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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Podzimní zamyšlení
M á m e 

tu začátek 
š k o l n í h o 
roku. Pro 
mě to zna-
mená, při-
pravovat se 
na zimu. Je 
třeba pro-
brat šatník, 
koupit uhlí, 

chystat rozpočet města na příš   rok, 
připravovat ples města, postupně 
dokončovat zahájené inves  ce a 
plánovat co dalšího pro rok 2020. 
Příš   rok bude takový magický. 
Mnohokrát za život nevidíme tuto 
symetrii. Myslím, že ji každý může 
vidět jenom jednou. 

Co prožíváme v současnos  , je 
podle mě veliký chaos, který se opírá 

hy, volejte, pište!!
Letos budete ochuzeni o bulvární 

čtení, protože nejsou v dohledu vol-
by. Teď se  nikdo nepotřebuje zvidi-
telnit, urážet a vytahovat kdoví co. 
Stačí jen pod rouškou mlhy udávat, 
nebo se bavit na sociálních sí  ch o 
nesmyslech. Však oni se na radnici 
musí taky trochu třást. Ono to ale 
zase přijde, až bude čas. 

Ještěže podzim začíná pěkným 
počasím. Každý má svých staros   
dost, ale myslím, že žijeme v době 
blahobytu, klidu a naše město je 
dobrým místem pro život i bez nej-
různějších anket. Průzkumům od 
této chvíle nevěřím. Ať se průzkum-
níci jdou raději živit poc  vě!!

Pěkné a klidné dny přeje 

Karel Pačiska

MILAN PEŇÁZ 
A CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE 

VYSOČINA 2019 NENUDILA
Už 23. ročník oblíbeného me-

zinárodního cyklis  ckého závodu 
„VYSOČINA“ zase vrcholil první 
srpnový víkend v Bystřici. Sobotní 
etapa mezi Bystřicí a Jimramo-
vem z hojné čás   propršela, zato 
v neděli se počasí vydařilo. Slunce 
hřálo závodníky v těžkých okruzích 
mezi Švařcem, Čtyřmi Dvory a Br-
ťovím. V celé historii závodu šlo o 
jubilejní 100. etapu.

sportu. Poděkování zase patří TJ Slo-
vanu Žďár, Milanu Plockovi a jeho 
spolupracovníkům! 

A výsledky? 
První etapu v Novém Městě vy-

hrál Holanďan Van den Dool před 
Němcem Hollmannem a Čechem 
Bi  nerem, druhou v Poličce Holan-
ďan Ba   před Hallerem a Matějem 
Zahálkou. A 3. etapu na okruhu 
mezi Bystřicí a Jimramovem vyhrál 
Němec Franz před našimi Vonešem 
a Habermanem. Nejtěžší 4. etapa 
z Bystřice do Štěpánova, Čtyř Dvorů 
a Švařce přinesla vítězství Němci Ha-
llerovi před Zahálkou a Rakušanem 
Boschem. Haller úspěšným fi nišem 
rozhodl o celkovém vítězství v závo-
dě. I Zahálka z týmu Elkov Author a 
Bosch únikem pronikli na celkové 
stupně vítězů.

Konečné pořadí:
Patrick HALLER (GER) 11:36:24, 2. 

Matěj ZAHÁLKA (CZ) + 00:06, 3. Ma-
nuel BOSCH (AUT) + 00:28.

Heller získal i bodovací fi alový 
trikot, německý tým zvítězil v druž-
stvech, ale vrchařský zelený trikot 
ukořis  l Mar  n Boubal z CK Příbram 
Fany Gastro.

Hynek Jurman

MDDr. Veronika Suchá úprava 
ordinačních hodin

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 14:30 
Čtvrtek 7:00 - 11: 30 12:00 - 13:30 
Pátek  7:00 -    9:00 

Od 1. 9. 2019 budou rozšířeny hodiny pro 
veřejnost v kanceláři  VZP na poliklinice.
Po, St 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 

Rozšíření hodin VZP

Pá 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00

o činnost nebo lépe řečeno nečin-
nost nejvyšších ústavních činitelů. 
Prezident odmítá jmenovat ministra 
kultury, premiérovi je žinantní si o to 
říct podle Ústavy. ČSSD trvá na svém, 
a tak jsme svědky bezprecedentního 
chování v přímém přenosu. Co byste 
řekli vy, kdyby se radnice odmítala 
rozhodnout jenom proto, že se jim 
nelíbíte. „Já bych vám, paní, měl vy-
dat občanský průkaz, pas, stavební 
povolení, ověřit lis  nu. apod., teď 
se nám nechce a konec konců si my-
slím, že si to nezasloužíte.“ To by byl 
poprask. No a co teď. Prezident se za-
sekl a řekl – Šmardo ty utřeš, protože 
jsem se tak rozhodl. Nejde o Michala 
Šmardu z Nového Města, ale o prin-
cip do budoucna. Každý další funkci-
onář má vzor chování, který nás řadí 
k tzv. "banánovým republikám".

V novinách jsem si přečetl vý-
sledek jakési ankety, která hodno   
kvalitu života jednotlivých měst. Náš 
výsledek není licho  vý. Z loňského 
139. místa jsme klesli na 156. mís-
to, z více než dvouset hodnocených 
měst naší vlas  . Co se tak nega  v-
ního od loňska stalo? Nevím. Neza-
městnanost je pod čtyřmi procenty, 
zdravotní péče a sociální systém se 
nezměnil, infrastruktura funguje, 
bezpečnost občanů je stále na stej-
né úrovni, státní správa snad také 
nehází lidem klacky pod nohy. Je 
to tedy výsledek objek  vní, nebo 
jen plácnu   do vody? Jaký je rozdíl 
života mezi námi a např. Náměš   
nad Oslavou? Nevím. Zajímal by mě 
váš názor. Co by se mělo v Bystřici 
změnit, abychom byli hodnoceni 
alespoň do místa 100!!! Dejte návr-

Ing. MILAN PEŇÁZ, DrSc. (1932) 
je vědec, od-
borník na ryby, 
ale také vlas-
 vědný autor 

a milovník Vy-
sočiny. To on 
inicioval knihu 
o Chudobínu 
(2006), ale při-
spěl nejen do 
ní. Své kapitoly 

má i v jiných publikacích, jmenujme 
alespoň Vír v údolí Svratky (2008) či 
Rožná-Zlatkov-Josefov (2019). Protože 
patří mezi iniciátory návrhu Chudobín-
ské borovice na Strom roku, požádali 
jsme jej o rozhovor. Společně s ním se 
pod kolek  vní návrh podepsali ještě 
bratr Jiří Peňáz, Ing. Fran  šek Faktor a 
Miloš Sedler.

Jste známým ichtyologem. 
Můžete čtenářům představit svou 
vědeckou profesi?

Moje cesta k ichtyologii byla po-
někud komplikovaná. Snad klukovská 
léta strávená v Chudobíně, spjatá s 
věčným brouzdáním kouzelnou ře-
kou bohatou na ryby, mě nějak po-
znamenala. Ale vzděláním jsem lesní 

inženýr a jako lesník jsem také čtyři 
roky pracoval na Drahanské vysočině 
na polesí Buková. Během těchto let 
jsem získal řadu cenných životních 
zkušenos   a nelituji jich. Avšak tuhý 
poúnorový režim a konfl ikty spojené 
s násilným zestátňováním soukro-
mých lesů mě záhy vzaly iluze, a tak 
jsem z lesnického provozu hledal 
únik. Zásadní zlom v pracovním za-
měření a vlastně v celém mém živo-
tě nastal, když jsem úspěšně prošel 
v konkurzu na místo v tehdy nově 
založené Československé akademii 
věd. Zde jsem strávil zbytek svého 
profesního života a prošel postupně 
různými funkcemi, od laboranta až 
po ředitele ústavu. Postupně jsem 
pracoval na řadě problémů biologie 
ryb, oboru, ke kterému jsem inkli-
noval vlastně již od dětských let. 
Zpočátku s ekologickým zaměřením, 
třeba důsledky výstavby údolních ná-
drží na živočišná společenstva včetně 
Vírské přehrady, nebo vliv provozu 
jaderné elektrárny Dukovany na 
biocenózy řeky Jihlavy. Později jsem 
se věnoval embryologii a morfologii 
plůdku ryb s přesahem využitelným 
v umělém chovu. Opět hezký závod a zážitek pro 

každého fandu tohoto krásného (Pokračování na str. 5)

Od 2. 9. 2019 bude ordinace 
MUDr. Evy Pavloskové (úterní re-
habilitace na poliklinice) z organi-
začních důvodů UZAVŘENA. 

Ordinace MUDr. Evy Pavloskové
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Sňatky

Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ  ŘÍJEN 2019

Úmr  

Jubilan  

Otevřeno:
pátek    12 - 18 hod.
sobota    8 - 18 hod.
neděle    8 - 14 hod.

Na výstavě si návštěvníci i chovatelé mohou prohlédnout případně zakoupit chovná zvířata. 
Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště 
občerstvení.

Těšíme se na návštěvu.
Výstavní výbor

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

ve dnech 6. - 8. září 2019 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Tuto akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem z grantového programu - Kultura a společenský život.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. se sídlem ve Stříteži pořádá

SRPEN 2019
24.8. Renata Petrášková
 Petr Kliment

KVĚTEN 2019
  1.5. Tobias Palosz
  3.5. Beata Matušková
22.5. Mariana Koktavá

ČERVEN 2019
  2.6. Klaudie Císařová
  4.6. Alexandr Jakubec
  8.6. Roman Pešek
15.6. Rozálie Koláčková

ZÁŘÍ 2019
Marie Dvořáková   92 let
Marie Šauerová   88 let
Libuše Marková   86 let
Miroslav Matuška   80 let
Marie Karasová   80 let
Josef Roháček   80 let
Bohumír Pečinka   80 let
Antonín Illek   80 let
Václav Škorpík   75 let
Vladimír Menoušek  75 let
Marie Holubová  70 let
Ludmila Pavelková   70 let
Jaromír Beneš   70 let
Stanislav Horký   70 let
Jaromír Vázler   70 let
Ludmila Balievová   70 let

ČERVEN 2019
11.6. Alena Pučanová 72 let
12.6. Marie Karasová 76 let
24.6. Milada Hesová 94 let
30.6. Jaroslav Matějka 81 let

ČERVENEC 2019
  2.7. Marie Sísová 85 let
  7.7. Květuše Ptáčková 79 let
15.7. Marie Michalcová 73 let
22.7. Jaroslav Karásek 53 let
26.7. Jana Mazáčová 59 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

Dne 23. září 2019 uplyne 20 let, 
co nás opus  l náš milovaný 

manžel, ta  nek a dědeček, pan 

O  o MUSIL 
z Bystřice nad Pernštejnem

S láskou vzpomínají manželka 
Jana a synové Marcel a Oto 

s rodinami.

Je stále s námi. Není dne, abychom 
si nevzpomněli na naši manželku, 
maminku, babičku a tchýni, paní 

Kamilu ĎUROŠKOVOU. 
Odešla 1. října 2017. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, s námi. Dě-
kujeme. Manžel Štěpán Ďuroška, 
dcera Hana Dobiášová, vnuk Vác-
lav Dobiáš, zeť Fran  šek Zounek.

Telefonní seznam přímých čísel  na poliklinice v Bystřici n.P.

Přímé telefonní číslo je 566 688 xxx, kde xxx je číslo klapky:

566 688  215 MUDr. Petrová Dagmar - obvodní lékař
 216 MUDr. Sáblík Oldřich - obvodní lékař
 217 MUDr. Ptáček Aleš - obvodní lékař
                226 MUDr. Trávníček Ondřej - obvodní lékař
 247 MUDr. Kudláček Pavel - obvodní lékař

  258 MUDr. Sáblíková Miluše - dětský lékař         
 259 MUDr. Pecinová Terezie - dětský lékař         
 260 MUDr. Kroupová Marie - dětský lékař         

 213 MUDr. Hradecký Jan, MUDr. Tonar Frant. - chirurgie
 213 MUDr. Kutal Miloš - urologie
              221 RTG + UZ
 222 MUDr. Macháčková Zdeňka - oční
 230  MUDr. Šatný Patrick - psychiatrie
 230 MUDr. Vacovský Pavel - dětská kardiologie
 230 MUDr. Lukášek Jaroslav - kardiologie pro dospělé 
                     
 233  MUDr. Dvořáčková Marie, MUDr. Veselá Jana - kožní
 288   MUDr. Bačkovská Markéta - revmatologie
 237 MUDr. Svobodová Renata - alergologie pro dospělé
 237 MUDr. Ježová Zdeňka - dětská alergologie
 254 rehabilitace
 249     logopedie                      
                                             
 231  MUDr. Trojáková Milada - zubní lékař
 232  MUDr. Čumplová Olga - zubní lékař
 235 MUDr. Borek Dušan – zubní lékař 

 227 občanská poradna
   244   lékárna

604 725 502 laboratoř
735 047 388 MDDr. Veronika Suchá – zubní lékař
566 520 152 MUDr. Prudký Miroslav – ortopedie  
566 550 018 MUDr. Petrová Soňa – gynekologie
566 550 031 MUDr. Lukša Pavel – interna
739 940 140 MUDr. Holek Mar  n – krční, ušní
720 427 006 MUDr. Mar  nek Petr – neurologie

952 222 222 VZP – info linka 
723 241 024 Augus  nová Eva – op  ka
733 110 721 Killerová  Hana – pracovní oděvy
774 719 701 Tomášková Iveta – pedikúra
739 013 582 Musilová  Pavlína - pedikúra

Farma Eden 
(Nový Dvůr 318, vedle areálu centra Eden, 
Bystřice nad Pernštejnem) 

nabízí k prodeji dvouleté slepice. Cena za kus 60 Kč. Informace 
a objednávky u pana M. Jukla na tel.: 608 754 290. Prodej se uskuteční 
od začátku září do vyprodání.

28.–29. 9. 2019

zábavní a vzdělávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

bramborové speciality • pivo s příchutí pečené brambory 
country kapela Ranch • Foodbagshow (so)  

country tance – taneční soubor La Quadrilla 
Divadlo Kufr (ne) • Zlato naší Vysočiny – cesta brambory 

dětská zóna • Tvořivý domeček Brno

od 9:30 do 18 hod.

magazín humoru a satiry

slavnosti brambor

www.centrumeden.cz • www.facebook.com/centrumeden
Změna programu vyhrazena
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Dne 10. září 2019 uplyne 20 let 
co nás oplus  la naše milovaná 

maminka a babička, paní 

Růžena KOVAŘÍKOVÁ 
z Rodkova 

S láskou vzpomínají dcera Jana 
a vnukové Marcel a Oto 

s rodinami.

Dne 24. srpna 2019 
by se dožil 100 let pan

Fran  šek DANĚK 
z Bystřice n. P. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte 

s námi. Rodina Pochopova 

a vnuk Michal.
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RŮZNÉ

OZNÁMENÍ
Plošná dera  zace v Bystřici n. P. bude 
probíhat ve dnech 14. - 28. 10. 2019 

V poslední době byl v našem městě zjištěn zvýšený výskyt hlodavců, 
a proto bylo rozhodnuto nechat provést v podzimním období letošního 
roku plošnou dera  zaci na území celého města. Dera  zace se bude pro-
vádět pokládáním návnad na předpokládaných místech výskytu, veřej-
ných prostranstvích, v budovách města, obytných domech a rodinných 
domcích. 

