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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Kanalizace a vodovod Domanínek

V průmyslové zóně se již intenzivně pracuje. Na obrázku je vidět budoucí 
silnice, na které byla provedena skrývka ornice.

Bystřická Univerzita tře  ho věku
Město Bystřice nad Pernštejnem zahajuje projekt určený především pro 

seniory našeho města a okolí. Jeho cílem je vzdělávat a ak  vizovat seniory, 
podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační soli-
daritu a spolupráci. Projekt je zaměřený především na organizování prak  c-
kých cvičení a přednášek na témata zajímající seniory a dále se zaměřuje na 
zajišťování společenských setkávání seniorů.

Městský úřad připravil proza  m ve vlastní režii pilotní program na obdo-
bí duben - červen 2017, který zahrnuje 4 akce.

Pátek 21. 4. 2017 ve 14.30 hodin
Přednáška na téma: Bylinky, jarní detoxikace těla
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zase-
dací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Věra Šmikmátor

Úterý 2. 5. 2017 ve 13.30 hodin
Přednáška na téma: Jaro v zahradním centru, rady pro zahradu a za-
hrádkáře s prak  ckými ukázkami 
Místo konání: Zahradní centrum „Strakovo“, Zahradní 459, Bystřice nad 
Pernštejnem
Lektorka: Eva Munzarová

Úterý 16. 5. 2017 ve 13.00 hodin 
Přednáška na téma: Nedovolte mozku stárnout – paměť v jednotlivých 
dekádách
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem,  za-
sedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Jana Vejsadová

Čtvrtek 15. 6. 2017 ve 13.30 hodin 
Prohlídka Centra EDEN s výkladem a malým společenským posezením
Místo konání: Centrum EDEN, Nový dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem 
Lektor: Ing. Štěpán Štarha 

Tato inves  ce se skládá z pě   pod-
čás  : tou nejdůležitější je vybudování 
splaškové kanalizace, dále je to propo-
jování čás   stávající společné kanali-
zace, která bude sloužit jako dešťová, 
potom je to prodloužení vodovodu 
a kanalizace v ulici K Hájům směrem 
na Rozsochy, následuje rekonstrukce 
vodovodu směrem k bývalému hřiš   
v Domanínku a naposled jsou to kana-
lizační přípojky k jednotlivým nemo-
vitostem. Nesmíme zapomenout na 
nové povrchy komunikací. Do dneš-
ních dní se ladily jednotlivé projekty 

a připravuje se výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Jestli vše dobře 
půjde, tak na konci měsíce května 
vyjedou stroje. Akce bude probíhat 
do konce roku. Nyní bude pracovník 
městského úřadu kontaktovat jednot-
livé vlastníky nemovitos   a bude do-
mlouvat konkrétní záležitos   týkající 
se přípojek. Po výběrovém řízení bu-
dou obyvatelé Domanínka informo-
váni o harmonogramu prací. Doufám, 
že vše půjde podle plánu. Prosím oby-
vatele Domanínka o trpělivost.

Josef Vojta, místostarosta

SMLOUVY NA ZATEPLENÍ PODEPSÁNY
Po nezdolném úsilí a někdy i dnech zmaru, papírování, vysvětlování a 

já nevím čeho ještě, byly konečně podepsány smlouvy na dodavatele vý-
měny oken a zateplení šes   domů na sídliš   II. Nakonec vše dopadlo tak, 
že pět domů bude dělat sdružení fi rem Lupoměch – Kontest a jeden dům, 
čp. 957- 958, budou dělat technické služby společně s fi rmou Stavofl os. 
Doufejme, že to horší máme za sebou a stavba nebude probíhat s takovými 
komplikacemi, jaké se vyskytly u výběrového řízení a vyřizování dotace. 

Zde je předběžný harmonogram prací, který bude ještě upřesňován 
a obyvatelé jednotlivých domů budou včas informováni o změnách:

Č.p. 950-952 od  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017
Č.p. 953-954 od    3. 4. 2017 – 30. 10. 2017
Č.p. 955-956 od    2. 5. 2017 – 30. 10. 2017
Č.p. 957-958 od  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017
Č.p. 959-961 od  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017
Č.p. 962-964 od      3. 7. 2017 – 30. 10. 2017

Prosíme nájemníky o trpělivost, o konkrétních pracích na jednotlivých 
domech budete v předs  hu informováni.

Josef Vojta, místostarosta

ELEKTROMOBIL V BYSTŘICI
Asi si občané našeho města již 

stačili všimnout, že se po městě 
a v jeho okolí poslední dobou projíždí 
malý osobní automobil Smart s re-
klamním polepem společnos   E.ON 
a označením „jezdím na elektřinu“. 

Dne 7. 3. 2017 to  ž uzavřelo 
město Bystřice nad Pernštejnem se 
společnos   E.ON smlouvu o nájmu 
dopravního prostředku a marke  n-
gové spolupráci, a to právě na tento 
elektromobil. Po dobu dvou měsíců 
bude úředníkům sloužit jako refe-

renční vozidlo, se kterým budou ob-
jíždět nejen město, ale i blízké okolí. 
Tento model má dojezd cca 130 km, 
a proto maximálně splňuje většinu 
požadavků místních úředníků na vý-
jezdy po okolí. Na oplátku se  mto 
město Bystřice nad Pernštejnem za-
řadilo mezi subjekty, které podporují 
alterna  vní zdroje. A protože se má 
v našem městě zprovoznit nabíječka 
elektromobilů, tak se těchto vozítek 
může brzy objevit více...

Redakce

(Pokračování na str. 5)
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

www.werawerk.cz

Milujeme inovace.
Milujeme design.
Milujeme rock.
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www.werawerk.cz.
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN  KVĚTEN 2017

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

Úmr  

Jubilan  

Dne 15. 4. uplyne rok, kdy po 
krátké nemoci zemřela paní 

MARIE KOUKOLOVÁ 

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

Manžel s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.

VZPOMÍNKA

Dne 11. 4. uplynou 3 roky 
co nás opustil náš drahý 

manžel a tatínek
BOHUMIL MALÝ 

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 
Manželka a děti.

VZPOMÍNKA

DUBEN 2017
Jaroslav Doležal    91 let
Vladimír Kaštánek   88 let
Marie Tesařová   86 let
Fran  šek Holemý   80 let
Jiří Suchomel   75 let
Václav Kru  l   75 let
Jiří Janda   70 let

ÚNOR 2017
  3.2.  Petr Baliev     68 let
  6.2.  Anna Mikšová   80 let
  8.2.  Miroslava Holá   56 let
  8.2.  Karla Quinetová   71 let
11.2.  Josef Břenek Ing.  95 let
12.2.  Eduard Valdhans   89 let
13.2.  Fran  šek Šandor    66 let
18.2.  Marie Štarhová Ing. 53 let
18.2.  Vasil Chomčo   83 let

Místní poplatky 2017

Poplatek za odpad
Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštejnem 

č. 3/2015 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů pro rok 2017 je 600 Kč na osobu.

Poplatek je možné zapla  t na 
pokladně MěÚ, Příční 405, 
II. patro nebo na účet:
9005-0000723751/0100, 
VS: 315001340, 
SS: rodné číslo poplatníka

Termíny jsou pro:
- Integrované obce do 31. 3. 2017
- ulice Lipová, Višňová, Jívová, Topolová, 

Nádražní  do 30. 4. 2017
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, 

Novoměstská  do 31. 5. 2017
- ostatní ulice do 30. 6. 2017

Pozor na uzavírky silnic! 8. 4. uplynuly 2 roky 
od náhlého úmrtí 

Mgr. BOŽENY 

SUCHÉ - ROVNEROVÉ

VZPOMÍNKA

 Vzpomínají manžel 
a dcera s dětmi a vnoučaty

V našem nejbližším okolí se budou 
spravovat povrchy komunikací, 
a tudíž nás budou trápit objížďky:
Uzavírka II/388 Vír – Bystřice nad 

Pernštejnem od 10. 4. do 9. 7. 
2017
Uzavírka I/19 Olešná – křižovatka 

III/36034 (Skalský dvůr) od 3. 4. do 
27. 8. 2017
Uzavírka III/3859 Bukov – do 14. 5. 

2017
Bližší informace Vám sdělí p. Jiří 
Nykodým tel.: 566 590 326
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Přibližujeme městský úřad - 4
Bc. JIŘÍ DANIEL  – VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

„V oblas   správního trestání pracuji už 23 let!“

Pane Jiří, odkdy na radnici půso-
bíte a jak jste se svojí prací spokojený?

Na radnici, tedy na Městský úřad 
v Bystřici n. P., jsem přešel delimitací 
zrušených okresních úřadů k  31. 12. 
2002. Takže má působnost na Bys-
třicku se datuje od 1. 1. 2003. 

Na Okresním úřadě ve Žďáře nad 
Sázavou jsem působil na referátu 
dopravy a silničního hospodářství ve 
funkci referenta přestupkového řízení. 
K tomu bych dodal, že před  m jsem 
byl od roku 1994 do 2000 zaměst-
nán na Magistrátu města Brna – jako 
strážník MP Brno. Čili bych to shrnul, 
že moje maličkost již pracuje v oblas   
správního trestání cca 23 let.

Na druhou část otázky bych odpo-
věděl, že za uvedenou dobu se v této 
oblasti hodně změnilo. Myslím tím 
vývoj aplikace správního trestání a to 
zejména jeho složitostí, ale i poměr-
ně velkými sankčními tresty. Proto je 
tato činnost v oblasti správního prá-
va velmi bohatá a diferencovaná na 
nové individuální případy, které nejsou 
v podstatě stejné, i když jejich základ je 
stejný, např. podle rychlosti vozidla se 
dělí na tři skutkové podstaty přestup-
ku. Vzhledem k tomu, že tato činnost 
je velmi pestrá, se musím stále učit a 
vzdělávat, abych byl nejméně o jeden 
stupeň výš než moje klientela. A pokud 
toto funguje, jsem velmi spokojený.        
 Můžete představit jmenovitě 

své pracovníky a stručně dodat jejich 
pracovní náplň?

Úvodem bych jen osvětlil, že naše 
činnost na městském úřadě je činností 
v přenesené působnosti, tedy se jedná 
o činnost, kterou vykonává stát a na 
obce tato činnost přešla zmocněním ze 
zákona. Tato činnost obsahuje cca 98% 
naší práce a převažuje nad činností v 
samostatné působnosti, která má tedy 

zbylá 2% činnosti. V celkovém podtextu 
se tedy nezodpovídáme při správní čin-
nosti městu, ale Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina, a to v přenesené působnosti. 

Kolega Jiří Nykodým je ten člověk, 
který vykonává ta předmětná 2% pro 
město. Jedná se zejména o MHD a pří-
padné jiné činnosti. Zbytek jeho činnosti 
je v přenesené působnosti, kdy jako 
silniční správní úřad stanovuje dopravní 
značení, rozhoduje o uzavírkách a ob-
jížďkách, povoluje zřízení přejezdu na 
neveřejné účelové komunikaci, sjezdy 
a připojování jiné pozemní komunikace 
a vydává stanoviska k územním plánům 
a závazná stanoviska v územním řízení 
na základě žádosti fyzické i právnické 
osoby a obce. V našem městě podává 
žádosti za město odbor správy majetku 
a investic.

Kolega Mgr. Karel Jirčík je zkušebním 
komisařem, tedy to je ta osoba, která 
přezkušuje při odborné zkoušce žada-
telů o řidičské oprávnění nebo žadate-
lů, kteří chtějí opětovně vrátit řidičské 
oprávnění po sankci či trestu zákazu 
činnosti řídit motorová vozidla.

Kolegové Ing. Marek Krásenský a Bc. 
Eduard Sláma jsou osoby, které vám na 
vaši žádost zaregistrují do registru silnič-
ních vozidel vaše vozidla, jak motorová, 
tak i přívěsy. Vydají tabulku státní po-
znávací značky, zapíší do TP, popř. zapíší 
změny ve vozidle nebo v subjektu pro-
vozovatele nebo vlastníka, vystaví ORV 
(tzv. malý TP). Tolik ve stručnosti.

Kolegyně Bc. Věra Skalníková je 
moje pravá ruka v administra  vě od-
boru a také osoba, která mi pomáhá 
v přestupkovém řízení, a to ve věci vy-
dávání příkazu o uložení pokuty. Mimo 
jiné se střídá s kolegou Jirčíkem na pře-
pážce, kde přijímají žádos   a vydávají 
řidičské průkazy. 

 V neposlední řádě jsem tu já, který má 
na starosti mimo přestupkového řízení 
také řízení ve věci přezkoumání zdravot-
ního stavu držitele řidičského oprávnění, 
ve věci námitek proti zápisu bodů v re-
gistru řidičů a ve věci správního deliktu 
provozovatele vozidla. Stručně řečeno.
V takovém Žďáře či v H. Brodě 

mají zaměstnanci infocentra volné mís-
to k parkování na náměstí nejen pro 
sebe, ale i pro pracovní návštěvy. Proč 
nevznikla podobná výjimka i v Bystřici?

Tato otázka by měla směřovat na 

město, resp. na radu města, potažmo 
na zastupitele. Jak jsem již sdělil, můj od-
bor vykonává přenesenou působnost. 
Nicméně bych k tomu řekl, že pokud 
by město předmětné výjimky vydalo, 
tak to nebudou jen zaměstnanci info-
centra, ale následně to budou chtít lidé, 
bydlící v nájemních bytech či rodinných 
domech na náměstí, zaměstnanci či 
osoby podnikající v tomto úseku, takže 
by samotné placené parkování nemělo 
smysl.    
Jaký trest dostanu, když o pár 

minut nedodržím dobu parkování?
V minulém čísle zpravodaje Bystřicko 

jsem měl článek o nesprávném par-
kování a mimo jiné jsem k placenému 
parkování na náměstí uvedl, že před-
mětná částka, která je určena k uhrazení 
za neoprávněné stání, je 500 Kč. Ta se 
postupně zvyšuje dle určitého správní-
ho řízení. Musím k tomu dodat, že tato 
částka je určena, pokud není uhrazen 
časový poplatek za parkovné; nejnižší 
časový poplatek je jen 5 Kč.

Vaše otázka směřuje do roviny nedo-
držení doby parkování o pár minut. To 
je věc názoru na individuální případ, ale 
myslím si, že samotné projednání toho-
to přestupkového jednání by za daných 
okolností postačovalo, což je bez sankce. 
Samozřejmě mluvíme jen o pár minu-
tách, ale mohu říci, že znám případy, že 
hodina nebo dvě jsou taky považovány 
řidičem zaparkovaného vozidla za poru-
šení o pár minut. Je evidentní, že tento 
názor je lichý, nepravdivý.  
 Snad denně narážíme na řidi-

če, který zabere dvě vyznačená místa, 
stojí přes čáru. Nepomohla by nějaká 
posměšná karta za stěrač, aby se as-
poň nad sebou zamyslel?

Nechci nikoho předem podezřívat, 
ale mohu říci, že pokud by taková karta 
existovala, tak tito řidiči budou soutěžit 
o to, kdo jich získá nejvíce. Největším 
strašákem pro tyto řidiče je to, že vozidlo 
jim zmizí, resp. za neoprávněné stání na-
stane odtah vozidla. Kdo si dovolí v Brně, 
v Praze nebo v jiném takovém městě 
zastavit jako buran"? Nikdo! A pokud 
ano, tak musí jet i 20 km k shromaždišti 
těchto vozidel pod patronací MP, uhradí 
poplatek za odtah, bez kterého vozidlo 
nedostane a čeká ho ještě jednání o 
přestupku. To je alfa a omega výchovy 
těchto lidí.     

Můžete nám představit i Vaši 
rodinu, Vaše nejbližší?

Jak říká můj kamarád, jsem tady jen 
„naplavenina“, nicméně již od roku 
1989, a to je už let! Já jsem se do Bys-
třice přiženil a jsem velice rád, že mě 
mé životní kroky sem, proti proudu 
řeky Svratky, zavedly. Měl jsem moc rád 
mého tchána Václava Mazourka. Byl to 
můj nejlepší kamarád, a také člověk, kte-
rý mě moc naučil a na kterého jsem se 
mohl jednoznačně spolehnout v jaké-
koli věci, i při špatné náladě. Jsem velice 
rád, že jsem se stal součástí jeho rodiny. 
No, čas nezastavíš!!!

Se ženou Soňou máme dvě dcery. 
Starší Natálka se již nachází v pracov-
ním prostředí, neboť, jak jsem řekl, čas 
nezastavíš. Je jí dvaadvacet let. Mladší 
Andrejka je na Střední zdravotnické ško-
le ve Žďáře nad Sázavou. Andrejce bylo 
sedmnáct let. 
Jak nejraději trávíte volný čas? 
Jsem podle svého názoru společen-

sky založený člověk, který má rád zá-
bavu. Takže s kamarády rozmlouváme 
u pivečka. Snažím se ještě hýbat při 
sportu, a to zejména při fotbalu. Mám 
rád historii, takže pokud to čas dovolí, 
jedu s rodinou na nějakou historickou 
památku – hrad, zříceninu či zámek. 
No a v poslední době se realizujeme 
se ženou na zahrádce, jak pracovně tak 
rekreačně. Samozřejmě miluji svou ro-
dinu, které dávám co nejvíce.
Na co se nejvíce těšíte v nej-

bližší budoucnos  ?
Moje starší dcera se zamilovala, 

dokonce do kulturis  ky, takže pokaž-
dé, když se na jejím těle objeví kousek 
svalu, tak nám jej hrdě ukazuje a z jejích 
úst se vyvalí se smíchem snad kulturi-
s  cký slovní termín „GANZ“. V měsíci 
květnu má jet na první soutěž, tak jsme 
zvědaví, jak tam zabojuje. Jestli se tam 
s ní vydáme, tak nás určitě uslyší. 

