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30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

V listopadu tomu bude třicet let od chvíle, co se studentský pochod vydal z pražské-
ho Albertova na Národní třídu. Brutální zákrok tehdy odstartoval vlnu odporu, která 

vyús  la v sametovou revoluci. Výsledkem bylo, že se tehdejší Československo zbavilo 
totalitního režimu a po jednačtyřice   letech se vrá  lo mezi nezávislé demokra  cké státy.

Připomeňme si tuto dobu jednak úryvkem z knihy Hynka Jurmana "Město na bystré vodě", 
  a jednak dobovými materiály, jak celostátními tak i městskými.                                                                             -red-

(Pokračování na str. 8)

 

Bystřičáci pro Bystřičáky
- part icipat ivní rozpočet -

Letos bychom se pokusili dát 
možnost všem bystřičákům podílet 
se na některém projektu tzv. par  ci-
pa  vního rozpočtu. Co to je? V roz-
počtu města na rok 2020 je položka 
ve výši 400 000 Kč, kterou máte mož-
nost přímo ovlivnit. Cesta je jedno-
duchá, zasílejte své nápady na email 
karel.paciska@bystricenp.cz, nebo 
SMS na tel.: 604 600 895 do 30. lis-

topadu 2019. Rada města potom 
návrhy posoudí z hlediska reálnos   
a vybere projekty, o kterých se do 
konce roku bude hlasovat. Návrh, 
který obdrží nejvíce hlasů, bude v 
roce 2020 realizován!

Věřím, že občané budou navrho-
vat svěží nápady, které pomohou 
Bystřici posunout opět o kus dál!

Karel Pačiska

CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE
 STROMEM ROKU 2019

Pod zářící hvězdnou oblohou br-
něnského planetária jsme se dne 3. 
října t. r. dočkali toho, nač jsme se té-
měř dva roky připravovali a v co jsme 
doufali. Chudobínská borovice se stala 
se ziskem 4 394 hlasů Stromem roku 
2019. Naše vítězsví bylo zcela pře-
svědčivé, v pořadí druhý strom jsme 
překonali o 1888 hlasů. 

S vítězstvím v anketě Strom roku 
jsou spojeny dvě ceny. Především 
máme tu čest reprezentovat Českou 
republiku vsoutěži Evropský strom 
roku. Začali jsme se na tuto akci váž-
ně připravovat a uděláme vše pro 
to, abychom i v celoevropském klání 
obstáli co nejlépe. Druhou cenou byl 
poukaz na bezplatné odborné ošetře-
ní vítězného stromu specializovanou 
arboris  ckou fi rmou. Protože naše 
borovice takové ošetření nevyžaduje, 
rozhodli jsme se postoupit tuto prémii 
druhému vítěznému stromu vanketě 
– Žižkovu dubu v Náměš   nad Osla-
vou. Jeho navrhovatelé tuto cenu s 
velkým povděkem a uznáním přijali. 

Prémie tedy zůstává na Vysočině.
Akce měla i nečekaný vedlejší efekt. 

Po období nedůvěry a konfl iktů došlo 
nakonec ke sblížení stanovisek našich 
a podniku Povodí Moravy. Vážíme si 
jejich podpory v závěrečné fázi hlaso-
vání i toho, že zástupce Povodí nám 
blahopřál k dosaženému  tulu a po-
přál úspěch v celoevropské anketě. 
Věříme, že oteplení vzájemných vzta-
hů a spolupráce budou trvalého rázu. 

Za všechny navrhovatele, za organi-
zační týmy obcí Vír a Dalečín i za další 
spolupracující ins  tuce (město Byst-
řice n. P., TIC, ČSOP Dalečín), chceme 
upřímně poděkovat všem, kteří nám 
dali svůj hlas nebo nás podpořili ji-
nak. Pro náš strom hlasovala také asi 
desítka někdejších občanů a rodáků 
Chudobína. A jim patří náš obzvláštní 
dík. Pevně věříme, že v únoru příš  ho 
roku, kdy proběhne podobné on-line 
hlasování ankety Evropský strom 
roku, se setkáme se stejným nadše-
ním a podporou.

-MP-

Slavnostní otevření haly pro 
úpolové sporty

Dne 3. 10. 2019 proběhlo v Bystřici několik velkých akcí. Vše započalo na 
Atle  ckém stadionu Tomáše Dvořáka atle  ckou soutěží O pohár starosty 
města Bystřice n. P., kterou mimo jiných zahájili nebo se zúčastnili hosté 
z kraje Vysočina: hejtman Jiří Běhounek, radní Jana Fialová, Mar  n Kukla 
a Vladimír Novotný, družební a spřátelené delegace měst Bystřice n. P. z Cri-
mmitschau (Německo), Boguchwala (Polsko) a Vranova nad Topľou (Sloven-
sko). (Pokračování na str. 5)
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INZERCE



Sňatky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2019

ŘÍJEN 2019
12.10. Eva Štyrská
 Tomáš Pištěk
19.10. Petra Šafářová
 Zdeněk Trybula

19.6. Petr Mahel
20.6. Antonín Havelka
21.6. Mar  n Samek
26.6. Eliška Prášková
26.6. Tomáš Holovič
29.6. Filip Matuška
  1.7. Mariana Petríková

LISTOPAD 2019
Josef Stejskal 91 let
Miroslav Jobánek 90 let
Marie Varmužková 90 let
MUDr. Jitka Uhrová 88 let
Miloslav Matuška 87 let
Božena Brázdová 86 let
Josefa Skalníková 86 let
Vladimír Čech 85 let
Jaroslav Musil 85 let
Marie Havířová 85 let
Marie Svobodová 80 let
Helena Fialová 75 let
Antonín Ráčil 75 let
Pavel Petr 75 let
Věra Pavlíková 75 let
Petr Veselý 75 let
Anna Šanderová 75 let
Karel Krondráf 70 let
Emilie Jakubíková 70 let
Antonín Dvořák 70 let

ZÁŘÍ 2019
18.9.  Ing. Radomír Linhart 77 let
19.9.  Daniela Chocholáčová 63 let
19.9.  Alena Novotná 75 let
28.9.  Alena Hájková 77 let

Narození

Jubilan  

Úmr  

SDH Bystřice n. P.
 pořádá  

NÁBOR 
MLADÝCH 

HASIČŮ
Hledáš nové kamarády? 

Máš rád(a) soutěžení 
a sport?

Tak neváhej a přijď mezi nás!
Schůzky probíhají ve školní rok 

každé úterý od 17 hod. 
v hasičárně.

Více informací na tel.: 

733 387 384 
736 222 701 
733 189 915
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 30. 11. 2019 uplyne 5 let, 

co nás navždy opus  l 

pan Jindřich KOLÁČEK.

Za  chou vzpomínku děkuje 
dcera Silvie s rodinou.

Domanínská kaplička je po létech 
zase krásná a tvoří dominantu naší 
obce. Zednická fi rma pana Tulise 
z Radňovic provedla kompletní opra-
vu vnější fasády a omítek, obnovila 
ornamenty kolem oken a dveří a na-
třela střechu. S volbou vhodných ba-
rev nám pomohl akademický malíř 
Tomáš Rossí. Výsledek jejich společ-
né práce stojí za to, kaplička se může 
těšit na každoroční hodovou boho-
službu a my všichni věříme tomu, že 
předáme kapličku dalším generacím 
v důstojném vzhledu a dobrém tech-
nickém stavu.

ZPRÁVY ZDOMANÍNA

Večer plný světýlek si užily dě   v pátek 27. září 2019 v Domaníně. Spolu 
se svými rozsvícenými lampionky se dě   vydaly na procházku již tmou ztem-
nělou vesnicí. Při jednotlivých zastaveních si dě   připomněly roční období, 
které na nás čeká i to, které už máme za sebou. Na konci cesty dě   našly 
sladký poklad, který jim byl odměnou za splněné úkoly. Společně opečený 
buř  k a teplý čajík zakončily příjemně strávený večer.

Fotbalisté se zúčastnili tradičního Svatováclavského turnaje v Písečném, 
odkud si odvezli 4. místo.

Dne 8. listopadu 2019 uplyne 
10 let, co nás opus  l 

náš milovaný manžel, ta  nek a 
dědeček pan Miroslav FILIPI 

z Bratrušína.

Vzpomínají manželka, 
syn Václav s rodinou 

a vnoučata.

6. listopadu uplyne 25 let, co nás 
opus  l 

pan Edmund VÁVRA. 
16. listopadu by se dožil 100 let. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte si 
s námi. Vzpomínají dě   

s rodinami.

Poděkování za písemné projevy 
soustras  , za účast a kvě  nové 

dary na pohřbu naší drahé 
zesnulé paní Marie ČEJKOVÉ, 

se kterou jsme se naposledy 
rozloučili dne 5. 10. 2019.

Zarmoucená rodina.

PETICI PROTI RUŠENÍ VLAKOVÉHO SPOJENÍ NA TRATI 
Č. 251 můžete podepsat 

v Městské knihovně v Bystřici n. P.

PETICE
TV-SERVIS Miroslav Novotný 

Branišov 6 

Nabízí:  opravy televizních přijímačů, 
 montáže antén a satelitů

Telefon: 607 978 433
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

HASÍCI z Bystřice 
nad Pernštejnem

“Nebýt našich Hasíků, nestalá by na náměs   tak krásná máj!”

Již přes rok se u nás na hasičské stanici v Bystřici nad Pern-
štejnem schází parta dě  , která našla společnou zálibu v ha-
sičském kroužku. Hasíci se setkávají jednou týdně v úterý 
a zdokonalují své znalos   v požární ochraně. Další náplní jejich 
schůzek je trénink na hasičské závody. Mimo jiné se dě   účastní 
akcí jako je Čistá Vysočina a tento rok navš  vily brněnský Pyros.

O mladé hasiče se starají zkušení členové SDH Bystřice n. P.
Chlapci a dívky se zúčastnili hasičských závodů v Blažkově, 

Bukově a Rodkově. Hasíci byli rozděleni do dvou družstev dle 
věku. Obě skupinky byly překvapením pro všechny. Závod od 
závodu se jejich časy lepšily. Největší potlesk získali naši “škol-
káčci”, kteří byli jednoznačně nejmladší.

Velké díky patří rodičům. Neváhali, obětovali čas a jezdili 
s námi podporovat své i ostatní ratoles  . O materiální podporu 
se nám postaraly fi rmy PAMAGA a ENVIROX. Tímto jim děku-
jeme.

Za SDH Bystřice n. P. Klára a Verča

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka/úřednice 
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

zařazeného do odboru správního a školství
na úseku vnitřní správy

Druh práce a místo výkonu práce:

- úředník/úřednice Odboru správního a školství MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
s úvazkem 1,0

- pracovní poměr na dobu neurčitou

- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem

- náplní pracovního místa je zejména - zajištění agendy související s projednáváním 
přestupků, agendy související s vymáháním pohledávek, s  žnos  , podnětů občanů 
a pe  c, vyřizování žádos   podaných dle zákona číslo 106/1999 Sb., spolupráce při 
zajištění organizace, technické přípravy, průběhu a provedení voleb, referenda 
a sčítání obyvatelstva, plnění úkolů sekretariátu odboru správního a školství, 
v případě potřeby zajištění rozhlasové relace v městském rozhlase a zastupování 
na oddělení správních činnos   a sekretariátu starosty, plnění úkolů dle zákona o 
požární ochraně, spolupráce s policií a soudními orgány atp.

Bližší informace:

h  ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:

- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle předchozích bodů poštou 
na adresu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem, prostřednictvím datové schránky (ID DS - b3mbs36) nebo osobně na 
podatelně Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem; obálku označte – „k rukám 
tajemníka“ a heslem „Výběrové řízení odbor správní a školství – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 29. 11. 2019

Předpokládaný termín nástupu:

- 01.02.2020

Kontaktní pracovník:

Mgr. Mar  n Rod, vedoucí odboru správního a školství, telefon: 566 590 344, 
e-mail: mar  n.rod@bystricenp.cz

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez 
výběru uchazeče.

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: p osta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36

Poté se všichni přesunuli do 
haly pro úpolové sporty, která 
vznikla v areálu atle  ckého sta-
dionu mezi hlavní budovou školy 
a tělocvičnou. 

Halu využívají především místní 
judisté, dům dě   a mládeže a v do-
poledních hodinách také základní 
škola na hodiny tělesné výchovy. 
Některé hodiny plánují využít také 
gymnázium a mateřské školy. Hala 
se pyšní povrchem z tatami, tady 
měkkou podložkou pro úpolové 
sporty, která je položena na od-
pruženém dřevěném roštu. Těchto 
hal je v ČR jen velmi málo. 

Hosté, přítomni při otevření 
haly, mohli zhlédnout program 

místního oddílu juda, kdy mladí 
judisté předvedli ukázku tohoto 
sportu.

Program dne byl však nabitý a 
hosté dále pokračovali oslavami 
50. výročí založení ZŠ Bystřice 
n. P., Nádražní 615. Odhalili pa-
mětní desku prvního ředitele 
Eduarda Valdhanse, který se po-
dílel na stavbě školy a poté velmi 
dlouho tuto školu také vedl. Byl 
člověkem všestranným a jako 
malíř dokumentoval krásy okolí 
Bystřice. Rodina městu věnovala 
několik desítek obrazů, z kterých 
vznikla obrazová galerie v pro-
storách školy. Ta byla také ote-
vřena v tento slavnostní den.

Slavnostní otevření haly pro úpolové sporty (Pokračování ze str. 1)

Vše zakončilo příjemné posezení a povídaní o historii, přítomnos   a budouc-
nos  . Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě oslav.

Mar  n Horák, místostarosta



Partyzán Rudolf Procházka (1913 - 1973) za války nevyvinul žádnou bojovou 
činnost, ale přivedl na smrt čtyřčlennou rodinu Holečkovu jen proto, že nechtěl 
opus  t teplé místečko. Před gestapem 15. 7. 1944 utekl, rodinu svých ochránců 
nechal napospas. Stejně dopadla kvůli Procházkovi i rodina Štěrbova z Rodkova 
a student Alois Koukal, který mu vystavil pracovní knížku. Procházka zavinil smrt 
minimálně 8 lidí a další kvůli němu podstoupili pochod smr  . Až po válce ustavil 
fi k  vní partyzánský oddíl Prokop Holý. Pak velel ochrance Klementa Go  walda 
a podílel se na nastolení všech zločinných prak  k komunis  cké strany. Zemřel 
za podezřelých okolnos   u rybníka Argen  na nedaleko Bystřice, když se vracel 
z oslavy své šedesátky. 

Na bystřickém muzeu mu odhalili v roce 1977 bustu s pamětní deskou od ak. 
sochaře Miloše Axmana. Tehdy se stal defi ni  vně partyzánským velitelem. Nápis 
na desce to  ž tvrdil: „Rudolf Procházka / 1913 - 1973 / velitel partyzánského oddílu 
Prokop Holý / člen vedení KSČ a ObvNV na Bystřicku / od roku 1944 do osvoboze-
ní.“

Po roce 1989 byla busta s deskou odstraněna a je v depozitáři muzea.
Hynek Jurman

RŮZNÉ
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Vsouvislos   sustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energe  ckého zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, Vám vpříloze zasíláme plakát - upozornění, kterým chceme Vaše spoluobčany informovat o nezbytných 
opatřeních vpřípadě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy společnos   E.ON Distribuce, 
a.s. 

Vpřípadech, že vlastníci či uživatelé nemovitos   (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsa-
hu a vtermínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnos   anebo jiné pověřené osoby na zákla-
dě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnos   E.ON Distribuce, 
a.s., nebo touto společnos   zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně zá-
kladů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkos   vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bez-
pečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se 
souhlasem společnos    E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou 
dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitos  , který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnos   v ochranném 
pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, 
může Energe  cký regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitos   pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 
nebo navš  vte www.eon-distribuce.cz.