Dera  zaci budou provádět vyškolení pracovníci fi rmy ASANAČNÍ 
SLUŽBY Hamry nad Sázavou, tel. 603 542 627 a 603 529 158, e-mail: 
vondrackovaj@seznam.cz ve spolupráci s Městským úřadem v Bystřici 
nad Pernštejnem. Upozorňujeme občany, že v době probíhající dera  za-
ce je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat, psů a koček bez 
dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném 
poži   nástrahy nebo uhynulého hlodavce vaším zvířetem! 

Pozor! Nesahejte na uhynulé či přiotrávené hlodavce. Je povinnos   
provádějící fi rmy tyto sesbírat a odstranit. 

Občané mohou své požadavky a poznatky k výskytu hlodavců nahlá-
sit na: odbor životního prostředí tel. 566 590 325 nebo odbor bytového 
hospodářství tel. 566 590 372-4. Občané, kteří bydlí v RD nebo bytových 
domech v soukromém vlastnictví a mají poznatky o výskytu hlodavců 
nebo z preven  vních důvodů, si mohou objednat položení jednorázové-
ho balení návnady ve svém objektu na náklady této akce.

Pl

SPRÁVNÁ LIKVIDACE LÉKŮ
Zákon o odpadech defi nuje nepoužitelná léčiva jako "nebezpečný od-

pad" a podle toho je také třeba s nimi zacházet. Každá lékárna je povin-
na od pacienta/zákazníka nepoužitelné léky převzít. Některé lékárny mají 
k dispozici uzavřený a označený kontejner, do kterého může veřejnost ne-
použitelná léčiva sama odevzdat. Jinde se nepoužitelná léčiva odevzdávají 
přímo lékárníkovi. Lékárna jako taková nashromážděné nepoužitelné léky 
nelikviduje, ale předává je smluvně sjednané specializované fi rmě, která 
léky odveze do spalovny, kde jsou odpovídajícím způsobem zlikvidovány. 

Následky nesprávného nakládání s lékovým odpadem
Za žádných okolnos   nevyhazujte nepoužitelné léky do popelnice spo-

lečně s běžným odpadem, ani je nesplachujte do WC. Při odložení do 
popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpeč-
ných látek do půdy, při spláchnu   do WC je to podobné-nebezpečné látky 
se mohou dostat do vody a je velmi ob  žné je z vody následně odstranit. 
Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitelných léků v lékárně, 
která zajis   jejich likvidaci. 

• Pouze 52% lidí odevzdává nepoužitelné léky v lékárně. 
• 24% lidí přiznalo, že je vyhazuje do popelnice,7% je spláchne do WC.
• Ve zbytku případů jsou léky odevzdány lékaři, někomu z příbuzných,      
   příp. si je lidé nechávají doma.

Myslete na životní prostředí
• U každého léku čtěte příbalový leták
• Skladujte léky přesně podle podmínek uvedených v příbalovém   

        letáku nebo na obale
• Kontrolujte dobu použitelnos   léku
• Pokud lék prošel (exspiroval), nepoužívejte ho
• Nepoužitelné léky nevyhazujte spolu s běžným odpadem ani je 
   nesplachujte do WC- odevzdejte je v lékárně
• Nezapomínejte ani na to, že léky vždy musí být uloženy mimo 
    dosah dě  ! 

MYSLETE NA SVÉ ZDRAVÍ A NA ZDRAVÍ VAŠICH BLÍZKÝCH.

Během let strávených v Akademii 
věd jsem měl možnost delších pra-
covních pobytů v zajímavých zemích 
světa, např. na Kubě, ve Švédsku,  
Mali, Iráku nebo v Mongolsku. Ob-
hájil jsem kandidátskou práci, získal 
velký doktorát a na závěr kariéry 
jsem obdržel Mendelovu plaketu za 
zásluhy v biologických vědách.

Jaký vztah máte k Chudobínu 
a jak na něj vzpomínáte?

V Chudobíně, kde se narodila 
moje maminka, jsem strávil dět-
ská léta, v pozdějších letech každé 
prázdniny a pak i jeden celý rok vá-
lečný. V mých vzpomínkách domi-
nuje především kouzelná chaloupka 
mé babičky stojící jen malý kousek 
od řeky, dobří pracovi   lidé, počet-
ní a veselí letní i zimní hosté z měst. 
A pak řeka Svratka samotná. Ani 
moc nepřeháním, když říkávám, že 
jsem během léta z řeky téměř nevy-
lezl. A zde je možno asi hledat moji 
celoživotní lásku k řekám a jejich ži-
votu. Na Chudobín a jeho krásu ne-
lze zapomenout. Přesto ale respek-
tuji současné vodárenské využívání 
Vírské nádrže a rozumím i omezují-
cím ochranným opatřením. Teprve 
po mnoha letech, kdy jsem byl spíše 
jejich kri  kem, oceňuji přímo strate-
gický význam této stavby zajišťující 
bohatý zdroj kvalitní pitné vody pro 
rozsáhlá území Moravy. Jsem ale 
také přesvědčen, že současný stav 
umožňující rozumně regulované tu-
ris  cké využi   soustředěné na cestě 
podél pravého břehu přehrady se 
plně osvědčil, není v konfl iktu s vo-
dohospodářskými zájmy a že zůsta-
ne zachován i v letech budoucích. 

Co pro Vás znamená Chudobín-
ská borovice?

Chudobínskou borovici pamatuji 
od dětských let. Za války, po celý je-
den rok, jsem kolem ní dvakrát den-
ně chodíval cestou do školy do Víru 
a zpět. Také maminka s babičkou 
borovici dobře znaly a od nich znám 
pověst o čertu hrajícím pod stro-
mem na housle. V roce 1956, těsně 
před zátopou Chudobína, se mi také 
podařilo tuto borovici vyfotografo-
vat. Patrně je to její vůbec nejstarší 

MILAN PEŇÁZ... (Pokračování  ze str. 1)

fotka. Miluji ji především jako velice 
působivý a harmonický prvek kra-
jiny, vynikající především v období 
vyšších stavů vody v nádrži, obdivuji 
její drsnou krásu, odolnost, houžev-
natost, skromnost. Cením si ji ale 
i jako trpělivého, časem se nemění-
cího jednoho z posledních svědků 
existence kdysi tak krásné vesničky, 
jejich pracovitých obyvatel i četných 
návštěvníků. Snad nemine týden, 
abych se na elektrokole nezajel po 
pravobřežce podívat k borovici a na 
vyhlídku na Kobylí skále. Je to pro 
mě oáza klidu, kde si vždy úspěšně 
dobíjím baterky, získávám duševní 
rovnováhu, dobrou náladu. Funguje 
to i na dálku, bez objímání.

V mládí jste lyžoval, pamatujete 
Cyrila Musila a předloni jsme listo-
vali mojí knihou o něm…

Vaše kniha Martyrium mě za-
ujala zejména proto, že válečné i 
poválečné odobí, v němž se popi-
sované událos   odehrávaly, jsem 
na Vysočině prožíval a v knize po-
psaný tehdejší rozvoj běžeckého 
lyžování na Novoměstsku jsem sám 
důvěrně poznal. Mnohé osobnos  , 
o nichž píšete, jsem osobně znal. 
Výhry, prohry, pohnuté osudy Cyrila 
Musila jsou v knize popsány velmi 
působivě, s až neuvěřitelnými de-
taily, s dobrou znalos   reálií tehdejší 
doby. Cyrilův příběh mě „dostal“. 
Martyrium je strhujícím mixem ro-
dinné ságy, epopeje, dokumentu. 
Moc lituji, že si knížku již nemohou 
přečíst moji starší lyžařš   kamarádi, 
kteří nám, mladším, o těch dobách 
a o Cyrilu Musilovi vykládali. Při čte-
ní se mi postupně vynořovaly ně-
které vzpomínky, které by již zůstaly 
navždy zapomenuty. Četba Marty-
ria byla pro mě opravdu velkým zá-
žitkem ale i zdrojem poučení. Moc 
dobře, že to někdo, a tak skvělým 
způsobem, sepsal.

Ptal se Hynek Jurman

Chudobínské borovici můžete 
v soutěži Strom roku 2019 stále dát 
svůj hlas na h  ps://www.stromro-
ku.cz/. Hlasování o celkového vítěze 
potrvá do 25. září.
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NEJEN ŠKOLOU ŽIV JE ŽÁKŠkolní rok s Úsměváčky
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní spolu-

pracuje se spolkem Úsměváčci z.s. 
dlouhodobě, ovšem v uplynulém 
školním roce se naše spolupráce ješ-
tě prohloubila. Již v září se žáci naší 
školy podíleli na výzdobě spolkové 
klubovny, společně jsme realizovali 
dobrovolnickou ak  vitu Konej dob-
ro a před Vánoci jsme se zapojili do 
sbírky Krabice od bot. Na jaře jsme se 
za podpory projektu MAP II Bystřice 
n. P. několikrát sešli při společném 
čtení v solné jeskyni. Celoškolní akcí 
Ponožkový den jsme si připomně-
li Světový den Downova syndromu 
a díky projektu Abeceda peněz se 
nám podařilo podpořit Úsměváčky 
i fi nančně. S blížícími se prázdninami 

jsme společně s denním stacioná-
řem Rosa zorganizovali ak  vizační 
dopoledne plné různorodých ak  vit 
pro osoby se speciálními potřeba-
mi, nazvané Buď fi t s přáteli!, na 
které přijaly pozvání i organizace 
Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí 
a Centrum Zdislava Nové Město na 
Moravě. Naše spolupráce pokračo-
vala i o prázdninách, kdy se někteří 
žáci naší školy účastnili Úsměvavého 
Úsměváckého tábora v roli asistentů, 
za což jim patří velký dík. Věřím, že 
nadcházející školní rok bude stejně 
úspěšný a my si společně užijeme vel-
ké množství ak  vit.

Věra Slámová, 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Prázdniny skončily, z dě   i do-
spělých sálá nastřádané sluníčko, 
všichni jsou plni zážitků, vzpomí-
nek. Nástup do školy však nemusí 
nutně znamenat konec všem pří-
jemným ak  vitám. Vedle zvlád-
nu   školní práce zbývá většině 
dě   ještě dostatek času a hlavně 
energie pro činnos   v době mimo 
vyučování. Šíře zájmů je veliká a je 
dobře, že obecně v Bystřici si může 
každý vybrat dle svého zaměření. 
Nabídka ZUŠ, DDM, sportovních 
i jiných klubů, dětských organiza-
cí je bohatá. Také ZŠ TGM nabízí 
každým rokem v rámci svých mož-
nos   zapojení do „práce“ v dese   
až patnác   zájmových útvarech. 
Jedná se o ak  vity pohybové, hu-
dební, literární, technické, doved-

nostní, nebo také vzdělávací. Jsme 
rádi, že je o ně zájem a že máme 
možnost každým rokem připravit 
pro jejich poskytování lepší pod-
mínky. Limitující je pro nás bohu-
žel spíše nedostatek vedoucích. 
O to více oceňujeme všechny stá-
vající, kteří ve svém volném času 
předávají své zkušenos   a doved-
nos   chlapcům a děvčatům. Pro 
mnohé dě   se tato zájmová činnost 
stává nejen celoživotním koníčkem, 
ale dokonce profesní náplní. Zaží-
vají radost, úspěch, dostává se jim 
ocenění, jsou pozi  vně mo  vováni. 
A my dospělí? Jsme rádi, že něco 
z nás samotných bude pokračovat 
v další generaci.

Jaroslav Sláma, 
ředitel ZŠ TGM

Program:
Čtvrtek  3.10. 2019
8:00 - 12:30  hod  Den otevřených dveří:
Možnost návštěvy výuky žáků ve třídách,
prohlídka školy, výstava prací žáků, ukázka kronik, fotografi í.
V 9:00 hod   Slavnostní otevření haly pro úpolové sporty
V 9:30 hod   Slavnostní odhalení pamětní desky prvního ředitele školy 
pana Eduarda  Valdhanse před budovou školy, vystoupení Dechového  
souboru ZUŠ Bystřice n. P.
V 10:00 hod  otevření  obrazové  galerie pana Eduarda  Valdhanse
v budově školy.
Pátek  4.10. 2019
8:00 – 11:30 hod  Den otevřených dveří:
Prohlídka školy – ukázka kronik, fotografi í, prací žáků,  videoprojekce,
vystoupení  DIVADLA BEZE  JMÉNA v  9:30 a 10:30 hod.
v tělocvičně školy, ukázka úpolových sportů v nově otevřené 
Judárně při ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 v 9:00,  10:00  a 11:00 hod.
Od 12:00 hod  Setkání bývalých a současných
pracovníků školy, pozvaných hostů v  projektové
místnosti a školní jídelně.
Těšíme se na setkání                           Mgr. Hana Kopecká

                                ředitelka školy                 

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat ve dnech 3. a 4. října  2019

na oslavy u příležitosti   

50. výročí založení  Základní školy 
Bystřice n. P., Nádražní 615

Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použi   

audiovizuální techniky.

• Anglič  na pro začátečníky

• Anglič  na pro  mírně pokročilé i pokročilé

• Němčina pro začátečníky i pokročilé

• Ruš  na pro začátečníky  i pokročilé 

• Francouzš  na pro začátečníky i pokročilé   

Podmínky:

 Zahájení výuky – říjen 2019, ukončení – květen 2020     

 Cena za polole  : 1.500 Kč 

 Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy

 Otevření kurzu je limitováno počtem zájemců

Svůj zájem oznamte do 20. září na níže uvedené kontakty:

Tel: 566 552 920 (7:00 – 15:30)
E-mail: sekretarka@gybnp.cz

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pro širokou veřejnost i fi rmy 

KVALITNÍ 
JAZYKOVÉ KURZY 
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Kynologové  Bystřice nad Pernštejnem

Kynologický klub města Bystři-
ce nad Pernštejnem vznikl v roce 
2002, čímž navázal na dlouhole-
tou činnost kynologických orga-
nizací, které zde působily již od 
šedesátých let, tehdy ovšem se 
zázemím v Bratrušíně. Klub by 
zřejmě místo působení nezměnil 
nebýt res  tucí, a tak v devadesá-
tých letech nastala otázka, co se 
„cvičákem“ dál. 

prekérní situaci nám vyšlo vstříc 
město Bystřice nad Pernštejnem 
a nám se podařilo získat pozemek 
u Lesoňovic, který bývá našimi hos-
tujícími přáteli kynology z organizací 
MSKS, AVZO ČR nebo Boxerklubu 
ÚP BRNO vždy hodnocen jako jeden 
s nejkrásnějšími panoramaty a nej-
lepší lokací vůbec. Psí štěkání ani další 
doprovodné zvukové projevy, které 
jsou nezbytné pro výcvik, to  ž mo-
hou rušit jen chataře, kteří se k nám 
ale vždy chovají velmi vstřícně. S no-
vým místem tedy začala nová etapa 

a naši členové budovali celý areál od 
píky. Inovace a úpravy ostatně probí-
hají dodnes. Každým rokem se zvyšu-
je počet našich členů. Zřejmě se na 
tomto jevu podílí i fakt, že se distan-
cujeme od postojů některých cvičišť, 
preferovat jednu rasu a s otevřenou 
náručí tu vítáme jakékoli psí plemeno, 
jako například bernardýny, shiba inu 
nebo jezevčíky... Rovněž sestava čle-
nů – psovodů je velmi rozmanitá, ve 
věku od žáků prvního stupně, po seni-
ory, od studentů přes pracující, až po 
uznávané vědecké pracovníky. I přes 

takto rozdílné faktory se ovšem každý 
při vstupu na „cvičák“ stává „pouze“ 
milujícím majitelem svého psa a vždy 
u nás panuje přátelská atmosféra, 
kde se radí každý člen s každým, jak 
nejlépe dosáhnout úspěchů se svým 
čtyřnohým přítelem, a to každou ne-
děli při společném výcviku. Náš klub 
patří mezi velmi ak  vní organizace, 
které pořádají téměř každý měsíc ky-
nologické akce, jako například zkoušky 
z výkonu psů, zkoušky chovnos   – bo-
nitace, výstavy.