Co se týká pracovní činnos  , chci 
říci, že máme dobrý kolek  v pracovní-
ků a byl bych velice rád, abychom se 
do budoucna k sobě navzájem chovali 
tak jako doposud.

Ještě bych řekl na závěr, že od 1. 7. 
2017 bude účinný nový zákon o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení o nich. Ten 
ruší zákon o přestupcích z roku 1990, a na 
to se vůbec, ale vůbec netěším! Děkuji.

Tak ať se Vám pořád hezky trestá!
Ptal se Hynek Jurman
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní středisko sociální po-
moci Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ VE DNECH 
3., 5., 10. a 12. května 2017 

Sběr věcí pro potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 
15:00 do 17:00 hodin v zadní budově ve dvoře Městského úřadu Byst-
řice nad Pernštejnem, ulice Příční čp. 405. 

Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spacích 
pytlů, polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické a 
toaletní potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů 
nebo krabic. Pokud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek 
na dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodávali 
matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, lednice a další ob-
jemné předměty!!!

SVOZ BIODPADU 
ze zahrádkářských kolonií 

velkoobjemovými kontejnery

Kontejnery budou přistavovány na 
těchto místech - lokalita Pod Horou 3x 
(spolková budova, spodní pravá část, 
vrchní trafostanice) a Domanínek (u hl. 
brány při silnici č.19) v období duben 
až říjen vždy v pátek v těchto termí-
nech - 21. 4., 19. 5., 16. 6., 21. 7., 18. 
8., 15. 9., 20. 10. 2017 (vždy 3. víkend 
v měsíci). Následující pondělí bude 
kontejner odvezen na kompostárnu 
v areálu technických služeb. Mimo 
tyto termíny lze samozřejmě bezplat-
ně uložit bioodpad na sběrném dvoře 
(pouze občané Bystřice n. P. po předlo-
žení občanského průkazu).

Upozorňujeme občany, že kon-

tejnery jsou  určeny pouze pro od-
pad rostlinného původu (lis  , tráva, 
plevel, odpady z ovoce a zeleniny, 
drobné větve ze stromů a keřů do 
průměru 5 mm a další). Nejsou ur-
čeny pro zbytky jídel a další odpady 
živočišného původu, komunální od-
pad, separovatelné složky komunál-
ního odpadu a nebezpečný odpad. 
Odpad nesmí obsahovat kamení. 
V případě znečištění kontejneru ne-
povoleným druhem odpadu bude 
poskytování služby ukončeno !

V Bystřici n. P. dne 6. 3. 2017
Za TS města a.s.,

 Roman Kekrt, ředitel

SVOZ BIOODPADU ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ PRO ROK 
2017 BUDE PROBÍHAT TAKTO:

 

M sto Byst ice nad Pernštejnem 
vypisuje 

 

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

z Fondu rozvoje bydlení 
 
 P j ky se poskytují na rekonstrukce 
stávajících obytných budov a na výstavbu nových 
byt  formou st ešní nástavby nebo vestavby. 
 P esná specifikace titul , na které lze o 
p j ku žádat, je uvedena v p íloze. Jednotlivé 
tituly lze s ítat, je tedy možné žádat o více 
titul  sou asn . 
 P íjemcem p j ky m že být kterákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, p edm tná stavba 
však musí být na území m sta nebo místních 
ástí. 
   Splatnost p j ky je 2 až 6 let s úrokem 4 %. 
 
Žadatel musí p edložit : 
- vypln nou žádost 
- stavební povolení p íp. ohlášení stavby 
- ru itelé ( jeden ru itel na každých 60 tis. 
p j ky ) nebo návrh na ru ení zástavou na 
nemovitosti 
   

Termín podávání žádostí : 
do 28.4.2017 

 

Žádosti jsou k dispozici na sekretariát  M Ú, 
kde je také nutno vypln né žádosti spole n  s 
ostatními dokumenty odevzdat. 
Informace : Ing. Jana Jurošová,tel.725 101 198 

Nečinnost podnikatele při 
uplatnění reklamace 

Sdružení obrany spotřebitelů oznamuje, že od března 2017 rozšiřuje 
otevírací dobu poradny na každé pondělí od 15.00 do 17. 00 hodin 
v prostorách budovy městského úřadu, 2. podlaží – zasedací 
místnost, dveře č. 2.7 

Po prázdninách zapojí město do tohoto projektu základní školy, základní 
uměleckou školu, městské muzeum, městskou knihovnu a turis  cké informační 
centrum. Nabídka ak  vit pro seniory se tak značně rozšíří. Základní škola Ná-
dražní nabízí od září či října 2017 kurzy práce s PC zaměřené na zvládnu   zá-
kladní obsluhy PC. Tyto kurzy mohou samozřejmě pokračovat výukou na vyšší 
úrovni. Základní škola TGM nabízí v rámci tohoto projektu ukázky výuky ve škole 
a pokud by byl zájem, dává k dispozici i tělocvičnu. Základní umělecká škola má 
zpracovaný projekt celoživotního vzdělávání v oblas   hudby, výtvarného umění, 
muzikoterapie, arteterapie a zdravého životního stylu. Pro seniory se tak jako 
vhodné ak  vity jeví arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění) a muzikote-
rapie (léčebné účinky hudby). Městské muzeum by se mohlo zapojit s fi lmovým 
klubem a městská knihovna přednáškami. Témata dalších přednášek potom bu-
deme volit dle zájmu seniorů. Mohou být zaměřeny například na bylinky a jejich 
využi  , zdravou výživu, péči o vlasy a o pleť, partnerské vztahy, ekonomickou 
gramotnost a podobně. 

Chtěli bychom zorganizovat i nějaký vlas  vědný zájezd (botanická zahra-
da, planetárium), popřípadě zájezd, který bude v roce 2018 tema  cky zamě-
řen ke 100. výročí konce I. světové války, 100. výročí vzniku samostatného 
Československa, k osobě T. G. Masaryka apod. 

Na naší první přednášce dne 21. 4. 2017 se formou anketních lístků ze-
ptáme zájemců o Univerzitu tře  ho věku na jejich návrhy ak  vit a náměty 
přednášek. 

 Eva Špatková, tajemnice MěÚ

(Pokračování ze str. 1)Bystřická Univerzita...

Nechali jste si v nedávné době po-
ložit novou podlahu, či jste jinak re-
konstruovali svůj byt? Podlaha ale po 
dokončení a zaplacení začala pras-
kat? Provedenou službu co nejrych-
leji (nejpozději do 2 let, u staveb do 5 
let) reklamujte u řemeslníka. Předně 
je třeba zdůraznit, že nejprve je nut-
né dílo reklamovat! Nemůžete vadu 
díla nechat opravit ihned někým ji-
ným a pouze žádat náhradu škody u 
původního zhotovitele. 

Co ale dělat v případě, že se Vám 
řemeslníka nepodaří kontaktovat 
vůbec, nebo sice reklamaci uzná, ale 
opravu věci stále oddaluje, vymlouvá 
se a nakonec přestane komunikovat 
úplně? 

Můžete podat písemnou nebo 
elektronickou s  žnost České ob-
chodní inspekci, která takovému ne-
poc  vému podnikateli uloží pokutu. 
Další možnos   může být zveřejnění 
takovéto informace (např. v sekci 
„spotřebitelské zkušenos  “ na inter-
netových stránkách Sdružení obrany 
spotřebitelů www.asociace-sos.cz)
Podnikatel sice bude nějakým způso-
bem pos  hnut, ovšem to stále neřeší 
Váš problém. 

Pokud je tedy jakákoliv Vaše sna-
ha bezvýsledná, je nejlepší obrá  t se 
na soud, aby zajis  l nápravu. Před 
 mto krokem ale zašlete podnika-

teli tzv. předžalobní výzvu, kterou 
zakotvuje ustanovení  § 142a zákona 
č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád. 
Jedná se o písemnou výzvu, kterou 
jako předžalobní označíte a ve které 
uvedete, že podnikatel nevyřídil Vaši 
reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní 
a vyzvete jej k dobrovolnému plnění.  
V této výzvě zároveň uvedete dobu, 
která nesmí být kratší než 7 dní, ve 
které musí podnikatel začít plnit a 
sdělíte mu, že pokud ani v této době 
Vaši reklamaci nevyřídí, obrá  te se 
na soud, aby rozhodl. 

Zaslání předžalobní výzvy je nut-
né, jinak Vám soud nepřizná 
v případě úspěchu ve věci náhradu 
vynaložených soudních nákladů. 
V mnoha případech právě tato 
předžalobní výzva postačí k tomu, 
aby jste se svých práv domohli 
a nebylo nutné postupovat náklad-
nou a zdlouhavou soudní cestou. 

Michaela Du  ová
Sdružení obrany spotřebitelů – 

Asociace
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Fejeton
VELIKONOCE V RÁJI…

Kde je zakopána kočka
Pavel Kohout a lidové úsloví pro-

minou, ale tentokrát není zakopán 
pes, ale kočka.

Co se stalo: na silnici pod černým 
hřištěm někdo srazil kočku, nebyla 
ještě docela mrtvá. Co dělat? Zkusi-
la jsem tedy zavolat TS; slušně, ale 
jasně mi vysvětlili, že na to nemají 
prostředky a že do jejich působ-
nos   takové věci nepatří. A že ani 
u mrtvých zvířat se s  m moc nedě-
lá, protože např. na Devatenáctce si 
přes noc takové sousto odnese liška. 
Chtělo se mi namítnout, že u Černé-
ho hřiště jsem lišku ještě neviděla, 
ale neřekla jsem nic.

Nevěděla jsem, co dál. Máme ale 
odbor ŽP (ochrana přírody a kraji-
ny), zavolala jsem tedy tam. Paní 
u telefonu nějak nepochopila, že je 
mi zraněného zvířete líto, a pravila, 
že nejlepší by bylo zajít do nejbližší 
hospody, aby ho „ nějaký chlap“ do-
razil (doslova). Překvapeně jsem na-
mítala, že když vidím něco podobné-
ho v lese a oznámím to myslivcům, 
že se hned starají a jednají.  V městě 
se to prý neřeší………

Včera – po pě   dnech- tam ostatky 
nebohé kočky, kterou mezi  m přejeli 
ještě x-krát, stále ještě ležely. To se 
všechna výchovná zařízení v poučo-
vání o vztazích ke zvířatům a jednání 
s nimi mohou přetrhnout, ale není to 
k ničemu; realita je jiná. Divíte se pak, 
že dě   ubijí v ZOO plameňáka? Ráda 
bych věřila, že tahle chuděra kočičí 
byla jen výjimka, ale stejně si myslím, 
že svatý Fran  šek, ochránce zvířat, by 
moc spokojen nebyl. 

 J. Michálková

V letošním roce bude areál centra 
Eden v Bystřici n. P. otevřen od pátku 
14. dubna až do pondělí 17. dubna 
pro všechny milovníky svátků jara. 
V sobotu a v neděli bude od 9.30 do 
18.00 probíhat bohatý velikonoční 
program. Návštěvníci se mohou tě-
šit na ukázku tradičních zvyků, jako 
je pletení pomlázky, zdobení vajíček, 
tvorba jarní dekorace. Dále bude 
k vidění  sk vajíček na 3D  skárně, 
výstava kraslic, vystoupení folklórního 
souboru Borověnka ze Štěpánova, aj.                       

V horácké vesnici ožijí chaloupky, na-
stěhuje se do nich hrnčíř, tkadlec, vče-
lař a další řemeslníci, kteří budou ná-
vštěvníkům předvádět svoje řemeslo.                              

Na Velký pátek a Velikonoční pondě-
lí bude areál také otevřený. V tyto dva 
dny si na své přijdou  , kteří chtějí po-
znat Eden v době klidu a rozpuku jara. 
Program v tyto dny bude omezený na 
samostatnou prohlídku areálu. 

Nabrat síly budou moci ná-
vštěvníci ve mlýně a v pivovaře, 
kde bude k dispozici občerstve-
ní. Jako sladkou tečku na závěr, 
připravil zdejší sládek várku veliko-
nočního piva s příchu   čokolády. 

Velikonoční vstupné: dospělí 100 
Kč, dě   70 Kč, rodinné vstupné.

Více informací k nadcházející akci 
naleznete na www.centrumeden.cz.

Burza starožitnos  :
Pro velký zájem připravuje cen-

trum Eden další burzu starožitnos-
  na 8. dubna od 7.00 do 12.00. 

Vstupné zdarma.

Aktuality z centra Eden:
Dne 13. 5. bude v centru Eden 

probíhat kurz vaření piva. Zájemci 
o tento kurz se mohou hlásit na 
tel.: 731 151 189 nebo na  hanka@
centrumeden.cz

Aktuality z farmy Eden:
Farma Eden nabízí k prodeji 

brambory odrůdy Adéla (varný typ 
B), Marabel (varný typ A, B) a Sora-
ya (varný typ B). Cena 8 Kč za kilo. 
Doprava brambor možná po do-
mluvě, při odběru většího množství. 
Domácí vyškvařené sádlo 0,7 l za 70 
Kč. Kontakt: 731 152 540, nebo na 
provoz@centrumeden.cz

Jana Trávníčková
www.centrumeden.cz

Metr či plato vajíček aneb matema  cká gramotnost trochu jinak
Velmi ak  vní seminář zažilo 23 pe-

dagogů poslední únorový den v ZŠ Dol-
ní Rožínka. Lektoři Mgr. Lukáš Heřman 
a Mgr. Lukáš Javorek učitelům ukázali, 
jak se dá v hodině matema  ky využít 
plato vajíček, metr nebo taška s náku-
pem. Jednoduché nápady jsou často 
těmi nejvíce účinnými, které dokážou 
u dě   vzbudit pozornost, a které je 
baví. A právě několik takovýchto nápa-

dů lektoři na semináři učitelům před-
vedli. Ukázali také, jak se dá v hodinách 
využít digitální technika – například 
zadání příkladu ve videu nebo v audio 
záznamu. Všechny metody lze navíc 
uplatnit i v mnoha dalších předmětech, 
a  m také propojit třeba matema  ku 
se zeměpisem nebo s anglič  nou.

Věříme, že seminář přítomné učitele 
povzbudil do další práce a přinesl jim 

zajímavé a nové infor-
mace, které budou ve 
vyučování rádi využí-
vat.
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Zápis dě   do MŠ pro školní rok 2017 /2018 
Kritéria přije  :

Dě   pě  leté (narozené do 1.9. 2012) a dě   s odkladem školní docházky                  
( = povinné předškolní vzdělávání) )
Dě   starší čtyř let (narozené do 1.9. 2013)
Dě   podle věku (od nejstarších po nejmladší)

V sobotu 4. března se konal v 
Domaníně Dětský maškarní karne-
val v duchu dopravního hřiště. Dě   
se zde mohly setkat s dopravními 
značkami a policistkou, zatančily 
si na hasičskou, popelářskou i silni-
čářskou písničku. Tomuto tématu 
byly přizpůsobeny i soutěže. Nechy-

běl ani dětský tanec zdravotnického 
záchranného sboru - doktorů a ses-
třiček. Pořadatelé děkují sponzorům 
za příspěvky do tomboly i všem, kdo 
se podíleli na přípravě a organizaci 
karnevalu. Těší se na příš   rok a už 
připravují na 11. června Pohádkový 
les.

V souladu s ustanovením novely školského zákona vyhlašuje ředitelka MŠ 
Bystřice n. P. Mgr. Vlasta Moncmanová, po dohodě se zřizovatelem, zápis 
dě   předškolního věku do bystřických mateřských škol. Zápis se bude konat 
4. 5. 2017  od 8.00 do 15.00 hodin ve všech bystřických školkách:

MŠ Pohádka, Nádražní 421, tel: 566 550 586, 
e-mail: ms.pohadka@centrum.cz
MŠ Čtyřlístek, Okružní 753, tel. 566 550 073, 
e-mail: moncmanova.skolka@bystricenp.cz
MŠ Korálky, Zahradní 622, tel. 602 528 303, 
e-mail: ms.koralky@seznam.cz 
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla  pro dě   od 3 do 6 let, nejdříve 

však pro dě   od 2 let. Od 1. 9. 2017 je poslední ročník předškolního vzdělávání 
pro dě   5   leté a dě   s odkladem školní docházky povinný. Zákonný zástupce 
dítěte je povinen přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v ka-
lendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. Mladší 
dě   budou přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší. 

Při podání žádos   k přije   dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba před-
ložit originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Veš-
keré  skopisy týkající se přije   dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci při zápisu.

