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„BYSTŘICE JE VÝTVARNĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ“
(Pokračování na str. 7)

Co nás čeká v příš  m roce
Ve středu 14. prosince bude jed-

ním z bodů, o kterém bude zastupi-
telstvo debatovat, i rozpočet města 
na rok 2017. V případě jeho schvá-
lení budou ve městě probíhat čtyři 
zásadní investice. První je výměna 
oken, zateplení fasád a výměna 
lodžií na šesti domech na druhém 
sídlišti. V rozpočtu je na tuto akci 
rezervováno 66 miliónů korun. 
V této době probíhá výběrové říze-
ní, a jestliže vše půjde podle plánu, 

v létě by mělo být hotovo. 
Další velkou investicí je zbudo-

vání nové komunikace a prodlouže-
ní inženýrských sítí v průmyslové 
zóně. Tato silnice bude spojovat uli-
ci Průmyslovou se silnicí směrem 
na Rodkov před druhým vlakovým 
přejezdem. Nové sítě a silnice budou 
sloužit pro nové čtyři investory v prů-
myslové zóně. Celkem je v rozpočtu 
přichystáno 27 miliónů korun.

(Pokračování na str. 5) 
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PROSINEC 2016 / ROČNÍK XI. 7 100 VÝTISKŮ ZDARMA

Rok 2016 nezačal dobře. Co víc, 
začal rozvodem. Pan ředitel Burian 
se s námi nenadále rozloučil a opustil 
své dítě – Centrum Eden. Stáli jsme 
před rozhodnutím, co dělat s investi-
cí, která se měla rozbíhat a nabídnout 
zábavu a poučení široké veřejnosti. 
Sezóna na krku, zaměstnanci znejis-
tění a povědomí centra pošramocené. 
Postavili jsme se k tomu jako chlapi 
a přidali ke své práci ještě starost 
o Eden. Sezóna proběhla i přes kom-
plikace a nevyřízené závazky hlavně 
díky nasazení stávajících zaměst-
nanců celkem úspěšně. Návštěvnost 
okolo 25 tisíc lidí nám dává naději na 
lepší zítřky. Spousta práce se udělala 
i v zemědělské části. Zde očekáváme 
výsledky až v budoucím období. Ze-
mědělství je dlouhodobý proces, je-
hož výsledky jsou vidět až za dlouhé 
období. Děkuji všem, že na Eden po 
negativní reklamě nezanevřeli. Jsem 
přesvědčen, že potenciál centra bude 
v budoucnu využit a oceněn dalšími 
generacemi.

Po mnoho let nás trápila míra 
nezaměstnanosti. Stále jsme připra-
vovali podmínky pro život občanů, 
ale potenciální zaměstnavatel nám 
unikal. Dočkali jsme se a shodou 
všech příznivých okolností dnes 
můžeme sledovat výstavbu závodu 
fi rmy Standard Cooper, která slibuje 
zaměstnat na 500 osob. Je vytvořena 

konkurence fi rem a rozjíždí se dal-
ší. Na konci roku příštího bude celá 
průmyslová zóna obsazena. 

Co se nepodařilo. Rekonstruovat 
posledních šest panelových domů ve 
městě. I když jsme dva roky připra-
veni, nebyly otevřené dotační pro-
gramy, které by nám s fi nancováním 
pomohly. Dnes je vše jinak. Zakázka 
je vysoutěžena. Přes zimu proběhnou 
přípravné práce a na jaře vše vypuk-
ne. Do poloviny příštího roku by-
chom si přáli, aby obyvatelé bydleli 
v zateplených bytech s vyměněnými 
okny a novými balkony. Ještě jednou 
se občanům omlouváme, ale jsem 
přesvědčen, že čekání se vyplatilo.

Za zmínku také stojí rekonstrukce 
ulic Bočkova a Farská. To byl horor. 
Firma nastoupila pozdě, takže se vše 
neskutečně protáhlo a město musí 
uplatnit sankce vůči zhotoviteli. Zde 
je nutné se trpělivým obyvatelům 
celé lokality také omluvit. 

Mimo tyto velké akce proběhlo 
mnoho menších, které tak nejsou vi-
dět, ale zpříjemňují nám život. Chtě-
li bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na investicích města 
podíleli.  Každý rok vzniká dílo za 
mnoho milionů korun a mnohdy se 
zapomíná na ty bezejmenné pracov-
níky, kteří se o vše postarali. Děku-
jeme!

Čím je člověk starší, tím ten čas jaksi rychleji utíká. Jsou tu Vánoce 
a všichni se připravujeme v plné práci na příchod nového roku 2017. Plá-
nujeme každý podle svého, ale je dobré se zastavit, ohlédnout se a rekapi-
tulovat. Lidé před dvěma lety odevzdali své hlasy a zvolili si své zástupce, 
kteří dostali mandát spravovat jejich město. Jak jsme se s tím vyrovnali?

(Pokračování na str. 7) 
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INZERCE WERA

PF 2017

www.werawerk.cz

Wera Werk s.r.o.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2016  LEDEN 2017

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

Jubilanti

LEDEN 2017
Milada Hesová   92 let
Marie Koukalová   87 let
Ladislav Špaček   85 let
Josef Smolík   75 let
Jaroslava Navrátilová   70 let
Josef Nepejchal   70 let

                                                            

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Rok utekl jako voda. Pro děti byl 
rokem úspěchů, kdy pro Domanín 
vybojovaly 3krát 1. místo a 3krát 
4. místo skupiny Tic Tac Klakson. 
Děkujeme rodičům a dětem za 
trpělivost a spolupráci při nacvičová-
ní a na soutěžích. Poděkování patří 
i všem, co se účastnili Pohádkové-
ho lesa. A teď jedno vánoční přání: 
„V klidu si užijte vánoční chvíle, po 
Novém roce zas v plné síle, vykročte 
nanovo a v dobrém zdraví, po celý 
rok přejeme Vám, abyste se smáli.“ 

L+L+M

Děkujeme všem 
občanům Domanína 

za spolupráci 
v roce 2016 

a přejeme Vám 
klidné Vánoce 
a úspěšný vstup 
do roku 2017.

Samospráva Domanína
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RŮZNÉ

Sport a tělovýchova – Podpora trenérů a mládeže
Sportovní a volnočasové ak  vity – pravidelné ak  vity
Sportovní a volnočasové ak  vity – jednorázové ak  vity
Kultura a společenský život
Obnova fasád na Masarykově náměs  
Údržba a opravy majetku na území města Bystřice n.P.

MĚSTO  BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu určitou 

(zástup za mateřskou dovolenou) na centru Eden  v Bystřici nad 

Pernštejnem 

na pracovní pozici 

MARKETINGOVÝ MANAŽER  
 Požadavky:

 SŠ vzdělání  
 dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti
 dobrá znalost alespoň jednoho cizího jazyka  
 výborná  znalost a dovednost práce na PC
 zkušenost s úpravou a aktualizací webových stránek a facebooku
 zkušenost s psaním tiskových zpráv a komunikace s médii 
 zkušenost s grafi ckým programem CorelDRAW
 zkušenost s reklamou a tvorbou letáků a propagačních materiálů 
 zkušenost s on-line reklamou výhodou
 ŘP skup. B
 morální bezúhonnost
 nástup  1. 3. 2017

ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIHLÁSIT  DO  15. ledna 2017 :

– písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405,  593 
15 Bystřice nad Pernštejnem

– na e-mail: josef.vojta@bystricenp.cz 
– do  datové schránky: b3mbs36
– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení,  datum a místo naroze-

ní, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,  číslo OP, datum, podpis a 
telefonní spojení

– k přihlášce připojte životopis, prohlášení o bezúhonnosti, ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál 
výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokla-
du o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Město si vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové programy naleznete na webových stránkách města Bystřice a Pernštejnem 
na h  p://www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta, či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO VŠECHNY OBLASTI JE 16. 1. 2017 - 31. 1. 2017

Rada města schválila pro rok 2017 tyto Grantové programy pro tyto oblas  :

Farma Eden v Bystřici nad Pernštejnem 

nabízí k prodeji

LETOŠNÍ BRAMBORY
A ROČNÍ SLEPICE 

V letošním roce nabízíme brambory odrůdy Adéla, Marabel 
a Soraya.

Brambory odrůdy Adéla: varný typ B (přílohové a univerzální), 
jedná se o českou žlutomasou odrůdu, po uvaření netmavne, 
je vhodná pro uskladnění a konzumaci po celý rok.

Brambory odrůdy Marabel: varný typ B, A (přílohové a univer-
zální, salátové), raná německá žlutomasá odrůda, vhodná pro 
dlouhodobější skladování, po uvaření netmavne.

Brambory odrůdy Soraya: varný typ B (přílohové a univerzální), 
středně raná konzumní odrůda s vysokým výnosem, má oválný 
tvar s hladkou slupkou a žlutou dužinou, doporučuje se jako vy-
soce kvalitní konzumní brambor vhodný pro gastronomii.

Cena: 8 Kč / kg. Při odběru více než 300 kg možná sleva.

Doprava brambor možná po domluvě na e-mailu:
provoz@centrumeden.cz nebo na čísle 777 026 570.

Platba možná hotově při převze   nebo na fakturu.převze   nebo na fakturu.

Pro objednávku 

volejte na 

702 079 865.

Farma Eden mimo jiné 
prodává 

i roční slepice 
50 Kč/kus. 

Odběr a platba přímo 
na farmě Eden. 

G
R

A
N

T
Y

GRANTY MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2017
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Zeptejte se
starosty

Pane starosto. Na ulici Anto-
nína Štourače se připravuje vý-
stavba malometrážních domů. 
Pracovní název je Rezidence An-
tonínka. Bude se takto jmenovat 
nová ulice, nebo bude pouze pro-
dloužena stávající ulice?

Děkuji za otázku. Tímto se 
otevírá další důležitá kapitola na-
šeho města. Před cca 12 lety byl 
doplněn kompletní uliční systém 
města. V současné situaci je plno 
tzv. nedorazů nebo nedořešených 
zákoutí a uliček. Pokud by došlo 
k doplnění, je to spojeno s roz-
hodnutím zastupitelstva. Pokud 
by docházelo ke změnám, jedná 
se o výměny občanských prů-
kazů, sídel fi rem apod. To není 
moc populární krok. Nové uliční 
zástavby dostávají nová jména 
bez problémů. Je to krok, který je 
třeba udělat co nejkomplexněji. 
Například bude vybudována nová 
komunikace v průmyslové zóně. 
Jistě by měla mít jméno, protože 
zde budou sídlit nové fi rmy. K vaší 
otázce. Antonínka je odvozena od 
ulice Antonína Štourače a mně se 
líbí. Necháme na zastupitelích, zda 
nepřijdou s jinými názvy a ještě 
dalšími lokalitami? 

Pěkný den. 
Karel Pačiska

V této nové rubrice máte  mož-
nost klást otázky panu starostovi, 
a ten, Vám je rád zodpoví. Otázky 
posílejte na naši adresu:
info@bystricenp.cz a my je pře-
dáme.

Po letech odkladů a přípravách je 
v rozpočtu rezervováno 13,5 miliónu 
na rekonstrukci kanalizace a opravy 
silnic v Domanínku. Akce bude pro-
bíhat pod taktovkou Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko. Nyní se připra-
vuje výběrové řízení na fi rmu, která 
rekonstrukci provede. Začátek rekon-
strukce je plánován na jarní měsíce 
a občasné budou včas informováni 
o harmonogramu a rozsahu prací. Je 
plánováno setkání s občany Doma-
nínku, ale až po výběru fi rmy.

Další potřebnou, i když ne tak fi -
nančně náročnou, investicí je výstav-
ba nových parkovacích míst u ZUŠ 
a ZŠ Nádražní. V těchto místech  
jsou zejména v ranních a poledních 
hodinách nepřehledné a nebezpeč-
né situace, neboť se zde hromadí 
přijíždějící a odjíždějící automobi-
ly. Projektová příprava byla velmi 
složitá, neboť v tomto místě se kříží 
několik silnic i chodníků a také zde 
dochází k velké kumulaci chodců. Na 
stole bylo asi deset různých návrhů, 
z nichž každý měl své klady i zápory. 
Úpravou vznikne nových 30 stání pro 
automobily, přičemž v rozpočtu jsou 
přichytány 4 milióny korun.

Z těch „menších“ akcí bych zmínil 
kompletní rekonstrukci osmi bytů 
v domě s pečovatelskou službou za 
2 milióny, budou vyměněna okna 
v domě na Masarykově náměstí 
čp. 4 za 1,5 miliónu korun a zajíma-
vou a potřebnou investicí je ve spo-
lupráci s Ředitelstvím silni a dálnic 
renovace mostu na silnici I/19 mezi 
Domanínkem a ulicí Na Pile, kde 
vznikne nový most, jehož součástí 
bude podchod pod silnicí I/19.

Josef Vojta
místostarosta

Co nás čeká...  (Pokračování ze str. 1)

Darujte 
pod stromeček 

vstupné 
do centra Eden

Lámete si hlavu s vánočními dár-
ky? Centrum Eden v Bystřici nad 
Pernštejnem nabízí dárkové pouka-
zy na vstupné do centra Eden pro 
rok 2017. Darovat můžete vstupné 
na akce, vstupné do centra Eden 
v hlavní sezóně nebo kurz vaření 
piva v našem minipivovaru.

Nabízíme dárkové poukazy pro 
jednotlivce, rodiny či skupiny. Lze 
též zakoupit poukaz na celoroční 
volný vstup do centra Eden. Pro 
rok 2017 pro Vás připravujeme i 
tři kurzy vaření piva s naším slád-
kem přímo v minipivovaru Eden. 
Ohledně bližších informací k dár-
kovým poukazům prosím pište na 
info@centrumeden.cz nebo volejte 
na 566 788 400 a to nejpozději do 
19. 12. 2016.

První prosincovou sobotu zavítal 
do centra Eden Mikuláš s anděly a 
čerty. A hned měli plné ruce práce. 
Přes tři sta dětí zamířilo nejdříve do 
sklepení za čerty, do nebeské vesnič-
ky za anděly a na závěr k samotnému 
Mikuláši, který je po zásluze odměnil. 
V neděli návštěvníci ochutnali vánoč-
ní menu Mitrovských a zaposlouchali 
se do zpěvu nejkrásnějších vánoč-
ních koled v podání místních sborů. 