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energe  cký zákon) a povinnos  , 

které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás 

žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální 

výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdálenos   od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napě   (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení / napě   od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče max. 3 m

Nadzemní vedení / napě   nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče max. 3 m

Podzemní vedení / do napě   110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou 
vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napě  Bezpečná vzdálenost pro 
práci

Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN / nízké napě   (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN / vysoké napě   (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m

Vedení VVN / velmi vysoké napě   (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

INFORMUJE

13. ročník vědomostní a pozná-
vací soutěže S Vodomilem Zubří 
zemí pod názvem Za krásou a po-
klady už čeká na své vítěze. Legi  -
mace můžete odeslat či odevzdat 
do 29. listopadu 2019 v TIC Byst-
řice n. P. A 30. listopadu 2019 se 
bude losovat o ceny při tradičním 
Vánočním koledování. Tak hodně 
štěs  !

CENY VODOMIL 2019
• Jízdní kolo v hodnotě 10 000.- Kč 

věnuje Město Bystřice n. P.
• Dárkový poukaz pro 4 osoby na 

atrakce + vstup do zábavního 
areálu Šiklův mlýn a strašidelné-
ho zámku Draxmoor v hodnotě 
2 000 Kč (platnost na sezónu 
2020)

• Poukaz na pobyt pro 2 osoby na 
2 noci Balonový hotel Radešín

• Poukaz na wellness v hodnotě 
1 000 Kč v Hotelu Sněžné

• 2 vouchery na celoroční vstup 
pro rok 2020 na Centrum Eden 
plus dárková taška Centrum 
Eden

• Volná vstupenka pro dvě dospě-
lé osoby, dvě dě   a jednoho psa 
i s možnos   fo  t na rok 2020 do 
Muzea veterán Tatra v Bystřici 
n. P.

• Volná rodinná vstupenka do Jes-
kyní blanických ry  řů v Rudce

• Areál sportu a kultury Bystřice 
n. P. – 10x vstup do bazénu/po-
silovny

• 2 vstupenky na divadelní před-
stavení v Kulturním domě v Bys-
třici (hodnota 700,- Kč)

• Poukaz na 3 ks čerstvého pstru-
ha od fi rmy Salmofarm, spol. 
s r.o. z Nedvědice

• 2 ks knihy TIC Žďár
• Fotokniha Novoměstsko
• Za 8 rubrik se správnými odpo-

věďmi účastník obdrží 1 vstu-
penku do Centra Eden v Bystři-
ci n. P. Seznam s Vašimi jmény 
bude v objektu hned u vstupu 
a po prokázání totožnos   mů-
žete Centrum Eden navš  vit 
po celou sezónu 2020, otvírací 
dobu najdete na www.centru-
meden.cz

• Za 9 rubrik se správnými od-
pověďmi účastník obdrží 1 VIP 
vstupenku do zábavního areá-
lu Šiklův mlýn. O vstupenku si 
napište v období od 1. 12. 2019 
– do 31. 5. 2020 na adresu: zmy-
dloch@sikland.cz. 
Vstupenka Vám bude obratem 
zaslána na Vaši adresu.

Hynek Jurman

VODOMIL 
SE BUDE 

LOSOVAT

Pamětní deska Rudolfa Procházky

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 52
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko

Dnes Vám představujeme organizaci, která ve své činnos   dbá na harmonii těla i ducha. Dě   a mládež se formou hry a ak  vit učí souladu s přírodou, 
vzájemnému respektu a porozumění morálních hodnot. Získávají fyzické dovednos   a prožívají neuvěřitelná dobrodružství v rámci víkendových akcí, Larpů 
a letních táborů.  

Rádi bychom Vás i nadále chtěli seznamovat s volnočasovými ak  vitami, které se uskutečňují v teritoriu našeho města, prosíme proto o zasílání pří-
spěvků v rozsahu cca 1 strana A4 na adresu spolkybystricenp@gmail.com                                                                               Za spolkovou komisi Jitka Čechová

Royal Rangers je mezinárodní 
křesťanská organizace pro dě   
a mládež. V současné době působí 
v cca 60 městech ČR. RR je nestát-
ní neziskovou organizací pro dě   
a mládež školního věku pracující 
na základě křesťanských principů. 
Je členem České rady dě   a mlá-
deže. RR nabízí rodičům, školám 
a co nejširšímu okruhu dě   pomoc 
při výchově ve všech čtyřech ob-
lastech života – fyzické, duchovní, 
duševní a sociální. 

Naše Přední Hlídka poskytuje 
dětem všeho věku možnost trávit 
volný čas zábavně a smysluplně. 
Během roku pořádáme pravidelné 
schůzky a velké množství dalších 
akcí: víkendové akce v přírodě pro 
menší dě  , Larpové bitvy pro ty, 
kdo mají velkou kuráž a vodácký 
nebo extrémní tábor pro dě   od 
12 let.

Dě   mají možnost naučit se do-
vednos   z táboření, vázání uzlů, 
první pomoci... Zahrají si spoustu 
her a součás   je i výchovný pro-
gram založený na křesťanském vy-
učování. Vyvrcholením naší každo-
roční činnos   je čtrnác  denní letní 
tábor na našem tábořiš   u Křídel 
u Nového Města na Moravě. Již 
druhým rokem jsme letos o letních 
prázdninách zorganizovali ve spolu-
práci s OUTDOOR DOMANÍN s.r.o. 
i příměstský tábor, který zpřevážné 

čás   probíhá v lanovém parku Do-
manín a jeho okolí.

Pravidelné schůzky:
V Bystřici nad Pernštejnem se 

scházíme každou středu od 16:00 
do 17:30 v naší klubovně, která se 
nachází na Masarykově náměs   
46, v budově vedle pošty. Každou 
čtvrtou schůzku v měsíci chodíme 
sportovat do tělocvičny.

Ve Žďáru nad Sázavou se schází-
me každé úterý od 16:30 do 18:00 
v bývalé mateřské školce. 

Mládež (14+) se schází každý pá-
tek v 18:00 hodin v prostorách bý-
valého kulturního domu Vysočan 
ve Žďáru nad Sázavou. 

Od listopadu do dubna navště-
vujeme v sobotu od 17:00 do 19:00 
hodin tělocvičnu na 
2. Základní škole ve 
Žďáře nad Sázavou, kde 
hrajeme ringo a fl orbal.

Naše historie:
25. Přední hlídka 

Royal Rangers Žďársko 
zahájila ofi ciálně svou 
činnost 18. 8. 2001 
v Bystřici n. P. Ještě 
před  mto datem 
jsme uspořádali s dět-
mi první akci tábo-
rového typu v srpnu 
2000 na chatě v Milí-
kově v Beskydech na 
téma příběhu Mojžíše 

a vysvobození Židů z Egypta.
Pravidelné schůzky se odehrá-

valy v orlovně, poté v sokolovně 
v Bystřici n. P. a od roku 2003 jsme se 
scházeli vedle sokolovny (sportovní 
vyži  ) i v nově zbudované klubovně 
na bývalém šlech  telském statku 
v Bystřici n. P. (schůzky a klubové 
večery). Od roku 2007 jsme se za-
čali scházet v prostorách bývalého 
kulturního domu Vysočan ve Žďáře 
nad Sázavou a od roku 2016 také 
v orlovně v Bystřici n. P.

Od roku 2004 jsme postupně za-
čali budovat naši táborovou základ-
nu v Křídlech. První tábor jsme zde 
udělali v roce 2008 a od tohoto roku 
zde pořádáme tábory pravidelně.

Každoročně se účastníme pre-
zentace organizací pro dě   a mlá-
dež Volný čas není nuda ve Žďáře 
nad Sázavou, Nova Civitas v Novém 
Městě na Moravě. Naši zástupci se 
také několikrát úspěšně zúčastni-
li Zlaté stezky RR a také krajských 
i republikových turnajů v ringu.

Pokud máte zájem dozvědět se 
více nebo své dítě přihlásit do Roy-
al Rangers, můžete nás kontaktovat 
na tel.: 737 958 521, e-mail: svobo-
dapavel@hotmail.com nebo přijít 
na pravidelnou schůzku. Rádi zod-
povíme všechny Vaše dotazy. Naše 
webová adresa je www.rrzdarsko.cz.

-ps-
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LISTOPAD 1989 V BYSTŘICI
Páteční večer 17. 

listopadu 1989 pohnul 
našimi dějinami. Hlavně 
města žila studentskými 

demonstracemi, na ven-
kově se však dějiny hýbaly velmi 
pomalu. Více než týden se mnoho 
nedělo ani v Bystřici. Ovšem na 
pondělí 27. listopadu byla vyhláše-
na celostátní generální stávka, a ta 
proběhla už i v Bystřici. Krátce po 
poledni se sešlo kolem mariánského 
sloupu na náměs   nejdříve asi 25 
občanů. K nim postupně přibývali 
žáci a učitelé bystřických škol. Jen 
studentům gymnázia bránila ředi-
telka v účas  . 

Lidí přibývalo, až k nim promluvil 
bývalý profesor bystřického gymná-
zia i bývalý správce muzea, prof. Ja-
romír Procházka. Postupně si zástupy 
vynu  ly příchod předsedy Městské-
ho národního výboru Ing. Bohumila 
Kotlána a předsedy MěV KSČ. Pro-
tože chybělo ozvučení náměs  , zo-
pakoval posléze profesor Procházka 
svůj projev v městském rozhlase. 

Ten samý večer 27. listopadu se 
mělo v osmnáct hodin uskutečnit 

veřejné zasedání Městského výbo-
ru bystřické Národní fronty, která 
tehdy zastřešovala všechny poli  cké 
strany a zájmové organizace. Chao-
 cké a dlouho nezáživné jednání na-

konec vedlo kustavení místního Ob-
čanského fóra. Z přítomných občanů 
vystoupil mladý a celkem neznámý 
zaměstnanec stavebního podniku 
Zdeněk Matuška. Ujal se mikrofonu, 
do jednání vnesl pořádek a konečně 
došlo kvolbě představitelů OF v Bys-
třici. Zdeněk Matuška se stal mluv-
čím. „Někteří další zvolení předsta-
vitelé OF však byli spíš úlitbou staré 
Národní frontě,“ napsala po dvace   
letech bystřická muzejní rada.

V úterý 28. listopadu se uskuteč-
nilo ve velkém sále KD první ofi ciální 
zasedání OF ve městě. Před plným 
sálem vedl jednání opět Zdeněk 
Matuška, stále častěji se však ozýva-
li profesor Jaromír Procházka a Ing. 
Fran  šek Petr, učitel zemědělské ško-
ly, který se stal později hlavním mluv-
čím bystřického OF. Řešila se sbírka 
pro stávkující studenty, ale i proble-
ma  ka strhávaní protestních plakátů 
ve městě, které budilo nelibost obča-

nů. Do druhého dne bylo ve sbírce 
pro studenty vybráno 13 000 Kčs. 

Na čtvrtek měli naplánovánu ve-
řejnou schůzi bystřič   komunisté, 
ale Občanské fórum zareagovalo po-
zvánkou, která začínala textem: „Vy 
všichni, kteří podporujete program 
Občanského fóra, přijďte ve čtvrtek 
30. listopadu v 18 hodin do KD, kam 
je svolána veřejná schůze KSČ. Jed-
notlivě nebo ve skupinách, pokud se 
navzájem znáte, si připravte dotazy 
pro představitele města. Věříme, že 
nás bude víc, než pořádajících členů 
KSČ. Přijďte dokázat, že i v našem 
malém městě chceme demokra  c-
ký vývoj společnos  , že nám není 
lhostejné, jakým způsobem se bude 
utvářet situace v našem městě. 
Přijďte všichni, ptejte se, navrhujte 
nová řešení. Diskutujte a buďte to-
lerantní knázorům ostatních. Dnes 
se rozhoduje, jak budeme zítra žít.“ 

Členů KSČ však bylo zřejmě více. 
A tak padaly hlavně fráze o „pere-
strojce“ a „glasnos  “. 

Ale pak už i Bystřič   žili ak  vně 
převratnou dobou. Ve velkém se 
účastnili mí  nků, protestovali pro-
  složení nové vlády, žádali zrušení 

stranických organizací a lidové milice.
Znedělního mí  nku vzešlo pro-

hlášení OF o jedenác   bodech, kte-
ré podepsali Jan Litomiský, Zdeněk 
Matuška, Jaromír Procházka, Rado-
van Vítek a Fran  šek Petr.

Na schůzi OF 3. 12. 1989 přijeli do 
Kulturního domu v Bystřici studen-
  z Prahy a herci z Brna. I pozdější 

nositel Ceny Thálie a Ceny Fran  ška 
Filipovského Jaroslav Dufek. Dodnes 
se vzpomíná na návštěvu sochaře 
Vladimíra Preclíka a později přijel 
do Bystřice i prezidentův bratr Ivan 
Havel.

Městská kronika věnuje těmto zá-
sadním událostem ovšem jen velmi 
malou pozornost.

Zanedlouho, přesně 14. prosince 

1989, se sešlo třicet bývalých skau-
tů a skautek a s nimi noví zájemci, 
aby obnovili činnost Junáka v Bys-
třici. Vůdcem byl zvolen Pavel Filip, 
zástupcem Václav Vinkler, vedoucí 
dívek Marie Horová, hospodářem 
Ing. Vladimír Vágner a vedoucím 
oldskautem MVDr. Jan Pavlásek. 
Nově obnovená organizace měla 76 
mladých členů a 23 činovníků.

Hned vroce 1990 získalo povolení 
k soukromým službám v Bystřici 42 
soukromníků. Šlo o věc po desítky 
let neslýchanou!

Počátkem prázdnin se opět vrá  la 
na své místo socha TGM, o níž obšír-
něji píšeme na jiném místě.

Listopadové událos   byly zavr-
šeny volbami v následujícím roce. 
Ve dnech 8. a 9. června 1990 pro-
běhly po více než čtyřice   letech 
opět svobodné volby do Poslanecké 
sněmovny. V Bystřici byl stanoven 
vysílací čas městského rozhlasu pro 
jednotlivé strany, který však nebyl 
zcela využit, strany v tom ještě ne-
uměly chodit. Zapsáno bylo 6 626 
voličů, znichž volilo rekordních 98 %. 
Občanské fórum zvítězilo dr  vě (do 
všech tří komor získalo 7 045 hlasů) 
před Hnu  m za samosprávnou de-
mokracii SPMS (4 277) a KDU-ČSL 
(3 097). KSČ získala vBystřici celkem 
2 202 hlasů. 

Komunálních voleb se 24. lis-
topadu 1990 zúčastnilo 78,5 % 
bystřických voličů a strany získaly 
následující počet mandátů: sedm 
OF, šest ČSL, pět Moravskoslezský 
demokra  cký blok a KSČ a dva ČSS. 
Těmito volbami skončila éra národ-
ních výborů, které byly nahrazeny 
obcemi a obecními úřady. Starostou 
byl zvolen Ing. Vladimír Vágner a 
jeho zástupcem Ing. Fran  šek Janík. 
Od 1. ledna 1991 byla zřízena funk-
ce tajemníka městského úřadu a ta-
jemnicí se stala JUDr. Eva Špatková.

(H. Jurman: Město na bystré vodě)

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Páteční večer 1
listopadu 1989
naši

Petr Dvořáček Schůze Občanského fóra Jaromír Procházka

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
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Právní postavení lidových milicí
Úvodem je nutno uvést citaci 

slovníku „Lidové milice“ jsou 
ozbrojenou složkou dělnické třídy 
zřízenou na obranu proti buržoazii.

Jako předchůdci dnešních milicí 
fungovaly již od roku 1945 Revo-
luční gardy. Jejich programem bylo 
především zabezpečovat obranu 
státu pro   tzv. Wervolfům a Ban-
derovcům. V roce 1948 se pak toto 
seskupení přeměnilo na závodní 
stráže, které však v této době byly 
bez vedení KSČ. Vzápě   se tyto gar-
dy a stráže v souvislos   s nastole-
nou situací živelně přeměnily v LM. 
Podstatné ovšem je, že neexistují 
(nebo alespoň nelze najít) žádný 
právní podklad, který by upravoval 
podmínky zřízení Lidových milicí. 
To znamená, že v přehledu právních 
předpisů není takový, jenž by stano-
vil postavení, funkce, zřízení a zru-
šení LM. Organizace této služky se 

řídí vnitřním řádem LM, který se mi-
mochodem nezveřejňuje. Jedinými 
platnými předpisy, které se zmiňují o 
LM jsou: Vyhláška federálního mini-
sterstva fi nancí o odměňování členů 
LM a Vyhláška ministerstva vnitra č. 
286/1948 a v návaznos   na ni zákon 
o SNB z r. 1974, kde je upraveno, že 
LM mohou být povolány společně 
s SNB k udržení veřejného pořádku. 
Tato ustanovení nelze brát v potaz, 
neboť jsou prováděcími předpisy 
k něčemu, co právně neexistuje. 
Vrchním velitelem LM je generální 
tajemník UV KSČ a jejich velení fun-
guje rovněž při ÚV KSČ. 

