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DŮLEŽITÉ ZPRÁVY
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že 

od 4. 2. 2019 až do odvolání bude Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem z provoz-
ních důvodů otevřeno pouze v pondělí a to v obvyklých úředních hodinách (8:00 - 12:00  
13:00 - 17:00). Současně a v ostatních dnech se můžete obracet na podatelnu Katastrálního pracovi-
ště  Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 8, 591 27 Žďár nad Sázavou. Děkujeme za pochopení.

ZAČÁTEK ROKUDar pro Nadační fond 
Svatovítské varhany

Rada města na své poslední schů-
zi schválila dar ve výši 20  s. Kč pro 
Nadační fond Svatovítské varhany 
na adopci píšťaly ve svatovítské ka-
tedrále.

Od 20. let minulého stole   byly 
spřádány myšlenky na pořízení no-
vých reprezenta  vních varhan ve 
svatovítské katedrále, které se měly 
stát ozdobou chrámu a dokonce 
i největším chrámovým nástro-
jem na světě. Velká očekávání však 
nemohla být naplněna, neboť ná-
kladná dostavba chrámu a pořízení 
nezbytného vybavení interiéru ka-
tedrály vyčerpaly možnos   stavite-
lů. Bylo proto po delších jednáních 
rozhodnuto pořídit skromnější pro-
vizorní nástroj a postavení velkých 
varhan svěřit budoucím generacím. 

Varhany pak postavila v r. 1932 kut-
nohorská varhanářská fi rma Josefa 
Melzera. Myšlenka postavení no-
vých varhan však nezanikla, ale 
opakovaně se vynořovala, aby byla 
v důsledku nepříznivých celospo-
lečenských událos   let válečných 
i v důsledku poválečného uspořá-
dání odložena na časy příznivější. 
V současnos   slouží ve svatovítské 
katedrále k doprovodu bohoslužeb, 
ale i ke koncertům a k doprovodu 
slavnostních příležitos   provizorní 
nástroj z r. 1932. Tyto varhany jsou 
umístěny ve s  sněných prostorách 
spodního patra boční tzv. Wohlmu-
thovy kruchty v příčné lodi katedrály 
a neobsáhnou tak svým zvukem celý 
prostor katedrály. 

(Pokračování na str. 5)

Jsme na 
začátku roku 
a s novým ro-
kem přichází 
také plnění 
úkolů a akcí 
z nového roz-
počtu, který 

Vám byl představen v minulém vydá-
ní zpravodaje Bystřicko. Rozpočet na-
leznete na www.bystricenp.cz v sekci 
Město a samospráva-hospodaření 
města-rozpočet města. Je napláno-
váno velké množství akcí, které posu-
nou naše město zase o kousek dále. 

Během ledna se nám již podařilo 
podepsat smlouvy na dvě větší akce, 
o to pořízení štěpkovače a kontejne-
rů na štěpku a odbahnění Horního 
rybníka v Domaníně, kde by práce 
měly začít během dubna.

Velkou prioritou, na kterou kla-
deme důraz, je zahájení prací na 
Domu pro seniory. Ten má pro nás 
postavit fi rma Senior domy Pohoda. 
Harmonogram prací se však poma-
lu posouvá s ohledem na vyřizo-
vání administra  vních náležitos  . 
O průběhu Vás budeme informovat.

Také ve školství nás čekají velké 
úkoly spojené s dokončením projek-
tu na podporu infrastruktury obou 
základních škol. Napjatá situace je 
především u ZŠ T. G. Masaryka, kdy 
se nám nepodařilo vysoutěžit sta-
vební práce v prvním kole a nyní se 
vše snažíme dohnat za provozu ško-
ly. Bezbariérovost školy a vhodnější 
prostory pro výuku budou jistě naší 

MIKROREGION BYSTŘICKO 
VYHLAŠUJE 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
MANAŽER SVAZKU 

více na str. 7  

Rozšířený  únorový program 
Univerzity tře  ho věku 

V lednovém čísle Bystřicka byl zveřejněn program Univerzity tře  -
ho věku na 1. polole   2019.  Program bude v měsíci únoru rozšířen 
o přednášku spojenou s prezentací varhanních skladeb, kterou  pro-
vede bystřický rodák pan Josef Kšica. Josef Kšica působí od roku 
1999  jako varhaník a ředitel kůru katedrály sv. Víta v Praze. Současně je 
sbormistrem a dirigentem Pražského katedrálního sboru a orchestru. 
Tato akce pro Univerzitu tře  ho věku se uskuteční ve středu 20. února 
2019 ve 14:00 hodin v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem.

(Více o bystřickém rodákovi na str. 5)

odměnou. Budova úpolových spor-
tů při ZŠ Nádražní je již zastřešená a 
nyní probíhají vnitřní práce.

Od začátku ledna se intenzivně 
pracuje na Domu s pečovatelskou 
službou, kde se opravuje 8 bytových 
jednotek, které tak zpříjemní pobyt 
jejich obyvatelům.

Stavební práce se zastavily na 
opravě domů na Černém vršku a uli-
ci Zahradní, kde vzniká opěrná zeď. 
Jakmile to klima  cké podmínky do-
volí, práce budou pokračovat. Ulice 
Zahradní se rozšíří, vznikne širší chod-
ník a opraví se také stávající vodovod 
a kanalizace. Následně se bude opra-
vovat také vodovod a kanalizace na 
ulici Rud. Vaška. Připravujeme i stav-
bu chodníku Pod Horou, kde překle-
neme most přes Bystřičku pomocí 
nové lávky umístěné vedle stávajícího 
mostu a chodníkem dosáhneme až ke 
stacionáři Rosa. Součás   akce bude i 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

Bytové domy na Voldáně dosta-
nou novou fasádu, okna a opraví se 
balkóny. Dům na náměs   č.p. 15, 
tzv. Vysočan, změní svoji vizáž vý-
měnou oken. Budeme pokračovat 
ve výměně vodovodních a kanali-
začních stoupaček a elektroinstalace 
u domů na sídliš   I.

Myslím si, že akcí je na rok na-
plánováno dostatek, ale s  m bu-
dou souviset i určitá omezení pro 
občany. Prosíme Vás o shovívavost. 
Odměnou nám bude zase o kousek 
hezčí Bystřice. 

Mar  n Horák, místostarosta

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se začátkem ledna opět prezento-
valo se svojí turis  ckou nabídkou 
na Mezinárodním veletrhu cestov-
ního ruchu a turis  ckých možnos   
v Brně a na ITF Slovakiatour v Bra-
 slavě. Návštěvníkům jsme nabídli 

aktuální propagační materiály a ta-
ké zbrusu nové materiály Koruny 
Vysočina. Díky organizaci Vysočina 
Tourism jsme se mohli prezentovat 
na stánku Czech Tourismu, který le-
tos představil velmi zdařilou novou 
veletržní expozici. 

REGIONTOUR v Brně a ITF SLOVAKIATOUR v Bra  slavě
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ÚNOR  BŘEZEN 2019

Úmr  

Narození

Jubilan  

PODĚKOVÁNÍ
DIAKONIE BROUMOV, 
sociální družstvo děkuje 
všem dárcům za fi nanční 

příspěvky a darované věci.

Diakonie Broumov řeší vážný 
problém. Od dárců dostává stá-
le méně šatů a tex  lu. Je to prý 
kvůli soukromým fi rmám, které 
do měst umísťují své vlastní kon-
tejnery. Diakonie přitom darova-
né oblečení používá na charitu, 
soukromé fi rmy ale tex  l dál se 
ziskem prodávají. Nejbližší kon-
tejnery Diakonie Broumov jsou 
v Novém Městě na Moravě a ve 
Žďáru nad Sázavou.

(Zdroj internet)

  5.10. Lilien Slámová
  7.10. Emma Kokyová
  8.10. Jindřich Pruška
10.10. Beáta Kůsová
17.10. Oskar Doležal
17.10. Jan Preisler
23.10. Marianna Císařová
26.10. Ros  slav Řádek
  1.11. Matěj Krym
10.11. Runa Svobodová
12.11. Dominik Štěrba
16.11. Alice Klusáčková
            

ÚNOR 2019
Božena Kovářová 93 let
Věra Sobotková 89 let
Marie Taschová 85 let
Ros  slav Vymazal 80 let
Marie Kincová 80 let
Vlasta Hovorková 75 let
Milan Sejbal Ing. 75 let
Jaroslava Bobková 75 let
Marie Romová 75 let
Jarmila Smejkalová 75 let
Miroslav Štěpánek 75 let
Eva Hubayová 75 let
Marie Zapletalová 70 let
Josef Šilhán 70 let
Eliška Cacková 70 let
Milan Jedlička 70 let
Vladimír Kukačka 70 let
Karel Kalina 70 let
Marie Musilová 70 let

LISTOPAD 2018
25.11. Vlasta Zámečníková 84 let
PROSINEC 2018
  3.12. Anežka Vodáková 69 let
21.12. Valčo Georgiev Valčev 84 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Vážení spoluobčané, 
jsem přesvědčen o tom, že správ-

ný hospodář je pracovně bdělý i 
v tomto zimním období a plánuje 
jarní práce, na které se většina z nás 
již těší. Myslím  m jak hospodáře 
jednotlivce s většími či menšími po-
zemky/zahradami, tak i hospodáře 
v podobě města. Proto mi dovolte, 
abych Vám za město, jako řádného, 
bdělého a plánujícího hospodáře, 
napsal na těchto následujících řád-
cích o věci, kterou bychom mohli 
a hlavně měli společně řešit.  

Vnímavý a soudný občan (bez 
ohledu na jeho voličské přesvědčení 
vyslovené v komunálních volbách…) 
musí uznat, že Bystřice je město, 
které se za poslední dvě dekády vi-
zuálně velmi změnilo a prodělalo, 
dle mého názoru, obrovský pozi  vní 
progres ve směru ke kvalitě života 
občanů, k čistotě životního prostře-
dí, množství upravované veřejné ze-
leně apod.  

Je dobře, že s  mto příjemným 
trendem se na stejnou vlnu úspěšně 
ladí i zahrady obyvatel města. Téměř 
všichni je chtějí mít upravené, chtějí 
mít pravidelně posekané trávníky, 
voňavé kvě  nové záhony a snaží 
se, aby jejich zahrada vypadala lépe 
než (např.) ta sousedova. Ve svých 
zkrášlujících ak  vitách se nechá-
vají inspirovat internetem, televizí 
a „lesklými časopisy“ s obsahově 
odpovídající téma  kou. Bohužel, 
ne všichni vnímají správně a poc  vě 
hranice svých pozemků (pokud je 
vůbec znají…) a jejich budovatelské 
a rekonstrukční ak  vity vytvářené 
na jejich zahradách mají nega  vní 
dopad na sousední pozemky, a to 
včetně těch městských. Tyto rozpí-
navé tendence mají dva rozměry - 
nega  vní i pozi  vní. 

Pro tu nega  vní část úvahy si vy-
tvořme imaginárního občana měs-
ta – pana Plo  ka, pro tu pozi  vní 
část (aby to bylo po všech stránkách 
vyvážené) si vytvoříme imaginární 
paní Ky  čkovou (náhledem na ve-
řejně přístupný portál jsem ověřil, 

že nikdo takový v Bystřici nebydlí…). 
Začneme, jak jinak, panem Plo-

 kem. Z jedné strany pozemku má 
pan Plo  k sousedy, se kterými se 
zdraví, chodí na pivo – prostě se 
znají a dokáží se navzájem „pocho-
pit“. C   hranice svých pozemků 
a komunikují o běžných soused-
ských záležitostech, jako je oprava 
plotu, přečnívající větve, sběr a 
úklid spadlého ovoce apod. Z druhé 
strany pan Plo  k sousedí s měst-
ským pozemkem. U pana Plo  ka, i 
přes veškerá dřívější upozornění ze 
strany města, přetrvává pocit, že 
na městském pozemku přiléhají-
cím k jeho zahradě může bezplatně 
a beztrestně skladovat písek, dřevo, 
ojetý vůz a jiné ještě (nebo už…) ne-
potřebné věci. Některé z nich má za-
kryty barevně výraznými plachtami 
s preferencemi opřenými o vlastní 
úsudek, zda a kdy (nebo jestli vůbec 
někdy…) bude tyto věci potřebovat. 
Ve skutečnos   jich většinu nikdy 
potřebovat nebude (tedy až na dře-
vo k otopu…), a tak se ony plachty 
začnou postupem času rozpadat 
a jejich barevné zbytky budou všech-
ny obtěžovat v mnohem širším peri-
metru. Ano, chápete správně. Nejen 
že to, promiňte, „blbě“ vypadá, ale 
tyto předměty tam navíc ani nemají 
co dělat. Podobné zábory měst-
ských pozemků se netýkají jen pana 
Plo  ka, ale mnoha a mnoha dalších 
občanů města, jejichž věci zabírají 
z městských pozemků od pár metrů 
po desítky metrů čtverečních. Jsou 
také případy, kdy je skladovaný ma-
teriál obklopen nebo doprovázen 
nepovolenou stavbou. Toto je „vyš-
ší“ a, bohužel, mnohem závažnější 
úroveň oné sousedské rozpínavos   
a podle toho k tomu budou město 
a příslušné správní úřady v budouc-
nu přistupovat.

Společně s ostatními zaintereso-
vanými se domnívám, že nadešel 
čas, kdy je nutné tyto pochybné sou-
sedské vztahy narovnat. V první fázi 
poskytnu  m určitého přechodného 
období, které časově zohlední pozo-

rovatelné nápravné ak  vity rozpína-
vých občanů směřující k tomu, aby 
svoje věci z veřejných prostranství 
vyklidili. Tuto možnost pro budoucí 
narovnání vnímáme jako potřebný 
vstřícný krok. Krok, který městu sice 
přinese starost o postupně uprázd-
něné plochy, nicméně zmizí nepořá-
dek, který Bystřici na atrak  vitě roz-
hodně nepřidává a je velmi viditelný 
(například ze silnice I. třídy č. 19, po 
které denně projedou  síce aut…). 
Těm, kteří si svoji rozpínavost uvě-
domují a své budoucí „nápravné“ 
ak  vity zacílí správným směrem, 
město šanci určitě dá. 