Sobotní akci pořádalo centrum 
Eden ve spolupráci s Domem dětí a 
mládeže v Bystřici nad Pernštejnem. 
Společnými silami vykouzlili v pro-
storách centra Eden tři čertovská skle-
pení, andělskou vesnici a bydlení pro 
Mikuláše. Hned na pokladně dostaly 
děti pas zlobivce, se kterým prošly 
celý areál a až po nasbírání razítek 
od čertů a andělů zamířily za Mikulá-
šem. Dle jeho slov bylo letos zlobivců 
opravdu pomálu, protože sladkosti 
spotřeboval téměř všechny, kdežto 
uhlí a brambory zbyly.

Nedělní vánoční atmosféru podpo-

Kdo letos zlobil a kdo ne? Mikuláš na Edenu rozdával radost.
řilo vystoupení čtyř pěveckých sborů, 
staročeské vánoční menu a tradiční 
vánoční zvyky v chaloupkách. Mezi 
vánočními jídly se letos vyjímal pe-
čený šnek s bylinkovým máslem, sta-
ročeský houbový kuba nebo hrachová 
polévka. Z nápojů mohli návštěvníci 
ochutnat sváteční medové pivo nebo 
vánoční punč, pro řidiče byl připrave-
ný i horký bio mošt. Mlýn v Horácké 
vesnici provoněla vánoční štola, horké 
kakao a perníčky. Vánoční koledy ro-
zezněly Panský dvůr v podání celkem 
čtyř pěveckých sborů, z toho dvou 

dětských. Velký dík patří vystupují-
cím ze štěpánovského dětského sboru 
Labyrint a folklorního souboru Boro-
věnka, dále komornímu sboru Alter 
Ego a sboru tišnovského gymnázia 
P.A.T.R.O.N a Gloria Cantate.

O svátečním víkendu zavítalo do 
centra Eden přes tisíc návštěvníků. 
Vedení centra Eden děkuje všem ná-
vštěvníkům z řad obyvatel Bystřice 
nad Pernštejnem a okolí, že nám v le-
tošním roce zachovali přízeň a přeje-
me šťastné Vánoce prožité v rodinném 
kruhu.
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Německé zkušenos   s likvidací uranových dolů
V příštím roce čeká Bystřicko defi nitivní uzavření uranových 

dolů a mnozí občané se proto obávají ztráty zaměstnání i toho, zda 
se stát přihlásí ke škodám na životním prostředí. Postupným útlu-
mem těžby dochází k významné změně struktury zaměstnanosti, 
začnou probíhat rekultivační práce rozsáhlého území a také musíme 
zastavit úbytek obyvatel. 

Před podobným, ale mnohem 
větším problémem stálo před lety 
východoněmecké město Ronne-
burg. Ukončení těžby v tamních 
uranových dolech proběhlo velmi 
narychlo a bez možnosti se předem 
připravit. Abychom se co nejvíce 
vyvarovali chyb, uspořádalo Sdru-
žení pro záchranu prostředí Calla s 
pomocí místních aktivistů pro za-
stupitele regionu pracovní seminář 

s názvem „Německé zkušenosti se 
socio-ekonomickou transformací 
regionu po ukončení těžby ura-
nu“. 

Jako hlavní přednášející se po-
dařilo zajistit starostku východo-
německého města Ronneburg paní 
Crimhild Leutloff, která má s touto 
problematikou bohaté zkušenosti. 
Vysvětlila nám, jak probíhalo ukon-
čení těžby v roce 1990 v tamních 

uranových dolech provozovaných 
fi rmou Wismut i následná rekul-
tivace území, včetně transforma-
ce zaměstnanosti celého regionu. 
V Německu šlo o několikanásobně 
větší problém, těžba, která probíhala 
povrchovou i důlní metodou, byla 
ukončena naráz. 

Město Ronneburg nebylo na uza-
vření dolů připraveno a kvůli ztrátě 
zaměstnání jej opustila většina oby-
vatel. Jejich počet se snížil z 12 na 
pouhých 5 tisíc! Starostka si, mimo 
jiné, posteskla, že v souvislosti s pra-
cí v dolech podlehli rakovině její 
čtyři rodinní příslušníci. Překvapilo 
mě, že teprve v současné době, po 
25 letech, Němci dokončují rekulti-
vační práce, na kterých se významně 
podílí původní těžební fi rma. Oblast 
je nově obsloužena dálnicí, ve městě 
vznikla řada nových fi rem a úbytek 
obyvatel se konečně zastavil.

Bystřice je v daleko výhodnější 
pozici a jak uvedl starosta Karel Pa-
čiska, zásluhou předchozího vedení 
města máme průmyslovou zónu vy-
budovanou včas již od devadesátých 
let, kdy začal útlum uranu. V součas-
né době je téměř plná. V příštím roce 
budou nové fi rmy schopny zaměst-
nat část propuštěných horníků a na-
bídnout práci i některým občanům, 
jež za prací dojíždějí, těch je zhruba 
tisíc.

Část horníků bude moci využít 

zaměstnání také při rekultivaci úze-
mí po těžbě uranu, další pak při na 
ně navazujících aktivitách turistic-
ko-destinační společnosti Koruna 
Vysočiny, které představil Vladimír 
Vecheta. Uvažuje se například o turi-
stickém využití některé těžební věže 
v rámci populární industriální turis-
tiky spojené s ukázkami hornictví. 

Vládní podpůrné programy pro 
podporu podnikání a investic na 
semináři představil Adam Joura 
z Agentury CzechInvest. Upozor-
nil nás ale, že okres Žďár n. S. je 
v čerpání podpor zdaleka nejhorší ze 
všech okresů Vysočiny, což zdůvod-
nil právě špatnou dopravní dostup-
ností regionu.

Starostka a další hosté vážili da-
lekou cestu do Bystřice, proto jsem 
rád, že se semináře hojně zúčastnili 
kolegové ze zastupitelstva. Škoda 
jen, že přes potvrzenou účast nedo-
razila většina starostů z regionu. Jen 
pro zajímavost, před zahájením vý-
stavby dolů mělo naše město pouze 
tři tisíce obyvatel. Po šedesáti letech 
těžby na Bystřicku bude trvat ještě 
hodně let, než se ze „závislosti na 
uranu“ zcela vymaníme. 

Závěrem bych Vám rád popřál co 
nejvíce radosti o vánočních svátcích 
a spokojený, ve zdraví prožitý rok 
2017. 

Vít Novotný
zastupitel

26. 11. 2016 obec Karasín slavnostně rozsvítila  adventní stromky na 
návsi a také u bývalé školy, kde ženy připravily malé pohoštění s adventní 
výzdobou, kde nechyběly koledy, svařené víno, čaj a různé dobrůtky pro děti 
a hosty. 

Za osadní výbor L.V.

ZPRÁVY Z KARASÍNA

Podvečer první adventní neděle 
strávil každý po svém. Většina míst-
ních obyvatel Dvořiště se vypravila 
k vánočnímu stromu v centru obce, 
aby nasála tuto specifi ckou atmosfé-
ru. Předtím však patřila část odpole-
dne dětem, které si vyráběly vánoční 
dekorace či přání a luštily vánoční 
rébusy. Následně veřejnost mohla 
ochutnat a svými dvěma body zhod-
notit vzhled a chuť nejlepších váno-
ček Dvořišť 2016. O tom, že bylo 
z čeho vybírat, svědčilo sedm sou-
těžních vánoček. Na tom by nebylo 
asi nic zvláštního až na fakt, že jednu 
z vánoček upekl muž a navíc ji ještě 
teplou donesl do této soutěže. Mož-
ná, nebo snad právě proto, se jeho 
vánočka umístila na krásném druhém 

ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ                   Zahájení adventu

místě. Kdo ví, zda tento počin neza-
čal novou éru mužského pečení na 
Dvořišti. Poté, co jsme si společně 
za doprovodu harmoniky zazpívali 
nejznámější vánoční koledy, již nic 
nebránilo rozsvícení dvořišťského 
vánočního stromu. Sváteční atmo-
sféru začínajícího adventního období 
umocňovala vůně vánočního punče a 
vynikající chuť cukroví, které připra-
vily místní maminky a babičky. Náš 
dík patří nejen jim, ale všem, kteří se 
podíleli na přípravách tohoto odpole-
dne a také těm, kteří věnovali velké 
množství potravin a dalších věcí do 
sbírky pro Domov pro matky a otce 
s dětmi – Ječmínek ve Žďáru n. S.
    

KCH
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INZERCERŮZNÉ

„BYSTŘICE JE VÝTVARNĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ“

(Pokračování ze str. 1)
Ak. malíř Tomáš Rossí (6. 10. 1955 

Brno) pochází ze známé bystřické ma-
lířské rodiny. Bývá označován za před-
stavitele neoexpresionizmu. Časem 
zjemnil svůj malířský styl a tvoří obrazy 
s duchovní tématikou. Je zastoupen až 
ve sbírkách japonského císaře a pro 
Bystřické vytvořil pro rok 2017 péefku.

Co tě táhlo v dětství k malování?
Kreslil jsem jako každé malé dítě. 

Pokračovali jsme pak s bratrem na li-
dušce (Lidová škola umění – pozn. HJ) 
a pan Valdhans (malíř a pedagog Edu-
ard Valdhans) nás připravoval postupně 
až na tu uměleckou dráhu. A pak už to 
šlo ráz na ráz...

Hmm, jak tedy?
Studoval jsem v Brně malbu na 

SUPŠ u profesora Coufala a školu jsem 
zdárně dokončil. Ale pak jsem to měl 
opačně, než tomu obvykle bývá. Nej-

dříve jsem se oženil, pak šel na vojnu 
a teprve poté na vysokou školu.

Jak probíhaly zkoušky na Akade-
mii výtvarných umění?

Protože mě nerozeznali od bratra, 
vyhazovali mě z ateliéru. Ať prý si ne-
dělám srandu, to že už přestává legra-
ce! Bratr zrovna dokončoval 5. ročník. 
Vysvětloval jsem jim, že nejsem Karel. 
Chvíli se na mně dívali, ani ne na mé 
studie, ale na mě jako na exota! Profe-
sor Večeřa, sochař tady z Vysočiny, mi 
oznámil, že jsem se na poprvé neuchytil.

Co napodruhé? 
To už jsem přišel s vousy. A oni na 

mě, že mám hodně let! Spletli se, měli 
tam asi překlep a mysleli, že jsem o 
deset let starší. Až napotřetí jsem se na 
akademii dostal! Profesor Souček mi 
říkal: Přijeďte za mnou, abychom si na 
vás zvykli.

Když jsi dostudoval, strhl se 
skandál s některými Tvými obrazy. 
Vystřihoval jsem si tehdy z novin 
pohoršené kritiky tvého Masa. Jak 
to bylo?

To jsem si tehdy v Bystřici v masně 
u Schwarzerů fotil maso a pak to malo-
val. Já s masným průmyslem dokonce 
oddiplomoval. A pak jsem ty obrazy 
dával na výstavy mladých umělců. 
Nějaké vášně to tehdy rozpoutalo...

 
Ty ses od Bystřice kromě studií 

nikdy moc nevzdálil...
Už na studiích jsem většinu času 

trávil ve škole na Letné a tam jsem měl 
vykolíkované území, zhruba jako byla 

Bystřice. A v tom jsem se pohyboval 
skoro pořád. Když jsme šli někdy za 
Vltavu dolů, říkali jsme, že jdeme do 
města. Velká města dodnes nemu-
sím. Ještě Brno snesu, ale větší už ne. 
Vždycky jsem se stěhoval na dědinu. 
Nejdříve z Bystřice do Domanína, kde 
jsem měl alespoň ateliér ve škole, a pak 
bydlet do Janoviček. Tam už brzy bu-
deme 20 let.

I s dvojčetem Karlem jste se naro-
dili v Brně, ale vaše kolébka je spojo-
vána s Bystřicí. Oprávněně?

Ne tak úplně. Otec pocházel z Ned-
vědice, byl potomkem starého kame-
nického rodu, který přišel do Nedvě-
dice až z Itálie. Maminka pocházela 
z Újezdu u Dolních Louček, kde jsme 
nějaký čas bydleli. Dodnes tam jezdí-
me za příbuznými. Až odtud přišla ro-
dina do Bystřice.

Jak tě tehdy oslovila Bystřice a vů-
bec Bystřicko?

Bystřice se léty měnila k lepšímu i 
k horšímu. Bylo tu asi hodně peněz, a 
tak se začalo budovat. Něco se bouralo 
i zbytečně... Luční ulicí tehdy končilo 
město, tam jak bydlel pan učitel Kšica. 
Přistěhovali se uraňáci, otevřela se řada 
jídelen a hostinců a v nich se pohybo-
valy zajímavé fi gurky. Tady u nás moc 
barvy nejsou, na rozdíl od jihu. Trochu 
hnědá a červená a převládá zelená. Ve 
všech odstínech... Ale Vysočina při-
tom není šedá, jak ji někdo maluje. Je 
zářivá, má hutnou barvu všech odstínů. 
Z okolních měst, mezi něž počítám 
kromě našeho Žďár, Velké Meziříčí a 
Nové Město, je pro mě Bystřice výtvar-

ně nejzajímavější.

Když hovoříme o krajině a její 
barvě, oceňoval jsi někdy vysočinské 
krajináře?

Ale ano. V Horácké galerii jsem pra-
coval s Jindrou Zezulou, toho jsem po-
znal zblízka. A Slavíček, Jícha, Jambor, 
Blažíček, to byli klasici. Vynikající! Až 
později to někteří poněkud odstřelili. 
Ale nová generace je už zase zajímavá.

Jestlipak máš čas číst knížky?
Teď zrovna čtu o Františku z Assisi. 

A máma mi dala Pickwickův klub, tak-
že též pročítám Dickense. I tvoje kníž-
ky mám přečtené. Partyzány a další...

A jak jsi pojal PF pro následují-
cí rok? Asi jsi byl osloven vedením 
města...

...jo, to jo. Nejdříve jsem chtěl udělat 
nějakou svoji věc, nějakou abstrakci. 
Ale lidé by se asi zarazili. Nakonec jsem 
se rozhodl pro kompozici kostela a vá-
noční hvězdy. Na akademii jsem kdysi 
ilustroval Stařec a moře, takže nějaké 
zkušenosti byly. Formou se ta PF blí-
ží papírovým mariánským obrázkům 
z toho magického trojúhelníku Křtiny 
– Sloup – Vranov. Formou, obsahem 
nikoliv! A tak jsem omaloval bystřický 
kostel a od své ženy jsem si vypůjčil 
ozdoby na stromeček, které dělá z ba-
revných korálků. A PF byla hotová! 
Budou Vánoce, tak ať jsou lidé šťastní...

