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OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU 
I TROCHU JINAK

V Bystřici nad Pernštejnem 
bylo připomenuto 98. výročí 
vzniku ČSR tradičně položením 
květin k pomníku prezidenta 
Osvoboditele Tomáše G. Masary-
ka. To společně učinili v předve-
čer státního svátku starosta města 
Ing. Karel Pačiska a tajemnice 
MěÚ JUDr. Eva Špatková.

Trochu netradiční akcí ke stej-
nému výročí pak byl sponzorský 
počin fi rmy SPH stavby s.r.o., a to 
založení javorové aleje na měst-
ském pozemku mezi bystřickým 
vlakovým nádražím a průmyslo-
vou zónu. Za účasti starosty měs-
ta, tajemnice úřadu a jednatelů 
fi rmy SPH stavby s.r.o., Ing. arch. 
Petra Horáčka a Ing. Radka Po-
spíšila tak byly vysazeny na dvě 
desítky javorů klenů. Alej, která 
časem přirozeně oddělí železnič-
ní koridor od průmyslové části 
města, dostala název Ela.
  -HJ-

Modernizace vodních nádrží
Již před rokem byl vypuštěn ryb-

ník Argentina a to z důvodu prů-
saků jeho hráze. V březnu t.r. rada 
města schválila fi nanční prostředky  
na odborné posouzení a zpracová-
ní návrhu řešícího průsaky hrází. 
Posudek byl zpracován a jeho zá-
kladním výstupem je doporučení 
zrealizovat drenáž v délce cca 135 
metrů, kterou bude odvodněna pata 
hráze podél silnice. Jedná se o opat-
ření jednoduché a relativně levné, 
které dává vysokou jistotu, že bude 
vyřešen vzniklý problém. Opravy 
proběhly v podzimních měsících a 
nyní se již rybník napouští.

Rada města se na své schůzi také 
zabývala možností dotace z mini-
sterstva zemědělství na výstavbu, 
obnovu a modernizaci vodních ná-
drží, přičemž byli vytipováni dva 
vhodní adepti na podání žádosti 
o dotaci. Prvním je horní rybník 
v Domaníně u Borovinky. U toho-
to rybníka by došlo k odbahnění, 
opravě výpustného zařízení, vý-
stavbě přepadu na stoletou vodu a 

zpevnění hráze. 
Ve druhém případě by se jed-

nalo o rybník nový. Současně 
s Novými Dvory získalo měs-
to  i nemalé polnosti, z nichž se 
část nachází v k.ú. Vojetín. Jeden 
z těchto pozemků je kvůli trvalé 
podmáčenosti nevhodný pro jaké-
koliv zemědělské využití. Proto se 
nabízí (v souladu s územním plá-
nem) vystavět na tomto pozemku 
nový rybník. V těsném sousedství 
již existuje rybníček, který město 
také nabylo do vlastnictví a též by 
si zasloužil odbahnění a obnovu. 
I tento rybník chce město zařa-
dit do dotace, avšak podmínkou 
je dořešení vlastnických vztahů, 
protože rybník mírně přesahuje na 
sousední soukromý pozemek.

V obou případech rada schvá-
lila, aby majetkový odbor zahájil 
projekční práce s cílem podat žá-
dost o dotaci (80 % výše dotace) 
s termínem realizace v roce 2018.

Josef Vojta
místostarosta

V pátek na svatého Martina pro-
běhlo v erbovní místnosti městského 
muzea tradiční vítání nových občán-
ků města Bystřice nad Pernštejnem. 
Za účasti svých maminek a tatínků 
bylo přivítáno celkem 12 nových ob-

Vítání občánků 2016
čánků. Na slavnosti vystoupily děti 
z mateřské školy s pásmem písniček 
a básniček a přispěly tak k dobré ná-
ladě všech. V letošním roce bylo při-
vítáno již 97 nových spoluobčanů.

-red-

Prostor pro nový
možný rybník
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INZERCE WERA

Wera Werk s.r.o.

www.werawerk.cz

Milujeme inovace.
Milujeme design.
Milujeme rock.

 

www.werawerk.cz.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2016

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

Úmrtí

Narození

Jubilanti

26.6. Kristýna Koudelková
13.8. David Hloušek
20.8. Eva Malúšková
22.8. Lukáš Zítka
26.8. Anna Marinčová
  2.9. Daniel Kratochvíl
  9.9. Martin Svoboda
  9.9. Kryštof Pištěk
15.9. Jan Březina
16.9. Libor Sázavský
20.9. Daniel Huserek
21.9. Tomáš Kubík
 

PROSINEC 2016
Anežka Navrátilová 89 let
Jaroslav Straka 80 let
Josef Štourač 80 let
Marie Dvořáková 75 let
Josef Pech 75 let
Jiří Šibor 75 let
Zdeněk Hovorka 75 let
František Koktavý 70 let
Josef Zemach 70 let
Alena Pučanová 70 let
Jan Juda 70 let
Jaruška Svobodová 70 let
Libuše Žáčková 70 let

  9.10. Zdeňka Grochová 74 let
16.10. Ondřej Janečko 65 let
18.10. Olga Kellnerová 84 let
18.10. Jiří Uhlíř 64 let

ZMĚNA TERMÍNU DOVOZU 
NOVIN BYSTŘICKO

uzávěrka dovoz

prosinec 2016  

5. 12. 2016 13. 12. 2016

leden 2017
13. 12. 2016     3. 1. 2017

Pokud Váš příspěvek (inzerát) 
nepřijde včas (do uzávěrky), převe-
deme příspěvek (inzerát) do dalšího 
čísla Bystřicka. Proto bude třeba si 
tentokrát termíny uzávěrky hlídat!

Od ledna 2017 budou vycházet už 
první týden v měsíci. 

Turistické informační centrum 
v Bystřici n. P. bude 16. prosince 
2016 pro veřejnost uzavřeno z dů-
vodu malování.                    -red-

Nemám zrovna dobrý pocit z toho, 
že mezi námi jsou lidé, co se domní-
vají, že mohou vše a vše je jejich. Ať 
už jde o věci soukromé či obecní, ve 
městě či na vsi, nebo i ve volné příro-
dě. Ani nezáleží na titulu či dosaženém 
vzdělání. Vandalové a hlupáci jsou 
všude a myslí si, že oni jsou ti nejchy-
třejší. Ona totiž hloupost člověku brání 
v tom, aby si uvědomil, že je hloupý.

Už v dřívějších dobách si dva Něm-
ci mysleli, že vše je všech. Dali hlavy 
dohromady a vymysleli komunismus 

plný klukovin. 
I u nás se tento režim ujal, ale v Sa-

metové revoluci se komunisté vzdali 
nároku na plnou moc. 17. 11. 1989 
režim komunistické strany tvrdě za-
sáhl při studentské revoluci, od níž 
bychom se měli cítit svobodní, neboť 
„NEJSME JAKO ONI!“ Ale blbost 
je věčná a kolikrát před ní zdravý ro-
zum raději ustoupí.

Řekněte sami na uvedené příkla-
dy:

Jste obyčejní občané malé vesnič-

ky a na hranici svého a obecního po-
zemku vybudujete menší zahrádku 
pro zvelebení svého okolí. Jiní spo-
luobyvatelé ji rozeberou, jako by to, 
co se nachází na obecním pozemku, 
bylo všech a každý s tím mohl naklá-
dat dle svého rozumu a uvážení. Tak-
že vy se staráte o vzhled svého okolí 
a sousedé jej zničí, či vám dokonce 
dokáží i vyhrožovat.

Stejně tak i nový zákon o dodržo-
vání „nočního klidu“ připomíná růz-
ným občanům spíše „stanné právo“ a 

Z REDAKČNÍ POŠTY K ZAMYŠLENÍ…
vadí jim sousedé navštěvující místní 
hostince.

Matkám a především jejich dě-
tem se ze společných prostor domů 
ztrácejí hračky a jiné potřeby a nikdo 
není dostižen.

Ke všemu i Památka zesnulých či 
blížící se Vánoce nahrávají různým 
krádežím na hřbitovech či jiných pi-
etních místech.

Opravdu máme být na co pyšní?
Opravdu se máme stále bát? 

-MM-
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RŮZNÉ

Dejte pokoj, nejsem žádná socka!
Jako sociální pracovník se setká-

vám s tím, že pod názvem Sociální 
rehabilitace je těžké si něco předsta-
vit. Chápu to. Proto se na následu-
jících řádcích pokusím spojit teorii 
s praxí. Tedy představit konkrétní 
případy z praxe uživatelek a uživate-
lů služby Sociální rehabilitace. S čím 
klienti přichází, jak bychom mohli 
být klientům podporou.

Letáček na mě svým vyzývavým 
textem chrlí řadu informací: 
• posláním služby je podpora lidí na 

cestě rozvoje, k samostatnosti a zís-
kání zaměstnání

• služba je určená lidem s pohybo-
vým omezením, mentálním posti-
žením a chronickým onemocně-
ním ve věku 16 - 64 let

• služba je bezplatná

Po nějaké době se rozhodl vše 
změnit. Získal kontakt na bezplatnou 
službu Sociální rehabilitace Ligy vo-
zíčkářů. Zavolal a domluvil si schůz-
ku se sociálním pracovníkem.

Já osobně jsem na první schůzce 
nebyl, byl tam kolega. Po schůzce mi 
kolega volá a povídá: „Mám pro tebe 
klienta, chce se naučit jezdit na elek-
trickém vozíku po městě, dostat se do 
zaměstnání a začít pracovat. Měl by si 
zájem s ním spolupracovat?” „Jasně, 
měl!”

Zavolal jsem tedy klientovi a do-
mluvili se na schůzku. Pověděli jsme 
si, jaké jsou naše možnosti, čeho chce 
klient dosáhnout a také, jak dlouho by 
to mělo trvat a jak často budeme spo-
lu pracovat. A začali jsme. Vyjeli jsme 
za zdi areálu. Představil jsem klientovi 
různé druhy nerovností a povrchů, bez-

Pe uj doma a s námi

• témata: bydlení, motivace, aktivita, 
nezávislý život, sebeprosazování, 
komunikace, osobní rozvoj kou-
čing, hledání práce, samostatnost ... 

Teorie je za námi. Teď praxe.
Mezi mými klienty je jeden pán. 

Oslovil mě, protože již nechtěl zů-
stávat doma.  Půlku života chodil po 
svých, pracoval od rána do večera, 
měl ženu, rodinu. Po operaci zůstal 
na elektrickém vozíku. Nechodí. 
Kvůli celodenní péči musel zůstat 
v zařízení, které tyto služby nabízí. 
Bez rodiny, bez práce. Zůstal na po-
koji s o generaci starším pánem. Hla-
vou mu běhal konec života. Že nic 
nezvládne, nic nemůže. Občas si na 
elektrickém vozíku vyjel na zahradu. 
Být sám. Dívat se na přírodu. Roz-
mýšlet co dál. 

bariérové sjezdy chodníků, ale také, jak 
sjíždět bariérový chodník. Nechal jsem 
klienta si vše samostatně vyzkoušet. 
Jakmile pocítil nejistotu, řekl mi, já 
přiskočil a jistil jsem klienta, aby se cítil 
v bezpečí, aby z vozíku nevypadl.

Postupně jsme zvětšovali trasu. Já 
nachodil kilometry v městském teré-
nu, klient získal zkušenosti a znalosti 
nových tras. Dále nás v našem plánu 
čekalo dopravování MHD. Nebylo 
to jednoduché, ani pro mě ani pro kli-
enta. Byli jsme oba vystrašení, přeci 
jen v ostrém provozu využít autobus 
a to ještě na elektrickém vozíku není 
lehká záležitost. Klient ode mě obdr-
žel mnoho instrukcí ohledně pohybu 
v autobusech, trolejbusech a tram-
vajích. Avšak jak si to vyzkoušet? 
Kde najít volný autobus bez lidí, bez 
nervózního řidiče, bez stresujícího 
ruchu, bez mnoha očí, vyčkávající, 
až ten vozíčkář nastoupí a nezdržuje.

Po několika hodinách trénování 
jsme šli vyzkoušet vjezd do auto-
busu. Při příjezdu autobusu klient 
znejistěl. Ze stresu a napětí dělal 
zmatené pohyby vozíkem a vjezd do 
autobusu se stal každou chvílí složi-
tější a složitější. Klienta jsem se tedy 
rozhodl podpořit slovy: „Pomaličku, 
máme čas.” Ani jsme se nenadáli 
a klient stál s vypnutým vozíkem 
v autobuse, řidič zavírá dveře a vy-
jíždíme. „To je všechno?” Zeptal se 
mě. „No jasně,” s úsměvem jsem 
odpověděl. Klient se na celý autobus 
rozesmál. Stres a strach byly ty tam.

Takto jsme postupovali v pokořo-
vání nových a nových překážek. Až 
jsme se dostali před budovu, kde si 
klient sám sehnal zaměstnání. Trasa 
nebyla nijak dlouhá. Klient zná tedy 
trasu, zná i budovu, kam bude do-
cházet. Splnili jsme cíl. S klientovým 
nasazením jsme to zvládli za měsíc. 
A jak spolupracujeme teď? Klient již 
dokáže pracovat samostatně, a proto 
jsme se domluvili, že zůstaneme ve 
spojení. Vím, že pracuje na tom, aby 
se dostal domů ke své rodině. Pracuje 
na tom, aby mohl pokračovat ve svém 
životě i z křesla elektrického vozíku. 

Po tomto příkladu je důležité zmí-
nit, že nejsme servis, neděláme úkoly 
za naše klienty. Podporujeme klienty, 
aby zvládli své stanovené cíle samo-
statně. Silnou stránkou naší služby je 
čas, který můžeme a chceme strávit 
s našimi klienty nad jimi stanovený-
mi úkoly. Pracujeme i v terénu, tedy 
ulicích měst (mhd, instituce, uřady) 
a u klientů doma (vaření, domácí 
práce, rozpočet …)

Případ je opravdu skutečný, avšak 
veškeré údaje jsou smyšlené, aby 
byla zachována anonymita. 

Martin Rác
terénní sociální pracovník 

- Sociální rehabilitace
tel. 702 023 071

email. martin.rac@ligavozic.cz
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návštěva Mikuláše má svá pravidla. 
Nejprve je třeba zajít za čerty, ti si ka-
ždého návštěvníka zváží na pekelné 
váze a podrobí ho dalším zkouškám. 
Kdo u čertů dobře pochodí, může 
zamířit do andělské vesničky, kde jej 
andělé proškolí ve věcech nebeských. 
S doporučením od andělů může malý 
návštěvník už rovnou za Mikulášem, 

Letošní akce se zúčastnily čtyři re-
staurace, které dohromady připravily 
více než 20 různých degustačních 
jídel. Mitrovsky restaurant si pro ná-
vštěvníky připravil menu složené 
téměř výhradně z hovězího masa, 
kterému vévodilo sušené hovězí s kře-
novou pěnou nebo tatarák. Restaura-
ce Eden netradičně sáhla i po hmyzu 
a doplnila tak své menu o tři jíd-
la s larvami potemníka brazilského 
a cvrčka banánového.

Roh hojnosti ovšem nebyl pouze 
o dobrém jídle, ale i dobrém pití. Na 
nádvoří centra se představily hned 
čtyři minipivovary se svými speciály 
a pivovar Eden nabídl k ochutnávce i 
dýňové pivo. Komu bylo zima, mohl 
se zahřát poctivou horkou čokoládou 
nebo kaštanovým latté. Akci dopro-
vodila i sklizeň stromu obžerství nebo 
Hubertova jízda.

Horácká vesnice se proměnila ve 
vesnici Halloweenskou. Areál zaplni-
li dýňoví strašáci a v chaloupkách se 
zabydlely strašidelné bytosti, které na-
bízely jak netradiční dílničky, tak po-

Na bystřický Eden zavítá 

Zveme všechny obyvatele města Bystřice nad Pernštejnem a okolí 
na akci Mikuláš a Vánoce na Edenu. V sobotu 3. prosince navštíví 
bystřický Eden Mikuláš s anděly a čerty, v neděli 4. prosince rozezní 
nádvoří nejkrásnější české vánoční koledy.

který jej po zásluze odmění. V zá-
meckém bydlení mohou děti s rodiči 
napsat dopis Ježíškovi, který každou 
hodinu odnese anděl přímo do nebe.