Vyjdeme-li z výše uvedených fak-
tů, lze tedy konstatovat, že LM tedy 
právně neexistují a není třeba rušit, 
stačí, když jednotlivé články LM vy-
stoupí a oznámí, že končí svou čin-
nost.

Studen   právnické fakulty 



10.  strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

30. výročí Sametové revoluce 
si připomene pod heslem Neza-
pomeňme celá Česká republika. 
Bystřice nad Pernštejnem k této 
příležitos   natáčí spolu s Pamě   
národa životní příběhy svých spo-
luobčanů. Vzpomínají především 
na to, jak chudý region ovlivnilo 
otevření uranových dolů. 

„17. listopadu si připomeneme 
nejen událos   roku 1989 a 1939, 
ale také nesamozřejmost svobody. 
Vážíme si toho, že se do oslav za-
pojila také Bystřice nad Pernštej-
nem. Děkujeme městu za podpo-
ru, díky které mohly být zazname-
nány vzpomínky čtyř pamětníků, 
z kterých vznikne dokumentární 
sestřih,“ poznamenává Mikuláš 
Kroupa, ředitel Pamě   národa.

„Na Vysočině převládalo země-
dělství, moc se toho nikdy neu-
rodilo a lidé žili tvrdým životem,“ 
vypráví starosta Bystřice nad 
Pernštejnem Karel Pačiska. „A na-
jednou sem přišel zaměstnavatel, 
který přinesl peníze, přinesl práci, 
která byla i odborná a přinášela 

dostatečnou obživu.“ První důl na 
Bystřicku byl otevřen v roce 1957. 
V průběhu následujících 60 let 
pracovaly v různých provozech  -
síce lidí. „Skoro každá rodina měla 
nějaké propojení s uranovými 
doly,“ vzpomíná pamětník. „Byl to 
takový první velký zaměstnavatel, 
který přinesl do regionu více pe-
něz.“

Ludvík Trojan, dříve ředitel ura-
nových dolů Rožínka a Hamr, vzpo-
míná na událos   ze srpna 68. roku. 
„Na sídliš   byl celkem klid, ale na 
šachtě... Jedni chtěli doly zatopit, 
což by byla katastrofa. Druzí navr-
hovali spálit veškerou dokumenta-
ci. Já jsem šel do stávkového výbo-
ru na šachtě a chtěl jsem zabránit 
nejhoršímu. Věděl jsem, že je nut-
né uchovat mapy šachet.“

30 let svobody se vedle Bystřice 
nad Pernštejnem bude připomínat  
v dalších 30 městech Pamě   ná-
roda. Na připomínku příběhů tur-
bulentního 20. stole   budou znít 
17. listopadu v celém Česku zvony, 
a to v symbolických 17,11 hodin. 
Program oslav pod heslem #Neza-

pomeňme je na stránce:
www.nezapomenme.cz. 

Paměť národa
Sbírka příběhů lidí, kteří na 

vlastní kůži zažili významné his-
torické okamžiky a jsou ochotni 
o nich vyprávět. Sbírku buduje 
od roku 2001 obecně prospěšná 
společnost Post Bellum. Zpracova-
né vzpomínky jsou dostupné na: 
www.pametnaroda.cz. 

Manifest Fes  valu svobody
Díky za svobodu! Čím více ji 

užíváme,  m více jsme lidmi. Její 
skutečnou hodnotu pochopíme, 
teprve když ji ztra  me. Co je svo-
boda slova, pochopil v sedmde-
sátých letech čis  č výloh, který 
pro přátele opsal báseň Jaroslava 
Seiferta – a přišli si pro něj páno-
vé z StB. Co je svoboda pohybu, 
si uvědomil malý chlapec, jehož 
rodiče zůstali v zahraničí, a státní 
orgány mu umožnily setkání s nimi 
až po dese   letech. Co je svoboda 
shromažďování, vtloukli policaj   
obušky do hlavy skupině mladých 

lidí, kteří se sešli, aby dali najevo 
nesouhlas se zbytečným kácením 
stromů. A proč to připomínáme? 
Abychom nezapomněli, jakou 
hodnotu má svoboda, a abychom 
o ni nepřišli.

Svoboda! Už 30 let si užíváme 
její plody: máme svobodu slova a 
volný přístup k informacím, mů-
žeme volně vybírat a měnit po-
volání, podnikat, cestovat, zaklá-
dat spolky, dělat umění, vyznávat 
Boha podle osobního přesvědčení 
a mnoho dalšího. I dnes, v obdo-
bí oslav 30 let svobody, jsme ale 
znepokojeni  m, co se děje u nás 
i v zahraničí. Obáváme se, aby-
chom nezodpovědným chováním 
o svobodu nepřišli nebo si nená-
vratně nezničili přírodu. Chceme-li 
žít ve svobodě, rados   a poc  vos-
 , musíme je okolo sebe pěstovat, 

doma, mezi přáteli, ve svém měs-
tě i v poli  ce. Spojuje nás láska 
ke svobodě a úcta k těm, kteří se 
v minulos   za svobodu nasadili.

Sláva svobodě! Sláva všem svo-
bodným lidem dobré vůle.

Děkujeme.
Vaše Paměť národa.

Zemědělci,
víme dobře, že bez výsledků Vaší práce nemůžeme existovat. Víme, že 

vědomí odpovědnos   za to Vám nedá jinak, než abyste především oběta-
vě pracovali. Možná, že právě proto se někteří na nás, na studenty, díváte 
trochu skep  cky. Ale chceme Vás teď ubezpečit: naše dnešní úsilí je pro Vás 
významnější, než naše příležitostná pomoc při sklizni. K té jsme samozřejmě 
stále připraveni. Věřte nám však, že v demokra  cké společnos   se otevřou 
lepší možnos    i pro Vás, že se vytvoří lepší pracovní podmínky i Vám, že 
spravedlnost v odměňování, která bude jejím výsledkem, Vám přinese nejen 
slovní, ale i fak  cké docenění Vaší práce.

Nepovažujte nás za lenochy: během stávky pracujeme mnohem intenzív-
něni než před ní. Je i v našem zájmu, abychom se co nejdříve vrá  li ke studiu. 
Dobře víme, že z požadavků na kvalifi kaci nám v budoucnu nikdo nic nesleví. 
Buďte s námi, teď nám jde jen o to, aby to, čeho jsme za  m dosáhli, bylo 
zajištěno i pro budoucnost.

Studen   vysokých škol 

Zatopit doly nebo spálit mapy? Horníci vypravují o srpnu 1968
Bystřice nad Pernštejnem se stala jedním z 30 měst Pamě   národa

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
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30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, RŮZNÉ

VŠEM STUDENTŮM ! ! !

Naše stávka vstoupila do druhého týdne. Mnozí znás žádají vysvětlení. 
Ptáme se, proč pokračujeme dál?!

Je to naprosto jasné. Ve stávce pokračovat musíme, protože změny, kte-
ré dosud nastaly (a které jsme stávkou vyvolaly) jsou sice významné, ale 
nikoliv zásadní. Je to pouze první krok. Požadavky studentů a současně ob-
čanského fóra splněny nebyly. Personální změny ve vedení ÚV KSČ dosud 
nezaručují, že jsou vytvořeny podmínky pro radikální změnu společnos  . 
Studentská stávka mu vytvářet neustálý tlak na všechny zainteresované, 
na jejich rozhodnu   je závislý další vývoj situace.

Musíme zůstat jednotní!
Musíme být oporou dělníkům, rolníkům – prostě všem složkám společ-

nos  . Studentská stávka se musí stát zárukou dovedení našeho boje do 
úspěšného konce.

Nelze zůstat na půl cesty. Jestliže teď nastoupíme do škol, celé hnu   se 
nebezpečně oslabí!!!

Podpora národa je vsoučasné době důležitější, než studium. Samo-
zřejmě, že studium (jako hlavní úkol studentů) nepodceňujeme. Připra-
vujeme se na mimořádné opatření, které umožní zvládnout i rozsáhlejší 
narušení běžného chodu studia. Jsou to například prodloužení semestrů, 
posun termínů zkoušek atd. Lze nalézt naková řešení, která zajis   splně-
ní našich studijních povinnos   beze zbytku. Rektorát nás podpoří a vyjde 
nám vstříc. Nikdo nemusí mít strach, že nedostuduje! Současná situace je 
hozenou rukavicí našim morálním kvalitám a našemu svědomí. To nám 
velí jednoznačně: ZATÍM VE STÁVCE POKRAČOVAT !!!

Stávku ukončí pouze M. Mejstřík v televizním vystoupení!

Stávkující studen   UP

Výzva ke spoluobčanům
Generální stávka 27. listopadu 1989 se stala manifestací nejen podpory na-

šich požadavků, ale i vyjádřením postoje občanů k současné poli  cké situaci.
S uspokojením jsme přijali odstoupení nejzkompromitovanějších stra-

nických funkcionářů, ale musíme konstatovat, že jim zůstávají funkce státní. 
Bylo také propuštěno několik poli  ckých vězňů, ale jde pouze o nejkřiklavější 
případy, na které se po léta upozorňovalo, proto i nadále považujeme za ne-
zbytné:

1. Ustanovit komisi federálního shromáždění, v níž budou zastoupeni před-
stavitelé nezávislých studentských a občanských ak  vit, která vyšetří všechny 
okolnos   pátečních událos   a předá objek  vní zprávu kompetentním jus  č-
ním orgánům a československé veřejnos  .

2. a 3. Aby se zkompromitovaní funkcionáři zcela stáhli z veřejného života.
4. Aby na nejbližších schůzích komor federálního shromáždění byl zrušen 

článek 4 ústavy o vedoucí úloze KSČ.
5. Aby příslušné státní orgány okamžitě prošetřily počet osob nespraved-

livě s  haných a ve spolupráci se všemi ofi ciálními i neofi ciálními ins  tucemi, 
které mohou pomoci v tomto směru, osvobodily všechny poli  cké vězně.

6. Aby byly co nejdříve vypracovány a předloženy veřejnos   návrhy osnov 
zákonu o shromažďování, sdružování, pe  čním právu, dále zákon  skový, vo-
lební a vysokoškolský.

7. Uspořádat setkání představitelů všech poli  ckých stran, nezávislých ini-
cia  v, církví a významných společenských hnu   jako základ vytvoření národní 
shody a dohody o urychleném nalezení cest, které vyvedou československou 
společnost ze současné krize.

27. listopadu 1989
Stávkující studen  

 

NAD  KNIHOU O BYSTŘICIPrávě vyšla v opakovaném vy-
dání populární kniha o Bystřici 
nad Pernštejnem pod názvem 
Město na bystré vodě. O rozho-
vor jsme požádali autora Hynka 
Jurmana.

Byl jste překvapen úspěchem 
prvního vydání z konce roku 2010?

Nebyl. Navzdory nepříznivým pro-
roctvím jsem věděl, že kniha je zajíma-
vá a stravitelná pro běžného čtenáře. 
Knihu plnou frází a odborných termí-
nů bych nikdy nepsal. Tu by mohlo číst 
několik odborníků, většina čtenářů 
chce něco jiného. Mám už s nimi své 
zkušenos  .

Jak se zrodil nápad nového vydání 
knihy?

Tak především tu kniha o městě 
chyběla. I když se trh z velké čás   na-
sy  l, tak tu a tam se po knize o Bys-
třici stále někdo ptá. Odborná a fun-
dovaná kniha je slibována už cca 10 
let a zřejmě ještě dlouho potrvá, než 
se ji podaří vytvořit a vydat. Chtělo to 
tedy něco rychlejšího a loni v létě dal 
Radek Vojta podnět k tomu, abych 
vypracoval žádost o dotaci, protože 
Kraj Vysočiny vyhlásil opět grantový 
program Edice Vysočiny.

Šlo to jako po drátkách?
Ne, nejdříve jsem se opakovanému 

vydání bránil a chtěl dát šanci někomu 
jinému. Buď těm, kteří se považují za 
skutečné odborníky, nebo někomu 
mladšímu. Vždyť mladí by už měli 
chytat naše vesla a mnozí jsou šikovní. 
V nejrůznějších oborech. Ale grant se 
musel realizovat do října 2019, takže 
práce dost spěchala. Žádost jsem se-
psal v červnu 2018 a podal ji odbor 
správy majetku a inves  c. Získali jsme 

nárok až na 100 000 korun, smlouva 
byla podepsána 16. října 2018. Kdo 
by za tak krátkou dobu napsal knížku? 
Radit a kri  zovat drobné chybičky do-
vede každý, ale vytvořit celou knihu 
už chce málokdo. Ale Radek mě k té 
žádos   a nakonec i k práci přesvědčil. 
Na knize jsem začal dělat v září 2018. 

Naštěs   jste nedělal knihu celou 
novou od základu…

Ne, to ne! Ale i to 1. vydání jsem 
tehdy vytvořil za neskutečných 10 
měsíců. Teď většina kapitol na svém 
místě zůstala, ale musel jsem je všech-
ny projít a dost v nich doplnit a aktua-
lizovat. Nejdříve podle svého mínění, 
později znovu především po konzulta-
ci s historikem dr. Kubíkem. Ten někte-
ré kapitoly nechal bez povšimnu  , ale 
zato se hodně zaměřil především na 
nejstarší historii, na městské památky 
a pak na osobnos   Antonína Bočka 
a hlavně pátera Pomesiána.

Co je tedy v knize nového?
Především jsem zpracoval nejno-

vější událos   z let 2010-2019. Spo-
lečenský a kulturní život, úspěchy 
ve sportu, budování Edenu, novinky 
z radnice, doplnil jsem další sochy 
a pamětní desky, zrovna tak řádku 
nových osobnos  , zrevidoval jsem 
závěrečnou kapitolu příběhů, něco 
vypus  l a jiné rozšířil. A od úvodní ka-
pitoly přidával plno nových drobných 
poznatků, v případě válek i vzpomín-
ky přímých účastníků.  

V čem vidíte největší přínos v textu?
V archivu jsem do detailu rozřešil 

otázku konce městského zastupitel-
stva v roce 1938, a pak jsem věnoval 
dost úsilí problema  ce čestných ob-

čanů Bystřice. A PhDr. Zdeněk Kubík 
přicházel až do úplné uzávěrky se 
stále novými detaily ze života F. D. 
Pomesiána. Jako jeden z mála zasvě-
cených dokáže věcně a nezištně po-
radit a inspirovat. Spolupráce s ním 
byla dos   náročná, ale jistě přínosná.

Co fotografi e a grafi ka?
Tak z toho mám obzvláště radost, 

kniha se mi opravdu na první pohled 
líbí, grafi cky ji zase zpracovala Janka 
Soukopová. Zařadili jsme plno no-
vých fotografi í, některé jsou opravdu 
unikátní. Třeba nejstarší půdorysný 
plán města, rodina hraběte Mitrov-
ského, výstava hospodářského druž-
stva v r. 1930, výstavba sokolovny, 
pohřeb partyzánů v květnu 1945 
a mnohé další. 

Komu byste ještě poděkoval kro-
mě historika, grafi čky a sběratelů 
pohlednic?