Pěkné Vánoce i Tobě a celé rodině!
S akademickým malířem Tomášem 

Rossí rozmlouval 
Hynek Jurman

Rozhovor s autorem PF 2017

Jsme moc rádi, že se nám nevytra-
til kulturní, sportovní a společenský 
život. Lidé mají stále možnost aktiv-
ně se účastnit různých programů a je 
jen na nich, zda sedí doma u televi-
ze, nebo nabízené aktivity přijmou. 
Jsme přesvědčeni, že město nabízí 
dobré podmínky k životu i využi-
tí volného času.  Do nového roku 
nebudeme zdražovat žádné komu-
nální platby. Město dělá rozumnou 
politiku, která myslí na své občany. 

Konec roku... (Pokračování ze str. 1)

Nejsme předluženi, a proto si mů-
žeme dovolit některé nadstandardní 
projekty.

S adventem bychom chtěli všem 
popřát klid a pohodu. Čas by se měl 
pozastavit, každého naplnit neopa-
kovatelnou sváteční atmosférou, 
která vyvrcholí v nejkrásnějším dni 
roku.  Krásnou vánoční atmosféru, 
zdraví a štěstí v Novém roce 2017 
přejí

Josef Vojta, Karel Pačiska

Už se stalo zvy-
kem, že Město 

Bystřice n.P. vydává stolní 
kalendář. Kalendář na rok 
2017 je zpracován klasicky 
na jedné stránce každý tý-
den, v závěru navíc najdete 
plánovací kalendář 2017, 
kalendářík na rok 2018, 
splatnost poplatků 2017, 
státní svátky a významné 
dny ČR. Obsahuje také 
přes 50 ne-
všedních foto-
grafi í ze sou-
těže Zrcadlení 
2016. V grafi c-
ké úpravě Jan-
ky Soukopové 
kalendář vytis-
kl UNIPRESS 
s.r.o. V TIC 
Bystřice n. P. 
jej zakoupíte 
za 80 Kč.

Také jsou 
zde v prodeji 

vánoční ozdoby s motivem bys-
třického kostela sv. Vavřince.

-red-

NOVINKY Z TIC
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INZERCE, RŮZNÉŠKOLSTVÍ

Dům dě   a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem pořádá kurz:

SEBEOBRANA PRO ŽENY
Kurz je určený pro ženy a dívky od 15 let, které 

chtějí udělat něco navíc nejen pro své tělo a 
zdraví, ale hlavně pro svou vlastní bezpečnost. 

V kurzu si osvojíte základní dovednos   v obraně 
pro   běžným útokům a naučíte se efek  vně 

bránit agresorům.
Podzimní kurz bude probíhat od ledna do břez-

na v rozsahu 10 lekcí.
Cena kurzu: 1000,- Kč 

I. informační schůzka proběhne 
3. 1. 2017 v 17hodin.

Místo konání: judis  cká tělocvična, KD Bystřice n. P. 
Bližší informace vám poskytne trenér Karel Pročka,tel: 604 349 154

Dům dě   a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé (výuka a nácvik různých 

plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce). Kurz bude zahájen 
v pondělí 9. 1. 2017 v 16:45 v Areálu sportu.

Cena za 10 lekcí je 700 Kč. Přihlášku a další informace získáte 
v kanceláři DDM.

Radost dě   v Rados   Brno
1. 11. 2016 žáci šestých ročníků vyrazili na divadelní představení Bylo nás 

pět do divadla Radost v Brně. Proslulý humoristický román Karla Poláčka 
dokázali herci zajímavým způsobem dětem přiblížit, mistrně obsadili role 
Petra Bajzy,  Čeňka Jirsáka, Zilvara z Chudobince i dalších postav této knihy. 
Do dění na jevišti vtáhli i diváky, což umocnilo kulturní prožitek a v závěru 
bylo náležitě oceněno potleskem. Děti i dospělí se velmi dobře bavili, užívali 
si nejen kvalitního hereckého podání mluveného slova, ale i zpěvu a hry na 
nejrůznější hudební nástroje. Stálo za to sledovat rozzářené dětské tváře! 

Dita Kabelková, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Sport na  ZŠ TGM
Podzim je vždy bohatý na spor-

tovní akce základních škol. Naše 
škola nezaostává a účastní se většiny 
z nich. Máme šikovné děti, tak proč 
toho nevyužít. V říjnu jsme za dost 
nepříznivého počasí vyjeli do Žďáru 
n. S. a zúčastnili se okresního kola v 
přespolním běhu, a to ve všech čtyřech 
kategoriích, mladší a starší chlapci i 
děvčata. Ve velké konkurenci jsme 
se neztratili. V každé kategorii bylo 
16 družstev a okolo 90 účastníků. Za 
umístění 7. místo – starší dívky, 8. 
místo – mladší dívky, 9. místo – starší 
chlapci a 11. místo  - mladší chlapci 
se naši běžci ne-
musí vůbec stydět. 
Mimo jiné máme 
dva skvělé indi-
viduální úspěchy  
- Kamil Vařejka 
byl čtvrtý a Nikola 
Šenkýřová čtrnác-
tá. Dařilo se nám 
také ve fl orbalu, 
kde jsme se probo-
jovali do okresních 
kol hned ve čty-
řech kategoriích. 
Začali žáci z prv-
ního stupně, kteří 
se umístili na dru-

hém místě, mladší děvčata byla čtvrtá, 
starší chlapci a děvčata byli shodně na 
druhém místě, i když od prvního místa 
je dělil jenom krůček. Děvčatům by k 
postupu do krajského kola stačil jeden 
jediný bod a chlapci těsně prohráli vy-
rovnanou bitvu o první místo. I tak ale 
musíme říct, že naše podzimní tažení 
bylo úspěšné a budeme doufat, že to 
tak bude pokračovat i ve druhém po-
loletí, kdy nás čekají postupová kola 
v basketbalu a atletice. Všem našim 
sportovcům přejeme hodně štěstí!

Veronika Martincová, ZŠ TGM

Stačí i dnes jen „Máma mele maso“ a 3 x 5 = 15 ?
Škola by měla děti naučit číst, psát 

a počítat. Tato po generace předávaná 
informace se může i dnes někomu 
zdát jako dostatečné naplnění poslání 
školy. Všichni ale tušíme, že to není 
tak jednoduché. Nežijeme v době Ma-
rie Terezie, svět kolem nás se rychle a 
bouřlivě proměňuje, na každého jedin-
ce jsou kladeny stále vyšší požadavky. 
Vyhovět jim nelze jinak, než hledat 
také ve škole efektivnější metody a 
formy výuky. Budeme-li děti učit jen 
to, co jsme se naučili sami, nikam je 
neposuneme. Budeme-li stále učit děti 
tak, jak jsme se učili sami, hrozí ne-
bezpečí, že je odřízneme od možnos-
ti vnímat svět kolem sebe v nových 
souvislostech. Určitý pocit nadřazené 
vševědnosti učitelů ani rodičů nemů-
že stát v cestě rozvoji skrytých do-
vedností dětí. Chceme-li, jak se nově 
říká, rozvíjet gramotnosti čtenářské, 
matematické, fi nanční a jiné, nestačí 
už k tomu jen prostá znalost abecedy, 
násobilky. Nechceme-li tedy mít z dětí 
pouhé papoušky a živé kalkulačky. 
Děti by měly rozumět tomu, co čtou, 
mělo by být rozvíjeno jejich logické 
myšlení a podporován tvořivý přístup 
k objevování zákonitostí a souvislostí 

mezi jevy. Prostý výklad učitele a ná-
cvik postupů a pravidel příliš inspirují-
cí a motivující není.

V ZŠ TGM jsme si toto vše ujasnili 
již před několika lety. Po pečlivé roz-
vaze všech pro a proti jsme se vydali 
méně obvyklou, ale dle našeho názoru 
potřebnou cestou rozšíření nabídky 
způsobů výuky některých předmětů. 
Genetická metoda čtení se nám osvěd-
čila jako vhodná alternativa ke klasic-
ké metodě slabikovací. Děti tak me-
chanicky a vcelku bezduše nerepro-
dukují věty typu „Máma mele maso“, 
ale snaží se čtený text lépe vnímat a 
rozumět jeho významu. A daří se! 

Tato metoda úzce souvisí s meto-
dou výuky matematiky podle profe-
sora Milana Hejného. Před více než 
čtyřmi lety jsme začali studovat tyto 
nové postupy, navštívili řadu škol, 
konzultovali vše s autory a lektory 
této metody. Myšlenka, že matemati-
ka nemusí být pro děti strašákem, ale 
mohou ji zvládat s porozuměním a 
radostí, byla pro nás více než lákavá. 
Obrovská propracovanost postupů, 
celkové metodiky a desítky let jejich 
ověřování nás přesvědčily o kvalitách 
této metody a jejím přínosu pro děti. 

Ano, je to nové, nezvyklé, zvláštní a 
bůhví jak ještě jiné. Ale historie nás 
často přesvědčuje o tom, že právě toto 
je hybnou silou pokroku.

České školství se opět vrací k pod-
poře technických oborů studijních 
i učebních. Nechme pro tuto chvíli 
stranou jednotné přijímací zkoušky 
a nové pojetí maturit, kde právě ma-
tematika hraje důležitou roli. Většina 
technických oborů vyžaduje připrave-
né žáky se schopnostmi samostatného 
tvůrčího myšlení, hledání a řešení pro-
blémů. Nemůžeme a nechceme děti 
diskriminovat ve stále náročnější kon-
kurenci jen proto, že by bylo prostě 
pohodlnější je učit stále stejně. Z celo-
národních testů, kterých se dlouhodo-
bě účastníme, víme, v čem mají naši 
žáci problémy. Výše uvedené metody 
jsou cestou k jejich řešení. Děti ne-
podceňujeme, víme, že jsou šikovné 
a je naší povinností je vést k tomu, 
aby dosáhly maxima v rámci svých 
schopností. Pro každého vyučujícího 
je vedení takto koncipovaných hodin 
nesmírně náročné časově i odborně. 
Předpokládá detailní teoretické zvlád-
nutí nových postupů a jejich důsledné 
a přitom citlivé praktické použití ve 

vyučovacích hodinách. Samozřejmos-
tí se jeví přizpůsobení individuálním 
potřebám jednotlivých žáků.

Nejpodstatnější však nakonec. Ro-
diče a učitelé nesou společnou odpo-
vědnost za vzdělávání dětí. Škola a ro-
dina někdy nahlížejí na dílčí problémy 
odlišně, ale toto je spíše problém nedo-
statečné, nebo nepřesné komunikace. 
Chceme být v tomto ohledu otevření 
jakékoliv diskusi a nabízíme informa-
ce a pomocnou ruku každému, kdo se 
zamýšlí nad budoucností svých dětí.

Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM
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INZERCEŠKOLSTVÍ

S Erasmem opět na Slovensku
V neděli 27. 11. 2016 jsme se pod 

vedením paní učitelky Věry Slámo-
vé a pana ředitele Martina Horáka 
vydali v rámci projektu Erasmus+ 
do města Vranov nad Topľou. V cíli 
cesty nás přivítali učitelé a žáci ZŠ 
Juh, se kterými jsme prožili krásný 
týden plný sportu a aktivního po-
znávání památek regionu. Navští-
vili jsme i pana primátora a další 
významné osobnosti města. Díky 
pobytu jsme měli také možnost roz-
víjet naše přátelství se slovenský-
mi žáky vzniklá již v předchozích 

letech. O tom, že se pobyt vydařil, 
svědčí i výroky našich spolužáků: 
„Tak se sbalíme a jedeme hned zpát-
ky!“ (Jiří Tomášek) „Návštěva u pri-
mátora byla velmi zajímavá.“(Pavel 
Javůrek) „Jsem moc ráda, že jsem se 
mohla zúčastnit.“ (Veronika Turová) 
Již teď se těšíme na příjezd našich 
přátel ze Slovenska a věříme, že se 
nám podaří připravit pro ně stejně 
zajímavý týden plný sportování a 
kultury.

Za žákovský tým ZŠ Nádražní
Hana Juračková a Veronika Ludvíková

TECHNICKÁ ŠKOLA 
A NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ 

Blíží se konec roku 2016 a i když je 
školní rok 2016/2017 v plném prou-
du, ohlédněme se za právě končícím 
obdobím. Bystřická střední odborná 
škola má za sebou tradiční náročný 
podzim. S posledních měsících jsme 
absolvovali několik velikých akcí, při 
kterých jsme úspěšně prezentovali 
naši školu a zemědělství. 

Na začátku školního roku jsme se 
podíleli na přípravě a realizaci vel-
ké zemědělské akce v Radešínské 
Svratce. Tradiční chovatelská výstava 
českého strakatého skotu s meziná-
rodní účastí přivedla do areálu tisíce 
návštěvníků. Naši studenti prezen-
tovali nejenom naši školu ve stánku, 
ale podíleli se i na realizaci zábavné 
naučné stezky. Na dalších dvou men-
ších výstavách drobného zvířectva se 
po odborné stránce podíleli také stu-
denti zemědělských oborů naší školy.

O úspěšném ročníku Mezinárod-
ního atletického utkání O pohár sta-
rosty města jsme vás již informovali, 
a proto se věnujme dalším akcím 
z poslední doby. Již sedmým rokem 
Studentský klub zřizovaný při VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem pořá-
dá Studentský bál. Sváteční atmosfé-
ru podvečera před svátkem studentů 
opět vyplnilo stužkování současných 
třetích ročníků učňovských oborů, 
ale také předání maturantských šerp 
pro obory Agropodnikání a Cestovní 
ruch. Atmosféru večera v kulturním 
domě dokreslilo několik pěkných 
tanečních vystoupení a kvalitní pro-
dukce skupiny Pikardi.