Vlasta Moncmanová, ředitelka školy

Jak přihlásit dítě do MŠ Bystřice nad Pernštejnem

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZVE 
K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ

V týdnu od 24. do 28 dubna 2017 
připravila ZUŠ týden věnovaný dětem, 
rodičům a veřejnos  . Zveme všechny, 
kteří mají zájem prohlédnout si školu, 
vidět výuku jednotlivých oborů a pří-
padně se zapsat ke studiu některého 
z nich v dalším školním roce. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZUŠ
V pondělí 24. 4. 2017 čeká na dě   

odpolední procházka školou se soutě-
žemi, hádankami a sladkou odměnou 
na konci. Pro všechny je připravená 
prohlídka školy, ukázky výuky hry na 
hudební nástroje, možnos   tvorby 
ve výtvarné učebně, prohlídky výsta-
vy výtvarných prací žáků. Škola bude 
pro návštěvníky otevřená od 14.00 do 
17.00 hodin.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY (pro dě   od 5 let výše)

V týdnu od 24. 4. do 28. 4. 2017. 
Zdá se vám, že vaše dítě je hudebně 
nadané, že rádo zpívá, hezky kreslí, 

je zvídavé a tvořivé? Nabízíme pora-
denství ohledně nadání a talentu dě  , 
zápis do přípravných a prvních roční-
ků hudebního i výtvarného oboru pro 
nový školní rok 2017/2018, možnost 
podání přihlášky ke studiu.  Zápis 
bude probíhat v uvedených dnech 
vždy od 14.00 – 17.00 hodin v budo-
vě Základní umělecké školy, Nádražní 
1300, Bystřice n. P. 

Co vyučujeme? 
V hudebním oboru: sólový zpěv, 

sborový zpěv, hra na klavír, digitální 
piano, akordeon (harmonika), housle, 
viola, violoncello, kontrabas, kytara, 
fl étna zobcová i příčná, klarinet, ho-
boj, fagot, fago   no, saxofon, trubka, 
baskřídlovka, pozoun, lesní roh, tuba, 
bicí nástroje.  

Ve výtvarném oboru: kresba, malba, 
grafika, keramika, textilní tvorba a oděv-
ní návrhářství a další výtvarné techniky.

za kolek  v ZUŠ M. Krásenská

PRONÁJEMPRONÁJEM 
MOTORESTU V ROVNÉMMOTORESTU V ROVNÉM

Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na proná-
jem čás   objektu č. p. 92 v obci Rovné. Předmětem pronájmu je 
část budovy čp. 92 představující Motorest Oáza včetně vybavení 
restaurace. 

Město nabízí tento pronájem pro účely  provozu restauračního 
zařízení. Nájemné činí 2000 Kč/měsíc  + úhrada nákladů za služ-
by (elektrická energie, vodné a otop).

Bližší informace podá: 
Ing. Ivan Buchta, 
odbor správy majetku a inves  c MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 333        email:  ivan.buchta@bystricenp.cz

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Ředitelka Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
zve rodiče a jejich dě   se speciálními vzdělávacími potřebami

k zápisu do 1. ročníku.

Zápis se koná v budově školy 
ve středu 12. dubna 2017
v době od 8 do 15 hodin.

Jiný termín je možno dohodnout 

na telefonním čísle 566 552 032.
Rodiče předloží svůj občanský průkaz, 

rodný list dítěte 
a doporučení poradenského zařízení.



Dům dě   a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ 
PRO DĚTI

pod vedením Mgr. Evy Holemé (výuka a nácvik různých 
plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce). Kurz bude zahájen 

v pondělí 10.4.2017 v 16:45 v Areálu sportu.

Cena za 8 lekcí je 600 Kč. Přihlášku a další informace získáte 
v kanceláři DDM.
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Tře   místo v soutěži Autoopravář junior
Začátkem března se každoročně 

koná krajské kolo soutěže Auto-
opravář junior. V letošním roce se 
pořadatelství ujala SPŠ Třebíč. VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem zce-
la mimořádně reprezentovala dívka, 
Michaela Loubová z Pohledce. 

Soutěže se zúčastnilo ze všech 
škol, které vyučují autoobory, 8 stu-
dentů, 7 automechaniků a 1 auto-
tronik. Míša skončila celkově tře   a 
mezi automechaniky na vynikajícím 

2. místě, které zajišťuje postup do 
celostátního kola ve ŠKODA AUTO 
v  Mladé Boleslavi. Za tento vskut-
ku „husarský kousek“ si zaslouží 
velkou gratulaci. Díky za výbornou 
reprezentaci školy i našeho města. 
Poděkování patří také fi rmě Auto 
Dostál, kde jí umožnili dvoutýdenní 
praxi, a zvláště výbornému mecha-
nikovi Rosťovi Černému, který Míšu 
hodně naučil.

Fran  šek Cacek

DĚTSKÝ MAJÁLES v Bystřici n. P. 
– tentokrát s mobilním planetáriem
Rok s rokem se sejde a my připra-

vujeme pro dě   z Bystřice nad Pern-
štejnem a blízkého okolí další Dětský 
Majáles.

Letošním tématem se stalo cesto-
vání, a proto naši průvodci pojme-
novali letošní ročník DEN ZEMĚ.

Během zábavných soutěží a her 
se naši návštěvníci dozví o zajíma-
vostech různých kon  nentů a zemí, 
budou moci nahlédnout do tajů 
místních specialit a vyzkoušet si ne-
všední zážitky spojené s navš  vený-
mi světadíly.

Dětský Majáles je tentokrát při-
praven na neděli 14. května 2017 
od 12:00 v areálu VOŠ a SOŠ Byst-
řice nad Pernštejnem. Připravujeme 
pro vás opět odpoledne plné zábavy 
a ak  vního odpočinku. Tentokrát 

budou připraveny skákací hrady, 
válec na vodě, ukázka práce hasič-
ského sboru dobrovolných hasičů, 
nakouknete do profesionální sanit-
ky záchranářů, zašplháte si na ho-
rolezecké stěně, ale hlavně budete 
moci navš  vit pravé nefalšované 
PLANETÁRIUM.

Jedinečný program mobilního 
PLANETÁRIA bude k dispozici všem 
zájemcům po celé odpoledne. Ka-
pacita planetária je omezená, a pro-
to neváhejte k nám do areálu zavítat 
co nejdříve, aby se na vás všechny 
dostalo.

Opět připravujeme občerstvení 
pro dě   i dospěláky. Každý ak  vní 
účastník si od nás odnese nějakou 
maličkost.

Na vaši návštěvu se moc těšíme!

Partnerská spolupráce VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 
s místními fi rmami na vysoké úrovni

Již více než 10 let funguje v Bystři-
ci nad Pernštejnem partnerská spo-
lupráce fi rmy WERA WERK a střední 
odborné školy. Obor "Zámečník 
strojní výroby" se stal nedílnou sou-
čás   nabízených učebních oborů 
naší školy. Každoročně tak do tohoto 
oboru nastupují chlapci se zájmem 
o tradiční řemeslo. Pro fi rmu WERA 
WERK je pak spolupráce i vhodným 
způsobem, jak si již v rámci studia 
připravit kvalitní zaměstnance pro 
svoji výrobu. 

Spolupráce školy a fi rmy je za-
ložena na společných požadavcích 
na vzdělávání v oboru "Strojní me-
chanik". Během tříletého učebního 
oboru se žáci naučí nejenom teore-
 cké základy oboru, ale projdou ce-

lou řadou manuálních činnos   – od 
ručního obrábění kovů, přes měření 
a čtení výkresů, svářečskou školou 
a v neposlední řadě i roční praxí pří-

mo ve fi rmě WERA WERK. Praxe je 
směřována pod vedením zkušených 
mistrů fi rmy k zvládnu   náročného 
procesu obsluhy strojů na jednotli-
vých pracoviš  ch. Celá praxe je pak 
zakončena závěrečnou zkouškou 
s náročným systémem hodnocení 
ve standardech zahraniční společ-
nos  .

I letos do oboru Zámečník strojní 
výroby nastoupili chlapci, kteří o ten-
to obor mají zájem a chtějí se vyučit 
zámečníkem. Tradiční je i návštěva 
našich prváků společně s rodiči ve 
fi rmě WERA WERK. Tato návštěva 
je doplněna o exkurzi s výkladem po 
jednotlivých provozech. Naši učni se 
na základě svého rozhodnu   také 
stali s  pendisty fi rmy WERA WERK. 
Další zkušenost s provozem je tak 
čeká už o letošních prázdninách, kdy 
vykonají svoji první povinnou praxi 
na pracoviš  ch Wery.
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Nechci, díky!

Vitamínový den

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Základní škola Bystřice n .P., Nádražní 615 
 

zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
  

k   zápisu do prvních tříd. 
 
 

Zápis se koná ve středu 12.dubna 2017 od 13 do 17 hodin v  budově 
školy. Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 
Prosíme rodiče, aby případnou neúčast dítěte ohlásili na telefonu 566550401. Děkujeme. 

Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí 24. dubna 2017 od 13 do 15 hodin. 

Bystřicko čte dětem na ZŠ TGM
Letošní čtení na naší škole při-

neslo opět něco nového. Ve všech 
ročnících se vystřídali zajímaví lidé, 
kteří si pro žáky připravili poutavé 
čtení, povídání a zpívání. Prvňáčci 
se díky paní Aleně Vavříčkové a kni-
ze Ronja, dcera loupežníka vžili do 
loupežnického světa a vyzkoušeli si 
ry  řskou výstroj.

Ve 2.B četla paní Marie Navrá  lo-
vá Pohádky z lesa,  do 2.A zase přije-
la paní Markéta Slámová se čtením 
o králi Šalamounovi – úryvek dokon-
ce zazněl v hebrejš  ně. Třeťáčci si 
v městské knihovně užili malování 
a čtení s Adolfem Dudkem, čtvrťá-
ci se těšili z Kapříka Mertlíka s pa-
nem Janem Opatřilem. Úžasné po-
vídání o Jihovýchodní Asii a Austrálii 
doslova hltali žáci pátých ročníků se 
světaznalou Pavlou Wilhelmovou. 

Nejen o historii, ale hlavně o Starých 
řeckých bájích od Eduarda Pe  šky si 
s šesťáky povídal pan Vladimír Cisár. 
Písničky od vynikajícího hudebníka 
Jaromíra Nohavici žákům sedmých 
tříd představila paní Lenka Macháč-
ková, osmáci se seznámili hned se 
dvěma knižními  tuly - Hoši od Bob-
ří řeky a Deník malého poseroutky. 
Oba jim představil pan Milan Hanák. 
Deváťáci navázali na tradici „živých 
knih“ na naší škole a poslechli si ži-
votní příběh mladého hudebníka 
a studenta vysoké školy pana Mar  -
na Břenka. Svým vyprávěním všichni 
pozvaní mohli naše žáky inspirovat 
do budoucna. Buď aby získali ke kni-
hám bližší vztah, nebo jim naši hosté 
mohou být  vzorem do jejich dalšího 
života.

Učitelky českého jazyka, ZŠ TGM

Všichni rodiče, ale i učitelé velmi 
dobře znají, jak dě   úžasně dokáží 
říci ne, pokud mají něco udělat. Této 
jejich vrozené dispozice jsme tedy 
využili v preven  vních programech, 
které se na naší škole realizovaly 
15. a 16. 3. 2017 v 6. a 7. ročnících 
ve spolupráci s Centrem preven-
ce Žďár nad Sázavou. Cílem bloků 
bylo uvědomění si rizik užívání ta-
báku, alkoholu a jiných návykových 
látek. Šlo zejména o nácvik techni-

ky odmítání, když se dostanou do 
situace, že jim někdo drogu nabízí. 
Dě   zjis  ly, že někdy to opravdu 
není tak jednoduché použít slo-
víčko „ne“ s takovým důrazem, 
aby v nabízení dotyční přestali. 
Nejtěžší se jim jevilo přesvědčit 
partu kamarádů o tom, že existují 
v životě mnohem lepší a zábavnější 
činnos  . 

Dita Kabelková, metodik prevence
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 V rámci projektu „Ovoce a zele-

nina do škol“ nám naše dodavatel-
ská fi rma MK Fruit s.r.o. připravila 
doprovodný pořad s názvem „Vi-
tamínový den“ pro žáky 1. stupně. 
Každá třída absolvovala příjemný 
program zaměřený na zdravý životní 
styl.  Žáci se rozdělili do dvou skupin, 
ve kterých ochutnávali různé druhy 
čerstvé zeleniny a ovoce, ze které-
ho si pak připravili špíz podle své 
chu  , zakápli olivovým olejem, či 
citronem nebo ochutnávali čerstvé 

lisové ovocno-zeleninové šťávy. Vel-
ký úspěch měla „upíří krev“ – šťáva 
z červené řepy s mrkví a jablkem 
nebo banánovo-jablečné smoothie 
ochucené medem. Zelenina a ovoce 
bylo krásně nastrouhané a naaran-
žované tak, aby lákalo žáky k  ochut-
návce a každá třída na závěr dostala  
ještě jablka. Program se nám velmi  
líbil a těšíme se na další „Vitamínový 
den“.

Hana Kopecká ZŘŠ
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615



RŮZNÉ
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PŘED 40 LETY ZEMŘEL CYRIL MUSIL
Nikdo tolik neobětoval

Na Studnicích, v samém srdci Čes-
komoravské vrchoviny, sotva 15 km
 vzdušnou čarou od Bystřice nad 
Pernštejnem, přišel na svět a prožil 
zde mnoho plodných let Cyril Musil 
(* 1907 – † 1977). Sportovec, česko-
slovenský reprezentant v běhu na 
lyžích, statečný odbojář z 2. světové 
války, poli  cký vězeň a emigrant.

Na lyžích se stal šes  násobným 
mistrem ČSR i Polska, účastníkem 
Zimních olympijských her v roce 
1936 (skončil 9. na 50 km), členem 
stříbrné mužské reprezentační šta-
fety na 4x10 km na MS 1933. Vyhrál 
desítky kvalitních závodů a přátelil se 
s celou čs. lyžařskou špičkou. Řadu 
reprezentantů přivítal ve svém pen-
zionu na Studnicích.

Za druhé světové války se ak  vně 
zapojil do pro  nacis  ckého odboje 
a jeho lyžařský penzion ve Studnicích 
se stal místem úkrytu a setkávání čel-
ných představitelů odbojové organiza-
ce „Rada tří“ a jejich spojek. Odbojáře 
a členy paravýsadků (jmenujme ale-
spoň gen. Lužu, Štainera-Veselého, 
Grňu, Robotku, Svatoně, Kábeleho, 
Sošku, Ka  u, Gemrota, Niemczyka, 

Pernického, Klemeše, Pešána, Hrom-
ka, Vyhňáka či Nechanského) zde se 
svou ženou Růženou ukrýval a živil. 
Během války pro ně zabil a připravil 
několik desítek prasat, telat a jalovic a 
nepočítaně drůbeže a jiných potravin. 
Účastnil se shozů zbraní, jako spojka 
běhal i stokilometrové trasy, šifroval 
zprávy, přenášel vysílačku a ani pře-
střelce se nevyhnul.

Po únoru 1948 odmítl Cyril Musil 
spolupracovat se státní bezpečnos-
 , v srpnu 1949 byl zatčen, mučen 

a v prosinci státním soudem v Brně 
odsouzen pro vyzvědačství a nedovo-
lené ozbrojování na dvacet let do ža-
láře. V listopadu 1950 se mu podařilo 
uprchnout z věznice v Ilavě a později 
s velkou námahou přejít hranice do 
Rakouska. V emigraci unikl několika 
vražedným útokům. Usadil se nako-
nec v Kanadě, udržel si pověst špičko-
vého lyžaře a stal se i trenérem kanad-
ského národního týmu. 

O životních osudech Cyrila Musila 
by se dal natočit fi lm, který by zaujal 
diváka, aniž by se ke skutečnos   co-
koliv přidávalo. Pokud je fi lm během 
na hodně dlouhou trať, kniha se dá 
napsat přece jenom rychleji.

V letech 2015-2017 jsem o životě 

Cyrila Musila napsal román s pracov-
ním názvem Martyrium aneb Kulak 
studnický. V pestrém příběhu se mih-
nou osobnos  , které by člověk ani 
nepředpokládal. Třeba Dana a Emil 
Zátopkovi, Bohumil Hanč, Vlasta Ja-
vořická, hrabě Podstatský, Jiří Vosko-
vec, Václav Nedomanský, Bill Koch, 
misionář Jaroslav Popelka, prezident 
Beneš, Jiří Brady a dokonce i Josef 
Kábele, jenž svými pokusy s létajícím 
kolem zřejmě inspiroval Jaroslava Fo-
glara k postavě Jana Tleskače. 

Ale Cyrila Musila v příběhu obklo-
pují nejdříve hlavně lyžaři, od našich 
nejlepších Dontha, Berauera, Miha-
láka až po vysočinské bratry Němec-
ké, Zajíčky, Kosoura, Balvína, Fouska 
a nakonec i Cyrilova bratra Bohuslava 
a synovce Karla Dvořáka. Jen přišla vál-
ka, vystřídali závodníky uprchlíci před 
gestapem a parašu  sté: gen. Luža, 
Štainer-Veselý, Grňa, Císař, Robotka, 
Svatoň, Pernický, Nechanský a desítky 
dalších. Musil je ukrýval na půdě pod 
senem, dole měl obyčejné hosty a na 
kontroly gestapa také občas došlo. 
V románu mají své místo přibyslavš   
četníci, brněnské gestapo i jejich kon-
fi den  . Také třeba Bachmutskij, La-
bunskij, Chimič a další ruš   partyzáni.