Na druhou stranu se naštěs   
vyskytují občané, jako je například 
paní Ky  čková, jejíž chování je na-
prostým opakem chování pana Plo-
 ka. Paní Ky  čková udržuje trávník 

se záhonem před svým domem 
bez ohledu na to, že jí nepatří a je, 
jak správně tušíte, města. V Bystřici 
jsou i mnozí další „Ky  čkovi“, kteří 
nezištně (a to již historicky…) udržují 
městské pozemky - typicky prostory 
mezi místní komunikací/chodníkem 
a jejich domem, a to i s vědomím 
jejich „nevlastnictví“ současného 
i budoucího. Nemají dokonce ani 
tendence tyto pozemky oplocovat 
a jinak chránit nepřehlédnutelné 
výsledky svého úsilí před různými 

Chceme/chcete mít pěkné město?
nenechavci. Udržují je bez ohledu 
na čas, na související fi nanční výda-
je, prostě jen tak. Pro dobrý pocit, 
pro svoje vlastní potěšení. Těmto 
patří velký dík a město se zamyslí, 
jak paní Ky  čkovou a mnohé další 
ak  vní občany podpořit. Například 
 m, že jim na svůj náklad zajis   po-

třebný materiál pro jejich každoroč-
ní zkrášlovací ak  vity. 

Zamysleme se, zda se za svým 
plotem nechováme stejně, jako pan 
Plo  k. Pokud jste zjis  li, že ano, roz-
šiřte z jara, prosím, svoje udržovací 
práce i za hranice pozemku tak, aby 
byly uklizeny/resp. vyklizeny věci, 
které máte bez jakéhokoliv právního 
 tulu (!) složeny na pozemku měs-

ta. Byl by to vstřícný počin, jenž by 
do budoucna zabránil případným 
třecím plochám. Tyto dříve nebo 
později nastanou, a to právě pro 
modely chování podobné neřízené-
mu počínání pana Plo  ka. V případě 
neoprávněných staveb tomu nebu-
de jinak. 

Buďme prostě zodpovědní, bude 
nám tady lépe všem. 

Mar  n Rod, 
právník městského úřadu     

P.S. - Pan Plo  k, jak doufám, při-
jde řešit svoje věci na městský úřad 
a paní Ky  čkovou srdečně zdravím!

Dne 2. 2. 2019 uplynul 1 rok, 
kdy nás opus  la maminka, paní 

Božena KLUSÁKOVÁ
z Bystřice n. P.

Vzpomíná dcera Marie 
s rodinou.

Dne 4. 2. 2018 uplynulo 5 let, 
kdy nás opus  la manželka, 

maminka a kamarádka,
 paní Blanka KOENIGOVÁ

Stále vzpomínají manžel a dě  .

Dne 17. 2. 2019 uplyne 
30 let od úmr   našeho ta  nka, 

pana Václava SLEZÁKA
z Bystřice n. P. 

Stále vzpomínají dě   
Eva a Pavel s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 28. 2. 2019 uplynul 1 rok 
od chvíle, kdy nás opus  l 

pan Leopold ELSNER

Vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinou.

VZPOMÍNKA
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 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka zahradních služeb 
 

 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ a „T“ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis s fotografií 
-   výhodou obsluha pracovních stroj  
Nabízíme:  
- nadstandardní  finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  
zaslat stru ný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
 

Z Rady města

Na horním patře téže boční kruchty 
stojí kulisa varhanní skříně někdejších 
barokních varhan, jejichž stroj bohu-
žel zanikl v prvních dese  le  ch 20. 
stole  . Prostor západní kruchty nad 
vchodem do katedrály, který je určen 
pro velké varhany, tak zůstává již té-
měř sto let prázdný.

V roce 2014 byl založen Arcibis-
kupstvím pražským Nadační fond 
Svatovítské varhany (h  ps://www.
svatovitskevarhany.com/) za úče-
lem realizace nových varhan ve 
svatovítské katedrále. Nadační fond 
shromažďuje fi nanční prostředky 
na realizaci projektu. V dubnu 2017 
byla podepsána smlouva s fi rmou 
Gerhard Grenzing, která varhany 
vybuduje a k předání díla má dojít 
v prosinci 2019. V současné době je 
vybráno asi 76 mil. Kč, což odpovídá 
95 % z celkové částky.  Na varhany 
do současné doby přispělo mimo 
jiné i 135 měst a obcí. Každý dárce 
má možnost zapsat se konkrétním 
způsobem do samotné stavby ka-
tedrály, a to formou adopce píš-

ťalu (přispět na pořízení) a mít tak 
v katedrále svoji trvalou stopu. Ceny 
jednotlivých píšťal jsou stanoveny 
v přehledném rozpě  , počínaje dvě-
ma  síci korunami až po třicet  síc 
korun. Každý, kdo se stane donáto-
rem konkrétní píšťaly, bude zapsán 
v knize, která bude u varhan uložena 
na stálou památku a zároveň od na-
dačního fondu obdrží symbolickou 
píšťalu s cer  fi kátem. 

Josef Kšica, regenschori katedrály 
Sv. Víta, bystřický rodák, říká: „Varha-
ny jsou nesmírně důležitou součás   
iden  ty katedrály. Říká se, že lze 
o člověku leccos poznat podle jeho 
hlasu a pro varhany to pla   rovněž. 
V hlase nelze nic zamaskovat. Hlas 
zrcadlí duši. I varhanář v  skne do 
varhan svou osobitost a atmosféru 
doby. Musíme mít na pamě  , že 
nové varhany budou dlouhá léta 
naší vizitkou. Takový nástroj o nás 
řekne nejen to, jak daleko dospěl 
technický vývoj varhanářství ve svě-
tě, ale bude vypovídat i o velkory-
sos   našeho národa v jeho vztahu 
ke katedrále a Stvořiteli.“

-red-

Dne 22. 1. 2019 se konala rada měs-
ta, která projednávala celkem 20 bodů. 

Ve dvou bodech rozhodovala 
o možných výpovědích z nájmu bytu 
či prodloužení nájemní smlouvy. 
Na návrh komise sportu a mládeže 
rozhodla o udělení  tulů Osobnost 
sportu, Sportovec města a Trenér 
roku 2018. Na návrh komise kultury 
rada rozhodla o Osobnos   kultury a 
společenského života za rok 2018. 
Tato ocenění budou předána na ple-
se Města Bystřice n. P. dne 16. února. 

Byly také schváleny veřejnopráv-
ní smlouvy na dotace na tyto akce: 
Bystřické zrcadlení, Pohádkový les Do-
manín, Kos  třas a Vrchařská koruna 
Vysočiny. Dále byl schválen příspěvek 
na účast šermířů TJ Sokol Bystřice n. P. 
na ME kadetů a juniorů v Itálii ve výši 
40.000,- Kč. Do komise výstavby rada 
donominovala Ing. Fran  ška Špatku. 
Pro roky 2019/2020 byl schválen har-
monogram zimní údržby. 

Ředitelka ZUŠ Mgr. Milada Krá-
senská informovala radu o podání 
žádos   o dotaci na pořízení tuby 
z Fondu Vysočiny. Pořizovací cena ná-
stroje je 185.000,- Kč, dotace by měla 
činit 129.300,- Kč a spoluúčast školy je 
55.700,- Kč, t.j. 30% pořizovací ceny. 
Dále paní ředitelka informovala o po-

dané žádos   o zapsání nového studij-
ního oboru – tanečního, do rejstříku 
škol. S  m zároveň žádala o navýšení 
celkové kapacity školy, která dnes je 
405 žáků a dlouhodobě nepostačuje 
pokrýt požadavky uchazečů. Tato nízká 
kapacita také neumožňuje otevřít lite-
rárně-drama  cký obor, který má škola 
povolený. Záměrem školy je usilovat o 
navýšení kapacity na počet 560 žáků. 

Odbor správy majetku a inves  c 
radě předložil fi nancování těchto akcí, 
které jsou v různých fázích rozpraco-
vanos   či příprav: kanalizace Doma-
nínek, II. etapa prodloužení vodovodu 
a kanalizace v ulici K Hájům, chodník 
Lesoňovice, přístřešky autobusových 
zastávek na ulici K Domanínku. Rada 
schválila uzavření smlouvy o dílo s PKS 
stavby a.s., Žďár nad Sázavou na re-
konstrukci elektrických rozvaděčů 
v domě čp. 861 – 863 a čp. 864-866 
na ul. Višňové v Bystřici n. P. za cenu 
951 616,- Kč bez DPH. Nakonec rada 
schválila podání žádos   o poskytnu   
dotace z Fondu Vysočiny na obno-
vu dvoukřídlých vstupních dveří do 
muzea a restaurování sloupu Panny 
Marie.

Zápis z rady naleznete na webo-
vých stránkách města: h  ps://www.
bystricenp.cz/rada?tab=ur-2019.

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ OBCE UNČÍN

Dar pro Nadační fond...
(Pokračování ze str.1)

Josef KŠICA

Absolvent konservatoře v Brně /
varhany – prof. Vra  slav Bělský, kom-
pozice – prof. Jan Ducháň/a Hudební 
fakulty AMU v Praze, /varhany – prof. 
Milan Šlechta, prof. Jiřina Pokorná, 
varhanní improvizace – prof. Jaroslav 
Vodrážka/ působil od roku 1981 jako 
korepe  tor v Pražském mužském 
sboru /sbormistr M. Košler/. V letech 
1985 – 1992 byl členem Pražského 
fi lharmonického sboru, se kterým 
podnikl četná zahraniční turné a na-
točil řadu významných hudebních 
projektů. V roce 1990 stál u zrodu 
Pražského komorního sboru, kde pů-

sobil devět let jako sbormistr, varha-
ník a korepe  tor. Významné je jeho 
účinkování na zahraničních fes  valech 
v roli cembalisty a varhaníka /Kolín 
nad Rýnem, Schleswig, Stu  gart, 
Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth/.
V neposlední řadě je i cembalistou 
souboru Ars Instrumentalis Pragen-
sis, se kterým obdržel 1. cenu a zla-
tou medaili na mezinárodní soutěži 
v japonské Ósace /1996/.
Od roku 1999 je varhaníkem a ředi-
telem kůru katedrály sv. Víta v Praze 
a sbormistrem Pražského katedrální-
ho sboru.
Věnuje se realizacím staré české a 
světové hudby /A. Caldara, F. X. Brixi, 
J. A. Sehling, J. Ev. Koželuh, J. Zach, J. 
D. Zelenka/ pro nahrávací společnos-
  a televizi.                                  -red-
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Konec roku 2018 byl v Domaní-
ně bohatý na nejrůznější kulturní 
a sportovní akce.

Jako každý rok i letos si dě   v Do-
maníně připravily na vánoční besídku 
svoje vystoupení, složené z básniček, 
koled a vánočních písní. Dě   zatanči-
ly i tanečky - úplně malinkaté dě   i s 
maminkami, slečny všech věkových 
kategorií tančily tanec princezen (pro 
některé to bylo poprvé, pro některé 
nostalgická vzpomínka na léta před 
skoro již dese   lety) a taneční skupi-
na Klakson svoji skladbu, se kterou 
vystupovala i na tanečních soutěžích. 
A protože k Vánocům patří pohádky, 

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

byla pro dě   i všechny přítomné jed-
na připravena – Mrazík. Dě   si mohly 
v připravených vánočních dílničkách 
vyrobit různé vánoční ozdoby, per-
níčky a přání. Pro každé dítko byl 
připraven i malý dárek pod stromeč-
kem.

I letos proběhla soutěž o nejlep-
ší štrúdl v Domaníně, a to již pátý 
ročník. Na soutěžní odpoledne bylo 
přihlášeno a ochutnáno celkem 13 
vzorků (všem, kdo přinesli štrúdl, dě-
kujeme). Jako nejlepší štrúdl, dle hla-
sování přítomných, byl vybrán štrúdl 
od Evy Krymové. Na dalších místech 
se umís  l štrúdl od Aleny Svobodové 

a Kláry Strakové. 
Věříme, že všechny 

přítomné nedělní odpo-
ledne potěšilo a přispělo 
v adventním čase k po-
hodě a dobré náladě.

Letošní ročník Me-
moriálu Václava Kaňky 
– turnaje neregistro-
vaných domanínských 
hráčů a hráček ve stol-
ním tenisu, byl po ně-
kolika létech stagnace 

zase jednou obsazen solid-
ním počtem účastníků. Do 
turnaje zasáhlo celkem 38 
soutěžících, přičemž v kate-
gorii dě   a mládeže do 15 
let zvítězil Jakub Maňásek, 
mezi ženami byla nejlepší 
Jana Pavlů a kategorii mužů 
ovládl Radek Maňásek.

V neděli 30. prosince do-
manínš   bruslili na zimním 
stadionu v Bystřici a bylo jich 
opravdu hodně – veřejného 
bruslení pro občany Doma-
nína se zúčastnilo 62 brus-
lařů nejrůznějšího věku.

O silvestrovském dopo-
ledni proběhlo na fotbalo-
vém hřiš   „Na Cihelně“ tra-
diční klání mezi ženatými 
a svobodnými. Počasí bylo 
velmi příjemné, svobodní 
výrazně omladili kádr a že-
na   zvítězili. 

Tentýž den před půlnocí se u ne-
dávno instalované zvoničky na kopci 
nad bytovkami sešlo asi 35 občanů, 
aby zde sobě, Domanínu i České re-
publice zazvonili vše dobré do roku 

2019. Jednalo se o příspěvek Doma-
nína ke končícím oslavám stého výro-
čí vzniku Československa a o znamení 
toho, že zvonička nad obcí bude pro 
příš   generace občanů obce připo-
mínkou tohoto výročí.

Tříkrálová sbírka
ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

Párkové závody v Rovném
ZPRÁVY Z ROVNÉHO
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Zubní pohotovost Zubní pohotovost ÚNOR - BŘEZEN 2019ÚNOR - BŘEZEN 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

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

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

ÚNOR
  9.2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 774 430 777
10.2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 774 430 777
16.2. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
17.2. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
23.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
24.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
BŘEZEN 
  2.3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
  3.3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
  9.3. BLADENT s.r.o., Vra  sl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904

6. 1. 2019 se na Bratrušíně usku-
tečnila Tříkrálová sbírka, kterou po-
řádá Charita Česká republika. Velmi 
děkujeme koledníkům a samozřej-

mě velký dík patří všem štědrým 
dárcům, jejichž peněžní dary pomo-
hou mnoha potřebným. Letos se na 
Bratrušíně vybralo 5 520 Kč.

 Helena Filipi

Osadní výbory Rovného a Divišova 
se rozhodly využít výborných sněho-
vých podmínek a uspořádaly v neděli 
20. 1. lyžařské závody pro malé i velké. 
Šlo především o setkání spoluobča-
nů. Akce se setkala s velkým zájmem, 
i když zdaleka ne všichni přišli vyba-
veni pro ak  vní sportování. Ale fan-
dit těm „svým“ a vytvořit diváckou 
kulisu, je přece také třeba! Startem 

a cílem projelo celkem 48 závodníků 
v kategoriích od předškoláků po 50+. 
Ti nejlepší dostali diplom a čokoládo-
vou medaili, všichni menší pohoštění 
v motorestu.  Ke spokojenos   všech 
přispělo určitě i krásné počasí, podě-
kování patří mimo jiné i Technickým 
službám za proje   stop. Všichni, kdo 
přišli, prožili hezké nedělní odpoledne.   