V neděli se atmosféra na Edenu 
promění v ryze vánoční. Na pódiu 
budou vystupovat pěvecké sbory 
s oblíbenými koledami, degustace 
nabídne staročeské vánoční pokrmy 
a chaloupky připomenou tradiční vá-
noční zvyky. Kromě známých tradic, 
se také dozvíte, proč u štědrovečerní 
tabule nesměla chybět sekerka nebo 
co znamenal řetěz obtočený kolem 
stolu. V chaloupkách si návštěv-
níci mohou vlastnoručně vyrobit 
drobné dárky a podarovat jimi své 
blízké. Případnou zimu zažene vá-
noční punč, svařené víno a pro řidiče 
i horký bio mošt. K ochutnání bude 
i vánoční štola, staročeský kuba nebo 
tradiční prvorepublikové jídlo, jímž 
jsou šneci s bylinkovým máslem. 
Edenský minipivovar podpoří vánoč-
ní atmosféru novým speciálem, me-
dovým pivem.

Akce Mikuláš a Vánoce na Ede-
nu se koná o víkendu 3. a 4. pro-
since 2016. V sobotu bude otevřeno 
do 13 do 18 hodin, v neděli od 10 
do 17 hodin. Po oba dva dny platí 
zvýhodněné vstupné.  

Více informací naleznete na 
www.centrumeden.cz.

Bystřický Roh hojnos   lákal na 
zvěřinu a hmyzí speciality 

Druhý ročník gastronomické akce Roh hojnosti představil návštěvníkům 
vybraná menu celkem čtyř restaurací. Základem jídel byly čerstvě skli-
zené podzimní delikatesy, zvěřina a v případě restaurace Eden i hmyz.

chutiny. Ve mlýně, kde byly k dostání 
krvavé muffi ny nebo pečené prsty 
paní mlynářky.

Sobotní akci pořádá centrum Eden 
ve spolupráci s Domem dětí a mláde-
že v Bystřici nad Pernštejnem a potě-
ší hlavně děti. Ve sklepeních bystřic-

kého Edenu se zabydlí čerti, Horácká 
vesnice se promění ve vesnici anděl-
skou a v zámeckém bydlení bude na 
děti čekat Mikuláš. Ale pozor, každá 

Průvod strašidel
V pátek 28. října v podvečer se na 

Dvořišti sešla opět nejrůznější stra-
šidla a nestvůrky, které se vydali na-
příč obcí, která se v ten okamžik pro-
měnila na strašidelnou říši. Cestou 
jsme mohli potkat Raráška, u které-
ho jsme zdolali překážkovou dráhu, 
skřehotavou Meluzínu či zapomnět-
livého Ducha. Většina strašidýlek 
poprvé a snad naposledy viděla Kle-
kánici, která zbloudilé děti uvěznila 
ve své chýši. Projít se strašidelným 
hradem si nenechali ujít ani dospě-
láci, kteří udiveně hleděli na Smrtku, 
Kostlivce či plápolajícího oběšence. 

Ten, koho nelapili pomatení vod-
níci do svých sítí, mohl ochutnat  
pochoutky připravené od místních 
maminek. Přestože si s námi poča-
sí pohrávalo, nakonec nám dovolilo 
zdárně splnit všechny nachystané 
zkoušky.  Kvůli schylujícímu se deš-
ti se však většina strašidýlek před zá-
věrečným fotografováním rozprchla 
ke svým domovům. Děkujeme všem 
strašidlům za jejich hojnou účast 
a především velkým z nich za to, že 
si umějí udělat legraci sami ze sebe 
jen proto, aby pobavily ty nejmenší!

KCH

Mikuláš s anděly a čerty
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Veřejné prostranství, věc veřejná

"Den stromů" na Bystřicku o týden dříve
Již čtvrtý podzim ožívá na jeden 

den Plevův lesopark za Karasínem 
projektovým dnem pořádaným pro 
školy Městem Bystřice nad Pern-
štejnem. Aktivitu žáků Základní 
školy Nádražní a studentů VOŠ 
a SOŠ zemědělsko-technické a je-

jich pedagogického doprovodu ne-
dokázalo zbrzdit 13. 10. 2016 ani 
drsné počasí. A tak se za pomoci pra-
covníků Lesního společenství obcí 
s.r.o. putovalo, měřilo, kontrolovaly 
výsadby, hledaly poklady, soutěžilo, 
posilňovalo a odměňovalo.

Atmosféru akce s dobrou nála-
dou všech přítomných a zejména 
vítězné pracovní skupiny (Kamila 
Houdková, Loren Bibisidisová, Ale-
na Kopecká, Lucie Křídlová, Karel 
Pročka, Lada Šťastná) Vám přiblíží 
náš malý fotografi cký seriál.

EZ

Veřejný prostor je to, co nás 
obklopuje, kde žijeme. To, že je 
veřejný, ještě neznamená, že si 
v něm každý může dělat, co chce. 
V Bystřici nad Pernštejnem máme 
to štěstí, že naše veřejná prostran-
ství jsou bohatá na zeleň. Byť se to 
nezdá, i zeleň je majetek. A majetek 
nás zavazuje se o něj starat. Město 
s péčí řádného hospodáře vydává 
každoročně peníze na to, aby tráv-
níky byly jak koberec, stromy byly 

bezpečné a záhony lahodily oku. Je 
to péče řízená, koncepční.

A pak vezme někdo „péči“ do 
svých rukou. V lepším případě si 
něco nahodile vysadí na obecním 
pozemku s úsměvným vysvětle-
ním: „Tady to nikoho není, aby to 
tady bylo hezké“. To, že pod povr-
chem může být uloženo technické 
vedení a že za 20 let bude ze saze-
ničky velký strom, neřeší. Bohužel 
zde máme i spoluobčany – vandaly. 

Jejich posledním kouskem v oblasti 
zeleně je zlomení stromku v parčí-
ku u MŠ Čtyřlístek. Jinan dvoula-
ločný – Ginkgo biloba zde byl vy-
sazen v roce 2011. Hodnota tohoto 
zapěstovaného stromku je vyšší než 
10 tis. Kč. Je to škoda jak fi nanční, 
tak sadovnická, protože jinan není 
v našem regionu moc rozšířený.

Naštěstí vztah k veřejnému pro-
stranství může vypadat i jinak. 
Místní společnost SPH stavby s.r.o. 

po dohodě s vedením města zajistila 
na své náklady výsadbu nové aleje 
na ulici Průmyslová. Od letošního 
října můžete vidět na obecním po-
zemku za vlakovým nádražím krás-
nou mladou alej, kterou tvoří 17 ks 
javorů klen. Děkujeme za takový 
počin a přejme si více osvícených 
lidí, kterým není veřejný prostor 
lhostejný.

Miloš Šibor

V loňském roce žáci naší školy 
odevzdali k recyklaci 16,50 kg drob-
ného elektra v rámci environmentál-
ního programu Recyklohraní, který 
prohlubuje znalosti v oblasti recykla-
ce a ochrany životního prostředí. Žáci 
sběrem elektronických předmětů 
a drobných elektrozařízení i nadále 
přispívají k ochraně životního pro-
středí. O jednoznačně pozitivních do-
padech programu vypovídá certifi kát 
environmentálního vyúčtování. Ten 
nám přesně vyčísluje, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody žáci díky recyklaci 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o kolik se nám podařilo snížit objem 
nebezpečného odpadu  a produkci 
skleníkových plynů CO

2
. Informace 

vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která se školami 
dlouhodobě spolupracuje na recykla-

Základní škola Bystřice n. P., Tyršova 106 přispěla k ochraně životního prostředí

ci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifi kátu Environmentálního 

vyúčtování společnosti ASEKOL 
tedy vyplývá, že jsme ve škole 
loni vytřídili 1 televizi, 0 monitorů 
a 16,50 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 0,40 MWh elektřiny, 
28,43 litrů ropy, 1,53 m3 vody a 0,01 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 0,07 tun CO

2
 a produkci nebezpeč-

ných odpadů o 0,32 tun.
Výsledek studie jednoznačně pro-

kázal, že zpětný odběr elektrozaří-
zení, i těch nejmenších, má nezane-
dbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy potřebných 
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou 

to impozantní čísla. Pozitivní zprá-
vou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 5 
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský 
dík. 

Studie LCA posuzuje sys-
tém zpětného odběru CRT 
televizorů, počítačových mo-
nitorů a drobného  elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do 
okamžiku fi nální recyklace  
jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako 

spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

 Anna Tomanová, 
koordinátorka EVVO
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Miloslav Hubatka otevřel cyklus 
seminářů pro pedagogy z Bystřicka

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Pedagogové z ORP Bystřice nad 
Pernštejnem měli možnost zúčastnit 
se semináře s panem Miloslavem 
Hubatkou, na téma Tvorba optimál-
ního kolektivu učitelů. Seminář, kte-
rý byl realizován v rámci projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání (MAP), se uskutečnil 27. října 
v prostorách městského úřadu. Pan 
Hubatka během semináře nastínil 
roli a postavení osoby učitele v dneš-
ní době, poskytl tipy a rady, jak si 
vybudovat důvěru nebo jak komu-
nikovat s různými typy rodičů, při-
čemž účastníci byli do výkladu ak-
tivně zapojováni. Tento seminář byl 
prvním ze série vzdělávacích akcí, 

které se uskuteční v rámci projektu 
MAP, při realizaci klíčové aktivity 
Budování znalostních kapacit. Další 
proběhne 24. listopadu a tématem 
tentokrát bude Čtenářská gramotnost 
pod vedením paní lektorky Ludmily 
Slánské. Více informací naleznete na 
www.bystricenp.cz/map

Semináře jsou otevřeny pro všech-
ny pedagogy, zájemce o vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let, rodiče i studen-
ty. S dotazy a náměty k seminářům 
se můžete obracet na Mgr. Lenku 
Víchovou lenka.vichova@bystrice-
np.cz a Bc. Petru Kurfürstovou petra.
kurfurstova@bystricenp.cz.

-PK-

V sobotu 5. 11. 2016 se uskutečnilo druhé sousedské setkání v Karasíně 
u bramborových specialit. Každý kdo se této akce účastnil, byl překvapen, 
co pochutin se dá připravit z brambor. O výrobky se postaraly některé místní 
ženy formou švédských stolů.Výběr ochutnávek mohl každý volit dle své 
chuti i očí. K dobré náladě přispěla skvělá káva, svařáček a pivečko. Těšíme 
se na další společné setkání.                                                                       LV

Sousedské setkání v Karasíně

A přišel podzim
Ptačí trylky posmutněly, barevné listí tiše padá 

k zemi, vítr se prohání v prázdných korunách stro-
mů, obloha potemní a příroda pomalu utichá…

Ale co to? Proč na školní zahradě MŠ Čtyřlís-
tek září tolik světýlek? To přišly děti s rodiči na 
každoroční „Uspávání broučků“. Celý týden děti 
pilně trénovaly, aby mohly broučkům zarecitovat, 
zazpívat a zatančit. Paní kuchařky děti odměnily 
perníkem a čajem a už se mohli všichni vydat na 
lampiónovou cestu. Nakonec ještě zazněla broučí 
ukolébavka, aby se všem broučkům dobře spalo a 
z jara nás zase přišli potěšit.

Kolektiv MŠ ČTYŘLÍSTEK
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Říjnové akce čtvrtých tříd 
aneb 

Jak jsme zdatní v praxi

Halloween na ZŠ TGM 
Tradičně na podzim si v naší škole připo-

mínáme svátek, který je původní a oblíbený 
v anglicky mluvících zemích – Halloween. 
Slaví se 31. října, tedy v předvečer našeho 
svátku Všech svatých a Dušiček. Děti si zdo-
bí své třídy duchy, strašidly, dýněmi, pavou-
ky. V hodinách angličtiny často vyřezáváme 
„Jack-o‘-lanterns“ – tedy dýňové lucerny. 

V pondělí 24. 10. se školní chodby zapl-
nily dětmi i odpoledne. Někteří žáci ze 4. až 
9. ročníků si připravili různé soutěže, ostatní  
děti pak plnily úkoly a soutěžily o ceny. Vi-
dět jsme tak mohli třeba let na koštěti, prolé-
zání pavučinou, skládání obrázků či pozná-
vání věcí po hmatu nebo vybírání „blech“ 

z kožichu divočáka. Ve velké tělocvičně si 
pak všichni s chutí zatancovali a dočkali se 
vyhodnocení svého snažení.

V úterý 25. 10. se škola rozezněla dětský-
mi hlasy i večer. Děti z 12 tříd se chystaly 
v naší škole přenocovat. A co se zde dělo? 
Hrály se hry, jedla pizza či popcorn, dovádě-
lo se v tělocvičně, zdolávala stezka odvahy 
(kterou tradičně a s radostí připravili naši de-
váťáci), sledovaly se fi lmy, povídalo se. Ško-
la neztichla téměř po celou noc, někdo usnul 
a spal až do rána, jiní vydrželi „ponocovat“. 
Už teď se na další halloweenské dny v naší 
škole moc těšíme!  

Eva Poláchová, ZŠ T. G. Masaryka                                                                                

Nejen ve školních lavicích a z učebnic se 
žáci učí. Říjen byl pro naše čtvrťáky měsícem, 
kdy si mohli na vlastní kůži vyzkoušet prak-
tické činnosti různého zaměření – činnosti 
zdánlivě jednoduché a přitom tolik důležité pro 
běžný život.

Nejprve se v úterý 11. října všichni žáci 
4. ročníku se svými třídními učitelkami vydali 
na Dopravní hřiště ve Žďáře nad Sázavou, aby 
si procvičili a upevnili základní pravidla bez-
pečného chování na silnici. Celý program byl 
rozdělen na dvě části. Teoretická část probíhala 
v odborné učebně, ve které si žáci „nanečisto“ 
osvojili základní pravidla silničního provozu, 
poznávali dopravní značení a názorně řešili 
imaginární dopravní situace na křižovatkách. 
Poté se přesunuli na hřiště a nabití teorií zkou-
šeli na zapůjčených kolech spletité problémy 
křižovatek, učili se odbočovat, objíždět pře-
kážku atd. Po počáteční „džungli“ se z malých 
„řidičů“ stávali šikovní a ohleduplní cyklisté.

Týden nato navštívily naši školu dvě mladé 
paní zubařky s připraveným vzdělávacím pro-
gramem o dentální hygieně. Žáci 4. - 6. ročníku 
si tak mohli ověřit, jak jsou na tom se svými 
teoretickými znalostmi i praktickými doved-
nostmi v oblasti zubní hygieny. Dozvěděli se, 
z jakých částí se zub skládá a jak o své zuby 
správně pečovat. 

Žáci si měli možnost prohlédnout různé dru-
hy zubních kartáčků. Slyšeli nejen rady, který 
kartáček je pro dětský chrup nejvhodnější, 
ale také jak kartáček správně držet, jak s ním 
v ústech pohybovat nebo kolik je potřeba pas-
ty ke správnému vyčištění. Na závěr si všichni 
správné čištění zoubků vyzkoušeli. Děkujeme 
oběma lékařkám za zajímavý a interaktivní 
program.

Tereza Milotová,  Alena Havelková,  
ZŠ T. G. Masaryka
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„Bombový“ zájezd bystřického gymnázia na sever Německa 
Startovali jsme z Bystřice nad 

Pernštejnem dne 27. 9. 2016 v 5:45 
hod. dvoupatrovým autobusem s 
pětasedmdesáti místy, který nám po-
skytla cestovní kancelář. Nutno po-
znamenat, že jsme se vešli jen taktak. 

Než jsme se rozkoukali, už jsme 
zastavovali v Praze, kde přistoupil 
náš pan průvodce, mimochodem svě-
taznalý pán. Všichni už jsme se moc 
těšili, jak vše půjde jako po másle, 
ale ještě než jsme překročili hranice 
s Německem, rozezněly se v autobu-
se telefony. Dle nejnovějších zpráv 
došlo v pondělí dne 26. 9. 2016 k vý-
buchu dvou náloží v Drážďanech. 
V rodičích doma zatrnulo a hned nás 
informovali, protože Drážďany měly 
být naší první zastávkou na území 
Německa. Nikdo nevěděl, co se bude 

dít – mineme Drážďany bez zastave-
ní? Naši profesoři byli ovšem dob-
ře informováni a ujištěni, že okruh 
naší prohlídky nijak nezasahuje do 
postižené části, a proto jsme měli 
příležitost kochat se drážďanskými 
měšťanskými domy, kostely, univer-
zitou, továrnou na cigarety, operou 
či porcelánovou zvonkohrou, galerií i 
restaurací, která vznikla z vozů první 
tramvaje. 