Tíhu těch let s Cyrilem sdílela pra-
covitá žena Růženka, stárnoucí rodiče 
a také dvě malé dcerky. Pokud si dá ně-
kdo práci a bude hledat jiného obča-
na, který by v letech 1940 – 1945 tolik 
přispěl silami i materiálem pro odboj, 
jen těžko takového druhého najde. 
Téměř každý, kdo v odboji skutečně 
léta něco znamenal, prošel Studnice-
mi. Cyril Musil byl naprostou, i když 
historiky dnes tajenou, jedničkou!

Po válce mělo být lépe, ale nebylo. 
Cyril byl na pastvě zatčen bosý, odve-
zen do Brna, a tam mučen pálením 
a bi  m. Jako vězně jej čekala ještě Jih-
lava, soud v Brně, Bory a Ilava. Za prů-
trže mračen utekl přes troje hradby 
a se zlomeným chodidlem se pro-
bil na Vysočinu. Naposledy se sešel 
s manželkou pod Paseckou skálou a 

poté odešel do Rakouska a Německa. 
Unikl třem zřejmě estébáckým aten-
tátům a odjel do Kanady. 

Tam se zpočátku živil střílením vlků! 
Jeho první přístřeší rozmetalo tornádo 
a odneslo mu všechno cenné včetně 
Bible! Pak zbudoval penzion, půjčov-
nu a opravnu lyží i lyžařskou školu. 
Trénoval kanadskou reprezentaci, do 
vlas   se však už nemohl vrá  t. Ve 
věku nedožitých 70 let zemřel v dub-
nu 1977 za neobjasněných okolnos   
ve své chatě, okolnos   jeho smr   se 
nikdy nevyjasnily. Často se spekuluje, 
že jej zavraždila jeho družka. 

V roce 1992 byla na bývalém penzi-
onu na Studnicích odhalena pamětní 
deska manželům Musilovým a k tomu 
byla vydána drobnější publikace o je-
jich činnos   především za války. Dnes 
je bohužel jméno Cyrila Musila větší 
čás   veřejnos   neznámé navzdory 
tomu, že obdržel čestné občanství 
Nového Města na Moravě či Cenu 
Václava Bendy.

Kdyby se zásluhy jeho osoby i celé 
jeho rodiny měly vypsat a připojit 
jména všech osobnos  , které kdy na-
šly na Studnicích útočiště, musely by 
pamětní desky pokrýt celý bývalý sta-
tek. Mělo by se z něj stát jakési celoná-
rodní poutniště, k němuž by putovaly 
davy lidí, jimž nejsou lhostejné odva-
ha, úsilí, nezištné nasazení a nejvyšší 
oběť těch nejlepších z našeho středu.

Dne 17. dubna 2017 si připo-
mínáme 40 let od hrdinova úmr  
a 26. listopadu 2017 už 110 let od 
jeho narození. Připomeneme si jeho 
památku nějakým důstojným způso-
bem? Sejdeme se třeba u jeho rod-
ného statku na Studnicích, podaří se 
vydat román o jeho životě, pojmenu-
jeme po něm novoměstské lyžařské 
centrum na Vysočina aréna Cyrila 
Musila či něco jiného, věnujeme mu 
články v  sku a vzpomínku v duchu?

Cyril Musil byl jedním z nejstateč-
nějších lidí v celé historii Vysočiny. Za-
sloužil by si to! 

 Hynek Jurman

 
neděle 16. 4. 2017  

18h 
KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA 
ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM 

 
Komorní sbor Alter Ego 

a hosté 
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Mariánský sloup na bystřickém náměs  Mariánský sloup na bystřickém náměs  

1) V minulos   lidmi nazývaný „štáta“, v historických 
pramenech také „statue“.

2) Naposledy Hynek Jurman: Na bystré vodě, 2010, str. 
169. a 211.

3) Město ustanovovalo na každý rok 12 konšelů, kteří 
se po 4 týdnech střídali ve funkci purkmistra; první 
z nich byl primátorem a přebíral a předával zejména 
pokladnu další městské radě.

4) Jan Tenora: Z pamě   města Bystřice nad Pernštýnem, 
str. 196.

5) OA Žďár nad Sázavou, archiv města Bystřice nad 
Pernštejnem, 

6) Čísla jsou zaokrouhlena na celé zlatky; kurzivou je 
uvedeno doplnění autora

7) Původ a zpráva o postavení a obnovení sochy k uctění 
Nejblahoslavenější Panny Marie na náměs   v městě 
Bystřici nad Pernsteineem r. 1868 (P. Fran  šek Klinkáč)

8) Podle Farní kroniky byla oprava „štáty“ provedena i 
v roce 1907, a to nákladem 2500,- Kč

9) Kronika města 1952 – 1962, str. 319. 

(290. výročí postavení)
O sousoší Panny Marie, zkráceně 

Mariánském sloupu1, je v dostupné 
literatuře uvedeno dostatek relevant-
ních podrobnos  2. Opisovat je zde by 
nemělo smysl, pokud by se nenašly in-
formace nové a dosud neznámé. Úvo-
dem je potřeba zdůraznit, že správný 
název je Mariánský sloup, což je v Jur-
manově publikaci dostatečně vysvětle-
no a zdůvodněno. K tomu lze dodat jen 
jedno: Naši předkové jej to  ž postavili 
jako díkuvzdání za záchranu před oh-
něm a morovými ranami, které v le-
tech 1679 – 1680 a 1714 – 1716 řádily 
na Moravě. S  m nemá ten náš nic spo-
lečného. Proto v jiných městech mají 
na rozdíl od Bystřice sloupy morové. 

Na dalším uvidíme, jak se historie 
opakuje a lidé jsou pořád stejní. Stavbu 
Mariánského sloupu měl v roce 1727 
na staros   a účty schvaloval tehdejší 
primátor města3 Mar  n Lankaš. Pri-
mátorem byl nepřetržitě od roku 1726 
do roku 17304. S příchodem nového 
vedení města však začaly pochybnos   
o fi nancování celé stavby. Jak vyplývá 
ze zápisů5 ze zasedání konšelů města, 
v roce 1734 byly znovu probírány fi -
nanční záležitos   kolem „štáty“ a Mar-
 n Lankaš, který za stavbu zodpovídal, 

byl vyzván, aby do čtrnác   dnů podal 
vysvětlení k účtům a byl nařknut, že ka-
meníka přepla  l. 

Ze zprávy, kterou Mar  n Lankaš 

městské radě předložil, vyplývá několik 
faktů: 
zhotovitelem Mariánského sloupu 

byl Josef Kurátor; (není sice uvede-
no odkud;musel to být zkušený ka-
meník; není uvedeno, že byl vybrán 
z více zájemců)

primátor Mar  n Lankaš uzavřel 
s kameníkem smlouvu (písemnou) 
za zhotovení díla s dohodnutou ce-
nou: předem 200 zl a po zhotovení 
dostane ještě přidáno 30 zl a jako 
prémii sud piva(!) v hodnotě 5 zl; 
tedy celkem 235 zl6

v městských účtech je ovšem za-
počítané vydání 257 zl, tedy o 22 zl 
více; Mar  n Lankaš tvrdí, že úřad 
(míní se  m rada města) tehdy 
o vyšším vydání věděl a i když to 
slíbil, tak si to nechce pamatovat

další účetnictví je však zcela podivné 
a nejasné; 

kameník (prý) všechny přijaté obno-
sy vždy náležitě odsouhlasil a primá-
tor všechno do smlouvy zapisoval, 
což dělalo v prvním měsíci 163 zl, 
v druhém měsíci 168 zl; celkem tedy 
331 zl; (stavba trvala dva měsíce)

podle záznamů kameníka jsou jeho 
fi nanční náklady v Bystřici dohro-
mady 291 zl; tyto záznamy však 
nesouhlasí s  m, co uvádí v sou-
čtu primátor; je tedy podezření, 
zda bylo primátorem všechno 
vyplaceno (rozdíl mezi primáto-

rovým součtem 331 zl a kamení-
kových nákladech 291 zl je 40 zl)

smlouva byla sjednána na 230 zl 
(sud piva se nepočítá); kameníkovi 
se však dalo o 122 zl více, což tvrdí 
nová rada (není jasné, kde se těch 
122 zl vzalo); 

nakonec jde zřejmě o naprostý ne-
pořádek v účetnictví, nebo Mar  n 
Lankaš se mohl dopus  t zpronevěry 
22, nebo 40, nebo 122 zlatých
Celá aféra končí dne 25. června 

1734, kdy v přítomnos   úřadu pan 
Mar  n Lankaš vypověděl se zdviže-
nými prsty, že vydání jsou náležitá, 
ovšem neví, jestli obec bude s  m 
spokojena, že tolik kameníkovi pla  l. 
Kolik ovšem skutečně pla  l, se z doku-
mentu nedozvíme.  

Tento zápis z jednání městské rady 
v roce 1734 tedy upřesňuje nebo uvádí 
nové údaje, které P. Fran  šek Klinkáč 
ve své zprávě opomněl7, ať už se jed-
ná o autora díla nebo celkovou cenu, 
včetně diskuzí kolem ní. Naopak není 
uveden obnos sbírky ve výši 160 zl 8 kr.

V Zourkově kronice se k této udá-
los   vztahuje ještě jedna podivná věta: 
„Posledně před  m tři dny v domě rad-
ním oheň z pece vyskočil po kuchyni bě-
hajíc nic nezapálil, toliko zase do pece 
skočil a drva zapálil.“ Ještě před pár 
desítkami let tvrzení, že se jedná o po-
měrně přesný popis kulového blesku, 
by vzbuzovalo přinejmenším pochyb-

nos   o příčetnos   autora. Dnes, kdy 
se tento, ještě poněkud záhadný, ale 
reálně prokázaný přírodní jev zkoumá 
v univerzitních laboratořích, snad toto 
nebezpečí nehrozí.

V úvodu tohoto článku zmíněné pu-
blikace jsou podrobně vypsány všechny 
opravy8 a restaurátorské práce prove-
dené na Mariánském sloupu. K pracím, 
provedeným v roce 1960, je snad za-
potřebí citovat dobový zápis z Kroniky 
města9: „Krajské památkové středisko 
dalo opravit nákladem 55 000 Kčs star-
ší církevní sochy na náměs  . Opravu 
provedlo družstvo Kamene z Blanska. 
Mariánský sloup se 4 sochami svatých 
je původně barokní z r. 1727, nevelké 
umělecké hodnoty. Žulová kašna má 
renesanční půdorys, je to pěkná kame-
nická práce. Sousoší Cyrila a Metoděje 
uprostřed kašny pochází z 19. stole   a 
je rovněž umělecky nenáročné.“ Při té 
příležitos   se také vrá  la hlava jedno-
mu ze světců, o kterou nešťastnou ná-
hodou přišel. To už je ale jiná historie. 

V roce 1980 při příležitos   oslav 400. 
výročí povýšení Bystřice na město byl 
Mariánský sloup znovu dán „do pořád-
ku“, zejména byly doplněny a pozlace-
ny atributy svatých (šípy sv. Šebes  ána, 
hvězdy sv. Jana Nepomuckého, palmo-
vá ratolest sv. Vavřince). Paráda vydrže-
la jen do Ohně míru, jak se tehdy říkalo 
pálení čarodějnic o svatojakubské noci 
večer před prvním májem.  

Petr Dvořáček  

Foto: Mariánský sloup (asi 1906); při velkém zvětšení je vidět pozlacení sochy Panny Marie, což potvrzuje slova faráře P. Fran  ška Klinkáče o pozlacení v roce 1868

ORELSKÉ STŘÍPKYMilí čtenáři. V Bystřicku bych 
ráda v následujících měsících for-
mou krátkých medailonků předsta-
vila osobnos   Bystřice nad Pern-
štejnem, které se významně zaslou-
žily o místní Orel. Orelská Jednota 
by vůbec nemohla být obnovena 
bez nezištné a velmi obětavé práce 
mnoha lidí. Cílem těchto řádků je 
připomínka některých jejích členů, 
kteří se navíc angažovali i v jiných 
oblastech života našeho města.

1. Antonín Havelka 
Narodil se 28. prosince 1916 

v obci Višňové na Znojemsku. V loň-
ském roce by se tedy dožil sta let. Do 

Bystřice nad Pernštejnem se s man-
želkou Josefou přistěhoval v pade-
sátých letech minulého stole  , když 
získal zaměstnání s bytem u tehdej-
šího místního stavebního podniku. 
Ve svém volném čase se velmi rád 
věnoval malbě kvě  nových zá  ší 
nebo zajímavých čás   našeho měs-
ta a okolní krajiny. Zapojoval se také 
do mnoha veřejných ak  vit.

Díky jeho velkému osobnímu úsilí 
byla v našem městě v roce 1990 ob-
novena Orelská Jednota a následně i 
župa Metodějova, která sdružuje jed-
notlivé místní orelské organizace z regi-

onu v okolí Bystřice nad Pernštejnem. 
Podílel se na znovuzískání i opravách 
budovy bystřické Orlovny (bývalého 
městského kina), orelského hřiště 
a inicioval pořízení orelského praporu. 
Organizoval také orelské poutě a zá-
jezdy pro veřejnost. Byl činný i v místní 
katolické farnos  . Do posledních chvil 
svého života měl zájem o veškeré dění 
v naší zemi, v našem městě, farnos   
a především ve „své“ orelské rodině.

Pan Antonín Havelka za Zahradní 
ulice zemřel 9. dubna 2012 ve věku 
95 let. 

    Jitka Čechová
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
MUZEUM

Předměty od Vás zakoupíme, 
případně je můžete muzeu darovat.

VÝZVA    VÝZVA    VÝZVA 
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem 

Máte některé z těchto věcí doma?
• staré fotografi e z Bystřice a okolí, 
• staré dokumenty, 
• věci týkající se bystřického pivovaru, 
• předměty používané v řemeslné výrobě, 
• staré dřevěné hračky, porcelánové panenky.

Zavolejte na: 566 590 365

Nic netrvá na světě věčně, ani ten dlouhatánský masopust. Svatební zpě-
vy umlkly, tanečníci podřimují, všecko se počíná jinak tváři  . Mnohý jásá, že 
se oženil, jiný se směje, že zůstal tak. V našich horách počíná bý   sychravo. 
Měli jsme u nás velmi krásné počasí o ostatcích. Při vší té kráse nás potkala 
nehoda. Ale Bohu díky, že se ještě tak skončila. Asi ¾ hodiny cesty severozá-
padně od Bystřice leží rybník, tak zvaný „Domanínský“. Babičky o něm vypra-
vují, že kdyby se strhal, půl Bystřice vytopí. Pomyslete si tedy leknu  , když 
v sobotu před ostatky o 10 hodinách večer zaznělo po městě, že jest hráz 
onoho rybníka protržena. Lidé u vody bydlící počali se stěhova   valem, a  , 
kteří spali, byli probuzeni a k stěhování vybídnu  . Náš lidumilný c. k. okresní 
jakožto pečlivý otec, ihned se sám k rybníku vydal, by nebezpečenství sám 
ohledal, a aby se všude pořádek zachoval. O 4 hodinách ráno zvonilo se na 
poplach. Voda se přihrnula, ale nebezpečí nebylo tak velké jako obávání. 
V domích okolo vody měli sice i na loket vody, ale to netrvalo dlouho. Nejví-
ce škody nadělala voda ve mlýně pana A. Konvalinky, kdež se také přádelna 
na vlnu nachází. Ostatně děkujeme Bohu, že se nestalo neštěs   větší, že to 
nestálo žádný lidský život. Musíme se zmíni  , že mimo nadřečených pánům 
děkova   máme hraběcímu panu purkrabímu z Domanínka, kterýž, jakmile 
se o nebezpečenství dozvěděl, ihned dva jízdné posly do Bystřice vypravil.

Moravské noviny 1. 4. 1859, roč. XI., čís. 26, str. 103

Staré novinové články o Bystřici - 4

Pro zpříjemnění jarních dní nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce března.

Knihy pro dospělé:
Bradley Stanley  Škola psychotroniky
Brýdová Monika  Šperky z FIMO hmoty
Fife Bruce   Boles   kloubů
Hamann Brigi  e  Chia semínka
Kleplová Věra  Jak si formovat a posilovat postavu na židli
Kocourek Jaroslav  Pozoruhodná místa naší vlas  
Macková Marie  Příběh staré šperkovnice
Nesvadbová Barbara  Laskonky
Peclová Kateřina  Jižní Amerikou od severu k jihu
Stuart Keith  Kluk z kostek
Tschenze Vadim  Tajné vědění
Zibura Ladislav  Pěšky mezi budhisty a komunisty  

Knihy pro mládež:
Blacker Terence  Dívka v sedle
Brezina Thomas  Bron  k. Kamarád z pravěku
Cass Kiera   Siréna
Červenková Jana  Čtyřlístek pro štěs  
Kuzma Josef  Matema  ka pro základní školy v kostce
Marx André  Loď duchů

„Malování pro dě  “ s Adolfem Dudkem

V úterý 7. března 2017 proběhla v městské knihovně zábavná interak  vní 
show pro žáky 3. tříd bystřických ZŠ. Dě   se v  pnou formou seznámily se 
skutečným ilustrátorem a jeho prací od počáteční inspirace až po vznik celé 
knihy. Součás   vystoupení byly soutěže pro dě   a akce byla jako vždy zakon-
čena oblíbenou autogramiádou. 