Předvánoční období je také časem, 
kdy se většina škol věnuje intenziv-
nímu náboru budoucích studentů pro 
příští školní rok. Stejně i my jsme se 
účastnili na různých náborových ak-
cích v blízkém i vzdálenějším okolí. 
Největší a především vydařenou akcí 
se stal tradiční Festival vzdělávání 
ve Žďáru nad Sázavou. S nabídkou 
oborů v jednom z největších stánků 

jsme oslovili stovky budoucích stře-
doškoláků. V současné době bystřic-
ká střední škola nabízí tradiční obory 
vzdělávání:

- učňovské: Automechanik, Me-
chanik, opravář – svářeč, Strojní me-
chanik, Farmář – Farmářka a nově 
nabízený obor vzdělávání HUTNÍK, 
SLÉVAČ

- speciální učňovské obory: Ku-
chařské práce, Zámečnické práce ve 
stavebnictví

- maturitní obory: Agropodnikání 
a specializační obory CHOV KONÍ 
a MYSLIVOST A  PÉČE O ZVEŘ, 
Management služeb a cestovního ru-
chu

Všechny zmíněné obory byly před-
staveny žákům základních škol z re-
gionu Bystřicka, které jsme přivítali 
na konci měsíce listopadu v naší ško-
le. Žákům byly představeny nejenom 
možnosti studia na odborné škole, ale 
také měli možnost navštívit prostory 
školy a školních dílen. Během ná-
vštěvy jsme našim budoucím studen-
tům ukázali rozpracované projekty, 
na kterých naši učni v současné době 
pracují. Konkrétně se jedná o projekt 
Postav si svoje auto II . – KAIPAN 14 
a projekt Postav si svůj traktor – ZE-
TOR 7011. Oba krajské projekty jsou 
v plném běhu a tak jejich podrobné 
přiblížení přineseme v některém 
z dalších dílů Bystřicka.

Uzavíráme další rok – rok 2016. 
Uzavíráme krajský rok technického 
vzdělávání. Na mnoha místech a při 
mnoha příležitostech se opětovně 
ukazovalo, že potřebnost technické-
ho vzdělávání je na prvním místě. 
Nabídka je dostatečně široká a není 
potřeba za ní dojíždět do vzdálených 
měst. I vaše bystřická odborná škola 
umí připravovat na budoucí povolání.

Přejeme Vám všem příjemný ko-
nec roku 2016, krásné svátky vánoč-
ní, veselého Silvestra a v neposlední 
řadě šťastné vykročení do roku 2017. 
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Výherní a poznávací soutěže Putování s Vodomilem 2016 
se zúčastnilo 155 účastníků, z nichž 149 odpovědělo správně na všechny 
otázky a postoupilo tak do losování o hlavní ceny.

Správné odpovědi zněly:
  1. Otec spisovatele Josefa Uhra byl chudý domkař- tkalec.
  2. Letopočet na podezdívce korouženské prodejny zní 1981.
  3. Na pomníku padlým v Prosetíně je uvedeno 11 jmen.
  4. Pamětní deska ve Víru uvádí data Františka Šťastného: 1836 – 1908.
  5. Před vchodem hradu Svojanov stojí socha sv. Jana Nepomuckého.
  6. Rodný dům Jana Karafi áta v Jimramově nese číslo 10.
  7. Pamětní deska na Třech Studních U Loubů nese letopočty 1938 a 1955.
  8. Štít statku č. 5 na Studnicích nese letopočet 1827.
  9. Litinová pamětní deska na Maršovské rychtě je zakončena slovem „...rád“.
10. Železný kříž před kostelem v Bystřici nese letopočet 1860.
Oříškem byla pouze otázka č. 8, protože četní soutěžící četli ozdobný letopo-

čet jako 1823 a někteří dokonce 1829. Za správné jsme nakonec uznali všech-
ny 3 verze, protože se dalo předpokládat, že soutěžící na místě opravdu byli.

Zúčastnili se lidé nejen z blízkého okolí, ale i z Adamova, Drásova, Brna, 
Křižanova, Tišnova, Žďáru, Třebíče, Humpolce, Hustopečí, Deblína, Dolních 
Louček, Lelekovic, Veverské Bítýšky či Chýnice.

VODOMIL 2016 – PO STOPÁCH KNIH 
služeb v Turistické chatě Studnice).

8. František Uhlíř, Strážek (Areál sportu a kultury – 10x vstup do bazénu/
posilovny).

9. Božena Smékalová, Strážek (2 vstupenky na divadelní představení v Kul-
turním domě v Bystřici, hodnota 600 Kč).

10. Pavel Brázda, Dolní Čepí (Centrum Eden – 2 vouchery na celoroční vstup 
pro rok 2017).

11. Gertruda Fuková, Žďár (Soubor keramiky z Borače).
12. Bronislav Valdhans, Bystřice (Kniha „Historie, přítomnost a význam kos-

tela sv. Mikuláše ve Starém Svojanově“).
Všech 155 účastníků splnilo alespoň 9 otázek, čímž získávají pro 

rok 2017 jednu volnou vstupenku do Městského muzea v Bystřici 
a 1 volnou vstupenku na akci v Centru Eden.

U řady soutěžících probudil tento ročník zájem o regionální literaturu, o což 
také šlo. Příkladem je tradiční účastník Bohumil Nepejchal ze Žďáru, jenž té-
měř všechny uváděné knihy sehnal v okresní knihovně a všechny je přečetl.

Někteří účastníci pochválili letos jednoznačné a k tématu se vztahující otáz-
ky a odpovědi.

Paní Marie Roušová z Nového Města na Moravě nám napsala: „Zapoji-
la jsem se letos s manželem, prožili jsme milá setkání s lidičkama hlavně na 
venkově a navštívili 
krásná místa na Vy-
sočině... Těšíme se, co 
vyberete a co zvolíte 
za místa v dalším roce. 
Těšíme se na Vodomila 
a přejeme týmu hodně 
zdraví.“

Nezbývá, než pobla-
hopřát vítězům, všem 
poděkovat za účast a 
uvidíme, co vymyslí-
me pro rok 2017.

Za pořadatele 
Hynek Jurman

Vyhlašujeme novou d tskou sout ž  
„Vyso ina – moje budoucnost“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUŠ Bystřice n. P. a Římskokatolická farnost Bystřice n. P. 

tradiční tradičníVánoční koncert Základní umělecké školykolykoly 
26. 12. 2016, 18:00 Kostel sv. Vavřince  Vstupné dobrovolné 

M sto Byst ice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Byst icko 

vypisují v roce 2017 již devátý ro ník d tské um lecké sout že, která má op t 

výtvarnou i literární ást. Nám t pro d tskou tvorbu vychází i tentokrát 

z prost edí, které je sout žícím – d tem a student m škol Byst icka a dalších 

region  sdružených do Koruny Vyso iny – d v rn  známé. Téma sout že 

„Vyso ina – moje budoucnost“ vychází z ko en , z b žného života rodin na 

Vyso in , kde mohou v budoucnu nalézt smysluplnou a tvo ivou práci i sout žící 

zapojení do letošního ro níku.  

Nám t je stejný jak pro literární, tak pro výtvarnou ást sout že a pro všechny 

3 v kové kategorie (6-10, 11-14, 15-18 rok ). 

Termín pro p edání literárních a výtvarných prací na 

kontaktní místo je do 24. 2. 2017. 
Bližší podmínky sout že v etn  materiálu rekapitulujícího možnosti pojetí 

nám tu budou zve ejn ny na internetových stránkách www.bystricko.cz a 

obdrží je školy i obce.  

Ze sout žních prací bude uspo ádána výstava. O výsledcích sout že Vás 

budeme informovat na webu a v novinách Byst icko. 

Zveme Vás co nejsrde n ji k ú asti! 
Kontaktní místo: 
Kancelá  Mikroregionu Byst icko, 

P í ní 405 (za budovou M Ú Byst ice nad Pernštejnem), 

593 01 Byst ice nad Pernštejnem 

telefon: 566 590 399, 736 535 145 

e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz 

VÝHERCI HLAVNÍCH CEN VODOMIL 2016
1. Josef Kašuba, Nedvědice (Jízdní kolo v hodnotě 7 000 Kč).
2. Robin Ungr, Bystřice (Dárkový poukaz pro 4 osoby na atrakce + vstup 

do Westernového městečka Šiklův mlýn a strašidelného zámku Draxmoor 
v hodnotě 2 000 Kč platnost na sezónu 2017).

3. Mgr. Renata Krejčí, Křižanov (Romantická večeře pro 2 osoby do výše 
700 v Hotelu Jimram, Jimramov).

4. Miloslav Ungr ml., Bystřice (Poukaz v hodnotě 600 Kč na úhradu zboží a 
služeb v Hotelu U Loubů na Třech Studních).

5. Eva Ungrová, Bystřice (Romantická večeře pro 2 osoby do výše 500 Kč na 
Maršovské rychtě).

6. Oldřich Šporcr, Brno (Poukaz v hodnotě 500 Kč na úhradu zboží a služeb 
v restauraci Hotelu Vír).

7. Pavel Dostál ml., Bystřice (Poukaz v hodnotě 200 Kč na úhradu zboží a 
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(Dokončení)
 
V prvních dvou částech (Bys-

třicko říjen, listopad) byly uvedeny 
společenské a kulturní organizace 
v Kroměříži v druhé polovině 19. sto-
letí, na kterých se podstatnou mírou 
Šperlín podílel, a které vedly k růstu 
národního uvědomění většinového 
moravského obyvatelstva města a 
okolí. Výjimkou byla česká vlas-
tenecká tiskárna, i její dopad byl 
však víc vlastenecký než hospodář-
ský. Šperlín si uvědomoval, že bez 
pevného základu podnikání je další 
rozvoj nemožný. Zásadním počinem 
bylo tedy založení české Občanské 
záložny v roce 1865. Předsedou byl 
železničář Oldřich Kubes a jednate-
lem Josef Mnohoslav Šperlín. Vede-
ní záložny ve stanovách sice stano-
vilo, že půjčovat je možné řemesl-
níkům, obchodníkům a měšťanům, 
udělalo však velkou a zásadní chy-
bu: za členy  záložny přijímali pouze 
česky mluvící obyvatele, pouštěli se 
do politiky s cílem zvrátit němec-
kou nadvládu nad městem. Jindřich 
Spáčil ve svém románu Tisíce růží 
uvádí: „A ve jménu těchto idejí půj-
čovali peníze k stavbě právě budo-
vaného rolnického akciového cukro-
varu v Kroměříži, postavili na nohy 
vznikající cementárnu v Tlumačově 
a poskytli dokonce úvěr paní Štan-
dlerové, ředitelce kočovné divadelní 
společnosti“. Nejen 
uvedené „provoka-
ce“, ale i řada drob-
ných nesrovnalostí 
vedla ke zrušení 
prvního českého pe-
něžního ústavu ve 
městě. Katastrofou 
bylo úřední naří-
zení ihned vyplatit 
vkladatelům 190 ti-
síc zlatých. Šperlín 
coby úřadující mís-
topředseda to doká-
zal, navíc s českou 
likvidační komisí 
dokázal ušetřit ještě 
30 tisíc zlatých a ur-
čit je na stavbu čes-
kého gymnasia. Což 
ovšem byla troufa-
lost do nebe volající. 
Začaly nekonečné 
soudní tahanice až 
se úřadům podařilo 
rezervní fond zlikvi-
dovat.

Tenkrát poprvé 
dosud neústupný 
a bojovný Josef 
Mnohoslav zapo-
chyboval a zaváhal. 
Navíc mu 2. února 
1875 umírá jeho 
první žena. Kvů-
li malým dětem 
se podruhé oženil 
s vdovou po hostin-

JOSEF MNOHOSLAV ŠPERLÍN (15. listopadu 1826 – 1913)

ském Kubelkovi a se svým třetím 
synem Vladimírem Karlem (* 4. 
června 1860 Kroměříž, † ?) odchá-
zí v roce 1879 do žitomirské ob-
lasti na Ukrajině v tehdejší Ruské 
říši. Koupil velkostatek v Basarské 
Rudně, kde úspěšně hospodařil do 
své smrti v roce 1913; pochován je 
v Krasjatyči. Zřejmě se zde  uplatnil 
i jeho syn Vladimír Karel, který byl 
22. ledna 1907 zvolen volitelem za 
žitomirskou oblast Volyňské gu-
bernie. Pravděpodobně s ním ode-
šly i mladší děti a druhá manželka, 
nejsou však o tom žádné doklady. 
Určitě se někteří mužští potomci 
v průběhu zmatků 1. světové války, 
a zejména po bolševické revoluci, 
vrátili na Moravu. Sdružení Čechů z 
Volyně a jejich přátel v Praze, které 
sídlí v ČR od začátku 90. let 20 st., 
žádného Volyňského Čecha takové-
ho příjmení, jak mi potvrdila před-
sedkyně sdružení paní Mgr. Dagmar 
Martínková, nezná. Ochotně zveřej-
nila výzvu v jejich spolkovém časo-
pise. Uvidíme, kdo se přihlásí. Na-
víc velké statky dosídlenců, zejména 
z Rakouska – Uherska, byly pro 
svou vysokou úroveň hospodaření 
mezi prvními, které ruští bolševici 
rozkradli a zničili. Teorii návratu po-
tvrzuje výskyt nezvyklého příjmení 
Šperlín v oblasti severovýchodní 
Moravy. Zejména v jisté obci pod 
Beskydy v okrese Frýdek – Mís-

tek je jich množství více než malé. 
S některými jsem navázal osobní 
kontakt. 

Zbývá ještě vyřešit záhadu se 
Šperlínovou tiskárnou v návaznos-
ti na rodinu Karla Kryla.  Už před 
listopadem 89 jsem se setkal s tvr-
zením, že Karel Kryl starší (otec 
významného písničkáře)  po přestě-
hování v roce 1939 z Nového Jičí-
na do Kroměříže využíval původní 
Šperlínovu vlasteneckou tiskárnu. 
Bylo by to logické, bral jsem to jako 
fakt. Stačí však trochu zapátrat na 

internetu a všechno je zase jinak. 
Zpěvák Karel Kryl má v Kroměříži 
dvě pamětní desky: na rodném domě 
v Březinově ulici č. 9, odhalenou 
12. dubna 2014 (den narození), kde 
rodina žila do svého nuceného vystě-
hování v roce 1950 a na domě v uli-
ci Kapitána Jaroše 608, kam byla 
rodina přestěhována, odhalenou 12. 
dubna 2014 (jedná se o bustu). Ani 
jedna z adres není totožná s adresou 
původní Šperlínovy tiskárny (Rie-
grovo náměstí č. 154), kde se mu na-
rodilo v letech 1868 – 1874 šest dětí. 