Stanislav Šandera
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Velikonoční programy pro dě   z MŠ a ZŠ

CENTRUM EDEN OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
V letošním roce vstupuje centrum 

již do páté sezóny své činnos   a nás 
těší, že se návštěvnost stále zvyšuje. 

Hlavní sezóna roku 2018 nám 
začala v květnu, kdy jsme otevřeli 
víkendový provoz pro veřejnost. Ve 
všední dny jsme provázeli po areá-
lu dě   v rámci školních programů. 
V tomto režimu jsme pokračovali 
i v měsíci červnu a září. V loňském 
roce se těchto výukových programů 
zúčastnilo téměř 4 500 dě  . V let-
ních měsících byl areál přístupný 
denně. K této činnos   jsme uspo-
řádali 9 velkých a 5 malých tema  c-
kých víkendových akcí. 

Po celý rok jsme se snažili oživit 
expozice a připravit nové ak  vity 
pro návštěvníky. Největší úspěch 

mělo nové zakrslé Gö   ngenské 
prasátko Pepina, oslík Tonda, hejno 
hus a kachen. Koncem roku jsme 
uvítali spolupráci s MAP Bystřice 
nad Pernštejnem. MAP připravil 
pro dě   z Bystřice a blízkého okolí 
„Putování za řemesly“ a program na 
podporu osvěty a prevence s pro-
blema  kou kyberšikany. Těšíme se 
na další spolupráci. 

Během roku jsme se zapojili do 
spolupráce na externích akcích i 
jiných organizací. Mohli jste nás vi-
dět na Dnech Slavkova na zámku ve 
Slavkově u Brna, Dnu otců ve Vida 
Centru v Brně, na otevřeném dnu v 
nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě, oslavách 100. výročí založení 
Československého státu v Jihlavě, 

ad. Na těchto akcích jsme se sna-
žili informovat veřejnost o činnos   
Centra Eden a Farmy Eden. Součás   
našich ak  vit bylo i rozšiřování po-
vědomí o řemeslech jako je včelař-
ství, pivovarnictví, tkalcovství aj. Pro 
dě   jsme měli připravené rukodělné 
dílničky, kde jsme je seznamovali 
se zpracováním včelích produktů, 
učili jsme je vyčesat vlnu, ze které 
si následně mohly vyrobit dáreček 
pro radost. V rámci propagace jsme 
měli i ochutnávku různých typů 
medů, našich ovocných a bylinko-
vých sirupů. 

Různorodost areálu centra nabízí 
pestřejší možnos   využi  . Proto se 
několikrát během roku stala Horác-
ká vesnička místem pro natáčení 
České televize. Vznikla zde epizoda 
do dětského pořadu Draci v hrnci 
– Ten kdo snídá kroupy, nikdy ne-
prohloupí. Podruhé se zde natáčelo 

pro pořad Život z pánve – Vánoce na 
mlýně. O prázdninách jsme ve spo-
lupráci s Českou televizí pokračovali 
v rámci akce hledání oveček, která 
probíhala na ČT-D (dětském progra-
mu).

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat všem našim věrným zákaz-
níkům, Městu Bystřici, okolním fi r-
mám a ins  tucím za podporu a také 
Vás pozvat na nejbližší dvě tema  c-
ké akce, které v centru připravuje-
me. V měsíci březnu to bude Burza 
starožitnos   (16. 3.). A v měsíci dub-
nu již tradiční Velikonoce na Edenu 
(19. – 21. 4.)

Podrobnější informace k jednot-
livým akcím, cenám vstupného a 
činnos   centra naleznete na našich 
stránkách www.centrumeden.cz 
nebo na facebooku www.facebook.
com/centrumeden

-jt-

V termínu od 1. 4. - 5. 4. a 8. 4. - 12. 4. budou v Centru Eden pro-
bíhat programy tema  cky zaměřené na tradice, zvyky a pověry 
spojené s obdobím Velikonoc. Komentované prohlídky proběhnou 
v Horácké vesnici. Průvodce seznámí dě   v jednotlivých chaloupkách 
s významem Velikonoc z pohledu církevního a světského. Součás   
programu jsou i tvořivé dílny. Délka programu je 90 minut, poté je 
možnost prohlídky celého areálu samostatně. Maximální počet žáků 
ve skupině: 25 osob.

Cena: 100 Kč/osoba, pedagogický doprovod zdarma
Termín prohlídky je nutné rezervovat na: 

vladimir@centrumeden.cz nebo na tel. 730 898 697
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Kosi v ohrožení
Ještě v září jsme se na ně dívali, jak se roz-

verně koupou v zahradním pítku, náhle se však 
ztra  li. Co se stalo? Až do konce prosince jsem 
si myslela, že je to jen „místní  záležitost“, až in-
formační leták ochránců přírody mně vysvětlil, 
co se stalo. 

Ještě v loňském roce byli kosové nejčastěji 
pozorovaným ptákem u nás; ČSOP uvádí, že 
se kosi vyskytovali v 95% zahrad, které jsou po 
celé republice zapojeny do projektu Živá zahra-
da. Předloni dokonce na 98 zahradách ze sta. 
Momentálně to ale vypadá, že velká část po-
pulace kosů v tomto roce zmizela a že se kos 
černý (TURDUS MERULA) stal docela vzácným 
druhem. Vinu na tom zřejmě nese virus Usuta, 
který se před pár lety dostal z Afriky do střední 
Evropy a jenž silně udeřil právě v loňském létě. 
Z neznámého důvodu je smr  cí především pro 
naše kosy.

Jestli se vám tedy na zahradě přece objeví 
nějací kosové, věřte, že jde o „přistěhovalce“ 
z regionů, které nákaza nezasáhla, a buďte na 
ně hodní. Neměl by nám na jaře kdo zpívat.

(v textu použito údajů ČSOP)
J.M.

Fejeton

II. ročník zimního, adrenalinového 
závodu čtyřkolek a buggyn v Šiklandu 

Extrémní závod pro všechny mi-
lovníky čtyřkolek v náročných pod-
mínkách zimního Šiklandu. Čtyřkol-
ky jedou na 4 hodinovém okruhu 
v týmech i jednotlivcích, na okruhu 
dlouhém necelé 4 km v náročném 
terénu polygonu Šiklova mlýna. 
Překonávají terénní převýšení, vod-
ní příkopy, pařezy a další překážky. 
V loňském ročníku jezdcům příliš 
nepřálo počasí, kdy se před akcí 
výrazně oteplilo a místo sněhových 
závějí na ně čekaly hromady bahna, 
což někteří vzali jako výraznou vý-
zvu a vyloženě si bahno užívali stej-
ně jako diváci. Díky kvalitnímu záze-
mí areálu Šiklův mlýn bylo zajištěné 
občerstvení a teplé nápoje a mnoho 
závodníků využilo i možnos   uby-
tování přímo v hotelovém resortu 
Šikland a víkend si opravdu užili. 

Závod volně navazuje na oblíbený 
a již zrušený závod Quad Trophy Lu-
čivná SK. 

Přihlášeno je již téměř 100 jezdců 
z Česka, Slovenska, Německa a Pol-
ska. Jsou mezi nimi i velmi úspěšní 
účastníci různých světových a mis-
trovských závodů např. mistr světa 
Baja Poland 2018, OFM atd. 

Mezi závodníky se objeví i dětské 
posádky a také juniorská mistryně 
OFM. 

Závodní část akce moderuje Kamil 
Somorovský. Večer na závodníky 
čeká vyhlášení výsledku a a  er par-
ty. Akce je určena pro závodníky i 
veřejnost. 

Partnerem akce jsou Čtyřkolky Tiš-
nov. Mediálním partnerem akce je 
rádio Hey.
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RŮZNÉ

HUDBA DREAMS MORAVSKÝ KRUMLOV

TK OREL TELNICE
AEROBIK

 
FOTOKOUTEK

16.

 

 DOMU

Uvítací  

KROKODÝL 

NOVÁ POSILA DO HODIN 
NĚMČINY

Máme radost, že s podporou projektu MAP II přišla do bys-
třických škol další posila (prvním byl David Fraser ze Skotska 
pro anglič  nu) a to rodilá mluvčí Irmgard Sima z Německa.  Od 
ledna  2019 vyučuje v tandemu s kmenovým pedagogem žáky 
základních i středních škol. Dojíždí také do škol do Strážku, do 
Štěpánova a do Dolní Rožínky. Co zajímalo naše žáky hned v 
první hodině?

ZŠ Nádražní, Bystřice

Luboš: Mögen Sie die Katzen? 
Máte ráda kočky? Ano, mám ráda kočky, ale naše fena je nemá 
ráda.

Ondřej: Magst Du Pizza?
Máš ráda pizzu? Mám velice ráda pizzu a dělám ji též sama.

Aleš: Welche Stadt besuchen Sie noch? 
Které město ještě navš  víte? Určitě ještě navš  vím Budapešť.

Barbora: Was ist ihr Lieblings-monat? 
Jaký je váš nejoblíbenější měsíc? Můj nejoblíbenější měsíc je 
květen.

Kristýna: Wie gefällt Ihnen in New York?
Líbilo se Vám v New Yorku? V New Yorku se mi velice líbilo.

Radek: Was ist Ihr Hobby? 
Co je Váš koníček? Moje koníčky jsou navš  vit města, pletení 
ponožek, a čtení knih.

ZŠ Strážek

Michal: Odkud jste přijela do Česka?
Přijela jsem ze Schwaebisch Hallu, je to město na jihozápadu 
Německa, zhruba 60 kilometru od hlavního města Baden-
-Wuer  embergu, Stu  gartu.

Mar  n: Libí se vám ve Strážku?
Ve Strážku jsem za  m byla jenom jednou, ale co jsem viděla, se 
mi líbilo a Strážek má krásnou školu.

Jakub: Jak jste dlouho pracovala jako sekretářka?
Pracovala jsem jako sekretářka téměř 37 roků.
Miloš: Proč se Irma přistěhovala do Česka?
Můj manžel se narodil v Žižkově Poli a nám se zde libí.

Dominik: Jak dlouho jste studovala? Udělala jsem střední školu, 
vzdělávala jsem se jako asistentka lékaře, dále jako cer  fi kova-
ná sekretářka a 2014 jsem na SOŠ v Novém Městě na Moravě 
maturovala, paní J. Zelená byla moje třídní učitelka.

Gymnázium Bystřice n. P.

Nika: Bylo pro Vás těžké se naučit český jazyk?
Ano, bylo to velmi těžké, hlavně výslovnost a skloňování.

Hynek: Kolika jazyky mluvíte?
Mluvím kromě Němčiny a Švabš  ny (tj. nářečí) česky a anglicky.

Petr: Líbí se Vám více v ČR nebo v Německu?
Jsem ráda tam, kde je můj manžel.

Tomáš: Je lepší české nebo německé pivo?
Mně chutná české pivo lépe, protože je trpčí než německé.

Lukáš: Haben Sie Tschechisch gern?
Máte ráda češ  nu? Ano, je to krásná, ale těžká řeč.

Mar  na: Wie lange wohnst Du in Tschechien?
Jak dlouho bydlíš v Česku?
Bydlím v Česku od ledna 2019, a dříve jsem již také zde několik 
let bydlela.

Jiří: Jaký mají Němci názor na Brexit?
Nejvíce lidé si myslí, že je to chyba, mají obavy, že to může být 
začátek rozpadu EU.

POZVÁNKA NA PREZENTACI POZVÁNKA NA PREZENTACI 
NAKLADATELSTVÍNAKLADATELSTVÍ

AKCE JE URČENA PRO PEDAGOGY, AKCE JE URČENA PRO PEDAGOGY, 
RODIČE I VEŘEJNOSTRODIČE I VEŘEJNOST 

Pořádá: Projekt MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 25. 2. 2019 Pondělí 25. 2. 2019 
od 12:00 do 18:00 hodinod 12:00 do 18:00 hodin
Kulturní dům Bystřice n. P., velký sálKulturní dům Bystřice n. P., velký sál

„Zveme Vás na ojedinělou akci, kde představíme nové, moderní učebnice 
a trendy ve výuce, metodické listy, pracovní sešity, didaktické pomůcky, 
hudební nástroje, hry do školních družin a mnoho dalšího pro oblast 

formálního i neformálního vzdělávání“.
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Akce Pojď hrát hokej popáté v Bystřici
Ve středu 23. ledna 2019 se od 

16:00 na zimním stadionu v Bys-
třici nad Pernštejnem uskutečni-
la náborová akce Pojď hrát hokej 
v rámci Týdne hokeje. Akci orga-
nizoval místní hokejový klub BK 
Zubři Bystřice nad Pernštejnem za 
podpory Českého svazu ledního 
hokeje. V našich podmínkách se 
jednalo o pátou velkou náboro-
vou akci, jelikož hokejový klub je 
ak  vní 4 roky. Akce byla určena 

pro dě   od 4 do 8 let, které ne-
mají zkušenos   s ledním hokejem. 
Akce se zúčastnilo celkem 23 dě  .

Nejprve bylo třeba provést ad-
ministra  vní úkony spojené s regis-
trací dě   a vyplněním formulářů. 
Následně byl dětem předán dres 
české hokejové reprezentace a 
další upomínkové předměty. Rodi-
če dětem na dres napsali jméno a 
zároveň obdrželi samolepku na hel-
mu s jménem dítěte. Následovala 

prezentace obsahující informace o 
chodu klubu, organizaci náborové 
akce a také informace o činnos   
ČSLH. Rodičům byl představen led-
ní hokej jako ideální sport pro vývoj 
a růst dě  . Měli možnost si pro-
hlédnout hokejovou výstroj, která 
dě   na ledě chrání a byly jim předá-
ny informace o organizaci mládež-
nického hokeje v místním klubu.

Po prezentaci se odešlo do ša-
ten, kde následovalo převlékání. 

Zde byla možnost zapůjčení bruslí, 
helem, hokejek a chráničů. Větši-
na dě   byla dobře vybavena. Pře-
vlékání bylo rychlé i díky pomoci 
trenérů a rodičů. Poté již nebránilo 
nic k ak  vitám na ledě. Trenéři roz-
dělili hřiště na tře  ny, aby se mohli 
věnovat dětem na různém výkon-
nostním stupni. Nejmenší dě   se 
za pomoci hrazdiček poprvé sezna-
movaly s ledem. Je třeba říct, že jim 
to šlo skvěle. Zlepšovaly se každou 
minutou. Pro již bruslící dě   byla 
připravena cvičení formou hry. Pro-
jíždělo se mezi brankami, střílelo se 
na gólmana, sbíraly se míčky, lovily 
se rybičky aj.