Tlačil nás čas, proto jsme se po-
dívali na většinu památek zvenku a 
hurá do Berlína. Zde jsme se nechali 
unášet jak ze souše, tak i z lodě ber-
línskými turisticky zajímavými mís-
ty. Následovala prohlídka východ-
ního Berlína, Berlínské zdi, slavné 
Fernsehturm i Reichstagu, včetně 
památníku obětem holocaustu. Pobyt 
v berlínské mládežnické ubytovně se 
všem za dvě zde strávené noci určitě 

vryl do paměti nejen díky vynikající 
a bohaté snídani, ale také díky svým 
různorodým prostorám. V Berlíně 
propukla již první den nákupní horeč-
ka, navštívili jsme totiž jeden z nej-
větších obchodních domů KaDeWe. 
Nákupní nadšení vyvrcholilo druhý 
den v rozlehlém Primarku. Doslova 
třešničkou na dortu se stala návště-
va čokoládovny, kde jsme zakoupili 
různé druhy čokolád za ceny téměř 
výrobní. 

Pokračovali jsme v cestě. Procház-
ka po Lüneburském vřesovišti jistě 
všechny okouzlila a zamířili jsme do 
Hamburku. Projeli jsme se lodí po 
Labi kolem přístavu. O dramatické 
záběry nakládání kontejnerů na vel-
ké zaoceánské lodě nebyla nouze. 
Nestíhali jsme mačkat spoušť našich 
fotoaparátů. Prohlídku města jsme 
museli z časových důvodů odložit na 
neurčito. 

Stále to ale nebylo vše, zamířili 
jsme do překrásného hanzovního 
města Lübeck s bránou Holstentor, 

cihlovou radnicí a jednou z nejstar-
ších marcipánoven v Německu. 
V Lübecku jsme přespali v mládež-
nických ubytovnách se skromnější 
výbavou, ale i to jsme zvládli s nad-
hledem a „levou zadní“.

Doslova poslední nálož zážitků vy-
buchla u Wattenmeer – tzv. Vatového 
moře. Dochází zde k jevu, jehož jsme 
částečně byli svědky. Při odlivu moře 
ustupuje voda do závratné dálky až 
30 km. My přijeli, když odliv začínal, 
takže jsme sledovali a „stopovali“ 
moře na odkryté pláži. Ani se nám 
odtud nechtělo, ale nakonec jsme na-
sedli do autobusu a po čtyř dnech in-
tenzivního objevování jsme se vydali 
na zpáteční cestu napříč Německem. 
Ta byla sice dlouhá, pro některé z nás 
hladová, ale i to jsme společnými 
silami překonali. Byli jsme nasyceni 
spoustou zážitků a novými zkuše-
nostmi.

A co nám tato cesta přinesla? Obo-
hatila nás o četné znalosti nejen ze 
zeměpisu a historie, ale i z cizích ja-
zyků. Komunikovali jsme v cizím ja-
zyce a v neposlední řadě jsme utužili 
náš rozmanitý studentský kolektiv. 

Velký dík patří bezpochyby našim 
skvělým profesorům – Mgr. Pavle Fi-
lipové, Mgr. Haně Borkové, Mgr. Li-
boru Veselému a zejména Mgr. Davi-
du Veselému, který se ujal organizace 
celé akce. Je na místě ocenit jejich 
trpělivost, toleranci a klid, s jakými 
řešili všechny vzniklé „bombové“ si-
tuace. A samozřejmě také děkujeme 
naší Alma mater - Gymnáziu Bystři-
ce nad Pernštejnem za možnost ces-
tovat do cizí země, neboť každé nové 
poznání Vás velmi obohacuje. 

Kristýna Juračková (septima – 
Gymnázium Bystřice n. P.)

Předškoláčku, neboj se! Dílna v přírodě Vrchová

Začal nový školní rok a paní 
učitelky  1. stupně Základní školy 
Nádražní pozvaly 18. října před-
školáčky na první seznámení s naší 
školou, které už tradičně proběhlo 
v tělocvičně. Děti přišly s úsměvem 
a sportovním nadšením. Čekala je 
řada zajímavých úkolů. Rozcvičily 
se s písničkami, protáhly s over-
ballem, společně si zasoutěžily 

v družstvech. Potom byly podle ba-
rev rozděleny do skupin a vyzkouše-
ly si různá školní nářadí, na kterých 
se jim náramně dařilo. Na rozlouče-
nou si při písničce zacvičily s padá-
kem. Všechny děti byly velmi šikov-
né a již nyní se moc těšíme na další 
společné setkání, tentokrát ve třídě. 

Hana Hofmannová
ZŠ Bystřice n. P, Nádražní 615

Dne 13. 10. 2016 se uskutečnila 
jednodenní výuka v přírodě ve spo-
lupráci VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 
(3. ročník), ZŠ Bystřice n. P., Nádraž-
ní 615 (8.A), Lesního společenství 
obcí, s. r. o. a města Bystřice n. P. 

A jak celá akce probíhala?
V lesoparku Vrchová v Karasíně 

nás přivítal pan Petr Juračka, který nás 
provedl místní krajinou a zajímavě 
hovořil o jejím hospodaření i o změ-
nách srážek, které stále ubývají a ne-
gativně ovlivňují tuto krajinu. Upou-
taly nás krásné výhledy na Vírskou 
přehradu, kde byl vidět velký úbytek 
vody. Ani ve studánce, u které jsme 
se zastavili, voda také neprotékala.

Po namáhavém výstupu zpět na 

Vrchovou jsme se rozdělili do šesti 
pracovních skupin, které plnily úko-
ly: měření výšky a průměru stromů, 
práce s GPS a určování jednotli-
vých druhů dřevin v lesoparku. Celá 
akce byla zakončena vědomostním 
testem a vyhodnocením vítězných 
skupin „Nejbystřejší“, „Bystřejší“ a 
„Bystrý“. I přes nepříznivé počasí 
si žáci a studenti celou akci, která 
se konala již čtvrtým rokem, užili. 
Odměnou byly teplé párky, koláče 
a věcné ceny, které věnovalo město 
Bystřice n. P. a předal je místosta-
rosta Mgr. Josef Vojta. Poděkování 
patří paní Ing. Evě Zamazalové, 
která tuto akci připravila. 

Dagmar Pivková, Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n. P, Nádražní 615
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Tarokový klub Dalečín vás zve na 

XXI. ročník mikulášského 
tarokového turnaje 

ve Víru pořádaného v rámci GP Vysočiny

3. prosince 2016 
prezence od 8.00 hod. v hotelu Vír

SMYČCOVÝ ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO 
– ohlédnu   za rokem 2016

V letošním roce orchestr slaví již 
15 let fungování při bystřické ZUŠ. 
Za tu dobu se zapsal do povědomí 
nejen u obyvatel Bystřicka, ale dobré 
jméno má i v mnoha dalších měs-
tech. Patnácté narozeniny orchestru 
jsme v průběhu roku 2016 oslavili 
spoustou zajímavých akcí. Ve spolu-
práci s Komorním sborem Alter ego 
v lednu proběhly reprízy novodobé 
premiéry Missy Pastoralis J. J. Ryby, 
která má přímou vazbu k provozu 
bystřického kůru v chrámu sv. Vav-
řince. V květnu jsme si pozvali hosty 
– vynikající cimbalistky Báru Jago-
šovou a Eriku Biskupovou, které nám 
představily cimbál v trochu jiném 
světle díky nádherným skladbám 
Dalibora Štrunce. Tento koncert 
jsme pak zopakovali rovněž jako 
benefi ční, byl věnován pacientům 
Masarykova onkologického ústavu 
v Brně. Orchestr tak dostál svému 
předsevzetí každoročně zahrát pro 
někoho potřebného a hudbou pomá-
hat druhým. V červnu jsme se zúčast-

nili Festivalu neprofesionálních těles 
v Bučovicích. Zahráli jsme si v histo-
rické aule gymnázia a měli možnost 
si poslechnout hru dalších orchestrů. 
Byl to opravdu pěkný zážitek, navíc 
umocněný pochvalným hodnocením 
prof. Jiřího Portycha na následném 
semináři.  Pan Portych vyzdvihl a 
ocenil naše provedení náročného Ba-
chova Braniborského koncertu, což 
nás velmi potěšilo. Sezónu orchestr 
zakončil v červnu koncertem pod 
širým nebem při oslavách založení 
obce Řečice. Hned po prázdninách 
se začalo znovu pilně nacvičovat. 
A co pro Vás nyní orchestr chystá? 
Souběžně připravujeme repertoár na 
dva koncerty. Přijďte si zpříjemnit 
vánoční čas hudbou – zveme vás 
26. prosince v 18.00 na již tradiční 
Vánoční koncert ZUŠ v kostele sv. 
Vavřince. A prvním koncertem v no-
vém roce 2017 naše oslavy 15. naro-
zenin orchestru vyvrcholí.  Máme pro 
Vás, milí posluchači, krásný hudební 
dárek. Naším hostem bude výrazná 

osobnost české i světové hudební scé-
ny - vynikající houslista Jaroslav Svě-
cený. V první části koncertu se Vám 
představí v samostatném programu 
s klavíristou Václavem Máchou, ve 
druhé pak společně s naším orches-
trem. Dohromady s dalšími milými 

hosty hrajícími na dechové nástroje 
se dokonce na chvíli staneme malou 
fi lharmonií. Budeme se na Vás těšit 
na Tříkrálovém koncertu dne 7. ledna 
v 18.00 v KD v Bystřici. Vstupenky 
je možné zakoupit v KD a v TIC.

-LM-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 15 VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH - 10

Končí 10. ročník poznávací soutěže
Do svého cíle dospěl 10. ročník 

vědomostní a poznávací soutěže 
S Vodomilem Zubří zemí. Každé 
z míst bylo spjato s nějakým spiso-
vatelem a současně s jeho literárním 
dílem. Tím pádem jsme poznali hez-
ká místa na Vysočině a připomenuli 
si 10 autorů a hned 11 jejich knížek. 
Do 31. října 2016 bylo možné ces-
tovat a sbírat razítka a do 25. listo-
padu se musí vyplněné legitimace 
odevzdat v TIC v Bystřici n. P. 

Kdo bude mít v pořádku 8 rubrik, 
získá volnou vstupenku do Městské-
ho muzea v Bystřici, za 9 rubrik pak 
volnou vstupenku do Centra Eden, 
v obou případech na sezónu 2017. 
Kdo bude mít v pořádku všech 
10 razítek i odpovědí, postoupí do 
losování o hlavní ceny, které proběh-
ne 26. listopadu 2016 asi v 15:30 
během vánočního koledování na 
bystřickém náměstí.

Hlavní ceny soutěže VODOMIL 
2016:
• Jízdní kolo v hodnotě 7 000.- Kč
• Dárkový poukaz pro 4 osoby na 
atrakce + vstup do Westernového  
městečka Šiklův mlýn a strašidel-

ného zámku Draxmoor v hodnotě 
2 000 Kč (platnost na sezónu 2017)
• Romantická večeře pro 2 osoby do 
výše 700,- v restauraci Club Bystřice 
(poskytl Hotel Jimram, Jimramov)
• Poukaz v hodnotě 600,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v Hotelu 
U Loubů na Třech Studních
• Romantická večeře pro 2 osoby do 
výše 500,- na Maršovské rychtě
• Poukaz v hodnotě 500,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v restauraci 
Hotelu Vír
• Poukaz v hodnotě 200,- Kč na 
úhradu zboží a služeb v Turistické 
chatě Studnice
• Areál sportu a kultury – 10x vstup 
do bazénu/posilovny
• 2 vstupenky na divadelní předsta-
vení v Kulturním domě v Bystřici 
(hodnota 600,- Kč)
• Centrum Eden – 2 vouchery na 
celoroční vstup pro rok 2017
• Soubor keramiky z Borače
• Kniha „Historie, přítomnost a vý-
znam kostela sv. Mikuláše ve Starém 
Svojanově“.

Hynek Jurman

Plastika Patník pro psy 
V malém parku v dolní části 

Masarykova náměstí v Bystřici 
nad Pernštejnem před čp. 64 je od 
roku 2010 umístěna litinová plasti-
ka „Patník pro psy“ od výtvarníka 
Leoše Bočka, která vznikla během 
Sochařského a slévárenského sym-
pozia v roce 2008. Tvoří ji jedno-
duchá obdélníková deska (patník) 
postavená na výšku a upevněná 
k nízkému kamennému podstavci. 
Na patníku se nachází vysoký re-
liéf s čurajícími pejsky. Na druhé 
straně jsou uvedena některá psí 
jména: Alík, Míša, Ben, Sara, Vo-
řech, Punťa aj.

Hynek Jurman

Zubní pohotovost Zubní pohotovost LISTOPAD  PROSINEC LISTOPAD  PROSINEC 20162016

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

LISTOPAD 
26.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
27.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
PROSINEC
  3.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
  4.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
10.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S. 566 642 545
11.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
17.12. MDDr. Jana Samohýlová, Vrat. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
18.12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
24.12. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n.S., 566 690 127
25.12. Lékař stomatolog Elena Gonchar, Beneš. nám. 123, Křižanov, 566 522 218
26.12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
31.12. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334

Víkendová pohotovost v soukromé ordinaci - MUDr. Zuzana Moravusová
Nový Telečkov 30  (asi 10 km za Velkým Meziříčím směr Třebíč)

Pohotovost: Pátek 9,00 – 18,00, Sobota  9,00  - 19,00
Mobil:  737 585 224 – pouze v ordinačních hodinách
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Jan Žilka 100 let

„Jsem Jan Žilka, jsem velmi přís-
ný, a to ostatní poznáte…,“ sdělil 
svým vykuleným žákům učitel 
Žilka, když v roce 1950 nastoupil 
na školu ve Štěpánově. „Na tu větu 
nezapomenu nikdy,“ říká pan Ost-
rýž s úsměvem. A je skutečně nač 
vzpomínat.

Život Jana Žilky byl pestrý a ne-
postrádal dramatické zvraty. Naro-
dil se právě před sto lety (18. 11. 

1916) do sedláckého rodu v Jano-
vičkách. Na obecné škole ho učil 
také Josef V. Pleva, snad i to přispě-
lo k výběru jeho povolání. O svých 
učitelských začátcích píše v dopise 
z 5. 4. 1997 svému bývalému žáko-
vi V. Prečanovi: „Začal jsem učit 
v roce 1936 na Slovensku, 7 km 
od Uhrovců na evangelické církev-
ní škole. Učil jsem plných 44 let 
a až do 70 roků jsem suploval na 
různých školách Bystřicka.“ Dru-
hou polovinu těžkých válečných 
let prožil Jan Žilka v Bystřici, kde 
učil na obecné škole. Obstát před 
žáky, svým svědomím a německým 
dozorem nebylo vůbec jednoduché; 
ve stejném dopise na to vzpomíná: 
„V roce 1943 jsem měl právě ve 
Vaší třídě hospitaci nacistického 
německého inspektora z Brna. Vy 
a zmínění spolužáci (Miloš Ptáček 
a Karel Maša) jste lekci německy 
uměli tak bezchybně a bezvadně, 
že brzy spokojeně vypadl ze třídy. 
Některé partie vlastivědy se muse-
ly učit i německy.“ Žilka pořádal 
pro děti výlety, učil je básničky, 
podobně odvážně jako učitelka 
(pravděpodobně Božena Svobodo-
vá), která měla ve třídě pod stupín-
kem ukryté české čítanky a z těch, 
když byl „čistý vzduch“, si s dětmi 
četla. Učebnice byly tenkrát cen-

zurovány, pamětníci vzpomínají, 
jak si děti samy musely začerňovat 
některé odstavce, později byly čes-
ké zakázány úplně. Naštěstí tenkrát 
tyto odvážné učitele nikdo neudal; 
později už to tak nebylo.