Opět fotografům z 1. vydání, au-
torům nových fotek P. Štarhovi, M. 
Vytlačilovi a J. Plieš  kovi, dále Václavu 
Mičínovi, který mě znovu provedl kos-
telem i věžemi, Karlu Skal-
níkovi, Vladimíru Cisárovi 
a Jarmile Michálkové za 
rady a pomoc, Vladovi i za 
kladný posudek, kolegyni 
Barboře Vaškové, překla-
datelům resumé z gym-
názia a dalším příznivcům 
z muzea a městského úřa-
du. Radkovi Vojtovi, který 
se žel vydání nedočkal…

Co byste řekl závě-
rem?

Už dvakrát jsem si díky 

přípravě knihy důkladně prošel histo-
rii tohoto města a mohu říct, že Bys-
třice má být na co pyšná! Na své dě-
jiny, na stavební památky, na úžasné 
lidi, kteří zde působili. Ty starší znají i 
jinde v republice – Bočka, Jíchu, Ve-
selého, Pfl egra. Ale i mladší tvůrci, 
namátkou všichni Rossí, Houdek, Lin-
hart, Jirka Štourač, regenschori Josef 
Kšica, Markéta Plánková, už sklízejí 
zasloužené plody své práce. Vždy 
jsem si vážil přátelství se statečným 
Vincencem Koutníkem, malířem Ja-
nem Kletečkou, písmáky Josefem 
Pavelkou a Bohušem Schwarzerem, 
chybí nám teď nenápadný Jan Sva-
čina i práce Leoše Bočka, oddych ne-
zná Lenka Macháčková… Bystřice se 
prostě má čím a kým chlubit!

-bv-

EDICE VYSOČINY

Novou knihu si můžete zakoupit 
v Turis  ckém informačním centru za 250 Kč.

Všechny dobové dokumenty poskytlo Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem.
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ŠKOLSTVÍ

Zlaté medaile z okresního kola 
pro atlety z gymnázia

ad Pernšt

ADVENTNÍ 
JARMARK

Gymnázium 

Bystřice n. P.

29. 11. 2019

13:00 - 18:00

Vlčí máky opět v Bystřici!
V den výročí ukončení první světové války, tedy 11. 11. Den válečných 

veteránů, proběhne již druhý ročník sbírky pořádaný společnos   Post Be-
llum (www.postbellum.cz).  Každý, kdo si během sbírkového dne 11. lis-
topadu 2019 pořídí symbol tohoto dne – květ vlčího máku, přispěje do 
sbírky. Díky získaným penězům budeme moci pro archiv Paměť národa 
(www.pametnaroda.cz) natočit další vzpomínky válečných veteránů a lidí, 
kteří bojovali za svobodu a demokracii, za svobodné Československo. 

Sbírkové místo s kasičkami v ru-
kou dobrovolníků najdete v ulicích 
Bystřice n.P. nebo v budově gymná-
zia. Seznam všech míst najdete na

 www.denveteranu.cz. 

Více na www.denveteranu.cz / www.postbellum.cz / www.pametnaroda.cz

Libor Veselý, garant akce

Tak jako každý rok se i letos studen-
  Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem 

zúčastnili poznávacího zájezdu do 
zahraničí. Tento rok se hlavním téma-
tem staly „přírodní krásy Rakouska.“

Náš výlet jsme zahájili časně ráno 
15. září 2019. Po šes   hodinách cesty 
jsme dojeli do vesničky Mixnitzbach. 
Náročná strmá cesta „po svých“ nás 
dovedla k začátku Medvědí soutěsky 
(Bärenschützklamm). Nádherná pří-
roda všechny doslova ohromila, ob-
klopovala nás po celou dobu šplhání 
po různých žebřících a lávkách. I přes 
náročnost terénu jsme se vrá  li šťast-
ně k autobusu a pokračovali směrem 
k Meishofenu. Zde jsme zakotvili k na-
šemu prvnímu noclehu. 

Druhý den na nás čekaly opravdo-
vé krásy Alp. První zastávka se usku-
tečnila v proslulé vesnici Heiligen-
blud. Hned po příjezdu jsme si užívali 
uchvacující pohled na nejvyšší vrchol 
rakouských Alp Grossglockner a ledo-
vec, jež pokrývá určitou část povrchu 
pod touto horou. Na proslulé vyhlídce 
Franz Josefs-Höhe se k nám sběhli pří-
tulní sviš  . Nechali se nakrmit a nad-
šeně pózovali při fotografování. 

Dalším cílem programu byla tzv. 
Hochalpenstrasse, tudy jsme projeli 
nemalou část alpských serpentýn. 
Líbila se nám i návštěva muzea o alp-
ské přírodě. Večer jsme se ubytovali v 
menším městečku Villach. 

Tře   den ráno jsme vyjeli směrem 
ke Stezce korunami stromů. Zde jsme 
strávili větší část dopoledne procház-

kou po lávkách s interak  vními úkoly. 
Odpoledne bylo věnováno návštěvě 
jedněch z nejkrásnějších vodopádů v  
Evropě - Krimmelským vodopádům. 
Společně jsme se vydali směrem k 
nejvyššímu vrcholu vodopádů, a ač 
většina z nás v průběhu cesty ztrácela 
dech, všichni jsme si užili výhled na di-
vokou vodu padající ze skal do nezná-
ma. Mnozí z nás vytrvali a došli až na 
samý vrchol vodopádů, položený ve 
výšce 1460 m.n.m. 

Poslední den jsme brzy ráno pře-
jeli do nedalekého alpského muzea. 
Krom různých interak  vních projekcí, 
360 stupňového kina a výstavy alpské 
fauny a fl óry nás všechny zaujal pravý 
ledovec. 

Závěrečným bodem zájezdu bylo 
světoznámé lyžařské středisko Ki-
tzbühel. Po úchvatném výjezdu la-
novkou k začátku závodní sjezdovky 
a následném volnu věnovanému pro-
hlídce tohoto působivého místa jsme 
se vrá  li do centra stejně pojmenova-
ného městečka a defi ni  vně se roz-
loučili s Rakouskem. Překvapením pro 
nás bylo nečekané odbočení za hrani-
ce Německa k jezeru Königssee. Tato 
zastávka se stala třešničkou na dortu 
k již i tak velice vydařenému zájezdu. 

Domů jsme se vrá  li obohaceni o 
celou řadu nezapomenutelných zá-
žitků s příslibem vrácení se do nově 
poznaných kouzelných míst Rakouska. 

Michaela Zitová, 
studentka  3. ročníku

Začátek nového školního roku již 
tradičně zahájil Středoškolský atle-
 cký pohár. Příjemné počasí v No-

vém Městě n. M. přivítalo 19. září 
studenty z celého žďárského okresu. 
Šest středních škol soutěžilo v jed-
notlivých atle  ckých disciplínách, 
když celkový bodový součet družstva 
rozhodoval o konečném umístění. I 
přesto, že náš tým nebyl v kompletní 
sestavě, náhradníci podali výborné 
výkony a svými osobními rekordy po-
tvrdili,  že jsou v širší nominaci zcela 
zaslouženě. V kategorii chlapců se 
nám podařilo zvítězit a postoupit tak 
do krajského kola.

 Kraj Vysočina závody pořádal o tý-
den později v Jihlavě. Zde jsme v silné 
konkurenci atletů obsadili pěkné páté 

místo s celkovým počtem 7 627 bodů. 
Jen pro informaci vítězná škola z Tře-
bíče získala 9 008 bodů, se kterými 
by minulý rok vyhrála Mistrovství ČR. 
Druhá škola z Jihlavy měla o pouhých 
18 bodů méně a tře   měl 8 800 bodů. 
Na republikové fi nále postupovalo 
pouze první družstvo z našeho kraje.

Gymnázium reprezentovali: 
V. Janča, J. Čech, T. Stalmach, P. 

Smolík, V. Pokorný, F. Pečinka, M. 
Pečinka, D. Vavříček, O. Mifek, M. 
Kekrt, Š. Buršík, T. Gregor

Všem našim studentům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy! Po-
drobné výsledky a fotografi e najdete 
na www.gybnp.cz 

 Jan Illek za PK TV 

Rakouské poklady očima studentů 
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O POHÁR STAROSTY MĚSTA  KUS HISTORIE MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

Bramborový květ Vysočiny 2019 – excelentní 
výsledky ve studentské odborné soutěži

Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činnos  

Kurz je určen ak  vním zemědělcům, kteří neabsolvovali některý ze ze-
mědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kva-
lifi kační požadavky stanovené čl. 4 Směrnice Ministerstva zemědělství 
č.j. 4945/2002-1000, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva 
zemědělství.

Cílem kurzu je osvojit si nové progresivní znalos   nutné pro úspěšné 
provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku.

Organizace kurzu - forma prezenčního studia a samostudia s konzulta-
cemi v rozsahu 300 hodin. Prezenční výuka odborných modulů 198 hodin, 
samostatná praxe v podnicích (na vlastní farmě) a zpracování závěrečné 
práce v rozsahu 102 hodin.

Termín: kurz je organizován každoročně v zimním období, zahájení při 
minimálním počtu 8 uchazečů, výuka pravidelně od prosince do dubna, 
vždy v pátek a v sobotu.

Závěrečná zkouška: ústní obhajoba zadaného absolventského projektu. 
Výstupním cer  fi kátem je osvědčení.

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Solaře na tel.: 566 686 404, mobil 
737 947 480,  e-mail: solar.ivo@szesby.cz, nebo na sekretariátu školy, tel.: 
566 686 401, e-mail: info@szesby.cz.

-is-

První čtvrtek v měsíci říjnu v Bystři-
ci nad Pernštejnem je tradičně určen 
velké sportovní akci, mezinárodnímu 
sportovnímu utkání O pohár staros-
ty města. Dvacátý ročník proběhl ve 
všech disciplínách, kterých se zúčastni-
ly základní školy a střední školy z Čech 
a Slovenska, celkem 245 sportovců. 

Celkovými vítězi se stali žáci ze 
Základní školy ze slovenského Vra-
nova nad Topľou. Mezi středoškoláky 
nasbírali nejvíce společných bodů 
studen   Střední odborné školy v No-
vém Městě na Moravě. Hlavní záš  tu 
nad utkáním opět převzal pan staros-
ta města Bystřice nad Pernštejnem 
Karel Pačiska, fi nanční podporou se 
připojil i zřizovatel VOŠ a SOŠ Bystři-
ce nad Pernštejnem Kraj Vysočina a 
krásné ceny všem nejlepším sportov-
cům poskytla bystřická fi rma WERA.

Příjemnou atmosféru přátelské-
ho setkání s kolegy učiteli nejenom 
z Bystřice podtrhlo večerní spole-
čenské posezení s hudbou a skvělým 
vystoupením profesionálního kouzel-
níka Karla Pomahače. Celou fotore-
portáž potom můžete shlédnout na 
webových stránkách školy – www.
szesby.cz anebo na facebookovém 
profi lu školy FB @szesby.cz .

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem kolegům a kolegyním, přáte-
lům za výpomoc Studentskému klu-
bu Bystřicko a VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem při uspořádání tohoto 
mezinárodního setkání. Bez vaší po-
moci bychom takovouto akci nebyli 
schopni zvládnout. Věřme, že další 
dekádu této tradiční akce načneme 
zase příš   rok.

Tomáš Krejčí

Bystřice nad Pernštejnem

Dovolte nám 
pozvat Vás všechny na návštěvu 
k nám do školy. Chystáme to  ž další 
velký DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOŠ 
a SOŠ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
s názvem „TRH FARMÁŘŮ“ a to 9. 
11. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin 
v areálu školy.

Připravujeme pro Vás mnoho za-
jímavých ak  vit, kterými bychom 
Vám chtěli přiblížit nejenom naši 
školu, ale také naše partnery se kte-
rými spolupracujeme při výuce na-
šich studentů. Namátkou z našeho 
programu vybíráme např. prezen-
tace partnerských fi rem WERA (vý-
stava produkční řady nářadí), Spo-
lečnost Bohuňov a STROM JOHN 
DEERE (výstava traktorů), PEUGEOT 
KOPECKÝ (výstava nových modelů 

automobilky), PROAGRO Radešín-
ská Svratka a Moreau AGRI (výstava 
manipulační techniky) a PAVERO 
DUDEK (výstava drobné zahradní 
techniky).

Pro soutěživé typy chystáme sou-
těžní ak  vity pro všechny o slad-
ké odměny. Ve spolupráci s EDEN 
CENTRE připravujeme drobné ob-
čerstvení – ochutnávku z pivovaru 
EDEN, sladké dobrůtky od našich 
mladých kuchařů. Rádi Vám před-
stavíme v reálu naše školní učebny a 
představíme studijní a učební obory, 
pozveme Vás k nahlédnu   do dílen. 

Všichni jste srdečně zváni, neje-
nom se zájmem o studium, prostě 
se rádi uvidíme s co největším po-
čtem lidí a představíme se Vám.

Tomáš Krejčí

Další ročník odborné soutěže Bramborový 
květ, která se pravidelně koná v Humpolci, měl 
letos pro VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
nádech výjimečnos  . Opět se zúčastnilo 12 ze-
mědělských škol z celé České republiky s celko-
vým počtem soutěžících 24. Letos se však naši 
studen   4. ročníku oboru AGROPODNIKÁNÍ 
předvedli v tom nejlepším světle. Do boje pod 
vedením pana učitele Hegera se vypravila Ane-
ta Vázlerová a Pavel Mynář. Pavel v silné konku-
renci o pár bodíků nedosáhl až na samý vrchol 
a obsadil tak krásné 2. místo. Aneta nezaostala 
a vešla se svým bodovým ziskem  do první pět-
ky. Páté místo dívky mezi převahou chlapců je 
naprostou raritou a o to víc si ho u nás ve škole 
považujeme.

Bramborový květ má dlouhou, osmnác  le-
tou tradici. Soutěž se zaměřuje na vědomos   

dovednos   v oblas   pěstování, zpracování a 
využi   brambor – tradiční plodiny z Vysočiny. 
Opět bylo potřeba prokázat komplexní znalos   
z pěs  telského oboru. Znalos  , kterými se pak 
naši studen   prezentují ve fi rmách, kam po 
ukončení studia nastupují. Poptávka po našich 
absolventech stále roste, a proto nás o to více 
těší, že se můžeme prezentovat i dosaženými 
úspěchy mezi silnou konkurencí českých země-
dělských škol

Poděkování školy proto patří oběma studen-
tům za jejich příkladnou reprezentaci a také 
panu učiteli Hegerovi za důkladnou přípravu 
studentů a doprovod během soutěže. Je vidět, 
že se naši žáci neztra   a tradičně se řadí mezi ty 
nejlepší v celé České republice.

Tomáš Krejčí

Jubilejní 20. ročník mezinárodního sportovního utkání 
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Evropský den jazyků Bezpečnost na internetu
Sociální sítě a Digitální stopa

50. narozeniny školy

Letošní oslavy Evropského dne 
jazyků pro nás začaly poněkud 
netradičně. Místo do školních lavic 
jsme se pohodlně usadili v kulturním 
domě. Hned zrána nás zde rozvl-
nily rytmy samby, omámila nás vůně 
banánů a my jsme se vydali do námi 
zcela nepoznané a exo  cké země, 
do Kolumbie. V rámci fi lmového do-
kumentu, jehož tvůrcem je projekt 
Planeta Země, jsme poznali kraj pro 
nás tolik vzdálený, kulturu, tradice i 
přírodní krásy této země. 

A v podobném duchu se neslo i ce-
lé dopoledne. V rámci projektu jsme 
křížem krážem prozkoumali téměř 
celou Evropu. Někteří se zamě-
řili na Evropskou unii, jiní si povídali o 
evropských královstvích a další pro-
cestovali Evropu na kole v rámci Tour 

de France či Giro d'Italia. Z jednot-
livých tříd jsme mohli slyšet povídání 
o Lochnesské příšeře, řeckých bozích 
či ruských pirozích. Žáci se pochlu-
bili mnoha výrobky. Mimo jiné byl 
během dopoledne sestrojen plně 
funkční robot - překladač. Svoje ja-
zykové znalos   jsme ověřili i v praxi 
při návštěvě muzea, kde jsme absol-
vovali cizojazyčnou prohlídku. Evrop-
skou náladu jsme mohli vnímat všemi 
smysly. Za  mco z jednoho koutu se 
linula řecká hudba, z druhého zase 
vůně jablečného štrůdlu nebo ital-
ských špaget. Zkrátka, každý si přišel 
na své, což dokládá čilý ruch, který se 
školou nesl celým dopolednem. A co 
jsme se nedozvěděli letos, dozvíme se 
třeba příště.