Děti Josefa Mnohoslava Šperlína:

28. července 1857 Vladimír Josef, oženil se s Marií 
  Servitosou v Praze, Kr. Vinohradech  
14. února 1859  Jaroslav Jan, tiskař, redaktor, † Příbram 1905
4. června 1860  Vladimír Karel, Volyň
26. dubna 1861  Miloš Štěpán (zemřel po narození)
26. června 1863  Miloš Štěpán
20. března 1865  Mnohoslav – Ladislav Lubomír
  8. září 1866  Marián Lubomír
  3. července 1868 Božena Valpurka Marie, zemřela 27. dubna 1869
  2. ledna 1870  Lubomír Oskar
  9. dubna 1872  Vlasta Marie
  8. září 1873  Milan Karel Václav, zemřel 8. září 1873
  7. září 1874  Konstantin Ivan, zemřel 21. září 1874

Petr Dvořáček

Foto: zpěvácký spolek Moravan koncem 70. let 19. století 
         (Šperlín sedící šestý zleva)
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Jak mo  vovat žáky ke čtení V MUZEU ZAZNĚLA 
ŘECKÁ HUDBA I POEZIE…to bylo hlavním tématem semi-

náře pro učitele, který se opět konal 
v rámci projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání (MAP). Tentokrát 
se sešlo 22 učitelek z bystřických i 
okolních škol a společně s paní lek-
torkou Ludmilou Slánskou se snaži-
ly najít odpověď na tuto otázku. Ač 
byly na seminář vyhrazeny pouze 3 
hodiny, paní lektorka se snažila pře-
dat co nejvíce informací a vlastních 
zkušeností, což ovšem nebyl nejlehčí 
úkol, vzhledem k tomu, jaké je téma 
čtenářské gramotnosti široké. Nicmé-
ně, doufáme, že si všechny přítomné 

učitelky odnesly ze semináře informa-
ce a zkušenosti, které dále využijí ve 
své pedagogické praxi. 

Semináře jsou hrazeny z projektu 
MAP a budou probíhat do října příš-
tího roku. Otevřeny jsou pro všechny 
pedagogy, zájemce o vzdělávání dětí a 
žáků do 15 let, rodiče i studenty. Stále 
také platí, že rády uvítáme jakékoliv 
nápady na témata seminářů či na lek-
tory. Obracet se můžete na Mgr. Len-
ku Víchovou lenka.vichova@bystri-
cenp.cz a Bc. Petru Kurfürstovou 
petra.kurfurstova@bystricenp.cz.

20. listopadu se Městským muzeem rozezněly řecké tóny v provedení br-
něnského uskupení Jannis Moras & band(a), které představilo svou autor-
skou tvorbu. Rozmanité melodie doplnil přednes řecké poezie jak v českém 
překladu, tak i v originále, a na samý závěr zazněla také řecká státní hymna. 
A protože se koncert konal od 17 hodin, byl pro návštěvníky nachystán i 
vynikající řecký horský čaj společně s punčem. Tímto bychom rády poděko-
valy Městu Bystřice nad Pernštejnem za fi nanční podporu a Městskému mu-
zeu za zapůjčení prostor a přípravu skvělého punče. Doufáme, že si spojení 
hudby a literatury najde své příznivce a v roce 2017 se opět setkáme v rámci 
projektu Slova na strunách.
                     

Petra Kurfürstová a Michaela Macháčková
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ADVENT V MUZEU

S koncem každého 
roku se blíží to nej-

krásnější období, na které se již od 
dětství každý z nás těší – ADVENT. 
Letos připadl začátek adventu na 
26. listopad 2016, kdy bylo zaháje-
no Vánoční koledování aneb ote-
vření adventu 2016.

V půdní galerii městského muzea 
byly již tradičně pro děti (a nejen 
pro ně) připraveny vánoční dílny, 
kde si každý mohl vyrobit baňku na 
stromeček, vánoční přání či posta-
vičku ze šustí. Ve výstavní síni An-
tonína Bočka byla zahájena výstava 
Tradiční české Vánoce, ke které se 

podával „poctivý muzejní punč“. 
Výstava potrvá do 31. prosince 
2016. A samozřejmě nechyběla ani 
soutěž o nejlepší bystřickou vánoč-
ku. Před muzeem byla připravena 
pro děti Ježíškova pošta nebo krás-
ný betlém. Před 17. hodinou byly 
zazpívány vánoční koledy a přesně 

v 17.00 hod byl rozsvícen bystřický 
vánoční strom a náměstí.

-ES-

Městské muzeum Vám přeje 
klidné prožití vánočních svátků 

a hodně štěstí v novém roce 2017.

Městské muzeum Bystřice nad 
Pernštejnem Vás zve na výstavu 
fotografi í z historie ZUŠ, která se 
uskuteční od 7. ledna 2017 a potrvá 
po celý měsíc. Výstava je vyvrcho-
lením oslav k výročí 60. let od zalo-
žení umělecké školy. Některé obory 

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z HISTORIE ZUŠ
byly na snímcích málo zastoupeny, 
a proto bychom rádi poprosili veřej-
nost, pokud někdo máte fotografi e z 
historie ZUŠ, budeme rádi za jejich 
zapůjčení. Nosit je můžete do konce 
prosince do ZUŠ, nebo do Městské-
ho muzea v Bystřici.

Soutěž o nejlepší bystřickou vánočku roku 2016
Stalo se již tradicí, že součástí Vá-

nočního koledování v Bystřici nad 
Pernštejnem je soutěž o nejlepší 
bystřickou vánočku. V letošním roce 
se konal již sedmý ročník této soutě-
že.  Každý ze čtrnácti výrobků byl 
jako vždy originální svým tvarem i 
recepturou. 

Po náročném hodnocení dospě-
la odborná porota k výsledku. Ví-
těznou vánočkou se stal výrobek 
číslo 14 od paní Ilony Dudkové 
z Bystřice nad Pernštejnem, která 
se této soutěže zúčastnila poprvé, a 
to s velkým úspěchem, protože vá-
nočku pekla poprvé v životě. Všichni 
návštěvníci výtvarných dílniček na 
půdě městského muzea i vánoč-
ní výstavy měli možnost ochutnat 
všech nádherně vypracovaných sou-

těžních výrobků a rozhodnout o ví-
tězi. Nejvíce bodů této laické poro-
ty získala vánočka s číslem 10 od 
paní Marie Houdkové z Bystřice 
nad Pernštejnem, která je již velmi 
zdatnou pekařkou. Každý rok prý 
v průběhu adventu napeče několik 
vánoček podle tohoto osvědčeného 
receptu. 

Všem účastníkům letošní soutěže 
děkujeme za snahu, se kterou k pe-
čení vánoček přistupovali a doufá-
me, že nám zachovají svoji přízeň a 
zúčastní se také soutěže „O nejlepší 
bystřickou vánočku roku 2017“.

Děkujeme také společnosti Lesní 
společenství obcí s.r.o. Karasín, 
která každoročně věnuje ceny pro 
vítěze – poukázky na odběr jednoho 
kusu vánočního stromku. 

Soutěžícím i návštěvníkům přeje-
me poklidné prožití Vánoc a hodně 
zdraví, štěstí a pohody v nastávají-
cím roce.

Za organizátory soutěže 
Jitka Cisárová
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům 

malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce listopadu.

Knihy pro dospělé:
Aleksijevič Svjatlana Zinkoví chlapci
Bauer Jan   Převratné události v dějinách lidstva
Boučková Tereza  Život je nádherný
Coelho Paulo  Vyzvědačka
Dempf Peter  Kněžna žebráků
Emmert František  Německá okupace českých zemí
Jurman Oldřich  Dvojitý agent
Kessler Leo  T-Force. Masakr v Métách
Mlynářová Marcela  Dáma s prošlou zárukou
Morrell David  Vládce noci
Nazarov Petr  Jižní Afrika
Novák Tomáš  Peklo v duši
Padevěd Jiří  Krvavé léto 1945
Serinek Josef  Česká cikánská rapsodie
Třešňáková Renata  Zdravé cukroví
Vondruška Vlastimil  Breviář pozitivní anarchie
Young William  Eva

Knihy pro mládež:
Geßler Tatjana  Zvířecí nemocnice. Ztracené hříbátko
Helidoniotis Kathy  Blázen do koní. Nováčci to nemají lehké
Klimek Hynek  Strašidlář. Mezi námi cizokrajnými strašidly
Ljubenovič Bojan  Když tě zasáhne láska
Robošová Barbora  Smolařka
Rožnovská Lenka  Já, Eliška Přemyslová
Žáček Jiří   Chytrolíni z Hloupětína

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376

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

Navš  vte mne s podzimem.  
(Vyznání o setkání)

V podvečer 8. 11. 2016 se v pří-
jemném prostředí Městské knihovny 
v Bystřici nad Pernštejnem konala be-
seda s paní prof. Vlastou Urbánkovou. 
Toto autorské čtení u příležitosti nové-
ho vydání její knihy Navštivte mne 
s podzimem bylo zaměřeno na kore-
spondenci básníka Otokara Březiny s 
Annou Pammrovou. Recitace úryvků 
z knihy v podání pana Milana Hanáka 
a paní Mileny Vránové velice přispěla 
k  srdečné atmosféře celého setkání.

S něhou a citem jsme byli sezna-
mováni s osobnostmi, jejichž místo na 
slunci nezáří a nejen dnešní mládež o 
nich zřejmě nikdy neslyšela. Vyslovo-
vaná slova hladila po duši, vzbuzovala 
vděčnost za krásu, která je kolem nás 
v každé generaci. Přiblížila nám pří-
běhy osobností, pro které vzájemná 
korespondence byla povzbuzením a 
posilou v těžkých dobách.

S radostí mohu vyslovit poděková-
ní všem, kteří se na této příležitosti, být 
pospolu, zasloužili. Největší dík patří 
paní Vlastě, že vážila namáhavou ces-
tu v tomto podzimním čase. Poděko-
vání patří také pracovníkům Městské 
knihovny v Bystřici n. P., členům Spol-
ku Anny Pammrové z Tišnova a v ne-
poslední řadě návštěvníkům, mezi kte-
rými převažovali absolventi bystřické-
ho gymnázia a bývalí žáci paní Vlasty. 
Společně jsme vytvořili velice přátel-
ské, radostné a veselé společenství.  

S manželem jsme patřili mezi žáky 

paní profesorky, od naší zkoušky do-
spělosti uběhlo několik desítek let. 
Bohužel manžel dnes už není mezi 
námi, přesto mohu říct, že jsme vždy 
s radostí vzpomínali na hodiny české-
ho jazyka, na setkávání s literaturou, 
poezií a krásou češtiny. Toto setkání 
mi to hodně připomnělo.

Snad těch několik neohrabaných 
slov, která jsem napsala bezprostředně 
po setkání kamarádce, vypoví víc:

…mě ta včerejší akce naladila do 
poetické nálady a vyloženě jsem pro-
žívala takový ten gymnaziální nádech 
těch našich úvah, meditací a jiných 
rádoby poetických úkolů. Ne, že bych 
tehdy excelovala, ale stejně musím 
říct, že jsme ze sebe vydávali víc, než 
bychom si mysleli, že jsme schopni. A 
ta Vlasta  tím svým vzletným proje-
vem prostě dokáže všechny vyexci-
tovat do jakéhosi poetična i po takové 
dlouhé době. Cestou ve vlaku jsem se 
snažila připomenout některé vyslove-
né odstavce a musela jsem opět při-
znat, že tam ty obraty jsou opravdu s 
takovou lehkostí barevné, až mi z nich 
zní hudba. 

…Zatím nevím, co bych měla nebo 
chtěla říct jako díky, že se to vůbec 
konalo. Musím to trochu nechat ode-
znít.…

Paní profesorce s láskou…….                   
a těšíme se na další pokračování.

Helena Samková, roz. Pavelková

Vodní ptactvo  
V souvislosti s modernizací 

Masarykova náměstí v letech 
2009 - 2010 vznikla uprostřed 
tohoto náměstí vodní kaská-
da, kterou ozdobil bystřický 
umělecký kovář Milan Beneš 
drobnými kovářskými pracemi 
(2010). Jsou z nerezové oceli a 
ztvárňují vodní ptactvo.

Ve vrchní části kaskády se na-
cházejí dvě volavky, stojící proti 
sobě. O kousek níž je další vo-
lavka s roztaženými křídly, která 
se právě chystá vzlétnout. V dol-
ní polovině kaskády je umístěno 
stéblo rákosí, na kterém sedí 
maličký ptáček, ve spodní části 
kaskády pak dvě kachny.

Hynek Jurman

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE  
NAD PERNŠTEJNEM - 17

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 

Tarokový klub Dalečín velice děkuje personálu hotelu 
Vířina za vzornou obsluhu, která přispěla k dobré náladě 

tarokového turnaje.
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NA BYSTŘICKO JEZDIL I ČÍHOŠŤSKÝ MUČEDNÍK
Historie táborů s duchovním cvičením

srubů na podezdívce v tyrolském 
slohu, třetí budova přibyla o dva roky 
později. Profesor Heger ji z velké 
části i fi nancoval, dostala proto jmé-
no Hegrov.

Z jiných nezištných akcí profesora 
Hegra v té době jmenujme vystavění 
kaple Povýšení svatého Kříže v jeho 
rodných Nyklovicích (1934).

Na Hegrově probíhaly pro mládež 
prázdninové tábory s duchovním 
cvičením a přijížděli sem i mnozí 
katoličtí intelektuálové v čele se spi-
sovateli Dominikem Peckou, Janem 
Čepem, Janem Zahradníčkem či 
Zdeňkem Kalistou. Objekt využíval 
i Moravan, spolek katolických aka-
demiků z Brna, jehož pěvecký sbor 
zde v lůně přírody řídil prof. Josef 
Veselka (1910 – 1992), novoměstský 
rodák. 

Poslední tábor proběhl v létě 1948 
a na konci stejného roku byla ozdra-
vovna komunistickým režimem 
ukradena. Vzápětí do krásného údolí 
vpadli stavaři a vybudovali rozleh-
lou Vírskou přehradu, která zatopila 

obce Korouhvici a Chudo-
bín, Hegrov však zůstal na 
přehradním břehu. Byl re-
konstruován a přejmenován 
na Vírovku. To už profesor 
Heger odpočíval na hřbitově 
v Sulkovci...