Ke konci programu přišla na řadu 
ukázka minihokeje. Toto představe-
ní si pro příchozí připravili trenéři 
klubu spolu se svými svěřenci. Dě   
se zájmem sledovali své vrstevníky. 
Tečkou za akcí byla společná foto-
grafi e všech účastníků. Je třeba po-
děkovat trenérům a organizačním 
pracovníkům klubu za dobře při-
pravenou akci a hlavně rodičům a 
dětem za účast. Všichni doufáme, že 
se budeme potkávat na trénincích i 
nadále.

Za BK Zubři Bystřice
Mar  n Svoboda

Termíny přihlášek na střední školy se blíží – u nás jsme připraveni!
Blíží se konec období, kdy všech-

ny střední školy hledají svoje bu-
doucí studenty pro nadcházející 
školní rok 2019/2020. Nejinak 
tomu bylo i v naší VOŠ a SOŠ Bys-
třice nad Pernštejnem. Od brzkého 
podzimu jsme se zúčastnili nesčet-
ného počtu akcí mimo naši školu, 
navš  vili jsme několik základních 
škol s programem v předmětu Člo-
věk a svět práce a také jsme připra-
vili tři Dny otevřených dveří.

Ten poslední proběhl v polovině 
ledna a byl spojený se zajímavou 
nabídkou pro budoucí středoško-
láky, které čekají přijímací zkouš-
ky. Během sobotního dopoledne 
měli zájemci možnost zúčastnit se 
komentovaných přijímacích zkou-
šek z českého jazyka a matema  ky 
s našimi vyučujícími. Téměř dvacít-
ka žáků základních škol tuto mož-
nost využila a vyzkoušela si splnit 
podmínky přijímacích zkoušek. Žáci 
si tuto možnost pochvalovali, a i 
když někteří z nich nebudou našimi 
studenty, vřele by takovou možnost 
doporučili i dalším spolužákům ze 
základních škol.

Celkově naše Dny otevřených 
dveří navš  vilo více než 300 osob, 
mezi nimi jsme registrovali více než 
150 mladých zájemců o studium na 
středních školách. Někteří pouze 
nahlédli pod pokličku, někteří se 
seznámili s prostředím, kde budou 
studovat od září některý z našich 
oborů, podrobněji.

Nezbývá, než připomenout, že 
termín podání přihlášek na obo-

ry středních škol je nejpozději do 
1. 3. 2019. Do tohoto data musí být 
přihlášky odevzdány a v následují-
cích týdnech proběhnou přijímací 
zkoušky anebo pohovory do jed-
notlivých škol. Termín, kdy se bu-
dou konat přijímací zkoušky u nás 
na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem, je zveřejněn včetně dalších 
důležitých informací na webových 
stránkách www.szesby.cz

Budeme se na vás těšit!
Tomáš Krejčí, zástupce ředitele 

VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
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ŠKOLSTVÍ

Druhý stupeň 
v divadle Radost

Putování za řemesly

ZŠ TGM SE PROMĚŇUJE NA 
BEZBARIÉROVOU

Co nabízí školní družina při ZŠ TGM?
Pohodu, klid, sportovní vyži   a 

krea  vní tvoření. Co se pod těmito 
pojmy vlastně skrývá? Tak jen ve 
zkratce. V září dě   plné energie z 
prázdnin vyběhnou po vyučování 
ven na družinovou zahradu nebo na 
školní hřiště. Pokud počasí nepřeje, 
můžeme se vyřádit v tělocvičně. Na 
sportovního ducha to  ž dbáme kaž-
dý den. A co tedy ještě děláme? Vy-
rábíme, zpíváme, tancujeme, čteme 
si, pokaždé podle jiného týdenního 
tema  ckého plánu. Dě   si odnáší 
domů mnoho originálních výrobků. 

Všechna čtyři oddělení ŠD jsou také 
plná moderních zábavných her, sta-
vebnic a hraček. Pravidelně pořádá-
me různé akce např. karneval, spaní 
ve škole, dílny pro rodiče, besedy 
a exkurze. Zájemci mohou navště-
vovat logopedický nebo sportovní 
kroužek. Dě   se u nás zkrátka nenu-
dí a ak  vně využívají svůj volný čas. 

PS: V rámci dnů otevřených dveří 
školy můžete nahlédnout i do našich 
družin. 

Vychovatelky ŠD 
při ZŠ TGM v Bystřici n. P.

ŠKOLSTVÍ

V druhé polovině loňského roku se 
začal realizovat projekt IROP „Revita-
lizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice 
nad Pernštejnem“. V jeho rámci do-
šlo k modernizaci konek  vity, škola 
získá nové počítače, zrekonstruují 
se učebny chemie a cvičné kuchyně 
(včetně vybavení), vybuduje se nová 
venkovní učebna. Stěžejní součás   
projektu jsou vnitřní a venkovní úpra-
vy, kterými se škola stane bezbariéro-
vě přístupnou. V upraveném školním 
dvoře vyroste výtah, přístup do pří-
zemí školy, školní výdejny obědů a na 
školní hřiště bude řešen nájezdovými 

rampami. Bezbariérový přístup bude 
umožněn také do tělocvičen, v ná-
řaďovně vzniká rovněž bezbariérově 
přístupné WC. Zásadní proměny se 
dočká také školní zahrada s arbore-
tem a skleníkem. Dostupnost bude 
zajištěna nově upravenou příjezdo-
vou komunikací z ulice Dr. Veselého.

Práce probíhají ve z  žených pod-
mínkách zimního období, ale všichni 
věříme, že se je podaří dokončit ve 
stanovených termínech a v dobré 
kvalitě.
 Jaroslav Sláma
 ředitel ZŠ TGM

Dne 14. 12. 2018 se celý 2. stu-
peň ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 
vypravil čtyřmi autobusy do Brna. 
Předvánočního představení "Huso-
vické Betlém" se zúčastnilo 140 dě   
a 8 pedagogů. Jak sám název napo-
vídá, šlo o zcela netradiční ztvárnění 
starého příběhu o narození Ježíška, 
a to přímo v místní čás   Brna, Hu-
sovicích, tedy v brněnském nářečí. 
Nechyběl zde ani anděl s čertem, 
ani spousta obyčejných lidiček, kteří 
přišli, aby se poklonili Spasiteli. Bylo 
hezké se na hodinku zastavit v před-
vánočním shonu a nechat zvítězit 
dobro nad zlem.

 Dita Kabelková, zástupce ředitele

Školní družina při Základní škole 
T. G. Masaryka zve všechny dě   na

Pátek 1. března 2019 od 14.00 hodin
ve velké tělocvičně ZŠ TGM.

MASOPUSTNÍ 
KARNEVAL

Celoroční projekt třídy 5.A po-
kračuje. Každý měsíc se seznámíme 
s jedním z řemesel v Bystřici. Minu-
lé Putování nás zavedlo do výrobny 
čalouněného nábytku, kde nás pan 
Jedlička provedl jednotlivými úseky 
fi rmy od výroby dřevěných korpusů, 
přes matrace, čalounění, až k expe-
dici a ekonomickému oddělení. Dě   
si odnesly vlastnoručně vyrobený 
dekorační polštářek. Všem zaměst-
nancům patří velký dík. 

Tento měsíc jsme navš  vili slu-
žebnu Policie České republiky. 
Ochotný pan praporčík Růžička dě-
tem popovídal o složkách policie, 

náplni práce, ukázal jim různé do-
nucovací prostředky, přístroje k mě-
ření hladiny alkoholu a drog. Žáci si 
mohli potěžkat zbraně a neprůstřel-
nou vestu, vyzkoušeli si pouta, celu 
předběžného zadržení a prohlédli 
si policejní auto zvenku i zevnitř. Po 
zodpovězení všech otázek se s námi 
pan praporčík Růžička rozloučil hou-
káním majáku. 

Lednové Putování jsme zakončili 
v kavárně Franqueza, kde nám vyšli 
vstříc a uvařili nám dobrý čaj ke sva-
čině. Moc děkujeme!

     Pavla Rudošová
TU 5.A, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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KULTURA, INZERCE

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - 2
Vážení čtenáři,
měsíčník Bystřicko ve spolupráci s Městským muzeem Bystřice nad Pernštejnem Vás provede bohatou historií řemesel a obchodu v našem městě. 

Nedílnou součás   bude i historie významných domů a jejich obyvatel. Použito bylo doslovné citace z Věstníku řemeslníků ze 30. let 20. stole  .
Vladimír Cisár, ředitel městského muzea

B. a A. ČÍŽEK, 
velkoobchod koloniální, Bystřice n./P., Náměs   54 

Závod patří mezi největší a také 
nejlépe vedené podniky nejen 
v místě, ale v celém kraji. Jeho za-
kladatel p. Ant. Čížek narodil se 25. 
září 1893 v Bystřici n./P. Absolvoval 
obchodní školu, načež působil jako 
prak  kant v koloniálním velkoob-
chodě v Brně a později jako zástup-
ce velkoobchodu minerálními oleji. 
V roce 1918 převzal nynější podnik 

v Bystřici n./P. společně se svým 
bratrem. Byl to původně zasilatelský 
závod a obchod obilím, který poz-
ději nástupci přeměnili na obchod 
minerálními oleji, koloniálním zbo-
žím a mlýnskými výrobky. Postupně 
byl obchod zvelebován a dnes je 
zněj dokonale vybavený velkoob-
chod, jehož obrat v roce 1941 činil 
K 15,000.000.-

Milan BOHUŇOVSKÝ, 
obchod smíšeným zbožím a pekařství, Bystřice n./P. čís. 65 

Oba podniky založil otec nyněj-
šího majitele Teodor Bohuňovský, 
vyučený pekař a obchodník v roce 
1891. Oběma oborům vyučil syna, 
kterému v roce 1931 předal nejprve 
obchod. Po jeho smr   vedla pekař-

ství vdovským právem matka nyněj-
šího majitele. Z jejich ruko převzal 
syn i pekárnu v roce 1942. Stejně 
jako zmodernisoval a rozšířil ob-
chod, zamýšlí nynější majitel rozšíři   
a zmodernisova   i pekárnu. 

Bedřich ČUMPL, 
obchod smíšeným zbožím, Bystřice n./P., Bratrská ul. 68

Čumplův obchod smíšeným zbo-
žím v Bystřici n./P. byl založen asi před 
80 lety a jeho zakladatelem byl jistý 
pan Schwarcer. Je to jeden z nejstar-
ších podniků v městě vůbec, ale dnes 
také největší obchod svého druhu 
v kraji. Po zakladateli byl jeho majite-
lem Fran  šek Procházka, po něm Jo-
sef Zitka a konečně pan Cyril Flesner, 
od kterého v roce 1920 přešel do rodu 
Čumplova, zásluhou nynějšího maji-
tele. Pan Bedřich Čumpl se narodil 2. 
února 1888 ve Velkých Losenicích u 
Nového Města na Moravě a vyučil se 
v Polné. Jako příručí pracoval v Brüxu, 
Duxu, Nürshanu na Šumavě a potom 

devět roků byl na vojně. Po převze   
závodů začínal z vlastních úspor a že-
nina přínosu, což ovšem ani zdáním 
nedostačovalo potřebám podniku a 
tak si musel vypomáha   výpůjčkami. 
Poněvadž však byl přičinlivý a pra-
covitý, podařilo se mu po několika 
letech nesnáze překona   a povznés   
obchod zavedením kvalitního zboží a 
přístavbami budovy na jeden z nej-
modernějších a nejlepších v městě. 
Nyní získal i rozdělovnu kůže pro sed-
láře, instalatéry a jiné. Po majiteli pře-
vezme podnik asi syn Vlas  mil, který 
studuje a po absolvování obchodní 
akademie bude prak  kovat u otce.

Leopolda HANÁKOVÁ, 
obchod střižným zbožím, Bystřice n./P., Staré město 39

Obchod založil manžel nynější ma-
jitelky A. Hanák, vyučený krejčí v roce 
1924. Po jeho smr   převzala obchod 

nynější majitelka, která je vyučenou 
švadlenou. Obchod převezme dcera 
Zdeňka, vyučená v matčině podniku.

Jan HANSVENCL, 

Závod patří k nejstarším v místě a 
kraji vůbec a těší se dobré pověs  . 
Byl založen p. Petrem Augus  nem 
v roce 1889, po nemž vedla závod 
vdovským právem paní Josefa Au-
gus  nová a od roku 1927 je podnik 
v držení nynějšího majitele. Pan Jan 
Hansvencl pochází ze živnostenské 
rodiny, neboť jeho děd byl krejčím 
a otec kloboučníkem. Narodil se 
25. prosince 1893 v České Svratce. 
Hodinářem se vyučil v Mähr.-Trübau, 
kde pracoval až do roku 1914. Po svě-
tové válce v roce 1921 vedl podnik 
pí. Augus  nové a v roce 1927 jej pře-

vzal, neboť se tam přiženil. Vlastních 
peněz použil na  nákup zboží, ne-
spokojil se však pouze hodinářstvím 
neboť chtěl obchodova   ve větším 
měřítku a zřídil proto také prodej 
jízdních kol, motocyklů, šicích strojů 
a součástek. Svoji obchodní zdatnos   
a poc  vou službou zákaznictvu získal 
velmi dobrou pověst. Pan Hansvencl 
obchod také značně rozšířil, vybudo-
val moderní výkladní skříň, takže nyní 
je závod dobře vybaven. Kdo bude 
nástupcem v podniku není dosud 
známo, neboť jeho majitel má dceru 
Martu, která závod sotva převezme.

hodinářství, obchod jízdními koly, motocykly a šicími stroji, 
Bystřice n. /P., Náměs   16

Jindřich HALVA, 
strojní zámečnictví, Bystřice n./P. 118

Otec majitele podniku byl ob-
chodníkem. Poněvadž synovi se čin-
nost v obchodě nezamlouvala splnil 
otec jeho přání a dal ho učit stroj-
nímu zámečnictví. Tužby mladého 
Halvy nesly se však výše, než mu 
mohl v učení a praksi poskytnou   
malý místní závod. Proto hned po 
vyučení nastoupil dlouhou cestu za 
novými zkušenostmi a obzory. Pra-
coval u velkých fi rem oboru v Brně, 
Bra  slavě a Zvolenu a získav náležité 

a cenné poznatky, vrá  l se do rodné-
ho místa, aby uskutečnil svou touhu 
po osamostatnění. V roce 1927 tak 
učinil. Začal se skrovnými fi nančními 
prostředky, ale znalost práce a po-
c  vost v práci pomohly mu přenes   
se přes počáteční překážky. Pone-
náhlu zakupoval potřebné stroje a 
doplňoval zařízení dílny a rozšiřoval 
svůj podnik až dorostl do dnešního 
stavu. Dnes se podnik specializoval 
převážně na opravu aut.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 43

Plakety v sokolovně
V prostorách bystřické sokolovny visí kromě 

pamětní desky padlým sokolům Beranovi a Ka-
dlecovi i obdélníková sádrová plaketa s portréty 
zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha 
Fügnera. Pod nimi stojí ve 3 řádcích nápis V UPO-
MÍNKU / NA V. SLET VŠESOKOLSKÝ / V PRAZE 
1907. Sletu se tedy zúčastnili i bystřič   sokolové a 
plaketu později přenesli do nové sokolovny.