K. Dvořáková a R. Hanychová - 
vyučující cizích jazyků ZŠ TGM

O tom, že in-
ternet není jen 
zdrojem bezsta-
rostné zábavy 
a potřebných 
informací, se 
mohli přesvěd-
čit žáci šesté-
ho a sedmého 
ročníku v rámci 
přednášky So-
ciální sítě. Pro-
st ře d n i c t v í m 
hodinové před-
nášky se žáci se-
známili s pojmy 
kyberšikana a 
sex  ng. Zjis  li, jak lehké je obelhat 
někoho na druhé straně monitoru, 
a jak snadné je uvěřit. Díky auten-
 ckým příběhům důvěřivých uži-

vatelů internetu společně nakoukli 
pod pokličku reálnému nebezpečí, 
které na sociálních sí  ch číhá. Kaž-
dý žák byl na závěr poučen o tom, 
komu se svěřit s případnými pro-
blémy, a jak důležité je začít problé-
my řešit hned, bez odkladu. 

V návaznos   na přednášku ab-
solvovali žáci tentokrát pátého a 
šestého ročníku on-line kurz Digi-
tální stopa, který provází tématy 
jako digitální iden  ta, digitální sou-
kromí, sex  ng či kyberšikana. Celá 
„hra“ stojí na printscreenech z cha-
tů zpracovaných do podoby komi-
xu. Žáci byli při průchodu digitální 
stopou ak  vní a díky tomu se na-

učili vnímat osobní bezpečnost na 
internetu jako hodnotu, o kterou 
je potřeba pečovat. Samotný kurz 
však necílí pouze jen na samotné 
žáky, ale i na učitele a rodiče. Na 
webových stránkách www.digis-
topa.cz je připraveno mnoho pod-
půrných materiálů, které pomáhají 
učitelům včlenit digitální stopu do 
běžného života a rodičům pochopit 
rizika, kterým jejich dě   na interne-
tu čelí. Kromě samotného kurzu se 
dě   seznámily s aplikací Nenech to 
být, kterou mohou využít v případě 
nějakého problému. Z obou akcí 
si žáci odnesli cenné informace a 
my budeme doufat, že nyní je už 
na internetu a sociálních sí  ch nic 
nepřekvapí.
Ondřej Dvořák, Kateřina Dvořáková, 

ZŠ TGM

Ve dnech 3. a 4. 10. 2019 oslavila 
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 
615 již půl stole   od jejího založení. A 
že to byly oslavy, jak se patří!

Od rána se do vchodu přímo tlačily 
zástupy návštěvníků, které si toužily 
připomenout, jak chodbami kdysi 
procházely jako bývalí žáci, rodiče či 
pedagogové. Všichni byli přivítáni sou-
časnými žáky 8. a 9. ročníků, kteří je 
prováděli vyzdobenou školou. 

Ve čtvrtek mohli nahlédnout přímo 
do výuky, ve sborovně si zavzpomínat 
při listování kronikami, pokochat se 
výtvory žáků či nástěnkami, připra-
venými k této příležitos  . Na své si 
přišli i fanoušci sportu, neboť na hřiš   
v tento den současně probíhala i spor-
tovní akce „O pohár starosty města“ 
a slavnostně se otevřela i nová hala 
pro úpolové sporty za účas   hejtma-
na kraje Vysočiny pana Jiřího Běhoun-
ka. Vrcholem čtvrtečního dne pak 
bylo odhalení pamětní desky prvního 
a současně nejdéle působícího ředi-
tele školy Eduarda Valdhanse a slav-
nostní otevření jeho obrazové galerie 
v budově školy.

V pátek pokračovaly oslavy for-
mou prohlídky školy, videoprojek-
ce, fotogalerie, vystoupením Diva-
dla Beze Jména Mar  ny Olivové 
a ukázkami juda pod vedením Mila-
na Beneše a Karla Pročky. V pravé po-
ledne se pak konalo slavnostní setká-

ní bývalých a současných pracovníků 
školy s doprovodným programem a 
následným pohoštěním. Na památ-
ku si všichni odnášeli drobný dárek 
v podobě almanachu a podkovičky 
pro štěs  .

Chtěli bychom poděkovat všem 

návštěvníkům, kteří si i v dnešním 
uspěchaném světě našli chviličku a 
přišli se za námi podívat. Také  mto 
děkujeme žákům ZUŠ za vystoupe-
ní,  pracovníkům školy za přípravu, 
našim žákům za pomoc a vystupo-
vání v jednotlivých programech. 

Sponzorům - fi rmě Stavofl os s.r.o., 
Městu Bystřice n. P. a fi rmě Wera-
Werk s.r.o. děkujeme také za fi nanč-
ní podporu. Doufáme, že i v dalších 
letech bude naše škola příjemná, 
atrak  vní, inspirující, plná zvídavých 
a pilných žáků, nadšených a krea  v-
ních učitelů, prostě NAŠE.

Vedení školy ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615
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Soutěž pro designéry 
DOKAŽ, ŽE ŠTÍTEK NENÍ

JENOM ZNAČKA
Společnost RATHGEBER společně 

s CZECHDESIGN vyhlašuje ideovou 
soutěž pro designéry Dokaž, že š  tek 
není jenom značka. Společnost si na 
trhu drží již několik dese  le   stabilní 
pozici a svým klientům nabízí ty nej-
modernější technologie pro výrobu 
produktových š  tků. Zároveň si vede-
ní společnos   stále více uvědomuje, 
že aby se RATHGEBER stal skuteč-
ným leaderem a inovátorem v oboru, 
neobejde se bez pohledu do budouc-
nos   a bez spolupráce s designéry. 

“Prvním krokem k technologic-
ké revoluci je právě tato soutěž, ve 
které hledáme opravdu vizionářské 
nápady a postupy, které naznačí, kam 
se můžeme v budoucnos   vydat. Vě-
říme, že naše technologie mohou na-
bídnout mnohem širší možnos   než 
jen prostý produktový š  tek. Zajímá 
nás vytváření nových funkcí, hledá-
ní nových možnos  , nebo skládání 
více funkcí dohromady. Pohled do 
budoucnos   a vize, která se dívá dál, 
než na příš   sezónu je pro nás důleži-
tý.” Mar  n Uhrinec, vedoucí prodeje 
společnos   RATHGEBER.

Soutěž je vy-
hlášena jako jed-
nokolová, otevře-
ná a anonymní, 
s termínem ukon-
čení 21. listopa-
du 2019 v 18:00 
hodin. Zúč astnit 
soutě že se mů že 
každý designér, 
student designu 
nebo designové 
studio pů sobící v 
Č eské republice s 
maximálně třemi 

Projektový den mimo školu
Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615 měli možnost v rámci 
projektu Šablony II navš  vit výuková 
centra Archeoskanzen a Živá voda 
Modrá u Velehradu a environmen-
tální zařízení Jezírko v Bílovicích nad 
Svitavou. 

Žáci se v obci Modrá formou didak-
 ckých her, vlastního pozorování a 

skupinové práce seznámili s životem 
řemeslníků, pekařek, válečníků a du-
chovních na Velké Moravě. Vyzkou-
šeli si pečení 
placek a 
lukostřelbu, 
seznámili se 
s výrobou 
ke ra m i k y. 
V Živé vodě 
dě   zhlédly 
dvě pod-
zemní patra 
s tunelem 
v hloubce 
3,5 m s prů-
hledy do 
hlubiny a do 

mokřadní tůně. 
V environmentálním zařízení Je-

zírko pronikli do tajemství dokonalé 
organizace a dělby práce mravenců a 
včel. Ochutnali včelí produkty a pozo-
rovali život v průsvitném včelím úle.

Projektový den mimo školní lavi-
ce tak přinesl dětem mnoho zážitků, 
upevnil jejich znalos   a oboha  l jejich 
vědomos   nabyté v předmětech vlas-
 věda a přírodověda.

Vyučující 4. a 5. ročníků

Zprávičky z  MŠ Pohádka – září, říjen 2019

soutěžními návrhy. Do soutěže jsou 
přijímány soutěžní návrhy popisující 
nové způsoby, jak technologie využít 
a posunout tak představu o tom, jak 
může produktový š  tek ve 3.  sícile-
  vypadat a jaké funkce plnit. Je také 

možné vybrané technologie použít na 
zcela nový typ produktu.

„Důvodů, proč se účastnit soutě-
že, je mnoho. Rozhodně spolupráce 
s renomovaným výrobcem desig-
nového značení, který udává trend 
v polygrafi i, není bezvýznamná zku-
šenost. Chceme podpořit i studenty, 
mladé začínající designéry, kteří by 
rádi propojili svoje jméno se známý-
mi značky, získali zkušenos   a také 
potřebnou fi nanční podporu do za-
čátku. Je to jeden z dalších důvodů, 
proč se naše společnost rozhodla 
vyhlásit soutěž pro designéry. Od-
měnou pro první tři místa je celkově 
částka 90.000 Kč,“ blíže informuje 
Oľga Königová, vedoucí marke  ngu 
společnos  .

Více informací o soutěži naleznete 
na stránkách: 

h  p://www.jaknas  tky.cz/

Uspávání broučků v MŠ Čtyřlístek
Je krásný, slunečný, říjnový podvečer a na zahradě MŠ Čtyřlístek se sešly dě   

se svými lucerničkami, aby společně uložily broučky k zimnímu spánku.
Dě   se s broučky loučily písničkou, básničkou, ukolébavkou a poté je vyprovo-

dily procházkou městem. Největší rados   pro nás byla rozzářená očka dě  , když 
na ně čekali sví  cí broučci, které si odnesly domů do svých postýlek.

Celou akcí se linula dobrá nálada, úsměvy dě   a spokojenost rodičů. A to bylo 
odměnou pro nás pro všechny… Už teď se těšíme, až se zase sejdeme.

Dě   a zaměstnanci MŠ Čtyřlístek

Školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí 2. září 2019, kdy byly všechny 
dě   slavnostně přivítány a pasovány do svých tříd. Druhý den přijelo do MŠ 
loutkové divadlo Mokrošových s pohádkou Perníková chaloupka. Mezi další 
kulturní zážitky můžeme počítat i návštěvy KD, kde jsme zhlédli fi lmové 
představení pro dě   a dále hranou pohádku Kouzla skřítků. 

Další akce:
• Návštěva výstavy drobného zvířectva v areálu zemědělské školy.
• V MŠ jsme poznali nové kamarády, seznámili se se zaměstnanci školy a 

prostředím tříd. 
• Prozkoumali jsme naše město, ve kterém bydlíme. 
• Už víme, kde je náměs  , městský úřad, autobusové i vlakové nádraží, kulturní 

dům a jiné důležité budovy v našem městě.  
• Projeli jsme se autobusem MHD a podnikli jsme pěší výpravu do lesa. 
• Vydali jsme se na výlet autobusem na hrad Pernštejn. 
• Dě   ze třídy Opiček vystoupily s krátkým programem na hodech našeho 

města, obdržely klíč od města a povolení od pana starosty k zahájení hodů. 
• Probouzení pohádek na školní zahradě - drama  zace známé pohádky 

Červená karkulka, soutěže, sladké pohoštění, příjemné překvapení v podobě 
dárků a  lampionový průvod.

• Podzimní tvoření - vytvářením postaviček a zvířátek z přírodnin si zde 
procvičili svou zručnost a krea  vitu, odnesli si domů vlastnoručně vyrobenou 
lucerničku připomínající dýni.

Těší nás, že naše akce nacházejí tak velkou odezvu u rodičů i jejich dě  . Doka-
zují to svou hojnou účas   na nich.

 Dě   a zaměstnanci MŠ Pohádka Bystřice n. P.
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POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás v příš  ch číslech provede pověstmi našeho kraje.  Nejstarší pověs   

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

TEREZKA HADRNICE
Po dědinách chodila Terezka hadrnice ze Zvole. Strašně ráda tancovala 

u muziky, když ji nikdo k tanci nebral, tak pla  la „muskejm“, aby ji k tanci 
vzali. Už byla stará, a tak se na ni jednou „chlapi domluvili a brali ji jeden po 
druhém v domněnce, že již dlouho nebude moci. Ona se jen smála a točila 
se jako mladá, nakonec říkala, že by ještě sukněmi ženským na lavici voči 
vyšvihala“. Nejraději tančila z Bukovýho s Trávníčkem, ten se jí líbil, protože 
nosil vojenskou čepici. 

Podle Zelené, Zlatkov, nar. 1867 v Bukově

PYTLÁCI
Jednou Elčkner a Karel Dvořák ze Dvořišť zastřelili nad špitálským lesem 

u Kincové vápenice srnce. Bylo to odpoledne, a tak jej museli nechat ležet 
až do večera. Dvořák čekal v lese a vypozoroval, že hajní přišli podle rány 
až na srnce. Chtěli si vyčkat do večera, kdo si pro srnce přijde. Domluvili se 
oba pytláci, jak srnce dostat, když hajní hlídají. Dvořák šel spodem lesem a 
Elčkner zas opatrně vrchem. Když byl Dvořák na cestě pod nimi, křikl, jakoby 
tam někdo s ním byl: “Franto u  kej, voni tady hlídají“, po tom začal u  kat 

po cestě z místa a hajní za ním. Dvořák měl dobrou cestu a hajným utekl, 
Elčkner z druhé strany za  m srnce odnesl. Na Dvořiš  ch bývali pytlák vedle 
pytláka. Elčkner měl okno přímo do polí a střílel přímo z okna, když přišel 
zajíc. V zimě poházel po polu jetel, aby zajíce nalákal. Kamarádi chtěli si z něj 
udělat žert a vycpali fi lcový bot jako zajíce. Elčkner se podívá z okna a vidí, že 
tu sedí zajíc. Střelil po něm a z papuče se jen zaprášilo. Ráno kamarádi mu 
říkali: „Večír si střelil, dej kousek.“ Elčkner se styděl a nechtěl o tom mluvit.

NA RACÍCH POD VLČÍ JÁMOU ZA KARASÍNEM
Na Svratce pod vlčí jámou bývalo nejvíce raků, na které chodívali za mě-

síčku zblízka i zdáli. Jednou se tu vypravili chlapi z Karasína, jak vypravová-
vala nebožka stará Koukalová, a to prý jich tam bylo tenkrát slezlých, a tak 
velkých, že takové ani neviděli. Posbírali je honem do pytle a šli domů. Tu 
pojednou se raci začali v pytli na zádech mlet a nakonec to začalo křičet: „už 
sme v pytli – už sme v pytli.“ To tak vylekalo chlapy, že ten, co pytel nesl, sho-
dil jej na zem, a tak u  kali, že se nezastavili až doma. Od té doby se tomuto 
místu vyhýbali. 

Podle muzikanta Bartoně z Karasína, zapsal Josef Pavelka r. 1958

MLÝNEK, ORLOJ, BETLÉMY - 12  letý kut il Vojtěch Blažek

Mohli  jste o něm slyšet v rozhlase 
a vidět jej v televizi. Dvanác  letého 
Vojtěcha BLAŽKA (*1. 1. 2007 v Jihla-
vě), tvůrce pohyblivých betlémů, or-
loje, mlýnku, prostě zdatného mla-
dého ku  la. Žije s rodiči v Jihlavě, 
ale my jej navš  vili na chalupě pra-
rodičů ve Vojtěchově. Tato dědinka 
je ideálním východiskem za smírčími 
a památnými kameny v nedalekém 
lese, ale v poslední době získala dal-
ší pozoruhodnost. Mechanické ob-
jekty zde vytváří právě Vojta.