Dnes Vám představujeme další z místních spolků který funguje dlouhodobě a svými úspěchy se na veřejnos   moc nechlubí  ale svému koníčku se vě-
nují denně. Jejich zvířecí kamarádi dokáží někdy až neuvěřitelné kousky a přinášejí svým pánům a paničkám radost, lásku a troufnu si říct až psí oddanost. 
Přejeme všem mnoho trpělivos  , dalších úspěchů a radostných chvil se svými zvířecími kamarády. 

Rádi bychom  mto vyzvali i ostatní k zasílání svých příspěvků v rozsahu cca 1 strana A4 případně dotazů k činnos   komise na adresu spolkybystrice-
np@gmail.com . 

Za spolkovou komisi Petr Hanzlík 

PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ V DDM BYSTŘICE N.P. NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

KERAMIKA PRO ZŠ  - modelování a glazování ,pro dě   od 1.třídy
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - modelování a glazování, 
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro dě   a pro dospělé  

VŠEUMĚL  - netradiční výtvarné techniky pro dě   od 3.třídy
VÝTVARNÝ  - uži   různých výtvarných technik pro dě   od 1.třídy
KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků a polymerové hmoty FIMO 

KYTARA  - akordy + doprovody (začátečníci, mírně pokročilí), 
   vhodné pro dě   od 3. třídy
RYBÁŘSKÝ  - pro začínající rybáře od 9-   let, účast na soutěžích,  
   získání rybářského lístku
KREATIVNÍ ŠPERK  - výroba šperků a doplňků z různých materiálů 
   pro dě   od 4. třídy
STOLNÍ TENIS - základy hry, soutěže, turnaje, pro začátečníky i po-
kročilé
MODELÁŘSKÝ  - výroba plastikových a papírových modelů letadel, lodí atd. 

HRY NA PC  - seznámení s počítačem prostřednictvím hry, 
   základy obsluhy
ELEKRONIKA  - základy elektroniky, účast na soutěžích, 
   vhodné pro dě   od 1.třídy
VIDEOTVORBA  - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení
3D TISK  - tvorba 3D modelů a jejich  sk
VAŘENÍ  - základy kuchařského umění pro dě   i dospělé. 
   Hotová jídla se sní nebo odnesou domů. 
BADMINTON  - základy jednoho z nejrychlejších sportů, 
   který se hraje přes síť
AEROBIK  - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky,   
   overbally, expandery, pedalo, bosu...
ROZTLESKÁVAČKY  - dynamická hudba, tanec a práce s pompony 
MAŽORETKY  - pro dívky od 1.třídy-taneční průprava, 
   vystoupení na akcích, zapůjčení kostýmů 

AIRSOFT  - moderní druh vojenského sportu podobný 
   paintballu 
STŘELECKÝ  - střelba z plynové pušky, účast na soutěžích, 
   vhodné pro dě   od 1.třídy 
ŠACHY  - základy šachové hry, cvičení pamě  , postřehu, 
   tak  ky atd.
JUDO  - pro dě   i dospělé, rozdělení do skupin dle věku 
   a pokročilos  
JUDO SEBEOBRANA  - základní techniky založené na systému Aiki a Džúdžucu
SEBEOBRANA PRO ŽENY - kurz pro ženy a dívky
ŠITÍ  - nejlepší oblečení je to, co si vyrobíte sami
PLAVÁNÍ  - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, 
   vhodné i pro neplavce
POKÉMON A DESKOVÉ HRY - sběratelská karetní hra 
   a známé deskové hry
LVÍČATA  - miniaerobik, pohybová a sportovní přípravka 
   pro holky i kluky předškolního věku
TANEČNÍ ŠKOLIČKA  - základy gymnas  ky a tanečních prvků, 
   vnímání hudby pomocí her. Pro dě   4-6 let.
SCÉNICKÝ TANEC  - základy baletních prvků, vnímání hudby 
   a její vyjádření pohybem. Pro dě   7-11 let.
MATEMATIKA I  - příprava deváťáků na přijímací zkoušky z matema  ky  
   na střední školu 
MATEMATIKA II  - příprava středoškoláků na maturitu z matema  ky.

NOVINKY:

UKULELE  - výuka hry na ukulele pro začátečníky
ZDRAVOTNICKÝ  - základy první pomoci a zdravovědy
PÉČE O PSY  - jak se lépe starat o své domácí mazlíčky 
   a ukázky canisterapie

Více informací najdete na www.ddmbystrice.webnode.cz 

Achillovou patou byla hlavně 
otázka, kam areál přemís  t. V této 
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OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM V ZUŠ
V závěru uplynulého školního 

roku proběhlo již tradiční setkání 
absolventů ZUŠ, žáků, kteří uspěli 
v uměleckých soutěžích, jejich ro-
dičů a pedagogů ZUŠ se starostou 
města Bystřice n. P. Ing. Karlem 
Pačiskou a zástupci rodičovského 
sdružení ZUŠ v čele s jeho předse-
dou Ing. Zdeňkem Vetešníkem.

Na milém setkání byli oceněni 
nejprve absolven   školy. Studium 
v ZUŠ úspěšně ukončilo 34 žáků, 
z toho 5 žáků ve výtvarném oboru a 
29 žáků v oboru hudebním. Kromě 
vysvědčení a šerp obdrželi všichni 
pamětní listy města a dárky připo-
mínající umělecké studium.

Ocenění byli také žáci, kteří re-
prezentovali školu v hudebních či 
výtvarných soutěžích a uspěli ve 
vyšších kolech soutěží – ať už kraj-
ských, celostátních či dokonce me-
zinárodních. 

Úspěšní žáci – jednotlivci a ko-
morní seskupení:
Marie Koukalová – 1. místo kraj 
/pedagogické vedení D. Makovská/
Markéta Tomášková – 1. místo 
kraj /pedagogické vedení M. Krá-
senská /
Vendula Vázlerová – 2. místo kraj, 
účast na Mezinárodní akordeono-
vé soutěži v Ostravě /pedagogické 
vedení D. Havlová/
duo Zdeňka Nykodýmová a Vít 
Peňáz – 1. místo kraj /pedagogické 
vedení D. Makovská/
duo Anežka a Jiří Loukotovi – 
1.místo kraj, 2. místo Mezinárodní 
soutěž Euromuse  e Rajecké    
Teplice /pedagogické vedení 
D. Havlová a J. Havel/

Fran  šek Pavelka – 
1. místo Mezinárod-
ní soutěž Brněnské 
žestě /pedagogické 
vedení Š. Husák/
Tadeáš Polách 
– Čestné uznání 
Mezinárodní soutěž 
Brněnské žestě /
pedagogické vedení 
Š. Husák/
komorní trio: Vale-
rie Hanáková, Alž-
běta Špačková, Eliš-
ka Veselá – 2. místo 
kraj /pedagogické 
vedení M. Olivová a 
M. Uhlířová/
Salomon trio: 
Eliška Vičarová, 
Lucie Chris  anová, 
Natálie Palečko-
vá – 2. místo kraj /
pedagogické vedení M. Olivová a 
A. Smětak/
Komorní trio – Slavěna Pavelková, 
Jana Štarhová, Milan Vodák – 
2. místo kraj /pedagogické vedení 
J. Havel a M. Uhlířová/
Barokní soubor – Marie Jurač-
ková, Klára Kadlíčková, Karolína 
Makovská, Lucie Chris  anová, 
Vlaďka Sázavská – 1. místo kraj / 
pedagogické vedení L. Macháčková 
a A. Smětak/
Dechové kvarteto – Tadeáš Polách, 
Claudie Komosná, Marek Špatka, 
Fran  šek Pavelka – 1. místo kraj, 
1. místo celostátní soutěž Liberec, 
speciální ocenění pro Tadeáše 
Polácha – Cena za mimořádný  
výkon / pedagogické vedení 

Š. Husák a A. Pokorný/
Úspěšné kolek  vy a tělesa ZUŠ

Výtvarný obor ZUŠ – 2. místo 
soutěžní přehlídka Miss model 
Pohořelice /pedagogické vedení 
L. Zítková/
Pěvecký sbor Pramen – 1. místo 
Krajská přehlídka v BnP, 1. místo 
v krajském kole soutěže MŠMT 
v Třebíči /pedagogické vedení 
I. Pospíšilová/
Pěvecký sbor Studánka - 1. místo 
Krajská přehlídka v BnP, 1. místo 
v krajském kole soutěže MŠMT 
v Třebíči, ocenění v celostátním 
kole v Uničově /pedagogické vede-
ní I. Pospíšilová/
Dechový orchestr ZUŠ – Mezi-
národní přehlídka Dechových 

orchestrů v polském Gorzowě, 
přehlídka ve Vysokém Mýtě, účast 
na celostátní přehlídce fes  valu 
ZUŠ OPEN ve Valdštejnské zahradě 
Senátu ČR /pedagogické vedení 
Š. Husák, A. Pokorný, B. Vališová/

Všem úspěšným soutěžícím, 
ale také absolventům školy patří 
blahopřání a poděkování za repre-
zentaci školy a města. Poděkování 
patří také vyučujícím, kteří žáky 
výborně vedli a připravili nejen do 
soutěží, ale také do dalšího života, 
obohaceného o porozumění umě-
ní. Děkujeme také rodičovskému 
sdružení ZUŠ a městu Bystřice n. P. 
za podporu činnos   školy. 

Milada Krásenská

MĚSTSKÝ TÁBOR DDM TROCHU JINAK
Ano, doma mám dvě kočky a 

rybičky. Mým nejoblíbenějším zví-
řetem je vlk. V Pelhřimově chodím 
venčit pejsky z azylového domu.

Sportuješ?
Jezdím na kole a skáču na tram-

políně. Nejraději mám ale horole-
zectví a turis  ku.

Jaké je tvé oblíbené roční ob-
dobí?

Jaro a podzim. Zimu i léto mám 
také ráda, ale nevyhovují mi ex-
trémní teploty. Velký mráz nebo 
horko nejsou nic pro mě. Mám 
ráda déšť.

Tvé oblíbené barvy jsou?
Oranžová, zelená a nachová. 
Líbí se   Bystřice?
Moc. Bystřice je krásné město. 

Mám ráda Vysočinu. Navš  vila 
jsem Eden, kde se mi nejvíce líbila 
zvířata. Podívala jsem na rozhled-
nu v Karasíně, Vítochovský kostel a 
Zubštejn. Moc pěkný je Domanín-
ský rybník. Poznala jsem moc milé 
a přátelské lidi a doufám, že se sem 
ještě někdy vrá  m.

Děkujeme za rozhovor.

Absolven   ZUŠ 2019 v hudebním a výtvarném oboru se starostou Ing. Karlem Pačiskou 
a předsedou SRPŠ Ing. Zdeňkem Vetešníkem.                                 Foto: H. Císařová

Ve dnech 15. – 26. 7. 2019 ve 
spolupráci MAP II a Domu dě   a 
mládeže v Bystřici nad Pernštejnem 
proběhly na „Domečku“ dva turnu-
sy městských táborů s anglič  nou. 
V rámci programu Erasmus naše 
město navš  vily dvě studentky ze 
Španělska – Paloma a Sara. Během 
14 dnů měly dě   možnost procvi-
čit si konverzaci v anglickém jazyce 
prostřednictvím her a soutěží. Dě   
si také vyzkoušely roli reportérů a 
udělaly se Sarou krátké interview.

Saro, můžeš nám, prosím, říci 
něco o sobě? Kolik je   let? Odkud 
jsi, kde bydlíš? Jaká je tvoje rodina?

Ahoj, je mi 21 let. Pocházím ze 
severu Španělska z malé vesnice 
Benavente. Momentálně bydlím 
v Pelhřimově, kde mám v rámci 
Erasmu praxi v mateřské škole a 
v domově pro seniory. Mám o pět 
let starší sestru Nuriu, pracuje jako 
servírka. Ta  nek je policista a ma-
minka pracuje v kavárně.

Líbí se   v České republice?
Jsem tady jeden rok a líbí se mi 

tady moc. Jsem nadšená z krásné 
přírody a milých lidí. Jednou bych 
tu chtěla bydlet.

Kolika jazyky mluvíš?
Španělsky, anglicky a trošku čes-

ky. Moc ráda bych se naučila mluvit 
česky. Češ  na je docela těžká. 

Jaké je tvé oblíbené jídlo?
Jsem vegetarián, takže nejím ma-

so. Mám ráda olivy, avokádo a pizzu.
Máš nějaká zvířata?
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Foto: H. Císařová
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RŮZNÉ

MĚSTO NA BYSTRÉ VODĚ JDE DO TISKU
Koncem září půjde do  sku kniha 

Město na bystré vodě. Jde vlast-
ně o druhé vydání oblíbené knihy 
s nepatrně změněným názvem a 
s mírně upraveným obsahem. Něco 
z původního vydání se vypus  lo, 
něco se přidalo, jiné aktualizovalo 
a zahrnuto bylo nově i období po-
sledního dese  le  .

O připomínky a spolupráci jsem 
požádal fundovaného historika 
PhDr. Zdeňka Kubíka, jenž se nej-
více pus  l do problema  ky pátera 
Pomesiána a jeho údajného prokle-
  Bystřice. Inicioval jsem tak jeho 

pátrání po původu a době narození 
F. D. Pomesiána, ale i po jeho dal-
ších osudech. Ve spolupráci s dal-
šími historiky tak dr. Kubík odhalil 
dosud neznámé skutečnos  , třeba 
i tu, že po odvolání z Bystřice nejel 
Pomesián rovnou do Olomouce, 
ale minimálně několik měsíců strá-
vil ve Štěpánově (dnes nad Svrat-
kou) a do Bystřice se stále doufal 
vrá  t.

PhDr. Kubík odmítá pověst o 
možném prokle   našeho města a 
všechny jeho objevy a závěry jsou 
do knihy zařazeny. Dnes tu přiná-
šíme alespoň kousek z kapitoly o 
páteru Pomesiánovi.

JE BYSTŘICE ÚDAJNĚ PROKLE-
TÁ?

V letech 1755–1776 byl bystřic-
kým farářem a několik let i děka-
nem pozoruhodný člověk, po němž 
zůstalo v Bystřici neotřelé rčení. 
Prý je město prokleté a nic se zde 
nezdaří! 