V kanceláři sokolovny pak visí dvě kovové kruho-
vé plakety. Na jedné je z profi lu portrét 
Tyrše, na druhé Fügnera. Vyrytý nápis 
na rubové straně připomíná, že portréty 
vznikly u příležitos   Národopisné výsta-
vy českoslovanské v r. 1895 v Praze.

Obojí svědčí o zakořenění sokol-
ských myšlenek v našem městě.

Hynek Jurman
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Zajímavé čtení o našem okolí - 2 VESELÍ SE STALO …
… ÚTOČIŠTEM DRAŠARŮ

Spisovatel, buditel a kněz Josef 
Václav Jus  n Michl (1810 – 1862), 
po otcově statku nazývaný Drašar, 
vstoupil do řádu piaristů, byl duchov-
ním a napsal několik knih. Napří-
klad Polička, královské věnné město 
v Čechách, Květy škol poličských ad. 
Ve své době byl nejzajímavější jeho 
přehled literatury za léta 1825 - 
1837 Ouplný literární létopis (1839), 
v němž nechybělo heslo Karel Hynek 
Mácha. Michl byl též významným au-
torem časopisu Česká včela. V Rych-
nově začal psát svůj životopis.

Časem přestoupil k evangelíkům, 
aby se směl oženit. Povolení k sňatku 
přesto nedostal a navíc se zklamal ve 
svých poli  ckých nadějích. Odchází 
tedy jako zneuznaný učitel a písař do 
zapadlých Březin na Českomoravské 
vysočině, kde pla   za pomateného 
podivína. Tam se živil jako písař a 
podruh, žije tu postupně s několika 
ženami a umírá 13. 3. 1862 v hmotné 
i morální bídě. Na místě, kde zemřel, 
dodnes roste Drašarova lípa. Pocho-
ván byl na hřbitůvku v Březinách a 
jeho hrob je označený deskou, kte-
rou věnoval v r. 1891 Spolek divadel-
ních ochotníků Tyl z Poličky. 

Na Březinách zplodil čtyři dě  . 
Ze vztahu s Josefou Maděrovou se 
narodila Jus  na Pravoslava (1852 – 
1930), která se vystěhovala s man-
želem do Ameriky a zemřela ve 
státě Minnesota. Ze vztahu s Annou 
Černou se dospělos   dožil pouze 
starší syn Vilém Černý (1857 – 1904 
až 1907?). Ten prožil dětství s mat-

kou a otčímem Fran  škem Zrůstem, 
fl ašinetářem, na cestách spolu se 
sourozenci o hladu a nouzi. Dne 
1. 1. 1880 se ve Veselí oženil s An-
nou, rozenou Kadlecovou z Veselí. 
Ta byla podruhyní v čísle 10. V té 
době již měli syna Viléma (1879) 
a celkem se dočkali 11 dě   (v matri-
kách dohledáno 10). Vilém odcházel 
za prací na Moravu a do Rakouska, 
odkud se nevrá  l a zemřel při cestě.

Jeho nejstarší syn Vilém (1879 
– 1945) se usadil ve Veselí, ale žil 
i v dalších dědinách a zemřel ve Ve-
selí č. 36.  Jeho tři synové, Štěpán, 
Antonín a Miloslav, se drželi také ve 
Veselí, odkud se šířili po Bystřicku, 
na Novoměstsko a dále. 

Vilémův bratr Josef (1882 – 1915) 
padl v Haliči, jeho potomci zůstávali 
na Bystřicku v Dalečíně, Polomu, 
Chlumu, Strachujově. Ve válce padl 
i Blahoslav, zato bratři Vilém a Anto-
nín se z fronty vrá  li. Antonín (1888 
– 1931) však s podlomeným zdravím 
a zemřel ve 43 letech. Josefův syn Ja-
roslav Černý (1909 – 1976) pomáhal 
za války partyzánům (podílel se třeba 
na jejich svozu z Veselí před výpravou 
do Přibyslavi na četnickou stanici), 
přesto byl v r. 1950 zatčen a pro  -
právně odsouzen na 14 let do vězení. 
Plně rehabilitován byl v roce 1965.

Antonínova dcera Josefa, pro-
vdaná Jindrová, žila také ve Veselí. 
Případ jejího manžela Emila bude 
vylíčen v jedné z dalších kapitol. 

I další Drašarovi vnuci žili na Bys-
třicku nedaleko od Veselí, třeba Jus-
 n Černý (1898 – 1974) v Unčíně. 

Listonošem byl v sousedním Dalečí-

ně a také on pomáhal partyzánům.
Zapadlé Veselí určitě nebylo špat-

nou adresou pro potomky katolické-
ho kněze…

Literatura:
Protože je tato kapitolka mimořádně krátká, využiji prostor ještě k uvedení lite-

ratury, kterou jsem použil při psaní dosavadních 7 kapitol. Doporučuji ji k přečtení 
dalším zájemcům.
Bolom, S.: Tomáš Juren, toleranční doba na Vysočině a hudba srdce. Sursum, Tišnov 
2008.
Černý, J.: Rodokmen rodu Černých, potomků Anny Černé z Březin a J. V. J. Michla - Dra-
šara z Poličky. Strojopis, 2005 – 2008.
Černý, J.: Veselí. Něco z historie obce. Strojopis, 2018.
Jurman, H.: Bobří hráz, Jestřáb a Song. Bystřicko, leden 2018, r. XIII., č. 1, s. 15.
Jurman, H.: Bystřicko. Sursum, Tišnov 1999.
Jurman, H.: Jak být bohatý. Ing. Hynek Jurman, Štěpánov, 2007.
Jurman, H.: Ozvěny Vysočiny. Ing. Hynek Jurman, Štěpánov, 2017.
Jurman, H.: Spěte sladce! Ing. Hynek Jurman, Štěpánov, 2014.
Jurman, H.: S  ny v nás. Ing. Hynek Jurman, Štěpánov, 2006. 
Makovský, Vl.: Ubušínek 610 let. OÚ, Ubušínek 2001.
Minařík, P.: Návrat rozvědčíka. Naše vojsko, Praha 1976.
Nebojsa, Bořivoj: Jak to bylo s partyzány. Ing. Hynek Jurman, Štěpánov, 2002.
Nebojsa, Bořivoj: Zlatá léta padesátá. Ing. Hynek Jurman, Štěpánov, 1999.
Procházková, M.: Toleranční modlitebny v kraji Vysočina. Jan Vondra, Brno 2008.

(pokračování příště)
Hynek Jurman

ŽILI MEZI NÁMI
Odešel Jiří Brady (1928 – 2019)

Vyrostl v Novém Městě na Mo-
ravě, ale často zavítal i na Bystřicko. 
Jako člen židovské rodiny nesměl za 
okupace do kina, do divadla, pak už 
ani do lesa. Celá rodina byla odveze-
na do koncentráku, kde zemřeli rodi-
če i sestra Hana. V Terezíně žil v ba-
ráku s nejšikovnějšími kluky, třeba 
Petrem Ginzem či pozdějším hercem 
Zdeňkem Ornestem. Na legendár-
ním baráku Jednička jich byla stovka, 

válku jich přežilo patnáct! Jiří přečkal 
i Osvě  m a pochod smr  . Řekl si, že 
bude jiný, když vše přežije. Byl…

Po válce se vrá  l do Nového Měs-
ta, ale nikoho z blízkých tam nena-
šel. V roce 1949 odešel do Rakous-
ka, o dva roky později do Kanady, 
kde s úspěchem provozoval instala-
térskou fi rmu. Řemeslo se naučil za 
války v Terezíně...

Po pádu komunizmu pořádal sbír-
ku na  skárnu Lidových novin, vy-
bral 95 000 dolarů a 5 000 dopla  l 
ze svého. Osud jeho sestry zpraco-
vala Karen Levine v knize Hanin kuf-
řík. Jiří se stal mecenášem a vlastně 
kazatelem. Přednášel o hrůzách 
holokaustu, o svobodě, demokracii, 
lidských právech, humanitě. Dostal 
nejvyšší vyznamenání ontarijské 
provincie, stal se čestným občanem 
Nového Města, z malicherných a 
nízkých důvodů však nedostal vy-
znamenání u nás od prezidenta. 
V naší republice ale v tom podzimu 
2016 posbíral tolik metálů a vyzna-
menání, že se mu po návratu do Ka-
nady ani nevešly na stůl!

„Tady jsem opravdu doma!“ zvolal 
na náměs   v Novém Městě.

V emigraci se setkal s jiným úžas-
ným uprchlíkem z Vysočiny, s ly-
žařským mistrem a přestatečným 
člověkem Cyrilem Musilem! Měl 
jsem to štěs  , že jsem s ním mohl 
o Cyrilovi hovořit i psát si. Svěřil mi 
autorská práva na jejich unikátní fo-
tografi i, kdy se v Modrých horách u 

Toronta sešli dvace  letý Jiří a jeden-
apadesá  letý Cyril. Fotografi i jsem 
vložil jako cennost do životopisné 
knihy Martyrium (2017). Jiří mi po-
máhal shánět informace z Kanady, 
a když kniha vyšla, stejně se podivil, 
kde jsem tolik detailů sehnal.

Ještě o nedávných Vánocích 
jsme si s Jiřím – Georgem Brady 
psali. Vzácný člověk nás opus  l 
nedlouho před svými 91. naroze-
ninami, 12. ledna 2019. Zkusme 
být trošku jako on…

Hynek Jurman

Drašar                                  Jus  n Černý
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 6.
V našem pravidelném okénku Vám přinášíme šesté pokračování seriálu 

dětských soutěžních literárních prací. Postupně jsou zveřejňovány práce 
z letošního ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů se nyní přesouváme ke „spisova-
telům“ z věkové kategorie 9–11 let. Dnes uveřejňujeme práci deví  letého 
Vojtěcha Fořta ze ZŠ Rožná, který v letošní soutěži obdržel 2. místo s ná-
zvem, Cesta k domovu. 

Práce není redakčně upravována. 

 Cesta k domovu

Můj domov je pro mě rodina, náš dům, naše vesnice, kraj a Česká republika. 
Můj domov je také celá Evropa a vlastně i planeta Země. Je škoda, že některá 
místa, už nejsou tak krásná jako dřív. Lidé je zničili. Produkují čím dál víc 
odpadu, mění krajinu a to zabijí některá zvířata a rostliny. Myslím, že můj 
domov je tam, kde žiji od narození, kde mám kamarády a rodinu. Je to vesnice 
Pernštejnské Janovice – malá vesnice na kraji Vysočiny. Kolem nejsou žádné 
města, takže je tu čistý vzduch a krásná příroda. Ještě než jsem se narodil, 
moje rodiče bydleli v Brně, ale moc se jim tam nelíbilo. Žije tam moc lidí, byl 
tam znečištěný vzduch, hluk a málo zeleně. Jsem rád, že to udělali, protože si 
myslím, že bych tam asi nevydržel. U nás doma je hezké údolí s hřištěm, kde si 
hraji, že je to hrad, který je obléhán nepřátelským vojskem. To hřiště postavil 
můj táta, pomáhali mu všichni sousedé a teď se tam scházíme a hrajeme si. 
Vedle je také menší skála, na které máme s kamarádem postavený vojenský 
bunkr. Mám rád hvězdy a astronomii, a proto se mi tu líbí. Od Ježíška jsem 
dostal teleskop a tak můžu pozorovat noční nebe. Je tu totiž opravdická 
tma. Do naší vesničky vede cesta mezi poli. Je z ní krásný rozhled do celého 
kraje. Lidé se tu často zastavují. Když jsme se nastěhovali, domluvili jsme 
se se školou a vysázeli jsme tu ovocnou alej. Každý tu má svůj strom, a když 
jde okolo, může si utrhnout ovoce. Na jaře alej krásně kvete a voní.  V létě 
poskytuje poutníkům svačinku a stín. V zimě vyznačuje cestu v závějích. 
Tuhle cestu k domovu mám moc rád. 

Vojto, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať je Tvoje cesta k domovu 
stále tak krásná a ty se po ní rád vracíš do své rodné vesnice.

Mikroregion Bystřicko

Pro zpříjemnění zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr z 
nových knih.

Knihy pro dospělé:
Brown Sandra Podraz
Cas  llo Linda Mrtví promlouvají
Cílek Václav Ruka noci podaná
Cio    Donatella Současné trendy drhání
Dvořák Jan Čechoslováci v Gulagu II.
Gerritsen Tess Mlčící dívka
Hughes Kathryn Dopis
Chris  e Agatha Muž v hnědém obleku
Niedl Fran  šek Rozervané království
Odoul Michel Řekni mi, kde tě bolí, a já   řeknu proč
Radinger Elli H. Moudrost starých psů
Stachniak Eva Carevna noci
Šustr Milan Nové Město na Moravě včera a dnes
Vr  šková Nejezchlebová L. Trojboj s draky: Tomáš Slavata

Knihy pro mládež:
Vilém Hynek Ztra  l pejsek trenýrky

Kontakty na naši knihovnu:
Tel.: 566 552 376      Mobil: 723 521 892         

E-mail: knihovna@bystricenp.cz      www.knihovna.bystricenp.cz         

MUZEUM

MĚSTSKÉ MUZEUM V ROCE 2018

Muzeum je v podstatě paměťo-
vá ins  tuce typu archivu. Rozdíl je 
pouze v tom, že muzea ukládají ne-
jenom  štěná, obrazová, zvuková - 
svědectví o minulos  , ale především 
trojrozměrné exponáty. Ty, v rukách 
odborných pracovníků musí vydat 
ze sebe co nejvíce informací o svém 
původu, materiálu z kterého jsou vy-
robeny. Vyprávět o svém stvořiteli, 
o době, ve  které vznikaly a podat 
mnoho dalších informací.