Radost z konce války nevydržela 
dlouho a doba se rychle z jedno-
ho teroru překlopila do druhého. 
V roce 1950 byl Jan Žilka z roz-
hodnutí Akčního výboru Národ-
ní fronty přeložen do Štěpánova, 
aby ho stejně jako mnoho dalších 
učitelů „dělnická třída uhlídala a 
aby přetrhala jejich spojení s bur-
žoazními živly“ (doslovná citace 
předválečného komunisty ze Ště-
pánova - mimochodem výborného 
a lidského slévače, člověka - cito-
váno ze stejného dopisu V. P.). Ve 
zpočátku nemilovaném Štěpánově 
působil Žilka 27 roků a usilovnou 
prací si vybudoval pevnou pozici, 
respekt mezi kolegy učiteli a získal 
úctu svých žáků. Ze všeho nejraději 
učil češtinu, kladl důraz na práci se 
slovem, na písemné vyjadřování, 
které se dnes tak často zanedbává. 
Dovedl podpořit talentované žáky a 
další životní osudy svých „holoub-
ků“, jak říkal, také sledoval. Kromě 
češtiny učil Jan Žilka také dějepis, 
a tak v jedné z hodin žákům vylo-
žil, proč Praha nebyla osvobozena 
americkými vojáky. Akční výbor 
NF mu kvůli tomu udělil výstrahu 
za negativní postoj k lidově demo-
kratickému zřízení, na což i po le-
tech  s trpkostí vzpomínal.

Až do penze spravoval obecní 
knihovnu ve Štěpánově; sám byl 
vášnivý čtenář, měl rád poezii, 
hlavně Wolkera a Nezvala, a k reci-
taci vedl také své žáky. Byl pedant 
ve svých metodách, ale založil tak 
ve Štěpánově recitační tradici, kte-
rá přetrvává snad dodnes. Dalším 
Žilkovým zájmem bylo divadlo. 
V obci vedl ochotnický soubor a 
na „jeho“ představení se vzpomíná 
stále; na Paličovu dceru, a zejmé-

na na Strakonického dudáka. Jako 
režisér působil také v Bystřici, kde 
připravil a s úspěchem uvedl Její 
pastorkyni Gabriely Preissové. 
Kromě knihovny a divadla zpíval 
ještě v pěveckém sdružení, hrál 
na housle, pořádal akce osvětové 
besedy, takže nakonec přes svou 
přísnost patřil k nejoblíbenějším 
učitelům a byl člověkem všeobec-
ně váženým. V dopise V. Prečanovi 
píše na závěr: „Můj celkový učitel-
ský život, jak jej zpětně hodnotím, 
nebyl radostný ………, ale učitel-
ské povolání jsem měl přesto rád a 
i přes mou širokou učitelskou dlaň 
mne žáci respektovali a cenili ze-
jména to, že jsem je perfektně při-
pravoval z češtiny na studia. Češti-
na byla mým nejoblíbenějším před-
mětem, grunty, které jsem žákům 
dával, byly co nejsolidnější.…… 
Byli jsme to my deptaní a na výsost 
ušlápnutí lidé dole, kteří nesli tíhu 
doby a přesto dávali svým žákům 
základy.“

Při procházení osudů lidí těchto 
dřívějších generací si člověk uvědo-
mí, jak dramatické zvraty zažili, jak 
zásadním způsobem se jejich životy 
měnily, jak často i náhoda rozhodla, 
že byl člověk na dlouhé roky, někdy 
i desetiletí, uvržen do situace, z níž 
nebylo úniku. Pro dnešní generace 
je něco podobného nepochopitelné, 
protože nic srovnatelného nezažili. 
A protože je zkušenost nesděli-
telná, často se pouštějí do soudů i 
odsudků… A tak bych ráda v této 
souvislosti připomněla slova své-
ho profesora z gymnázia Jaromíra 
Procházky: „Není důležité, kdo kde 
byl, ale co tam dělal, jakým byl člo-
věkem a zda po něm něco zůstalo.“

J. Michálková

(V textu bylo použito korespon-
dence a osobních vzpomínek V. Pre-
čana, H. Jurmana, Marie Ostrýžové, 
Libuše Šejnohové-Žilkové, F. Šenký-
ře. Všem děkuji.)

(1916 - 2000)
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Firma Pohoda nábytek přesídlila do Bystřice nad Pernštejnem

O společnosti

Jak si Bystřičtí mohli všimnout 
nejenom z masivní billboardové 
kampaně, fi rma Pohoda se po více 
než 20 letech přestěhovala i s vý-
robou a prodejnou z Lísku do Bys-
třice nad Pernštejnem. Skutečnost, 

Ke každému zaměstnanci máme osobní přístup

Historie společnosti

Firmu POHODA založil v roce 1993 současný ředitel a jednatel spo-
lečnosti pan Libor Jedlička. Zpočátku se zabýval výrobou sektorového 
ložnicového nábytku, čalouněných dvojlůžek a válend. Tyto výrobky si 
v regionu brzy získaly velkou oblibu a fi rma se postupně specializovala na 
čalouněný nábytek a doplňky ložnicového segmentu.

Maximální kvalita složení matrací je garantována spoluprací s předními 
českými výrobci polyuretanu. I pro všechny další výrobky jsou použity 
prvotřídní a zdravotně nezávadné materiály. Díky tomu získaly Certifi kát 
o shodě od státní zkušebny v Brně.

V současné době fi rma Nábytek POHODA s.r.o. zaměstnává něko-
lik desítek lidí a zásobuje více jak 165 kamenných prodejen po celé ČR 
a několik řetězců s nábytkem – JENA, ASKO, SCONTO….

V BYSTŘICI NA KOPCI SE ZASE SVÍTÍ

rozhovor s Ing. Liborem Jedličkou a Ing. Jiřím Jedličkou, prokuristy fi rmy

Když se rozhlédnu po celém 
areálu, nemohu se nezeptat, jak 
jste se mohli s výrobou vejít do ne-
porovnatelně menších prostor 
v Lísku. Kdy jste začali uvažovat 
o větších prostorech? 

L.J. Ano, máte pravdu. Teď se to 
i nám zdá neuvěřitelné. Ovšem pocit 
nedostatku prostoru jsme pociťovali 
už dlouho a zhruba před 3 lety jsme 
museli hledat řešení. A to i z důvodu 
myšlenky na rozvoj fi rmy. Naštěstí 
mě v té době jeden kamarád upo-
zornil na realitní stránky, kde byla 
v nabídce budova bývalého Krasu. 
Naše volba byla téměř ihned jasná. 
Když jsme pak při obhlídce v roce 
2015 areál před nákupem procháze-
li, udivilo nás, v jakém stavu se celý 
komplex nachází. A to jak v klad-
ném, tak záporném smyslu. Ihned po 
koupi jsme začali renovovat vnitřní 
prostory, abychom dokázali vše, 
včetně administrativy a výroby, co 
nejdříve přestěhovat z Lísku do Bys-
třice. Ano, nyní je naše výroba ve 
vyhovujících podmínkách, nicméně 
s jistou nadsázkou a úsměvem mohu 
říci, že nám pomalu prostory první 
budovy přestávají stačit. Člověk se 
velmi rychle přizpůsobí volnému 

prostoru a dokáže jej neuvěřitelně 
rychle zaplnit. 

Nyní máte výrobu rozdělenou 
do tří pater první budovy. Mohl 
byste nám trochu přiblížit a po-
psat výrobní postup?

J.J. Jednotlivá patra jsou rozděle-
na do tří technologických a logistic-
kých celků. V prvním patře probíhá 
v truhlářské dílně výroba surových 
korpusů. K rampě přijede kamion 
s materiálem, který se následně na 
formátovacích pilách řeže na ade-
kvátní formáty postelí. Jakmile je 
korpus smontovaný, prostřednic-
tvím manipulačních vozíků se zave-
ze do výtahu a vyveze do druhého 
patra. Pokud bych se měl zmínit 
o jedné z věcí, která nás vážně pří-
jemně překvapila, tak jsou to právě 
nákladní výtahy. Vždyť po třiceti 
letech je stačilo jenom promazat, 
udělat základní údržbu, revize a 
výtahy byly připraveny. Ve druhém 
patře je tedy čalounická dílna, kde 
se kompletují matrace, postel se ná-
sledně čalouní, vybavuje se všemi 
potřebnými prvky. Jakmile je postel 
zkompletovaná, zabalí se a odváží 
na expedici. Každý den se hotové 
výrobky odvážejí do obchodů. Naše 
fi rma tedy prakticky nedělá na sklad 
a vše co vyrobí, okamžitě prodává.

Nerad bych zapomněl na třetí pa-
tro, které je rozděleno na dvě části. 
V první je centrální sklad a ve druhé 
je šicí dílna. Zde se stříhají, prošívají 
a sešívají látky, které pak směřují do 
druhého patra ke kompletaci, jak již 
bylo řečeno. 

Pro ženy je možná potěšující, že 
jedno patro výrobní haly je osaze-
no šicími stroji tak, jako to bývalo 
za dob Krasu. Využíváte tedy pro 

práci i tyto bývalé pracovnice? 
L.J. Jistě. Z Lísku se do Bystřice 

přesunuli téměř všichni zaměstnanci, 
z nich dvě ženy už pracovaly v Krasu. 
Nyní tento tým doplnily další ženy, 
z nichž dvě jsou také zaměstnankyně 
tohoto bývalého podniku. Jedná se 
o kvalifi kované pracovníky, tak proč 
nevyužít tohoto potencionálu.

Výrobní proces jsme tedy 
zvládli. Kam všude pak míří vaše 
výrobky? Kdo jsou Vaši největší 
zákazníci? Vyvážíte i do zahrani-
čí? 

J.J. Pokud v tuto chvíli pominu 
prodej v naší vzorkové prodejně 
přímo tady, který dělá také neza-
nedbatelnou část prodeje, naše 
výrobky rozvážíme po celé České 
republice do více než 165 obcho-
dů. V každém z těchto obchodů si 
zákazník může výrobek vyzkoušet, 
a jak se říká „osahat“. Část výroby 
pak směřuje na Slovensko. Nějakou 
dobu jsme dodávali i do Německa a 
Rakouska, ale z důvodu omezených 
kapacit jsme nebyli schopni dodávat 
požadované množství a spolupráci 
museli ukončit.

Je zřejmé, že na trhu s nábyt-
kem nejste sami. V čem tedy spa-
třujete hlavní výhodu oproti vaší 
konkurencí.

J.J. Naše fi rma jako jedna z mála 
dokáže vyhovět prakticky všem přá-
ním zákazníka. Jsme velmi fl exibilní 
a přizpůsobiví ve výrobě, neboť u 
nás se nejedná o žádnou pásovou 
výrobu. Zákazník si může nadefi -
novat jakoukoliv atypickou postel, 
tedy délku či šířku postele, druh a 
design látky, druh matrace atp. My 
nejsme nijak limitovaní, pouze tech-

nologickými postupy. Proto v těchto 
případech konzultujeme tuto výrobu 
přímo s našimi zaměstnanci - prak-
tiky, kteří zodpovědí, zda je výroba 
možná i při zajištění naší standard-
ní kvality. Snad ještě podstatnějším 
faktorem výhody oproti konkurenci 
je rychlost dodání jakéhokoliv pro-
duktu. Jsme připraveni výrobek do-
dat do týdne, maximálně do 14 dnů 
od objednávky, pokud je potřeba.

Jak jsem mohl vidět, tato vý-
roba předpokládá kvalifi kované 
zaměstnance v několika oborech. 
Kolik máte nyní zaměstnanců 
a v jakých vodách lovíte? 

L.J. Myslím, že získat v dnešní 
době v každém řemeslném oboru 
kvalifi kované pracovníky, je velký 
problém. Ne jinak je tomu i u nás. 
Vždyť kolik žáků absolvuje učební 
obor truhlář nebo čalouník? Je to 
škoda, nicméně my se těmto pod-
mínkám musíme přizpůsobit. Proto 
jsme schopni a nuceni zaučovat pra-
covníky i nevyučené v těchto obo-
rech. Noví zaměstnanci absolvují 
několik školení a veškerá práce na 
jejich zaučení zabere minimálně 2 
až 3 měsíce. Věříme však, že se nám 
tato práce s nimi vyplatí a oni nám 
to svoji prací následně dokáží vrá-
tit. Pokud se ptáte na stávající počet 
zaměstnanců, nyní jich v naší fi rmě 
pracuje 42, ovšem věříme, že toto 
číslo není zdaleka konečné. 

Naznačujete tedy, že byste rádi 
svoji výrobu rozšířili? Kam tedy 
povede další vývoj? 

J.J. Velmi rádi a velmi brzy by-
chom rozšířili naši výrobu o sedací 
soupravy. Jak vidíte, prostory zde se 
k tomu přímo nabízejí a sedací sou-

že osiřelé výrobní haly bývalého 
Krasu opět ožily a Bystřice má o 
jednu pustou a zchátralou budovu 
méně, je dobrá zpráva a vizitka 
dotýkající se všech občanů. Stejně 
tak je to dobrá zpráva i pro poten-

cionální zaměstnance této fi rmy.
Rádi jsme proto přijali pozvání 

na slavnostní otevření tohoto are-
álu, které se uskutečnilo v sobotu 
17. 9. 2016. Díky tomu jsme si 
mohli projít veškeré administrativ-

ní i výrobní úseky a následně pro 
naše čtenáře vyzpovídat proku-
risty fi rmy Ing. Libora Jedličku a 
Ing. Jiřího Jedličku. 

Pohled na areál fi rmy

Libor Jedlička, prokurista
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pravy nejsou nijak vzdáleny od pro-
cesu výroby postelí. Už nyní zde na 
naší prodejně nabízíme mnoho typů 
sedacích souprav, nicméně, i když 
jsou také velmi kvalitní, nevyrábíme 
je my. Také víme, že náš zákazník 
chce vybraný produkt obdržet co 
nejdříve. Dávno pryč je doba, kdy 
byl zákazník ochoten čekat měsíce. 
A i když jsme schopni stávající se-
dací soupravy v nabídce dodat v ro-
zumné době, pokud si je budeme 
vyrábět sami, čas pro zákazníka se 
ještě výrazně sníží a fl exibilita na-
bídky se několikanásobně zvýší.

A tímto se plynule dostáváme k 
vaší vzorkové prodejně, která je 
zde umístěna přímo před parko-
vištěm.

L.J. Na tuto prodejnu jsme také 
velmi pyšní. Byla otevřena už 1. 10. 
2015 skoro rok před tím, než jsme 
sem přesunuli výrobu. A od počátku 
nás překvapilo, kolik lidí si k nám 
našlo cestu. Jak už bylo řečeno, 
nenabízíme zde jenom postele, ale 
i ostatní bytové doplňky a sedací 
soupravy. Nicméně do poloviny 
příštího roku chceme prostory pro-
dejny zvětšit více než trojnásobně. 
Již nyní rekonstruujeme horní patra 
i zadní trakt této budovy. Našim cí-
lem je nabídnout našim zákazníkům 
komplexní služby plnohodnotného 
domu nábytku. Od dubna byste si 
tu tedy měli vybrat nejen postele 
a sedací soupravy, ale i obývací stě-
ny, ložnice, kuchyňské linky, kance-
lářský nábytek, skříně, či předsíně. 
Stále se zárukou rychlé výroby, jak 
už jsme o tom hovořili, pokud si ne-
vyberete přímo kus v prodejně. Vě-
řím, že tato nabídka zaujme širokou 
veřejnost.

Myslím, že nyní o provozu, vý-
robě a sortimentu víme prakticky 
vše. Nemohu si nyní odpustit naši 
obligátní otázku, kterou pokládá-
me všem fi rmám, a která zajímá 
nejen každého potencionální za-
městnance. Myslíte si, že z hledis-
ka mezd jste konkurenceschopní 
ve srovnání např. s místními stro-
jařskými fi rmami? 

J.J. Naše fi rma zaměstnává pra-
covníky více jak dvacet let. Za ty 
roky víme, že je vždy velmi těžké na-
plnit očekávání všech zaměstnanců. 
To mi jistě potvrdí i ostatní zaměst-
navatelé. I naše fi rma nyní pociťuje 
určité napětí vzhledem ke mzdové 
kampani fi rmy Cooper. Každý ze 
zaměstnanců si sám musí zvážit, zda 
bude pracovat v nadnárodní společ-
nosti, za přesně daných a striktních 
pravidel, nebo zvolí osobní přístup 
rodinné fi rmy a benefi ty z toho vy-
plývající. Vždy bude někdo nespo-
kojený. Vždy je co zlepšovat a stejně 
tak by asi žádný zaměstnanec neod-
mítl zvýšení své mzdy. Práce s lidmi 
je vždy náročná a my se snažíme vše 
přiměřeně vyvažovat.