Vlivem zvýšené hygienic-
ké ochrany však bylo v roce 
1985 přijato rozhodnutí o li-
kvidaci rekreačního zařízení 
Vírovka. Provoz byl defi ni-
tivně zastaven v roce 1990 
a likvidace byla dokončena 
v roce 1993. Po Hegrovu či 
Vírovce zůstala do dnešních 
dnů jen přístupová cesta na 
levém břehu přehrady pod 
Dalečínem.

Protože jedním z agilních 
organizátorů zdejších táborů 
byl profesor Dominik Pecka, 
zajížděl sem za ním i jeho student 
Josef Toufar s přáteli. Pozdější kněz, 
v jehož kostele se o Adventu 1949 
několikrát pohyboval křížek na oltá-
ři. Josef Toufar, který byl 25. 2. 1950 

utlučen k smrti. A tak i tento číhošť-
ský mučedník, oběť brutálního ko-
munistického útoku na církev, poznal 
důvěrně okolí Dalečína, Chudobína, 
Víru...

Hynek Jurman

Pozoruhodný rodák z Vysočiny, 
Msgre. ThDr. Josef Heger (1885 – 
1952), děkan a profesor Teologické 
fakulty Karlovy univerzity, ředitel 
Sušilovy koleje v Brně a překladatel 
Starého zákona, se zasloužil o vybu-
dování zajímavého objektu v místě 
dnešní Vírské přehrady. Na levém 
břehu Svratky mezi Dalečínem a 
Chudobínem tak vznikla na jaře 1933 
ozdravovna Sušilovy koleje, tedy re-
kreační středisko vysokoškolské mlá-
deže. Měla podobu dvou dřevěných 

Klub stomiků ILCO Vysočina z. s. Zubní pohotovost Zubní pohotovost PROSINEC PROSINEC 2016 - LEDEN 20172016 - LEDEN 2017

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

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

PROSINEC 2016
17.12. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. 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 Fiodor Gonchar, zdravotnické zařízení B Smile,     
            Osová Bitýška 303, 566 536 712
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

LEDEN 2017 
   1.1. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n.M., 739 093 334

Milí přátelé, stomici, rodinní příslušníci stomiků a kamarádi, 
náš KLUB ILCO Vysočina z.s. je dobrovolné sdružení nositelů sto-
mií, jehož posláním je pomáhat postiženým jak v získávání ztrace-
ného osobního sebevědomí, tak i při získávání stomických pomůcek 
a informací o jejich používání. Členové si vzájemně radí, předávají 
zkušenosti při ošetřování stomií a diskutují o svých problémech.

Pokud ještě nejste členy žádného regionálního klubu a máte zájem 
stát se naším členem, kontaktujte nás  - telefon  731 409 625, e-mail: 
majkaILCO@seznam.cz

U nás můžete najít nové přátele, vyměňovat si s nimi zkušenosti, 
rady a názory, případně podílet se na aktivitách spolku stomiků. Rádi 
Vás uvítáme ve svých řadách. Přesto, že je nás málo, scházíme se 
4x ročně v klubovně v pečovatelském domě. Pokud bude zájem, rádi 
budeme schůzky pořádat častěji. Na prezentacích se členové klubu 
mohou seznámit se sortimentem dostupných pomůcek pro stomiky, 
ale i s dalšími vhodnými výrobky (prádlo, deodoranty,…). Spolupra-
cujeme s ostatními spolky z celé české republiky. Pořádají rekondiční 
pobyty, na které nás vždy srdečně zvou. Nejdůležitější je, že zde máte 
možnost setkat se lidmi stejně postiženými, diskutovat o problémech 
života se stomií a hlavně psychická podpora.

Těšíme se na Vás.                       
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OSTRÝ HOCH Z VENKOVA
František Dědek   (1821 Bystřice nad Pernštejnem – 1874 Polná)

Dokončení

Čeho žena odhodlaně chce, toho 
také dosahuje. To se vyplnilo i u Mar-
janky a rádcům i přátelům nezbylo ko-
nečně nic než rameny pokrčiti a Blažej 
myslil u sebe: „Na mou duši, ona tomu 
tak chce... ať to tedy má. Já nemohu 
tím jen získati, a jestliže se jí to pak 
nebude líbiti, ať se třeba utrápí. Kdo si 
nedá radit, tomu nelze pomoci.“

Následovala tedy důkladná svatba 
a tento den byl vskutku prvním dnem 
z dlouhé řady dnů plných smutků, ža-
lostí a lítostí, jak to přátelé prorokovali. 
Marjanka však při všem smutku a při 
vší žalosti ne litovala ještě kroku svého. 
Vzdychalať ve svých těžkých dobách 
poníženě: „Nechtěla jsem jináč, vede 
se mi podle vůle a žádo sti mé. Ale 
snad přec ještě není vše ztraceno. Lás-
ka plodí lásku. Půda jest sice vyschlá, 
povětří nepříznivé, možno ale že přece 
ještě teplý deštíček půdu zkypří a ose-
níčko vzejde.“

Nebude zapotřebí mnoho psáti o 
tom, kterak po ten čas, dokud Blažej 
tu byl pá nem, v Marjančiném statku 
vypadalo. Jako všickni nepořádní 
manželé, tak se choval i on. Časně zrá-
na ven do světa, pozdě navečer notně 
naražený domů. Peníze se utrácely, ale 
žádné nevydělávaly. Žena musila se 
sama o hospodářství a o kuchyň sta-
rati, muž byl jen obtížná čmela, která 
jen tráví a pokydává, čeho cizí péče 
nahroma dila a uchystala. V tom nepo-
mohlo ani domlouvání, ani mlčení, ani 
hlasité slovo, ani tiché slzy. S Blaže-
jem uhostila se v domě nespokojnost 
a zasmušilost a bývalá spokojenost a 
tichá veselost byla ta tam. Brzo nevě-
děla Marjanka, v čem nejvíce jest k 
politování. Trpělivost jest krásný dar, 
jenže daleko nevystačí. Půda srdce zů-
stala pořáde pustá, čas nepříznivý, ose-
níčko lásky nechtělo se nijak ujmouti. 
Ta ubohá a utrápená žena nesla s ob-
divuhodnou odho dlaností své přetrp-
ké břímě, všechny skoro každodenní 
domácí boje a šarvátky, které ji Bla-
žejova nelaskavost, ano i surovost vy-
váděla, zmužile snášela... až konečně, 
když již všechna radost dávno s ní se 
byla roz loučila, ani naděje již nechtě-
la u ní se zdr žeti. „K čemu to věčné a 
neprospěšné soužení?“ pravila unave-
ná a utrápená man želka, „jest čas, aby 
tomu jednou bylo ko nec. Oseníčko 
moje zaniklo. Moji poslední dnové ne-
mají mně v zoufalosti uběhnouti, můj 
život mám od Boha a nechci domácí-
mi hříchy duši svou zatratiti.“

Takovými myšlenkami nadána 
cesto vala k jednomu dobrému příteli 
nebožtíka otce svého, aby se tu s ním 
poradila, kterak by aspoň poněkud 
ještě dalo se napraviti to, co její slepá 
láska a nepředloženost byla provinila. 
Ostrému hochu byl odjezd její vodou 
na mlýn. Ani se nezeptal, zdali a kdy 
se zase navrátí. Jeho živobytí bylo od 
toho času ještě zpustlejší. Když pak 
jednou, po dvanáctihodinném pití, 

strašnou opici v hlavě nesa, domů vrá-
voral – nohy nechtěly více poslouchati 
a hlava byla nesmírně těžká –, tu pad-
nul nenadále do prudké řeky, z které 
ho jen po mnohých úzkostech ten jistý 
dobrý skřítek vysvobodil, který ožral-
cům někdy bývá po boku. Z náručí 
skoro jisté smrti vyváznuv, klátil se 
Blažej k své mu statku, ke své ložnici, 
do své postele. Z této ale ráno nemohl 
vstáti. Horká ne moc vzala si jej do prá-
ce, a spíše nežli se čeho nadál, nevěděl 
o sobě. Nyní mu teprv bylo ouzko. 
Jaký to boj jeho zdravé při rozenosti 
s dorážející na něj smrtí! Jaké to pro-
citnutí z každého nápadu smrtelné-
ho! Jak se nyní cítil bídným, slabým 
a opuště ným! Jeho stav byl vskutku 
strašný. V daleké afrikánské poušti ne-
mohl by býti opuštěnějším. Sousedé 
pravili: „Dobře mu tak. Smrt nebude 
nejhorší z těch věcí, co jej v životě po-
tkaly.“ Čeládka pravila: „Ať si umře, 
neb se uzdraví, nám vše jedno, my ani 
tak, ani tak nemáme od něho co dobré-
ho očekávati. Třeba bude potom paní 
tím štědřejší, když ten kámen, který si 
na krk byla uvalila, do hrobu se zako-
pá.“ Ani pacholci, ani děvečky o něj 
nedbaly a sousedé vyhýbali statku 
jeho zdaleka. Kde ale byli kamarádi z 
mokré čtvrti, společníci jeho hýření, s 
kterými po hospodách a podezřelých 
domích se byl potloukal? Chodili svou 
obvyklou cestou, tu onde při sklenici 
si na něj zpomněli, ale žádný se na něj 
nepodíval. Ode všech opuštěn smutně 
sténal na smrtelném loži svém. Pes 
vybí hal ze dvora a vyl, jako by pánovu 
smrt oznamoval. Holubi, kteří na okně 
vždy jako na 

stráži stávali, nedrželi se 
tam více. Často byl by rád štěkot psa a 
hru holubů penězi zaplatil, často vzdy-
chal po kapce vody, a žáden nebyl, 
jenž by mu ji byl podal. „Ach ouvej!“ 
vzdychal tisíckráte v nepokojných no-
cích, ve dnech plných trá pení. „Já jsem 
živ byl jen sobě, a nyní žádný se o mne 
nestará; jen sebe jsem miloval, a nyní 
ode všech jsem opuštěn, nyní bez útě-
chy zahynouti musím sám a sám.“

Slabost jeho, která hrkotem se zmá-
hala, a malomyslnost, které se zoufaje 
nad celým světem oddal, v takovou 
malomocnost ještě za živa jej uvedla, 
že ho nejen sluch a zrak, ale i celá vě-
domost o sobě opustila. „Nebude již 
dlouho dělat,“ roz hodnul lazebník lho-
stejně. Čeledínové házeli mimocho-
dem zvědavé zraky do ko mory. „On 
tu noc nepřežije,“ pravili jako potěše-
ní, „jde již na posledních kolečkách.“ 
A Karel, o truchlivém stavu Blažeje 
uslyšev, chmátnul si na svou kulhavou 
nohu, řka: „Já nepůjdu na pohřeb, kdo 
ještě?“ – a hle, všickni sousedé byli 
toho samého mínění jako on.

Tu najednou pocítil umírající ja-
kousi jiskru života v sobě, která v 
něm opět znovu doutnati počínala. 
Na svých vyprahlých rtech pociťoval 
též blahé ochlazení – skle nici totiž, z 
které občerstvující nápoj do úst jeho se 
vylíval. Chutnal mu lépe nežli všechno 

víno, které posud byl pil, a nežli nej-
lepší rosolka. Jeho oči pomalu zase se 
otvíraly. Ruka, vyzáblá sice a drsnatá 
od práce, ale v jeho očích krásnější 
nad nej útlejší ruku anjelskou podáva-
la mu toho nápoje. Obličej vráskovitý 
sice a obhořený, s malýma slzícíma 
očima přes něj se shýbal a chroptivý 
hlas – okřívajícímu hudba to nejsladší 
– mluvil k němu slova útěchy a lásky.

Když poznenáhla zase svých smy-
slů nabýval, vzdychal kajícně. „Ach, 
toť jest má stará! Díky tobě, ty dobrá 
duše. Cožpak již jsem na jiném světě, 
kde vše vypadá mladé a krásné? Mar-
janko, tak omládlou a sličnou neviděl 
jsem tě posud nikdy. Ty jsi tedy ta je-
diná přítelkyně má, která na starého 
hříšníka nezapomněla.“

Nyní teprv, když již smrt měl na ja-
zyku, nastal znamenitý obrat smýšlení 
na šeho ostrého hocha. Slupiny pada-
ly mu s očí a semínko ctnosti počalo 
pučeli a se zmáhati, takže Marjanka, 
která při první zprávě o nebezpečné 
nemoci muže svého na minulost za-
pomenula a zase k němu zpět se ode-
brala, aby svou poslední službu mu 
prokázala, znovu naději o jeho koneč-
ném polepšení a uzdravení nabývala 
a nejlepší budoucnost očekávala. „Ty 
přece ještě mi Blažeje neodejmeš,“ 
vzývala Boha svého. A Bůh vyslyšel 
její krátkou, ale vroucí modlitbu. Bla-
žej vždy více a více – a to v pravém 
smyslu slova toho – k sobě přicházel, 
vždy vroucněji vinul se k své staré, 
vždy ochotněji poslouchal slova její, 
a když i někdy od lůžka jeho vzdáliti 
se musela, sepjal zkroušeně ruce své, 
vzdy chaje: „Jak to bylo možné, že 
jsem tak dlouho byl slepým ohledem 
na svou ženu a její vlastnosti, že jsem 
její dobré srdce a její oddanost ke mně 
ani nepo znal? Co jest po Rosalce, co 
po té – proti této mé ženě, proti tomu-
to mému pokladu? Ba arci, kdybych 
mohl ještě déle živ býti... ale již jest 
pozdě. Slyším, jak se mi již zdá, čepo-
bití do tiché kasárny hrobové.“

Ježto pak pevně v tom důmnění se-
trval, že to jest blížící se smrt, která jej 
tak nemilosrdně sužuje a trápí po krát-
kém pokoji a okamžité blaženosti, po 
krátkém přijití k sobě samému, nepo-
znával, že to byla přece jen síla život-
ní, která znovu v něm prouditi a údy 
ztuhlé zase obživovati počínala. Tudíž 
bylo obrácení jeho nejen pravdivé, ale 
i stálé, a až k slzám pohnut prosil svou 
radostně jej poslouchající ženu za od-
puštění všeho, čímž se proti ní v pře-
dešlém životě svém byl provinil, a za 
la skavou památku nad hrobem.