Kde se tohle ničím nepodložené 
rčení vzalo? Nevíme kdy přesně a 
kde se náš hrdina, Fran  šek Do-
minik Pomesián, narodil. Uvádí se 
období mezi léty 1684 až 1703! 
Rodiče se jmenovali Josef a Apo-
léna (příjmení neznáme), v letech 
1717–1724 studoval na akademii 
a roku 1729 byl vysvěcen na kněze 

v Olomouci, kam přišel z Budkova 
u Moravských Budějovic. Záhadou 
je i samotné příjmení Pomesián, 
které se tehdy ani dnes nikde jinde 
nevyskytuje. Měl bratra Jana, rov-
něž kněze, o němž nemáme vůbec 
žádné zprávy a sestru Fran  šku. 
Její osiřelá vnoučata (sourozenci 
Valíčkovi) se jako jediná přihlásila 
o dědictví po jeho smr  . Protože 
používal heraldický znak, usuzova-
lo se, že pocházel ze šlech  ckého 
rodu. Což opět není pravda. Jeho 
příjmení nefi guruje mezi starými 
ani nově nobilitovanými rody u nás 
či v zahraničí a sám Pomesián také 
nikdy ve svém podpisu neužíval 
šlech  ckého přídomku. 

Pomesiánův znak svědčí o heral-
dicky neofi ciálním a velmi volném 
poje  , čistě pro potřeby duchovní-
ho. Ovšem majetkovými možnost-
mi, štědros  , svým vzděláním, su-
verénnos  , společenským postave-
ním i konfl ikty s vrchnos   a úřední-
ky, vyvolávanými životním stylem, 
se úrovni aristokrata opravdu blížil.

Ve ves  bulu bystřické fary na-
jdete jeho velký portrét. Je na něm 
muž širokých tváří a klidného po-
hledu. Na hlavě má rokokový tří-
rohý klobouk, v pravici drží knihu 
s la  nským nápisem ve významu: 
Výklad Pravidel práva v knize číslo 
pět: „Nemůže bý   pastýři omluvou, 
jestliže vlk požírá ovce a pastýř o 
tom neví.“ Levicí se opírá o křesa-
dlovou pušku, která naznačuje jeho 
velkou zálibu, ale především sym-
bolizuje roli „moderního“ dobrého 
pastýře přesně v duchu zmíněné 
citace, neboť za jeho postavou vi-
díme na obraze strom a v pozadí 
stádo pasoucích se ovcí, dole pak 
hlavu loveckého psa. Jasný důkaz 
jeho extravagance. 

O Pomesiánovi se ví, že byl rebe-
lem vůči vrchnos  , spory měl s cír-
kevními nadřízenými i s vedením 
panství, ale prostým lidem měl po-
máhat bez ohledu na čas, náklady 

a námahu, bystřič   farníci si na něj 
při vizitacích nikdy nestěžovali! Z 
drobných neshod však vznikaly roz-
sáhlé a dlouholeté spory. Nechtěl 
se podrobovat vrchnostenským 
nařízením, ba ani k vizitaci nezval 
vrchnost. 

Tento svérázný farář měl prý 
ovečku, která jej měla doprovázet i 
do kostela a při bohoslužbě klidně 
ležela za oltářem. Podle druhé ver-
ze mělo jít dokonce o ochočenou 
bílou laňku! Ve spisech však tahle 
okolnost nikde nefi guruje. Jedná 
se nepochybně o naprostou fi kci, 
neboť kanonické právo nedovoluje 
přítomnost zvířat v chrámech.

O kostel měl Pomesián velké zá-
sluhy a většinou na vlastní náklady 
jej vybavil cenným mobiliářem. Po-
máhali mu v tom umělci, které do 
Bystřice přivedl. 

Na faráře si často stěžovali jeho 
kaplani. Tak dlouho, až byl 19. srp-
na 1776 vynesen rozsudek. Pome-
sián byl odstraněn z fary, bylo zaba-
veno veškeré jeho jmění i všechny 
jeho příjmy. Pod pohrůžkou žaláře 
na Mírově měl pokojně odejít „z 
místa a z celého okolí bystřického“.

Rozsudek byl v Kroměříži pode-
psán 27. srpna 1776. Násilný 
odvoz není vyloučen, spíše však 
rezignace z únavy a stáří, snad 
i snaha se u biskupa osobně 
obhájit nebo již dožít v klidu a 
ústraní. A právě zde začíná tra-
dovaná bystřická legenda:

„Nad městem vyslovil kletbu, 
aby žádný ze zdejších obyvatel 
nedošel v Bystřici štěs  , jako je 
nenašel ani on sám. Naposledy 
pohlédl na město, v němž strávil 
nejlepších dvacet let svého živo-
ta, zahrozil prý mu a zvolal: „Bu-
diž prokleto, nevděčné hnízdo, 
kde nikdy nic pořádného nebylo 
a kde se také nikdy nic nepoda-
ří!“ Vyškrábal se do kočáru a 
odjel.“ Jak nepravděpodobné, 
uvážíme-li, že Pomesián neměl 

spor se svými farníky a celým měs-
tem a navíc jako kněz by si nedo-
volil pohanskou kletbu, kterou by si 
zapříčinil smrtelný hřích!

Poslední pátrání v archivu navíc 
prokázalo, že 1. 1. 1777 psal Pome-
sián dopis ze Štěpánova (S  epanau 
nächt Pernstein, dnes Štěpánov 
nad Svratkou) a v něm si dělal na-
ději na místo kanovníka při pláno-
vaném rozšíření brněnské kapituly. 
Posunul se tedy z Bystřice jen ně-
kolik kilometrů a do Štěpánova pře-
sunul i část svého majetku a pobyl 
tam řadu měsíců. Nakonec ale pře-
ce jen do Olomouce dorazil.

Tam se jeho život naplnil 7. květ-
na 1777. Odsloužil mši svatou a při 
odchodu z kostela byl raněn mrtvicí 
a náhle zemřel, aniž mohl být zao-
patřen. 

Na bystřické faře tak zůstal jen 
jeho obraz v rokokovém obleku a 
v kostele pak nádherný mobiliář. 
Kdykoliv se něco v Bystřici nepove-
de nebo přijde na město neštěs  , 
vždy se ty neblahé událos   neprá-
vem spojují se smyšlenou Pomesi-
ánovou kletbou.

Hynek Jurman

Reprofoto Pomesiánova portrétu 
z bystřické fary Petr Štarha

Součás   Bystřické pou   bylo pře-
dání  tulu „ Nositel tradic“ panu 
Jaroslavu Janu Marečkovi – řezbáři 
a pokračovateli v tomto tradičním 
řemesle. Překvapením pro všechny 
bylo ukončení ak  vní činnos   v ob-
las   kultury pana Mgr. Miroslava 
Špačka. Tento doajen bystřické kul-
tury si zaslouží náš velký potlesk a 
poděkování. Co to bylo pou  , ple-
sů, divadel, ochutnávek a psaných 
ortelů na hody. Mirek, ale nekončí 
úplně. Svoje oblíbené akce bude 
pomáhat dělat dál! Organizovat 
kulturu není jednoduchá činnost. 
Hlavně, když každý si pod  mto 
pojmem představuje něco jiného. 
Mirku děkujeme.    

Karel Pačiska

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

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

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2019ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

ZÁŘÍ 
  7.9.MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 171 774
  8.9. MDDr. Bencová Lenka, U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928
14.9. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
15.9. MUDr. Jan Šmídek, Palac. nám. 32, Nové Město n. M., 566524 615
21.9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
22.9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
28.9. MUDr. Olga Semerádová, Palach. 35, Žďár n. S., 774 430 777
29.9. MUDr. Olga Semerádová, Palach. 35, Žďár n. S., 774 430 777
ŘÍJEN 
5.10.MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
6.10.B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712

Ocenění za dlouholetý rozvoj 
kultury ve městě
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POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás v příš  ch číslech provede pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs   jsou 

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

HASTRMAN

Dyš ešče starej Vašek, dědouš toho co je teď ve Zlatkově, jezdil na robotu 
se Zeleným, co je tam teď Janeček, tak jedenkrát se jim trefi lo jet z Rožinky 
do Libochovej s vobilím. Jeli a po cestě v jednom místě bylo moc písku a tak 
to šlo koňom moc těžko, protože ešče silnice nebyly. Tak dyš tak jeli po tej 
cestě tak je dohonil hoch a prosil aby ho svezli a voni protože jim to šlo tak 
těžko ho svest nechtěli. Von porád je prosil a tak konečně jeden řekl aby si 
sed. Jak si ten hoch na vůz sed, tak hned to šlo koňom skoro samo, že jim 
skoro postranky bloncaly. Tak se ten hoch vezl až kus před Libochovou slezl 
z voza a že pude napřed a voni se ho ptali kam de a von jim pověděl:“Já jdu 
do Libochovej topit panskýho pacholka“ a šel pryč.

Voni jeli taky dál a dyš dojeli, složili vobilí tak si povidali mezi sebou, že si 
zajedou k tomu rybníku estli jim ten hoch neselhal a tak u toho rybníka dali 
koňom krmení. Za chvilku přijel panskej pacholek s párem konima koupat 
je do rybníka. Co tak seděl na tom jednom koňovi ten se pod ním pořád 
potápěl a tak si honem přesed na druhýho a tu se začal topit zase ten co na  
ňom seděl. Tak honem přesedl kolikrát a tak dlouho až spadl dolu do vody a 
skutečně se utopil. Tak poznali že to byl skutečnej hastrman, kterýho vezli.

(Podle vypravování Fran  ška Štourače, narozeného 1883 ve Zlatkově jak 
slýchal od Fran  ška Vaška asi v roce 1910 ve Zlatkově, tedy asi 75 letého, 
který to říkal o svém otci. Zapsal Josef Pavelka roku 1955)

POVĚST O PŮVODU JMÉNA KLEČANY

Pod Nedvědicí je dvůr Klečany, v jeho š  tě je dosud znak posledních maji-
telů panství pernštejnského, ke kterému do nedávna patřil. O původu svého 
jména vypravuje pověst v okolí dos   rozšířená.

V dobách nevolnictví, kdy musili poddaní poníženě žáda   na hradě o po-
volení ksňatku, patřil tehdy dvůr jednomu svobodnému majiteli, který tu 
hospodařil se svou matkou. Tento dvorec byl trnem v oku pánům na Pern-
štejně a usilovali jej dosta   k svému hospodářství. Různá příkoří činili majiteli 
tohoto dvorce, který však jen s nelibos   konal povinnos   ke své vrchnos   a 
za nic se nechtěl podrobit, aby o něco žádal, zejména povolení ke sňatku. 
Matka, která nejvíce pociťovala potřebu mladé hospodyně, stále na syna na-
léhala, aby přece jenom se vypravil na Pernštejn a povolení k sňatku žádal. 
Potlačil tedy v sobě svoji hrdost i nelibost pro   šlechtě a vypravil se na hrad. 
Šlechta, poněvadž bylo jasné jeho zaměření pro   vrchnos   dala mu najevo 
svoji nadřazenost a povolení nedostal, i když o ně prosil. Dokonce na jeho 
prosbu odpověděli, že i kdyby kleče přišel na hrad prosit, že mu vyhověno 
nebude. Na nové prosby matky se vypravil po čase znovu na hrad a to až 
ze svého domu – po kolenou. S koleny rozervanými až do krve předstoupil 
před pána hradu, který však i tentokráte jeho prosbu zamítl. V tom okamži-
ku přešla mladého hospodáře trpělivost, vrá  la se jeho hradost i vztek pro   
vrchnos  , která sužovala lid robotou i nevolnictvím, postavil se rovný s rov-
ným a na křivdy a bezpráví páchané na něm a všem okolním odpověděl, 
že toto není spravedlnost a že věří, že jednou se poddaný lid spravedlnos   
dočká. Jako strašné hromobi  , jako něco nejstrašnějšího dopadla jeho slova 
na vrchnost, neboť se domnívali, že to, co dělají a co nařizují je vždy spraved-
livé a že poddaní musí posloucha   vždy a všude a ve všem. Mladý hospodář 
byl ihned prohlášen za buřiče a odsouzen k trestu spuštění do hladomorny, 
kde zemřel a jeho dvorec byl skonfi skován a vtělen k ostatnímu vrchnosten-
skému majetku.

Od té doby co svobodný majitel dvorce vykonal po kolenou cestu na hrad, 
aby žádal o povolení k sňatku, říkal okolní lid tomuto dvorci „Klečany“. Tento 
název se udržel do našich dob i po zrušení nevolnictví a roboty.

Josef Pavelka
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Zajímavé čtení o našem okolí - 9 VESELÍ SE STALO …
FIALA, KAŠPÁREK I KRASAVEC  (pokračování)

Jak najít partnera na celý život?
NAD OTÁZKAMI VŠEDNÍHO ŽIVOTA - 5

Zajímal jsem se o osud chalupy Mi-
loše Bartáka, Minaříkova kamaráda. 
Někdy člověk vyslechne neuvěřitelné 
nesmysly. Jeden hlas dokonce zněl: 
„Miloš prodal chalupu estébákovi, 
který byl současně primátorem Víd-
ně!“ Tak tomu jsem se musel jenom 
usmívat. 

Ve skutečnos   lze v katastru do-
hledat, že Miloš Barták (1927) pro-
dal usedlost 1. 7. 1981 RNDr. Petru 
Fialovi. Což vůbec není důležité, mě 
více zajímá, že se Veselí a blízká část 
Vysočiny objevuje řekněme v jistém 
druhu estébácké literatury. A zajímá 
mě shodou okolnos   jmenovec nové-
ho veselského souseda, Vladimír Fiala 
(17. 5. 1931–1998). Tento autor psal 
uvedený druh literatury a též fi lmové 
scénáře. Podepsal se v 80. letech pod 
televizní fi lmy Klíč pod rohožkou, Ex-
ponát smr  , Stopy zločinu: Rezident s 
fl étnou, Čas žhavých kamenů, Případ 
medvědí jeskyně, Dáma s erbem. Ale 
podílel se i na „legendárních“ Třice   
případech majora Zemana. Právě Vla-
dimír Fiala byl autorem úplně 1. dílu 
Smrt u jezera.

V našem kraji se zčás   odehrává 
jeho třídílná ideologická slátanina Kra-
savec (souhrnně 1984), v níž vystupu-
je i Karel Kašpárek, rodák z Olešnice. 
Tedy člověk, který se také dvakrát 
dostal do kontaktu s vesnicí Veselí. 
Jednak se koncem války pohyboval 
po Bystřicku jako mlékárenský kon-
trolor a po letech byl rozhlasovým 
kolegou Pavla Minaříka. Karel Kašpá-
rek, rozhlasový pseudonym Karel 
Lamberský (14. 6. 1923 Olešnice–15. 
10. 2008 Mnichov), byl český exilový 
lékař, rozhlasový novinář a ak  vista. 
Vystudoval v Brně medicínu, před 
únorem 1948 se angažoval v Česko-
slovenské straně lidové a působil ve 
vedení akademických klubů ČSL na 
vysokých školách. Po komunis  ckém 
puči byl ze strany vyloučen jako jeden 
z prvních 13 poli  ků i s Janem Šrám-
kem. Kašpárek odešel do exilu do 
Rakouska, později do Německa, kde 
nastoupil do československého od-

dělení Rádia Svobodná Evropa v Mni-
chově jako redaktor zpráv. Později byl 
vedoucím redakce zpráv a předsedou 
celopodnikové zaměstnanecké rady, v 
roce 1989 ředitelem československé-
ho vysílání. Působil zde celkem 36 let. 
V roce 2005 se stal laureátem Ceny 
Jihomoravského kraje. 