Jeho vrstevníci mají ještě jiné 
staros  . Vojtěch sice prospívá s 
vyznamenáním, ale škola jej moc 
nebaví. Ani tělocvik, to spíše vý-
tvarná výchova. Má vynikající hu-
dební sluch, proto hrával na klavír. 
Něco má podobného s Markem 
Totuškem, který začal mezi 4. a 5. 
rokem šermovat. Vojta v tom věku 
stavěl ze stavebnice kostely. Ale ne-
jen tak. Obhlížel skutečné církevní 
stavby a snažil se je vypodobnit z 
kos  ček stavebnice SEVA. Snad nej-
více se mu povedl bystřický farní 

chrám sv. Vavřince, ale pus  l se i do 
světoznámého areálu Porta coeli. 
A zakrátko přešel z kostelů na bet-
lémy. Mechanizmus sestavoval ze 
stavebnice Merkur, asi deset fi gur 
namaloval na karton, vystříhal je a 
vše poháněl ručně klikou. A tak už 
jako deví  letý vystavoval svůj první 
betlém v Předklášteří u Tišnova.

Další Vojtěchův zájem se posunul 
k hodinám, nejlépe k těm s kyvadly. 
Ale když v bystřické prodejně spatřil 
kukačky na baterky, vymodlil si je 
jako dárek k narozeninám. Ovšem 
pendlovky, to jsou aspoň hodiny! A 
prolézat kostelní věže, to je zážitek! 
Vojta propadl věžním hodinám a už 
jako deví  letý se vypravil do Prahy 
na Staroměstskou radnici. S akade-
mickým sochařem Petrem Skálou, 
správcem slavného orloje, tam kon-
zultoval celý mechanizmus. A když 
zjis  l, že se ve Vyskytné u Jihlavy za-
stavily věžní hodiny, vypravil se tam 
s nářadíčkem na opravu. A tajně vy-
bral 10 000 korun, aby přispěl na po-
řádnou rekonstrukci, když církvi ani 

obci dosavadní stav nevadil.
Vojta Blažek také začal tvořit 

mechanické hračky na zahradě ve 
Vojtěchově. V roce 2016 první jed-
noduchý vodní mlýnek s několika 
pohybujícími se fi gurami a o rok 
později dětskou repliku Vírského 
mlýnku. Originál se 72 pohyblivý-
mi fi gurkami kdysi vytvořil Vincenc 
Navrá  l (1880-1975) ve Víru, jeho 
torzo i první repliku mají v Horáckém 
muzeu v Novém Městě, druhou re-
pliku najdete od roku 2007 ve Víru 
a další teď ve Vojtěchově.

Letos vznikl na průčelí kůlny orloj 
se 4 fi gurkami vesničanů. K zvěro-
kruhu i pestře malovanému ciferní-
ku poskytne tvůrce odborný výklad. 
Dílo střeží kohout a strojovna je 
ukryta na půdičce, kam klučina leze 
po žebříčku. V příš  m roce se chystá 
orloj zdokonalit.

Díky rozhlasové reportáži se mu 
ozval mladý posluchač z Brna a na-
směroval Vojtěcha do Českého spol-
ku horologického, jehož členové se 
zabývají věžními hodinami. Doma 
v Jihlavě pracuje Vojta už na svém 

4. betlému. Po dvou  šnovských a 
jednom předklášterském bude toto 
betlém třebíčský, všechna ta města 
určitě na první pohled poznáte. Také 
už je členem Art Periskope, z.s., tedy 
sdružení betlémářů a umělců z Tiš-
novska. O výměnu zkušenos   tam 
není nouze.

Mladého tvůrce jsme navš  vili 
první říjnovou neděli, po prohlídce 
sedíme u kávy a hoch připouš  , že 
měl loni dostat pod stromeček lyže, 
ale raději požádal o hodiny z bazaru. 
Nejvíce teď prožívá hodinové mecha-
nizmy a o svém koníčku mluví jako 
kniha. Uslyšíme také třeba repliku: 
„Bylo tam čtvrťové bi   na dvouná-
tah.“

Většina jeho vrstevníků marní čas 
u obrazovek a počítačových her. Voj-
ta už má v hlavě zase orloj, tentokrát 
se inspiroval až v Bernu.

„Nejsou na něm medvědi?“ 
uklouzne mi při vzpomínce na návště-
vu toho města. Bern je má ve znaku 
a živé medvědy tam chovají v příkopu.

„Jsou na něm medvědí fi gurky,“ 
potvrzuje budoucí hodinář. Ničím ji-
ným se stát nechce.

Ano, i takové odborníky potřebu-
jeme! Jen ať jdou všechny hodiny, 
jak mají. A občas ať vznikne něco 
nového, parádního.

Rodiče i prarodiče mají z chlapce 
radost. Babička nakonec připus  , že 
ona trochu smíšenou. Jde o to, že 
Vojta zanechal hry na klavír a přitom 
celá rodina ví, že je na hudbu velmi 
talentovaný. Přejeme Vojtovi i celé 
rodině hodně zdaru a zájemcům 
mohu v letních měsících doporučit 
návštěvu Vojtěchova. Určitě tam 
ocení dílo stále ještě postavou ma-
lého chlapce, duchem a snem však 
velkého tvůrce!

Hynek Jurman
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V roce 1877 přišel do Štěpánova 
bystřický kaplan Adolf Linkelheld 
a ve stejném roce dorazil ze Žďáru 
nadučitel Kunz, který byl plodným 
publicistou, ale neuměl dobře na 
varhany. Varhanická služba přitom 
patřila k jeho povinnostem, proto 
si krátký čas varhaníka sjednával 
z okolí za vlastní peníze, pak pře-
svědčoval podučitele Vališe, aby se 
na varhany naučil. Všechno marné, 
po  že vyřešil pan farář.

Následujícího roku nabídl varha-
nické místo kostelnímu zpěvákovi a 
příležitostnému varhaníkovi z Bys-
třice Fran  šku Preislerovi (25. 11. 
1853 Kř  ny–22. 3. 1928 Polička). 
To byl panečku muzikant! Působil 
ve Štěpánově od 1. 11. 1878 do 
1. 5. 1880, kdy byl povolán za měst-
ského kapelníka do Poličky. Ve Ště-
pánově zvelebil chrámovou hud-
bu ke spokojenos   všech farníků. 
V Poličce byl kapelníkem ostrostřel-
ců, varhaníkem a založil tam hu-
dební školu. 

Jeho otec Fran  šek se jmenoval 
Velebický a dotáhl to daleko. Stal se 
dvorním kapelníkem na vídeňském 
dvoře! Byl mu nabídnut šlech  cký 
 tul, ale v zájmu germanizace císař-

ského dvora bylo jeho jméno přelo-
ženo do němčiny. Preislen zname-
ná velebit. Tak tedy vznikl Preisler. 
Všichni jeho prvorození potomci 
dostali jméno Fran  šek a stali se 
známými hudebníky. A každý další 

2. Kdo velebí, je Preislerem!
byl vždy označován jako Fran  šek 
Preisler mladší…

Syn bývalého štěpánovského 
varhaníka Fran  šek (1886 Polič-
ka–1945 Česká Třebová), v pořadí 
tedy tře  , již jako žák měšťanské 
školy složil tři valčíky. Následovalo 
studium na pražské konzervatoři 
(profesorem tam byl i Antonín Dvo-
řák) a první hudební praxe v Nových 
Hradech. Na pražské varhanické 
škole studoval v letech 1901–1905, 
pak byl v Poličce učitelem hudby, 
sbormistrem zpěváckého spolku Ko-
lár, dirigentem Mládenecké kapely, 
ředitelem kůru v Nových Dvorech 
u Kutné Hory na panství hraběte 
Chotka a nakonec ředitelem měst-
ské hudby a kůru v České Třebové. 
Tam založil a řídil hudební spolek 
Filharmonia (později změněný na 
pěvecko-hudební spolek Smetana), 

s kterým provedl Smetanův cyklus 
Má vlast či Dvořákovy Slovanské 
tance. Byl i autorem drobných skla-
deb a úprav.

Jeho syn, Fran  šek Preisler Čtvr-
tý (1915 Česká Třebová–1983 Olo-
mouc), byl dirigentem divadel v 
Pardubicích, Kladně, v Plzni a deset 
let (1946–1956) vedl soubor Slez-
ského divadla v Opavě. Odtud ode-
šel v roce 1956 do Olomouce, kde 
působil jako 1. dirigent opery až do 
odchodu na důchod v roce 1976. 
Pak ještě pět let dirigoval operu ve 
slovinském Mariboru. 

A doc. Mgr. Fran  šek Preisler 
Pátý (1948 Opava) absolvoval režii 
na JAMU a působil v řadě divadel 
jako režisér a překladatel. V letech 
1985 až 1992 byl režisérem a šéfem 
Janáčkovy opery Národního divadla 
v Brně.

Konečně Fran  šek Preisler Šestý, 
a zase mladší (1973 Olomouc–2007 
Elba), byl český dirigent, operní 
zpěvák a varhaník. Vystudoval hru 
na varhany na brněnské konzerva-
toři, soukromě zpěv, kompozici a 
hru na trombon, později dirigování 
na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně. Od roku 1990 byl ko-
repe  torem a od roku 1991 dirigen-
tem brněnské opery. Šéfdirigentem 
Hudebního divadla v Karlíně se stal 
roku 1993. V témže roce byl laure-
átem Mezinárodní pěvecké soutěže 
Franze Lehára v Komárně. V roce 
1994 nastudoval českou premiéru 
muzikálu Jesus Christ Superstar. Od 
roku 1995 do roku 2003 působil 
jako dirigent opery Národního diva-
dla v Praze. V roce 1996 absolvoval 
Mistrovský dirigentský kurz ve Víd-
ni u J. Kalmara. Od roku 2002 byl 
šéfdirigentem Moravské fi lharmo-
nie Olomouc. Spolupracoval třeba 
i s Karlem Go  em.

Poslední den svého života relaxo-
val v Toskánsku na pláži na ostrově 
Elba, šel se do moře vykoupat, a při 
vstupu do vln, dostal epilep  cký zá-
chvat s následným selháním srdce. 
Ale snad ještě není všem Preislerům 
konec, určitě se najdou další velebi-
telé hudby a my můžeme zavzpomí-
nat na opravdu výjimečný hudební 
rod z Bystřice…

 (pokračování)
Hynek JurmanFran  šek Vl. s Karlem Go  emKůr, kde hrával Preisler

STANISLAV BĚLÍK STOLETÝ
Skromný, talentem i pílí obdarova-

ný malíř Stanislav Bělík z Doubravní-
ka se dožil 29. 10. 2019 sta let! Na-
rodil se sice v Brně, odmalička však 
vyrůstal v Doubravníku. Vyučil se 
zámečníkem, ale nejraději maloval. 
Na Akademii se po válce nedostal 
pro velký počet uchazečů a na 20 let 
se stal výtvarníkem v Tesle Brno. Ma-
loval nejraději olejem krajiny, s pale-
tou prošel prak  cky celé Tišnovsko a 
Bystřicko, ale tvořil i báječnou a ne-
doceněnou volnou grafi ku, portréty, 
akty, kolorované kresby, plakáty či di-

plomy, jimiž potěšil mnohé sousedy 
a známé. 

Také ilustroval četné knihy, třeba 
Mazáčův Doubravník (1972), můj 
Pernštejnský  s (1991, 2012) či Ozvě-
ny Vysočiny (2015, 2017) i soubor-
né vydání pověs   kolek  vu autorů 
Z kraje od Pernštejna k Veveří (1995, 
1996). V létě 2017 vyšly jeho nádher-
né krajinomalby v knize I. Koláčného 
Krajinou řeky Svratky.

Stanislav Bělík se dožil úctyhodné 
stovky a prak  cky až do ní stále tvořil, 
i když ho v poslední době poněkud 

zlobily ruce a oči. Za svůj dlouhý tvůr-
čí život zaznamenal náš kout Vysočiny 
v jeho četných pozi  vních i méně 
vydařených proměnách, a stal se tak 
i jeho líbezným kronikářem a vyzna-
vačem.

Slávek, jak mu říkají jeho blízcí, si 
zaslouží velký dík za svou unikátní vý-
tvarnou práci a k tomu upřímné přá-
ní dobrého zdraví! Oslava jeho 100. 
narozenin se pro veřejnost uskuteční 
9. 11. 2019 od 15:00 hodin v doubrav-
nické sokolovně.

Hynek Jurman

ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy

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

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

Zubní pohotovost Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2019LISTOPAD - PROSINEC 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

LISTOPAD
   9.11. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
10.11. BLADENT s.r.o., Štursova 111, 592 31 Nové Město n. M., 566 616 904
16.11.  MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
17.11.  MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
23.11.  MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
24.11.  MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
30.11.  MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
PROSINEC
  1.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  7.12. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774
  8.12. MDDr. Lenka Hamáková, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060 
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
15. 

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376
Mobil: 723 521 892         
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
Web: www.knihovna.bystricenp.cz    

Pro dlouhé chladné večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově 
zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Balson Ronald H.  Bývali jsme bratři
Blackwell Elizabeth  Dívky, které slyšely plakat moře
Dvořáková Petra  Chirurg
Galbraith Robert  Smr  cí bílá
Harrison Nicola  Osudové léto
Janečková Klára  Vítěz
Jurman Oldřich  Češ   jidášové
Ko  ková Hana  Hana Mašková
Lagercrantz David  Dívka, která musí zemřít: Milénium.6.
Navara Luděk  Příběhy železné opony
Nosková Věra  Život není korektní
Picoult Jodi  Záblesk života
Rejl Luboš   Křemeny Českomoravské vrchoviny
Šimánek Leoš  Novým Zélandem od severu k jihu
Vojtěchová Věra  Jóga pro seniory

Knihy pro mládež:
Banser Nele  Kubík bez dudlíku
Brož Fran  šek  Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.   
   Český jazyk
Hughes Susan  Ať žijí štěňata! Bářin velký den
Kryžanek Joanna  Terezka chce pejska
Norton Sheila  Charlie: kotě, které zachránilo život
Sani Jitka   Pohádky kocoura Šikuly
Šiborová Zdeňka  Včelka Meduška

Další příjemný podvečer v knihovně - tentokrát provoněný bylinkami
V úterý 22. října 2019 jsme v naší knihovně mohli znovu po čtyřech lé-

tech přivítat paní bylinkářku Hanu Urbánkovou ze Vříště a Jimramovských 
Pasek. Majitelka rodinné farmy Sedmikráska nám nabídla své znalos   o lé-
čivých účincích mnoha známých i méně známých bylinek. V průběhu akce 
jsme měli možnost znovu ochutnat i zakoupit bylinné směsi, čaje a sirupy.

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme již patnácté pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně zveřejňujeme práce 
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke „spiso-
vatelům“ z věkové kategorie 16 - 19 let. Dnes uveřejňujeme práci s názvem 
Tak toto je můj rodný kraj od devatenác  leté Terezie Tulisové z Biskupského 
gymnázia Žďár nad Sázavou, která v soutěži obdržela 1. místo.

Práce není redakčně upravována.

Tak toto je můj rodný kraj

Na jaře ospalá jako Šípková Růženka, v létě krásná jako panenka vyst ojená 
do kola, na podzim pak nespoutaná jako divoženka a v zimě kr tá jako ledová 
královna. Tak to je moje rodná Vysočina.

Po náročné zimě, kdy chodila po kopcích a v divokých tancích rozhazovala 
kroupy, převracela závěje sněhu a věznila nás v domech, je velmi unavená. Nechce 
se jí odklízet spoušť, co způsobila svý  řáděním, a tak jaro ne a ne přijít. Až si do-
statečně odpočine, začíná čistit svůj kabát a rozčesávat prameny svých dlouhých 
a vlnit ch vlasů. Její t ář je už vlídnější, pouští nás z domovů a my tak můžeme, 
jako každý rok, začít dobý at její t rdé a kamenné srdce. Chodíme po polích a 
sázíme brambor , t  hnědé perly Vysočiny. Sejeme obilí a doufáme, že se smiluje 
a že dá vy st hojné úrodě. Ona si pak v plném proudu jara obléká jemné zelené 
šat  ozdobené krajkami sněženek a bledulí. Její krásu začínají opěvovat skřivani 
vracející se z teplých krajin. Přilítají i vlaštovky ve svých slušivých čer ých  acích. 
A ona, panenská a nevinná, v rozjařenosti propadá r u ptačí písně, bují, roste.