„Odpuštění – vždyť již jsem ti dáv-
no odpustila!“ pravila ona na to z plné-
ho srdce svého. „Já jsem vlastně nikdy 
na tebe se nehněvala, a proto bys mohl 
pokojně ze mříti; ale milý Blažejku, 
nebuď zpozdilý, na smrt máš ještě 
času dosti. Chceš-li držeti slovo a bu-
deš-li v budoucnosti spořádaný život 
vésti v lásce a svornosti, nebude ti jistě 
k tomu příležitosti scházeti.“

„Tak? Ještě-li déle bych měl živ 
býti?“ ptal se Blažej celý vyjevený, „i 
toť by bylo hezké, i toť by bylo dob-
ré.“

„Mluvím pravdu,“ ubezpečovala 
potě šená paní a pokračovala smut-
ným přízvukem, „jestliže kdo z nás 
obou brzo umře, já to budu; pamatuj 
si to dobře, milý Bla žeji, pakliže mi 
dané slovo držeti nebudeš a se nepo-
lepšíš. Já se na tebe nebudu hněvati, 
nebudu tě pomlouvati, aneb dokonce 
proklínati... to neumím a nechci umě-
ti, ale živa býti bych nemohla dlouho 
– to dobře cítím.“

„Ó dobrá, milá Maruško!“ vzdy-
chal Blažej, pln ouzkosti o ni, „neboj 
se, má milá, živ býti s tebou – znovu 
zase okříti,“ a překonán city blahý-
mi obejmul křečovitě blaženou ženu 
svou.

Oba ještě žijí a Blažej drží až dotud 
slovo, aniž již jest se co obávati, že by 
ho kdy ještě zrušil, neboť jest již še-
divcem; ale jeho stará vypadá vzdor 
svých bílých vlasů nyní mladší nežli 
on. Blažej stal se ještě statečným hos-
podářem od té doby, co se s pomocí 
Boha a stařeny své zase uzdravil, před 
křížem se též křižuje, okolo hospody 
uhání, jako by se něčeho bál, a víchy 
nadarmo zvou jej do společnosti pod 
nimi shromážděné.

Jeho jediné zalíbení jest nyní dým-
ka, a v onom druhu nejsprostějšího ta-
báku jistě svou majetnost neprokouří. 
Též se musí o něm chváliti, že kde jen 
může, své přízni pomáhá, v čem jej 
hodná Marjanka vší silou podporuje. 
Starší bratr stal se arciť doži votním 
státním pensionistou. Mladší šel co ni-
čema do Ameriky hledat svého štěstí, 
které v Evropě nikterak mu nechtělo 
přáti. Ne stal se krejčím, protože onen 
mistr sestru jeho seděti nechal. To-
muto Amerikánovi posílá Blažej sem 
tam nějaký zlatý, a co bratr v káznici 
nespotřebuje, spotřebují četné dítky 
posud ještě svobodné Anny.

Abychom o nabyté vážnosti Bla-
žejově dobrý pojem měli, musíme 
ještě podo tknouti, že jeho sousedé v 
obci úmysl měli jej při první volbě 
za starostu obce své si zvoliti. Před 
tolika a tolika lety ani jej ne chtěli na 
hřbitov doprovoditi! „Lid jest dobrý,“ 
pravil Blažej povděčný za tu vel kou 
čest, která se mu chystala. „Lid jest 
hloupý,“ pravil Karel, který dosavá-
de na svou kulhavou nohu nemůže 
zapomenouti, ačkoliv již na žádnou 
pomstu nemyslí. A tak věci stojí až 
do dnešního dne.

Arci že se každému ostrému 
hochu podobný obrat v životě ne-
poštěstí, nebyl by ale pád tento tak 
řídký (neb mají ostří hoši obyčejně 
dobré srdce a jen špatnou hlavu), 
kdyby tato lehkomyslná kvítka čas-
tokráte již před rozkvětem svým ne-
vadla a před časem již neopadávala 
jako pláničky – ne daleko stromu.

připravil Jan Pulkrábek
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Fotbalové soutěže 
mají zimní přestávku

Další soutěžní ročník pro SK Bys-
třice je ve své polovině. Mládežnické 
kategorie od přípravek až po dorost 
skončily krajské soutěže v neděli 23. 
října. Družstva mužů „A“ a „B“ po-
kračovala o něco déle. Muži B hráli do 
30.10., družstvo mužů A končilo přede-
hrávkou prvního jarního kola na půdě 
v Uherském Brodě až 12. listopadu. 

Muži A: letošní ročník je ve druhé 
polovině tabulky velmi vyrovnaný, 
o sestup si to na jaře rozdá 6 – 7 sou-
peřů, vč. hráčů Bystřice. Budou patrně 
sestupovat 3 účastníci divize.

Muži B: po sestupu z krajské I. B 
třídy nám patří velice nelichotivá 13. 
příčka (předposlední místo v tabulce). 
Přístup, zejména mladších hráčů k sou-
těži, je více než vlažný.

Dorost: vzhledem k nedostatku 
vlastních odchovanců je družstvo do-
rostu poskládané z hráčů okolních ma-
lých klubů a doplněno o vlastní hráče. 
Herně se nedařilo zejména ve venkov-
ních utkáních (0 bodů). Po podzimu 
odstoupili oba trenéři J. Štěrba a R. 
Maršálek, vrátil se J. Dejnožka.

Žáci: i přes omezený počet hráčů ve 
starších žácích mají obě žákovská druž-
stva vcelku dobré výsledky a právem 
jim patří přední příčky v tabulce.

Přípravky: od minulé sezóny se vý-
sledky u přípravek nesledují, hráči i 
hráčky se mají hrou především bavit.

 Pokračovat v soutěžích se bude až 
na jaře (začátek divizní i krajské sou-
těže se plánuje na víkend 18. a 19. 3. 
2017), takže hráči si  mohou užít za-
sloužené soutěžní přestávky. Tréninky 
zatím pokračují na UT ZŠ Nádražní a 
Domanín, ve sportovní hale a v tělo-
cvičnách bystřických škol.

 Po Novém roce členy klubu čeká 
řádná valná hromada. Účast na ní by 
měla být pro členy SK brána jako sa-
mozřejmost a možnost aktivně se podí-
let na chodu klubu.

Přehled umístění jednotlivých 
družstev:

Muži A (Divize) 12. místo 
skóre 25:32 13 bodů

Muži B (OP) 13. místo 
skóre 22:45 11 bodů 
 

Dorost (I. tř.)   8.  místo 
skóre 23:49   9 bodů 

Žáci st. (I. tř.)   3. místo 
skóre 39:22 19  bodů 

Žáci ml. (I. tř.)   2.  místo 
skóre 36:14 22  bodů

Přípravka (KP) výsledky
 přípravek se neuvádí a neevidují

Za SK Bystřice n.P. Petr Slabý

Mladé pušky
Po skončení podzimní fotbalové 

sezóny (23. 10.), pokračuje příprava 
hráčů přípravek SK Bystřice dále 
v hale a tělocvičnách. Během zimní 
přestávky probíhají kromě tréninků i 
halové turnaje. V termínech 29. 10. a 
17. 11. se v bystřické sportovní hale 
konaly turnaje pořádané Krajským 
fotbalovým svazem Kraje Vysoči-
na v kategoriích mladších a starších 

přípravek. Obou se také zúčastnily 
týmy Sportovního klubu Bystřice 
n.P. Mladší přípravky skončily na 3., 
starší obsadily 2. místo.

Družstvo mladších přípravek: Mi-
lan Hronec (trenér)

Stojící: Filip Vařejka, Patrik Va-
řejka, Adam Veselý, Vítek Petr, Ja-
kub Vašek, Simona Řádková, Natá-
lie Burešová. Ležící: Jan Rösler.

ÚSPĚCHY BYSTŘICKÝCH TENISTŮ

Tenisový klub Bystřice n. P. dlou-
hodobě patří mezi oddíly, které se vý-
razně starají o děti a mládež a zapoju-
jí je do soutěží. Veškeré dlouhodobé 
soutěže družstev od mladšího žactva 
až po dospělé se hrají systémem 
4 chlapci a 2 děvčata, což nám dělá 
docela problémy. V našem klubu se 
totiž v tomto období projevuje ne-
dostatek chlapců, který je způsoben 
konkurencí vyloženě chlapeckých 
sportů (fotbal, hokej, fl orbal), které 
v Bystřici n. P. mají velice dobré pod-
mínky. Tenis je, alespoň ze začátku, 
poměrně těžší na naučení základních 
úderů a trvá delší dobu, než si doká-
že mladý tenista zahrát přes síť, a to 
mnoho mladých odradí. Jeho velkou 

výhodou naopak 
je, že je to sport 
individuální a na-
víc je to sport na 
celý život. To, že 
úspěchy je možné 
dosáhnout i v na-
šem klubu, doka-
zuje dlouhodobě 
Zdenda Kolář, 
aktuálně 246 hráč 
světa ve dvouhře 
a také, i když na 
nižší úrovni, bys-
třická děvčata.

OP jednotlivců pro rok 2016

Kategorie dorostu:
Ivana Koktavá  
 1. místo ve dvouhře

Kategorie staršího žactva:
Tereza Mifková  
 1. místo ve dvouhře

Kategorie mladšího žactva:
Anežka Prokopová 
 2. místo ve dvouhře
 1. místo ve čtyřhře
Tereza Ptáčková 
 SF ve dvouhře
 2. místo ve čtyřhře

Říjen
08. – 09. 10. 2016 Babylon Cup U14 
Liberec
1. Sedláková Isabela, 3. Illeková Mi-
chala, 18. Loukotová Nela
7. Holemý Vojtěch
15. 10. 2016 Mancherster - mezinárod-
ní turnaj K
28. König Robert, 40. Totušek Marek, 
140 šermířů z celého světa
16. 10. 2016 Brněnský pohár
1. Sedláková Isabela, 2. Malíčková 
Eliška, 3. Illeková Michala, 12. Kozlo-
vá Petra. Ž.
3. Prokešová Daniela. MNŽ.
5. Holemý Vojtěch. Ž.
22. – 23. 10. 2016 ECC Šamorín
34. Malíčková Eliška, 37. Sedláková 
Isabela
5. CZE družstvo (Macko, Musílková, 
Němcová, Sedláková) z celkem 26 dr. 
z celého světa)

Daniela Prokešová a Kateřina 
Illeková

22. 10. 2016 Brněnský krokodýl v Pra-
ze S+J 
10. König Robert, 18. Totušek Marek
3. Jakubcová Kateřina, 11. Prokešová 
Aneta

Listopad
5. – 6. 11. 2016 ECC Mödling
50. Sedláková Isabela, 116. Malíčková 
Eliška, 220 šermířek z celého světa
6. CZE družstvo (Sedláková, Něm-
cová, Malíčková, Macko) 34 dr. z ce-
lého světa
123. Totušek Marek, 221. König Ro-
bert, 285 šermířů z celého světa
5. – 6. 11. 2016 Opavský Listopad
2. Prokešová Daniela. MNŽ.
1. Illeková Michala, 3. Prokešová Da-
niela. MLŽ.
3. Holemý Vojtěch. MLŽ.
11. 11. 2016 ECC Tauberbischofsheim
56. Sedláková Isabela, 92. Malíčková 
Eliška, 161 šermířek z celého světa
19. – 20. 11. Magistrátní turnaj Vršovi-
ce Praha
1. Prokešová Daniela, 3. Illeková Kate-
řina. MNŽ.
2. Sedláková Isabela, 6. Malíčková 
Eliška. K.
1. Totušek Marek, 2. König Robert, 18. 
Pečinka Michal. K.
26. – 27. 11. 2016 Ještědský kalíšek 
Liberec
8. Holemý Vojtěch. MLŽ.
1. Illeková Michala, 7. Prokešová Dani-
ela, 9. Kozlová Petra. MLŽ.
1. Sedláková Isabela, 5. Malíčková 
Eliška, 10. Illeková Michala, 16. Lou-
kotová Nela. Ž.
9. Holemý Vojtěch. Ž.

Kurfürst
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MAS ZUBŘÍ ZEMĚ O.P.S.
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici projektový manžer pro realizaci 

SCLLD MAS Zubří země

Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání
• aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační 

schopnosti
• praxe či vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje a dotací výhodou
• zkušenost s CLLD a problematikou MAS výhodou
• zkušenost s prací s veřejností výhodou
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
• velmi dobrá znalost MS Offi ce
• ŘP skup. B
• časová fl exibilita
• morální bezúhonnost
• nástup: únor 2017
Pozice projektového manažera je na úvazek 1,0 na dobu neurčitou.

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• vedení agendy MAS, příprava podkladů pro volené orgány MAS
• administrace webových stránek
• organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro žadatele
• realizace SCLLD MAS Zubří země a s tím související agenda – 

administrace přijatých žádosti, poskytování poradenství a konzultací 
žadatelům atd.

Zájemci se mohou přihlásit do 13. ledna 2017:
• písemně na adresu: MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 

01 Bystřice nad Pernštejnem
• nebo e-mailem: zubri.zeme@centrum.cz
• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 
datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 
3 měsíce

 Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do 
výběrového řízení.

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017
Hlavní činností MAS je získávání a rozdělování fi nančních prostředků 

přímo v regionu působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstska a Nedvědic-
ka) podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regio-
nem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 
V programovém období 2014-2020 budeme rozdělovat fi nanční prostředky 
z IROP, PRV, OPZ a OPŽP. 

V současné době je stěžejní činností MAS pořádání seminářů a poradenská 
činnost pro školy k vyhlášeným šablonám OP VVV a hromadné konzultace k 
šablonám ve spolupráci s NIDV. MAS dále poskytuje individuální konzultace 
budoucím žadatelům a metodickou podporu školám k šablonám z OP VVV. 
Veškeré poradenství poskytujeme školám a budoucím žadatelům zdarma. 

MAS v současné době fi nalizuje veškeré aktivity související s konečným schvá-
lením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvem pro místní 
rozvoj, která je nezbytným dokumentem pro další činnost a fungování MAS.

Pro rok 2017 plánuje MAS vyhlášení výzev z níže uvedených operač-
ních programů: 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD 
Program rozvoje venkova (PRV) - https://www.szif.cz/cs/prv2014-m19
 Z PRV a IROP plánuje MAS vyhlášení výzev k podávání žádostí o pod-

poru během měsíců února/března 2017. 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA:
V rámci PRV budou primárně vyhlášeny výzvy, týkající se následujících 

oblastí podpory: 
Investice do zemědělských podniků: Podpora je zaměřena na zvýšení cel-

kové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: Podpora je za-

měřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů.