A teď k obsahu Krasavce. Do věz-
nice na Cejlu si v 1. díle KRYCÍ JMÉNO 
KRASAVEC (Naše vojsko, 1977) zavolá 
inspektor Kazda Mirka Vrbku a ozná-
mí mu, že odchází do Prahy a jeho stůl 
přebírá vyšetřovatel Lysý. Právě ten, 
který vyšetřuje po válce prominenty a 
hned je předává soudu a popravčím, 
aby už nestačili uvést konfi denty a 
kolaboranty. Vrbka má vyšetřit ge-
stapáka Hausnera, tlumočníka rady 
Koselka. Předobrazem této postavy 
byl jistě kriminální rada gestapa O  o 
Koslowski (1900–1947). Hausner mu 
vypovídá o popravách ve Velkém 
Meziříčí, včetně řady historických ne-
smyslů. Hausner znal udavače a uvedl 
i konfi denta Krasavce. 

Vrbka chce nastoupit na Zemský 
odbor bezpečnos   v Hlinkách a je 
tam uveden ke kpt. Prokešovi, v němž 
poznal partyzánského velitele Malého 
Pepka. (Tedy na Bystřicku dobře zná-
mého Rudolfa Procházku-pozn. HJ). 
Hausnera našli vzápě   oběšeného, 
Lysý spěchal s kremací, a pak hned žá-
dal dovolenou. Navíc se zastřelil rada 
Koselek! V Lysého kanceláři a Lysého 
pistolí. Lysý včas emigruje.

V Tišnově žije konzistorní rada 
Zahrádka, který se za války skrýval 
v klášteře (sic!) v Mitrově. Ten ví o ně-
kom, kdo Krasavce zná, což prozradí 
Mirkovi. Zahrádka odsuzuje nehodné 
služebníky Páně, kteří zatahují do svět-
ských intrik i církev svatou. Byl u něj 
předseda Klubu lidových akademiků 
Karel Kašpárek a sdělil, že se chystá 
puč, a proto budou lidovci školit ve-
doucí funkcionáře na Mitrově. Katolič-
  věřící chystají převrat. Na Pernštejn-

sku a vůbec na Vysočině najdeš pušku 
snad v každé chalupě. 

Mirek Vrbka tedy jede na Mitrov na 

falešné papíry jistého Olivy, ve vlaku 
se seznámí s „kolegou“ Dudkem, li-
doveckým akademikem. Dojeli vla-
kem do Strážku (sic!), klášter je asi 2 
km odtud. Dudek mu tam představí 
Kašpárka a tomu Vrbka namluví, že 
se znají „od Tří studní“. Viděli se tam 
údajně „před akcí u Žákovy hory“. 
Kašpárek k němu získá velkou důvě-
ru a svěří mu i roli špicla. V jídelně na 
Mitrově je asi 80 lidí na kurzu KLA, 
v čele sedí Kašpárek i Tigrid. Běží už 
2. kurz, celkem bude přes 200 vyško-
lených reakcionářů, školí je i mini-
stři Šrámek a Hála a na Mitrov také 
dvakrát přijel francouzský diplomat. 
Mezi  m Mirkova snoubenka Anička 
umírá na následky válečných útrap. 
Zemřela, protože chránila Vrbku a 
viníkem je Krasavec.

Skutečný Oliva ovšem poslal z USA 
pohlednici Zahrádkovi, ten ji ukázal 
Kašpárkovi. Někdo zneužil Olivovy 
papíry! Tigrid zuří, že už Go  wald ví 
o školení na Mitrově, řekl to dvěma 
monsignorům. Falešný Oliva se musí 
zlikvidovat! Kašpárek už měl na Vrbku 
komando, ale ten unikl a je na ZOB 
povýšen na štábního strážmistra a do-
stává 1 000.- odměny.

V druhém díle KRASAVEC SE VRA-
CÍ  (1979) sestavuje Lysý ve Vídni pro 
Američany seznam levicově orien-
tovaných pracovníků zemského ve-
litelství StB Brno. Po varování utekli 
Kašpárek i Tigrid za hranice. Lysý se 
vrací jako agent, je dopaden a souzen, 
ale pro nedostatek důkazů osvobo-
zen.

Ve tře  m díle KAM JSI DOŠEL KRA-
SAVČE (1982) využívá 
uvolnění konce 60. let 
záhadná postava jmé-
nem Her Lissi, která se 
angažuje v obrodném 
procesu. Vrbka stále vy-
šetřuje každou podrob-
nost o šerkovické hájen-
ce, Krasavec ovšem za 
sebou dobře zametl! 
Poražené třídy jsou ne-
přáteli socialis  ckého 
zřízení, odhalují se staré 

případy, údajně zastřelený Petr žije, 
jeho příběh připomíná Babice a velitel 
naznačuje že přijdou důležitější věci 
než Krasavec: „Co nevidět bude všech-
no jinak.“

„Konfi dent N 165 je funkcionářem 
K 231,“ píše Brněnský deník a odhalu-
je Krasavcovy zločiny za války. Byl kon-
fi dentem Koselka a odhalil přes 200 
odbojářů. Po květnu 1945 vyšetřoval 
gestapáky. Málem ho odhalil Vrbka, 
proto utekl do služby k Američanům. 
S jejich úkolem se vrá  l do vlas  , byl 
dopaden, ale chybělo více důkazů. 
Až teď ho noviny odhalují. Nikdy ne-
byl nikomu věrný! Tohle vadí i starým 
bojovníkům SS ze skupiny ODESSA. I 
je zradil! Nikoho asi nepřekvapí, že je 
Lysý nalezen pověšený ve svém bytě 
na větracím okénku. No prostě slá-
tanina, v níž rezonují mnohé skuteč-
né událos  , ale žádná není popsána 
pravdivě!

Pana Kašpárka  jsem měl čest osob-
ně poznat, pochválil mi projev při ku-
latém výročí nezákonného procesu v 
Olešnici. Po pádu komunizmu se rád 
do Olešnice vracel, účastnil se různých 
společenských akcí a často fi nančně 
podporoval bohulibé činnos  . Drob-
ně i moji odbojovou literaturu, proto-
že se mu můj kri  cký pohled líbil. Svě-
řil se mi též, že Fialovu postavu Mirka 
Vrbky inspiroval estébák rodem také 
z Olešnice. Svůj pseudonym Lamber-
ský jistě zvolil Karel Kašpárek podle 
dvora Lamberk u Olešnice.

 (konec)
Hynek Jurman

Určitě také znáte 
páry, jejichž  členové se 
sešli kolem patnáctého 
roku a vydrželi spolu 
celkem ve shodě po 
zbytek života. Našli by 

partnera vhodnějšího, kdyby hledali? 
Dá se čekat, že vhodnější protějšek 
někde za rohem čekal, není však jis-
té, že by spolu tak dlouho vydrželi. 
Jiní lidé nenajdou ideálního partnera 
nikdy a buď zůstanou po celý život 
sami, nebo se ubíjejí v souži  ch hojně 
rozvrácených. Možná nejlépe se mají 
 , kteří po různých peripe  ích najdou 

ideálního partnera až ve zralém věku, 
a  m více si jej považují. Vím, co píšu… 

Celé Bystřicko by se dalo na toto 
téma popsat. Bystřický publicista, jes-
kyňář a nožíř Ing. Ferdinand Šmikmá-

tor navíc vybízí k jistému rituálu:
Chcete najít partnera na celý život?
Není divu, že přibývá lidí, kteří v sou-

dobém světě žít neumějí a nechtějí. 
Není skutečně při nejlepší vůli lehké 
žít v situaci, kdy nelze věřit prak  cky 
nikomu a ničemu a běžnému člověku 
chybí aspoň jedna jediná viditelná, ne-
zpochybnitelná morální autorita, jež 
by mu mohla být vzorem a oporou.  
Co pla  lo včera, nepla   dnes, nec   
se dohody, smlouvy i zákony. Nic není 
hanbou a ostudou. Lidé nejsou zakot-
veni. Aby byli, stačí k tomu pomyslné 
čtyři nohy od stolu, které zajišťují jeho 
stabilitu - kvalitní vztah, práce, zdraví 
a pěstování hodnotných zálib. Vše-
prostupující jednoduchou podstatu 

vyjádřil skvěle Saint Exupery v Malém 
princi. Bohužel, zásadní výrok: „to, co 
má skutečnou hodnotu, není vidět“, 
mnoho lidí nečetlo nebo přehlédlo. 

To, co pla  lo po stale  , je nyní ně-
jak jinak. Muži přestávají být muži, 
napro   tomu ženy touží po tom, aby 
se muži staly. Jestliže toužíme získat 
kvalitního životního partnera, musí-
me pro to něco udělat. Existuje dosud 
poměrně velká pravděpodobnost, že 
po světě běhá ještě většina lidí, kteří 
se nestydí za to, že jsou buďto mužem 
nebo ženou. Prvním krokem je inven-
tura dosavadního života a uzavření 
všech kapitol, přičemž je nutné požá-
dat o odpuštění a sám všem odpus  t. 
Dalším pak je jasná a krátká formula-

ce, jaký jsem a co hledám. Tedy krátká 
písemná charakteris  ka moje a mého 
partnera, jakého si představuji. Pak 
již je třeba toto jako mantru, nejlépe 
hlasitě, nejméně dvakrát denně vyslat 
nahoru. V oblas   indického subkon-
 nentu je to běžná praxe a duchovní 

učitelé tvrdí, že během nejpozději tří 
měsíců nemůžete toho pravého ne-
potkat. Někdo to  ž jinde zaručeně 
„vysílá na stejné vlně“ a vy se „ná-
hodou“ sejdete. Funguje to, mám to 
vyzkoušené.

Chci panu Ferdinandu Šmikmáto-
rovi poděkovat za naše půlroční spo-
lečné zamýšlení se nad současnými 
problémy běžného života. Třeba jste 
se také zamysleli…

Sekundoval Hynek Jurman
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Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376   mobil: 723 521 892

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

Vysočina – domov můj

Co je to domov? Pro někoho to je jeho byt nebo domek ve městě, na vesnici či 
někde na samotě, pro jiného stát, ve kterém se narodil, a pro mě? Pro mě je to 
můj rodný kraj. Tím krajem je hrdá, drsná a nezkrotná Vysočina.

Umíte si snad představit krásnější kraj? Jak se dříve říkávalo, stane-li se 
Vysočina vaším domovem, stane se i vaším hrobem. Mnohé lidi si získala svojí 
tajuplnou a překrásnou přírodou. Zelené louky střídají kamenitá pole, pole 
střídají rozlehlé, převážně smrkové lesy, lesy a znovu louky. Vše je usazeno 
na mírných i strmějších kopcích a skalách, není zde snad kousek rovné půdy.

Na jaře, kdy se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku a zbavuje se 
bílé peřiny, se srnky pomalu a opatrně vykrádají z bezpečí svého tichého lesa 
a nenápadně okusují zelené výčnělky, které stačily za tu krátkou chvilku na 
odpočatých polích vyrůst. Divoká káňata poletují na tmavě šedé až modré 
obloze a svými nemelodickými skřeky dokazují, že právě ona jsou vládci nebe. 
Křižují oblohu a svým ostrým zrakem hledají, kde by co mohla ulovit. 

Na okrajích cest i na zahrádkách můžeme vidět první sněženky, které se 
derou z pomalu rozmrzající půdy.

Z teplých krajů se také vrací vlaštovky. Vesele si štěbetají v korunách 
stromů a svým švitořením ohlašují, že vládu od dlouhé, studené zimy, přebírá 
hřejivé a milující jaro se svým jemným a opatrným deštíkem.
Čím více se blíží léto, tím více se krajina stává barevnější a nápaditější. 

Na loukách a okrajích cest tráva dostává svěží zelenou barvu a sem tam se 
objevuje nějaká ta nezbedná kopretina, pampeliška, nebo dokonce i léčivý 
heřmánek. Místo nudných, hnědých polí vidíme zářivě žlutou barvu, kterou se 
honosí hojně se pěstující řepka. Její omamná vůně je cítit snad všude.

Pomalu, ale jistě přebírá jaru panování horké a suché léto. Dokazuje si svoji 
nadvládu tím, že zahrnuje zem svými rozžhavenými paprsky a pomaloučku 
z ní tvoří vyprahlou pustinu bez vody. Zvadlá tráva šustí pod nohama a prosí 
rozlehlý nebeský blankyt o kapku drahocenné tekutiny. Obloha se slituje a sešle 
dolů trochu té vzácné kapaliny, ale neobejde se to bez hluku. Spolu s ostrým 
deštěm se přižene hlučná a nebezpečná bouřka. Buch! Prásk! Rozléhá se 
vystrašenou krajinou. Stromy nedobrovolně ukazují svoji podřízenost i strach 
ze žlutých démonů nebe a klaní se mocné bouřce pod náporem silného větru. 

Krůpěje vody se při dopadu tříští o matičku Zemi na miliony droboučkých 
kapiček. Vyprahlá zem vděčně saje slzy nebe.

Pokračování textu naleznete na: www.regionbystricko.cz

Pro letní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zaevidova-
ných knih.

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan   Tajemná alchymistka
Ferrante Elena  Geniální přítelkyně
Gelabert Ramon C.  Boles   hlavy a jak nad nimi zvítězit
Griffi  n Vicki  Cesta ke svobodě
Homolová Tóthová V. Máma milovala Gabčíka
Slowík Josef  Člověk s handicapem v křesťanském 
   společenství
Závodský Ondřej  Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel

Knihy pro mládež:
Andersen Jan  Vlček trosečníkem
Březinová Ivona  Řád sladkého sněhuláka
Krolupperová Daniela Policejní křeček
Ležák Zdeněk  Jan Žižka
Müllerová Markéta  Ariščina dobrodružství
Zadinová Radka  Rozcuchané štěs  

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená půjčovní doba. 
Od začátku září pla   opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8:00 – 12:00
Út zavřeno
St 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 8:00 – 12:00
Pá 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00

Oddělení pro dě  
Po, St, Čt  12:30 – 16:00

Internetová studovna
Po 9:00 – 12,00 12:30 – 16:00
Út 9:00 – 12,00
St 9:00 – 12,00 12:30 – 16:00
Čt 9:00 – 12,00 12:30 – 16:00
Pá 9:00 – 12,00

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme již třinácté pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně zveřejňujeme práce 
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke „spiso-
vatelům“ z věkové kategorie 16 - 19 let. Dnes uveřejňujeme práci s názvem 
Vysočina – domov můj od sedmnác  leté Anety Ondráčkové ze SZŠ Žďár 
nad Sázavou, která v soutěži obdržela 3. místo.

Práce není redakčně upravována.

Anetko, děkujeme Ti za nádhernou práci o milované Vysočině. Ať je pro 
Tebe i nadále  m nejkrásnějších domovem.

Mikroregion Bystřicko
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1. Jak jste se dostal k fotografování a jakou techniku používáte?
K fotografování jsem se dostal především kvůli zájmu o techniku a ne-

malý vliv sehrál fakt, že i můj děda rád a často fotografoval. Začal jsem 
fotografovat malým kompaktem, který jsem později vyměnil za zrcadlovku 
značky Canon. Od té doby jsem jich několik vystřídal a momentálně použí-
vám model Canon 6D se třemi objek  vy.

