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OZNÁMENÍ  ÚŘADU PRÁCE ČRKontaktní pracoviště Bystřice nad 
Pern. oznamuje, že bude z technic-
kých důvodů omezen jeho provoz. 

Doporučujeme všem klientům 
vyřizovat své záležitos   mimo 
uvedené dny s omezeným provo-
zem. Ve dnech omezení provozu 

bude zajištěno pouze převze   nových 
žádos   NSD a nových žádos   o evi-
denci uchazečů o zaměstnání.

23. – 24. 5. 2019 
Budou uzavřeny všechny kance-

láře ve 2. patře budovy (dávky pro 
osoby se zdravotním pos  žením, 
příspěvek na péči, podatelna ÚP 
ČR), kontaktní kancelář bude v 1. pa-
tře budovy -  místnost č. 102

30. - 31. 5. 2019 
budou uzavřeny všechny kance-

láře v 1. patře budovy (dávky hmot-
né nouze, státní sociální podpory, 
zaměstnanost), kontaktní kancelář 
bude v 2. patře budovy -  místnost 
č. 103

KOUSÍČEK VARHAN BUDE 
Z BYSTŘICE

O nových varhanách pro pražskou 
katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha jsme informovali v březnovém 
Bystřicku v souvislos   s návštěvou 
Josefa Kšici. I díky tomuto regen-
schorimu od sv. Víta se rozhodlo 
Město Bystřice n. P. zapojit do sbírky 
na varhany jako mecenáš. Částkou 
20 000 Kč zakoupilo píšťalu pro II. 
manuál, rejstřík Quintaton 16´, tón D.

Město tak přispívá k dokončení 
700 let trvající stavby katedrály, sym-
bolu naší vlas  .
 -HJ- 

Věrozvěstův kříž
Možná si někdo všiml, 

že jednomu z věrozvěs-
tů na kašně na náměs   
chybí v ruce kříž. Bo-
hužel zima a mráz se 
podepsaly na soše a 
kříž samovolně upadl. 
Naštěs   se kříž bratrů ze Soluně 
neztra  l a je uschován. V letošním 
roce je plánována v rozpočtu měs-
ta oprava tohoto sousoší, takže se 
v nejbližší době můžeme těšit na 
opravenou sochu.

-red-

Změny v poplatcích za turis  cký 
pobyt míří do fi nále

Poslanecká sněmovna poslala do 
tře  ho čtení vládní novelu zákona 
o místních poplatcích. Návrh zavádí 
nové poplatky z pobytu, které na-
hrazují poplatky za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a také z ubytovací 
kapacity. Nově tedy bude možné za-
vést poplatek jakoukoli obcí bez vaz-
by na přítomnost lázní nebo na zvý-
šený turis  cký ruch. Návrh je reakcí 
na skutečnost, že se výše poplatku 
za lázeňský nebo rekreační pobyt 
neměnila více než 25 let.

Další změna návrhu spočívá v 
přesnějším vymezení osvobozených 
osob a úlev od poplatku ze psů, kdy 
budou nově osvobozeny všechny 
osoby provozující útulky bez ohledu 

na jejich zřizovatele. Současně bude 
nahrazena stávající úleva pro osoby, 
jejichž jediným zdrojem příjmu byl 
starobní, vdovský a vdovecký nebo 
invalidní důchod, úlevou pro všech-
ny osoby starší 65 let a osvobozením 
osob, které jsou držiteli průkazu ZTP.

K novele se sešla celá řada po-
změňovacích návrhů. Předseda 
poslaneckého klubu Pirátů Jakub 
Michálek přišel například s návr-
hem, který by městům umožnil žá-
dat digitální pla  ormy v ubytování, 
aby vybíraly vedle cen za ubytování 
i místní poplatek a odváděly ho 
městu. Podle Pirátů by se díky této 
přenesené poplatkové povinnos   
měl výběr poplatků razantně zvýšit. 

Univerzita třet ího věku 
s velikonočním programem

V předvelikonočním období pro-
běhla v rámci Univerzity tře  ho věku 
další úspěšná a hojně navš  vená akce. 
Dne 16. dubna se v městském muzeu 
konala přednáška na téma „Velikonoč-
ní aranžmá“ spojená s výrobou veliko-
nočních dekorací. V rámci Univerzity 
tře  ho věku byla tato akce zajištěna 
opět ve spolupráci se Zahradním cen-
trem Strakovo, se kterým v této oblas-
  spolupracujeme i v předvánočním 

období. Ze strany paní Evy Munzarové 

se jednalo o velmi zdařilou a pečlivě 
připravenou akci. Pod jejím vedením 
a za pomoci fl oristky paní Evy Zichové 
vzniklo 49 krásných velikonočních de-
korací, které ozdobily o Velikonocích 
interiéry účastníků této akce. Jsme 
rádi, že ze strany seniorů je stále vel-
ký zájem o projekt Univerzity tře  ho 
věku, jehož cílem je vzdělávat a ak  vi-
zovat seniory, podporovat pro-senior-
ské ak  vity a zdravý životní styl. 

 Eva Špatková

Na poliklinice se něco děje?
Město provozuje polikliniku jako 

obchodní společnost města Bystři-
ce n. P. s.r.o., která prostřednictvím 
svých zaměstnanců zajišťuje provoz 
některých zdravotnických služeb v 
oborech pediatrie, biochemická la-
boratoř, rentgen a ultrazvuk nebo 
fyziatrie. Ostatní obory jsou zajišťo-
vány privátními praxemi.

V posledních týdnech se na ve-
řejnos   objevují „zaručené zprávy“ 
nebo spekulace, že provoz labora-
toře nebo rentgenu bude ukončen 
nebo výrazně omezen.
Žádná z těchto zpráv není pravdivá.

Situace nazrála ke změně. Pouze 
byla zvažována další forma. Pone-
chání ve stávajícím schématu nebo 
priva  zace i těchto zbývajících obo-
rů – ovšem s cílem, že bude dodr-
žen plynulý přechod praxí a služby 

budou zajištěny v plném rozsahu 
pro pacienty i pro stávající lékaře na 
poliklinice.

V první řadě byli osloveni současní 
zaměstnanci a byla jim nabídnuta mož-
nost převzít tyto odbornos   do sou-
kromé praxe. V současné době probí-
hají jednání, která by zajis  la následný 
plný provoz priva  zovaných praxí.

Během tohoto roku tedy dojde ke 
změně právní formy poskytovatele 
zdravotní péče v odbornostech: la-
boratoř, rentgen a ultrazvuk, dětská 
ordinace a ordinace rhb.

V žádném případě nedojde k ome-
zení nebo dokonce ke zrušení této 
péče. Dr  vá většina pacientů ani 
nepozná rozdíl v poskytovateli – 
změní se „pouze“ razítko na zprá-
vách z vyšetření.

Karel Pačiska
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Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  

KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KVĚTEN  ČERVEN 2019

Jubilan  

DOLNÍ ROŽÍNKA 

Lékárna 
Tel.: 566 520 638 
Po      7:45 – 15:45
Út    13:00 –  15:45
St          7:30 – 14:30
Čt          7:30 – 11:00
Pá          7:30 – 12:00
Dětská lékařka MUDr. Kroupová 
Tel.: 565 399 010, 
ordinovat bude každou středu  
8:00 – 11:00

ZDRAVOTNICTVÍ

MUDr. Miroslav Prudký
Mobil: 604 188 606

ROVEČNÉ

MUDr. Irena Prudká 
Prak  cká lékařka pro dospělé
Mobil: 608 753 594
E-mail: prudka@ordinaceprudkych.cz 
Ordinační doba: 
Po  7:00 – 12:00 Vír
Út 7:00 – 12:00 Rovečné
St  7:00 – 12:00 Vír
Čt         12:00 – 18:00 Rovečné
Pá  7:00 – 11:00 Rovečné

ÚSMĚVÁČCI

E-mail: usmevacci-PDRP@seznam.cz

LÉKÁRNA U SV. VAVŘINCE
Sobota 7:30 – 11:00

GRANT MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2019

Grantový program pro oblast 

KULTURA 
A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

pro rok 2019 – 2. kolo

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE  20. 5. - 31. 5. 2019

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové programy 
naleznete na webových stránkách 

města Bystřice n. P. 
na h  p: //www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta, 

či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

  6. 12. 2018 Nela Kotoučková
  31. 1.  2019 Amálie Sázavská
ÚNOR 2019
 7.2.  Lucie Kobzová
12.2. Rozálie Svobodová
14.2. Matyáš Jakubec
15.2. Dolores Kachyňová
25.2. Veronika Jana Valová
25.2. Ondřej Sojka
            

KVĚTEN 2019
Cyrilka Štouračová   94 let
Ludmila Fleková  93 let
Anna Brodecká   89 let
Marie Krejčí   88 let
Stanislav Fexa   87 let
O  lie Sví  lová   86 let
Danuše Ambrožová 86 let
Vlasta Jinková   85 let
Drahoslava Kucerová   80 let
Alenka Hlaváčková   80 let
Marie Mikocziová   80 let
Alena Novotná   75 let
Antonín Vejrosta   75 let
Marta Studencová   75 let
Miroslav Kocián  70 let
Jiří Cacka   70 let
Květoslava Vystavělová   70 let
Zdeněk Slouka   70 let

DOPLŇTE SI 
V INFOROČENCE
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Z  rady města

ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

Dne 9. 5. 2019 uplynuly 
dva roky, kdy nás opus  l pan

Pavel ADAMOVSKÝ 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. 5. 2019 uplyne 5 let, 
co nás opus  la naše drahá 

manželka, maminka a babička 

paní Miluše KADLECOVÁ 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

Stále vzpomínají manžel 
a dě   s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 29. 5. 2019 uplyne 
jeden rok, kdy nás nečekaně 

opus  l milovaný manžel, 
ta  nek a dědeček, 

pan Václav STÁREK 

Navždy s láskou vzpomínají 
manželka Marie, Lojzík 

a dcery s rodinami.