V létě už má pomněnkově modré oči, r žové r  a zlaté vlasy. Její t ář září 
úsměvem. Ráda se shlíží v hladině r bníků rozčeřené dovádějícími dět i. 
Ochut ává čer enající jahody, sladké bobule ost žin a malin. Uši si zdobí zra-
lý i t ešněmi. Se zmijemi se vyhřívá na slunci, se sr kami bloudí v hust ch 
lesích, s káňat  krouží v oblacích.

Na podzim začíná bý  náladová, stár e. Její šat  ztěžkly, jsou umazané od blá-
ta, rozt hané. Často pláče, někdy se i rozzlobí. To pak oblohu protínají blesky a její 
křik jde slyšet široko daleko. Děti, aby její zachmuřenou t ář potěšily, pouští papíro-
vé draky. A my, než její srdce opět zamrzne, sklízíme brambor , očesáváme jablka.

Takto popisovali rodnou Vysočinu naši předci před mnohý i let , od té doby se 
ale poměr ě změnila. Její krásnou t ář jsme rozbrázdili silnicemi, její neposedné 
nohy jsme spoutali do železných okovů, její vzdorovitost jsme zkrotili bičem mo-
der í techniky, její uplakané oči jsme pak zakr li závojem kouře. Naštěstí jsou ale 
stále taková zákoutí, kde si jí lidé stále váží a kde může tančit své královské, stále 
se opakující, nikdy ne však stejné tance. V takovém místě žiji i já.

Terezie, děkujeme Ti za nádhernou literární práci s krásnou charakteris-
 kou Tvé rodné Vysočiny.                                               Mikroregion Bystřicko
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RABIES / Máme za sebou turné v Japonsku!
Všichni jsme tak nějak vyrostli v 

90. letech, kdy k nám postupně za-
čala šplouchat vlna californského 
punkrocku od kapel jako Off spring 
nebo Greenday. Za jejich pomoci a 
také díky internetu jsme se dostali 
k mnohem výraznějším kapelám, 
které velmi intenzivně ovlivnily bu-
doucnost našeho současného žán-
ru. Defi nujeme ho jako punkrock/
skatepunk. To jsme my, čtyři muzi-
kan   z Vysočiny, kteří se vydali na 
druhý konec světa. Za dobu našeho 
hraní se nám podařilo vydat kromě 
dema také 2 studiová alba. Poslední 
z nich, Anarkids! (2018), je pro nás 
za  m nejvýraznější. Vydali jsme ho 
na evropském music labelu Melo-
dic Punk Style a natočili k němu klip 
Heroes v kotelně na sídliš   2. Za těch 
100.000 km strávených v autě a asi 
400 koncertů jsme si s  hli zahrát i 
po boku slavných kapel jako jsou Billy 
Talent (CAN), An  -Flag (USA), IGNITE 
(USA), MUTE (CAN), TALCO (ITA) a 
další. Postupně jsme pak sami začali 
vystrkovat růžky při hraní v Rakousku 
a Německu. Možná i to nám násled-
ně pomohlo dostat se do Japonska.

Když jsme před 10 lety začínali 
zkoušet ve sklepních prostorách na-
šeho bystřického muzea, svého času 
zkušebně Radka Vojty a jeho kapely 
Goback nebo kapely Parantampare-
il, nikoho by nenapadlo, že se s Ra-
bies podíváme někam dál, mimo ČR, 

mimo Evropu. Ve spolupráci s RnR 
Tourbooking agency se nám to  ž 
podařilo domluvit 12hodinový výlet 
letadlem až na japonské ostrovy. 

Koncem roku 2018 jsme odsouhla-
sili 5 koncertů, které se nakonec ode-
hrály v Tokiu, Osace a Nagoi. Protože 
Japonsko je známé svou nezapome-
nutelnou koncertní kulisou, která je 
v mnoha ohledech velmi specifi cká, 
všichni jsme čekali, jak to dopadne! 
Celkové popisování zážitků z uliček 
Tokia, chu   sushi a rahmenu nebo po-
citu z návštěvy místních starých chrá-
mů či nejfrekventovanější křižovatky 
světa by stačilo na samostatné vydání 
Bystřicka. 

1 600 najetých kilometrů tour pak 
vygradovalo posledním koncertem 
v beznadějně vyprodaném sále zku-
šeben Nakano, 20patrové budovy 
v Tokiu, kde jsme si užili tu nejlepší 
show našeho života. Přetlak v malém 
prostoru byl natolik výjimečný, že se 
lidem surfujícím po hlavách ostat-
ních dařilo teniskami zanechávat 

stopy na stropě. Místní teenageři 
si dokonce naposlouchali naše 
poslední album natolik, že zvládli 
zpívat refrény písníček Modern 
Rome, Heroes a dalších. Dōmo 
arigatō gozaimash!

Po návratu do Čech jsme měli 
naplánovaný další větší event - 
ofi ciální oslavu 10 let naší existen-
ce. Na tuhle akci se sjelo obrovské 
množství kamarádů z celé naší 
malé scény a v doprovodu pro 
nás nejzásadnějších českých ka-
pel Krang, Queens of Everything a 
Burning Steps, se podařilo vypro-
dat brněnský Eleven music Club. 

Jsme zvyklí na to, že se pořád 
něco děje, a proto jsme spoji-
li své síly s pražskou skupinou 
Prague Conspiracy a na závěr 
roku přichystali společné turné 
po 8 městech Česka. V rámci 
oslav našeho kapelního jubilea 
to pokládáme za dostatečnou 
tečku za naší první dekádou, 
která se, když dá Tony Sly, ješ-
tě několikrát vynásobí. Proto 
doufáme a věříme, že se podaří 
zvednout vás ze sedaček gaučů 
a oslavit s námi 10 let hraní i u 
nás v Bystřici, a to 22. 11. 2019 v 
Sokolovně! Přijďte nás podpořit 
a pomozte nám našetřit na tur-
né po Jižní Americe, které by se 
mělo odehrát v březnu příš  ho 
roku. 

Bystřič   Rabies!
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Havelské hody v Lísku

KD Dolní Rožínka 
30. 11. 2019  9:00-16:00

Tradiční akce k navození atmo-
sféry adventu...  řemeslná výro-
ba, dílničky pro dě  , ochutnávka 
cukroví, soutěž o Nejchutnější 
vánočku, spoustu možnos   za-
koupit vánoční dárečky a další 
ak  vity. Vánoční pásmo národo-
pisných souborů Rožínka a Groš 
v cca 14:00 hod.

Slavnostní rozsvěcení vánoční-
ho stromu v cca 17:00 hod.

Těšíme se na Vás!
Za Kulturní komisi 

obce Dolní Rožínka 
Eva Joklová

VÁNOČNÍ 
JARMARK 
VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ 
JARMARK JARMARK 

Tradiční Havelské krojované hody zpestřily předposled-
ní říjnový víkend všem obyvatelům Lísku i okolí. Po třech 
letech opět připravila místní chasa ve spolupráci s SDH 
Lísek slavnost, která si drží své pevné místo v programu 
obce už několik dese  le  .

V pátek proběhlo stavění máje na návsi. Nazdobenou 
májku i kazatelnu hlídala omladina před případnými zá-
škodníky z okolních vesnic poc  vě celou noc. V neděli pak 
od brzkého rána mládkové v čele se stárkem a stárkovou 
a v doprovodu kominíků, písaře, cikánek a dalších posta-
viček navš  vili všechny lísecké domácnos  , aby je pozvali 
k máji.

O půl tře   začal proces nad beranem a místní i návštěv-
níci, kteří dorazili v hojném počtu, si mohli vyslechnout 
všechny trampoty, které se v obci za poslední tři roky na-
střádaly. Místo přísného rozsudku se ale beran jako vždy 
dočkal milos  , což se přímo pod májí a později i v místním 
KD oslavilo veselou hudbou, tancem a dobrou zábavou.

Všem, kteří se zapojili do příprav líseckých hodů, patří 
velký dík za opět povedenou akci.

Markéta Justová Foto: Lenka Honková

První říjnovou sobotu se měla konat PÍSEČSKÁ DRAKIÁDA, pro-
tože nám ale počasí vůbec nepřálo, rozeslal starosta SMS zprávy, že 
se drakiáda přesouvá na neděli. Druhý den už bylo naštěs   pěkné 
podzimní počasí a sluníčko krásně sví  lo. I přes to, že povětrnostní 
podmínky nebyly příliš příznivé, tak se nakonec všem podařilo dostat 
draky do vzduchu.

Další část programu tvořily hádanky, které byly pro některé oprav-
du velkým oříškem. Odměnou se stal diplom a nějaká ta sladkost.

Myslím si, že si dě   odpoledne velmi užily a že i ta  nci se na chvi-
ličku vrá  li do dětských let. Všichni krásně unaveni nakonec zasedli k 
výborným koláčkům, buchtám a zapili je horkým bylinkovým čajem.

P. Trávníčková

Podzim v Písečném
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Prose  nská družina na le  š   v Brně
Na konci září se školní družina z 

prose  nské školy vydala na výlet - 
tentokrát do Brna.  Nahlédli jsme do 
zákulisí chodu le  ště v Tuřanech.

Mohli jsme projít odbavovacím 
procesem, podívat se, jak funguje 
bezpečnostní kontrola, prohlédnout 
si zblízka letadla i profesionální hasič-
skou techniku. Dě   se mohly zeptat 
na všechno, co jim vrtalo hlavou, do-

TRESENSKÁ DRAKIÁDA

Vírské serpen  ny 2019
O prvním říjnovém víkendu vyrazili 

jezdci seriálu Maverick Rescue Euro 
Cup 2019 společně se slalomáři do 
předposledního bodovaného pod-
niku závodů do vrchu letošní sezony.  

Závodilo se podruhé na Vysočině, 
tentokrát na 2 900 metrů dlouhé, 
divácky velmi atrak  vní tra   mezi 
obcemi Vír a Bystřice nad Pernštej-
nem, která byla v loňském roce po 11 
letech znovuobnovena. Svým cha-
rakterem nabídla velice rychlé, ale i 
technické pasáže, průměrná rychlost 
nejrychlejších vozů zde dosahovala 
hodnoty 120 km/hod.

I přes nepřízeň počasí bylo startov-
ní pole, které čítalo téměř sto spe-
ciálů z pě   evropských zemí, velmi 
rozmanité a lákavé.

Sobotní výsledky ovlivnil nepře-
tržitý déšť, jenž zamíchal i pořadím 
jezdců a měl na svědomí i několik 
havárií a časových zdržení. V neděli 
se počasí umoudřilo, nepršelo, ale 
teplota zdaleka nedosahovala hod-

not z loňského roku.
Skvěle se vedlo nedvědickému 

Radku Kolbábkovi, který v sobotu 
na mokru dosáhl 3. místa v abso-
lutním pořadí, a stal se tak nejrych-
lejším českým jezdcem víkendu. V 
druhé sobotní jízdě zrychlil a zajel 
dokonce druhý nejrychlejší čas, 
avšak v součtu časů obou jízd mu 
na 2. Wilhelma Philippa (Německo) 
chyběly 3 dese  ny sekundy. V ne-
děli na suché tra   ještě zrychlil a po 
kolizi Chris  ana Ferstla (Rakousko) si 
vyjel 2. místo absolutně. V kategorii 
E1+2000/4WD se umís  l v sobotu i 
v neděli na 1. místě. Bonusem bylo 
zlepšení osobního rekordu na této 
tra   a také nový traťový rekord pro 
uzavřené vozy (a to za nesrovnatelně 
horších klima  ckých podmínek než v 
loňském roce).

Věřím, že se znovuobnovené závo-
dy líbily a stanou se tradicí Bystřicka.

Tisková mluvčí LRT

věděly se spoustu užitečných infor-
mací a zajímavos   z prostředí le  ště. 
Až pole  me na dovolenou, už bude-
me všechno vědět!

Tato exkurze nám byla umožněna 
díky dotačnímu programu CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/18_063/0009174.

Hlaváčková Blanka, 
vychovatelka školní družiny

Foto: Eva Čepičková

Dne 13. října, za slunečného ne-
dělního odpoledne, vzlétli nad kopec 
s lesíkem zvaný Chocholík papíroví a 
plastoví draci.

Až do vesnice se nesl smích a 
výskot dě  . Tři draci byli oceněni. 
Všechny dě   dostaly balíček slad-

kos   a pochutnaly si na opečeném 
párku. 

Rodiče dě   i ostatní přítomní se 
pokochali pohledem na malebnou 
krajinu, oblékající se do pestrých ba-
rev podzimu.

David Pecina,
starosta obce Velké Tresné
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Oddíl šermu informuje

21. 9. 2019 Brněnský pohár společná soutěž seniorů a juniorů: Isabela Sedlá-
ková 2., Eliška Malíčková 10., Kateřina Jakubcová 11. a Petra Kozlová 15. V se-
niorech Vojtěch Holemý 15.
28. 9. 2019 Čermákův memoriál J+K v Ostravě: Isabela Sedláková v K 2. a v J 3., 
Eliška Malíčková v J 3., Kateřina Illeková v K 4.a v J 6., Nela Loukotová v K 9. a v 
J 14., Petra Kozlová v K 11. a v J 17. Vojtěch Holemý v K 8. a v J 16. 
5. 10. 2019 MT ve fl eretu - Babylon cup U 14 děvčata. Fantas  cký výkon po-
dala jedenác  letá Kateřina Illeková a vybojovala 5. místo, výborně šermovala i 
děvčata: Sofi e Karafi átová 23. místo a Barbora Hašková 24. místo. 
12. 10. 2019 ECC U 17 Samária cup Šamorín: Isabela Sedláková 8., Nela Lou-
kotová 159., Petra Kozlová 166.
12. 10. 2019 Magistrátní turnaj Praha Vršovice  mlž. fl eret: Kateřina Jakubcová 
2., Barbora Hašková 6., a Sofi e Karafi átová 11.   
13. 10. 2019 Magistrátní turnaj Praha Vršovice mnž. fl eret: společná soutěž 
chlapců i děvčat: Zuzana Vetešníková 9., Ladi-
slav Hašek 10., a Vítězslav Jeřábek 17.
19. 10. 20198 Pohár Bohemians Praha žačky 
fl eret: Barbora Hašková 7., Petra Kozlová 14. 

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

a Sofi e Karafi átová 18.
Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00 v Areálu spor-
tu a kultury v Bystřici n. P. Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 
724 105 036 nebo přímo na místě na hale.                                                     -vk-

Spokojená výprava bystřických šermířů v Šamoríně

SBÍRKA „VÁNOČNÍ DÁREK SI ZASLOUŽÍ I MÁMA“
30. 11. 2019 v rámci Vánočního koledování v Bystřici n. P. proběhne v půdních prostorách muzea sbírka pro maminky samoživitelky, pod názvem: 

„Vánoční dárek si zaslouží i máma“.
Jakou odpověď dáte dítě  , když se pod stromečkem zeptá: „Maminko, ty jsi zlobila, a proto nemáš žádný dárek?“ V úplných rodinách maminku obdaruje 

ta  nek. A my společně s vaší pomocí obdarujeme maminky, které jsou samy a malý dárek si také zaslouží. Sbírat budeme maličkost (např. kosme  ku, 
svíčku, bižuterii...), která potěší.                                                                                                                                      Děkuje a sbírku organizuje spolek Úsměváčci z.s.
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V neděli 29. září 2019 se od 16:00 
na zimním stadionu v Bystřici nad 
Pernštejnem uskutečnila náborová 
akce Pojď hrát hokej v rámci Týdne 
hokeje. Akci organizoval místní ho-
kejový klub BK Zubři Bystřice nad 
Pernštejnem za podpory Českého 
svazu ledního hokeje. V našich pod-
mínkách se jednalo o šestou velkou 
náborovou akci, jelikož hokejový 
klub je ak  vní již pátý rok. Akce byla 
určena pro dě   od 4 do 8 let, které 
nemají zkušenos   sledním hokejem. 
Akce se zúčastnilo celkem 8 dě  .