Městské muzeum sídlí v historic-
ké budově městské radnice (vysta-
věné v první polovině XVI. stole   
a honosně přestavěné na začátku 
XIX. stole  ). V odborné péči má zří-
ceniny hradů Aueršperka a Zubštej-
na.  Mimo muzejní budovu máme 
umístěné tři depozitáře a garáž 
s mobilními nádržemi pro chov rybi-
ček. Trojrozměrných exponátů je cca 
30 000, nega  vů (skleněných desek, 
fi lmové nega  vy různých rozměrů) 
fotografi í a pohlednic cca 35 000,  š-
těných a psaných cca 50 000. Odbor-
ná knihovna (určená nejenom pro 
badatele) čítá více než 7 000 knih a 
časopisů. 

Městské muzeum Bystřice nad 
Pernštejnem získalo do svých sbí-
rek celý archiv bystřického Sokola. 
Jednalo se jak o dokumenty (od r. 
1898)tak o knihy, nepřeberné množ-

ství časopisů, hudebních zápisů a 
malé množství fotografi í. To vše se 
muselo roztřídit, očis  t a zapsat do 
archivních knih městského muzea. 
Sokolský archiv má celkem více než 
5 000 položek.

Sezónu zahajujeme tradičně vý-
stavou fotografi í z bystřické soutěže 
„Zrcadlení“. V březnu nás navš  vil 
Český rozhlas Vysočina, který vysílal 
z naší expozice staré bystřické hos-
pody. Ve velikonočním týdnu jsme 
pro dětskou veřejnost uspořádali 
ve spolupráci s členkami národopis-
ného spolku z Prahy „Velikonoční 
dílničky“. V březnu jsme ještě uvítali 
seniory v rámci univerzity 3. věku při 
jarním tvoření. Předposlední břez-
nový den byl věnován maškarnímu 
muzejnímu plesu. Celý měsíc du-
ben vyplnila vzpomínková výstava 
na malíře J. Dvořáka. Senioři pravi-
delně patří mezi naše nejvděčnější 
návštěvníky, pro ně jsme uspořádali 
besedu s promítáním (Staré foto na-
šeho města). Vzhledem k tomu, že 
Vysočina je kraj malířům zasvěcený, 
tak měsíc květen byl zaměřen na ce-
loživotní tvorbu Eduarda Valdhanse. 
Tato výstava trvala až do poloviny 
července. Mezi  m jsme začali budo-
vat naši venkovní expozici „Park mi-
niatur“. V průběhu 3 let vznikne oje-

(Pokračování na str. 15)

Hlavním úkolem muzea je dle zákona práce se sbírkovým fondem (zákon 
č.122/2000 Sb. zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů), jejich uložení, pravidelné ošetření, restaurování a doplňování 
jednotlivých sbírkových fondů (sbírka muzejní povahy je sbírka, která je ve 
své celistvos   významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, 
přírodní nebo společenské vědy, tvoří ji soubor sbírkových předmětů shro-
mážděných lidskou činnos  …tak zní litera zákona).  
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Vážení spoluobčané, v dalších číslech Bystřicka bychom chtěli představit činnost i ostatních spolků, sdružení a zájmových skupin, které v našem 
městě působí. Je celkem logické, že jako jedni z prvních se představují bystřič   skau  , kteří mají u nás dlouholetou tradici a jejichž činnost má dobré 
jméno nejen v našem městě. Děkujeme a přejeme mnoho dalších krásných zážitků při Vaší činnos  . Rádi bychom  mto vyzvali i ostatní k zasílání svých 
příspěvků v rozsahu cca 1 strana A4, případně dotazů k činnos   komise na adresu spolkybystricenp@gmail.cz 

Za spolkovou komisi Petr Hanzlík

SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Jednou za čas se zde v Bystřicku 
můžete setkat s články o proběhlých 
nebo připravovaných akcích skautů. 
Dnešní článek má za cíl představit 
čtenářům skaut v Bystřici jako celek. 
Hned ze začátku zodpovím jednu 
z častých otázek, zda jsme junáci, 
nebo skau  ? Správně je obojí, jak 
napovídá ofi ciální název naší organi-
zace: Junák – český skaut, středisko 
Klen Bystřice nad Pernštejnem, z. s.

Skau  ng má v Bystřici nad Pern-
štejnem dlouholetou tradici, vy-
choval generace dě   a mládeže a 
v současné chvíli má více než sto 

ak  vních členů. Soustředíme se na 
všestranný rozvoj dě   a mládeže 
z Bystřice nad Pernštejnem a okolí. 
Zajišťujeme jim pravidelné schůz-
ky zaměřené jak na pohyb, tak i na 
krea  vitu a rozvoj myšlení. Pořádá-
me víkendové výpravy jednotlivých 
oddílů a střediskové akce v České 
republice i v zahraničí. V neposlední 
řadě pořádáme dvoutýdenní dětský 
stanový tábor, kde účastníci prožijí 
nevšední dny bez výdobytků dnešní 
technické společnos   a najdou ces-
tu k přírodě, kamarádství a společné 
kooperaci napříč různými věkovými 

kategoriemi.
Chlapci a děvčata si na pravidel-

ných schůzkách osvojí a zdokonalí 
klíčové schopnos   a dovednos   pro 
prak  cký život, ať už jde o vedení 
týmu lidí, komunikaci, řešení krizo-
vých situací, zdravou rivalitu a cílevě-
domost či poskytování první pomoci. 
Navíc si mezi sebou najdou celoživot-
ní přátele, na něž se mohou kdykoliv 
spolehnout. Členové bystřického 
skautského střediska se v dospělos-
  stali veterináři, ekology, inženýry, 

právníky, manažery nadnárodních 
fi rem, vynikajícími pedagogy a hlav-

ně váženými 
lidmi, ochotný-
mi se ve svém 
volném čase, 

zdarma, bez nároku na jakýkoliv ho-
norář, podílet na výchově mladých 
lidí.

V současnos   hledáme vyho-
vující prostory pro naši činnost. 
Skautskou klubovnu na Lužánkách 
v Bystřici, která dříve sloužila jako 
ubytovna pro dělníky, obýváme 
již 17 let a je v havarijním stavu. I 
přes naši snahu o její údržbu není 
v našich silách opravit budovu, 
s níž bylo od počátku počítáno jako 
s dočasnou. Nevyhovující podmín-
ky nám tak značně znemožňují 
připravovat pro naše členy ade-
kvátní program. Problém řešíme 
ve spolupráci s městem Bystřice 
nad Pernštejnem i naší mateřskou 
organizací, máme zpracovaný pro-
jekt nové skautské základny. Jelikož 
jsme nezisková organizace a nemá-
me dostatek prostředků na stavbu 
této základny, hledáme možné 
partnery, kteří by nám za současné 
fi nanční podpory města Bystřice 
nad Pernštejnem s náročným fi -
nancováním pomohli.

Navzdory špatné situaci s klubov-
nou zájem o skau  ng v posledních 
letech narůstá, stejně jako počet 
členů. Za  m u nás nenastala situa-
ce jako v jiných městech, že bychom 
museli další zájemce odmítat. V pří-
padě zájmu najdete více informací 
na www.skautbystricenp.cz.

Mar  n Samek

PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI SKAUTŮ

dinělá expozice modelů zasazených 
do terénu imitujícího krajinu horní 
Svratky. V ní návštěvníci uvidí sérii 
hradů od Jimramova až po Tišnov. 
Hrady, které jsou dnes v troskách, 
se představí ve své plné kráse z doby 
mezi 13. - 15. stole  m (uvidíte hrad 
Skály, Dalečín, Aueršperk, Pyšolec, 
Zubštejn, Louku, Kunštát, Pernštejn, 
…). Minulá Muzejní noc byla zaměře-
na na významné osmičky našeho 20. 
stole  . Návštěva T.G.M. a především 
drobné odskočení si prvního našeho 
kosmonauta určitě potěšilo nejed-
noho návštěvníka. Společně s br-
něnským fotografem panem Kitne-
rem jsme uspořádali výstavu kreseb 
Wintra - Neprakty, které doprovázely 
fotografi e nestora naší humoris  c-
ké tvorby. Módní přehlídka, koncert 

žáků naší „lidušky“ i koncert  Alter 
ego oboha  ly měsíc červen. Prázdni-
ny jsou vždy věnovány „špeku“. Ten-
tokrát to byla výstava drobné staro-
řecké plas  ky slovenského sběratele 
Jana Hertlíka. Uskutečnila se i oblíbe-
ná akce Spaní v muzeu. Tentokrát nás 
navš  vily dě   ze ZŠ Nádražní BnP. V 

Městské muzeum... rámci oslav 100 let republiky proběh-
lo v půdní galerii vyhodnocení me-
zinárodní dětské soutěže - Můj do-
mov. Fotoklub našel v naší „muzejní 
hospodě“ svůj druhý domov. Mimo 
jiné se v budově muzea pravidelně 
schází pěvecký sbor Lenky Macháč-
kové a ve sklepních prostorách má 

své zázemí místní bigbeat. První ad-
ventní sobota je již tradičně věnová-
na vánočnímu koledování. Více než 
1 500 návštěvníků mohlo zhlédnout 
nejenom Bystřickou vánočku, ale o 
den později navš  vit i vánoční výsta-
vu a dílničky.

Vladimír Cisár

(Pokračování ze str. 14)
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INZERCE

CROSSOVER 4×4 ALLGRIP.   Výzvy mají různé podoby a ne vždy k nim vede uhlazená asfaltová cesta. Proto je tu S-Cross! Prostorný, 
komfortní a bezpečný na rodinné cestování, kamkoli budete potřebovat, včetně zavazadel či výbavy pro Vaše aktivity. Robustní konstrukce, 
dynamické motory BoosterJet a inteligentní pohon 4×4 AllGrip jsou Vaše jistota na každém povrchu, v kteroukoli roční dobu a při jakékoli výzvě. 

414.900 Kčod

Prostor
PRO KAŽDOU VÝZVU

NYNÍ S KOMPLETNÍ SADOU
ZIMNÍCH KOL zDarma*

www.suzuki.cz

* 
Ak

ce
 s

ad
a 

zi
m

ní
ch

 k
ol

 z
da

rm
a 

pl
at

í n
a 

vo
zy

 p
ře

da
né

 z
ák

az
ní

ko
vi

 n
ej

po
zd

ěj
i  

do
 1

5.
 3

. 2
01

9.
 Je

dn
á 

se
 o

 o
rig

in
ál

ní
 p

řís
lu

še
ns

tv
í S

uz
uk

i s
 p

ne
um

at
ik

am
i Y

ok
oh

am
a.

Su
zu

ki
 S

-C
ro

ss
 1

.0
 B

oo
st

er
Je

t: 
em

is
e 

CO
2 1

20
–1

22
 g

/k
m

 (N
ED

C)
, k

om
bi

no
va

ná
  

sp
ot

ře
ba

 5
,3

–5
,4

 l/
10

0 
km

. F
ot

og
ra

fie
 js

ou
 p

ou
ze

 il
us

tr
at

iv
ní

.

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

POZVÁNKA NA VÝSTAVU ZRCADLENÍPOZVÁNKA NA VÝSTAVU ZRCADLENÍ
V listopadu proběhl v prostorách 

gymnázia osmý ročník Dne s fo-
tografi í a vyhlášení výsledků foto-
soutěže Zrcadlení. Zajímaví hosté, 
přednášky a fotoprojekce, vernisáže 
dvou výstav, hudební program, to 
vše si mohli užít během tře   listo-
padové soboty obdivovatelé kvalitní 
fotografi e. Ve třech tématech Zrca-
dlení se v soutěžní čás   představilo 
přes 600 fotografi í a 70 fotografů 
nejen z našeho regionu. Rovná stov-
ka těch nejzajímavějších snímků, 
včetně vítězných, bude k vidění od 
1. 2. do 15. 3. v půdním prostoru 
Městského Muzea v Bystřici n. P. 

Výstava Zrcadlení bude doplněná 
fotografi ckým medailonem prof. 
RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc., 
který dlouhodobě spolupracuje 
se Zrcadlením a je jeho odborným 
porotcem. Průřez jeho tvorbou kra-
jinářské astrofotografi e a vzácných 
snímků vesmírných úkazů přináší-
me na sedmnác   panelech pod ná-
zvem „Mléčná dráha, náš vesmírný 
domov“. Děkujeme za podporu fo-
tografi e a projektu Zrcadlení všem 
partnerům, jmenovitě Nadaci ČEZ, 
Kraji Vysočina, Městu Bystřice n. P. 
a Mikroregionu Bystřicko.

KUMŠT, z.s.
Jáchym Čech: Sluneční varhany / 1. místo - juniorské téma „Ta se mi ale povedla“

Zdeněk Pelikán: Jedém / 1. místo - celostátní téma „Dálky a lidé“Jiří Hudec: Nebeské spojení / 1. místo - regionální téma „Portrét Bystřicka“
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SPORT

ÚSPĚCHY POKRAČUJÍ
B y s t ř i c k á 

hráčka šipek 
Jitka Císařová 
se v roce 2018 
opět zúčastnila 
mnoha turnajů 
s velkými úspě-
chy. V únoru si 

odskočila do své „druhé disciplíny“, 
elektronických šipek na republikový 
Grand Prix turnaj TOP 12 pro 12 nej-
lepších hráček ČR v Hos  nném, kde 
našla přemožitelku až ve fi nále. Ten 
samý výlet podnikla v dubnu do Žďá-
ru nad Sázavou, kde z toho tentokrát 
bylo 5. místo. 

Ve své hlavní disciplíně steelových 
šipkách začala sezonu v lednu v Ru-
munsku na dvou turnajích Bri  sh 
Darts Organisa  on, na kterých došla 

mezi posledních 16 a ve druhém až 
do čtvr  inále, kde se jí povedlo také 
porazit hráčku první světové desítky 
Lauru Turner z Anglie. Domácí sezó-
na odstartovala na prvním Českém 
Poháru, kde obsadila 5. místo. Chuť 
si spravila hned druhý den, když v tur-
naji TOP 10, kterého se účastní hráčky 
z prvních 10 míst celorepublikového 
žebříčku a jako jediný v roce se hraje 
systémem double in, double out, kdy 
hráč musí hru začít i ukončit „oblíbe-
ným“ políčkem double nedala ostat-
ním příležitost a zvítězila. Další účast 
v ČP byla až na tře  m turnaji, kde 
z toho bylo opět fi nále a druhé místo. 
Poté na dubnovém Mistrovství České 
Republiky v Praze porazila všechny 
soupeřky a obhájila  tul mistryně 
ČR. Následoval další ČP v Kokorech, 

POZVÁNKA NA 
VALNOU HROMADU

Výkonný výbor Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., 
v souladu se stanovami klubu, zve své členy na valnou hromadu, která 
se koná v pátek 8. března 2019. Začátek od 19:00 hod. v restauraci Club.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva o činnos   SK v roce 2018
4. Zpráva fi nanční za rok 2018
5. Zprávy sportovní za jednotlivá družstva
6. Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2019
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

V Bystřici n. P. dne 21. 1. 2019                  Josef Soukop – předseda SK

2. kolo Střelecké ligy mládeže  - školní rok 2018/2019 - se usku-
tečnilo 19. ledna 2019 v sále DDM ve Žďáru n. S. 

Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili:  Dominik Bárta, Radim Hruš-
ka, Lucie Ťupová.

 
Kategorie chlapců  - Hruška Radim  3. místo
  - Dominik Bárta 5. místo 
Kategorie dívek - Lucie Ťupová 3. místo
Soutěž družstev  - družstvo DDM
(Hruška, Ťupová,    Bystřice n. P.  3. místo 
Bárta)                                                                        -tr-

Střelecké družstvo DDM

který Jitka opět vyhrála a na pátém 
ČP v Hostovicích brala pohár za tře   
místo. Další akcí bylo Mistrovství Ev-
ropy v maďarské Budapeš  , kterého 
se zúčastnil rekordní počet družstev 
v dosavadní historii, a to 34. Český 
tým obsadil vynikající 9. místo, které 
mohlo být okořeněno neskutečnou 
třešničkou. Jitka v zápase 1. kola se 
španělskou soupeřkou byla na prahu 
vstupu do šipkové historie, po sedmi 
šipkách trefených do maximální hod-
noty 60 bodů a jedné do trojité 19 
minula asi o dva milimetry double 
12. Tato i mezi profesionály muži výji-
mečná událost se ještě žádné ženě při 
ofi ciální soutěži nepovedla a Jitku dělil 
opravdu pouze malý krůček od vstupu 
do „šipkového ráje“. Škoda, snad se to 
brzo povede. Dobré výkony předvedla 

Jitka i při výjezdu na dva turnaje do 
Budapeš  , kde prohrála ve čtvr  inále 
s hráčkou první světové dvacítky Pris-
cillou Steenbergen z Holandska a dru-
hý den prohrála ve stejné fázi turnaje 
se světovou dvojkou Aileen de Graaf 
také z Holandska, když bohužel nevy-
užila čtyři šipky na vítězství. Sezona 
končila šestým ČP v Praze, který Jitka 
vyhrála a obhájila celkové vítězství 
v celoročním žebříčku.

Do nové sezony přejeme Jitce 
mnoho úspěchů i úspěšná jednání se 
sponzory, bez jejichž podpory i pod-
pory města Bystřice nad Pernštejnem, 
za což mu patří velký dík, není možné 
se světovou špičkou vyrovnaně bo-
jovat a její momentální vynikající 18. 
místo ve světovém žebříčku vylepšit.

-kp-

25 let stáje MANSBERK v Sejřku a úspěšná jezdecká sezóna 2018
Jezdecký klub farmy Mansberk z.s. 

oslavil v loňském roce 25 let svého 
nepřetržitého působení v obci Sejřek 
na farmě Mansberk  velmi úspěšnou 
jezdeckou sezónou 2018. Po celý rok 
pokračovala jezdecká příprava jak 
zájmových, tak sportovních jezdců 
z řad dě  , mládeže i dospělých pod 
vedením zkušeného trenéra a také 
předsedy klubu René Prokeše, který 
vede výcvik jezdců, velkých koní a 
sportovních poníků. Klub získal nové 
členy a 6 jezdcům se podařilo pod 
vedením pana Prokeše složit zkoušky 
základního výcviku jezdců (ZZVJ) ČJF, 
které jim umožní zúčastňovat se ofi -
ciálních soutěží ve skocích, drezuře a 
všestrannos  . Mnoho příznivců agro-
turis  ky a jezdectví navš  vilo od jara 
do podzimu stáj na Mansberku, aby si 
užili krásných vyjížděk do okolí Sejřku 
v bezpečí, na spolehlivých koních.

Nejvýraznější mladou nadějí stáje 
Mansberk je bez pochyby Daniela 
Prokešová (12 let), pony jezdkyně a 
od října 2018 také držitelka jezdec-
ké licence na velké koně. V loňském 
roce se jí podařilo už druhou sezónu 
se kvalifi kovat na MČR pony ve Zdu-
chovicích, kde soutěžila v drezuře 
pony dě   11- 13 let s koněm Boris 6 
(sportovní pony B) a obsadila ve ve-

liké konkurenci těch nejkvalitnějších 
soupeřů krásné, dekorované 9. místo. 
Kvalifi kace pro MČR splnila i se svou 
druhou pony kobylkou Indigou (Český 
sportovní pony kategorie A), ta však 
pro zranění v sezóně musela tuto sou-
těž vynechat. S Borisem 6 se Daniele 
podařilo také kvalifi kovat do fi nále 
Národního drezurního poháru dě   11 
– 13 let v Hradišťku, kde získali 8. mís-
to. V průběhu letních soutěží se Dani-
ele s Borisem podařilo zvýšit svou vý-
konnos   úroveň v drezuře na stupeň 
L, což je vzhledem k jejímu nízkému 
věku (11 let v 2018) velkým příslibem 
do budoucna. Sezónu 2018 zakončili 
spolu s Borisem 1. místem a  tulem 
oblastního mistra Zlínské oblas   v 
drezuře pony, dě   8 – 16 let, kterou 
od loňska reprezentují. K tomuto  -
tulu přidali ještě vítězství v celoročním 
seriálu Středomoravská jezdecká liga v 
drezuře pony (dě   8 – 16 let) za které 
převzala Daniela P. ocenění na Gala 
večeru ZO ČJF na zámku v Holešově. 
Jezdecký klub farmy Mansberk  mto 
děkuje za vzornou reprezentaci.  Spor-
tovní činnost této mladé jezdkyně 
podpořila v roce 2018 svým příspěv-
kem Česká olympijská nadace (ČON). 
Majitelem obou úspěšných pony je 
pan Bohuslav Prokeš, dědeček talen-

tované jezdkyně, trenérem je otec 
Daniely, René Prokeš a coachem Syl-
vie Prokešová, maminka.

Kromě pravidelných tréninků v do-
movské stáji na Mansberku je Daniela 
Prokešová již druhým rokem zařazena 
ve sportovním centru talentovaných 
pony jezdců (SCP) ČJF, kde se účastní 
pravidelných soustředění se svými 
pony pod trenéry mládeže ČJF a od 
letošní sezóny je zařazena mezi pony 
reprezentaci ČR. Čekají ji tedy také 
zahraniční výjezdy na závody, kde se 
bude snažit o kvalifi kace do meziná-
rodních soutěží. Od loňska také pra-
cuje Daniela na své přípravě s poníky 
pod vedením velmi úspěšné drezurní 

trenérky, Emy Kopuleté. Také v tomto 
roce se zúčastní MČR pony s Borisem 
a Indigou, kam se jí podařilo kvalifi ko-
vat již v závěru loňské sezóny. Chystá 
se účastnit také skokových soutěží 
pony a soutěží o nejlepší styl jezdce. 
Novou výzvou letošní sezóny budou 
pro Danielu soutěže v drezuře na vel-
kém koni s valachem Valmontem 9 
(ČT), který pochází z mansberského 
chovu rodiny Prokešových. Přejeme 
hodně štěs   v nadcházející sezóně.

Jezdecká stáj Mansberk stále nabízí 
možnost sportovního tréninku talen-
tovaným dětem a mládeži.

Sylvie Prokešová
Foto: Claudia Sapanelová
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www.zubrizeme.cz
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
tel.: 566 590 393/4, 739 393 111/121

Průběžná informace z činnos   Místní akční skupiny Zubří země
Od 25. 1. 2017 (kdy má MAS Zub-

ří země schválenou SCLLD - Strategii 
komunitně vedeného místního roz-
voje, na základě které může vyhla-
šovat výzvy k předkládání žádos   
o dotaci) vyhlásila MAS již 17 vý-
zev a eviduje v administra  vním 
procesu nebo realizaci 89 projektů 

na území Novoměstska, Bystřicka 
a Nedvědicka.

V tuto chvíli je zazávazkováno 
přes 40% z celkových fi nančních 
prostředků, které má MAS na zá-
kladě SCLLD k dispozici pro území 
v programovém období od roku 
2014 do roku 2020 (2023). 

V roce 2019 budou mít žadatelé 
možnost přihlásit se o dotaci cel-
kem v 9 vyhlašovaných výzvách 
MAS (1 výzva pro PRV, 3 výzvy pro 
OPŽP a 5 výzev pro IROP). 

Od 15. 1. 2019 do 8. 3. 2019 mají 
příležitost žádat o dotaci podnikate-

lé a lesní hospodáři v rámci 5. výzvy 
MAS Zubří země pro Program rozvo-
je venkova (fi chi 12 – Modernizace 
nezemědělského podnikání a fi chi 
15 - Zvyšování konkurenceschop-
nos   lesního hospodářství a navazu-
jících oborů).

Podrobnější informace o aktuálně vyhlášených a plánovaných výzvách MAS naleznou zájemci na webových stránkách MAS v sekci Aktuální 
výzvy:  h  p://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Tři králové z Rosy koledovali po Bystřici
Uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa se i letos vydali na tří-

královou pouť. Ještě ve stacionáři si rozdělili své role, oblékli se do kostý-
mů a domluvili se, kdo z nich bude nosičem kasičky. 

„Počasí nám i letos přálo a mohli jsme se na koledu vydat i pěšky“, 
uvedla pracovnice stacionáře Pavlína Sýkorová. Během čtyř dnů navš  vili 
koledníci základní školy v Bystřici nad Pernštejnem, speciální školu, do 
které chodili jako žáci, Městský úřad a klub Včela. Všichni vítali tři krále 
s velbloudem z Rosy s úsměvem a nadšením. Uživatelé stacionáře byli 
rádi, že se mohli do této tradiční sbírkové akce zapojit, a  m i pomoci.

SNĚHOVÁ NADÍLKA PŘINESLA KRÁSNÝ TŘÍKRÁLOVÝ VÝTĚŽEK
533 využitých kasiček, 13 000 

letáků, 76 000 cukříků, 2 100 koled-
níků a výtěžek 3 576 429 Kč. Taková 
jsou čísla devatenácté Tříkrálové 
sbírky letošního roku. 

Tradiční sbírka, která probíhala 
v rámci celého okresu Žďár nad Sá-
zavou, přinesla i pro letošní rok pře-
kvapivý výsledek v podobě navýšení 
výtěžku o 263 344 Kč opro   roku 
minulému. Stalo se tak i navzdory 
početným sněhovým srážkám, ob-
časným mrazivým nocím, ale i drob-
nému deš  , které čtrnác  denní ob-
dobí sbírky provázely.

„Děkuji všem koledníkům za je-
jich ochotu a čas, který věnovali pro 

dobrou věc. Moc si vážím toho, že 
se každým rokem najde dostatek 
koledníčků, ochotných obětovat své 
pohodlí a snášet i nepřízeň počasí. 
Také moc děkuji všem, kteří otevřou 
koledníčkům dveře, jsou na ně milí 
a třeba pak přispějí do tříkrálové 
kasičky. Díky všem štědrým dár-
cům. A konečně děkuji také všem, 
kteří se podílí jakýmkoliv způsobem 
na organizování Tříkrálové sbírky,“ 
vzkázala Ing. Jana Zelená, ředitelka 
žďárské Charity.

Letošní ročník Tříkrálové sbírky 
přinesl i několik novinek. Ve Velkém 
Meziříčí vznikla ve spolupráci s Řím-
skokatolickou farnos   Velké Meziříčí 

tradice Tříkrálového průvodu, kdy 
tříkráloví účastníci procházeli měs-
tem, zpívali koledy a zdravili kolem-
jdoucí. V Novém Městě na Moravě 
se 13. ledna uskutečnil již třináctý 
děkovný koncert, při kterém vy-
stoupil Chrámový sbor z Velkého 
Meziříčí a hudební uskupení Amare 
z Nového Města na Moravě. 

„V některých obcích okresu se sta-
lo již tradicí i tříkrálové posezení na 
poděkování za pomoc při sbírce, kdy 
místní koordinátoři sbírky za pomoci 
blízkých připraví koledníkům čaj na 
zahřá   a drobné občerstvení. Jsou 
i obce, kde koledníky potkáte jak 
v pátek, tak i v sobotu a v neděli, aby 
navš  vili každý dům a zas  hli ales-
poň jednoho člena rodiny. Lidé se to-
 ž na jejich novoroční pozdrav velmi 

těší,“ vysvětluje hlavní koordinátor-
ka sbírky, Yvona Pošvicová. Ta rov-
něž pro letošní rok oslovila zástupce 
žďárského Biskupského gymnázia a 
novoměstské střední školy odborné, 
kteří vyslali své studen   na pomoc 
při tříkrálové koledě.

Za získané fi nance plánuje Ob-
lastní charita Žďár nad Sázavou po-

užít na podporu Charitní záchranné 
sítě, která pomáhá lidem bez do-
mova, dále pak na podporu sociál-
ně slabých rodiny s dětmi a těžce 
nemocným. Podpořeny budou také 
charitní terénní služby, dobrovol-
nická činnost, která usnadňuje péči 
profesionálů.

Aktuálně žďárská Charita plánuje 
zaslouženou odměnu pro tříkrálové 
koledníky. Připravena jsou promítá-
ní ve žďárském a velkomeziříčském 
kině, vstupenky do bystřického 
bazénu, do Ski areálu Jimramov a 
Wellnessu Kuřim.

Koordinátorka Tříkrálové sbírky 
za Oblastní charitu Žďár nad Sáza-
vou: Yvona Pošvicová

mob.: 777 755 444, 
e-mail: dc@zdar.charita.cz
Ředitelka Oblastní charity Žďár 

nad Sázavou:
Ing. Jana Zelená
mob.: 777 755 656 , e-mail: jana.

zelena@zdar.charita.cz
Lenka Šustrová 

mob.: 777 155 389
Foto: Zbyněk Čech
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Projektový den – Hrajeme si chytře
Mo  o: Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. A naopak, 

ruka je to, co – poháněno hlavou – něco tvoří. (Marie Montessori)

Na sklonku roku 2018 bylo v ma-
teřské škole v Dolní Rožínce rušno. 
Dopoledne se tu sešli žáci 1. – 3. 
třídy ZŠ s dětmi ze školky. Tentokrát 
však důvodem setkání nebylo spo-
lečné zpívání, nýbrž hraní. Jak nad-
pis napovídá, šlo o “CHYTRÉ HRANÍ”. 
Cílem bylo rozvíjet u dě   tvořivost, 
krea  vitu, spolupráci a komunikaci 
ve skupině různě starých dě   pro-
střednictvím konstrukčních prací 
se stavebnicemi. Danou stavebnici 
určil jednotlivým skupinkám los a 
potom už se šroubovalo, skládalo, 
montovalo… Konstruování přeru-
šilo seznámení s novou výukovou 
stavebnicí Neoformers 148, která 

bude do základní i mateřské školy 
zakoupena.