Cestovatelský večer s Miloslavem Kopřivou

14.března v podvečer jsme měli možnost zhlédnout další z cestovatel-
ských přednášek. Poutavé vyprávění z 8 000 kilometrů dlouhé dobrodružné 
cesty, doplněné množstvím fotografi í a krátkých videí nás tentokrát zavedlo 
do čtyř jihoamerických zemí – Argen  ny, Brazílie, Paraguaye a Chile.

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz    
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Vítochov od historie do současnos  
Vítochov je nejčastěji spojován 

s kostelem sv. Michaela, stojícím 
na kopci nad vesnicí. Kostelík je do-
minantou a dodává okolní krajině 
kouzlo malebnos  . Doslova přita-
huje jako magnet a stává se cílem 
výletů.  A když vidíte, jak se nad Ví-
tochovem lidé  še rozhlížejí do kra-
je, potěší vás, že je Vítochov právě 
vaším rodištěm.

I my, rodáci, vnímáme Vítochov 
jako obec jedinečnou a vzpomínek 
hodnou. Rozhodli jsme se proto pod 
záš  tou SDH, připravit výstavu s ná-
zvem „Vítochov od historie do součas-
nos  “.

Aby se výstava mohla uskuteč-
nit, sbíráme materiály: fotografi e, 

pamě  , články z novin, plakáty, 
videa, pohlednice a vzpomínky na 
událos   historické i nedávno pro-
běhlé. Akce již zaniklé jako hody, 
amatérské divadlo, ale i školu nám 
připomíná pouze pár zažloutlých 
fotografi í. Pokud se stal Vítochov i 
vaší srdeční záležitos  , máte doma 
materiály, které pomohou výstavu 
oživit, neváhejte a ozvěte se nám 
(hanusova1515@seznam.cz).

Všem za tuto pomoc děkujeme 
a těšíme se v červenci na společné 
setkání, kdy v době pouťové oživíme 
vzpomínky na výstavě v kulturním 
domě ve Vítochově.

Marie Hanusová
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MALEBNÝM BYSTŘICKEM ANEB 

VODOMIL POJEDENÁCTÉ

Klub Včela si užil masopustní veselí

Už 11. ročník vě-
domostní a poznáva-

cí soutěže S Vodomilem Zubří zemí 
začne od 1. května 2017. Podmínky 
jsou v jádru stejné – účastník proces-
tuje zase kus našeho regionu, přitom 
mnoho hezkého uvidí, cestou nasbí-
rá razítka (letos může zase některá 
nahradit selfi e fotografi e), odpoví na 
otázky a po odevzdání vyplněné legi-
 mace se bude těšit na výhru. I letos 

jsme soutěž pojali tema  cky.
Pokud jsme loni cestovali ve sto-

pách spisovatelů a jejich knih, letos 
jsou na řadě malíři. Tolik báječných 
výtvarníků tvořilo na Bystřicku a vět-
šinou se tu i narodili! Snad najdeme 
prostor v Bystřicku vzpomenout vět-
šinu z nich, ale na legi  macích jich 
najdete jenom deset. Koho tedy 
jmenovitě?

Okruh zahájíme v Bystřici 
v Centru Eden, neboť tato 
místa důvěrně poznala Mila-
da Schmidtová-Čermáková. 
Následuje Zlatkov, rodiště 
Aloise Lukáška (kontaktní 
místo Draxmoor Dolní Ro-
žínka) a Rožná, kde vyrůstal 
Oldřich Blažíček (razítku-
je se na benzince). Pak se 
notně zdržíme v údolí pře-
krásné Svratky: v Černvíru 
se narodil Eduard Valdhans 
(razítkuje TIC Nedvědice), 
v Doubravníku Stanislav Bě-
lík (kontaktní místo Pohos-
 nství Sedláček) a na Prudké 

tvořil Bohumír Matal (Rekre-
ační středisko Prudká). Pro   
toku řeky na nás ještě čeká 
ve Švařci Jiří Štourač (Penzi-
on Hodůnka Štěpánov) a ve 

Víru Anna Poustová (Hotel Vír). Pak 
už stačí navš  vit hřbitůvek v Ubuší-
ně a splnit úkol ohledně malíře Čeň-
ka Dobiáše (zde se nerazítkuje!) a 
pouť ukončíme v TIC Bystřice n. P. a 
připomeneme si bystřického rodáka 
Václava Jíchu.

Účastníci budou zase soutěžit o 
10 kvalitních cen, navíc získají VIP 
vstupenku do Šiklova mlýna (za 9 
správně vyplněných rubrik) a do 
Městského muzea Bystřice (za 8 
správně vyplněných rubrik).

Od příš  ho čísla budeme  sknout 
medailonky vždy dvou výtvarníků a 
budeme též prezentovat od každého 
obraz s místní tema  kou. Těšíme se 
na Vaši účast i ohlasy. Těch dobrých 
už má naše dlouhodobá soutěž dost...

Hynek Jurman

V poslední únorový den uspořádal 
bystřický volnočasový klub pro senio-
ry a osoby s pos  žením Včela tradiční 
masopustní veselí, které se konalo 
v místní restauraci Hotelovka. Zahájení 
příjemně stráveného odpoledne bylo 
v kompetenci Včely. Klien   klubu se bě-
hem dopoledne převlékli do kostýmů 
a svým veselým průvodem odstarto-
vali společně s panem místostarostou 
Mgr. Josefem Vojtou začátek akce. O 
hudební doprovod se zdarma postaral 
pan Miroslav Pech. Hru na harmoniku 
doplnil krásným zpěvem. Senioři byli 
potěšeni, společně si mnohé písně za-
zpívali a někteří si i zatančili. Hudební 
vstupy pana Pecha se střídaly v progra-
mu s  dětským folklorním souborem 
Borověnka ze Štěpánova nad Svrat-
kou, který si pro přítomné připravil tři 
představení. Dě   v krojích vystupovaly 
za doprovodu hudebních nástrojů, na 
které průběžně hrály. Všichni přítomní 
obdrželi dle masopustního zvyku kob-
lížky a na památku dáreček v podobě 
ky  čky z krepového papíru na špejli, 
kterou vyrobili klien   Včely. Včela je 
volnočasový klub pro seniory a osoby 
se zdravotním pos  žením, ve kterém 
jde především o ak  vní trávení volné-
ho času a kontakt se společenským 

prostředím. „Každé ráno začíná klub 
cvičením, kdy si všichni rozhýbou svá 
těla při rozcvičce nebo na rotopedu. Po 
cvičení začíná krea  vní a tvořivá dílna. 
Zde se tvoří výrobky z různých materiá-
lů prostřednictvím různorodých technik 
a metod. Během dílny je však i prostor 
pro hraní deskových her, trénování 
pamě  , povídání u dobré kávy. Odpo-
lední klub nabízí různé besedy, vaření a 
pečení, fi lmové a dokumentární kluby, 
posezení s písničkou, trénování pamě  , 
procházky a návštěvy zajímavých míst 
v Bystřici n. P. a v blízkém okolí,“ přiblí-
žila Mgr. Kateřina Kučerová, vedoucí 
Včely. 

Kromě pravidelných ak  vit se klub 
Včela podílí i na kulturním dění v Bystři-
ci n. P., vyráží na celodenní výlety na za-
jímavá místa České republiky a pořádá 
prodejní výstavy výrobků. Klub je ote-
vřen i lidem žijícím mimo DPS. Účast na 
programu je zdarma. 

Informace o programu Včely:
www.zdar.charita.cz či na faceboo-
kových stránkách @vcelaochzr

Lenka Skryjová, pracovnice Včely
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Socha na hrobě rodiny Fišovy
Li  nový odlitek Krista sto-

jící na Zeměkouli s křížem 
v levici a pozdviženou pravicí 
najdeme na bystřickém hřbi-
tově. Jde o často kopírovaný 
výtvor funerální plas  ky, bys-
třickému hřbitovu však doce-
la dominuje. Pod ním jsou po-
chováni i bystřič   starostové 
Pelegrin Fiša (1828 – 1892) a 
Edmund Fiša (1857 – 1942) a 
též hudební skladatel, herec, 
dirigent, pěvec a šéf Státní 
opery v Kluži Stanislav Staněk-
-Doubravský (1895 – 1933), 
zeť druhého jmenovaného. 
Na tříkřídlém černém po-
mníku pod sochou nechybí 
portrét Edmunda Fiši, jenž byl 
i předsedou Hasičské pojiš-
ťovny. Oba starostové získali i 
čestné občanství Bystřice n. P.

Hynek Jurman

Když jsem si před osmi lety v časo-
pise Myslivost a jeho přílohách přečetl 
první povídku podepsanou iniciálami 
P.S., zaujala mě a doufal jsem v o  štění 
dalších. Líbil se mi autorův popis udá-
los  , jeho rela  vně stručný, přesto však 
výs  žný styl. Dovede ve správném oka-
mžiku děj zdrama  zovat a vygradovat 
čtenářovo napjaté očekávání, aby brzy 
nato zcela přirozeným vývojem násle-
dujících událos   jeho napě   uvolnil. 
Povídky tohoto autora, lesáka, býva-
lého fořta a myslivce z povolání, jsou 
logicky situovány do prostředí jeho 
„denního chleba“. Nesou v sobě obrov-
skou lidskost podtrhující úžas člověka 
ve vztahu k přírodě a správně zvýraz-
ňují i nezbytnou, místy skoro až nábož-
nou pokoru. V povídkách P.S. není vždy 
hlavním tématem lov. Autor nás v nich 
často zavede do prostředí obyvatel 
malé vesnice na Českomoravské vyso-
čině a dokáže trefně vys  hnout klady 
mezilidských vztahů tohoto specifcké-

Loučení s tetřevy

Autor knížky bydlel jedenáct let (1986 – 
1997) v Koníkovské myslivně. Vykonával 
zde lesnické povolání. Z tohoto období tu 
šest let působil jako vedoucí polesí Koníkov.

ho prostředí, 
stejně tak jako 
nešvary lidí 
tehdejší společ-
nos  . Hned jak 
bylo potvrzeno, 
že tajemný P.S. 
je skutečně Pa-
vel Sztwiertnia 
a psané příběhy pocházejí z jeho dílny, 
vyzval jsem ho, ať povídky vydá knižně. 
Trvalo to sice, ale konečně se dočkáme. 
Vážení a milí čtenáři, troufám si tvrdit, 
že tato knížka se vám bude líbit, neboť 
je č  vá, příjemná, v dnešní době akorát 
tak patřičná k nabídnu   „jiných myšle-
nek“, k poklidnému počtení a k pohla-
zení zelené duše.

Ota Bouzek, nositel Umělecké ceny 
ČMMJ za literaturu



Zimní sobo-
ta někdy před 
polovinou se-
dmdesátých 
let. Mráz a 
přitom jasná 
slunečná oblo-
ha, sypký sníh 

se kolem poledne třpytí. Na statku mojí 
babičky v Písečném je od rána shon ko-
lem zabijačky, která poutá naši dětskou 
pozornost. Vzrušující podíváná, kdy 
usměvavý řezník, pan Plocek z Dalečína, 
s klidem předvádí své dlouholeté řez-
nické mistrovství. Někdo mi uprostřed 
tohoto ruchu říká, že na poli za humny 
je nějaký malíř. Vytratím se ze statku a 
pozoruji zdáli, jak uprostřed zasněžené-
ho pole sedí na skládací židličce malíř. 
Před ním polní stojan natočený směrem 
k Vítochovu a Karasínu. Neodvažuji se 

KULTURA, RŮZNÉ
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OSOBNÍ VZPOMÍNKA NA MALÍŘE

Akvarteto zve na koncert
Akvarteto je ne-

formálním spolkem 
amatérských hudebníků. Setkávat 
jsme se začali začátkem léta 2015, 
původně ve složení 4 violoncell, od-
tud pochází náš název Akvarteto. Ča-
sem přicházeli další hudebníci, došlo 
k rozšíření instrumentace, a to nám 
dalo volnější ruku při výběru vhodné 
literatury ke studiu.

Akvarteto vyrůstá zcela odspodu, 
nezištně a drží pohromadě niterným 
prožitkem synergie každého z členů. 
Poslední dvě sezóny se Akvarteto stá-
vá i otevřenou pla  ormou příležitos   
pro mladé muzikanty z našeho kraje. 
To vytváří novou kategorii závazku, 
kterému můžeme dostát jen tehdy, 
pokud se nevzdálíme původnímu cíli 
– osobní rados   z hudby a z hudební 
spolupráce, a neodbočíme z cesty, 
na kterou jsme se vydali k jeho do-
sažení: neformálnost, opravdovost, 
a především respekt k osobnos   
a muzikalitě toho druhého.

Koncert, který připravujeme na 
první sobotu po Velikonocích, bude 
mimořádný. Jeho iniciátorem je míst-
ní rodák Ondřej Kunovský, mladý 
dirigent a skladatel, absolvent bys-
třického gymnázia a ZUŠ v dechové 
třídě Mar  ny Olivové a pěvecké třídě 
Petra Špačka, nyní student dirigování 
na Pražské konzervatoři.

Koncert připravujeme ve spolupráci 
se sbormistryní paní Petrou Glosr – 
Cvrkalovou a jejími sbory Patron a Glo-
ria Cantate. Vystupovat s námi budou 
profesionální sólistky, koncertní pěv-
kyně paní Mar  na Macko (soprán) a 
sólistka Janáčkova divadla v Brně, me-
zzosopranistka paní Jitka Klečanská. Na 
koncert připravujeme skladby Dietri-
cha Buxtehudeho a Antonia Vivaldiho.

Hudební forma Stabat Mater vy-
chází z katolické liturgické sekvence ze 
13. stole  , která popisuje utrpení Je-
žíšovy matky během jeho ukřižování. 
Vivaldi tento obraz ztvárnil pro smyč-
ce, basso con  nuo a mezzosoprán.

 
Akvarteto a Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem vás zve na 

 

Akvarteto a hosté pod vedením Vandy Teocharisové 
Patron a Gloria Cantate  sbormistryně Petra Glosr Cvrkalová 

 
 
 
                                

                        soprán                                             mezzosoprán  
 
 

        dirigent 
 

    
    

 

   

        

 
 
 
 

 

Vivaldiho In furore 
ius  ssimae irae je só-
lový motet pro smyč-
ce, basso con  nuo 
a soprán, velmi ener-
gická skladba laděná 
v c-moll, ve které se vý-
borně uplatní virtuozita 
naší sólistky, i sebevě-
domí Akvarteta.

První skladbou, ve 
které vedle Akvarteta 
na pódium nastoupí 
i sbor, bude raně barok-
ní kantáta německého 
skladatele Dietricha 
Buxtehudeho Alles was 
ihr tut mit Worten oder 
Werken.

Koncert vyvrcholí 
velkou Vivaldiho Glo-
ria (RV589).

Koncerty budou v sobotu 22. 4. 
2017, v 15:00 hodin v kostele sv. 
Kunhuty v Nedvědici a v 19:00 hodin 

v kostele sv. Vavřince v Bystřici n. P.

Za Akvarteto Vanda Teocharisová

jej vyrušovat, a tak se přibližuji pomalu, 
až jej  zvědavě pozoruji docela zblízka. 
Nakonec seberu odvahu jej oslovit a 
prohodíme pár vět. Již si popravdě ne-
pamatuji, co jsme si řekli, asi jsem měl 
potřebu mu sdělit, jak mne malířství též 
velmi zajímá. Při rozhovoru a pohledu 
na rozmalovaný obraz si s překvapením 
uvědomuji, o koho se jedná. Jeden z 
jeho obrazů jsme měli doma. Visel nad 
postelí, a tak jsem měl možnost jej často 
po probuzení dlouho pozorovat. Ces-
ta podzimní krajinou, stromy s holými 
větvemi bez listí, které z nich bylo spíše 
větrem serváno, než by mohlo klidně 
opadat. Na obloze bílošedé mraky, jen 
trochu modře, strohost a chlad krajiny 
připravené přijmout první nápor sněhu. 
Jméno malíře mi bylo již tímto zřejmé, 
Eduard Valdhans.

Když jsem se nějaký rok poté na bys-

třickém gymnáziu cíleně připravoval na 
zkoušky na AVU, ukazoval jsem své prá-
ce panu Valdhansovi, který ve stejné bu-
dově působil jako ředitel základní školy. 
Jeho vřelost a zájem mne vždy povzbu-
zovaly. Vyjadřoval se s jistou stručností a 
rázností, podobnou té z jeho obrazů. Byl 
krajinář a rád o krajinomalbě přemýšlel 
a hovořil. Jeho krajiny v sobě neměly 
idylickou, prosvětlenou atmosféru. Vy-
sočina jej oslovovala především v ob-
dobích své strohosti. Chladné předjaří 
se zbytky sněhu, podzim s ubývajícím 
světlem a nadcházející zimou. Na jeho 
malbách je Vysočina se staveními, kte-
rá ještě s krajinou vytváří harmonickou 
jednotu. Stožáry pro mobilní telefony, 
billboardy podél cest nebo velká ple-
chová skladiště na krajích městeček tam 
nenajdeme.

