupracuje nejvíce. Klíčový pracovník 
bývá také jednou z mála osob v živo-
tě uživatele, se kterou se může bavit 
o své nemoci otevřeně.

A co rodinní příslušníci? Jak si 
k vám budují důvěru oni?

Velmi záleží na tom, jaké vztahy má 
uživatel se svými rodinnými příslušníky. 
Vstup pracovníka do rodiny uživatele je 
také citlivou otázkou důvěry. Stačí, když 
s námi získají nějakou pozi  vní zkuše-
nost. Například když má jejich rodinný 
příslušník po návštěvě lepší náladu, 
chuť něco ak  vně dělat, nebo si najde 
ve službě přátele, se kterým i sdílí po-
dobné problémy a potom spolu jdou 
normálně do kina. Nebo když se díky 
využívání služby a ak  vnímu přístupu 
ke svým problémům sníží počet hos-
pitalizací. To pak důvěra vzrůstá. Často 
to jsou malé změny, které rodina za-
znamená. A my jsme rádi, že se o nich 
dozvíme. Pak společně můžeme „sla-
vit“ první poslání sms, první samostat-

nou cestu do Klubu v 9 a zpět anebo 
první zaměstnání po několika letech.

Projevuje se duševní nemoc v cho-
vání těch, kteří jí jsou zasaženi? Lze ji 
rozpoznat na první pohled?

Na většině lidí jejich onemocnění 
nepoznáte. Pak často okolí zaskočí, 
když jsou svědky nějakého projevu 
nemoci. Někdy vás může na nemoc 
upozornit neobvyklá reakce člověka, 
který stojí před vámi ve frontě u po-
kladny. Když vidíte člověka se zlome-
nou nohou, umíte si snadno předsta-
vit, jakou má diagnózu a jaká omezení 
mu přináší. U duševních nemocí jsou 
příznaky rozmanité a stejně tak i po-
třeby nemocných. Pokud budeme 
hovořit o schizofrenii, výrazné projevy 
zaznamenáme zejména v době zhor-
šení nemoci. V určité fázi je nemocný 
úzkostný, nervózní, může mít obavy 
o sebe, o své blízké okolí, často mění 
své plány. S  m může být i spojená 
snížená potřeba v péči o svůj vzhled 
nebo osobní hygienu. Toto ale nejsou 
příznaky nemoci, jsou to reakce na to, 
co daný člověk prožívá uvnitř. 

Zdá se mi to, nebo společnost vní-
má chování lidi s duševním onemoc-
něním spíše nega  vně? 

Nezdá, pořád je u nás velké tabu 
mluvit o duševním onemocnění. 
Málokdo bez obav přizná, že potře-
boval navš  vit odborného lékaře – 
psychiatra. K tomuto jevu nepřispívá 
ani mediální obraz lidí s duševním 
onemocněním. Je ale pravda, že se 
situace postupně zlepšuje. Snažíme 
se ke zlepšení informovanos   při-
spět také. Dochází k nám například 
na exkurze studen   středních škol, 
studentům sociálních oborů umož-
ňujeme praxe apod. 

Je známo, že duševní nemocí trpě-
lo mnoho umělců. Vynikají vaši klien-
  také nějakými dovednostmi?

Určitě, máme tu odborníky na počí-
tače, na cizí jazyky, cestování, literatu-
ru a zemědělství. Službu využívají vel-
mi krea  vní a tvořiví lidé, kteří se rádi 
realizují v tvůrčí dílně. Na jejich výrob-
ky se přijďte podívat před Velikonoci 
na naši prodejní výstavu do Knihovny 
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. 

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

Počátkem měsíce května bude 
na území MAS Zubří země poskyt-
nuta pomoc rodičům, kteří pečují o 
své dě   a bohužel přišli o svého ži-
votního partnera či partnerku. Tato 
podpora bude nefi nanční, a to v po-
době poskytnu   služby pečovatelek 
tzv. „Vrběnek“, které se postarají o 
dě   v době, kdy je rodič v zaměst-
nání. Vyzvednou je ze školy (ZŠ, 
MŠ), případně převedou na kroužek 
nebo s nimi dojdou domů a připra-
ví se s nimi do školy na další den. A 
nebo si jen tak budou hrát a tvořit. 

Tímto projektem by spolek Zpát-
ky do života chtěl pomoci pracu-
jícím ovdovělým rodičům v jejich 
návratu zpátky do života. Tato služ-
ba bude díky evropským fondům 
hrazená spolkem a zájemci o tuto 
službu mohou již teď kontaktovat 
koordinátorku celého projektu a zá-
roveň zakladatelku této organizace 
paní Petru Glosr Cvrkalovou. 
E-mail: info@nadacnifondvrba.cz
Kontakt: www.nfvrba.cz
Tel.: 723 082 034

Petra Glosr Cvrkalová

Únor je ten pravý měsíc pro maš-
karní veselení. Ne jinak tomu bylo 
i v naší domácnos   v Bystřici nad 
Pernštejnem. Pracovníci i klien   se 
domluvili, že si uděláme maškarní 
odpoledne ve středu    20. 2. 2019 
ve 13:00. Toto datum i hodina bylo 
naplánováno dostatečně s předs  -
hem, aby si každý dokázal promyslet 
svůj převlek. Všichni si své obleky a 
převleky detailně připravili a s úde-
rem jedné hodiny mohlo maškarní 
veselí vypuknout. Proběhlo jednotli-
vé i hromadné focení, protože masky 

byly opravdu krásně vymyšlené. Jako 
pár příkladů mohu uvést: čarodějnici, 
šaška, kočičku, myšku, olympijského 
sportovce, vílu, kovboje a spoustu 
dalších. K poslechu i tanci hrála hud-
ba a bylo připraveno i drobné po-
hoštění ve formě domácího štrúdlu 
a kávy či čaje. Klien   i pracovníci si 
příjemně užili středeční odpoledne, 
kdy jsme si připomněli význam ma-
sek a masopustu samotného. Již teď 
se těšíme na Velikonoce!

Alexandra Ostrá, sociální 
pracovnice a vedoucí domácnos  

V prosinci 2018 se klien   DS Mi-
trov zapojili do akce Českého roz-
hlasu - Ježíškova vnoučata. Jedním 
z přání bylo mít možnost být na kon-
certě dechové hudby. Paní Gabriela 
Holovičová, která se stala Ježíško-
vým vnoučetem, koncert zprostřed-
kovala. Společně jsme hledali vhod-
ný termín a  m byl svátek MDŽ. 
V neděli 10. března 2019 zahrála 

klientům domova Bystřická kapela. 
Tímto bych chtěla poděkovat jak 
paní Holovičové, tak všem muzikan-
tům a zpěvákům z Bystřické kapely. 
Seniorům jste jejich přání splnili a 
dokázali, že projekt Ježíškova vnou-
čata má svůj smysl. Smysl v lidech, 
kteří mají chuť nezištným způsobem 
udělat něco pro druhé. 

Mirka Špačková, DS Mitrov
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
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ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 KOUPÍM chalupu nebo dům, zahrada výhodou 703 668 449

 HLEDÁM nutně byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Do-

hoda jistá. 732 369 404.

 PRODÁM hlízy jiřin růžových a červených. Jiřinek směs barev a 

cibule mečíků. Tel.: 736 243 878

 RYCHLÉ peníze 604 526 897

 HOTOVOSTNÍ půjčka 739 019 971

 PŮJČÍM peníze 776 675 164
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