V závěru projektového dne pro-
běhlo vyhodnocení dopoledního 
tvoření, dětské práce byly vystaveny 
a došlo i na zpívání. Neboť – nejen 
prací je člověk živ – a písnička k ži-
votu patří.

Ak  vita Projektový den v MŠ je 
součás   projektu Podpora dě  , žáků 
a pedagogů v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 
v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Ša-
blony II – MRR v prioritní ose 3 OP 
(Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání). Projekt je spolufi nanco-
ván Evropskou unií.

MŠ Dolní Rožínka

 Sokolovna ve Strážku ožila, dě   hrály divadlo …
 „Ještě jsem nesetřepal únavu 

z práce na předchozím projektu 9 
princezen mínus 1 a už jsem na zá-
kladě požadavku neuspokojených 
představitelů průvodců dějem po-
hádkových postav Kašpárka a Cipís-
ka začal promýšlet budoucí projekt“, 
říká pan Kolegar, vedoucí drama-
 ckého kroužku v základní škole ve 

Strážku. 
Jeho dovednost tvořit s dětmi je 

obrovská. Dokázal vymyslet pro dě   
nejrůznějšího věku projekt, který 
uspokojí jak větší množství dě  , tak 
výrazné talenty. Rozhodl se nevzdat 
se Kašpárka a přidat jeho kamaráda 
Honzu, vyhnout se tradiční pohád-

ce, dostat děj do současnos   a hlav-
ně dosáhnout toho, aby byl uvěřitel-
ný.  A tak se zrodil nápad na projekt 
Kašpárek a Honza v zemi kanibalů. 

Velmi úspěšná premiéra se kona-
la v pátek 14. prosince 2018 v soko-
lovně ve Strážku.

Děkujeme Doc. Mgr. Janu Kolega-
rovi v.v. za jeho čas a ochotu přichá-
zet do naší školy a předávat dětem 
mnoho zkušenos   ze svého umění 
učit a „dělat divadlo“.  (více na www.
zs-msstrazek.cz, článek Jak to všech-
no bylo)

Anna Knofl íčková, 
ředitelka ZŠ a MŠ Strážek

S čerty nejsou žerty!
Ale se členy Silvestrovského extrém-

ního divadla zaručeně žerty jsou. Mohli 
se o tom poslední den loňského roku 
přesvědčit diváci místní i přespolní. Již 
od oběda se na kopec Hradisko trousily 
skupinky lidí, aby je pak následně hlavní 
část obecenstva podpořila po náročném 
vysokohorském výstupu od obecního 
úřadu. Radek Jaroš by možná žasnul, 
jaká místa zaujali někteří diváci na okol-
ních skalách, jen aby měli co nejlepší vý-
hled. A bylo se na co dívat. Herecký tým 
s několika novými tvářemi opět podával 
skvělé výkony a ani paní režisérka netuši-
la, co všechno bylo v původním scénáři. 
Ale důležité je, že nakonec dobro zvítězi-
lo nad zlem, tak jak to v našich krásných 
pohádkách bývá. Jestli nevěříte, přijeďte 
se podívat. 

Libor  Pokorný  
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    KONCERT VE ŠTĚPÁNOVĚ Silvestr 2018 v Prose  ně

Vánoční setkání seniorů v Písečném
Vánoční svátky jsou krásné nejen 

pro vůni jehličí a sladkou chuť cuk-
roví, ale především díky společně 
stráveným chvílím. Proto již tradič-
ně zve obec Písečné naše spoluob-
čany, seniory, do kulturního domu. 

V sobotu 15. 12. 2018 se sešli 
v 15:00 hodin. Přivítal je starosta obce 
a něco málo přiblížil o budoucích plá-
nech zastupitelstva. Následně vystou-
pily dě   ze Základní a Mateřské školy 
Písečné s vánočním pásmem básni-

Krásný koncert k ukončení vánoč-
ní doby se uskutečnil 13. ledna 2019 
v plně obsazeném farním kostele sv. 
Petra a Pavla ve Štěpánově. S vánoč-
ním programem vystoupil národo-

pisný soubor BOROVĚNKA z místní 
školy a Chrámový sbor MAGNIFICAT 
z Lelekovic pak přednesl na profe-
sionální úrovni Českou mši vánoční 
Jana Jakuba Ryby.

-HJ-

Rok uběhl jako voda a opět jsme 
slavili Silvestra, bylo to ještě hezčí 
než vloni, protože nám k tomu sví-
 l vánoční stromek. Opět za pod-

pory Obecního úřadu a SDH Pro-
se  n jsme se pěkně pobavili, popili 

VÁNOČNÍ DĚNÍ V LÍSKU

svařák, zakousli si buchtu a při tom 
jsme koukali na Dařbujána a Pandr-
holu. Bylo nás tam opravdu hodně, 
ani jsme se všichni navzájem neznali,
což nám nevadilo. Bylo to krásné.

-rp-

Pestrý program během vánoč-
ních dní připravili pro své spolu-
občany líseč   zastupitelé. Odpole-
dne 27. 12. se již tradičně konala 
dětská diskotéka. Dě   i rodiče se 
mohli vyřádit na parketu při tan-
ci, soutěžích a hrách. Připrave-
ná byla i laserová show. Sobota 
29. 12. pak nabízela sportovní vy-

ži  . Ráno proběhlo na Zimním sta-
dionu v Bystřici nad Pernštejnem 
veřejné bruslení a tentýž den večer 
se konal hokejový zápas. Z vítězství 
v tomto přátelském utkání mezi 
družstvy mladších a starších lísec-
kých sportovců se tentokrát rado-
vali   dříve narození.

Markéta Justová

ček a koled. Na fl étnu zahrála Andul-
ka Pecinová (ZŠ) a na housle Eliška 
Šulcová (ZŠ) s Pavlínkou Trávníčkovou 
(MŠ). Velký dík patří především paním 
učitelkám za přípravu vystoupení. Ná-
sledoval přípitek se starostou obce, 
občerstvení a volná zábava. 

Jsme moc rádi, že se naši senioři 
scházejí každý rok v tak hojném po-
čtu a pevně věříme, že se jim setkání 
líbilo a v příš  m roce se opět těšíme. 

P. T.
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Nadační fond KONTO SIMONKA
Ahoj, jmenuji se Simona a je mi 

25 let. Momentálně bydlím v Bystři-
ci nad Pernštejnem, kde byl, v rámci 
transformace, v roce 2015 vystavěn 
Domov pro osoby se zdravotním po-
s  žením. Před  m jsem pobývala v 
Domově Kamélie Křižanov. V pokoji 
jsem se svoji kamarádkou Lenkou. 
Po narození jsem prodělala mozko-
vou obrnu a jsem téměř nevidomá. 
Mám kolem sebe skvělé lidi, kteří mi 
se vším pomůžou a já je odměním 
svým krásným úsměvem a zvučným 
smíchem. Co mě však hodně trápilo, 
byl můj nevyhovující vozík. U tohoto 

vozíku se musí brzdy ovládat ručně, a 
to nezvládnu. Mám ale prima nevlast-
ního tátu, který se snažil vše vysvětlit 
na pojišťovně a tak mi zařídit nový vo-
zík. To se bohužel nepovedlo, protože 
podle pojišťovny na něj nemám za  m 
nárok. Ovšem táta se nenechal odra-
dit. Rozhodl se, že zřídí nadační fond, 
který pojmenoval po mně – KONTO 
SIMONKA. Štědří lidé na něj přispí-
vali až se podařilo to, že jsem 11. 6. 
2018 dostala nový vozík, který je pro 
mě naprosto báječný. Chybí tomu jen 
jedna věc k dokonalos  , a to je po-
mocný motorek, který by mi pomohl 

při vycházkách, protože Vysočina je 
krásná, ale má hodně kopečků. Najde 
se mezi vámi pár dobrých lidí, kteří by 
přispěli a zpříjemnili by mi tak vycház-
ky po Bystřici a okolí? Vážím si každé-
ho příspěvku. Zde je číslo účtu, kam 
mi můžete něco drobného poslat: 
2401389095 / 2010. Více informaci 
naleznete na webových stránkách: 
h  p://www.kontosimonka.cz/ či na 
facebooku: h  ps://www.facebook.
com/kontosimonka/. Děkuji za pře-
čtení, Vaše Simona. 

Alexandra Ostrá, vedoucí domác-
ností a sociální pracovnice

Centrum pro zdravotně pos  žené v Kraji Vysočina Žďár n. Sáz.
Komenského 1, tel.: 566 625 703, mob: 605 353 612, mail: czp.zdar@volny.cz 

Mgr. Luboš Novotný
Termíny konzultací: 

25. ledna 2019 
  1. února 2019

  1. března 2019
  5. dubna 2019

 31. května 2019
  7. června 2019

červenec 2019 dle objednání
srpen 2019 dle objednání

27. září 2019
25. října 2019

29. listopadu 2019
6. prosince 2019

PRÁVNÍ PORADNA

PROVOZNÍ DOBA:  9:00  – 17:00 hodin
Informace o kontaktu dostanete na Centru pro zdrav. pos  žené Žďár nad Sáz.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO DOSPĚLÉ 
A PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO DĚTI

Zdarma poradíme a poskytneme Vám tyto služby:Potřebujete poradit?

Všeobecné informace
poskytování individuálních rad, cílené   po-
moci nejrůznějšího charakteru), vyjednává-
ní v zájmu klienta

Psychologická poradna 
Pedagogicko-psychologická poradna 
pro dospělé a dě   s různým onemocněním. 

Právní poradna 
právní poradenství 
(zdravotní pos  žení, nemoc,  oblast sociální. 
Služby těchto poraden jsou pro naše klienty 
poskytovány zdarma.

Půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek
Na CZP lze na přechodnou dobu zapůjčit 
následující kompenzační pomůcky. 
Půjčovné se dle ceníku pohybuje 
ve výši od 5 – 15 Kč za 1 den. 

• Mechanické invalidní vozíky
• Toaletní křesla
• Toaletní křeslo kolečkové
• Chodítka – pevné, skládací, podpažní
• Nástavce na WC  
• Schodolezy
• Polohovací postel 
• Berle, hole, slepecké hole

Najdete nás: 
Žďár n/Sázavou
Komenského 1, PSČ 591 01,
tel.:566 625 703, mob: 605353612
 e – mail: czp.zdar@volny.cz 
vedoucí : Růžičková Květoslava

PORADENSKÉ DNY
PONDĚLÍ 7:30 - 12:00    13:00 - 17:00
ÚTERÝ 7:30 - 12:00    12:30 - 14:00
STŘEDA 7:30 - 12:00    13:00 - 17:00
ČTVRTEK      7:30 - 12:00    12:30 - 14:00
PÁTEK 7:30 - 11:00    objednaní klien  

Odborné sociální poradenství  
mimořádné výhody pro zdravotně pos  žené občany  
 
• platnost průkazů TP, ZTP, ZTP/P
• výhody průkazů ZTP, ZTP/P 
• parkovací průkaz (označení vozíčkáře)
• karta sociálních systémů 
• příspěvek na mobilitu (provoz auta) 
• příspěvek na pořízení vozidla 
• příspěvek na zvláštní pomůcku
• smlouva s asistenty sociální péče
• (osobou blízkou)  
• příspěvek na péči, jeho využi  , jak žádat 
 a kde žádat
• sociální služby v regionu, jejich výběr 
• smlouva o poskytování sociální služby
• hodnocení a posuzování úkonů péče 
• životní a existenční minimum
• změna invalidních a starobních   důchodů 
• možnost podání námitky pro   rozhodnu  
• pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky  
 a postupu k jejímu získání
• individuální pomoc – např. se sepisováním různých
 písemnos   (žádos  , odvolání, smlouvy atd.)

Jsme tu pro Vás.
Jsme poradna pro zdravotně 
pos  žené občany, jejich příbuzné, 
osoby bez ohledu na věk, 
druh a rozsah zdravotního pos  žení
Posláním Centra je prostřednictvím poskyto-
vaných služeb zvyšovat informovanost osob 
se zdravotním pos  žením, podporovat jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhat jim 
ke zvýšení či udržení kvality života.
Zprostředkujeme pomoc občanům při řešení 
ob  žné sociální situace a zajišťování životních 
potřeb
Prosazujeme práva a zájmy ZP

TERMÍNY:           
  7. ledna 2019
  4. února 2019
4. března 2019
 8. dubna 2019
 6. května 2019
  3. června 2019

Služby obou poraden jsou pro klienty CZP poskytovány ZDARMA.

8. července 2019
5. srpna 2019

9. září 2019
7. října 2019

4. listopadu 2019
9. prosince 2019

PROVOZNÍ DOBA:  10:00  – 12:00 hodin
Informace a objednání do právní poradny zajis  me na našem Centru.
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PO – PÁ 07.00 – 16.00 
SO – po dohodě 
Tel.: 737828691, 
727826881 

nově otevřeno 

 

 

       

 
 
 
 

AUTOSERVIS    PNEUSERVIS 

PŘÍPRAVA NA STK 

GEOMETRIE KOL   AUTODIAGNOSTIKA L

SERVIS LESNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA 

RENOVACE SVĚTLOMETŮ 

DOLNÍ ROŽÍNKA 

ROŽNÁ 

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. Tel: 608 700 515, 
www.renovacevany.eu

 PRODÁM PRASE, živé nebo v půlkách popřípadě jenom půlku, 
váha 120-150kg, tel. 731 163 505

 NABÍDNE MI někdo ke koupi dům k trvalému bydlení. I novostavbu. 
Tel. 703 668 409.

 KOUPÍME byt v Bystřici a okolí. Platba v hotovos  . Tel. 703 668 427.

Řadovky Rovinky

www.rd-rovinky.cz

+420 603 897 094     I     info@sph-stavby.cz

Prodej řadových domů a stavebních pozemků

                          místo: Bystřice nad Pernštejnem
                          lokalita: Rovinky, Za Rybníčkem

- pestrá práce
- závodní stravování

lakýrník
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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