 Vybaví se mi i jiná vzájemná, ná-

hodná setkání v krajině, jako například 
u rybníku Skalák, kde se věnoval svému 
oblíbenému rybaření, nebo to poslední 
osobní u románského kostela v jeho 
rodném Černvíře. Myslím, že tam šel na 
hrob svojí rodiny a já jsem tam měl něja-
ký menší restaurátorský úkol  v kostele s 
nástěnnými malbami, podobnými těm 
vítochovským.

 Když jsem našel v návštěvní knize 
svojí výstavy v loňském roce ve Štěpá-
nově nad Svratkou zápis jeho rukou, 
neformální a srdečný, netušil jsem, že se 
kruh našeho setkávání ukončil. Při roz-
loučení v sobotu 18. února 2017 jsem 
tak s vděčností vzpomínal na dobrého 
člověka, který v malířství nacházel útě-
chu a prostor svobody a tvořivosti ještě 
v době, která k těmto hodnotám byla 
spíše opačná.

Ak. mal. Jiří Štourač

Zubní pohotovostZubní pohotovost DUBEN - KVĚTEN 2017 DUBEN - KVĚTEN 2017

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

DUBEN
  8.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545 
  9.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545 
14.4. MDDr. Kateřina Křenková, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904 
15.4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303, 566 536 712 
16.4. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Osová Bitýška 303, 566 536 712 
17.4. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332 
22.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545 
23.4. MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303, 566 536 712 
29.4. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342 
30.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545 
KVĚTEN   
1.5. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805 
6.5. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2, 566 523 796 

SLUNEČNÍ SVĚT DOLNÍ LOUČKY NABÍZÍ:SLUNEČNÍ SVĚT DOLNÍ LOUČKY NABÍZÍ:SLUNEČNÍ SVĚT DOLNÍ LOUČKY NABÍZÍ:
Celodenní hlídací služby pro dě  , možnost i víkendového nočního 
hlídání dle domluvy. Mo  vační dvouměsíční léčebný kurz - závis-
los  , nemoci, emoce, boles  , duševní nerovnováha, hubnu  , part-
nerské neshody, plačící a nemocné dě   - porozumíte proč se to děje 
a co s  m, abyste mohli žít šťastný a pohodový život. Otevřenou ku-
chyň - snídaně, obědy, večeře - na podporu zdraví, psychické pohody 
a sociálně - hospodářskou soudržnost obyvatel. Zkušební provoz od 
5. dubna. Více na facebooku Sluneční svět, nebo tel. 777 708 898
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 ČÍŠNÍKA,  
 SERVÍRKU
- obsluha hostů v restauraci, baru

- spolupráce na přípravě rautů,  
 slavnostních hostin

- vyučen v oboru výhodou,  
 dobrý zdravotní stav 

 POMOCNOU  
 KUCHAŘKU
- pomocné práce v kuchyni

- spolupráce pří přípravě pokrmů

- vyučen v oboru výhodou,  
 dobrý zdravotní stav 

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR 
PŘIJMEME:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- spolehlivost
- zodpovědnost
- samostatnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM  
 U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- máme pro Vás zajímavé  
 firemní benefity
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057, e-mail: zednickova@pks.cz
ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI
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Nenechte se zaskočit bezvýchodnos   životní situace
Ozvalo se zaklepání na dveře. 

„Vstupte!“ křičí sociální pracovník ze-
vnitř zapůjčené místnos   městského 
úřadu. Vchází muž středních let s váž-
nou tváří a omšelou bundou. Oba 
muži se přivítají s  skem pravé ruky.

„Dobrý den, Mar  n Rác, Liga vo-
zíčkářů.“

„Dobrý den, Omáčka. Dostal jsem 
na vás kontakt od paní z úřadu práce. 
Jsem v takové jakési situaci …“

„Jasně, odložte si, posaďte se.”
Oba muži se posadili.
„Nevím, kde bych měl začít … No, 

víte, … Začalo to asi ... asi zhruba před 
rokem. Pracoval jsem v jedné fabri-
ce tady poblíž - je to fyzicky náročná 
manuální práce. Chodil jsem tam rád, 
práce mě bavila. No a jak to chodí, 
nebyli lidi. Tak jsem bral více směn. To 
víte, peníze se mi hodily, mám ženu, 
dvě dě   a tehdy ještě rozestavěnej 
barák. Byl jsem furt někde, neměl 
jsem čas na rodinu. Nechtěl jsem to 
tak napořád, věděl jsem, že to jednou 
skončí. Barák dostavím a v práci při-
jmou nové lidi. Jenomže se mi zhoršil 
zdravotní stav, začaly mě bolet záda 
a lítal jsem po doktorech. Po nějaké 
době jsem šel na neschopenku, abych 
se dal do pořádku. Doktor mně pře-
depsal lázně, pak i rehabilitace. Chvíli 
mi to opravdu pomohlo. Jenže po 
nějaké době v práci se boles   zase 
vrá  ly, musel jsem to řešit. Prošel 
jsem různými vyšetřeními a zjis  li mi 
chronické onemocnění, na základě 
kterého jsem už nemohl vykonávat 
práci s dlouhodobou fyzickou zátěží.” 
Muž se na chvíli odmlčel. Po chvíli na-
bral sil a pokračoval: „Rozhodl jsem se 
skončit v práci a najít si jinou méně fy-
zicky náročnou. To se mi nedaří.” Třískl 
pěs   do stolu a rozhořčeně pronesl. 
„Nevím ale, co umím, co mohu dělat. 
Jsem registrovaný na úřadu práce.” A 

s odvrácenou tváří dodal: „Nejsou ale 
pro mě vhodné nabídky.“

„Hm,” začal sociální pracovník ne-
směle, „z vyprávění usuzuji, že je vaše 
situace nesnadná kvůli fi nančnímu 
zajištění rodiny.”

„No,” odpoví pan Omáčka, „rodi-
nu živí hlavně manželka, já dostanu 
ještě dva měsíce podporu, což není 
moc. Však to znáte. Oba mí kluci 
chodí na první stupeň základní školy. 
Jsou to šikovní raubíři a nechci, aby 
jen tak běhali po ulici. Proto jim pla  -
me různé kroužky. Barák je dostavě-
ný, to jsem naštěs   s  hl, ale splácíme 
hypotéku. Jakmile budu úplně bez 
peněz, tak z manželčinýho platu sot-
va vyjdeme.“ Odevzdaně se opře o 
opěrku židle. „Víte, tady ve městě pro 
mě žádná práce není a já nemůžu ni-
kam dojíždět, nemám na to peníze!“

Sociální pracovník rekapituluje 
hlavní téma představené situace: 
„Abyste zajis  l vaši rodinu a plnil své 
povinnos  , je momentálně důležité 
najít práci. Rozumím tomu správně?“

„Jo, ano, přesně!” odvě   pan 
Omáčka kvapně, “ale kde, když ne-
mohu nic dělat? Já opravdu nic ne-
zvládnu,“ a skryl svou tvář do dlaní.             

„Pane Omáčko, děkuji, že jste mi 
to pověděl. Napadá mě několik způ-
sobů, jak vás podpořit v řešení vaší 
situace. Pro představu: můžete být 
uznán osobou se zdravotním pos  -
žením či znevýhodněním. Na zákla-
dě toho mít lepší vyhlídky v hledání 
vhodného zaměstnání. To znamená 
ochranu na pracovním trhu, získání 
podpory na pracovním úřadě ve for-
mě pracovní rehabilitace, možnost 
dalšího vzdělávání či rekvalifi kace. 
Těch možnos   je daleko víc.”

Pan Omáčka si promnul unavené 
oči a nevěřícně se zadíval na sociál-
ního pracovníka. Sociální pracovník 

pokračuje: “Navrhuji se setkávat ka-
ždý týden. Na našich schůzkách vy-
hledáme kroky k řešení vaší situace, 
rozhodnete se pro konkrétní z nich a 
postupně je splníte. Souhlasíte s  m?”

„A to by znamenalo, že bychom se 
setkávali tady?“ otázal se rychle pan 
Omáčka.

„Ano, tady nebo i jinde,” odvě  l 
sociální pracovník. „Na městském 
úřadě, u vás doma nebo s vámi mohu 
jít na pracovní úřad. Také na pracovní 
pohovor či být s vámi na novém pra-
coviš   a podpořit vás při zapracová-
ní se. Setkávali bychom se proza  m 
vždy na hodinu nebo hodinu a půl, 
dle vašich časových možnos   či dél-
ky úkolu. Jakmile uznáte, že již mou 
podporu nepotřebujete, tak spolu-
práci ukončíme. Služba je bezplatná.”

Muž sedí po  chu na židli a pře-
mýšlí nad pronesenými slovy. Pra-
covník dodává: „Pane Omáčko, 
nechte si nabídku projít hlavou. 
Uznáte-li, že vás mohu podpořit ve 
vaší situaci, setkáme se ještě jednou 
tady. Pracovník vytáhne malý papír 
z kapsy. „Má vizitka s telefonním čís-
lem. Děkuji, že jste přišel.”

Muži se loučí podáním ruky, pan 
Omáčka odchází a nejistě ve dveřích 
pronese:  „Nashledanou.”

Mar  n Rác
sociální pracovník, Liga vozíčkářů

mar  n.rac@ligavozic.cz

PORADNA INFORMUJE
V případě, že se vám změnil zdra-

votní stav a současné zaměstnání 
nemůžete vykonávat v dosavadním 
rozsahu nebo vůbec, domluvte se se 
zaměstnavatelem, jakým způsobem 
by bylo možné situaci řešit - např. 
převedením na jinou práci, změnou 
pracovní náplně, snížením úvazku. 
Žádost o převedení na jinou prá-

ci dle § 41 zákoníku práce je třeba 
doložit posudkem poskytovatele 
pracovnělékařských služeb (lékařem 
zaměstnavatele), který stanovuje, že 
jste vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu dlouhodobě pozbyl/a způsobi-
lost dále konat dosavadní práci. Za-
městnavatel má po převze   této žá-
dos   15 dnů k tomu, aby vám nabídl 
jiné pracovní místo. Pokud tak neuči-
ní, můžete po vypršení lhůty podat 
okamžité zrušení pracovního pomě-
ru a získat náhradu mzdy nebo platu 
ve výši průměrného výdělku, která 
odpovídá délce výpovědní doby.

Osobou se zdravotním pos  že-
ním je dle zákona o zaměstnanos   
fyzická osoba, která je orgánem so-
ciálního zabezpečení uznána invalid-
ní ve tře  m, druhém nebo prvním 
stupni nebo zdravotně znevýhod-
něnou. V případě uznání invalidity 
a při splnění potřebné doby pojištění 
lze kompenzovat sníženou pracovní 
schopnost invalidním důchodem. 
I přes uznanou invaliditu jakéhokoli 
stupně může osoba vykonávat výdě-
lečnou činnost.

Osoby zdravotně znevýhodněné 
jsou skupinou osob se zdravotním 
pos  žením, které nejsou invalidní, 
ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav jim omezuje schopnost pracov-
ního uplatnění. Tyto osoby nepobí-
rají vzhledem ke svému zdravotnímu 
znevýhodnění žádnou kompenzaci.

Oběma typům osob se poskytuje 
zvýšená ochrana na trhu práce. Pří-
padný zaměstnavatel může získat 
příspěvky na podporu zaměstnávání 
osob se změněnou pracovní schop-
nos   na chráněném pracovním místě.

Kateřina Uhlířová
Poradna pro život s pos  žením, Liga 

vozíčkářů
katerina.uhlirova@ligavozic.cz

Herbář Františka Mittrowského na Pernštejně
Každý z návštěvníků hradu Pern-

štejn má možnost vidět část sbírek pří-
rodnin, které jsou v místech návštěvní 
trasy vystaveny. Kromě vystavených 
exemplářů se nachází další sbírky v 
"depozitech" hradu a nejsou určeny 
ke shlédnu   veřejnos   a není možné 
je ani studovat odbornými pracovníky.

Fran  šek Mi  rowský (30. 9. 1845 
- 2. 5. 1875) byl synem Vladímíra I. 
Mi  rowského a jeho první manželky 
Antonie. Antonie umírá nedlouho po 
porodu druhého syna Arnošta, mlad-
šího bratra Fran  ška, v zimě roku 
1847. Její věno - panství Sokolnice 
- získávají dědickým řízením Fran  -
šek s Arnoštem a jako neplnoleté je 
zastupuje otec Vladimír I. Oba sou-
rozenci, Fran  šek i Arnošt, zemřeli 
v mladém věku. Fran  šek ve věku 
třice   let, nakažen nevyléčitelnou 
nemocí, ke které přišel při svých vý-
zkumech v Africe. Téhož roku, o pět 
měsíců později, zemřel i jeho bratr 
Arnošt (informace o Mi  rowských 
laskavě poskytnul p. Karel Skalník).

Na Pernštejně je uloženo jedenáct 
balíků s doklady vylisovaných rost-
lin. Sběry pochází z let 1865 - 1874. 
Pochází z těchto oblas  : Tyrolsko, 
Švýcarsko, Itálie, Alžírsko, Nice, Korfu, 
Norsko a Morava. Balíky jsou z tvr-
dých desek spojených tkanicemi. 
Každá rostlina je uložena ve volně 
loženém dvoulistu papíru. Informace 
o místě sběru a určení rostliny jsou 
napsány přímo na herbářovém listu.

Většina z herbářových dokladů ob-
sahuje cenné informace o rostlinách, 
které v současné době již na daných 
lokalitách namnoze nerostou. Měl 
jsem možnost v krátkos   nahlédnout 
do jednoho  balíku, kde byly rostliny z 
lokalit v okolí obce Sokolnice. Sbírané 
rostliny patří k těm, které se v okolí 
jmenované obce již dávno nevysky-
tují - jedná se o halofyty (rostliny pre-
ferující zasolené půdy). Tyto rostliny 
vymřely při hospodářských úpravách 
pozemků a následném snížení sali-
nity půdy. Nyní jsou tyto rostliny na 
Moravě velmi vzácné a přísně chrá-

něné v zvláště chráněných územích. 
Nabídnul jsem se, že zdarma, na 
vlastní náklady, herbáře prohlédnu, 
zajis  m jejich ošetření (desinsekci) 
na odborném botanickém pracoviš   
Moravského muzea a sepíši do tabu-
lek všechny položky (název, naleziště, 
datum atd.), aby k informacím měla 
přístup celá botanická veřejnost, aniž 
by byla nutnost herbáře fyzicky pro-
hlížet; každá položka by měla i fotodo-
kumentaci. Už také proto, že naleziště 
některých rostlin F. Mi  rowským sbí-
raných nejsou dodnes známá a nejsou 
uvedena ani v květenách. Desinsekce 

je nanejvýš nutná, protože část herbá-
řů ničí hmyz (a možná i jiné faktory, o 
nichž nevím, např. plísně). Mohlo by 
se lehce stát, že za dvacet-třicet let už 
nebude co studovat a herbáře půjdou 
"za vlkem".

Po několika letech jsem však ne-
dostal k nabídnuté činnos   povolení, 
ani vyjádření, od Národního památ-
kového ústavu. Snad, kdybych měl 
alespoň půlmiliónový grant ...?

Na fotografi ích vidíme: jeden 
z balíků herbáře a doklad jedné 
z rostlin, konkrétně je to řepeň trni-
tá - rostlina, která je již téměř 50 let 
v České republice nezvěstná. Trochu 
je na fotografi i vidět, jak je vylisova-
ná rostlina požraná škůdci sbírek.

   J. Čáp
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4. – 5. 2. 2017 Bílá Opava
Žačky:
2. Isabela Sedláková, 3. Eliška Malíčková, 9. Michala Illeková, 12. Nela Loukotová
Kade  :
1. Marek Totušek, 2. Robert König, 13. Michal Pečinka
Kadetky:
1. Eliška Malíčková, 2. Isabela Sedláková, 13. Nela Loukotová
13. 2. 2017 ECC Varšava
20. Robert König, 31. Marek Totušek
3. Družstvo ČR (König, Totušek, Tesařík, Chren)
13. 2. 2017 ECC Satu Mare
47. Isabela Sedláková, 49. Eliška Malíčková
9. Družstvo ČR (Macko, Němcová, Sedláková, Malíčková)
20. 2. 2017 MTU23 Tvarůžkův memoriál Brno
11. Jan Kurfürst, 32. Robert König, 43. Marek Totušek
20. 2. 2017 MTU23 Moravanka Brno
12. Isabela Sedláková, 25. Kateřina Jakubcová, 43. Eliška Malíčková
25. – 26. 2. 2017 Valašský fl eret Zlín
Mini žáci:
13. Nikolas Kříž
Mini žačky:
1. Daniela Prokešová, 3. Kateřina Illeková, 13. Barbora Hašková
Mladší žáci:
6. Vojtěch Holemý
Mladší žačky:
1. Michala Illeková, 7. Daniela Prokešová
27. 2. – 6. 3. 2017 Mistrovství Evropy Plovdiv
Kade  : 
47. Marek Totušek, 85. Robert König
15. Družstvo ČR (Totušek, König, Tesařík – Sokol Brno, Chren – Bohemians Praha)
Kadetky:
38. Isabela Sedláková, 54. Eliška Malíčková
8. Družstvo ČR (Sedláková, Malíčková, Macko – Sokol Brno, Němcová – Liberec)
Junioři:
45. Marek Totušek, 90. Robert König

Na přelomu měsíce února a břez-
na 2017 se konalo Mistrovství Evropy 
v bulharském Plovdivu, kde jsme měli 
hojné zastoupení z našeho bystřické-
ho oddílu. Celkem pěkné výsledky 
podtrhlo naše české družstvo, kde se 
podařilo našim šermířkám (Isabela 
Sedláková, Eliška Malíčková – Sokol 
Bystřice, Michaela Macko – Sokol 
Brno I. a Štěpánka Němcová – Libe-
rec) zvítězit ve vypjatém osmifi nále 
s týmem Lotyšska, a to těsným vý-
sledkem 45:42 a postup mezi fi nálo-
vou osmičku již nebyl snem, ale sku-

tečnos  . Ve čtvr  inále jsme prohráli 
s favorizovaným týmem Rumunska 
24:45. Výsledné 8. místo z celkových 
17 nejlepších týmů Evropy je za  m 
nejlepší výsledek v ženském fl eretu. 
Za oddíl Sokol Bystřice nad Pernštej-
nem chceme poděkovat našim šer-
mířům i šermířkám, našim trenérům 
a hlavně sponzorským partnerům, 
bez kterých by nebylo možné na 
takový turnaj jet. Jmenovitě Městu 
Bystřice nad Pernštejnem, Kraji Vyso-
čina a TJ Sokol Bystřice n. P.