Pokud jste hovořil o benefi tech, 
můžete je blíže specifi kovat?

L.J. Jak už jsem řekl, jsme rodin-
ná fi rma, a takto se snažíme k našim 
lidem i přistupovat. Přestože máme 
danou pevnou pracovní dobu, vždy 
jsme schopni dohodnout se na in-
dividuálních potřebách jednotliv-
ce. Pokud má tedy například naše 
pracovnice malé dítě a potřebuje 
své dítě odvádět do školky třeba na 
půl sedmou, asi není problém takto 
upravit pracovní dobu. Stejně tak ne-
máme zapotřebí, stát za každým za-
městnancem po celou pracovní dobu 
a dýchat mu na záda. U nás kaž-
dý zaměstnanec ví, kolik toho má za 
směnu vyrobit, takže si své tempo 
přizpůsobuje svým potřebám.

Myslím, že většina čtenářů ví, 
že vám patří rozhledna Karasín 
s přilehlou sjezdovkou. Nedá mi 
nezeptat se před nadcházející zi-
mou, zda a jak jste připraveni?

J.J. Ano máte pravdu, přes neleh-
ké období stěhování fi rmy se nesmí 
zapomínat ani na blížící se zimní 
sezonu na Karasíně. Návštěvníkům 
můžeme slíbit, že díky modernizo-
vané elektroinstalaci můžeme naráz 
zasněžovat až 7 sněžnými děly, což 
za dobrých klimatických podmínek 
znamená, že dokážeme zasněžit 
celou sjezdovku za 4 dny. Teď již 
nezbývá než věřit, že zima bude ta-
ková, jako bývala.

Můžete nám laikům tedy říci, 
od kolika stupňů je možné zasně-
žovat?

J.J. Naše sněžná děla jsou schop-
na zahájit výrobu sněhu při teplotě 
plus 1 stupeň celsia.

Na jaké atraktivity se tedy letos 
můžeme těšit?

J.J. Mimo dobře upraveného sva-
hu si zde přijdou na své i děti. Opět 
bude zprovozněna dětská sjezdovka 
a stejně tak bude k dispozici i ly-
žařská škola pod vedením Martiny 
Olivové, kterou většina z vás zná 
nejenom ze svahu, ale i z aktivit, 
které vyvíjí v oblasti hudby a di-
vadla. Martina má již letitou praxi 
a nás jenom těší, že jí žáků jen a jen 
přibývá.

Neměli bychom zapomenout 
ani na samotnou rozhlednu.

L.J. Samozřejmě rozhledna je ote-
vřená celoročně. A je velmi zajíma-
vé pozorovat, jak se s časem mění i 
trend sezónní návštěvnosti. Možná 
to někoho překvapí, ale návštěvnost 
v letních měsících je nyní na roz-
hledně asi větší než v zimě. Cestu 
sem si nachází stále více cyklistů 
a turistů. Je to dáno i díky novým 
cyklostezkám a naučným stezkám, 
které přes rozhlednu vedou a dále se 
napojují na Vír a další zajímavá mís-
ta. Rozhlednu tedy turisté mají jako 
takovou oázu relaxu, kde hojně vyu-
žívají i našeho občerstvení, dětských 
prvků a posezení.

Děkuji za rozhovor 
Radek Vojta

Šicí dílna

Čalounická dílna

Vzorková prodejna

Rozhledna Karasín se sjezdovkou
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých večerů nabízíme našim čtenářům malý vý-

běr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce října.

Knihy pro dospělé:
Altshul Sara Léky z kuchyně
Bauer Jan Zajímavá zastavení v dějinách lidstva
Bullock Alan Hitler a Stalin
Davouze Marta Loď v Bretani
Graclík Miroslav Dagmar Havlová
Janáčková Laura Poznej muže beze slov
Karásková Katřina Kde ženy vládnou
Koláček Luboš Y. Tajemství smrti manželek Karla IV. I jeho Milosti císaře
Maléřová Zuzana Jak potkat děti
Motlová Milada Průvodce lidovou kulturou
Samková-Veselá Klára Proč islám nesmí do Česka
Smržová Dana Galapágy
Šimánek Leoš Amerikou po hřebenech hor
Vaněk Roman Kouzlo kuchyně Čech a Moravy, aneb, 
 Dědictví našich babiček
Warrick Joby Vzestup islámského státu

Knihy pro mládež:
Ljubenovič Bojan Když tě zasáhne láska
Milan Peter S. Myšáci v akci
Novotná Anna Kdo se směje naposled...
Petrželová Jitka Nezbedné sluníčko
Petrželová  Jitka O mlsné kočičce a medovém sluníčku
Pipe Jim Objevitelé a jejich tajemství
Socha Radomír Skřítek Křesadýlko
Žáček Jan Hokejová pohádka

Vlas  mil Vondruška opět navš  vil naši knihovnu

„Doma mám stovky Babiček“ 

Setkání s Annou Pammrovou
„Od myslivny vede  k Jinošovu … silnice vroubená staletými lipami a 

odtud se vine dál podél štíhlých svíc topolů k Náměšti. Úchvatný pohled se 
odtud rozevírá po teskných návrších Českomoravské vysočiny a vede oči 
vzhůru ke ztrácejícím se dědinkám, k čistým zrcadlům melancholických 
rybníků, k modravým lesům na dalekých obzorech.“ (Navštivte mne s pod-
zimem, str. 44)

V pozdně odpoledních hodinách 8. listopadu jsme se opět v prostorách 
knihovny mohli setkat s významnou osobností našeho města – s dlouhole-
tou profesorkou bystřického gymnázia Vlastou Urbánkovou. Její první kniha 
Navštivte mne s podzimem z roku 1994 se dočkala 2. vydání (nakladatelství 
Sursum, Tišnov), protože jednak byla beznadějně rozebrána, jednak se lety 
objevilo mnoho dalších skutečností a dokumentů, které vztah Otokara Březi-
ny a Anny Pammrové dokreslují a jsou obsahem nového obsáhlého dodatku.

Autogramiáda přiblížila nejen vlastní názory a tvůrčí postup autorky, ale 
také za vynikající interpretace Mileny Vránové a Milana Hanáka připomněla 
nejkrásnější a nejzávažnější pasáže jejich korespondence. Vyslechnout jsme 
si tak mohli v úvodu uvedenou Březinovu výstižnou charakteristiku Vysoči-
ny, i hluboké úvahy o významu přátelství a lásky v lidském životě:

„Mám za to, že není vyššího štěstí jako růsti vedle krásných, silných 
a dobrých lidí. Okamžiky deprese jsou v jejich přítomnosti jemné jako sladká 
únava…..“ (Navštivte mne s podzimem, str. 36)

J.M.

Návštěvníci knihovny měli mož-
nost znovu se setkat se známým 
historikem a autorem desítek histo-
rických románů PhDr. Vlastimilem 
Vondruškou. Této velmi zajímavé 
akce, která se konala 20. října 2016, 
se zúčastnilo více než 80 čtenářů to-
hoto oblíbeného spisovatele. Zájem-
ců o besedu bylo daleko víc, ovšem 
vzhledem k omezené kapacitě, jsme 
nemohli všem vyhovět.

V úterý 1. listopadu 2016 proběh-
la beseda s vášnivým sběratelem pa-
nem Jaroslavem Kreibichem. Vi-
lémovského výtvarníka a sběratele 
uchvátila před mnoha léty kniha Ba-
bička od Boženy Němcové. Velmi 
příjemné a poučné setkání s panem 
Kreibichem a jeho Babičkami se 
uskutečnilo ve spolupráci s Klubem 
seniorů – učitelů.

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376

Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom poděkovaly Nadaci Život Umělce, SRPŠ při Základní umě-

lecké škole Bystřice nad Pernštejnem a Jance Soukopové za fi nanční podpo-
ru. Díky této podpoře, jsme se letos v létě mohly zúčastnit Olomouckých mis-
trovských interpretačních kurzů OLMIK, které se konaly 1. až 7. srpna 2016. 
Lektory OLMIKu byli renovovaní pedagogové uměleckých škol a akademií 
a významní umělci předních českých divadel a orchestrů. Kurzy probíhaly 
v zátiší nově zrekonstruované raně barokní budovy Konzervatoře Evangelic-
ké akademie v centru města Olomouce. Spolu s námi se jich účastnili stu-
denti ZUŠ, konzervatoří, vysokých škol, pedagogové ZUŠ i zájemci z řad 
hudební veřejnosti. Kurzy pro nás byly příležitostí prohloubit a zdokonalit své 
doposud získané hudební dovednosti. Staly se pro nás i skvělým uvedením 
do začátku našeho studia na konzervatoři, a to nejen díky báječným učitelům 
a mnoha důležitým zkušenostem, ale i díky možnostem seznámit se s našimi 
budoucími spolužáky. Celý kurz byl zakončen koncertem všech účastníků, 
kde jsme předvedli, co jsme se za týden naučili. Kurzy pro nás byly velkým 
inspirativním přínosem a nádherně prožitým letním týdnem. 

Kateřina Čechová a Veronika Dušková
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(pokračování)

Kroměříž byla od doby svého 
založení olomouckým biskupem 
Brunem roku 1260 letním síd-
lem olomouckých biskupů. Tito 
zde vybudovali reprezentativní 
zámek  a přemístili sem část 
správy diecéze. Pro svůj enorm-
ní kulturní význam (město bylo 
od 17. století kulturním centrem 
Hané a celé střední Moravy) 
získalo město přezdívku Ha-
nácké Athény. Další významnou 
etapou v dějinách města Kro-
měříže je období revolučních let 
1848 – 1849, kdy byl z Vídně do 
Kroměříže přesunut ústavodár-
ný říšský sněm, který zasedal v 
kroměřížském zámku. Zasedání 
započalo 22. 11. 1848 a sněm 
byl rozehnán o tři a půl měsíce 
později1. 

Do tohoto prostředí převážně 
německy mluvících měšťanů2 při-
chází začátkem 50. let 19. století 
mladý Josef Mnohoslav, původem 
z nevelkého a kulturně málo roz-
vinutého, i když ryze moravského, 
prostředí. Krátce po svém příchodu 
se stává jedním z hybatelů národ-
ního obrození a rozmachu českého 
kulturního života ve městě. Stojí 
u založení prvních vlasteneckých 
spolků – v minulém Bystřicku byl 
popsán jeho zásadní vliv při usta-
vení Občanské besedy a čtenářské-
ho spolku, pěvecko – hudebního 
spolku Moravan a Sokolu.

Souběžně se vznikem pěvecké-
ho souboru pracoval Šperlín na své 
velké osobní touze – vystoupit na 
prkna, která znamenají svět – di-
vadlu. Rozhodující popud vyšel už 
roku 1863 od kočovné Štanderovy 
české divadelní společnosti hostu-
jící ve městě s prvním milovníkem 
a komikem Jindřichem Mošnou. 
Poprvé na kroměřížské ochotnické 
jeviště se postavil Josef Mnohoslav 
Šperlín, solicitátor, měšťan a maji-
tel tiskárny, 18. dubna 1865 ve ve-
selohře Jana Nerudy Ženich z hla-
du. Následovaly desítky úspěšných 
rolí, včetně návštěv významných 
českých herců, jako byla Eliška 
Pešková, která se zúčastnila svěce-
ní praporu Moravanu.   

Dalším velkým počinem Josefa 
Šperlína nejen na poli národním, 
ale i podnikatelském bylo zřízení 
knihtiskárny v roce 1871, při níž 
rozvinul i nakladatelskou činnost, 
pod názvem Národní knihtiskárna 
Josefa Šperlína. Šperlín svoji  fi r-
mu provozoval do svého odchodu 
Volyňské gubernie v Rusku v roce 
1879, kdy ji předal svému synu 
Jaroslavu Šperlínovi (*14. února 
1859 Kroměříž, †1905 Příbram). 
Jaroslav Šperlín vedl tiskárnu "ne 

JOSEF MNOHOSLAV ŠPERLÍN (15. listopadu 1826 – 1913)

právě s patřičnou dbalostí" do říj-
na 1888, kdy byl uvězněn a poz-
ději souzen pro přečin zaviněného 
úpadku. Zadluženou tiskárnu získal 
v exekuční dražbě majitel pohřeb-
ního ústavu Pietas Vilém Povondra 
(odborné řízení svěřil typografu 
Václavu Kindlovi), který ji 1889 
prodal Antonínu Odehnalovi. Od 
něho ji 1890 koupil Jindřich Slo-
vák. Jaroslav Jan Šperlín se později 
odstěhoval do Příbrami, kde se stal 
redaktorem Příbramských listů.

V původním Šperlínově naklada-
telství vyšlo cca 30 titulů. Převážná 
většina nakladatelské produkce je 
soustředěna do prvních let exis-
tence fi rmy a obráží osobní zájmy 
nakladatele. Sám Šperlín sestavil 
Národní zpěvník a Věnec operních 
zpěvů, k nimž připojil druhé vy-
dání libreta Škroupovy zpěvohry 
Dráteník od Josefa Chmelenské-
ho. Pod titul Národní pověsti „se-
psané od rozličných spisovatelů" 
(mj. Josef Bohuslav Líman, Josef 
Franta Šumavský, František Bo-
humil Tomsa, František Jaromír 
Rubeš, Josef Václav Zimmermann) 
shromáždil méně známé pohádky, 
historické a romantické pověsti a 
povídky. Valašskými lidovými po-
hádkami a pověstmi z Rožnovska 
přispěl František Bayer.  Kratšími 
prózami ze současnosti se uvedli 
V. Lipovský, Jan Vávra, J. Kunštát-
ský (i jako J. K.) a Jan Nečas, který 
připojil též žertovné deklamace. 
Původní tvorbu doplnily překlady 
z polštiny (Jan Zacharyasiewicz) a 
ruštiny (Ivan Sergejevič Turgeněv), 
nezjištěnou  prozaickou předlohu 
adaptoval katolický kněz František 
Jan Pondělík. Kromě beletrie a hu-
debnin vyšly populární náboženské 
spisky (zejména poutní modlitby a 
písně) a praktické příručky (tabul-
ky úroků, starší i aktuální rakouské 
zákony). Knihy byly kvalitně tiště-
ny a pečlivě grafi cky upraveny, byť 
se skromnou, převážně jen typo-
grafi ckou výzdobou. Ve Šperlínově 
nakladatelství vyšla v roce 1874 i 
drobná knížka týkající se Bystři-
ce – Památka a zpráva o obnovení 
věží a vykonaných opravách při 
farním chrámu páně sv. Vavřince 
v Bystřici nad Pernštejnem3 roku 
1873. Jaroslav Šperlín roku 1888 
založil, redigoval a vydával regi-
onální čtrnáctideníky Kroměřížan 
a Hostýn (vycházely střídavě po 
týdnech od dubna do srpna 1888). 
Nakladatelskou produkci tiskár-
ny téhož roku uzavřela topografi e 
Kroměřížska (Alois Segeth).

(dokončení příště)
Petr Dvořáček

Podklady:
Matrika narozených farnosti Byst-
řice nad Pernštejnem 1799 – 1828, 
sign.15417, MZA Brno
Knihtiskárna a nakla-
datelství v Kroměříži  
(http://www.slovnikna-
kladatelstvi.cz/nakla-
datelstvi/josef-sperlin.
html?index_group=all )
Zpravodaj Sdružení Če-
chů z Volyně a jejich 
přátel (http://www.scvp.
eu/zpravodaj/zpravo-
daj_2005_02.pdf)
Milan Balódy: Smíšený 
pěvecký sbor Moravan 
v Kroměříži v letech 
1862–1918 (bakalářská 
práce, Olomouc, 2014)
Ing. Jaroslav Pinkava 
Z osudu rodiny Šperlínů 
(Zpravodaji města Kro-
měříže, 7/1968)
Korespondence s Mu-
zeem Kroměřížska (i-
-maily) 
Dopisy Jindřicha Spá-
čila s Adolfem Dvořáč-
kem (1974)
Jindřich Spáčil Tisíce 
růží (1966) 

1 Působení ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži vylíčil ve svém románu          
Ať žije sněm Jindřich Spáčil. 

2 V roce 1887 se stal starostou první Čech – Vojtěch Kulp.
3 V originále tisku je na titulní straně skutečně uvedeno Pernštejnem

Titulní stránka publikace Památka a zpráva o 
obnovení věží

Jaroslav Vaculík Dějiny Volyň-
ských Čechů I. (1868-1914) (Sdru-
žení Čechů z Volyně, Praha,1997)
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INZERCEKULTURA

OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
František Dědek   (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)

Pokračování z minulého čísla

Jednoho dne – právě byl Blažej zase 
přestál přísný trest – nechal si jej kapi-
tán předvolati a pravil: „Milý synu, u 
pluku to již s tebou nepůjde. A přece 
ještě musíš několik let sloužiti. Jakpak, 
kdybys vstoupil do mé služby? Já již 
bych to s komandantem spravil. Mám 
v záležitostech dědičných dalekou ces-
tu před sebou a potřebuji ji stého spoleh-
livého a vždy věrného společ níka. Nu, 
nechtěl bys toho se mnou zkusiti?“

Blažej: „I ať mne hned ten neb onen... 
jestli bych nechtěl, pane setníku!“

Kapitán: „Mám v tebe velkou dů-
věru. Cesta bude do Uher, mezi hrubou 
a lenivou sběř.“

Blažej: „Ať nemám kusa cti v těle, 
nejsem-li ještě mnohem hrubší a horší, 
když to musí býti.“

Kapitán: „Dá-li Bůh, povezem na 
zpáteční cestě hezkou hromádku pe-
něz, a proto musíme vždy se míti na 
pozoru, aby nám je někdo neukradl.“

Blažej: „Znám ty spády, znám. Ale 
chlapy nechají toho býti, sice by se má 
šavle musila na tisíc kousků rozdrtiti a 
žádného klacku nemusilo by růsti po 
širém světě.“

Kapitán: „Budeš musit místo mne 
bdíti a se starati, neb nebudu moci sám 
všudy míti svoje oči a uši.“

Blažej: „I račte chrupati třeba po celé 
cestě, nenechte si v jídle a pití překážeti, 
buďte zcela bez starosti, já vše obsta-
rám, opatřím a snesu, když jen toho 
exercirování, té kasárny a toho vězení 
se zbavím. Vidíte, pane setníku, raději 
bych byl pandurem neb nějakým tím 
červenokabátovým serežánem [= po-
hraničníkem], kteří přece mohou jíti, 
kam se jim líbí, a přijíti, kdy chtí; raději 
bych se rval až na smrt, ale jen žádného 
pochodu, žádného bubnování a trou-
bení více, a žádnou společnost s mými 
kamarády – s těmi nadutými hlupáky. 
Vší nucenosti již mám až po krk. Ale 
co vy budete porou četi, udělám a budu 
poslušný jako pes a sám sobě dám pěstí 
do hlavy, budete-li tak komandovati. 
Více nemůžete ode mne žádati.“

Na takovéto vyjádření srozuměl se 
ka pitán s ostrým hochem, vyjednal tu 
věc, jak slíbil, i u komandanta a vydal 
se s dobrou myslí, od hlavy až do paty 
ozbro jen, v společnosti Blažejově na 
cestu do Uher, kde jej velké dědictví 
očekávalo. Bla žej, kterému růstly kníry, 
jež by i tomu nejdivočejšímu hajduko-
vi čest dělaly, vypadal velmi statečně v 
novém svém oděvu a ne mohl se dobro-
družství cestovních ani dočkati.

Kdo hledá, nalézá, jest staré příslo-
ví, obyčejně také bývá pravdivé. Kdo 
hledá úřad, milenku, sloužícího, man-
želku – na lézá, co hledá. Někdy ale 
i přísloví toto selhává. Mnozí hledají 
výživu, peníze, přátele – a nenalézají 
jich. Nejsnadněji se zdá najíti dobro-
družství a rvačky. Náš Blažej nenašel 
ale v celém rozsáhlém Uher sku ani 
jedněch, ani druhých. Pro něj ne bylo tu 
žádného takového vyražení. Jako by v 
každé hospodě, v každé chýši, ano na 

všech cestách a na každém stromě v 
lese jeho povaha zaznamenána byla i s 
výstra hou Samsona tohoto se varovati: 
tak ostra žitě a prozřetelně se mu všech-
na nebezpe čenství vyhýbala, jaká oby-
čejně i sebesmě lejšího cestovatele sem 
tam očekávají. Bděla tu nad ním a jemu 
navzdory planeta míru a pokoje, aneb 
dostačovala snad již jeho zevnější oso-
ba všechnu nepokoj nou a zlodějskou 
rotu odstrašiti, spíše nežli prstem byl 
hnul. Dosti na tom, nic dobro družného 
se mu dle chutě jeho nepřiho dilo, když 
již celý nespokojený a sám sebou v 
rozbroji zase k hranicím domácím se 
svým pánem se přibližoval. Dědictví 
bylo tedy v ji stotě a dědic pln radosti, 
a Blažej neopomenul mrzutě častokrá-
te opakovati: „To jste mohl pane kapi-
táne i beze mne spraviti, nyní vím, že 
to vyhlášené Uhersko jest přece jen ta 
nejnudnější a nejbídnější země na širém 
Božím světě.“

Tenkráte nebylo ještě železnic a 
vozy poštovní, dostavníky i takzvané 
rychlíky, ježto se nadály dočkati se stáří 
Methusalemova, předčily se vespolek 
v zdlouhavosti a loudavosti. Proto se 
pan kapitán ko nečně rozhodnul na tom, 
koupiti pořádný vůz a koně, posadil 
Blažeje, aby mu ve voze pořád plnou 
hlavu nenabručel, na kozlík a nechal ho 
vesele k domovu uháněti.

V práci kočího si ostrý hoch liboval. 
Komandoval své ohnivé Uhry, jako by 
měl celý pluk před sebou, a čím více 
se k do movu blížili, tím byl veselejší a 
jařejší mysli.

A již tu stály jednoho dne ty dobře 
známé hraničné tabulky, ozářené zla-
tým sluncem, a s radostným výskotem 
hnal Blažej koně své na půdu vlaste-
neckou. Mnohý by byl myslil, že nemá 
všech pět pohromadě – tak byl dobré 
a dovádivé mysli. Jako vítr uháněl ně-
kolik mil. Na prvním štací stal se však 
zamyšlenějším, neb mu napadla nevěr-
ná Rosalka, množství prohraných i pro-
marněných peněz a množ ství přetrpě-
ných vojenských vězení a trestů. My-
šlenky tyto vykouřily se mu v cizině z 
hlavy, návratem v domácnost ale i ony 
zase se vyvrbily. Smutně posadil se, na-
sytiv tělisko své a své koně, na kozlík 
a nezpíval žádné písně více a nehvízdal 
si žádného pochodu vojenského. „Co 
ti schází?“ ptal se několikráte kapitán, 
jenž pln radosti ze šťastného návratu a 
ze' svého dědictví v kočáře seděl. Vždy 
odpovídal Blažej jen temným vzdech-
nutím.

Tak dorazil až k jednomu úvozu. A 
právě v nejužším místě úvozu chtěla 
ná hoda, že mu jel naproti jeden pro-
moklý vozka s těžkým nákladem a ne-
ohrabanými herkami. Vozka tvrdošíjně 
jel prostředkem cesty.

„Vyhni na stranu!“ křičel Blažej roz-
čertěn. Vozka ani necekl a jel vždy dále. 
„Máme-li se nechati od chlapa zajeti?“ 
durdil se kapitán. „Slez a vytluč mu, by 
se naučil způsobu, ten neúcta.“ To si 
nedal Blažej podvakráte říci, skočil s 
kozlíka a mlátil do vozky tak náramně, 
že tento všechny všudy svaté o pomoc 

vzývaje, ko nečně se svým nákladem 
na stranu ucouvnul, načež kočár jako 
u vítězství okolo řinčel. Kapitán chválil 
svého Blažeje za tu práci udatnou, ten 
ale nedělal mnoho řečí, nýbrž usmíval 
se tak tiše a potutelně, že to konečně 
setníkovi nápadné bylo.

„Tebe již dávno musila pěst svrběti,“ 
pravil žertovně, „proto že jsi najednou 
tak se rozveselil. Vylil jsi svou žluč na 
tom chlapovi za své tak dlouhé lenošení 
v Uher sku, není-li pravda?“

Blažej ještě neodpovídal, ale pořád 
se tiše samolibě usmíval, až kapitán se 
opět tázal: „Nu co je ti, blázínku?“

Konečně vyjel ostrý hoch, celou hu-
bou se chechtaje, a řekl: „Onen vozka, 
víte-li, kdo to byl? Můj otec, kterýž 
mne ani nepoznal; jest to starý hlupák!“ 
Takto ctí ostří hoši rodičů svých.

Ostrý hoch co manžel

Od pětadvacátého roku až do jeho 
stáří

Po krátkém čase stalo se, že kapitán, 
který byl nyní boháčem, Blažejovi, z 
něhož měl pořád větší radost, za hez-
kou trošku peněz dobrý kus pole a spo-
řádanou cha lupu koupil, ne sice v jeho 
místě rodinném, ale v jiné počestné 
obci na venkově.

„Nyní budeš svým vlastním pá-
nem,“ pravil mu tento ochránce jeho, 
„ale to mi věř, bez ženy staneš se tulá-
kem a přijdeš o všecko; podruhé již tě 
nevybudu. Rozumíš?“

„Rozumím,“ odpověděl Blažej a 
ohlé dal se ještě spíše, než byl zasel, 
zaoral a sklidil, po ženě. Co ale začíti? 
Rosalka již byla za onoho vojenského 
poddůstojníka provdána, který mezitím 
jejím věnem stal se zámožným rol-
níkem. „Kterou si namlu viti, když již 
Rosalka zadána?“ ptal se Blažej sám 
sebe a samou starostí o nevěstu pra-
nic nepracoval. Ze začátku byla by si 
jej mnohá vzala, ale on se nepoptával. 
Později jej již skoro žádná nechtěla, neb 
hospodařil dle příkladu otce svého. On 
sice již se nerval, nehrál v karty, nehá-
dal se, nekradl – vše cky tyto nectnosti 
již byl odložil; ale také nic nedělal jinší-

ho a odevzdal se docela pití, aby utopil 
svou žalost z toho, že mu Rosalka byla 
nevěrna a že mu otec zemřel, ani halíře 
po sobě nezanechav. Naštěstí nalézal 
poněkud útěchy v té jistotě, že ten vý-
prask v onom úvozu starému nic neu-
škodil, protože tento teprv rok potom, 
a sice ne šťastným pádem se schodů 
v stavu opilosti, svůj mnohozkušený 
život byl dokončil. Nadto se odebral 
na onen svět, ani netuše, že by to jeho 
vlastní syn byl, jenž posledníkráte záda 
mu byl vyprášil.

Ostrý hoch tedy lenošil a k tomu řád-
ně popíjel; právní licitace, poslední to 
útočiště věřitelů a strašidlo dlužníků již 
i jemu hrozila, když najednou – cesty 
pro zřetelnosti Boží jsou podivné – jed-
na hodná žena Blažeje našeho se ujala 
a jej z těchto úzkostí vysvoboditi slíbila, 
jestliže si ji za tuto péči její za manželku 
vezme.

Blažej se ulekl. Žena tato byla sice 
zachovalá vdova, neměla žádných dětí, 
zato ale měla dobrých čtyrycet let na 
zádech. Měla sice dosti peněz a jiného 
nemovitého statku, platila i za doko-
nalou hospodyň, naproti tomu ale byla 
v celém okolí ne-li ta nejškaredější, as-
poň přece jedna z nich. Ona však mi-
lovala ostrého hocha více nežli svého 
nebožtíka a byla takto živým důkazem, 
kterak nejen ve velkých městech, ale i 
na venkově leh komyslný větroplach 
častokráte před muži dokonalými u 
zralých matron přednosti požívá.

„Marjanko, vy se vydáváte ve velké 
nebezpečenství,“ varoval pan farář i 
pan starosta. „Já jej mám velice ráda,“ 
odpově děla vdova.

„Marjanko, vy si vykopete brzký 
hrob,“ varovali přátelé, kteří by sice 
proti smrti její ničeho neměli, tím více 
ale proti za snoubení, které jich domnělé 
dědictví ne-li docela odníti, tedy přece 
znamenitě zkrátiti hrozilo. „Jak Bůh 
chce,“ odpověděla vdova.

„Marjanko, bojím se, že se mnou 
dobře nepochodíte,“ varoval sám Blažej, 
„lidé praví, že nejsem ten nejlepší, a já to 
skoro sám také věřím.“ „Láska plodí lás-
ku,“ odpověděla zmužilá vdova.

Dokončení příště

Výzva občanům

Na Bystřickém hřbitově zmizelo 
pietní místo pana učitele Základní 
umělecké školy Josefa Pavlíčka. 
Město se snaží udržet památku 
na tohoto významného pedagoga, 

který vychoval celé generace hu-
debníků, kteří se hudbou živí, nebo 
hrají jen tak pro radost. Rádi bychom 
využili pamětní desky, která byla ná-
hrobkem. Bohužel shodou okolností 
došlo k znehodnocení náhrobní des-
ky. Dovolím si vyzvat vás občany 
našeho města všechny, kteří měli 
pana Pavlíčka rádi, zda někdo nemá 
vyfocený tento pomník. Pokud 
tomu tak bude, obraťte na sekretari-
át města, nebo přímo na mě. Jsem 
přesvědčený, že pan Pavlíček si 
pamětní místo určitě zaslouží!

Karel Pačiska
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Poděkování
Dovolte mi touto cestou poděkovat nynějšímu výboru MRS v Bys-

třici nad Pernštejnem za obětavou práci a starost o naše lovné revíry 
Domanínský a Skalský. Za dobu mého působení, to je 45 let, nebyly 
zmíněné revíry zarybněny takovou osádkou krásných kaprů jako nyní. 
Ještě jednou děkuji i za ostatní naše rybáře.

 Smolík Miloslav

Stolní tenisté T. J. Sokola Bystřice n. P. vstoupili impozantním způsobem 
do krajské ho přeboru I. třídy. V prvním kole v domácím prostředí porazili 
Rouchovany 

10:1 body Šikula Jan 2           
 čtyřhra 2:0 Smolík Tomáš 2
  Hertl Patrik 2
  Šumšál Jiří 2

Poté pak porazili Náměšť n. O. 
10:5 body Šikula Jan 3
  Šumšál Jiří 1 
  Hertl Patrik 2
  Smolík Tomáš  3

Ve druhém kole zvítězili v Jihlavě
10:3  body      Šikula Jan 3
                             Smolík Tomáš  2 
 čtyřhra Šumšál Jiří 1
1:1              Hertl Patrik 3 

Humpolec-Bystřice
3:10 body: Šikula Jan 3
 čtyřhry Smolík Tomáš  2
 1:1 Hertl Patrik 2
    Šumšál Jiří  2

Smolík Miloslav-trenér

STOLNÍ TENIS

Halová sezona začala…
28. 10. 2016 se ve sportovní 

hale bystřického Areálu spor-
tu uskutečnil první fotbalový 
turnaj nejmladších přípravek, 
kterého se účastnil tým bys-
třických fotbalistů nejmladší 
přípravky SK Bystřice nad 
Pernštejnem. Pro mnohé malé 
fotbalisty to byl vůbec první 
halový turnaj, který zvládli ve-
lice dobře, zahráli si pěkný fot-
bal a otevřeli tak zimní halovou 
sezónu. Tým SK Bystřice nad 
Pernštejnem obsadil 6 místo. 
Domácí brankař – Jan Rössler 
byl vyhlášen nejlepším branká-
řem turnaje. V průběhu zimní 
přípravy budou děti přípravky 
SK Bystřice nad Pernštejnem 
trénovat v hale a v tělocvičně 
základní školy a těšit se mohou 
také na další turnaje v Bystřici 
nad Pernštejnem i v okolí.

PK

Hokejová sezóna je v plném proudu
Letošní podzim je pro Bystřici 

z hokejového hlediska zlomový. 
Místní hokejový klub BK Zubři 
Bystřice se svými mládežnickými 
týmy vstoupil do premiérové sezó-
ny. V aktuální sezóně jsou rozehrány 
3 mládežnické kategorie. Naši nej-
menší, ročníky 2009 a mladší hrají 
Minihokej 2009 pro Kraj Vysočina, 
ročníky 2008 hrají Minihokej 2008 
pro Kraj Vysočina a mladší žáci hra-
jí Ligu mladších žáků sk. D. Miniho-
kej se hraje turnajovým způsobem, 
vždy jeden turnaj za 14 dní. Mlad-
ší žáci svoji sezónu zahájili 9. října 
domácím zápasem proti HC Slovan 
Moravská Třebová. Ve své skupině 

Naše přípravka se stále rozrůstá o 
nové začínající hokejisty. Z každé-
ho turnaje si vždy odveze alespoň 
jednu výhru. V této kategorii nejsou 
výsledky podstatné. Zde je důležité, 
aby se podporoval týmový duch a 
osvojovaly se základy hokejových 
dovedností. Pokud i vy chcete, aby 
vaše dítě hrálo nejrychlejší kolek-
tivní sport, neváhejte a přijďte si 
trénink zdarma vyzkoušet. Hokej 

BK Zubři Bystřice TJ Loko Česká Třebová 27.11.2016 10:00

BK Zubři Bystřice TJ Náměšť nad Oslavou 11.12.2016 10:00

BK Zubři Bystřice HC Slovan Moravská Třebová 18.12.2016 10:00

BK Zubři Bystřice HC Skuteč 8.1.2017 10:00

BK Zubři Bystřice HC Dukla Jihlava 22.1.2017 10:00

BK Zubři Bystřice TJ Loko Česká Třebová 19.2.2017 10:00

BK Zubři Bystřice TJ Náměšť nad Oslavou 5.3.2017 10:00

Rozpis domácích zápasů mladších žáků

Do své druhé sezóny vstoupil tým mužů, který opět hraje Krajskou soutěž 
Kraje Vysočina. Po čtvrtém místě v minulém ročníku si Zubři dali za cíl mi-
nimálně třetí místo. Sezóna se zatím vyvíjí velice dobře a momentálně patří 
Zubrům první příčka (ke dni 7. 11.). Rozpis všech zápasů klubu BK Zubři 
Bystřice najdete na www.bkzubribystrice.cz.

Na zimním stadionu se již od začátku října odehrávají i boje v Bystřické 
hokejové lize. Letos ji hraje 15 týmů, které jsou rozděleny do dvou skupin: 
Extraligy a 1. ligy. Sezóna bude vrcholit v únoru a březnu, kdy se bude bojo-
vat v play-off o příčky nejvyšší, ale i v baráži o setrvání či postup do Extrali-
gy. Veškeré informace o 3. ročníku Bystřické hokejové ligy najdete na http://
www.ahl.cz/soutez/byshl/.

Závěrem ještě připomínáme časy veřejného bruslení. Veřejné bruslení 
s hokejkou je každé pondělí od 16:30 do 17:45. Klasické veřejné bruslení je 
každou středu od 15:30 do 16:45 a každou neděli od 14:15 do 15:45. Veškeré 
informace o zimním stadionu – rozpis ledu, otvírací doba, rezervace atd. na-
jdete na www.zimakbystrice.cz.

Martin Svoboda BK Zubři Bystřice

Chceš se stát hokejistou jako 
Hašek nebo Jágr?

Tak přijď a staň se malým Zubříkem. Vše okolo hokeje Ti 
ukážeme a naučíme. Pro začátek Ti půjčíme výstroj.

Hokej v Bystřici n. P. je nový sport a Ty ho můžeš rozvíjet.
Máš kamaráda nebo kamarádku? Přijďte oba.

Těšíme se na Vás!

Nábor je každé úterý a pátek od 15.30 hod 
na zimním stadion v Bystřici nad Pernštejnem

Bližší info: 722 48 66 44

se ještě potkávají s týmy HC Skuteč, 
TJ Loko Česká Třebová, HC Dukla 
Jihlava „B“ a TJ Náměšť nad Osla-
vou. V sobotu 5. listopadu se naši 
malí Zubříci dočkali své první histo-
rické výhry. Porazili tým TJ Náměšť 
nad Oslavou 6:4. Tento výsledek je 
obrovskou motivací a všichni doufá-
me, že se i nadále budou zlepšovat. 
Je totiž potřeba zdůraznit, že naši 
žáci mají tři až čtyři roky výpadek 
v tréninku oproti svým vrstevníkům 
z jiných oddílů. Vše ovšem nahrazují 
bojovností a pracovitostí v trénin-
cích. Své domácí zápasy hrají žáci 
vždy v neděli od 10 hodin. 

v Bystřici není drahý sport. Nábor 
nových členů je každé úterý a pá-
tek od 15:30 na zimním stadionu 
v Bystřici. Máme na půjčení dětské 
výzbroje. Více informací u trenérů. 
Rovněž se naši nejmenší představí 
na dvou domácích turnajích. 26. 11. 
od 9 hodin budeme pořádat turnaj 
Minihokej 2008 a 17. 12. od 9 ho-
din turnaj Minihokej 2009. Není nic 
lepšího, než vše vidět na vlastní oči.
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Cantes z.s. Vysočina působí na Bystřicku již pět let
Na Bystřicku působí zapsaný spo-

lek Cantes z.s. Vysočina již pět let. 
V současnosti sdružuje 26 členů, 
kteří se věnují výkonu canisterapie. 
Jedná se dobrovolnickou činnost 
bez nároku na mzdu či jiné fi nanční 
ohodnocení. Canisterapeuti se svý-
mi psy ve volném čase dochází do 
sociálních zařízení, základních škol, 
mateřských škol, nemocnic a pomo-
cí psa pozitivně působí na klienty, 
žáky, pacienty.  

„O canisterapii jsem se zajímala 
dlouho, až jsem objevila canistera-
peutickou skupinu Cantes, složila 
jsem se svým psem zkoušky a po 
hlavě jsem se vrhla do pomoci po-
třebným. Byla jsem ráda, že orga-

nizace působí právě v Bystřici nad 
Pernštejnem. Začala jsem sama pra-
videlně docházet do sociálních zaří-
zení ve městě. Sára, moje kříženka 
německého ohaře a bernského salaš-
nického psa, se ukázala jako nesmír-
ně vnímavá a pracovitá,“ říká canis-
terapeutka Lenka Hubková, která 
v organizaci působí druhým rokem.

Canisterapii může vykonávat pes 
jakékoliv rasy či věku, podmínkou je 
dobrá povaha psa a základní výcvik 
poslušnosti. Pes pomáhá svojí pří-
tomností zlepšit náladu, motivuje k 
činnostem, aktivně se podílí na zlep-
šení motoriky, komunikace, psychic-
kého stavu klientů, žáků, pacientů.

„Canisterapie vykonávám zhruba 

8 hodin měsíčně. Se Sárou většinou 
při canisterapeutických návštěvách 
polohuji. Jedná se o techniku, kdy je 
pes přiložen ke klientovi, nebo si na 
psa lehne a pes jej zahřívá. Po chvilce 
s radostí pozoruji, jak se klient zklid-
ní, dýchá pomaleji, většinou usnou 
oba.  Zároveň Sára pomáhá s prohřá-
tím hůře se prokrvujících končetin, 
při bolestech břicha, povolit ztuhlé 
svaly.  Některým klientům však sta-
čí, když si psa jen pohladí. Vzhledem 
k tomu, že se psem působím u klien-
tů s různým typem postižení, jsou i 
přínosy canisterapie rozdílné. Klient 
s kombinovaným postižením ocení 
samotnou přítomnost psa v zařízení, 
nekomunikující dávají najevo radost 

a spokojenost. U osob s omezenou 
hybností je důležité zahřátí svalů, roz-
voj motoriky.  A děti ve školkách při 
zábavně-výchovných hrách se psem 
zjistí, že pokud se budou k psovi pěk-
ně chovat, nemusí se ho bát a navíc 
získají kamaráda,“ doplňuje Lenka 
Hubková.

V Bystřici nad Pernštejnem pů-
sobí 7 členek, které dochází do Do-
mova Kamélie, Včely – centra akti-
vizačních služeb pro seniory, Klubu 
v 9, mateřských a základních škol. 

„Canisterapie musí psa těšit, jinak 
to nejde. Pro mě osobně je canistera-
pie potravou pro duši,“ uzavírá Len-
ka Hubková.

PK

Zimní stadion Bystřice pořádá 

Mikulášské bruslení
Pro děti bude připravena Mikulášská nadílka 

a zábavné hry na ledě o sladké ceny.

Zimní stadion Bystrice

4. 12. 2016 
od 14:15 hod.

Děti s maskou mají vstup ZDARMA

Omlouváme se střeleckému klubu za chybu v textu v minulém 
čísle Bystřicko:

Místo na střelnici v obci Chocholuši, patří na střelnici v 
Chocholuši. 

Bystřická mládež hodno   
Funny Fest jako nejlepší akci 

podzimních prázdnin
Ve čtvrtek 27. října 2016 proběhla v Kulturním domě Bystřice nad 

Pernštejnem tradiční akce s názvem Funny Fest. Jednalo se o multižánro-
vý hudební festival s množstvím doprovodných programů, který navštívilo 
několik desítek mladistvých a jejich blízkých.

A jak probíhaly přípravy na 
tuto každoroční akci Nadosahu?

„Někdo by to mohl nazvat týdnem 
hrůzy. Samé balení, chystání a hlav-
ně pocit, že se nic nestíhá a možná 
vše skončí katastrofou. Přesto tu stá-
le byla naděje, že všechno dobře do-
padne,“ vzpomíná Anna Novotná, 
DiS., vedoucí Nadosahu.

Malování na obličej, žonglování a 
společenské hry dokázaly přítomné 
přenést do bezstarostné minulosti, 
kdy si mohli připomenout, že v kaž-
dém z nás je trocha dítěte. Po setmě-
ní na diváky čekala před kulturním 
domem ohnivá show, která všechny 
přihlížející vtáhla do mystické atmo-
sféry a zanechala v nich určitě jedi-
nečný zážitek.

Organizátoři putovního Funny 
Festu měli k ruce tým dobrovolníků, 
kteří pomáhali každou minutu svého 
volného času. Akce byla velmi vy-
dařená. Všichni účinkující nás pře-
kvapili svým uměním. A za to jim 
patří velké poděkování. 

Poděkování také patří všem dár-
cům, kteří podpořili festival, a tím se 
velkou měrou podíleli na jeho usku-
tečnění, jedná se o Kovomat u Liho-
varu, Outdoor Domanín s.r.o., Fran-
queza Cafe, DNR computers s.r.o., 
dále papírnictví Kurt Müller, Misij-
ní skupina Křesťanské společenství, 
restaurace Club a Di Pietro, pizzerie 
Pizza Piazza a fi rma Soundservis.

A jak hodnotí průběh akce sami 
pořadatelé?

To, že se Funny Fest vydařil, víme 
z nadšených reakcí okolí. Jeden 
z mladších účastníků se nám svěřil, 
že Funny Fest byl na podzimních 
prázdninách tou nejlepší akcí a dou-
fá, že za rok bude akce aspoň stejně 
vydařená, ne-li lepší. A my doufáme 
s ním, že se Funny Fest stane tradicí 
a i v dalších letech se s námi budete 
moci těšit na příjemně strávené od-
poledne,“ uzavírá Anna Novotná.

Tým pracovníků Nadosahu
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Labyrint zazpíval na přehlídce v Olešnici
V pátek 4. listopadu zavítal La-

byrint ze Štěpánova na přehlídku 
pěveckých sborů Zpíváme si pro 
radost do Olešnice na Moravě. 
Přehlídka se konala již po 21. a zú-
častnilo se jí 9 pěveckých sborů ze 
základních, středních a základních 
uměleckých škol okresu Blansko a 
Žďár nad Sázavou.

My jsme se letos zúčastnili s úpl-
ně novým repertoárem. Vystoupe-
ní se nám velmi povedlo a sklidili 
jsme velký potlesk.

Na závěr přehlídky zazpíva-
ly všechny sbory společně píseň 

Nepřehlédnutelný prů-
vod zářících lucerniček, 
lampionů a nadšených 
dětí, vedený štěpánov-
ským permoníkem po-
hádkovým parkem, patří 
ke každoročně pořáda-
ným akcím městyse Ště-
pánova ve spolupráci s 
místní organizací ČSŽ. 
Slavnosti světýlek se těší 
stále větší oblibě, a tak 
i letošní poslední říjno-
vý podvečer nechyběly 
lampiony štěstí, které vy-
nesly nevyslovená přání 
vysoko nad naše domovy.

Petra Stárková

Švédská ukolébavka, u této písně se 
v sále vytvořila nezapomenutelná 
atmosféra a zpívání písně jsme si 
užili stejně jako vystoupení a celý 
program.

Za závěr bych Vás ráda pozva-
la na naše vánoční vystoupení. 
Prvním bude zpívání v rámci Vá-
nočního koledování v Bystřici nad 
Pernštejnem, pak budou následovat 
další vystoupení na farmě Eden, v 
hradní kapli hradu Pernštejn a na 
Zelném trhu v Brně.

Radmila Špačková, 
členka pěveckého sboru

Slavnos   světýlek ve Štěpánově

Krásné odpoledne mohli prožít 
děti ze ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín a 
jejich rodiče, přátelé a známí v pátek, 
14. října. Sešli se v 15 hodin v are-
álu přírodní zahrady, která obklopuje 
prosetínskou školu.

Po uvítacích hrách s „padákem“ 
se děti rozeběhly po stanovištích, 
na kterých zkoušely svoji obratnost, 
mrštnost, zručnost a znalosti o pří-
rodě – prolézt obrovskou pavučinu, 
trefi t se šiškou na cíl, vyrobit si z 
přírodnin krásné ozdoby či panáč-
ky z brambor a jablek či snad složit 
puzzle, to vše se ukázalo jako hrač-
ka pro prosetínské děti, a tak nebylo 
divu, že si všichni odnesli z každého 
stanoviště potvrzení o splnění úkolu 
– barevný lístek, který si nalepili na 
lístkovou papírovou medaili, kterou 
měli na krku.

Na závěr si děti „očesaly“ kouzel-
ný strom - Bublifovník, na kterém 
jim vyrostlo malé překvapení.  I když 

Kouzelná zahrada v Prose  ně
a vystoupení v Rozseči

podzim už vystrčil drápky v podobě 
chladného počasí, nikomu to neva-
dilo, obzvláště proto, že se všichni 
mohli ohřát u ohně. Nádherné pod-
zimní odpoledne v Prosetíně…

A abychom těch pěkných zážitků 
neměli málo, vystoupily děti ze ZŠ 
Prosetín na kulturní akci Halasova 
dětská Rozseč v sobotu, 22. 11. Při-
pravili jsme si pásmo Otvírání studá-
nek, které odkazuje na hezkou tradici, 
na kterou se snažíme i my navázat 
tím, že jsme součástí projektu MAS, 
Zubří země, o.p.s. Znám křišťálovou 
studánku. V rámci tohoto projektu se 
staráme o dvě studánky v blízkosti 
naší školy.

Vystoupení se našim dětem poved-
lo, v konkurenci malotřídních škol z 
okolí jsme se neztratili. Tímto bych 
chtěla dětem, rodičům a učitelům, 
kteří pomohli naše vystoupení připra-
vit a realizovat velmi poděkovat. 

Ilona Lukášková, ředitelka

Vítání adventu 
ve Štěpánově

Neděle 27. 11. 2016 
od 14:00 

v kulturním domě 
premiéra pohádky 

Sněhurka a sedm… 
Hraje Vofuk Štěpánov. 

Od 15:30 bude následovat 
tradiční jarmark a nabídka za-
bíjačkových specialit.



V říjnu letošního školního roku si 
děti ze ZŠ Lísek mohly poprvé zacvi-
čit v nové tělocvičně. K jejímu vy-
budování bylo využito přízemí MŠ, 
které prošlo rozsáhlou komplexní 
rekonstrukcí, aby splňovalo poža-
davky kladené na prostory určené 
k realizaci tělesné výchovy. Průběh 
rekonstrukce organizoval a zajišťoval 
zřizovatel školy – Obec Lísek.

Protože je tělocvična propojená 
s učebnou školní družiny, chodíme 
sem nejen na hodiny tělesné výcho-
vy, ale děti si zde mohou zasportovat 
prakticky denně. Stejně tak prostory 
slouží dětem a učitelkám naší mateř-

Velmi bujarý víkend zažívala lísecká obec 15. 
a 16. října,  neboť zde po třech letech probíhaly 
tradiční Havelské hody. 