Nejprve bylo třeba provést admi-
nistra  vní úkony spojené s registrací 
dě   a vyplněním formulářů. Ná-
sledně byl dětem předán dres české 
hokejové reprezentace a další upo-
mínkové předměty. Rodiče dětem 
na dres napsali jméno a zároveň 
obdrželi samolepku na helmu s jmé-
nem dítěte. Následovala prezentace 
obsahující informace o chodu klubu, 
organizaci náborové akce a také in-
formace o činnos   ČSLH. Rodičům 
byl představen ledního hokej jako 
ideální sport pro vývoj a růst dě  . 
Měli možnost si prohlédnout ho-
kejovou výstroj, která dě   na ledě 
chrání a byly jim předány informace 
o organizaci mládežnického hokeje 
v místním klubu.

Po prezentaci se odešlo do šaten, 
kde následovalo převlékání. Zde byla 
možnost zapůjčení bruslí, helem, 
hokejek a chráničů. Většina dě   byla 
dobře vybavena. Převlékání bylo 
rychlé i díky pomoci trenérů a rodičů. 
Poté již nebránilo nic k ak  vitám na 
ledě. Trenéři rozdělili hřiště na tře  -
ny, aby se mohli věnovat dětem na 
různém výkonnostním stupni. Nej-
menší dě   se za pomoci hrazdiček 
poprvé seznamovaly s ledem. Je tře-
ba říct, že jim to šlo skvěle. Zlepšova-
ly se každou minutou. Pro již bruslící 
dě   byla připravena cvičení formou 
hry. Projíždělo se mezi brankami, stří-
lelo se na gólmana, sbíraly se míčky, 
lovily se rybičky aj.

Ke konci programu přišla na řadu 
ukázka minihokeje. Toto představe-
ní si pro příchozí připravili trenéři 
klubu spolu se svými svěřenci. Dě   
se zájmem sledovaly své vrstev-
níky. Tečkou za akcí byla společná 
fotografi e všech účastníků. Je třeba 
poděkovat trenérům a organizač-
ním pracovníkům klubu za dobře 
připravenou akci a hlavně rodičům a 
dětem za účast. Všichni doufáme, že 
se budeme potkávat na trénincích i 
nadále.

Fran  šek König

POJĎ HRÁT HOKEJ

NÁBOR DO ODDÍLU 

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE
oddíl

Tréninky jsou na atle  ckém 
stadiónu Tomáše Dvořáka kaž-
dé úterý a čtvrtek od 16 hodiny, 
přijďte ve sportovním oblečení - 
jinak je šatna a sprchy zajištěná. 
Za  m se na trénincích vystřídalo 
25 zájemců, jak žáků, dorostenců 
a dospělých, byla i jedna dívka, 
bylo i ragbíčko.

Je to již více než měsíc co jsme 
začali s prvním tréninkem ragby. 
Snažím se, aby tady tento sport 
zapus  l své kořeny a aby si k to-
muto sportu našli cestu  , kteří 
mají rádi tvrdou ale férovou hru. 
Jak jsem již psal minule, tak je to 
sport pro všechny muže, ženy, 
silnější i hubené, malé i velké po-
stavy - takže přijďte a vyzkoušejte 
si přihrávky se šiškou - míčem, 
který vás okouzlí a časem zjis  te, 
že je to pro vás srdíčkový sport, 
kterému se málokterý vyrovná! 
V průběhu vašeho seznamování s 
 mto sportem pak zjis  te, že vaši 

budoucí spoluhráči jsou výborní 
kamarádi, že se můžete na ně 
spolehnout!!! Přijímáme do od-
dílu, jak dě  , tak i dospělé a po-
kud je vám i 40, tak můžete přijít - 

nikdy není pozdě zkusit něco, do-
kázat si, že to zvládnete!!! A pro 
ty mladší - počítač z vás neudělá 
odolnější pro život! Získáte větší 
sebedůvěru, přijdete na to, že vás 
spoluhráči potřebují, budete mít 
dobrý pocit, až si položíte svou 
první pětku v utkání - bude vám 
dobře.

RAGBY se zakládá na těchto 
principech - RESPEKT - ÚCTA, 
DISCIPLÍNA, ČESTNOST - NADŠE-
NÍ - SOUDRŽNOST - toto je pro 
ragbisty nejdůležitější věc a  m 
se snaží všichni řídit. V ragby mu-
síte být připraveni rány přijímat, 
ale také je rozdávat!!! Vše v rám-
ci pravidel. Být ragbistou, to je 
čest!!! V minulém čísle jsem psal 
o šanci pro mladé ragbisty - do-
poručuji si to přečíst, je to velká 
mo  vace si něco dokázat, chce 
to jen přijít, mít vůli na sobě pra-
covat!

Pokud budete ch  t další infor-
mace, tak můžete psát na e-mail: 
mitjiri@seznam.cz nebo mi může-
te zavolat na tel.: 731 680 524. 

Budu se na vás těšit, Mít Jiří

Atlet ické závody pokračují 
Po Mistrovsví Čech našich junio-

rů, o kterém jsme psali v minulém 
čísle, pokračovaly atle  cké závody 
i v dalších kategoriích na krajské 
úrovni:
21 .9. – Třebíč – pě  boj - mladší žáci: 
Karolína Halvová obsadila pěkné 17. 
místo (1839 bodů) ze 77 závodnic a 
Benedikt Jílek získal 11. místo (1227 
bodů) z 32 zúčastněných.
29. 9. – Jihlava – čtyřboj – příprav-
ka: Arman Brinda skončil na 13. mís-
tě a na 19. místě byla Katka Lukšová.
18. 10. – NMNM – přespolní běh: 
(Kaplisko) – za slunečného počasí se 

zúčastnilo celkem 14 našich atletů 
napříč všemi věkovými kategoriemi: 
2. Halvová Michaela, 3. Exl Šimon, 
6. Jedličková Barbora, 7. Malasková 
Anna, 3. Horníček Fran  šek, 4. Brin-
da Arman, 7. Kozáček Matyáš, 3. Luk-
šová Kateřina, 4. Pečinková Nikola, 
6. Kopřiva Tomáš, 7. Malaska Jan, 3. 
Halvová Karolína, 4. Jedličková Tere-
za, 5. Smolík Petr.

Posledním závodem v Novém 
Městě n. M. jsme ukončili „venkov-
ní“ sezonu a nyní bude následovat 
„halová“ část.

Jan Illek, vedoucí AO SK

TURISTICKÝ ODDÍL BYSTŘIČKA OZNAMUJE
Pravidelné klubové schůzky se konají každé pondělí od 16 hod. do 17 

hod. v klubovně TJ Orel, ulice Dr. Veselého.  
První setkání se koná 11. 11. 2019 v 16 hod. Co u nás můžete zažít:  

turis  cký oddíl trochu jinak, víkendové pobyty pro dě   a mládež, tábo-
ry, výměnné pobyty v ČR i zahraničí, mezinárodní a vzdělávací pobyty.

Informace na e-mailu: forfamily.cz@seznam.cz
Za For Family.cz, z.s.  Marcela Dědová
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SOCIÁLNÍ OBLAST

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Bystřice nad Pernštejnem voněla 
v říjnu pečivem

Nové vozidlo zefek  vnilo 
Charitní pečovatelskou službu

Sedmý ročník charitní kampaně 
s názvem Koláč pro hospic, který 
podporuje rozvoj palia  vní péče v na-
šem regionu, vynesl Domácí hospi-
cové péči Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou 100 460 Kč. Touto úžasnou 
částkou přispěli dárci během celého 
dne nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale 
nově i v Bystřici nad Pernštejnem. Cel-
kem bylo v ulicích obou měst rozdáno 
1 990 děkovných koláčů, z toho 381 
kusů v Bystřici nad Pernštejnem a 
1609 ve Žďáře nad Sázavou. Žďárské 
kasičky přinesly nádherných 77 374 
Kč. Bystřič   přispěli krásnou částkou 
22 442 Kč. Zbylých 644 Kč ukrýval pře-
nosný terminál ve žďárském stánku.

 „Jsem velice ráda, že se letošní roč-
ník Koláče pro hospic setkal s tak veli-
kou přízni veřejnos  . Dárcům, partne-
rům a všem dobrovolníkům jménem 
Domácí hospicové péče srdečně dě-
kuji. Výsledek kampaně vnímám jako 

důkaz podpory a potřebnos   palia  v-
ní péče v regionu. Díky vám můžeme 
pomáhat nevyléčitelně nemocným 
lidem důstojně dožít v domácím pro-
středí mezi svými nejbližšími. Výtěžek 
z veřejné sbírky využijeme na nákup 
zdravotnického materiálu a pomůcek 
pro naše klienty, které jsou v součas-
né době velmi využívané,“ sdělila Bc. 
Hana Nedomová, koordinátorka Do-
mácí hospicové péče Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou.

Posláním Domácí hospicové péče, 
kterou sbírková kampaň s názvem 
Koláč pro hospic podpořila, je po-
moci lidem s těžkým nevyléčitelným 
onemocněním a umírajícím prožít 
poslední období svého života v domá-
cím prostředí a zároveň poskytnout 
podporu a pomoc blízkým pečujícím 
osobám a umožnit jim nezbytný od-
počinek.

Lenka Šustrová

Terénní služby jsou základní pilířem 
poskytované péče v Oblastní charitě 
Žďár nad Sázavou. Jejich hlavní 
podstatou je, aby člověk, který se 
ocitne v nepříznivé situaci, mohl 
co nejdéle zůstat doma, ve svém 
přirozeném prostředí a v kruhu svých 
nejbližších. V případě, že zůstane bez 
péče nebo po dobu, kdy je rodina 
například v práci a nemůže se o svého 
blízkého postarat, je možné domluvit 
se na pomoci pracovníků Charitní 
pečovatelské služby, kteří pomohou 
s péčí o sebe a jejich domácnost. 
Pečovatelky denně vykonávají řadu 
potřebných úkonů jako je poskytnu   
hygieny, úklid domácnos  , doprovod 
na úřady, příprava a podání jídla a pi   
a také donáška obědů. Tato služba 
patří na Bystřicku mezi nejvyužívanější 
a je o ni velký zájem. 

K tomu, aby péče Charitní pečova-
telské služby fungovala dobře a efek-
 vně, je nutné mít k dispozici funkční 

vozový park. Díky prostředkům z Tří-
králové sbírky a za podpory Fondu 
Vysočina získaly pečovatelky nový au-

tomobil, který napomáhá ke zlepšení 
dostupnos   jejich terénních služeb 
v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. 
Ten si bystřická pečovatelská služ-
ba převzala v polovině srpna. Od té 
doby rozvezla  mto autem už téměř 
1 000 obědů po Bystřici a okolních ob-
cích v dojezdu 15 km. 

„Za nové auto jsme moc rádi a 
děkujeme. Pečovatelky na cestě za 
uživateli i při rozvážení obědů stráví 
v autě poměrně dost času. Vyjíždí do 
terénu v jakémkoli počasí, a proto si 
zaslouží mít v jejich mnohdy nelehké 
práci spolehlivé a pohodlné vozidlo,“ 
sdělila Petra Ježová, DiS., vedoucí Cha-
ritní pečovatelské služby v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Lenka Šustrová

V DOMOVĚ KAMÉLIE BYSTŘICE N. P.
Celorepublikově probíhal v týdnu 

od 7. 10. do 11. 10. 2019 „Týden so-
ciálních služeb“. Program jsme měli 
různorodý a velmi jsme se na něj 
těšili. V pondělí jsme tento týden 
zahájili dobrou kávou v místní ka-
várně Franqueza. Samozřejmě jsme 
neskončili jen u kávy, ale i u sladké 
dobroty. Úterý jsme se věnovali pří-
pravám na středu a čtvrtek. Ve stře-
du probíhal Den otevřených dveří, 
kdy jste si mohli prohlédnout naše 
prostory. Pokud jste to nes  hli a 
máte zájem nás navš  vit, neváhejte 
mě kontaktovat a domluvíme se na 
individuální prohlídce. Všem, kteří 
se za námi přišli podívat, děkujeme 
a rádi vás opět uvidíme. Čtvrtek 
byl den plný ak  vit. V deset hodin 

k nám dorazila MŠ Čtyřlístek, pro 
kterou připravila paní Beránková, 
která k nám chodí na canisterapii, 
ukázkovou lekci práce se psy. Dě   
se prak  cky zapojily. Návštěvou nás 
poc  li i pan starosta Pačiska, paní 
Lukšová a naše paní ředitelka Tom-
šíková. Odpoledne se neslo v duchu 
„Sousedského posezení aneb Přijď-
te si popovídat u kávy“. Společně se 
sousedy jsme poseděli a popovídali 
si o věcech, které zajímali je i nás. 
Pátek jsme tento týden završili účas-
  na akci Úsměváčků. Přidali jsme se 

do jejich průvodu a společně si za-
zpívali a zatančili. Krásná tečka. 

Alexandra Ostrá,
sociální pracovnice 

a vedoucí domácnos  
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RŮZNÉ, INZERCE

Zahradní centrum „Strakovo“Zahradní centrum „Strakovo
Bystřice nad Pernštejnem

Prodejní vánoční výstava 
Sobota,a, 23. 11. 2019 9:00 0 –– 18:00 hod.Sobota

Výstava 

,a, 3. 11. 23bota
a a potrvá po

01920 9:0011. 
oo CELÝ ADVENT 

1000
TTT až do 

00 hod.8:0
o o 23.12.2019 9 9 !

Slevový kupón ve výši 10 % na nákup vánočních dekorací. Slevu lze uplatnit pouze 

v den zahájení vánoční výstavy, dne 23.11.2019. Těšíme se na Vás. ZC „Strakovo“

“

Zde odstřihni
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INZERCE

AUTO Pečinka, s.r.o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

OZNÁMENÍ O PŘESUNU PRODEJNY

na nové adrese na nové adrese 
Masarykovo náměs   č. 6, 1. patro

bývalá prodejna nábytku nad DM drogérií

Těšíme se na vaši návštěvu
www.fototapety.cz                         www.ku  lstvi.cz

prodejnaprodejna FORTELFORTELprodejna FORTEL
na nové adrese 

Zahradní 271

S

Nyní široký výběr skladových vozů
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

Společnost Cormen hledá asistentku obchodního oddělení
(zástup za mateřskou dovolenou)

Náplň práce: 
• Administra  vní podpora obchodního oddělení
• Zpracování e-shopových objednávek
• Komunikace se zákazníky
• Tvorba tabulek, sta  s  k, smluv
• Zakládání nových klientů a správa dat, používání fi remního 

so  waru
• Vedení a aktualizace záznamů, prohlášení, reportů apod.

Požadujeme:
• Minimálně středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou
• Anglický jazyk výhodou
• Práce na PC (Word, Excel)
• Zodpovědnost a proak  vní přístup
• Dobré komunikační a organizační dovednos  
• Zájem vzdělávat se a učit se novým věcem
• Schopnost samostatně řešit různé situace

Nabízíme:
• Práce na HPP
• Zázemí ve stabilní české společnos  
• Odpovídající platové ohodnocení
• Zaměstnanecké benefi ty, školení
• Nákup fi remních výrobků za zvýhodněnou cenu

Nástup možný v listopadu 2019

Doplňující informace: 
Písemnou žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na 
e-mail: sale.assistant@cormen.cz  nebo na adresu CORMEN s.r.o., 
Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, www.cormen.cz.
V případě dotazů kontaktujte paní Kočišovou na tel. čísle: 565 400 351.

 

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

ODŠKODNĚNÍ za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 
100% plnění. Kontakt: 776 222 823, jana. dvorakova@
vaseodskodneni. cz

KOUPÍM staré peřiny a nedrané peří, tel.: 721 469 234

PRODÁM rodinný dům s dílnou – 120 m2, zahradou a garáží 
v Bystřici nad Pernštejnem. Tel.: 797 621 921 po 15:00 hodině.

KOUPÍM dům k trvalému bydlení, tel.: 732 369 404

HLEDÁM byt z důvodu stěhování. Rekonstrukce nevadí. 

 Tel.: 703 668 449



LIMITOVANÁ NABÍDKA PROSTORNÉHO 

 

 

 ŠKODA 

RAPID
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