Děkujeme!                        

Atle  cký stadion Tomáše Dvořáka 
pod Areál sportu a kultury

V loňském roce skončila udržitelnost stadionu Tomáše Dvořáka, který od 
1. 1. 2017 provozuje společnost Areál sportu a kultury. Nejdůležitější je, že na 
provoz tohoto hřiště v průběhu udržitelnos   doplácelo Město Bystřice n. P.,
což není dále možné a nově by si hřiště mělo na běžný provoz a údržbu vydě-
lat samo. Dochází proto k některým změnám při jeho využi  , které částečně 
umožní zlepšení jeho ekonomiky. 

1. Přednostně budou stadion využívat ZŠ Nádražní a Gymnázium Bystřice n. P.
2. I nadále se jednotlivá sportoviště atle  ckého stadionu budou objedná-

vat přes sportoviště Města (www.sport.bystricenp.cz). 
3. Zdarma budou mít hřiště pouze dě  , které mohou sportovat, pokud 

je hřiště volné a není provedena žádná rezervace. V případě rezerva-
ce má vždy přednost ten, kdo si hřiště objednal.

4. Dospělí budou hřiště pla  t, proto je třeba, aby si je vždy rezervovali. Na 
základě této rezervace jim bude účtována cena k zaplacení.  

5. Dohled a kontrolu nad hřištěm bude mít i nadále p. Malina.

ZDENĚK KOLÁŘ (1996) zima 2016/2017
Zdenda Kolář pokračuje na své ob-

divuhodné tenisové cestě. Aktuálně 
je na žebříčku ATP ke 20. 3. 2017 ve 
dvouhře 255, ve čtyřhře 232. Prak-
 cky bez odpočinku odehrál celý rok 

2016, když těsně před Vánocemi ob-
sadil, jako člen družstva dospělých TK 
Agrofert Prostějov, 1. místo v extrali-
ze smíšených družstev (mj. Jiří Vese-
lý, Lukáš Rosol, Bára Strýcová, Lucie 
Šafářová). Na konci prosince odletěl 
do Bangkoku, kde odehrál 2 turnaje. 
V průběhu turnaje se dověděl, že se 
jako poslední hráč dostal do kvalifi -
kace prvního grandslamu, který se 
hrál v Melbourne. Bohužel tam při-
letěl večer těsně před 1. kolem kva-
lifi kace, kde se projevil jednak velký 
časový posun a samozřejmě i změna 
klimatu pro   ČR. Svůj první zápas 
sice prohrál 1:2 na sety se Srbem Krs-
 nem, ale získal další cennou zkuše-

nost se světovým tenisem. V Austrálii 
mu kapitán Jaroslav Navrá  l oznámil 
nominaci pro zápas prvního kola Da-
visova poháru 3. - 5. 2. 2017 s Aus-
trálií. Bohužel se musel vrá  t zpět do 
ČR, kde opět překonával časový po-
sun 10 hod. a rovněž klima  cké pod-
mínky z +35°C do našich -15°C. Po 
14 dnech opět cestoval do Austrálie 
a znovu si musel zvykat na jiné pod-
nebí a čas. Toto vše se projevilo na 
zdravotním stavu, kdy dostal v prů-
běhu soboty horečku a nemohl tak 
nastoupit ke své premiéře v DC. Po 
návratu z nešťastného DC se mu příliš 

nedařilo a dobrý výsledek zazname-
nal na Challengeru ve Wroclawi, kde 
obhajoval z loňska postup z kvalifi ka-
ce do 2. kola. Také tentokrát postou-
pil přes pátého nasazeného Bělorusa 
Ilju Ivashka do 2. kola, kde prohrál 
ve vyrovnaném zápase s Francou-
zem Eissericem. V současné době 
Zdenda hraje na turnajích kategorie 
Futures v Chorvatsku. Na prvním 
turnaji v Rovinji prohrál o postup do 
semifi nále s Chorvatem Deličem 1:2 
na sety, ve druhém v Poreči prohrál 
ve fi nále s Italem Bello   m a vyhrál 
čtyřhru s Chorvatem Serdarusičem. 
Z výše uvedeného je vidět, jak ob  ž-
né je prosadit se a postupovat výše 
na žebříčku ATP. Zdendovi přejeme, 
aby byl zdravý a pokračoval úspěšně 
v náročné cestě vzhůru. 



VYHODNOCENÍ LETOŠNÍHO ROČNÍKU 
DĚTSKÉ UMĚLECKÉ SOUTĚŽE 

Letošní dětská soutěž, kterou pořádá Město Bystřice nad Pernštejnem a 
Mikroregion Bystřicko vycházela opět tema  cky z prostředí, které je sou-
těžícím – dětem a studentům – důvěrně známé. Komise pro letošní rok 
stanovila její téma „VYSOČINA  MOJE BUDOUCNOST“. Téma soutěže 
nebylo pro zpracování jednoduché, ale soutěžící se s ním vyrovnali velmi 
přesvědčivě a působivě. K 24. únoru, kdy byl termín pro odevzdání sou-
těžních prací, obdržela naše kancelář 133 výtvarných a 27 literárních prací 
ze 14 škol. Výtvarná i literární část byla rozdělena do tří kategorií, dle věku 
soutěžících (6-10 let, 11-14 let a 15-18 let). I letos se na vyhodnocení prací 
podíleli bystřič   umělci, kteří se zájmem a porozuměním sledují, jak jim na 
školách vyrůstají potencionální kolegové.

Děkujeme všem účastníkům soutěže – školám i autorům prací a blaho-
přejeme vítězům!

Všichni jste srdečně zváni na slavnostní předání cen vítězům, které se 
bude konat při zahájení výstavy všech prací v půdní galerii Městského 
muzea Bystřice nad Pernštejnem počátkem května. O přesném datu Vás 
budeme brzy informovat.

VÝTVARNÁ ČÁST
A.1. kategorie jednotlivci – věk autorů 6 – 10 let
1. místo – Anna Chlumská, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
2. místo – Tereza Smolíková, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
3. místo – Marek Kučera, ZŠ Rožná
Cena předsedy MB – Edita Dobešová, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
Zvláštní cena – Filip Tálský, ZŠ Rožná
Cena poroty – Žáci 2. třídy, ZŠ Rožná

A.2. kategorie jednotlivci – věk autorů 11 – 14 let
1. místo – Vladimír Loula, ZŠ a MŠ Strážek
2. místo – Amálie Dudová, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
3. místo – Natálie Plocková, ZUŚ Bystřice nad Pernštejnem
Cena starosty Města Bystřice n. P. –  Aneta Hájková, ZUŠ Bystřice n. P.
Cena poroty – Kristýna Justová, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

A.3. kategorie jednotlivci – věk autorů 15 – 18 let
1. místo – Bohdan Janda, ZŠ T. G. Masaryka Bystřice n. P.

LITERÁRNÍ ČÁST
B.1. kategorie jednotlivci – věk autorů 6 – 10 let
1. místo – Hana Kolářová, ZŠ Prose  n
2. místo – Tomáš Fučík, ZŠ Prose  n
3. místo – Vojtěch Fořt, ZŠ Rožná
Zvláštní cena – Mar  n Punčochář, ZŠ Rožná

B.2. kategorie jednotlivci – věk autorů 11– 14 let
1. místo – Karel Vařejka, ZŠ T. G. Masaryka Bystřice n. P.
2. místo – Adéla Prosecká, ZŠ Nádražní Bystřice n. P.

B.3. kategorie jednotlivci – věk autorů 15– 18 let
1. místo – Alena Uhrincová, Gymnázium Bystřice n. P.
2. místo – Adéla Chocholáčová, Gymnázium Bystřice n. P.
3. místo – Michala Vránová, Gymnázium Bystřice n. P
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MAS Zubří země, o.p.s. informuje zájemce o dotaci 
z 1. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova, že 

příjem žádos   o dotaci končí 13. dubna 2017 ve 14 hodin! 
Podrobné informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici 

na: h  p://zubrizeme.cz/prv-1-vyzva/ 
a v březnovém čísle Zpravodaje Bystřicko. 

V druhé polovině dubna 2017 budou vyhlášeny 
výzvy MAS z Integrovaného regionálního operačního 

programu, týkajících se oblas   dopravy, sociální 
infrastruktury a škol. Podklady k těmto výzvám budou 

uveřejněné na: h  p://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/.

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s. 
informuje

Klub českých turistů, odbor Nedvědice

KČT, odbor Nedvědice
1921-1971-2017

pořádá v sobotu 22. dubna 2017

44. ročník pochodu

ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDICE
V průběhu pochodu vzpomeňme na účastníky i pořadatele,
kteří tu s námi už být nemohou.

Prezence účastníků tradičně v sokolovně: pěší 50 km: 6 – 7 h, 34 km: 
6 – 8.15 h, ostatní: 8 – 12 h. Konec pochodu do 18.50 h v místě startu. 
Zápisné 20 Kč. Stále probíhá rekonstrukce sokolovny, proto počítejte s ně-
kterými omezeními.

 Trasy:
50 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – 
Tasovice – Žalov – Hodonín – Prose  n – Louka – Bolešín – Koroužné – 
Kobylnice – Zubštejn – Pivonice – Aueršperk – Bystřice nad Pernštejnem 
– Bratrušín – Věchnov – Kovářová – Nedvědice

34 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Chlébské – Káčiny – Černovice – 
Tasovice – Žalov – Hodonín – Prose  n – Sklapsko – Štěpánov – Ujčov – 
Kasany – Nedvědice

23 km: Nedvědice – Kasany – Ujčov – Štěpánov – Kozlov – Bratrušín – 
Věchnov – Kovářová – Nedvědice

16 km: Nedvědice – Pod Heršinkou – Skoro  ce – Sýkořský les – Křeptov – 
Křížovice – Černvír – Nedvědice

9 km: Nedvědice – galerie s vyhlídkami na hrad Pernštejn – hrad Pern-
štejn – Mariino loubí (Maria Laube) – Smrček – kolem Výří skály – zadní 
Pernštejn – Korejtko – krytý most – Skalní vyhlídka – Nedvědice

7 km nejen pro kočárky: Nedvědice (– Pod Heršinkou) – Skoro  ce – Čer-
nvír – Pod Horou – Nedvědice

Cyklo 46 km: Nedvědice – Pernštejn – Skalka – Brablecova hájovna – Lo-
paty – Habří – Podmitrov – Strážek – Mirošov – Olešinky – Zvole – Horní 
Rožínka – Dolní Rožínka – Rožná – Josefov – Pernštejnské Janovice – Býšo-
vec – Smrček – hrad Pernštejn – Nedvědice

Cyklo 37 km: Nedvědice – Černvír – Doubravník – Běleč – Ochoz – Lom-
nice – Lomnička – Štěpánovice – Borač – Prudká – Doubravník – Černvír 
– Nedvědice

Každý, kdo se účastní, musí si být vědom svého zdravotního stavu a 
svých schopnos   a podle toho volit délku trasy. Rodiče plně zodpovídají 
za své dě  . Trasy 50 km jsou pro účastníky starší 15 let. Rozhodnete-li 
se z jakéhokoliv důvodu nepřijít do cíle, určitě to oznamte pořadatelům.

 

Účast v roce 2016: 963 turistů, průměrná účast za všechny ročníky 
je 599.

Propozice můžeme na požádání zaslat elektronickou poštou. S předs  -
hem je lze najít i na www.nedvedice.cz , kde se v průběhu března a dubna 
objeví také popisy některých tras.
Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, Nedvědice 53, petrvejrosta@seznam.cz

Stanice budou veřejnos   v těchto dnech otevřeny 
v době 8:00 - 17:00 hodin

od 4. května do 6. května 2017od 4. května do 6. května 2017

V souvislos   s oslavami svátku sv. Floriána patrona hasičů, kominíků a vlastně všech 
profesí, které mají co do činění s ohněm, se široké veřejnos   otevřou brány všech 

jedenadvace   stanic profesionálních hasičů v našem kraji.
Velcí i malí příznivci hasičů se budou moci seznámit s naší prací, 
prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku a vybavení. 

Školy a školky mohou tuto akci také využít k preven  vně výchovné činnos  . 

Více informací naleznete u nás na webových stránkách:     www.hzscr.cz/vysocina

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
srdečně zve na akci

od 4. května do 6. května 2017
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Měsíc únor a březen je období, kdy 
zima ztrácí svoji sílu a jaro se připra-
vuje usednout na trůn. Ale je to i čas 
maškarních karnevalů. Tedy období 
rados  , veselí, zvířecích, nadpřiro-
zených a pohádkových bytos  . Tak 
tomu bylo i v malé obci Dolní Rozsíčka. 
V místním kulturním domě se sešly 
vskutku originální, různorodé a pes-
trobarevné postavičky. Nelze jedno-
značně vůbec říci, kdo oslnil nejvíce. 
Zda zástupci zvířecí či pohádkové říše. 
Nebo umělá inteligence? Ale na tom 
ani trošku nezáleželo. Všichni zde měli 

Ač se to zdá neuvěřitelné – a nám 
opět nezbývá, než si povzdychnout, 
jak ten čas le   – letos už akce „Bystřic-
ko čte dětem“ slaví desáté výročí. My 
jsme na Dolní Rožínce slavili vlastně 
dvakrát – sešli jsme se to  ž ve středu 
8. března 2017 – tedy na Mezinárodní 
den žen. Paralela čistě náhodná? Kni-
hy – stejně jako tento svátek –  jako by 
už mnohdy patřily minulos  , válcuje 
nás moderní technika se všemi svými 
vymoženostmi, MDŽ se pomalu ztrácí 
někde v propadliš   dějin. 

Naše akce „Rožínka čte dětem“ 
vypukla v odpoledních hodinách a zá-
jem dě   a veřejnos   naprosto překo-
nal naše očekávání. Ale asi není divu, 
vždyť k nám přijel „číst“ pan Zdeněk 
Junák, člen Městského divadla v Brně, 
herec známý z televizní obrazovky, ale 
i rozhlasového éteru. Prožili jsme po-Dne 8. 4. 2017 se od 9-16 hod. uskuteční v KD Dolní Rožínka tradiční jarní 

setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a prodejci. Dě   i dospělí budou mít mož-
nost si v připravených dílničkách vyrobit předměty vztahující se k jaru.  Společně 
nakouknout pod pokličku lidem, kteří předvádí stará řemesla, uplést si netradič-
ní mrskačku, nakoupit dárečky, zhlédnout vystoupení národopisného souboru 
Groš, zazpívat jarní písničky, ochutnat velikonoční pokrmy. Nebo se jen jarně 
naladit ve společnos   lidí, kteří mají stále chuť udržovat naše krásné tradice. 
Součás   bude soutěž O nejchutnějšího beránka.

Firma Crhák Dolní Rožínka nabídne možnost zakoupení zahradních deko-
rací z keramiky.                                                                                    Těšíme se na vás! 

Naše mateřská škola velice ráda 
seznamuje dě   s lidovými zvyky 
a tradicemi. Výjimku netvoří ani 
období masopustu. Vždy o maso-
pustním úterý se dě   vydávají ve 
vlastnoručně vyrobených maskách v 
čele s medvědem vesnicí, aby míst-
ním obyvatelům zpestřily tento den 
a připomněly starou tradici maso-
pustního veselí. Po cestě dě   zpívají 

Začátkem měsíce března proběhl ve školní družině v Prose  ně projekt "Znám 
svou obec". Dě   dostaly pracovní listy, do kterých měly doplnit údaje. Proto 
jsme navš  vili Obecní úřad v Prose  ně, kde jsme se dověděli např. počet obyva-
tel, domů, kolik let je nejstaršímu a nejmladšímu občanovi apod.

Další úkoly jsme plnili na vycházkách. Dě   měly zjis  t např. otvírací dobu poš-
ty, jména ordinujících lékařů, jméno pana starosty. Na dalších vycházkách jsme si 
všímali dopravních značek v obci a říkali jsme si, co znamenají. Také jsme pořídili 
fotografi e důležitých míst v obci: obecního úřadu, pošty, obou farních úřadů, 
katolického i evangelického kostela, knihovny, ordinace lékaře, sběrného dvo-
ra, prodejny potravin a sportoviště. Vy  skli jsme si zvětšenou mapu obce a tato 
místa jsme na ní vyhledali a označili.