2. Líbí se mi Vaše fotky s přírodními náměty (řeka Svratka, Trenckova 
rokle, Skalák, Pivonice), ale také fo  te svého psa. Můžete poradit maji-
telům, jak fo  t zvířata?

Děkuji. Přírodu fo  m rád, ale je to náročná disciplína. Nejsem typický 
krajinář, ale byla by škoda nezachy  t své okolí. Zvlášť teď, když se lesy ká-
cejí a otvírají se nové pohledy. Focení psa je týmová disciplína. Takže dopo-
ručuji mít s sebou parťáka, který pomůže psa zaujmout. A rozhodně mějte 
pamlsky a dost trpělivos  .

3. Na Vašich webových stránkách jsem viděla fotky barevné i černobí-

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ 
BYSTŘICKÉ FOTOGRAFY

Jindřich MARINČ 
(29 let, pracuje v laserovém řezacím centru spol. ZDT 
Nové Veselí, s.r.o.)

Pokračujeme v seriálu, ve kterém bychom čtenáře chtěli seznámit s osob-
nostmi a tvorbou mladých fotografů z našeho města a okolí. V posledních 
letech se zejména v nastupujících generacích stala fotografi e hitem; nové 
možnos   techniky a různé sociální sítě tento fenomén podporují.

lé. Hraje nějakou roli námět, když se rozhodujete, jaká fotka bude? 
Černobílá fotka mě baví čím dál víc. Líbí se mi, že umožnuje vidět svět 

jinak, než ho známe a více se soutředit na sdělení fotky. Námět roli moc 
nehraje, rozhoduji se podle pocitu. Některé snímky si o černobílé zpraco-
vání přímo říkají.

4. Kdybyste měl neomezené možnos  , kam byste za fotkami vyrazil 
nejraději?

To je těžká otázka, pravděpobně by to byl Nový Zéland nebo Faerské 
ostrovy.

J. Michálková

www.faircredit.cz

Půjčíme vám až 
150 000 Kč

800 888 120 Volejte
zdarma

SEBEOBRANA Judo 
pro všechny – K. P. 

Dospělí (od 13   let) neděle 17:00 –  
 20:00, zahájení 1.9. 2019, 
 cena: 2600Kč/rok.
Dě    (od 10   let) středa 16:30 –  
 18:00, zahájení 4. 9. 2019, 
 cena: 2400 Kč/rok.

Cvičí se od 1. 9. 2019 do 30. 6. 
2020 i v době prázdnin a svátků.

Klubové slevy: za udělený tech-
nický stupeň, na semináře, na sou-
středění. Sebeobrana je postavená 
na základech Juda a velká pozornost 
je věnována chladným zbraním.

Letos opět program pro 40+
Nábor v průběhu celého roku.
Cvičí se v novém dojo u ZŠ Ná-

dražní v Bystřici n. P. (vchod z atle-
 ckého stadionu).

Prosím o předběžné potvrzení 
stávajících členů či přihlášení se no-
vých členů (chat, SMS, mobil)

Dotazy a informace: K. Pročka 
(chat, SMS, mobil č. 604 349 154)
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Bystřická Univerzita třetího věku  
pokračuje s podzimním programem  

Čtvrtek 12.9.2019  ve 13.00 hodin
Přednáška na téma: Trénování pamě     
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží
Lektorka: Jana Vejsadová 

Čtvrtek 19.9.2019 ve 13.00 hodin   (přednáška max. pro 25 osob)
Přednáška na téma: Historie hlubinného dobývání na Bystřicku a současné 
ak  vity SÚRAO 
Místo konání: Stará radnice, Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštej-
nem, inf. centrum  SÚRAO 
Lektor: Ing. Emil Ondra, Bc. Marek Ondra 

Čtvrtek 26.9.2019 ve 13.00 hodin   (přednáška max. pro 25 osob)
Přednáška na téma: Historie hlubinného dobývání na Bystřicku a současné 
ak  vity SÚRAO 
Místo konání: Stará radnice, Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštej-
nem,  inf. centrum  SÚRAO 
Lektor: Ing. Emil Ondra, Bc. Marek Ondra 

Čtvrtek 3.10.2019 ve 13.00 hodin 
Přednáška na téma: Obrázky z Holandska  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem,  zasedací 
místnost v 1. podlaží
Lektor: Mgr. Alexandra Gabrielová    

Čtvrtek 17.10.2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma: Čistý zub nemůže onemocnět aneb jak ušetřit za léčbu 
kazů a parodontózy
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží
Lektorka: Monika Blaháková, DiS. 

Čtvrtek 31.10.2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma: Co všechno nevíme o vodě
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží
Lektorka: MUDr. Andrea Stalmachová 

Čtvrtek 14.11.2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma:  Trénování pamě        
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Jana Vejsadová   

Čtvrtek 28.11.2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma:  Putování po posvátných místech Peru  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektor: MUDr. Andrea Stalmachová 

Úterý 10.12.2019 v 9.30 hodin
Přednáška na téma: Advent v Zahradním centru Strakovo – výroba vánoční 
dekorace     
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1,  Bystřice nad Pernštej-
nem – půdní galerie
Lektorka: Eva Munzarová

Kromě výše uvedených obecných přednášek připravilo město opět ve spo-
lupráci se Základní uměleckou školou Bystřice nad Pernštejnem 2 volitelné 
cykly přednášek, které budou rovněž zakončeny příslušným cer  fi kátem. 
Lektorkami těchto přednášek budou učitelky základní umělecké školy, které 
tyto přednášky na vysoké úrovni zajišťovaly již od zahájení projektu Univer-
zity tře  ho věku.  

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účinky 
hudby) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů 
bude zahrnovat 6 lekcí, které budou navazovat na předcházející výuku. 

Aby byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků  kurzů muzikoterapie 
i arteterapie byl stanoven na 10 – 12 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 
90 minut činí 50,- Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie : 
Pondělí   16.09.2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   30.09.2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   14.10.2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí     4.11.2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   18.11.2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí     2.12.2019 od 900 do 1030 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice nad Pern-
štejnem, přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Cyklus přednášek arteterapie : 
Pondělí    7.10.2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí  21.10.2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí  11.11.2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí  25.11.2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí    9.12.2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí  13.01.2020 od 1000 do 1130 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice nad Pern-
štejnem, přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková  

Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek muzikoterapie a arteterapie je 
závislé na počtu přihlášených zájemců, žádám zájemce o jednotlivé kurzy, 
aby se závazně přihlásili nejpozději do 13. 9. 2019 na emailovou adresu: 
eva.spatkova@bystricenp.cz nebo osobně na městském úřadu v  kanceláři 
č. 1.10. v 1. podlaží. V přihlášce uveďte svoje jméno, příjmení, datum 
narození a adresu trvalého bydliště. 

Rovněž tak pro přednášku na téma vánoční  aranžmá  spojenou s výrobou 
vánoční  dekorace potřebujeme znát  dopředu počet účastníků,  abychom 
mohli připravit materiál na výrobu vánočních  dekorací. Proto i zájem o 
tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem v termínu 
do 31.10.2019. 

  Eva Špatková, odbor správní a školství

Město Bystřice nad Pernštejnem  zahájilo v roce 2017  pilotním programem  projekt, jehož cílem je  vzdělávat a ak  vizovat seni-
ory,  podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. Přednášek se  pravidelně účastní  
50 i více  seniorů z Bystřice nad Pernštejnem a okolí.  Pro velký zájem ze strany seniorů připravilo město další program pro seniory 
i na 2. polole   2019.  Předkládáme zájemcům cyklus tzv. obecných přednášek, na které je volný přístup a za jejichž absolvování 
obdrží účastníci cer  fi kát. 

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 50

Skulptura před vstupem 
do DPS

Další snahou o jisté oživení panelo-
vého Sídliště II. je betonová skulptura 
před Hotelovkou, dnešním Domem 
s pečovatelskou službou. Jedná se o ja-
kýsi rázovitý blok volných kontur s bo-
hatým drážkováním. Tedy žádné velké 
výtvarné dílo, jen pokus o zpestření. 

Hynek Jurman

POZVÁNÍ NA EXKURZI
Přírodovědecký klub v Brně pořádá v sobotu 19. října exkurzi po okolí 

Bystřice nad Pernštejnem. Na tuto akci jsou zváni i zájemci z našeho re-
gionu. Sraz v 9.30 hod. na vlakovém nádraží v Bystřici. Navštívíme obce 
Rodkov a Vojetín a polesí Háje. Vedoucí akce, Jaroslav Čáp, seznámí 
účastníky s podzimní květenou regionu, budou-li růst houby, podíváme 
se na ně a trochu se dotkneme i vlastivědy. Délka trasy 9 – 11 kilometrů 
(podle toho, kam zajdeme či nezajdeme), procházet budeme polními ces-
tami, údolími, starými alejemi a trochu i lesem. Profi l trasy je mírně až 
středně náročný na fyzičku. Občerstvení s sebou. Ukončení akce v 15.30 
nebo 16.30 hod. u nádraží, nebo v Lužánkách pro místní. Akce se bude 
konat i za mírně nepříznivého počasí.
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TENISOVÁ SEZÓNA V ROCE 2019
Bystřický Tenisový klub má za se-

bou hlavní sezónu, kterou je dlou-
hodobá soutěž družstev. Ta letošní 
probíhala od konce dubna do konce 
června. V soutěžích jsme měli přihlá-
šená čtyři družstva, která dosáhla ná-
sledující výsledky:

Babytenis (dě   8-9 roků): 
Družstvo našich nejmenších dě   

hrálo krajskou soutěž a obsadilo se 
dvěma výhrami 6. místo. Družstvo 
nastupovalo v omlazené sestavě Ja-
kub Dvořák, Jaroslav Vašek, Gabriela 
Grecová, Leona Kadlecová a Emily 
Kotoučková.

Mladší žactvo (10-12 roků): 
Družstvo mladších žáků dosáhlo 

pod vedením Ivana Kučery obrovské-
ho úspěchu.  V krajské soutěži III. třídy 
skončili na prvním místě a zaslouženě 
vybojovali postup do vyšší soutěže 
pro příš   sezonu. Za celou letošní sou-
těž družstvo neprohrálo a se sedmi 
výhrami a skóre 50:4 bylo suverénem 
soutěže. Na tomto výborném výsled-
ku se podíleli Adam Kučera, Libor 
Jedlička, Adam Vodák, Jakub Janík, 
Tomáš Janík, Nikola Petrásová, Vero-
nika Dvořáková, Markéta Ptáčková, 
Kateřina Illeková a Tereza Grecová. Za 
předváděnou hru a skvělou reprezen-
taci klubu zaslouží všichni hráči týmu 
velkou pochvalu. 

Starší žactvo (10-14 roků): 
Družstvo hrálo KS III. třídy a s jed-

nou výhrou a šes   porážkami obsa-
dilo celkově 7. místo. V sestavě týmu 
nastupovali Libor Jedlička, Adam 
Vodák, Štěpán Bárta, Šimon Liška, 
Jan Zítka, Adam Kučera, Jakub Janík, 
Tomáš Janík, Jolana Janoušková, Te-
reza Ptáčková, Veronika Dvořáková a 
Nikola Petrásová. Na výsledcích týmu 
se projevilo, že větší část hráčů naše-
ho týmu jsou věkem mladší žáci a hráli 
pro   starším soupeřům. Ale v těchto 
zápasech sbírali důležité herní zkuše-
nos   do příš  ch sezon.

Družstvo dospělých: 
V krajské soutěži III. třídy skončilo 

na 7. místě. Získalo 2 výhry a 5 pro-
her, z nichž některé byly velmi těs-
né. Družstvo nastupovalo v sestavě 
Ondřej Pliska, Zdeněk Pliska, Mar  n 
Zivčák, Ondřej Mifek, Ondřej Trnka, 
Filip Hlaváček, Zdeněk Kolář, Ivana 
Koktavá, Lenka Honková, Tereza Mif-
ková a Michaela Jedličková.

Turnaje jednotlivců:
Již v zimě se zúčastnila Veronika 

Dvořáková halového krajského pře-
boru mladších žákyní pro ročník 2019, 
kde prohrála až v semifi nále a celkově 
obsadila tře   místo. Veronika se zú-
častnila díky volné kartě i KP mladších 
žákyní, kde ve dvouhře i ve čtyřhře 
postoupila do druhého kola, což je 
rovněž pěkný výsledek. Na okresních 
přeborech mladších žáků ve Žďáru 
n. S. Libor Jedlička vybojoval krásné 
2. místo ve dvouhře a Adam Kučera 

s Adamem Vodákem 2. místo ve čtyř-
hře. V děvčatech Veronika Dvořáková 
s Markétou Ptáčkovou skončily na 
2. místě ve čtyřhře. V červnu jsme 
pořádali v kategorii baby turnaj 
v rámci BABOLATBABYTOUR 2019. 
Zúčastnilo se ho 11 dě  , z toho 
6 chlapců a 5 dívek. Na těchto tur-
najích hrají chlapci i děvčata zápasy 
dohromady. Výborného výsledku 
dosáhla Adéla Prosová, která postou-
pila do fi nále. I přes fi nálovou poráž-
ku s Antonínem Vý  skem z Ostravy 
obsadila v hodnocení dívek výborné 
1. místo. V červenci jsme pořádali na 
našich kurtech turnaj staršího žactva 
ELCOM CUP 2019, kterého se zúčast-
nilo 22 chlapců a 18 dívek. Mezi chlap-

ci zvítězil Vojtěch Prášek ze ŽLTC Brno, 
který porazil ve fi nále Kryštofa Kalous-
ka z TC Ostrava, turnaj děvčat vyhrála 
Alexandra Kučerová z TK Blansko po 
výhře nad Adrianou Koudelkovou z SK 
Tišnov. Na konci června jsme pořádali 
tenisovou školičku pro začínající dě  , 
které se zúčastnilo 5 dě  . 

V tenisové sezoně 2019 jsou plně 
využívány nově vybudované šatny a 
zázemí v našem areálu, uvedené do 
provozu v září 2018. Díky podpoře 
Města a spoluúčas   Tenisového klubu 
mají členové klubu i hráči přijíždějící 
na zápasy a turnaje výborné podmín-
ky pro sportovní činnost v krásném 
tenisovém areálu.
       ZK

Vilém Skoumal předává poháry nejlepším děvčatům, 
zleva Adriana Koudelková a vítězka Alexandra Kučerová.
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RAGBY V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

1. seznamovací trénink s  mto sportem
Pokud máte chuť si vyzkoušet tento krásný tvrdý sport, tak přijďte ve 

sportovním oblečení, tenisky - gumové kopačky. Trénink se uskuteční v úte-
rý 10. září, pak ve čtvrtek 12. září. Budou pak pravidelně út + čt od 17 ho-
din. Trénink bude na Atle  ckém stadiónu Tomáše Dvořáka. Vítáme všechny 
věkové kategorie, muže i ženy, pokud máte i 40, tak to můžete zkusit. Na 
postavě nezáleží, mohou přijít jak hubení, i silnější postavy, malí i velcí. Uví-
táme i bývalé sportovce, ale i ty, kteří nikdy nesportovali. Tento úžasný sport 
můžete pak sledovat v televizi, kdy bude probíhat Mistrovství světa v ragby 
v Japonsku, a to již od 20. září do 2. listopadu,kdy bude fi nále. Tam uvidíte, 
jaká je úžasná atmosféra při  těchto utkáních.