Lesnická infrastruktura: Podpora je zaměřena na investice, které se týka-
jí infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.

Zemědělská infrastruktura: Podpora je zaměřena na investice, které se 
týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením 
se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 
Podpora je zaměřena na rozvoj podnikatelské činnosti začínajících i již fun-

gujících živnostníků a mikropodniků.
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM:
V rámci IROP budou primárně vyhlášeny výzvy, týkající se následujících 

oblastí podpory: 
Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy: 

Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupních termi-
nálů, podpora bezpečnosti (tj. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků, 
výstavba nových cyklostezek).

Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události: Podpora je za-
měřena zejména na některé stavební úpravy a pořízení specializované tech-
niky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III ze SO ORP 
Tišnov, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou.

Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů: Podpo-
ra je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, škol-
ských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Výzva MAS pro podávání žádostí o podporu bude vždy uveřejněna na 
stránkách www.zubrizeme.cz a v regionálních zpravodajích. Ve výzvě pak 
budou uvedeny veškeré podrobnosti a podmínky pro podání žádosti a posky-
tování dotací.

Jakmile bude vyhlášena konkrétní výzva MAS, je uchazeč oprávněn své žá-
dosti konzultovat v kanceláři MAS. 

J. Zemanová, S. Forejtková

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393-4, 731 575 342

V Centru EDEN se konal seminář 
Pozemkové úpravy

MAS Zubří země, o.p.s. ve spo-
lupráci s Celostátní sítí pro venkov 
uspořádali 15. 11. 2016 v Centru 
EDEN v Bystřice n. P. seminář Po-
zemkové úpravy – příprava a rea-
lizace. Cílem semináře bylo přispět 
k širší informovanosti o možnostech 
využití pozemkových úprav, lepší 
orientaci při přípravě, následné re-
alizaci a efektivnějšímu využití po-
zemkových úprav.

V rámci jednotlivých témat pro-

gramu byly demonstrovány příkla-
dy dobré/špatné praxe a seminář 
vytvořil prostor pro diskuzi hlavně 
zástupců obcí za účelem výměny 
zkušeností. Seminář byl určen pře-
devším pro partnery CSV, samo-
správu, odbornou zemědělskou ve-
řejnost, vlastníky pozemků, odborné 
instituce, neziskový a podnikatelský 
sektor, žadatele o dotace z PRV.

Prezentace přednášejících jsou ke 
stažení na www.zubrizeme.cz



Ať každý den v novém roce najdete tolik pohody jako na Vánoce.

20. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342

SMRČEK PLNÝ UDÁLOSTÍPodzim ve Smrčku byl bohatý 
na události. Smrčkovský klub dříve 
narozených uspořádal dva zajíma-
vé zájezdy, a to v září do Krakova 
a v říjnu „Po stopách Pernštejnů 
do Pardubic a Bohdanče“. V září a 
listopadu zase proběhly pro zájem-
ce o historii dvě přednášky z cyklu 
„Pernštejnské panství po Pernštej-
nech“, kterých se zúčastnili lidé ze 
širokého okolí. 

Tradiční „Minihody“ jsou oblí-
beným zpestřením a vyhledávanou 
akcí. Tentokrát se pořádající SDH 
Smrček a TJ Smrček rozhodly pro-
gram vylepšit tím, že po 45 letech 
byla opět postavena máj. Český 
rozhlas Brno (po dobrých zkušenos-
tech z besedy pořádané ve Smrčku 
v březnu tohoto roku) celý program 
hodů natočil a využije jej ve vysí-
lání na přelomu roku. Snad se jeho 
posluchači budou bavit stejně dob-
ře jako hodovníci v sále kulturního 
domu ve Smrčku.

Dodržuje se i další tradice, vzpo-
mínka na zemřelé obyvatele Smrčku 
u pomníku padlým.  Další zajímavou 
akcí, také pořádanou klubem dříve 
narozených, byla začátkem listopadu 
beseda se sportovním reportérem On-
dřejem Tomkem, který rád Smrček 
navštěvuje. Dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavostí a perliček z olympij-
ských her v Brazílii, kterých se slu-
žebně zúčastnil. Osvědčení moderá-

ní sboru. Slavnostně byl vyzdoben 
kulturní dům, uspořádána  výstava 
fotografi í,  hasičské techniky, vý-
stroje, uniforem a různých předmě-
tů, které mají co do činění s hasiči 
a zejména s hasiči ve Smrčku. Také 
byla promítána videa a fotografi e z 
letošní úspěšné soutěže v požárním 
sportu, kterou hasiči ze Smrčku 
spolu s hasiči z Býšovce uspořádali. 
Závěrem večera byl promítán fi lm 
Hoří, má panenko. V sobotu 26. 11. 
se konala slavnostní schůze. Starosta 
SDH Josef Martinek přednesl  pro-

jev, ve kterém zmínil historii sboru 
a zhodnotil i jeho současnou situa-
ci. Po projevech hostů byla předána 
ocenění udělená Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska okresu 
Ždár nad Sázavou: „Čestné uznání 
Sboru dobrovolných hasičů Smr-
ček ke 120. výročí“ a medaile „Za 
příkladnou práci“ panu Stanislavu 
Prokůpkovi, jenž byl funkcionářem 
a členem SDH dlouhých sedmdesát 
let. Následující již neformální osla-
vy a taneční zábava trvaly až do ran-
ních hodin. 

Druhý den, v neděli  27. 11., jsme 
zahájili advent skutečně velkolepě, s 
cimbálovou muzikou Jožky Šmuka-
ře a opět za přítomnosti ČRo Brno. 
Celý program byl natáčen a pod 
názvem „Vánoční smrček“ bude 
vysílán na Štědrý den odpoledne. 
Pracovníci rozhlasu pod vedením Ji-
řího Kokmotose i hudebníci a Jožka 
Šmukař  byli příjemně překvapeni 
pěveckou aktivitou nadšeného pu-
blika. Celý sál zněl zpěvem krás-
ných lidových písní a koled. Bylo to 
příjemné a důstojné završení oslav 
120. výročí SDH Smrček a 5. výročí 
založení  Smrčkovského klubu dříve 
narozených, který akci organizačně 
zajišťoval. Dík patří všem účinkují-
cím, účastníkům i vedení obce Bý-
šovec.

Kronikář Smrčku a vedoucí 
SKDN František Bednář

toři Jiří a Aleš Martinkovi i publikum 
připravili mnoho dotazů, které Ondra 
s humorem a v pohodě zodpověděl. 
Protože je znám více jako reportér 
ze sportovních televizních  přenosů a 
hlavně ze zápasů Komety Brno, jistě 
i její příznivci si přišli na své.  

Závěr měsíce listopadu byl sku-
tečně mimořádně bohatý. Smrč-
kovští hasiči oslavili 120. výročí 
založení sboru. Již v pátek 25. 11. 
2016 byla zahájena výstava, které 
dominovala renovovaná ruční stří-
kačka původně pořízená při založe-

Hlasování o nejkrásnější strom začíná 
13. prosince 2016.

Hlasovat můžete na webu
www.bystricko.cz

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a v 
novém roce 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí, pracovních úspěchů 

a spokojenocti.

Zaměstnanci Mikroregionu Bystřicko

Foto: Petr Martinek
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Za DPS Labyrint, Radmila Špačková, členka pěveckého sboru
(Oprava fotky z minulého čísla Bystřicka)

Dne 10. listopadu se před Základní 
a Mateřskou školou v Prosetíně sešli 
rodiče, děti a paní učitelky, aby osla-
vili příchod Martina. A vypadalo to, 
že opravdu přišel – sněhové vločky se 
sypaly z nebe skoro celý den!

Děti ze školky a družiny si při-
pravily malé divadelní představení o 
tom, kdo Martin byl a kým se stal. 
Dozvěděli jsme se, že to byl voják 
římské armády, i to, že to byl hodný 
a spravedlivý člověk, který se nevá-
hal rozdělit o svůj plášť se žebrákem, 
který se třásl zimou u městské brány. 
Nechybělo ani dramatické rozseknu-
tí pláště mečem! Nakonec ho radní 
zvolili biskupem, protože jím Martin 
být nechtěl, říká se, že se schoval do 

chlívku mezi husy, které ho svým 
kejháním prozradily.

Potom děti hledaly podkovu Mar-
tinova koně a opravdu ji našly! Vy-
pravily se tedy v jeho stopách se svý-
mi lampionky. Byl to veselý a barev-
ný průvod, který končil opět u školy, 
osvětlené lucerničkami. Tam na děti 
čekalo malé překvapení: „martinské 
rohlíčky“, o které se podělily s ně-
kým, koho mají rády.

Protože byla docela zima, uvítali 
všichni i připravený horký čaj. Všem 
se nám průvod, představení i sladké 
občerstvení moc líbilo!

Helena Pavelková,uč. MŠ Prosetín 
Blanka Hlaváčková, vychovatelka ŠD

V pátek 4. listopadu zavítal La-
byrint na přehlídku pěveckých sbo-
rů Zpíváme si pro radost do Olešni-
ce na Moravě. Přehlídka se konala 
již po 21. a zúčastnilo se jí 9 pěvec-
kých sborů ze základních, středních 
a základních uměleckých škol okre-
su Blansko a Žďár nad Sázavou.

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

Na závěr přehlídky zazpívaly 

Adventní dny jsme v Ubušínku za-
hájili již v sobotu 26. listopadu slav-
nostním otevřením nově zrekonstruo-
vané autobusové čekárny a knihovny.

Otevření knihovny se neslo ve čte-
nářském duchu aneb „děti čtou (v) 
Ubušínku“. Všem malým čtenářům 
tímto děkujeme za účast a chválíme 
jejich čtenářské dovednosti.

Rekonstrukce autobusové čekár-
ny a knihovny probíhala od června 
do října letošního roku a tento pro-
jekt podpořil Kraj Vysočina dotací z 

POVV 2016. Obecní knihovna je po 
kompletní rekonstrukci vybavena no-
vým nábytkem a již znovu plně slou-
ží malým i velkým čtenářům.

V pátek 2. 12. jsme společně roz-
svítili vánoční strom. Večer násle-
dovalo malé posezení s vánočním 
občerstvením a promítáním pohádky. 

Zároveň při této příležitosti přivítal 
sbor pro občanské záležitosti tři nej-
mladší občánky Ubušínka.

Přejeme všem klidné adventní dny 
a pokojné prožití vánočních svátků.

OÚ Ubušínek

všechny sbory společně píseň Švéd-
ská ukolébavka. U této písně se v sále 
vytvořila nezapomenutelná atmosfé-
ra a zpívání písně jsme si užili stejně 
jako vystoupení a celý program.

Závěrem bych Vás ráda pozvala 
na naše vánoční vystoupení. Prvním 
bude zpívání v rámci Vánočního ko-
ledování v Bystřici nad Pernštejnem, 
pak budou následovat další vystou-
pení na farmě Eden, v hradní kapli 
hradu Pernštejn a na Zelném trhu v 
Brně.
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„Náročné tříkrálové období si 
užívám,“ říká hlavní koordinátor-
ka sbírky.

Díky věrným koledníkům a štěd-
rým dárcům má koledování tří králů 
na území nejen okresu Žďár n. S., ale 
i po celé České republice již dlouho-
letou tradici. Jedna z největších sbír-
kových kampaní u nás podporuje 
nemocné, umírající, osoby s posti-
žením, seniory, matky s dětmi v tísni 
a ostatní sociálně slabé obyvatele 
našeho žďárského, velkomeziříčské-
ho, novoměstského a bystřického re-
gionu včetně přilehlých obcí. Jejím 
hlavním smyslem je nejen podpořit 
potřebné v regionu, ale i potěšit zpě-
vem a radostnou zprávou o narození 
malého Ježíše.

Z  výtěžku Tříkrálové sbírky roku 
2016 se podařilo podpořit terénní 
služby žďárské Charity nákupem 
automobilu, konkrétně pro Charit-
ní ošetřovatelskou službu, Charitní 
pečovatelskou službu, Osobní asi-
stenci a Domácí hospicovou péči. 
Tyto služby poskytují péči v domác-
nostech svých uživatelů, proto je au-
tomobil každodenním společníkem 
pracovníků, kteří dojíždějí přímo do 
domovů svých uživatelů a pacientů. 
Dále byl z výtěžku sbírky podpořen 
krizový fond Charity, Sociálně ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi, 
a to vybavením pro práci s uživate-
li, dobrovolnické centrum Kamba-
la a vybavení šicí dílny centra pro 
rodiče s dětmi Kopretina.

Uživatelé Klubu v 9 – centra pro 
podporu duševního zdraví mohli le-
tos díky fi nanční prostředkům z Tří-
králové sbírky vyjet na rekondiční a 
pobytovou akci do Pasohlávek. Pobyt 
je dle slov sociální pracovnice Klubu 
v 9 Michaely Beranové, DiS., neod-
myslitelnou součástí každoročního 
plánu uživatelů. „Mimo odpočinek 
a relaxaci je velice důležitý pro roz-
voj samostatnosti a také pro změnu 
prostředí. Pobyt je také výbornou pří-
ležitostí pro upevnění a prohloubení 
vztahů jak mezi uživateli navzájem, 

•

tak i ve vztahu s pracovníky,“ vysvět-
luje Michaela Beranová. Kromě po-
moci lidem v nouzi žďárského okresu 
podporuje Tříkrálová sbírka zdravot-
ně-sociální centrum Hippokrates 
v Moldavsku. 

A jak vnímá pomoc lidem z tří-
králového výtěžku sama koordi-
nátorka sbírky Veronika Dobro-
volná?

„Jsem ráda, že mohu průběžně 
sledovat, kde vybrané peníze pomá-
hají, a podporovat tak reálné projekty 
v našem okolí. Smysluplnost sbírky a 
její následné využití fi nančních pro-
středků je to, co mě žene kupředu 
a motivuje zvládnout toto náročné 
tříkrálové období. Vlastně si to uží-
vám,“ popisuje s nadšením koordi-
nátorka sbírky Veronika Dobro-
volná. 

Další podpořené projekty je mož-
né sledovat na webových stránkách 
Charity www.zdar.charita.cz 

Lenka Šustrová
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 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

PRONAJMU garáž na Sídlišti I., ulice Višňová, BnP. 
Tel.: 724 314 457.

 
U pramene Vírského vánku 

REHABILITACE - MASÁŽE - AUTOPATIE 
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE - UBYTOVÁNÍ 

  

  Kontakt:
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