                                                                           Blanka Hlaváčková - vychovatelka 

Maškarní karneval na Dolní Rozsíčce

JARNÍ VÝSTAVA

Jak jsme na Rožínce četli už podesáté

hodové, pohádkové odpoledne plné 
humoru, písniček a veršů Josefa Kai-
nara, jehož Zlatovlásku nám pan Junák 
přednesl, jak je jeho zvykem, zcela mi-
strovsky. Mohli bychom se také pova-
žovat za staré známé – do Městského 
divadla v Brně jezdíme s našimi žáky 
pravidelně, např. v květnu vyrazíme (už 
poněkolikáté) na představení My Fair 
Lady (ze Zelňáku) – takže se třeba s pa-
nem Junákem opět uvidíme…  

Z nezapomenutelného odpoledne 
jsme si odnesli spoustu zážitků, ale zá-
roveň jsme si i všichni připomněli, jak 
příjemné je setkávání s knihou a litera-
turou.  Poděkování patří nejen všem, 
kteří akci zorganizovali, ale i sponzorům 
– především obci Dolní Rožínka – bez 
jejichž fi nanční pomoci bychom se 
neobešli.  Děkujeme a za rok se těšíme 
opět na viděnou … 

svoje místo, všichni byli zapáleni do 
her a soutěží, radovali se a tancovali. 
Těšili se z odměn, sportovních výkonů, 
nádherné tomboly a skvělého občers-
tvení. A nejen z toho, také z volnos  , 
neohroženos  , nespoutanos  , krásy 
a pohody, která čišela z každého oka-
mžiku. Byl to den, který jsme si užili, 
prožili podle svého, odnesli si spoustu 
vzpomínek a potkali  kamarády, dáv-
né přátele. Opět jsme se všichni sešli, 
a to není málo. Poděkování patří všem, 
kdo se podíleli na přípravě a konání 
celé akce.                      Ivana Křenková

Masopust v Olešínkách

Znám svou obec

žertovné písničky a typické maso-
pustní popěvky za doprovodu ryt-
mických nástrojů. Odměnou jim pak 
většinou bývají nejrůznější sladkos   
a dobroty, ale také peněžní dary.

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří u svých domovů dě   
přivítali a obdarovali. Jako učitelky 
mateřské školy chceme poděkovat za 
shovívavost vůči našim „výmyslům“.

Byst icko te 
d tem 2017
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Hudebník, publicista, esejista a 
spisovatel VLADIMÍR MERTA nám 
četl a vyprávěl 8. března 2017 ze své 
knihy VÝHODA PODÁNÍ, dětského 
románu o tenise.

Vysvětlil dětem, co je to tenis, co 
je to podání a také jim vše předve-
dl. Jeho vyprávění a čtení se líbilo 
nejen dětem, ale i dospělým. Po 
přečtení ukázky spolu všichni dis-
kutovali a také se od pana Merty 
dozvěděli, jak to bylo s napsáním 
jeho knihy a dostali  drobné rady 
pro případ, že by začali také sami 
psát. Věříme, že to alespoň zkusí. 
Nakonec kolem pana Merty stá-
la řada zájemců a pan Merta jim 

SKDN Smrček pořádá zájezdy autobusem do Budapeš   - 22. 4. 2017 
(cena 870 Kč + forinty na vstupy) a do Rakouska – Údolí Wachau - 13.5. 

2017 (cena 570 Kč + vstupy v eurech). Bližší informace: 723 800 537.

V sobotu 11. 3. se konal ve Věžné již 5. ročník koštu ovocných pálenek. Vybí-
ralo se z 29 vzorků slivovice a ze 7 vzorků ostatních druhů ovoce. Přítomní hosté 
měli poznat, o jaký druh ovoce se jedná. Ne všem se to podařilo, ale že jsou 
místní degustátoři odborníci na slovo vza  , dokázali  m, že již tře   ročník po 
sobě zvolili stejného vítěze. Až po vyhlášení výsledků ale zjis  li, že se opět  jedná 
o pana Zdeňka Honka ze sousední Rožné. Protože ale druhé a tře   místo obsadili 
místní borci, bylo mu vše odpuštěno. Již dnes se těšíme na příš   ročník.

J. Vrbka

Ženy ve Věžné slavily MDŽ
Akční ženy ve Věžné se rozhodly, 

že obnoví tradici oslav MDŽ. A tak 
v sobotu 4. března pozvaly všechny 
dívky, ženy, maminky a babičky z Věž-
né, Jabloňova a Pernštejnských Ja-
novic do místního kulturníko domu. 
Program oslavy vymyslela a s dětmi 

nacvičila paní Blanka Dvořáková, 
samozřejmě nechyběla tradiční ky-
 čka, zákusky, chlebíčky a víno. Celý 

večer k dobré pohodě zněla harmo-
nika, u které se ženy dobře bavily a 
aby to byla oslava se vším všudy, tedy 
i s tancem, tak v pozdějších hodinách 

pozvaly i své drahé 
polovičky.

Nezbývá než po-
děkovat paní uči-
telce Dvořákové, 
dětem za krásné 
vystoupení i všem 
organizátorkám. 
Doufáme, že se 
z této povedené 
akce stane v naší 
obci tradice.

P. Pokorný

Košt ovocných pálenek ve Věžné

Ve Zvoli četl Merta

Měsíc březen přinesl do Základní 
a Mateřské školy v Rožné spoustu veselí 
a zábavy. Nejdříve se ve středu 1. března 
prohnal naší školou masopustní prů-
vod. Veselý houf masek vedený panem 
farářem, kde nechyběl ani medvěd 
Brúna, ženich s nevěstou nebo Smrt-
ka, prošel kuchyní, školkou, třídami, až 
konečně zakotvil v družině. Zde vypo-
čítal hříchy zlobivého žáčka Masopusta 
a vyřkl neúprosný ortel – musí společ-
ně se všemi dětmi přísahat, že už ne-
bude zlobit, jinak se promění v kámen.  
Za odměnu si pak všichni pochutnali na 

BAREVNÝ BŘEZEN

výborných vdolečcích naší paní kuchař-
ky. V neděli 5. března se uskutečnil maš-
karní ples, který se velmi vydařil zvláště 
díky bohaté tombole. I zde si každý užil 
plno zábavy, tance a soutěží. A aby ne-
bylo pochyb o tom, že končí nadvláda 
bílé paní Zimy, vyhlásili jsme jako každý 
rok Barevný týden. V pondělí jsme přišli 
oblečení v oranžové, v úterý v modré, 
ve středu v červené, ve čtvrtek ve žluté 
a v pátek, protože byl Green Day, v zele-
né barvě. Jaro už je opravdu za dveřmi 
a moc se na něj těšíme.

ZŠ a MŠ Rožná

OBEC ZVOLE
  Mojmír S t a r ý – starosta obce

Zvole 107, 592 56 Zvole nad Pernštejnem
Tel.: 566 567 165,  773 987 891

Starosta obce Zvole vyhlašuje  na základě  § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v 
souladu vyhláškou  MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, 

Konkursní řízení na funkci ředitele/ ředitelky
Mateřské školy Olešínky, 

příspěvkové organizace, IČO: 750 22 095
okr. Žďár nad Sázavou

Olešínky 41, 592 51 Dolní Rožínka

Předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

- předpoklady pro výkon činnos   ředitele/ ředitelky školy a odborná 
kvalifi kace podle zákona  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále všeobecná 
znalost školských předpisů a školské problema  ky,  znalost českého jazyka 
(ve smyslu § 4 zákona), zdravotní způsobilost, bezúhonnost, 

organizační a řídící schopnos  . 
Předpokládaný nástup do funkce ředitele – ředitelky mateřské školy 

1.srpna 2017

Pro více informací ohledně podmínek, požadavků na pozici, 
předkládaných dokumentů a termínu možného nástupu najdete na 
webových stránkách obce Zvole: h  p://www.zvolenadpernstejnem.
cz/uredni-deska/zprávy a na webových stránkách Mikroregionu 
Bystřicko: h  p://www.bystricko.cz/volna-pracovni-mista/

Termín podání přihlášek je do 28. 4. 2017 do 12:00 hodin!

Milí předškoláci srdečně Vás zveme na 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU!
Zápis se bude konat ve středu 5. dubna 2017 

od 14.00 hodin do 17. 00 hodin v naší školičce -ZŠ ZVOLE.

Budeme si spolu povídat, malovat a prozkoumáme tajemnou cestu 
v pohádkovém lese v doprovodu Ferdy Mravence. Vezmi si s sebou prosím 

své rodiče a popros je, ať nezapomenou vzít Tvůj rodný list.
Budeme na Tebe čekat a už teď se moc těšíme.

Pedagogové Základní školy Zvole.

„Proč naše školička? Více na 
h  p://www.skolazvole.cz/proc-nase-skolicka/“

ochotně dal svůj autogram.
Za ZŠ Zvole H. Vítová

Byst icko te 
d tem 2017
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Prezentace regionu na zimních veletrzích cestovního ruchu
První tři měsíce v roce jsou ve 

znamení oblíbených veletržních 
prezentací cestovního ruchu, které 
dávají jak regionům, tak podnika-
telům v oboru možnost představit 
svou nabídku, novinky a témata na 
nadcházející, převážně letní turis  c-
kou sezónu. Des  nační společnost 
Koruna Vysočiny se v rozmezí led-
na – března 2017 zúčastnila nebo 
par  cipovala na 5 zahraničních 
a 2 domácích veletrzích, a na dal-
ších 3 domácích se ještě prezentovat 
bude. 

10. – 15. 1. 2017 hos  l nizozem-
ský Utrecht veletrh Vakan  e, který 
je ve své zemi největším s tématem 
cestovního ruchu. Česká republika 
je pro holandské návštěvníky oblí-
benou des  nací, a proto se zde tra-
dičně prezentuje region Bystřicka 
i s materiály z okolních regionů. 

Ve spojení s prezentací České re-
publiky jako partner České centrály 
cestovního ruchu Czechtourism 
a Krajské agentury Vysočina Touri-
sm se Koruna Vysočiny prezentova-
la i na dvou největších středoevrop-
ských veletrzích 12. - 15. 1. 2017 
Ferienmesse Wien a 26. – 29. 1. 
2017 ITB Slovakiatour Bra  slava. 

Prostřednictvím ak  vit Vysočina 
Tourismu pak dospěly materiály 
Koruny Vysočiny i na veletrh F.RE.E. 
Műnchen ve dnech 22. - 26. 2. 
2017, který je významný pro cesto-
vání, rekreaci a volný čas s poptáv-
kou po příhraničních regionech 
Česka, a vhodný pro regionální pre-
zentaci. A dále par  cipujeme skrze 
Czechtourísm a Vysočina Tourism 

8. - 12. 3. 2017 na veletrhu ITB Ber-
lín, který je největší a jeden z nej-
pres  žnějších veletrhů cestovního 
ruchu v Evropě s návštěvnos   okolo 
180  s. hostů

Jako jeden z hlavních partnerů 
krajské agentury Vysočina Tourism 
jsme spolutvořili prezentační stá-
nek Vysočiny na veletrhu Holiday 
World v Praze ve dnech 16. – 19. 2. 
2017. Prezentace Koruny Vysočiny 
se zde soustředila na představení 
regionu jako místa zážitků repre-
zentovaných unikátními památka-
mi a příležitostmi ke sportu i zába-
vě pro všechny generace. 

S vlastní prezentací regionu Ko-
runy Vysočiny jsme byli jako jediní 
zástupci z Kraje Vysočina na tradič-
ním regionálním veletrhu Dovole-
ná a region ve dnech 3. - 5. 3. 2017 
v Ostravě. I přes větší vzdálenost 
od Vysočiny se náš region těší po-
zornos   a oblibě obyvatel Ostrav-
ska, odkud rádi za svou dovolenou 
do našich čistších končin vyrážejí. 

Nabídka regionů východní čás   
Vysočiny uspokojuje tradičně nej-
větší návštěvnický zájem o  py na 
cyklis  ku a výlety nebo dovolenou 
s dětmi. Pro obě poptávané oblas   
můžeme nabídnout širokou šká-
lu možnos  , která je nyní uceleně 
představována za všechny regiony 
dohromady. Pro tento účel byly vy-
dány veletržní mininoviny v češ  ně 
(Výletní  py), němčině (Urlaubs  -
pps) a anglič  ně (Holiday & Trip 
Tipps), které prezentovaly vedle 12 
vy  povaných TOP turis  ckých cílů 
Koruny Vysočiny i přehledný celo-

roční kalendář hlavních akcí v roce 
2017, a 4 okruhy turis  cké nabídky, 
ve kterých bude návštěvník regionu 
zcela uspokojen – výlety v přírodě, 
turis  cké atrak  vity, regionální gas-
tronomie a  py pro rodiče s dětmi.  

Pozornost návštěvníků tradič-
ně přitahuje do regionu památka 
UNESCO poutní kostel sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře a histo-
rický skvost hrad Pernštejn. Příjem-
ně jsou pak překvapeni novinkami 
v nabídce turis  ky, kterou repre-
zentují např. Muzeum nové gene-
race na Zámku Žďár, rozhledna na 
Fajtově kopci u Velkého Meziříčí 

nebo via ferraty ve Víru v údolí řeky 
Svratky. Zejména na znovu rostou-
cí zájem o pěší výlety v přírodě, 
pro které má náš region exkluzivní 
podmínky, reaguje Koruna Vysoči-
ny prezentací nabídky  pů na pěší 
túry a map, které mají regiony zpra-
covány v přehledných brožurách.

Vedle informací jsme na domá-
cích veletrzích dali možnost ná-
vštěvníkům i region ochutnat jed-
nak výčepem piva z nabídky malých 
regionálních minipivovarů, a také 
nabídkou prodeje regionálních vý-
robků.

   Koruna Vysočiny 
destinační management turistické oblasti 

Centrum pro zdravotně pos  žené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár n. S. 

Informace pro spoluobčany 2017 
Nabízíme následující služby

Poskytujeme informace o jiných ne-
ziskových organizacích, svazech a  klu-
bech, které sdružují osoby s konkrét-
ním zdravotním pos  žením nebo po-
skytují jiné služby pro zdravotně po-
s  žené a seniory. Informujeme o dáv-
kách, příspěvcích, výhodách a slevách.

Poskytneme poradenství ohledně 
průkazů OZP, jejich platnosti a výhodách 
z nich plynoucích, dále parkovacích prů-
kazů, příspěvku na  péči a  jeho využití, 
hodnocení a posuzování úkonů péče, 
příspěvku na mobilitu, pomůcek pro 
osoby se zdravotním postižením, mož-
nosti získání příspěvku na nákup auto-
mobilu a  úpravu koupelny a za jakých 
podmínek lze tyto příspěvky získat. Po-
dáme informace o invalidních důcho-
dech, možnos   získání sociální služby, 
zaměstnávání zdravotně pos  žených 
osob, příspěvku na bydlení, slevy na te-
lefon, plyn, elektřinu, na které mají 
osoby se zdravotním pos  žením právo.

Pomáháme s vyplněním různých 
 skopisů, vypisováním žádos  , se-

psáním odvolání a námitek pro   roz-
hodnu   o  zamítnu  . 

CZP je distributorem euroklíčů. 
Euroklíče rozdáváme klientům, kteří 
splňují kritéria daná NRZP ČR, která je 
nositelem projektu. 

Na CZP máme: 
• Psychologickou a Pedagogicko-

-psychologickou poradnu pro do-
spělé a dě  . 

• Právní poradnu. Pro klienty centra 
poskytovány zdarma.

• Půjčovna rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek… 
Zapůjčujeme mechanické invalid-

ní vozíky, nástavce na WC, toaletní 
křesla, různé typy chodítek, schodo-
lezy. Cena za zapůjčení pomůcky se 
pohybuje v rozmezí 3-15 Kč za den 
podle pořizovací ceny pomůcky. 

Rehabilitačně ozdravný pobyt 
k moři do Bibione v Itálii se letos 
uskuteční v září. Zájezd je vhodný 
pro osoby se zdravotním pos  žením, 
rodiny s dětmi a seniory.
Kontakty:
tel.: 566 625 703, mob. 605 353 612,
e-mail: czp.zdar@volny.cz
vedoucí: Květoslava Růžičková
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

775 555 830, 775 555 831

INZERCE

Občanská poradna při Portimo, o.p.s.

 bezplatné odborné poradenství 
 v 18ti různých oblastech

  v roce 2016 využilo poradnu 
 1 198 klientů s 1 992 dotazy

  téměř polovina dotazů se týká 
 dluhové problematiky

  občanská poradna pomáhá zdarma 
 se sepisováním návrhů na oddlužení

Projekt „Cesta z pasti IV“ 
je podpořen grantem 
Fondu Vysočiny.
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INZERCE

 
Požadujeme: 
- praxe min. 5 let, zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství výhodou 
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ výhodou, není podmínka 
- samostatnost  a spolehlivost, zodpov dný p ístup k práci 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  

- nadstandardní finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
- p es asová práce spíš výjimkou 
- jistotu práce u stabilní firmy 
Termín nástupu:  

-   dohodou (možno ihned) 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500, 602 759 601 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

 
 

 
 

 ZEDNÍKA

hledají do stálého pracovního pom ru