Zájemci mě mohou kontaktovat na e-mailovou adresu: 
mitslob@seznam.cz, nebo na tel. 731 680 524, kde mi můžete sdělit svá 

data. Jinak se budu na Vás těšit na tréninku, i tam mi  pak sdělíte vše o vás.
Vyzkoušejte si kouzlo šišatého míče - celého si vás podmaní!

      Budu se na vás těšit.                                                                      Mít Jiří

Vítej, zlatý ha  ricku

Ohlédnu   za taneční sezónou 
2018-2019

Fotbalisté v Nedvědici podpoří svými 
góly bystřický denní stacionář Rosa

Atle  cká přípravka v Třebíči

Sezonu 2019 začala bystřická hráč-
ka šipek Jitka Císařová účas   na Čes-
kém poháru I v Praze, kde obsadila 
druhé místo, den poté byla tře   na 
turnaji TOP 10, kterého se účastní 
deset nejlepších žen ČR. Z účas   na 
Českém poháru II v Hostovicích bylo 
také "pouze" druhé místo, ale poté 
se teprve začaly dít věci. Jitka vyrazila 
na turnaj britské šipkové organizace 
BDO do slovenského Šamorína, který 
je zařazen do nejvyšší kategorie A a 
kterého se zúčastnilo 14 hráček z prv-
ní světové dvacítky. Po neskutečném 
výkonu, kdy při svém tažení turnajo-
vým pavoukem vyřadila několik na-
sazených hráček a také účastnic MS, 
prohrála až v semifi nále s anglickou 
hvězdou Marií O´Brien, která tento 
turnaj celý ovládla. Tře   místo je nej-
lepším českým výsledkem v této nej-

vyšší kategorii.
Poté následoval návrat na domácí 

kolbiště na ČP III v Rače  cích, kde se 
povedlo zvítězit. Ale to nejlepší te-
prve mělo přijít. V dubnu se konalo 
Mistrovství České republiky, které Ji-
tka ovládla a získala potře   za sebou 
 tul Mistryně ČR. Tímto výsledkem si 

s téměř stoprocentní jistotou zajis  la i 
první místo v celkovém bodování se-
zony 2019, které s největší pravděpo-
dobnos   ovládne také potře   v řadě.

Poté následovala krátká pauza a 
pak cesta do Vídně na Austrian Open 
Vienna, kde po dalším skvělém výko-
nu Jitka prohrála až ve fi nále s fi nskou 
hráčkou Kaisu Rekinen, pro kterou to 
byl už druhý letošní  tul z okruhu BDO.

Po letní pauze bude pokračovat Jit-
čin boj s větrnými mlýny, a to prosadit 
se do užší světové špičky, o což musí 
bojovat s hráčkami, které mají  ne-
srovnatelně lepší zázemí a mohou se 
účastnit všech turnajů po celé Evropě i 
s veškerým servisem. Jitka bohužel při 
jednání se sponzory, a to i s fi rmami z 
okolí, není úspěšná, což činí tuto sna-
hu ještě těžší.

Přejeme hodně zdaru do pokračo-
vání úspěšné sezony.

MV

Prázdniny jsou za námi a než za-
čne další taneční sezóna, chtěla bych 
zrekapitulovat sezónu předchozí. 
Neziskovou organizaci Dance style 
Bystřice n. P., z. s. loni navštěvova-
lo přes 80 dě   a juniorů z Bystřice 
a okolí. Myslím si, že jsme si všichni 
užili nejen naše páteční tréninky plné 
tance a her. Podařilo se nám během 
školního roku nacvičit 5 tanečních 
choreografi í, se kterými jsme pak 
reprezentovali naše město na závo-
dech po celé republice včetně účas   
na již tradiční mezinárodní soutěži 
Bystřický KOSTITŘAS, kterou úspěš-
ně organizujeme, a v letošní sezóně 
čeká již na desátý ročník. Sezóna byla 
úspěšná a mnohokrát jsme stáli na 
„bedně“. Zato samozřejmě děkuji 
našim trenérům Simoně Fabiánové, 
Petře Novákové ml. a Lucii Palečkové, 
ale hlavně našim tanečníkům, kteří 
ve svém volném čase trénovali a tré-
novali. Velké poděkování patří i všem 
rodičům, kteří nás podporovali jak při 
tréninku, tak pak na závodním poli. 
Fandili, co jim hrdlo dovolilo . A nic 
by nešlo bez našich štědrých spon-
zorů – Kraj Vysočina, Město Bystřice 
nad Pernštejnem, Peugeot Kopecký, 
Stavofl os s.r.o., Fonorex s.r.o, TS měs-
ta a.s., Wera Werk s.r.o., VOŠ a SOŠ 
Bystřice n.P. a MŠMT. Děkujeme.

Naši nejmenší předškoláci s cho-
reografi í „Listonoši“ vybojovali je-
denkrát 2. a dvakrát 3. místo.

Dě   s choreografi í „Rave in the 
Grave“ vybojovaly jedno 1., jedno 
3. a jedno 4. místo.

Junioři začátečníci s choreografi í 
„Friends“ také bojovali a vybojovali 
jedno 3., jedno 4. a jedno 5. místo.

Co se týká našich ostřílených juni-
orských a dospělých tanečnic, ty le-
tos vystupovaly s choreografi emi „Vo 
prd de“ a „Do you love me“. Jezdily 
s nimi po celé republice a mnohokrát 
stály na místě vítězů. Ale největším 
zážitkem bylo pro všechny fi nálo-
vé kolo Mistrovství České republiky 
MIA, kde si na parketách divadla 
Lucerna v Praze vytančily krásné 7. a 
neuvěřitelné 4. místo. Za což jim ješ-
tě jednou moc gratuluji.

Všem našim tanečníkům děkuji za 
krásné chvilky strávené s Vámi.

Letos Dance style Bystřice n. P., 
z.s. roztančí již jubilejní desátou se-
zónu. Začneme  m, že dne 14. 9. 
2019 v 16:00 oslavíme našich 10 
let. Tímto zveme všechny naše členy, 
sponzory a příznivce do areálu VOŠ a 
SOŠ Bystřice n. P. na menší oslavičku 
plnou tance a zábavy.

Za Dance Style Bystřice n. P., z.s.
Petra Nováková – předsedkyně spolku

Fotbalisté SK Pernštejn Nedvědi-
ce vstupují do nadcházející sezony 
s charita  vní myšlenkou. Rozhodli 
se, že svými góly podpoří provoz 
denního stacionáře Rosa v Bystřici 
nad Pernštejnem, který spadá pod 
žďárskou Charitu.

„Od srpna 2019 do června 2020 
bychom za každou vstřelenou bran-
ku všech věkových kategorií přispěli 
částkou 50 Kč do kasičky, která bude 
umístěná v občerstvení na našem 
domácím hřiš   v Nedvědici. Chtěli 
bychom dennímu stacionáři pomo-
ci získat prostředky na dovybavení 
místnos   především pro klienty 
s těžším pos  žením. Současně bych 
rád upozornil, že do kasičky může 
přispět kdokoliv i z veřejnos   ja-
koukoliv částkou,“ popisuje projekt 

Pavel Vejrosta, předseda klubu SK 
Pernštejn Nedvědice.

„Nápad uspořádat tuto benefi -
ci nás moc mile potěšil. Jsme moc 
rádi, že můžeme naši spolupráci 
navázat s další sportovní organi-
zací. Naši uživatelé jsou fotbaloví 
fanoušci, rádi se o sportu baví, sle-
dují fotbalové výsledky, je to pro ně 
důležitá činnost, která podporuje 
jejich rozvoj v komunikaci a v získá-
vání a navazování nových přátelství,“ 
sděluje Bc. Petra Königová, vedoucí 
denního stacionáře Rosa a nadšeně 
doplňuje: „Moc se těšíme na nově 
vznikající spolupráci a doufáme, že 
nám tato činnost umožní rozšířit 
povědomí nejen o naší službě a její 
potřebnos  .“

Na konci června se v Třebíči ko-
naly další závody družstev Kraje 
Vysočina v kategorii přípravek. Sou-
těžilo se ve čtyřboji (běh na 400 m, 
skok daleký, hod míčkem a člunko-
vý běh) a štafetovém běhu 4 x 60 
m. Prvního svého závodu se zúčast-
nila Míša Halvová (ročník 2013), 
která dokonce porazila i několik zá-
vodníků o několik let starších. Sou-

těžní premiéru rovněž absolvovali 
Tomáš Kopřiva a Nikola Pečinková. 
Oba podali velmi dobré výkony. 
V našem družstvu dále soutěžili 
Arman Brinda, Jan Malaska, Anna 
Malasková a Zdeněk Vejpustek. 
Jednotlivé výsledky všech závodů a 
fotografi e najdete na našich webo-
vých stránkách.   

Za AO SK Jan Illek
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Starší žáci BK Zubři Bystřice n. P. 
na mezinárodním turnaji v Pelhřimově

Tým starších žáků BK Zubři Byst-
řice nad Pernštejnem se zúčastnil o 
víkendu 17. a 18. 8. 2019 hokejové-
ho turnaje v Pelhřimově.  Mladí ho-
kejisté pod vedením trenéra Pavla 
Prudkého měli možnost změřit síly 
s týmy z Jindřichova Hradce, Klad-
na, Pelhřimova, Karlových Varů a 
běloruského Soligorska. Na celém 
turnaji vládla perfektní sportovní at-
mosféra. Zubři bojovali s nasazením 
až do konce turnaje. I přes vysokou 
hráčskou kvalitu všech týmů se na-
šim mladým hokejistům podařilo 
být důstojnými soupeři. Tento tur-
naj byl pro Zubry součás   přípravy 
na nadcházející sezónu a zároveň 

přispěl všem hráčům ke stmelení 
celého kolek  vu. Obrovským úspě-
chem pro mladé Zubry bylo získání 
individuálního ocenění jednoho 
z brankářů, kdy Milan Janeček zís-
kal cenu pro nejlepšího brankáře 
turnaje. Nejlepším hráčem týmu 
byl vyhlášen Michal Straka. „ Děku-
jeme všem rodičům a fanouškům 
BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem, 
kteří se turnaje zúčastnili a podpořili 
tak naše mladé hokejisty. Rádi by-
chom, aby se podobné ak  vity staly 
tradicí, těšíme se na další společné 
hokejové zážitky,“ za BK Zubři Byst-
řice nad Pernštejnem hodno   nad-
šeně předseda klubu Milan Paleček. 
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Příjemné odpoledne s Hradišťanem v Koroužném
V sobotu 27. července 2019 v 

18 hodin se v Koroužném usku-
tečnil koncert hudebního tělesa 
„Hradišťan & Jiří Pavlica“, dopro-
vázeného komorním sborem Alter 
EGO z Bystřice nad Pernštejnem. I 
přes to, že přes den vládlo deš  vé 
počasí, přišlo na koncert 350 lidí a 
při samotném koncertě se krásně 
vyčasilo. Dějištěm kulturní akce se 
stal příjemný prostor zahrady za 
budovou bývalé jednotřídní školy v 
Koroužném, dnes sídlem obecního 
úřadu. Pro návštěvníky koncertu 
bylo připraveno bohaté občerstvení. 
V obci Koroužné se jednalo o první 
akci, kdy byl pozván známý účinkují-
cí soubor. Pořadatel Obec Koroužné 
 mto děkuje panu Marku Slezákovi, 

jehož maminka z naší obce pochá-
zí, za uskutečnění nápadu pozvat 

Tresenská lávka 2019

Dne 20. července uspořádal 
obecní úřad ve spolupráci se sbo-
rem dobrovolných hasičů již tradiční 
desátou Tresenskou lávku. 

Za hojné účas   návštěvníků z 
místní obce i okolních vesnic plnili 
soutěžící atrak  vní úkoly na vratké 
lávce, vedoucí napříč přes vodní ná-
drž. Doménou byla jízda na kole bez 

Závěr července se na Dolním Čepí 
nesl ve znamení příprav na promítání 
již šestého ročníku Putovního letního 
kina Mikroregionu Bystřicko. Na Dol-
ním Čepí však měla tato akce svoji pre-
miéru. Filmová projekce se uskutečnila 
u místního kulturního domu a byla roz-
vržena do dvou večerů, tedy na pátek 
26. a sobotu 27. července.

Páteční projekce byla věnována pře-
devším těm nejmenším z nás – dětem, 
ale promítání nenavš  vily jen ony. Fil-
mem večera byla animovaná komedie 
Coco. Sobotní program byl věnován 

PUTOVNÍ LETNÍ KINO NA DOLNÍM ČEPÍ

staršímu publiku. Promítala se americ-
ká komedie Matky na tahu.  

Oba dva promítací večery se sku-
tečně vydařily. Návštěvnost předčila 
očekávání pořadatelů a počasí přálo 
oběma projekcím. 

Poděkování patří členům SDH Dolní 
Čepí a dalším občanům Dolního a Hor-
ního Čepí, kteří celou akci zorganizovali 
a zajis  li potřebné zázemí pro fi lmovou 
projekci. Díky patří též obci Ujčov a Mi-
kroregionu Bystřicko, kteří akci fi nanč-
ně podpořili. 

Eliška Večeřová

Skončil 6. ročník Putovního letního kina pod záš  tou MA21

k nám soubor Hradišťan a za jeho 
štědrou fi nanční podporu. Příjem-
nou atmosféru i neobvyklý umě-

lecký zážitek nám toho odpoledne 
navodily nejen zahrané skladby, ale 
i doprovodné slovo, kterým hudbu 

proložil umělecký vedoucí tělesa Jiří 
Pavlica. 

organizátoři

pádu do vody nebo přejezd trakaře 
se zátěží.

Soutěžící byli oceněni diplomy a 
malou odměnou. Poté následovala 
tombola.

Úspěšné akci, a to i díky moderá-
toru PaedDr. Zdeňku Pešovi, dodalo 
rámec slunečné počasí.

David Pecina, starosta obce

V letošním roce se konal již šestý 
ročník Putovního letního kina po 
obcích našeho regionu. Jedná se 
již o tradiční letní akci, kterou kaž-
doročně sponzoruje Kraj Vysočina 
v rámci Místní agendy 21, jejímž 
hlavním zájmem je propojení ak-
térů z různých sektorů za účelem 
dosažení udržitelného rozvoje a 
kvalitní veřejné správy. A přesně to 
se nám v tomto případě daří urči-
tě! Do každého ročníku jsou, kromě 
našeho Svazku a jeho obcí, zapoje-
ni také místní podnikatelé a spolky 

zajišťující např. občerstvení nebo 
doprovodný program, pochopitel-
ně i společnos   zajišťující distribu-
ci fi lmů a v neposlední řadě také 
široká veřejnost. Naše letní kino 
letos organizovalo 76 promítacích 
večerů v rámci 32 obcí a místních 
čás   Mikroregionu Bystřicko. Tyto 
fi lmové letní večery zhlédlo více 
než 4 800 diváků v jednotlivých ob-
cích regionu. A že měli diváci z čeho 
vybírat! Na plátnech se vystřídalo 
celkem 27 různých fi lmů, což sice 
není mnoho na takový počet pro-

mítání, ale svědčí to o velké popu-
laritě některých z nich. Největšími 
fi lmovými trháky byly, co se týče 
fi lmů pro dě  , snímky jako Čer   
brko, Coco, Králíček Petr aj., pokud 
jde o fi lmy pro mladistvé a dospělé, 
tak největší ohlasy měl bezesporu 
fi lm Po čem muži touží, Chata na 
prodej, Ženy v běhu, z dalších lze 
jmenovat např. Psí poslání, Úsměvy 
smutných mužů, Matky na tahu, Co 
jsme komu zase udělali a mnohé 
další. Léto roku 2019 bylo tedy pře-
vážně ve znamení fi lmů českých a 

rodinných. Již nyní se všichni může-
te těšit na další letní sezónu, která 
jistě opět přinese spoustu krásných 
fi lmových zážitků. 