Již v sobotu začala slavnost stavěním a zdobe-
ním máje,  jejíž zdárné zdvižení pak nejen kro-
jovaní slavili a modlu hlídali do pozdních hodin. 
V neděli již od ranních hodin se pak po celé vísce 
roznášely pokřiky a zpěv krojovaných, kteří v hu-
debním doprovodu kapely Jásalka zvali místní 
k odpolednímu programu pod májí. Zde již tra-
dičně proběhlo odsuzování a odkazování beránka. 
Naštěstí včas dorazil posel s milostí,  a tak byl 
beránek zachráněn a celé procesí krojovaných 
maškar a davy přihlížejících se mohly přesunout 
do kulturního domu, kde se oslavovalo omilostně-
ní až do ranních hodin.

Za vydařenou hodovou slavnost bychom chtěli 
tímto poděkovat všem zúčastněným, zastupitel-
stvu obce a líseckému hasičskému sboru. 

hlavní stárek a stárková

Hodové veselí v Lísku

CVIČÍME V NOVÉM
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Hody v obci Ujčov
Hody, za starých časů posvícení, 

postupem času změnily svůj pro-
gram i náplň, ale stále jsou oblíbe-
ným obyčejem.

Tak jako již po mnoho desetiletí, 
tak i v letošním roce se v obci Ujčov 
uskutečnily troje hody. První hodové 
veselí v roce se koná v Dolním Čepí, 
patronem zdejších hodů je sv. Vác-
lav. Letošní hody, tzv. svatováclav-
ské, se konaly 25. září.

Třetí říjnovou neděli (letos 16. 
října) se hody slavily v Ujčově, tzv. 
císařské nebo také havelské. O týden 
později, 23. října, se hodová slavnost 
přesunula do Lískovce.

Pořadateli hodů ve všech uvede-
ných sídlech jsou členové místních 
sborů dobrovolných hasičů.

Pořádání hodů se hasiči ujímají 
rok od roku hlavně z důvodů udr-
žování tradice, a aby svým dílem 
přispěli ke společenskému životu 
v obci. Dalším zaslouženým výstu-
pem pořadatelství je fi nanční pří-
jem do pokladny sborů. Organizace 
hodů obnáší mnoho starostí a orga-
nizačních povinností a samozřejmě 
i pracovního nasazení. A když se 
s konáním hodů v některých letech 
nesejde počasí, výtěžek je zanedba-
telný.

Jménem svým i jménem občanů 
děkuji našim hasičům za udržování 
tradice v obci a za přínos ke spole-
čenskému a kulturnímu dění v obci.

Vladislav Mitáš 

ské školy. Je možné, že časem najde 
tělocvična využití i pro další volnoča-
sové aktivity. Zatím se nám podařilo 
uspořádat v době podzimních prázd-
nin „Sportovní dopoledne“, kdy si 
mohli přijít zacvičit také rodiče a naši 
mladší i starší kamarádi.

Pohyb a cvičení je pro všechny 
děti důležitá přirozená součást života 
a může velmi napomáhat k celko-
vému harmonickému rozvoji jejich 
osobností. Proto také vybudování 
podnětného sportovního prostředí 
považujeme za naplnění dalšího cíle 
při zkvalitňování výuky na naší škole.

JK

Ujčov

Dolní Čepí Lískovec



Dobrovolník Oblastní charity Žďár nad Sázavou Roman Bárta po-
chází z Bystřice nad Pernštejnem. Zde nejen aktivně pomáhá při veřej-
ných akcích, ale také navštěvuje denní stacionář Rosa, kde se setkává 
s uživateli, kteří mají v oblibě téma fotbalu, probírají jednotlivá utkání, 
pouští záznamy zápasů a píší kroniku.
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Na fotbal do Rosy přicházím několikrát měsíčně

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem 
trestných činů

Proč zrovna já?

• Pane Bárto, jak jste se stal dob-
rovolníkem žďárské Charity?

Na myšlenku stát se dobrovolníkem 
mě přivedla vedoucí denního staci-
onáře Rosa, která mně tuto činnost 
nabídla. S uživateli stacionáře se 
znám delší dobu, s některými jsem 
se aktivně stýkal ještě před vytvoře-
ním služby stacionáře. Věnuji se to-
tiž fotbalu a mezi uživateli je spousta 
fotbalových nadšenců, kteří rádi na-
vštěvují místní stadion Sportovního 

• Jak často se s uživateli scházíte?
Do stacionáře docházím většinou 
v úterý. To mají uživatelé vyhraněný 
čas právě na tvorbu kroniky a fotba-
lové činnosti. Snažím se přijít několi-
krát do měsíce.
• Jaké zápasy si promítáte? Ty 

místní nebo i ty republikové, či 
dokonce celosvětové?

Uživatele zajímají hlavně zápasy míst-
ního fotbalového klubu SK Bystřice 
nad Pernštejnem - Divize D. Republi-
kové nebo celosvětové pouze v přípa-
dě mistrovství, nebo když je něčím pro 
uživatele fotbal zajímavější, například 
fotbalově atraktivní soupeři.
• Chodíte společně i na nějaká 

utkání?
Uživatelé Rosy na stadion SK Bystři-
ce nad Pernštejnem dochází poměrně 
často. Sportovní klub se stacionářem 
navázal velmi dobrou spolupráci. Uži-
vatelé několikrát do roka navštíví sta-
dion, ať už jako diváci nějaké soutěže 
nebo fotbalového utkání nebo se i ak-
tivně zapojují do cvičení. Tento rok se 
aktivně účastnili fotbalového dne po-
řádaného pro nábor nových fotbalistů. 
Dále mohou navštívit již tradiční akci 
Charitativní fotbalový turnaj, který SK 
tento rok pořádal právě pro denní sta-
cionář. Součástí turnaje byla veřejná 
sbírka, která trvá celý rok 2016 a vý-
těžek z této sbírky bude na konci roku 
2016 předán Rose.  
• Zmínili jsme i tvorbu kroniky. 

Kdo ji vytváří a co v ní lze na-

lézt?
Kroniku vytváří uživatelé, a to ve 
spolupráci se mnou. Když nemohu 
pomoci já, dohlíží a pomoc posky-
tují pracovnice stacionáře, které se 
také o místí fotbal zajímají. Kroniku 
uživatelé vedou místnímu týmu SK 
Bystřice nad Pernštejnem, a to jak 
mužstvu Divize D, tak i bystřickému 
„béčku“. Kronika se uživatelům daří 
a tato činnost je velmi baví, vystřihují 
novinové články, tisknou komentáře 
z internetu, kreslí a dopisují informa-
ce ke každému zápasu. S myšlenkou 
založit kroniku přišel uživatel Filip, 
který je velký bystřický fotbalový 
fanda.
• Co Vás na „dobrovolničení“ 

baví?
Do stacionáře docházím velmi rád. 
Rozumím si s uživateli i s pracov-
níky. Rád pomáhám druhým a beru 
to jako samozřejmost. Zároveň při 
některých veřejných akcích, kte-
rých se také účastním, poznávám 
nové zajímavé lidi. Jsem rád, že 
můžu patřit do party dobrých lidí 
- uživatelů i pracovníků stacionáře.
• Kdo může být dobrovolníkem?
Myslím, že v podstatě kdokoliv, kdo 
má chuť pomáhat a dělat něco pro-
spěšného pro druhé.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Va-
šemu fotbalovému týmu daří. 

Lenka Šustrová

po ádá zájezd na muzikál 

ANGELIKA
do divadla Broadway 

sobota 4. února 2016 v 18.00 hod. 

Cena vstupenky je 699 K  + autobus 300 K . 

Odjezd od Kopretiny ve 13.30 hod. 

Objednávejte se na tel. 731 130 776 nebo e-mailem, 
po et míst je omezen. 

 Zveme širokou ve ejnost. 

Stali jste se obětí trestného činu? 
Kladete si otázku, proč se to muse-
lo stát zrovna Vám? Ovládají Vás 
pocity smutku, strachu, vzteku či 
nespravedlnosti? Nevíte, kam přes-
ně se s Vaší tíživou situací obrátit o 
radu anebo o pomoc? Nejste v tom-
to sami! Právě pro Vás je tu totiž 
projekt „Proč zrovna já? II“, který 
po celé ČR pomáhá obětem trestné 
činnosti. „Tento projekt, fi nancova-
ný Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem, realizuje Pro-
bační a mediační služba. Poradny 
v 55 městech po celé ČR poskytují 
právní a psychosociální poradenství 
i pomoc obětem trestných činů. Je 
důležité zdůraznit, že služby jsou 
poskytovány naprosto bezplatně a 
jsou určeny všem, kteří se cítí být 
obětí trestné činnosti, nehledě na 

svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu 
či fázi trestního řízení. Každá oběť, 
ať závažného či bagatelního skutku, 
si totiž zaslouží adekvátní a indivi-
duální péči, neboť prožívání újmy 
může být velmi osobité,“ komentuje 
projekt Tomáš Kellner, regionální 
koordinátor. V rámci kraje působí 
poradna také ve městě Žďár nad 
Sázavou. 

Poradnu lze kontaktovat telefo-
nicky, elektronicky nebo i osobně 
bez objednání v rámci poradenských 
hodin. „Dveře u nás jsou otevřené, 
snažíme se maximálně vyjít vstříc 
a pomoci, uplatňujeme diskrétní a 
individuální přístup, naše služby 
poskytujeme zcela zdarma,“ uzaví-
rá Veronika Březková, poradce pro 
oběti.

KONTAKTY:
Adresa: Komenského 1786/25 (středisko PMS, 3. patro), 
591 01 Žďár nad Sázavou
Poradenské hodiny: pondělí 9:00 – 12:00, středa 13:00 – 16:00
Poradce: Mgr. Veronika Březková
Telefon: 727 939 970
e-mail: brezkova.pms@gmail.com

klubu Bystřice nad Pernštejnem. 
• Svého „dobrovolničení“ jste se 

ujal velmi specifi cky, a to tím, co 
Vás baví a zajímá. V čem kon-
krétně Vaše působení v Rose 
spočívá?

Pouštím uživatelům záznamy ode-
hraných zápasů, společně je komen-
tujeme, rozebíráme, pomáhám jim 
s vedením kroniky, ukazuji fotky 
z odehraných zápasů a vyprávím jim 
zážitky z bystřického fotbalu.



Najdete nás nad Albertem na 
náměs  . U nás si můžete v pří-
jemném prostředí vychutnat 
především kávové speciality. 
Na své si přijdou i milovníci 
čaje, domácích limonád a 
horkých nápojů. Čeká na Vás 
mnoho dalších dobrot z naší 
nabídky. Pokud chystáte fi -
remní večírek, rodinnou osla-
vu či večírek s přáteli i na tyto 
akce pro Vás připravíme vše 
potřebné, od výzdoby, dortu, 
programu na dětskou oslavu, 
až po přípravu bohatého rautu 
a občerstvení. 

Přijďte si k nám 
posedět a načerpat energii. 

Těšíme se na Vás. 

CAFÉ IN TIME 

OTEVŘENO: 

po-čt    9 - 20 hod.
pá - so  9 - 21 hod. 
ne   9 - 19 hod.

NOVÁ ‐ VOŇAVÁ KAVÁRNA 

Tel.: 777352323
e-mail: 

cafein  me@email.cz

CAFÉ IN TIME 

KVALIFIKAČNÍ A JINÉ POŽADAVKY:
-   ÚSO zdravotnické 
-   nejméně 3 roky praxe ve vedoucí pozici
-   schopnost vedení týmu
-   samostatnost, fl exibilita a vysoké pracovní nasazení
-   dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnos  
-   znalost běžného kancelářského so  ware (MS Offi  ce, Internet) 
-   řidičské oprávnění skupiny B
-   občanská a morální bezúhonnost 

Výhodou:
-  pomaturitní specializační studium, VOŠ, VŠ odpovídajícího 
   zaměření
-  znalost výkaznictví pro zdravotní pojišťovny
-  znalost programu IS Cyqnus
-  znalost standardů kvality v sociálních službách
-  znalost zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Typické činnos   vykonávané na této pozici:
-  zodpovědnost za kvalitu a bezpečí poskytované 
   ošetřovatelské péče
-   koordinace zdravotní péče klientů domova 
-  vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
-  spolupráce s lékaři
-  komunikace se smluvní lékárnou
-  zajišťování zdravotnických pomůcek a prostředků
-  personální práce - vedení porad., kontrolní a řídící činnost
-  vedení a kooperace sociální práce
-  komunikace s rodinami klientů 

Nabízíme
-    podporu dalšího vzdělávání a osobního růstu
-    11. platovou třídu

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2017, dohoda o pozdějším nástupu možná

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
 -  jméno a příjmení,  tul zájemce
 -  datum a místo narození
 -  státní příslušnost zájemce
 -  místo trvalého pobytu zájemce
 -  datum a podpis zájemce

K přihlášce je nutno doložit:
 -  mo  vační dopis
 -  strukturovaný životopis
 -  kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 -  kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
    bez odborného dohledu
 -  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 -  zpracovanou koncepci vedení a rozvoje zdravotnického 
    úseku ve formátu max. 2 stran A4

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese:
Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek do 22. 12. 2016
Na obálku, prosím, napište: " Výběrové řízení - neotvírat".
Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzved-
nout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení v kanceláři personalistky. 
Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Myslivec, tel.: 566 591 813, mob.: 739 371 529, 

e-mail: reditel@domovmitrov.cz
Alžběta Danielová, tel.: 566 591 811, mob.: 603 707 214, 

e-mail: mzdy@domovmitrov.cz
Nepřetržitý provoz
Místo práce: Mitrov

DOMOV PRO SENIORY MITROV, s.r.o, 
Mitrov 1, 592 53 Strážek

vyhlašuje 
výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice:

VRCHNÍ SESTRA
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VRCHNÍ SESTRA (vedoucí Charitní ošet ovatelské služby) 

Nápl  práce:
- ízení služby (vedení týmu sester, organizace poskytovaných služeb, 

zabezpe ení provozních záležitostí) 
- komunikace s léka i, se spolupracujícími zdravotnickými za ízeními 
- poskytování odborné zdravotní pé e v domácím prost edí pacient  na základ

doporu ení ošet ujícího léka e 

Místo výkonu práce:  Ž ár nad Sázavou a okolí 
Nástup:    leden 2017 

Nabízíme: 
- pracovní pom r na 1,0 úvazku, 
- zajímavou, smysluplnou a zodpov dnou práci,  
- možnost podílet se na rozvoji služby, 
- odborné vzd lávání,  
- zam stnanecké benefity,  
- zázemí stabilní organizace. 

Požadujeme:
- zp sobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, p ípadn  se 
specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí,  
- znalost zdravotnické legislativy, 
- p edpoklady pro práci s lidmi,  
- samostatnost, výborné organiza ní schopnosti, 
- pracovitost, zodpov dnost, operativnost, profesionalitu, 
- pot ebu dále se vzd lávat a profesionáln  r st, 
- idi ský pr kaz sk. B – aktivní idi /ka, 
- trestní bezúhonnost. 

V p ípad  zájmu o uvedenou pozici zasílejte motiva ní dopis, profesní životopis  
a koncepci ízení a rozvoje služby v následujících t ech letech (max. dv  strany 
A4) na adresu Oblastní charita Ž ár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Ž ár nad Sázavou  
nebo na email jana.zelena@zdar.charita.cz do 30. 11. 2016. 

Bližší informace: Ing. Jana Zelená, mob.: 777 755 656,  
email: jana.zelena@zdar.charita.cz 

Oblastní charita Ž ár nad Sázavou p ijme pracovníka na pozici  
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

 

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
PRODÁM byt 2+1 v Dolní Rožínce, cena dohodou. 

Informace na tel.: 737 869 831
KOUPÍM byt v této oblasti, opravy mi nevadí.  Tel.: 

739 826 409
 HLEDÁM dům k bydlení. Zahrada výhodou.  Tel.: 

607 127 906
PŘIJMU mladou samostatnou servírku i brigádně do 

pohostinství v Rovečném. Tel.: 606 923 542. 
PRONAJMU garáž na Sídlišti I., ulice Višňová, BnP. 

Tel.: 724 314 457.