Závěrem chci naším jménem po-
děkovat pořadatelským obcím a 
sponzorům této akce, jmenovitě ze-
jména Kraji Vysočina v rámci MA21.

Mikroregion Bystřicko

9
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SATAN CUP A DĚTSKÝ DEN PÍSEČNÉ 
Tře   červencový víkend se v obci 

Písečné nesl v duchu již tradičního 4. 
ročníku nohejbalového turnaje Satan 
Cup a následné oslavy dětského dne.

V sobotu 20. 7. 2019 se 9 soutěž-
ních družstev z různých čás   kraje 
shromáždilo na místním výle  š  . 
Již od rána byla atmosféra pozi  vní 
a přálo nám i počasí. Na předních 
příčkách se umís  la obec Dalečín, 
Hodonín a Bystřice. Všechny týmy 
obdržely hodnotné dary.

Následující den, v neděli 21. 7. 
2019, se od 13.00 hodin konal dět-

ský den. Bylo vytvořeno celkem 
20 stanovišť, kde si mohli i   nejmen-
ší vyzkoušet, jaké to je být hasičem, 
anebo…

Pro dě   i dospělé bylo připraveno 
nejen bohaté občerstvení, ale i ská-
kací hrad a možnost volného zapůj-
čení sportovních potřeb. 

Pořadateli této akce byli přátelé 
sportu a obec Písečné.

Všem zúčastněným děkujeme 
a pevně věříme, že se v příš  ch le-
tech opět setkáme.

 P. Trávníčková

PUTOVNÍ LETNÍ KINO V PÍSEČNÉM

V letošním roce se zahájil již 6. 
ročník Putovního letního kina po ob-
cích regionu. Jedná se o tradiční akci, 
kterou každoročně sponzoruje Kraj 
Vysočina v rámci Místní Agendy 21.

I my jsme se zapojili a začátkem 
měsíce srpna občané Písečného 
strávili tři příjemné večery u fi lmů 
Chata na prodej, Po čem muži touží 

a Čer   brko. Místní zastupitelstvo se 
snažilo připravit stejnou atmosféru, 
jako je v kině. Proto nesměl chybět 
popcorn a k večeru přišel vhod i sva-
řák či teplý punč. Pevně věřím, že se 
našim spoluobčanům výběr fi lmů 
líbil a že si odnesli příjemný fi lmový 
zážitek. 

P. Trávníčková

BENEFIČNÍ KONCERT BAROKNÍ HUDBY 
17. A 18. STOLETÍ

Kostel sv. Michaela ve Vítochově
dne 8. 9. 2019 v 15:00 hod.

Hrají:
Marek Kubát - arciloutna, theorba, barokní kytara
Jan Dalecký - housle, viola
Hana Sklenářová - housle
Petra Sklenářová - housle



RŮZNÉ
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LÉTO V DOMOVĚ KAMÉLIE 
Bystřice nad Pernštejnem Mezinárodní pobyty dě   a mláde-

že nejen v ČR , ale také v zahraničí, 
mají úspěch. Již 30 dě   navš  vilo 
Polsko a 20 dě   Řecko. Letos se nám 
rok opravdu vydařil. Máme velkou 
radost z nových partnerských orga-
nizací našeho spolku a nového přá-
telství mezi dětmi a mládeží našeho 
města a okolí. Poslední Mezinárodní 
pobyt na téma „Fes  val tance” se 
uskutečnil ve dnech 2. 8. – 9. 8. 2019 
v Krzyzowa – PL. Program byl oprav-
du pestrý díky lektorům ze zahraničí 
a účastníků z Polska, Německa, Řec-

Tréninkové a pohybové 
aktivity 

pro rodi e i prarodi e s d tmi  

 
 

Pomocí aktivních her, písni ek, íkanek a cvi ení s pom ckami se rodi e u í, 
jak správným zp sobem rozvíjet motorické schopnosti svého dít te  

a koordinaci t la. Vhodné pro d ti od 2 do 6 let. 
 

Každé úterý 10.00 - 11.00 hod. 
Bližší informace se dozvíte v centru Kopretina Byst ice nad Pernštejnem. 

Zveme širokou ve ejnost. 

Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 

NEZNÁLEK 
Aktivita pro rodi e i prarodi e 

s d tmi  
 

 
 

Aktivity na rozvoj manuální zru nosti, kreativity a podpory efektivní 
komunikace mezi rodi em a dít tem 

  
Vhodné pro d ti od 2 do 6 let 

 

Každou st edu 9.00 - 12.00 hod. 

Bližší informace se dozvíte v centru Kopretina Byst ice nad Pernštejnem. 

Zveme širokou ve ejnost. 

MEZINÁRODNÍ POBYTY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Letní dny si užíváme plnými 
doušky. Naším velkým zážitkem 
byl výlet do nedalekého Dalečína, 
kde jsme mohli strávit příjemný 
den na místním výle  š  , a to vše 
díky vstřícnos   starosty pana Ing. 
Pavla Kadlece. Prvotní bylo nap-
lánovat termín, kdy jsme se všichni 
shodli na pondělí 5. 8. 2019, dále 
jsme si v Křižanově vypůjčili velké 
auto, abychom mohli cestovat i s 
vozíčkáři. Nejdůležitější ovšem bylo 
vymyslet pohoštění. Zvolili jsme 
naložené maso, které jsme si na 
výle  š   ugrilovali. Počasí nám hezky 
vyšlo a to i přesto, že předchozí dny 

nebylo zrovna hezky. Klien   i pra-
covníci si užili příjemný den a my za 
to moc děkujeme panu starostovi, 
který nám půjčil klíče a prostory. 
Na závěr pro Vás mám pozvánku na 
říjen, kdy v rámci „Týdne sociálních 
služeb“ budeme pořádat ve středu 
9. 10. 2019 od 8:00 do 15:00 Den 
otevřených dveří u nás v Bystřici 
nad Pernštejnem. Sídlíme na adrese 
Ant. Štourače 847, 848, hned ve-
dle Polikliniky. Jste všichni srdečně 
zváni. 

Alexandra Ostrá, 
sociální pracovnice 

a vedoucí domácnos  

ka, Španělska, Rumunska, Estonska, 
Slovinska, Ukrajiny, Turecka, USA 
a z České republiky. Celkem 11 zemí 
a 11 řečí. Nespočet lektorů a tlu-
močníků, kterým patří velké díky. 
Další Mezinárodní pobyt nás čeká 
v září na ostrově Thassos v Řecku. 
Těší nás velký zájem o tyto pobyty, 
neboť jsou přínosné hlavně pro naši 
mládež. Již nyní máme termíny na 
rok 2020, o kterých vás budeme včas 
informovat. 

Za For Family.cz,z.s. 
Marcela Dědová
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Okolí Bystřice nad Pernštejnem je ideální pro konání pobytů pro dě   i 
dospělé. Své by o tom mohly povídat dě  , které strávily na dětském táboře 
v Rozsochách druhý a tře   červencový týden. Týdenní pobytový tábor se 
zde konal už druhým rokem. Za táborovým dobrodružstvím se vydalo 29 
dě   v rámci dvou turnusů. Jedním z cílů tábora je podpořit dě   v pohybu 
v přírodě a v souladu s ní. Naší hernou jsou lesy, pole a louky. Kromě toho, 
že většinu času trávíme venku, velkou část tvoří povídání si o tom, co se 
kolem nás děje. Dě   se učí navzájem komunikovat, sdělovat svoje dojmy, 
ale osvojují si i dovednos   důležité pro týmovou spolupráci. Každý týden na 
dě   čekal trochu jiný program! Na prvním turnusu společně s Willy Fogem 
a jeho kamarády procestovaly svět, poznaly jeho krásy a oprášily si svoje 
vědomos  . Na druhém turnusu si dě   užívaly netradiční sportovní hry, za-
chránily tábor od nájezdu banditů a společnými silami doputovaly až k po-
kladu. S organizací Volnočasovky SPORT, z. s. každoročně připravujeme letní 
tábory. Sledovat aktuální informace, podívat se na táborový deníček můžete 
na www.volnocasovkysport.cz. Kraj Vysočina je prostě báječný k trávení vol-
ného času v přírodě!

Hana Pazderová

DĚTSKÝ TÁBOR V ROZSOCHÁCH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. TURISTICKÝ POCHOD VYSOČINOU 
 
 
 
 

 
 

21. září 2019 
(vždy třetí zářijová sobota) 

Start / Cíl:  Kulturní dům Vír 8:00 - 11:00 hod. 
 

Občerstvení bude zajištěno. Startovné dobrovolné.  
K dopravě do Víru můžete použít vlak z Brna, Dol. n. v 6:50 hod., 
Kr.Pole v 7:06, v Nedvědici v 8:05 hod. navazuje bus až do Víru. 

Zpět z Víru se dostanete stejným způsobem v 17:15 hod.  
 

Akce se koná za podpory Obecního úřadu ve Víru. Přijďte se projít 
podzimní Vysočinou a rozhlédnout se z Karasína, Zubštejna  
a Horního lesa. Prohlédněte si Chudobínskou borovici, finalistku  
soutěže Strom roku 2019. Jde se za každého počasí. 
 

http://www.unites.info 
http://www.virvudolisvratky.cz 

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Strážek
Vás srdečně zvou na konání šestého ročníku

S
p

o
n

zo
ři

Program sportovního klání:

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Rozsochy  
Rožná 

Strážek 
Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 

Vír 
Zvole

 
(akce proběhne za každého počasí)

13:00 –  prezence soutěžních družstev
13:30 –  zahájení Her bez hranic
13:45 –  start turnaje
17:30 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Program sportovního klání:

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Rozsochy  
Rožná 

Strážek 
Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 

Vír 
Zvole

 
(akce proběhne za každého počasí)

13:00 –  prezence soutěžních družstev
13:30 –  zahájení Her bez hranic
13:45 –  start turnaje
17:30 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Program sportovního klání:

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Rozsochy  
Rožná 

Strážek 
Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 

Vír 
Zvole

 
(akce proběhne za každého počasí)

13:00 –  prezence soutěžních družstev
13:30 –  zahájení Her bez hranic
13:45 –  start turnaje
17:30 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Program sportovního klání:

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Rozsochy  
Rožná 

Strážek 
Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 

Vír 
Zvole

 
(akce proběhne za každého počasí)

13:00 –  prezence soutěžních družstev
13:30 –  zahájení Her bez hranic
13:45 –  start turnaje
17:30 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:00 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Více na:
 www.regionbystricko.cz
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INZERCE

a nabízíme zajímavé
pracovní pozice

Více na www.adoz.cz/kariera

566 591 911 Svět v pohybu. Svět

Nákupčí

Technolog

Seřizovač

Operátor

Možnosti dlouhodobých brigád

Stále se rozšiřujeme 

+ 

náborové

příspěvky
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MUŽ/ŽENA

F&B MANAŽER A ZÁSTUPCE/KYNĚ 
ŘEDITELE HOTELU

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR PŘIJMEME KOLEGU NA POZICI:

PKS holding a.s.

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

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- zodpovědnost za chod středisek kuchyně a restaurace
- spolupráce s vedoucími středisek a jejich  
 podřízenými při zajišťování chodu hotelu
- komunikace se zákazníky při sjednávání, realizace akcí
- řešení problémů spojených s provozem hotelu
- ekonomické vyhodnocení části F&B, analýzy  
 a následné reporty řediteli hotelu
- realizace pravidelných porad v rámci úseku F&B  
 s pravidelným reportem řediteli hotelu
- aktivní vyhledávání a řízení změn procesů

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- tendenci se seberealizovat
- chuť se rozvíjet a chuť inovovat věci  
 kolem sebe
- spolehlivost, férovost a pracovitost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- podporujeme nové nápady či myšlenky
- dáme Vám volnost pro realizaci  
 Vašich plánů a projektů
- poskytujeme další vzdělávání a školení
- jsme pracovití, féroví a umíme komunikovat
- nabízíme možnost zajistit ubytování  
 a dopravu do zaměstnání
- dostanete kvalitní firemní telefon, notebook

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- minimálně středoškolské vzdělání  
 s maturitou (obor hotelnictví  
 & gastronomie, ekonomiky výhodou)
- praxe v oboru na podobné pozici  
 minimálně 2 roky podmínkou
- nutný aktivní zájem o obor
- manažerské kompetence na vysoké 
 úrovni podmínkou
- být schopen přenést myšlenky  
 v reálné činy

ÚČETNÍ/HO A  
PRACOVNÍKA MARKETINGU 

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR PŘIJMEME:

PKS holding a.s.

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

www.pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- účtování faktur došlých a vydaných
- kompletní vedení pokladny
- evidence a inventarizace majetku
- uzávěrkové operace, kontrola hospodaření  
 hotelu (měsíční rozbory) 
- zpracování podkladů ke mzdám 
- správa hotelového systému ISKAM, zodpovědnost  
 za jeho provoz, údržbu a aktualizaci
- správa hotelového webu, Facebooku, příprava online 
 prezentací, propagačních materiálů a grafiky hotelu

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

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- velmi zajímavé finanční ohodnocení  
 v závislosti na kvalitě odvedené práce  
 a dosažených výsledcích
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- jedinečná příležitost pro seberealizaci

Mgr. Šárka Matyášková

tel.: 727 941 689 
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

UU 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- středoškolské vzdělání  
 ekonomického směru,  
 nebo VŠ vzdělání výhodou
- znalost podvojného účetnictví
- znalost daňových zákonů  
 č. 586/1992 Sb.  
 a č. 235/2004 Sb.
- znalost hotelového provozu výhodou
 



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       27. strana

INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 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

DOMOV PRO SENIORY MITROV, P. O.
Aktuálně hledáme nové pracovníky na těchto pozicích:

Všeobecná zdravotní sestra
Pracovník/ce v sociálních službách (pečovatel/ka)

Nástup možný IHNED, nebo po dohodě.
Pokud Vás některá z uvedených pracovních pozic zau-

jala, bližší informace Vám podá p. Horáková na tel. čísle 
566 591 813, 603 707 214.

Svůj životopis můžete zaslat na email: mzdy@
domovmitrov.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, tel.: 608 065 337

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

NABÍZÍME nebankovní půjčky, rychlé schválení, dohoda 

jistá. Telefon nebo SMS: 737 715 441, 734 170 786

ODŠKODNĚNÍ za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 

100% plnění. Kontakt: 776 222 823, jana.dvorakova@

vaseodskodneni.cz

BI
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INZERCE

379 900

v novém voze ŠKODA KAMIQ

2

PROAKTIVNÍ OCHRANA
CESTUJÍCÍCH PRUHU

AUTO . . . s.r.o.

www.auto-auto.cz

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ