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

Poprvé se letos naše obec zapojila do projektu „Čistá Vysoči-
na“. Naším cílem byl úklid komunikací, které vedou kolem naší 
obce. Člověk by nevěřil, co jsou lidé schopni vyvézt a vyhodit do 
přírody. Posbírali jsme nespočetné množství pet lahví, skleněných 
lahví, krabiček od cigaret až po 4 televize, 15 pneuma  k a mnoho 

dalšího. Po skon-
čení úklidu bylo 
pro dobrovolníky 
připraveno drob-
né občerstvení. 
Velmi děkuji všem 
dobrovolníkům, 
kterým nebyl lho-
stejný nepořádek 
v okolí jejich byd-
liště, a přišli nám 
pomoci. 

Vřelé díky. 
Za Osadní výbor 

Bratrušín 
Filipi Helena

Čtení dětem
Stejně jako v loňském roce, tak i 

letos jsme na Dvořiš  ch uspořádali 
dvě „čtení“ v rámci projektu Bystřic-
ko čte dětem 2019, která se koná 
pod záš  tou Mikroregionu Bystřic-
ko. Obě akce se nesly lehce v duchu 
nostalgie a retro stylu.

První nedělní podvečer nám 
zpříjemnily dvořišťské babičky, paní 
Ludmila Kubíková, Miroslava Peško-
vá a Lenka Smolíková. Svojí četbou 
a vyprávěním o knihách, ze kterých 
si buď četly jako malé nebo nyní 
čtou svým vnoučatům, si získaly 
pozornost všech přítomných. Jejich 
milé projevy vystřídalo promítání 
pohádek na promítačce na diapozi-
 vy. Rodiče si zavzpomínali na dobu 

dávno minulou a dě   byly nadšené, 
když si mohly zahrát na dabéry a 
propůjčit hlasy postavám v pohád-
kách.

Přesně za měsíc se konalo druhé 
„čtení“, na které naše pozvání přijali 
manžélé Proseč   s vnukem Matě-
jem Fran  škem. Všem bylo předem 
jasné, že nás čeká povídání a čtení 
o veteránech Tatra a životě s nimi.  
Četby z knihy Co zažily Tatrovky se 
zdárně chopila paní Prosecká, kte-
rou výborně doplnil Matěj úžasným 
přednesem básně z této knihy. Pan 
Prosecký poutavě vyprávěl a trpě-
livě zodpovídal zvídavé dotazy pří-
tomných. Celé rodině velice děkuje-
me za jejich milou návštěvu  a těší-
me se až navš  víme jejich muzeum. 
Stejně tak děkujeme a vážíme si 
ochoty dvořišťských babiček. 

  -KCH-

V úterý 16. dubna proběhla další 
schůze rady města, která tentokrát 
projednávala 24 bodů. Rada nejdříve 
schválila uzavření smlouvy o dílo na 
zhotovení rekonstrukce střechy na 
bytovém domě čp. 915-917 na ul. 
Višňové v Bystřici n. P. za nabídkovou 
cenu 1 028 179,- Kč bez DPH. Poté 
Ing. Miloš Šibor radu seznámil se zprá-
vou o stavu mostů, lávek a propustků 
na území města. Každý rok provádí 
společnost MDS Projekt opakované 
hlavní mostní prohlídky celkem 29. 
objektů mostů, lávek a propustků na 
území města, které jsou ve vlastnictví 
města. Výstupem prohlídky je aktua-
lizace technického stavu jednotlivých 
objektů včetně navržených opatření 
se stanovenou časovou naléhavos  . 
Na základě vyhodnocení byly pro rok 
2019 navrženy na rekonstrukci násle-
dující objekty s alokací peněz z roz-
počtu města. Jedná se o most M04 
v Domanínku a lávku L08 u zahrádek. 
Dále z provozních výdajů na údržbu 
bude opravena lávka L10 v Domaníně 
u rybníka v rozsahu výměny zábradlí 
a pochozích prefabrikátů, případně 
propustek P07 u přejezdu – Háje či 
propustek P06 u Borovinky. Dalším 

blokem v radě bylo již tradiční zřizo-
vání věcných břemen ve prospěch 
společnos   E.ON, což také tradičně 
přednášel Ing. Buchta. Dále radu se-
známil, že na dlouhodobě zveřejněný 
záměr na pronájem prostoru sloužící-
ho podnikání na Vysočanu (prostory 
po bývalém katastrálním úřadu) se 
přihlásila fi rma Houpy CZ s.r.o. která 
by zde prodávala knihy, učebnice a 
jezdecké potřeby. Rada schválila ná-
jemní smlouvu.

Místostarosta Horák informoval 
radu o přípravě projektu „Kozí stez-
ka“, který zahrnuje vybudování na-
učné stezky s naučnými didak  ckými 
prvky, které oboha   a rozšíří znalos   
návštěvníků v oblas   přírody, její 
ochrany a funkce lesa a to v lokalitě 
kopce Hora s možnos   získání dotace 
z Programu rozvoje venkova. Nad  m-
to bodem radní obšírně debatovali 
a shodli se, že záměr a projekt bude 
nutné dopřesnit a dále prodiskutovat. 
Místostarosta dále předložil ke schvá-
lení smlouvu o výpůjčce brusky pro BK 
Zubři a na závěr informoval o výstavě 
„Bystřicko a jeho hosté“, která bude 
uspořádána v prostorách krajského 
úřadu Kraje Vysočina.

Rada také udělila  tul Nositel tradic 
roku 2019 Jaroslavu Janu Marečkovi 
z Velkých Janovic jako nositeli udržová-
ní tradic řezbářství.

Starosta dále informoval radu o pro-
jektu Interreg z fondu malých projektů 
Rakousko – Česká republika. Hlavním 
cílem projektu je společná realizace 
krátkodobého dvoudenního pobytu 
žáků, návštěva partnerské školy s mož-
nos   nahlédnout do výuky a porovnat, 
jak funguje české a rakouské školství 
v praxi. Následně bude zrealizována 
exkurze do skanzenu, řemeslné dílny 
či na trh, kde se žáci setkají s ukázkami 
mistrů různých řemeslných oborů. Na 
české straně pak žáci a jejich pedago-
gové budou svědky a přímými účast-
níky zajímavého putování za řemesly, 
která si sami vyzkouší a vyrobí si vlastní 
výrobek pod vedením mistrů - odbor-
níků. Cílovými skupinami projektu bu-
dou žáci ve věkové skupině 12-17 let.

Ing. Jaroslava Chalupová, jednatelka 
společnos   Poliklinika s. r. o., představi-
la radě návrh na priva  zaci společnos  . 
V současné době je Poliklinika s.r.o. sa-
mostatná společnost, která provozuje 
zdravotnické služby, a to v oborech 
pediatrie, laboratoř a RTG. V pronájmu 

má budovu, která je, včetně součás   
a příslušenství, v majetku města. Tyto 
obory budou fungovat nadále v plném 
rozsahu bez jakéhokoliv dopadu na lé-
kaře či pacienty. Je dohodnuto, že tyto 
obory budou zpriva  zovány současný-
mi zaměstnanci. Rada schválila navrže-
ný postup. 

Ing. Tomáš Straka radě představil 
zahájení přípravných kroků k výstavbě 
„Průmyslová zóna na pozemcích býva-
lého dřeviště uranových dolů - Rožná“. 
Na předběžných jednání bylo dohod-
nuto, že případným nositelem projektu 
by mělo být Město Bystřice n. P. a vyu-
žít možnos   dotace v rámci Programu 
122D21 Regenerace a podnikatelské 
využi   brownfi eldů, které vypisuje Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu a měla 
by zde vzniknout tzv. mikroregionální 
průmyslová zóna pro umísťování men-
ších podnikatelů s dalším možným bu-
doucím rozšířením s ohledem na další 
uvolňování pozemků v rámci ukončení 
těžby uranových rud v dole Rožná.

Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města: h  ps://www.bystri-
cenp.cz/rada.

-red-
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Několik slov k volbám do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. května 2019 od 14,00 do 22,00 hodin a 25. května 2019 od 8,00 do 14,00 hodin 

se na území naší republiky uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Do Evropského parlamentu podalo kandidátní lis  ny celkem 40 poli  ckých stran, poli  ckých hnu   a koalic. 

Místem konání voleb :

ve volebním okrsku číslo 1
je volební místnost - Základní umě-
lecká škola, Nádražní 1300, Bystřice 
nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
418, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 
491, 496, 511, 600, 612, 613, 614, 
615, 624, 629, 639, 760, 765, 906 až 
908, 992
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 
902
v ulici Topolová pro č.p. 532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p. 109, 318, 
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 
588, 644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, Hor-
ní, K Ochozi, K Pernštejnu, Průmys-
lová, Strojírenská, Výrobní

ve volebním okrsku číslo 2 
je volební místnost – Základní umě-
lecká škola, Nádražní 1300, Bystřice 
nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 888 
až 890 
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová pro č.p. 879 až 887 

ve volebním okrsku číslo 3 
je volební místnost – Mateřská ško-
la „Korálky“, Zahradní 622, Bystřice 
nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Ho-
rou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, 
Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na 
Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. 
Štourače, Antonínka, Voldán, Větr-
ná, K Valše, Rácová, Jitřenka čp. 515

ve volebním okrsku číslo 4 
je volební místnost - Kulturní dům, 
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 
962 až 964, 977 až 982

ve volebním okrsku číslo 5 
je volební místnost - Střední země-
dělská škola, Dr. Veselého 343, Bys-
třice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až 
932 , 948, 949 
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 
950 až 954

ve volebním okrsku číslo 6 
je volební místnost – Městské mu-
zeum, Masarykovo náměs   čp. 1, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící

v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
měs  , Tyršova, Luční, Příční, Dr.Ve-
selého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bra-
trská, Cibulkova, Koželužská, Na 
Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
Lužánky
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
501, 502, 585, 586, 589, 849, 853, 
996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 
346

ve volebním okrsku číslo 7
je volební místnost – Dům s pečo-
vatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích : Černý vršek, K Domanín-
ku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, 
Starý dvůr, Za Rybníčkem, U Jeřába, 
Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní čás   Do-
manínek v ulicích Lnářská, K Zámeč-
ku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní dům 
Bratrušín čp. 1101
pro voliče bydlící v místní čás   Bra-
trušín.

ve volebním okrsku číslo 9 
je volební místnost - bývalá škola 

Pivonice čp. 33
pro voliče bydlící v místní čás   Pivo-
nice 

ve volebním okrsku číslo 10 
je volební místnost - bývalá škola 
Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní čás   Leso-
ňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – budova Hasič-
ské zbrojnice Dvořiště čp. 1017
pro voliče bydlící v místní čás   Dvo-
řiště

ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola 
Karasín čp. 38
pro voliče bydlící v místní čás   Ka-
rasín

ve volebním okrsku číslo 13 
je volební místnost - Kulturní dům 
Vítochov čp. 10
 pro voliče bydlící v místní čás   Ví-
tochov.

ve volebním okrsku číslo  14 
je volební místnost - Kulturní dům 
Domanín čp.10 
pro voliče bydlící v místní čás   Do-
manín.

ve volebním okrsku číslo  15
je volební místnost – Motorest 
Rovné čp.  61
pro voliče bydlící v místní čás   Rov-
né a Divišov.  

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (25.5.2019) dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR. 

Voliči musí ve volební místnos   prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem, diploma  c-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svoji totožnost a občan-
ství jiného členského státu například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Neprokáže-li volič uvedené 
skutečnos   stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb sadu hlasovacích lístků. 
Ve volební místnos   obdrží voliči úřední obálku označenou úředním razítkem městského úřadu. Do úřední obálky vloží volič hlasovací lístek volební stra-

ny, které dává svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu. Na hlasovacím lístku pro volby do Evropského parlamentu může volič udělit preferenční hlas 
nanejvýš dvěma kandidátům. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném  skopise, je přetržený nebo není vložen do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací 
lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. 

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve svém volebním okrsku, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Tento voličský průkaz opravňuje voliče volit 
v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky. O vydání voličského průkazu může volič požádat kdykoliv od vyhlášení voleb do EP (od 23. 2. 2019) 
obecní úřad, u něhož je zapsán v seznamu voličů nebo zastupitelský úřad, který jej vydá voliči, který je státním občanem ČR a má bydliště v územním obvodu 
tohoto zastupitelského úřadu

• písemným podáním s úředně ověřeným podpisem
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
• osobně
Příslušný obecní úřad, u něhož je volič zapsán v seznamu voličů nebo zastupitelský úřad mohou nejdříve 9. května 2019 předat voličský průkaz voliči buď 

osobně nebo ho mohou předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Dne 17. května 
2019 je poslední den lhůty, kdy může volič doručit žádost o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu písemným podáním s úředně 
ověřeným podpisem nebo elektronicky do datové schránky. Nejpozději 22. května 2019 může volič požádat osobně o vydání voličského průkazu. 

Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu čle-
nů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební 
komisi.

O možnost volit v místě trvalého bydliště mohou požádat voliči telefonicky na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem tajemníka MěÚ – tel. 566 590 363 nebo 
oddělení správní odboru správního a školství MěÚ, tel. 566 590 334 – paní Holá, tel. 566 590 335 – paní Mar  ncová, tel. 566 590 312 – paní Tvarůžková.

Josef Vojta, tajemník MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - 4
Vážení čtenáři,
měsíčník Bystřicko ve spolupráci s Městským muzeem Bystřice nad Pernštejnem Vás provede bohatou historií řemesel a obchodu v našem městě. 

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

ANTONÍN PROCHÁZKA
obchod národním a galanterním zbožím, Bystřice n./P., čís. 174

RICHARD MUSIL 
železářství, Bystřice n./P., Náměs   č. 2

VLASTA MAZALOVÁ 
modiství, Bystřice n./P., Náměs   14

PFEIFFER JAROSLAV 
obchod krátkým, galanterním zbožím a prádlem, 

Bystřice n./P., Náměs   9

Z vlastních úspor, částečně výpomocí svých rodičů a přispěním 
věna své manželky založil v roce 1905 pan Stanislav Pros  hovský 
v Bystřici n./P. nový obchod smíšeným zbožím. Začínal z nepatrných 
prostředků v malém pronajatém obchodě, v němž se snažil obslou-
ži   zákazníky co nejlépe a úslužným chováním. Dobrým zbožím a 
poc  vos   docílil toho, že okruh zákazníků stále vzrůstal tak, že mohl 
později zakoupi   dům, v němž se obchod nalézal. V roce 1922 pře-
dal podnik svému synovi, nynějšímu majiteli panu Josefu Pros  hov-
skému. Ten se narodil 23. listopadu 1906 v Bystřici n./P., vyučil se 
ve Sternbergu v Sudetengau, kde také pracoval jako příručí, načež 
působil v Jihlavě a ve Val. Kloboukách a konečně i v otcově podniku, 
který v roce 1926 rozšířil o velkoprodej tabáku. V té době obchod 
zkvétal tak, že během 10 roků byl dvakrát přestavován a obchodní 
místnost zvětšována. Velkou oporu měl majitel ve své matce paní 
Cecilii Pros  hovské, která již před  m vedla úplně sama celý ob-
chod, neboť její manžel byl po celých 16 roků nevyléčitelně nemo-
cen a i nyní vydatně vypomáhá v obchodě, který přičiněním celé 
rodiny požívá nejlepší pověs  .

Modiství Vlasty Mazalové v Bystřici n./P. má dobré jméno v celém kra-
ji. Přičinila se o to jeho majitelka, která od začátku se snažila, aby své 
zákaznice v každém směru uspokojila, což se jí také podařilo. Majitel-
ka závodu se narodila 11. března 1914 v Kamenci u Poličky, vyučila se 
v Poličce, načež pracovala v Brně. Později přesídlila do Bystřice n./P, a 
když zjis  la, že toto město má všechny předpoklady pro zřízení modist-
ví, neboť zákaznice byly odkázány na Brno nebo na Nové Město n./M., 
rozhodla se, že zřídí vlastní závod, což také v roce 1941 učinila. Začátky 
byly těžké, neboť měla do podniku pouze vypůjčené peníze, jichž pou-
žila k nákupu zboží a zařízení. Pracovala v podkrovní místnos  , avšak již 
během jednoho roku přesídlila do nových místnos   obchodních na Ná-
měs  . Dnes je závod Vlasty Mazalové dobře vybaven, těší se velké přízni 
zákaznic, které jsou vždy dobře obslouženy apartnímu kloboučky, ať již 
novými nebo přepracovanými, takže po této stránce vyrovná se závod 
plně velkým podnikům tohoto druhu.

Známý závod železářský pana Richarda Musila v Bystřici n./P. je v ro-
dině Musilů již po tři pokolení. Byl založen dědem nynějšího majitele 
Richardem Musilem v roce 1878. Zakladatel se narodil roku 1854 v Rod-
kově u Bystřice n./P. Vyučil se v Jimramově na Moravě. Jako příručí byl 
zaměstnán v Praze, Litoměřicích a Wienu a v roce 1878 se osamostatnil. 
Začínal s málem. Svojí pílí vypracoval obchod na vedoucí místo na celém 
okrese. Nástupcem byl syn zakladatele Richard Musil, který se narodil 
16. června 1888 v Bystřici n./P. Vyučil se v Brně, načež pracoval ve Val. 
Kloboukách, Wienu a jinde. V roce 1912 převzal závod od otce. Nynější 
majitel Richard Musil narodil se 21. května 1916 v Bystřici n./P. Vyučil 
se drogistou, kde také pracoval jako asistent. Láska k železářskému obo-
ru ho však vrá  la v roce 1937 domů, kde o rok později obchod převzal. 
V roce 1941 závod úplně přestavěl, takže nyní se řadí mezi největší od-
borné podniky toho druhu v celém kraji.

Obchod byl založen babičkou nynějšího majitele pí. Marií Veselou 
v roce 1900. Ta jej původně vedla jako trhovectví a spolu se svým manže-
lem jezdívala po trzích. Obchod předala synovi a v roce 1938 převzal jej 
nynější majitel. Obchod je tradicí Pfeiff erova rodu. Pokud se dá sledovat 
již přes tři sta let, příslušníci rodu provozují obchod, přenášejíce jej z po-
kolení na pokolení. 

Obchodní podnik s modním a galanterním zbožím p. Antonína Pro-
cházky v Bystřici n./P. byl založen roku 1914 otcem nynějšího majitele 
p. Antonínem Procházkou st. Původně to bylo jen krejčovství. Zakla-
datel se narodil 27. května 1833 v Bystřici a řemeslu se vyučil ve Wi-
enu. Tam pobyl ještě nějaký čas po vyučení a potom pracoval ve Vyš-
kově a v Přerově. Zemřel roku 1940. Začínal úplně bez fi nančních pro-
středků. Dostal od rodičů šicí stroj, který vlastně tvořil začátek jeho 
pozdější živnos  . Jeho manželka Marie, která s ním spolupracovala, 
pomáhala na vypůjčeném stroji, který později vrá  la, když si mohli 
zakoupi   nový šicí stroj vlastní. Časem se však podařilo vytrvalou a 
houževnatou prací rozšíři   jim obchod o modní a galanterní zboží a 
toto vede podnik dodnes. Většího rozsahu se závod když se jeho maji-
teli nahodila koupě vlastního domu. V tomto je obchod umístěn nyní. 
Syn a dnešní majitel převzal podnik po otcově smr   v roce 1940, když 
se před  m u něho vyučil, absolvoval obchodní školu v Brně a opět se 
do otcova podniku vrá  l. Narodil se 24. srpna 1907. Věrnou pomocni-
ci má v manželce Hedvice. Je velká pravděpodobnost, že i nyní zlstane 
závod zachován rodu.

JOSEF PROSTIHOVSKÝ 
lahůdkářství, Bystřice n./P., Náměs   297 

Zubní pohotovost Zubní pohotovost KVĚTEN - ČERVEN 2019KVĚTEN - ČERVEN 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

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

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

KVĚTEN
  8.5. ORNIDES s.r.o., zdrav. středisko Křižanov, 731 495 380, 566 522  218 
11.5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
12.5. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město  n. M., 739 093 334
18.5. MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63, Žďár  n. S., 731 533 340
19.5. MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63, Žďár  n. S., 731 533 340
25.5. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124
26.5. BLADENT s.r.o., Štursova 111, 592 31 Nové Město n. M., 566 616 904
ČERVEN 
  1.6. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
  2.6. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430

HRÁTKY S PAMĚTÍ PRO VŠECHNY
Dalším rokem pokračujeme v pravi-

delném setkávání při práci s dlouhodo-
bou pamě  , Hrátkách s pamě  . Každý 
měsíc je připraveno jedno téma, kdy si 
skvělá parta na pečovatelském domě 
s vervou pus   do zdolávání nástrah 
lektora. Pominu-li skvělou přátelskou 
atmosféru, která provází každé setká-
ní, musím vysoce hodno  t nasazení, 
pohotovost a mo  vaci, která je vidět, 
protože skupina se schází ve stejném 
složení několik let. Každý rok mezi nás 
přichází jednotlivci, kteří si chtějí vy-
zkoušet cvičení pamě   a co mě těší 
nejvíce, že se zapojují i lidé z okolních 
a obcí a také pečující se svými blízkými.

Setkání je zcela otevřeno veřejnos   

a strach a stud není na místě, každý 
dennodenně používá svou paměť a 
pokud jsou výpadky, ještě nezname-
ná, že utočí demence!

Děkuji skvělým lidem, kteří vytvo-
řili partu a těším na společné setkání, 
moc děkuji pečujícím, kteří při nároč-
né péči využijí společenské setkání, 
aby zabránili izolaci, do které se často 
dostávají.

Poděkování patří také městu Bys-
třici, nejen za podporu projektu, ale 
především za péči o seniory a peču-
jící!

Srdečně zvu k návštěvě. 
Zdeněk Choura, 

lektor a terénní pracovník
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Spolek baskeťáků

 Vážení spoluobčané tentokrát představujeme poněkud jinou zájmovou ak  vitu, která vznikla spontálně bez potřeby ústředí, registrace a dalších admi-
nistra  vních zátěží prostě proto, že to  zúčastněné baví. Podobných skupin funguje u nás také nemálo i když většinou nemají takovou úctyhodnou tradici. 
I těmto zájmovým skupinám tzv. sranda spolkům se chceme věnovat, případně pomoci a  m inspirovat ostatní. Neočekáváme, že činnost těchto spolků 
budou mít všichni tak vzorně evidovanou jako spolek baskeťáků ale to přece není podstatné. 

Rádi bychom  mto vyzvali i ostatní k zasílání svých příspěvků v rozsahu cca 1 strana A4 případně dotazů k činnos   komise na adresu 
spolkybystricenp@gmail.com . Zároveň se omlouváme za chybně uvedenou adresu v minulém čísle.

Za spolkovou komisi Petr Hanzlík 

Hrajeme basketbal již 45 let !!
V roce 1974  Zdeněk Slouka, Mi-

rek Nunvář a  Mirek Špaček sdružili 
okolo sebe kamarády se zájmem o 
basketbal a pravidelně začali hrát 
v malé tělocvičně I. ZŠ (nyní ZŠ 
T. G. M.) 1x týdně.

Je to neuvěřitelné, ale v květnu 
letošního roku basketbalový oddíl  
ukončí 45. sezónu. Řadí se tak zcela 
určitě mezi ryze amatérské oddíly ve 
městě s nejdelší dobou trvání, kte-
rý neprožil a neprožívá žádnou krizi. 
Byly sice náznaky úbytku členů ať už 
z důvodu věku nebo nemoci, ale oddíl 
dokázal mezery vždy zaplnit novými 
členy. V tomto jsme zcela jistě ojedi-
nělý oddíl, který si může vybírat nové 
členy. Při výběru nových členů nehraje 
roli jenom sportovní stránka, ale také 
charakterové vlastnos   jedince, jeho 
zapojení do kolek  vu a spolehlivost. 

 Od začátku se hrálo systémem 3 x 
3 celkem cca 70 minut. Tomuto sys-
tému jsme zůstali věrni do dneška. Je 
zajímavé, že systémem 3 x 3 se hraje 

nově i mistrovství světa a v ČR pla   
pravidla FIBA pro tuto hru. Rozdíl je, 
že se hraje na 1 koš. – nezaměňovat 
se streetballem i když je to podobné.  

Postupně přibývali, a ubývali členo-
vé, ale zdravé jádro zůstalo do dneška. 
Zásluhou dobré přestupové poli  ky 
se nám podařilo zdarma získat volné 
bystřické volejbalisty od roku 1983 – 
Zdenka Vavříčka, Lojzu Boučka, Jirku 
Šenkýře st., Roberta  Kalase, Jardu 
Novotného a Karla Bártu. Tím jsme se 
kvalita  vně značně posunuli kupředu. 

To pla   i dnes, kdy v právě probí-
hající sezóně jsme získali hokejistu 
Lukáše „Šakala“ Nováka, baskeťáka 
Petra Chalupu a Pepu Moncmana. V 
současné době mají 3 hráči více než 
sedmdesát roků/(!), jeden je čekatel 
sedmdesátník, napro   tomu 1 hráč 
je do 20 let, 1 hráč do 30 let, ostatní 
jsou  čtyřicátníci, padesátníci. Ze zaklá-
dajících členů dnes hraje pouze Mirek 
Špaček a k němu můžeme přiřadit i 
Pepu Fialu, který hraje od roku 1977. 
V oddíle jsme měli všechny profese od 
ředitelů přes starosty, radní, učitele, 

dělníky – jediný, kdo nám do dneška 
chybí, je lékař. Žádného se nám dopo-
sud nepodařilo získat. Rozhodně by 
byl přínosem vzhledem k věku členů. 
Všechna důležitá rozhodnu   v oddíle 
řídí Rada starších, která má přiroze-
nou autoritu a její rozhodnu   jsou 
nezvra  telná. Pokladník z této Rady 
starších vybírá členské příspěvky na 
nájem a na dresy.

Náš basketbalový oddíl vede peč-
livě zápisky od roku 1979, i když zpo-
čátku nebylo vše tak podchycené 
jako nyní. Zapisuje se každý zápas, 
před kterým jsou hráči vylosováni do 
mužstev, stanoví se čas a malé pauzy 
na oddech. Zapisují se body každého 
hráče i nega  vní poznatky – sprosté 
fauly, chování. Závěrečné vyhodnoce-
ní je všeobsažné a hodno   každého 
hráče, všechny jeho plusové a minu-
sové zápasy, jak prospěl svému muž-
stvu atd. Toto vyhodnocení probíhá 
vždy v květnu. Za 45 roků nebyla velká 
fl uktuace, oddílem  prošlo  celkem 38 
hráčů, u nichž máme nějaký zápis o 
utkání. Každoročně si při závěrečném 

vyhodnocení dáváme předsevze  , že 
určitě další sezónu se sejdeme znovu. 
Kolik jich ještě odehrajeme, uvidíme. 
Stojí před námi velká výzva - 50 let 
oddílu…

Naše mo  o „Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se a vyhrát“, stále pla  .

Mirek Špaček

Historická tabulka počtu bodů

Současní členové

Zakládající členové

Titul dvacátého čtvrtého ročníku fes  valu Koncert 
národů je spojením dvou úzce souvisejících témat, 
která pro naše publikum zpracoval pár respektova-
ných dramaturgů: britský muzikolog a publicista Tully 
Po  er a profesorka Barbara Maria Willi, všestranná 
múzická osobnost nedílně spjatá s fes  valem téměř 
od jeho narození. Barbara Willi odvíjí dramaturgic-
kou linku od významné dějinné událos  . Zmapuje 
hudební podobu Vídeňského kongresu (1. 10. 1814 
– 9. 6. 1815), jeho koncerty, plesy, představení, hlavní 
hudební aktéry, očekávané premiéry i zákulisní dění. 
Na fes  val byla pozvána výtečná tuzemská a evropská 
smyčcová kvarteta, která přednesou nejzajímavější 
díla jednotlivých národních škol pro toto atrak  vní 
komorní uskupení.

Cena vstupenek 250 Kč / 150 Kč (v Bystřici n. P. do 31. 5. se slevou 50 Kč), 
Předprodej vstupenek: Bystřice nad Pernštejnem – Kulturní dům, Luční 764, v sí   TICKETPORTAL – www.  cketportal.cz
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Excelentní úspěch studenta VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. v celostátní soutěži

Slunná Itálie nás čeká na celý květen 
– stáž ERASMUS+

V kolotoči studentských soutěží 
v odborných dovednostech proběhlo 
další kolečko. Tentokrát nejlepší učňo-
vé soutěžili v dovednostech získaných 
v oboru Opravář zemědělských strojů 
v Novém Strašecí. Celostátního fi nále 
znalostní a dovednostní soutěže se 
letos zúčastnilo 29 odborných škol, 
které do soutěže postavily své nejlepší 
opraváře. Odborná soutěž opravářů 
zemědělských strojů je jednou z jed-
nadvace   soutěží projektu České ru-
čičky. Jeho cílem je propagace řeme-
slné dovednos   a odborné zručnos   
mladé generace.

Od nás se vypravil soutěžit Erik 
Popelka. Důkladná a zodpovědná pří-
prava pod vedením našich zkušených 
učitelů odborného výcviku a učitelů 
teorie se vypla  la. Ve společnos   
soutěžících úzce specializovaných 
škol se Erik ocitl ve velmi silné konku-
renci. Jednotlivé úkoly vyplnily skoro 
celý den. Studen   museli zvládnout 
poznávací a teore  ckou část, jejíž ob-
 žnost se vyrovnala závěrečným uč-

ňovským zkouškám. V prak  cké čás   
se soutěžící potýkali se strojním obrá-
běním součás   zemědělského stroje, 
s opravou velké techniky a drobný-
mi opravárenskými úkoly – motory 
a elektroinstalací.

Erik se stal vítězem s naprostou 
převahou nad všemi ostatními soutě-
žícími! Běžně se rozdíly mezi prvním 
a druhým místem pohybují na úrov-
ni jednotek bodů. Letos Erik zvítězil 
o celých 19 bodů a zaslouženě si tak 
mohl odnést pěkné věcné ceny a pro 
naši školu získal na celý rok putovní 
pohár pro nejlepšího Opraváře ze-
mědělských strojů v České republice. 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
se tak pro příš   rok dle pravidel stává 
pořadatelskou školou této celostátní 
soutěže. 

Erikovi blahopřejeme a velice děku-
jeme za vzornou reprezentaci bystřic-
ké střední odborné školy, za vzornou 
přípravu děkujeme panu Lubošovi 
Němcovi a za doprovod Erika na sou-
těž Pavlovi Dvořákovi.

Střední odborná škola v Bystřici 
nad Pernštejnem byla dlouhou dobu 
úspěšným žadatelem o podporu za-
hraničních stáží. Letos po třech letech 
se nám opět podařilo dosáhnout na 
evropské dotační programy, tentokrát 
v projektu ERASMUS+.

V tomto grantovém programu jsme 
získali 100% podporu pro uskutečnění 
zahraniční stáže 10 studentů a dopro-
vodu do italského Milána na celých 21 
dnů. Po dlouhých přípravách se naši 
studen   na cestu vydají 4. května a 
plánovaný návrat je 26. května. V Mi-
lánu na naše studenty oborů cestovní 
ruch, agropodnikání, opravář zeměděl-
ských strojů a farmář čeká celá plejáda 
úkolů. Farma, která disponuje i pen-

zionem pro svoje návštěvníky, bude 
jejich prvním odborným pracovištěm. 
Mezi úkoly bude zajisté patřit obsluha 
hostů penzionu, práce v pokojích, pro 
farmáře a zemědělce pak práce na po-
zemcích farmy a také se zemědělskou 
technikou.

Cílem stáže je kromě zdokonalení 
odborných dovednos   také procvičo-
vání anglič  ny, která je komunikačním 
jazykem. Deset našich studentů má za 
sebou přípravná setkání s odpovědný-
mi osobami za projekt a všichni se spo-
lečně s paní Mgr. Mirkou Šiborovou těší 
na zážitky v italském Milánu. Určitě vás 
budeme o naší cestě informovat v ně-
kterém z dalších čísel Bystřicka.

Tomáš Krejčí

Tře   místo basketbalistů z gymnázia  
Ve Velkém Meziřičí se konal 12. 3. 

2019 turnaj staršího žactva v basket-
balu na okresní úrovni. Právě sem se 
probojoval náš tým chlapců z kola 
okrskového, kde zvítězil v konkuren-
ci bystřických základních škol. Kluci 
po dvou těsných prohrách a jedné 
suverénní výhře obsadil tře   místo. 
Podrobné informace a fotografi e 

jsou umístěny na webových strán-
kách gymnázia.

Gymnázium reprezentovali: Čížek 
Marek, Ludvík Ros  slav, Proks Ro-
man, Vít Dostál, Janoušek Roman 
a Tomáš, Haluška Mikuláš, Bárta 
Štěpán, Holemý Vojtěch, Steiner 
Ferdinand, Baxant Darek
 Za PK TV Jan Illek
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Já, Baryk a ... noc ve škole 
Již tradičně se dě   v družinách těší 

na páteční večer, kdy budou moci při-
jít do školy přespat a zažít tak školní 
chodby, družinky i své kamarády tak 
trochu jinak. Letošní - celorepublikově 
již 19. Noc s Andersenem - nesla téma 
Andersen známý, neznámý a také si 
připomínala 70. výročí vydavatelství 
Albatros. Tato noc má být pobídkou 
i připomínkou pro čtení knih a inspi-
rací pro malé i velké čtenáře. Pořádá 
se tradičně na počátku dubna, kdy by 
své narozeniny oslavil pan spisovatel a 
pohádkář H. Ch. Andersen. 

My jsme pro své nocování zvolili 
velmi oblíbenou knihu z nakladatel-
ství Albatros - "Já, Baryk" spisovatele 
Fran  ška Nepila. Mnoho z nás, do-
spělých, zná poutavá vyprávění psa 
Baryka v originálním vyprávění pana 

Nepila či oblíbenou kreslenou podo-
bu od Adolfa Borna.

Dě   se při nocování seznámily s 
obojím - slyšely i viděly příhody jed-
noho obyčejného psa v průběhu roku. 
Mimo jiné zjis  ly, že prosinec je měsíc 
studeného kastrůlku, květen zase mě-
síc psích songů a že šlápnout ve tmě 
psovi na oháňku je dost nepříjemné. 

Ve škole bylo po celý večer slyšet 
nejen smích, štěbetání dětských hlás-
ků a rychlé ťapání nožek po školních 
chodbách, ale také klid a  cho při po-
slechu čtení příběhů psa Baryka, při 
kreslení "Barykovských" triček a občas 
i v noci při spánku ... Dě   i paní vycho-
vatelky z družin si společné nocování 
užily a těší se na další společné zážitky. 

Eva Poláchová, ZŠ TGM

Tradiční řemesla na Edenu
Předjaří a čekání na Velikonoce 

sedmákům a osmákům ZŠ T.G. Ma-
saryka zpříjemnila cesta za tradiční-
mi řemesly na Eden v rámci progra-
mu podpory regionálních tradic.

Příjemné průvodkyně si nás roz-
dělily do skupinek a provázely nás 
areálem za jednotlivými  řemesly. 
Žáci se postupně seznámili s těžkou 
prací řezníků, mohli se podívat na 
porcování masa, zkusili si naplnit 
jitrnice a mohli ochutnat i zabijač-
kovou polévku. Potom jsme v pří-
jemném teple restaurace a hlavně 

kuchyně strávili příjemný čas smaže-
ním, zdobením a pojídáním lívaneč-
ků, pod vedením mistra kuchaře a 
za pomoci učňů. 

Nakonec jsme se přesunuli do 
pekárny, kde hřála kachlová kamna 
a všichni si vyzkoušeli pletení jidá-
šů, housek, odvážnější mohli zkusit 
i vánočku. Někomu se dařilo lépe, 
někomu méně. Odcházeli jsme ale 
s pocitem, že každé řemeslo má své 
kouzlo a je důležité nezapomenout 
na odkaz naších předků.

Jana Koscielniaková, ZŠ TGM

Legrace v Rados  

K oslavě výročí narození jednoho 
z největších světových pohádkářů, 
H. Ch. Andersena, se už poosmé při-
pojilo 250 dě   ze ZŠ Nádražní.

Noc nám zpestřil svým vystoupe-
ním známý český ilustrátor dětských 
knih a časopisů, Adolf Dudek, který 
vyprávěl dětem pohádky a vytvořil 
nezapomenutelnou atmosféru. Jako 
obvykle probíhaly dílny čtení, letos 
na téma 70 let od založení Nakla-

Noc s Andersenem
datelství Albatros, jež střídalo spo-
lečné cvičení, tancování či vyprávění 
příběhů. Všichni se hodně těšili na 
noční stezku odvahy, originálně při-
pravenou našimi deváťáky. Odmě-
nou za odvahu byl lístek do tomboly, 
nikdo neodešel s prázdnou. 

Děkujeme všem přátelům školy a 
sponzorům za podporu dětmi tolik 
oblíbené akce. Těšíme se na příště.

L. Chudobová

Na naší škole se stalo tradicí, že 
v každém školním roce navš  víme 
brněnské divadlo. Tato tradice trvá 
již devatenáct let a za tuto dlouhou 
dobu žáci prvního stupně naší ško-
ly měli možnost zhlédnout dětská 
představení v Janáčkově nebo v Ma-
henově divadle. Posledních pět let 
jsme pravidelnými návštěvníky br-
něnské Rados  . I v letošním školním 
roce jsme se do Rados   vypravili. 

Z jejich repertoáru jsme my, paní 
učitelky, vybraly dětem představení 
Praštěné pohádky. Velmi legrační 
zpracování dvou klasických pohá-
dek dě   vtáhlo do děje a vykouzlilo 
jim úsměvy na rtech, jelikož během 
„praštěných“ pohádek zažily spous-
tu legrace. Těšíme se na příš   před-
stavení v Rados  . 

M. Klečková a P. Tomášková
ZŠ Nádražní 615
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Tato jubilejní fotografi e spolužá-
ků 9. A - 9. E třídy ZDŠ v Bystřici n. P. 
školního roku 1968-69 (navštěvova-
lo 140 žáků) vznikla za intenzivního 
pátrání a úzké spolupráce mnohých 
spolužáků při hledání kontaktů ve z  -
žené době GDPR (ochrana osobních 
údajů) i školních fotografi í, kde jsme 
museli vynaložit obrovský díl píle, 
obětavos  , důslednos  , trpělivos   
i osobního nasazení k uskutečnění 
setkání. Za nekonečných 7 měsíců 
odhalení kontaktních údajů, různé 
výzvy a mravenčí pátrací akce po 
ztracených kamarádech, rozeslání 
130   pozvánek a od tohoto geniál-
ního nápadu jsme se dne 6. 4. 2019 
mohli vzájemně přivítat, obejmout, 
mile potěšit se slovy „pozvánka mne 
zaskočila, potěšila, ale také trochu vy-
děsila, ta číslice 50 let je hrozná“. Každé-
mu se vynořily příběhy ze školních lavic, 
vzpomínky, které se odehrály v dobách 
dospívání, na kantory, školní lásky, bo-
hužel i na didak  cké výchovné metody, 
které by dnes asi neprošly – škoda, 
mnohým by to dost pomohlo, ale také 
na zážitky „vyčnívajících žáků“ dnes 
decentně řečeno „hyperak  vní“. To 
vše za přítomnos   ředitele školy TGM 
pana Slámy, který nás velmi ochotně 
provedl nově vybudovanou školičkou. 
Během prohlídky trpělivě odpovídal 
na naše všetečné nostalgické, mnohdy 
i v  pné dotazy s připomenu  m růz-
ných zážitků a scének našeho mládí 
zakončené písní „Beskyde, Beskyde“ za 
doprovodu klavíru pana ředitele. Zde 
bych prezentovala pozdrav od nepří-
tomných spolužáků a hlavně srdečný 
pozdrav a obdiv od paní třídní učitelky 
Niny Pardubické s příslibem pozdějšího 
setkání se!

Druhá část tohoto milého le  tého 1. 
setkání, ta nejdůležitější, proběhla v re-
stauraci CLUB za přítomnos   starosty 
města Bystřice n. P. pana Karla Pačisky. 
Při slavnostním přípitku nás informo-
val ve svém projevu o rozvoji města 

PRVNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ - SPOLUŽÁKŮ PO PADESÁTI LETECH 

za celých 50 let a bylo toho opravdu 
hodně! Pozornost jsme věnovali uži-
tečné informaci o budoucnos   města, 
dále týkající se výstavby domova pro 
starší občany – tak potřebný senior-
ský dům! Svými otázkami jsme dávali 
najevo zájem o proslov, na který bez-
prostředně p. starosta reagoval. Život 
v našem městě nám není lhostejný.

V zaplněné restauraci jsme ztrávili 
pohodové chvíle, provázané příjem-
nou atmosférou v předvelikonočním 
čase, až do nočních hodin. Nutno říci, 
že ke všem novým zážitkům, všichni 
účastníci srazu, kterých bylo cca 90, se 
vzájemně poznali bez rozpaků a nejis-
toty za pomocí připravených jmeno-
vek, viditelně umístěných na oděvu, 
a tak odpadla úsměvná otázka „pro-
miň, nemohu tě poznat, ty jsi kdo“? 
Čas trhnul oponou a ze zajímavých, 
elegantních děvčat jsme maminky, 
babičky, starající se o chod rodiny a 

z roman  ckého žáka je ta  nek, děde-
ček, prostě starostlivý muž „o rodinné 
teplo“. S mnohými jsme se neviděli 
celých 50 let. Sešli se spolužáci oprav-
du z celé republiky i ze Slovenska, zde 
jsem musela řešit ubytování. Pro nás 
všechny to byla radostná událost, 
přátelský přístup, všichni byli báječní, 
každý projevil srdečnou radost, že se vi-
díme. Víte, takové setkání v tomto vyš-
ším věku je o vzájemné podpoře, úctě 
a hlavně dobrou oporou pro mnohé, 
které určitě během života nějaké ne-
štěs  , nebo rány osudu pos  hly – ně-
kdo byl pos  žen dříve, jiný později, ale 
že se hlavně zvedáme a máme znovu 
chuť plnohodnotně žít! Je třeba v tom-
to vyšším věku být k sobě daleko ohle-
duplnější, tolerantnější, empa  čtější 
atd. Setkání si nenecháme vzít, je na co 
vzpomínat – bohužel i na ty, kteří už tu 
mezi námi nejsou.

Co říci závěrem – užijte si to, čím 

déle se od skončení školy sraz koná, 
 m je to pro nás lepší zpráva, je to 

to  ž zpráva o tom, že jsme stále tady, 
že žijeme, že se můžeme scházet, ba-
vit se, tak proč si vše kazit a na srazy 
nechodit. Proto další dohodnuté se-
tkání máme už za rok – repete! Těší-
me se, abychom si dopověděli to, co 
už nebylo možné říci dnes, jak šel čas 
každému z nás. Celé slavnostní setká-
ní máme zdokumentováno na DVD 
a fotografi ích.

Moji milí spolužáci, moc děkuji vám 
všem za krásná, vřelá a děkovná slova 
na moji maličkost při zorganizování 
tohoto srdečného setkání, kde jsem 
opravdu investovala velký díl píle 
a obětavos  , ale nutno říci, že podě-
kování patří hlavně vám, vám všem 
přítomným, bez vás by se toto vřelé 
setkání to  ž vůbec neuskutečnilo. 
Díky, díky.

Dana Sedláčková - Ptáčková

I letos se turisté mohou těšit na Po-
chod srdcem Vysočiny. Druhý ročník je 
plánován na sobotu 18. května. Start 
i cíl všech čtyř tras, které organizáto-
ři pro letošní ročník připravují, bude 
v novoměstském kulturním domě. 
Všechny trasy kromě té nejdelší pa-
desá  kilometrové startují mezi 8 a 
10 hodinou, zájemci o padesá  kilo-
metrovou trasu vyrazí v 6 hodin. Další 
novinkou nebude pouze místo startu 
a cíle, ale také délky jednotlivých tras. 

„Účastníci našeho pochodu se mo-
hou těšit na trasy 7, 15, 30 a 50 km. 
Všechny trasy vedou přes koupaliště, 

Pochod srdcem Vysočiny
Účastníci Pochodu srdcem Vysoči-

ny musí počítat také s drobným star-
tovným. „Je spíše symbolické, na po-
kry   nákladů. Dě   do 18 let 30 korun, 
dospělí 50 korun. Pamatovali jsme 
také na rodinné startovné, což bude 
100 na dva dospělé a dě  ,“ upozor-
ňuje mluvčí novoměstské nemocnice 
Tamara Pecková. 

Pochod srdcem Vysočiny spolupo-
řádá i letos MEDIN, a.s., Nemocnice 
Nové Město na Moravě, město Nové 
Město na Moravě a NF Nového Města 
na Moravě. 

Pochod Srdcem Vysočiny navazu-
je na slavnou Chiranskou padesátku. 
První ročník se konal v květnu v roce 
2018 sobotu. Připraveny byly trasy v 
délce 5, 10, 20 a 50 kilometrů. Právě 
nejdelší trasa navázala na původní 
turis  cký pochod, jehož první ročník 
se uskutečnil v dubnu roku 1968.

tam se odděluje nejkratší trasa 7 km, 
další důležitá křižovatka bude u Hote-
lu Medlov, kde se dělí třice   a pade-
sá  kilometrové trasy.  Trasa 15 km se 
pak odděluje u Podmedlovského mlý-
na,“ říká za organizátory Petr Hladík.

I letos budou k dispozici jak  štěné 
mapy, tak mapy v QR kódu, které jsou 
ke stažení na facebookovém profi lu 
akce nebo na internetových stránkách 
h  ps://pochod.nmnm.cz.  

Trasa 50 km     
h  ps://mapy.cz/s/3p4GZ 
Trasa 30 km  
h  ps://en.mapy.cz/s/3mo94
Trasa 15 km 
h  ps://en.mapy.cz/s/3moaH
Trasa 7 km   
h  ps://en.mapy.cz/s/3modb

Chiranské padesátky se za jeden-
advacet ročníků zúčastnilo 47 412 
turistů. Takového čísla samozřejmě 
první ročník Pochodu nedosáhl, ale 
921 účastníků je víc, než si organizáto-
ři dokázali představit. 

Loňský Pochod fi nančně podpořil 
Kraj Vysočina částkou 40 000,- ko-
run. 

„Konečná bilance prvního roční-
ku Pochodu srdcem Vysočiny je ná-
sledující: trasu dlouhou 5 kilometrů 
absolvovalo 285 lidí, 10 kilometrů 
zvládlo 390 lidí, na dvacítku si troufl o 
214 turistů a na padesá  kilometro-
vou se v šest ráno nakonec vypravilo 
32 statečných a tři psi. Do cíle se vrá-
 lo 28 „padesátníků“. Ti nejrychlejší 

pod Harusův kopec, kde měl první 
ročník start i cíl, dorazili v 14:30 ho-
din,“ vzpomíná  sková mluvčí ne-
mocnice Tamara Pecková. 
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RŮZNÉ

NOSITEL TRADIC BYSTŘICKA, tentokrát z Velkých Janovic

Osmým Nositelem tradic Bystřicka 
byl v letošním roce jmenován Měs-
tem Bystřice nad Pernštejnem a Mi-
kroregionem Bystřicko pan Jaroslav 
Jan Mareček. Titul se mu uděluje za 
udržování tradice dřevořezby a ruční 
práce se dřevem, které k Vysočině 
i Bystřicku neoddělitelně patří, ale 
současně i za práci s dětmi, které pro-
střednictvím akcí MAP II vede ke tvůr-
čí a rukodělné práci.

Následující rozhovor, který s pa-
nem Marečkem provedly pracovnice 
bystřického MAP II, je výs  žnou cha-
rakteris  kou nového nositele tradic.  

Jak jste se dostal k řemeslům, kte-
rá se stala nedílnou součás   Vašeho 
života?

Po více než dese   letech jsem skon-
čil v zaměstnání a rozhodoval se, ja-
kým směrem se budu ubírat. Zvítězila 
práce se dřevem, které jsem se začal 
věnovat naplno.  Myslím, že svůj po-
díl na tom má můj děda, který dělal 
střechy a do teď používám některé 
jeho nářadí a mám schované jeho se-
kery. Také můj táta dříve pracoval na 
soustruhu se dřevem. Tak jsem začal 
pracovat sám na sebe, což byla velká 
výzva, ale hlavně velká zodpovědnost. 
Začínal jsem od nuly, ale s odstupem 
času si troufám říci, že jsem se rozhodl 
správně. 

Často pracujete s dětmi, co konkrét-
ně pro ně připravujete?

Pro dě   připravuji tema  cké bese-
dy a povídání se zaměřením na různé 
druhy stromů, dále na povolání, které 
souvisí se dřevem a se stromy. Spo-
lečně poznáváme formou zábavného 
kvízu stromy podle výřezů dřev, podle 
fotografi í i podle plodů a ovoce. Při 
tom si ještě zahrajeme malé divadlo 
o stromech, dě   si mezi sebou zasou-
těží a vyzkouší své dovednos   při sklá-
dání špalíkových puzzle. Dě   si i něco 
malého dotvoří a odnesou domů.  Je 
toho opravdu hodně. V letošním roce 
připravuji pro dě   novou zábavnou 
hru a další hra zaměřená na postřeh 
a koordinaci je v přípravě. Také kaž-
doročně spolupracuji na programu ke 
Dni země a na Den stromů.

Co nejraději vyrábíte?
To je těžká otázka. Asi bych řekl, že 

mám různá období. Když končí pod-
zim a začíná padat první sníh, pravi-
delně na mě přijde nostalgie a vyřezá-

vám anděly. Přes zimu mám víc času, 
tak mohu dělat lžíce a lžičky, které mě 
hodně baví. Jedná se o ruční práci, ka-
ždá lžíce má jiný sklon, jiný vzor.  Rád 
vyřezávám motorovou pilou, ale kvůli 
zádům jsem musel ubrat. Hodně rád 
tvořím pomocí dlát různé srdíčkové 
misky. Nejraději asi tvořím kostry ryb, 
což je velice časově náročné, ale mohu 
se zde opravdu vyřádit. Ještě bych do-
plnil, z jakého druhu dřeva nejraději 
vyřezávám a zde je moje jednička a 
srdeční záležitost - ořešák královský. 
Z mého pohledu opravdu famózní 
dřevo.

Jaký je Váš nejoblíbenější pracovní 
nástroj?

Zde bude odpověď jednoduchá a 
krátká. Je to určitě dláto. 

Nejpracnější a nejsložitější výrobek, 
který vzešel z vaší dílny?

Začneme nejpracnějším. Jak už 
jsem zmínil, jsou to kostry ryb. Jed-
nou jsem dělal varana na kmeni 
a zde bylo opravdu hodně vyřezávání 
dláty a broušení, takže varan mi dal 
zabrat. Navíc jsem zvolil tvrdé dřevo. 
Byl určen do zahrady. Nejsložitější bylo 
asi prase, přibližně metr a půl velké 
a zákazník ho chtěl jako velkou po-
kladničku. Navíc požadoval, aby do 
prasete bylo z jedné strany vidět, kolik 
je v něm peněz. 

Docela pracné jsou i malé dřevěné 
náušnice, u kterých si většinou ubrou-
sím špičky prstů. 

Čím a komu jste naposledy udělal 
opravdovou radost?

Je to pár dní, co mě oslovila jedna 
zákaznice s prosbou o vytvoření lžíce 
z ořešáku pro novomanžele k svateb-
ní hos  ně. Což znamená, že lžíce má 
v sobě díry, aby si novomanželé svoji 
první společnou polévku náležitě vy-
chutnali. Termín dodání byl poněkud 
šibeniční, ale vše se s  hlo. Lžíce dora-
zila v pořádku a svatba se vyvedla. Ji-
nak se snažím svému okolí, ale hlavně 
manželce, dělat radost každý den.

Co plánujete v následujících týd-
nech a měsících?

Spolupracuji s MAP Bystřice nad 
Pernštejnem a MAP Žďár nad Sáza-
vou, a tak mám před sebou ještě ně-
kolik besed o dřevu. Ak  vně se budu 
účastnit Dnů Země např. v Chrudimi 
a Třebíči. Pokud vše dobře půjde, po-
kusíme se společně s jedním kovářem 
vytvořit společné dílo. V dílně mě če-

kají rozpracované zakázky, kde se asi 
nejvíc těším na opravdu velkou javo-
rovou mísu. V říjnu se již několikátým 
rokem zúčastním akce, kterou pořádá 
Kraj Vysočina - Dny otevřených atelié-
rů, kde můžete zhlédnout velkou část 
mojí tvorby, posedět a popovídat si o 
dřevu a stromech. Takže Vás srdečně 
zvu.

Díky za Vaše odpovědi.

NABÍDKA PRÁCE V CENTRU EDEN
 PANÍ NA ÚKLID 

Na hlavní pracovní poměr přijmeme paní na úklid a zajištění čistoty 
v zábavním a poznávacím centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem (Nový 
Dvůr 318).

Pracovní doba je dle provozu centra, nutná fl exibilita. 
Své životopisy zasílejte na provoz@centrumeden.cz nebo volejte na 

tel.: 731 152 540

Blahopřejeme panu Jaroslavu 
J. Marečkovi k získání ocenění a pře-
jeme mu, aby ho práce se dřevem 
a dětmi těšila i nadále, aby jeho dře-
věné výrobky přinášely nejen užitek, 
ale byly potěchou pro oči a srdce řady 
nových uživatelů a nakonec, aby našel 
řadu pokračovatelů ve svém řemesle.

Za organizátory projektu 
Eva Zamazalová
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ODPOLEDNE PRO SOKOLOVNUBylo to jako sen, vkročit do bystřické 
sokolovny, kde bylo vše úplně stejné 
jako před 45 lety. Ves  bul se starým 
dřevěným pultem, který mi v dětství 
vždy připomínal velrybu, za ním kon-
strukce věšáků s původními háčky, 
tatáž dlažba, totéž světlo pronikající z 
úzkých okének a dělící čistě funkciona-
lis  cký interiér na různě osvětlené šik-
mé pruhy. Prostor svou kvalitou stále 
budící úžas. A navíc, i zvuky byly tytéž 
jako v době mého dětství. Na chodbě 
diskutovala, a to s velkou vervou, sku-
pina lidí, řešících budoucnost sokolov-
ny. Strop i stěny odrážely jejich hlasy 
do úplně stejné směsice jako kdysi. 
Jen výrazný hlas mého otce Jaromíra 
Procházky, kdysi učitele na bystřickém 
gymnáziu, chyběl. Ale potkávala jsem 
jeho žáky. A trochu jej nahradila má se-
stra-dvojče Marta Procházková, která 
cestu do Bystřice v tento krásný, skoro 
letní a bezstarostný den se mnou vla-
kem z Brna podnikla. 

Coby památkářka přispěla do disku-
se větou: „Víte, postup, kdy se hledal 
účel využi   budovy a pak se podle toho 
opravovala, se dnes v památkové péči 
pokládá za překonaný. Dnes se začíná 
 m nejdůležitějším,  m, co hoří. Na 

staré budově se spraví střecha, prověří 
se sta  ka. Pak, během opravy, se účel 
budovy nabídne sám.“ Ještě citovala 
svého kolegu, šestadevadesá  letého 
profesora Stehlíka z Národního památ-
kového ústavu v Brně, kde působí již 70 
let. Ten prý řekl: „Víte, ona si ta budova 

o to řekne sama, co tam má být. Mu-
síme se jen učit naslouchat interiéru.“

Procházím po letech velkolepým, 
nezměněným, jen trošku ošuntělejším 
interiérem. Na pódiu v téměř mrazi-
vém  chu naslouchají návštěvníci fakty 
nabité a pečlivě připravené přednášce 
o historii Sokola z úst Bc. Michala Do-
ležela.

V  pně komplikovanými prostory, 
chodbičkami a schodiš   sokolovny 
prochází živě reagující skupina, co pod-
nikla prohlídku prostorů. Stačí doplnit 
pár obrázků na zeď a bude z toho in-
terak  vní výstava o funkcionalismu: 
zažíváš tento stavební sloh zrakem (sle-
dováním obrázků) i tělem (pohybem v 
auten  ckých funkcionalis  ckých pro-
storech). 

Pokračuji do velkého sálu – příjemné 
pohoštění stmelilo další skupinku lidí, 
baví se, připomínají si minulá setkání, 
plánují společná další. Kolem velkého 
parketu se honí malé dě   – dnešní 
dobrá akce sem „natáhla“ celé rodi-
ny. Dusot malých nožiček na starých, 
trošku rozvrzaných parketách znám. 
Sokolovna byla vždy ideální na dětské 
běhání. Zažila jsem to já a pochopily to i 
dnešní malé bystřické dě  . Nikdo jim to 
nemusel říkat, že se tu báječně společ-
ně běhá. Prostor jim to našeptal sám. 

Jdu dál. Na prosluněné terase s 
úsměvem si povídá další skupinka těch, 
co potřebují k chvíli skoro letní pohody 

Nebýt jenom šedou myší…
Dne 24. 3. 2019 

nás opus  l MILAN 
BADAL. Vychodil 
kdysi školu ve Ště-

pánově a vystudoval gymnázium v Bys-
třici (1975) a knihovnickou fakultu UK 
v Praze (1979), stal se char  stou, kně-
zem (1991), spisovatelem. Byl šéfre-
daktorem Katolického týdeníku (1996-
2003), místopředsedou Rady České 
televize (2003-2009), místopředsedou 
Rady Českého rozhlasu (2015-2016) a 
osobním tajemníkem kardinála Domi-
nika Duky (od 2010). A byl vždycky svůj. 

Každý, kdo nechce uvíznout v šedém 
průměru a chce to tzv. někam dotáh-
nout, musí zůstat svůj, nebát se, stát 
si za svým slovem a svými prioritami. 
I když neoplývá fyzickou silou, jak tomu 
bylo v případě Milanově. Po jeho smr-
  si na internetu najdete, že Badal byl 

knězem, dominikánem, labužníkem 
a humoristou. A že byl kontroverz-
ní. Ovšem kdo za něco stojí, musí 
být kontroverzní! Jeho kontroverze? 
Především v červenci 2016 odsoudil 
v ČT24 islám, prak  cky jej sloučil s is-
lamizmem. Mnozí duchovní se pak od 
něj distancovali. Novináři jeho názor 
označili za hloupý a krátkozraký. I 
část věřících se od něj distancovala, 
religionista Jan Neubauer jej označil 
za „tristně xenofobní, až rasis  cký 
obraz české katolické církve“. Happe-
ning před Arcibiskupstvím pražským 
byl pro   němu veden pod heslem: 
„Kdes to vybádal, Badale?“ 

Kdo chce však být svůj, nemůže vyjít 

se všemi. Ilustruje to rozepře dvou pří-
buzných v hospodě před téměř 30 lety. 
Jeden byl na vrcholu své komunis  cké 
kariéry a měl kvůli tomu mnohé nepřá-
tele. Ten druhý mu to vyčítal a cachral 
se, že on sám vyjde se všemi. „Protože 
seš největší špina!“ usadil jej komunis-
ta. A neměl pravdu? Protože se všemi 
může vyjít jen ten, kdo nemá odvahu 
ani žádné zásady! Musí kličkovat jak 
šedá myška, jen aby se všemi opravdu 
vyšel. Milan Badal takový nebyl!

Ale obhajovat musel ledacos! Třeba 
vstup kardinála Duky (i s Ovčáčkem) do 
Českého svazu bojovníků za svobodu. 
Do spolku velmi svérázného, kam velká 
většina skutečných bojovníků nikdy ne-
vstoupila, ani náš čestný občan V. Kout-
ník. A zrovna do organizace vedenou J. 
Bobošíkovou! Kvůli níž odtud vystoupi-
ly poslední žijící lidické ženy…

Tohle vadilo i Tomáši Halíkovi. A 
tak se staří kamarádi rozešli. Nejhorší 
je, když se člověk dostane mezi mlýn-
ské kameny.

Ale na Milana lze vzpomínat jen v 
dobrém! Byl odmalička jiný, nešel mu 
tělocvik, milovat přírodopis a knížky! 
Už jako školák poznal rozdíl mezi 
Dubčekem a Husákem, a nebál se jej 
vyjádřit! Ze všech spolužáků byl už 
tehdy v poli  ce nejbystřejší…

Dotáhl to ze Štěpánova a Bystřice 
hodně daleko a hodně vysoko! Pro   
šedému, nenápadnému člověku se 
happeningy nepořádají! Přejme mu 
tedy věčný klid!

Hynek Jurman

Žít! Nezírat do mobilů a obrazovek!

NAD OTÁZKAMI VŠEDNÍHO ŽIVOTA - 1
Bystřický publicista, 

jeskyňář a nožíř Ing. 
Ferdinand Šmikmátor 

píše zajímavé knihy, přednáší a rád 
fi lozofuje. Občas přemýšlíme všichni 
o stejných věcech, trápí nás podobné 
problémy a není od věci si poslech-
nout znalce. Osobně se divím lidem, 
kteří svůj denní režim upravují tak, aby 
nepropásli nekonečné seriály v televi-
zi. Každé vteřiny by mi bylo líto! Ale 
může se najít ještě horší průvodce na-
ším životem. Právě o tom dnes hovoří 
Ing. Šmikmátor.

Jak je to s životem televizním a ži-
votem vlastním?

Braňte se vědomě záplavě zby-
tečných informací všeho druhu. Sou-
střeďte se pouze na to, co potřebujete 
pro svou práci a co vás vnitřně oboha-
cuje. Lidský život je příliš drahý, aby byl 
promarněn plytkým sledováním cizích 
životů a bezcenného balastu. Stále 
více lidí naštěs   přichází na to, že sou-
časná praxe není ničím jiným, než plí-
živým duševním odumíráním. Jde to i 
bez každodenního mnohahodinového 
facebučení a můžete  m jen získat.

Aby však člověk mohl být životem 
řádně vyškolen a připraven, musí jej 
auten  cky a bděle prožívat s  m, že jej 
bude mít ve vlastní režii. Cizích režisérů 
je nespočet. Může to být guru, jasno-
videc, kartářka, dominantní kama-
rádka, modla showbyznysu a vůbec 
kdokoliv, kdo bude určitým způsobem 
běh našeho života ovlivňovat a defor-

movat. Lidé, kteří se svým životem ne-
umějí zacházet, jsou snadnou hříčkou 
nejrůznějších nezištných, takzvaně 
duchovně pokročilých dobrodinců, 
kteří je správně povedou. Bohužel 
pouze cestou k bankomatu, aby z nich 
mohli profi tovat. Břímě vlastní odpo-
vědnos   a rozhodování z nikoho nikdo 
nesejme. Proto je velice poše  lé snažit 
se běh věcí korigovat dle jasnovidců a 
kartářek či nakupovat ochranné amu-
lety, protože tak jen marně bráníme 
tomu, abychom dostávali shůry správ-
né signály, které nás mají něco naučit 
a posunout nás někam jinam a výš. 
Není lepší cesty než žít slušně, nikomu 
neškodit a nechat plynout dle čínské-
ho principu „wu wej“ nebo v moderní 
podobě „Let it be.“ Současně je však 
nutné být ak  vní, otevřený a pozorný. 
Ne nadarmo vzniklo burcující rčení: 
„Život je to, co se děje kolem, za  mco 
zíráš do mobilu“.

Ptal se Hynek Jurman

nezbytnou cigaretu. V duchu přistavím 
stolečky a židle v designu 30. let a je z 
toho terasa velkolepé kavárny. 

Vracím se do sálu. Teď vzpomínka 
zintenzívněla. Slyším lahodný, měkký, 
medový zvuk violoncella. To vystupu-
je skupina Akvarteto a skvělá akus  ka 
spodního sálu je inspiruje k supervýko-
nu, jak ostatně ústy Vandy Teochariso-
vé přiznávají: „Cí  li jsme, že se nám tu 
hraje moc dobře. Bylo to dáno  mto 
prostorem a jeho jedinečnou akus  -
kou,“ zní z úst umělkyně. 

Už musíme odjet, čeká nás ještě 
cesta do Brna. S lítos   opouš  m pro-
stor s geniem loci, který svou členitos   
vytváří tak příjemná zákou   inspirující 
skupinky lidí ke společné činnos  . S 
pocitem lítos   z loučení zavírám hlav-
ní vchodové dveře a jsem zachycena 
skupinkou mladých diskutujících Soko-

lů, které uchvá  lo téměř rozbourané 
schodiště, stále však ještě vytvářející 
prostor, který návštěvníky „nechce 
pus  t“, protože se tu na sluníčku tak 
báječně diskutuje – o čem jiném, než 
o Sokolu a budoucnu sokolovny. Vzpo-
mínky, historické povědomí a citová 
vázanost na budovu naší generace 
50+ se v hovoru proplétají s nadšením, 
snílkovstvím, energií, nadějí a ochotou 
jít do něčeho čelem těch mladých. 
Naléhavost odjezdu najednou zapo-
menuta. Sokolovna ještě neřekla své 
poslední slovo. I zde, před svými dveř-
mi, nabízí kvalitní místo k zastavení a 
přítomní diskutéři to cí  . 

Ponechme Bystřickým prostor, kte-
rý sám o sobě tak vybízí a inspiruje k 
tomu, co ve společnos   tak chybí – ke 
kul  vované společné činnos  , k zu-
šlechťování těl a myslí přesně v duchu 
idejí zakladatelů Sokola. 

Olga Pikousová, České Budějovice

Šmikmátorovy nože
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Zajímavé čtení o našem okolí - 5 VESELÍ SE STALO …

Josef Fric (1918–1952) se narodil 
13. února 1918 v Bystrém, a již v le-
tech 1934 a 1935 stanul třikrát před 

soudem. Do 
výčtu jeho pro-
hřešků patřily 
krádeže, zpro-
nevěra peněz 
a tuláctví. Od 
prosince 1936 
do ledna 1938 
již coby plno-
letý znovu sta-

nul před soudem, opět pro krádeže 
a urážku četnictva. 

V roce 1938 odešel Fric z Bystré-
ho a do Prahy, kde se odvděčil své-
mu zaměstnavateli krádeží 2 000 
korun. V září roku 1938 jej proto 
Krajský soud trestní v Praze poslal 
na čtyři měsíce do těžkého žaláře 
zostřeného dvěma posty. Na konci 
30. let už patřil k nepolepšitelným 
pachatelům kriminálních deliktů 
a ocitl se na okraji lidské společnos  .

27. října 1938 opět kradl a dostal 
trest šes   měsíců těžkého žaláře, 
opět s dvěma posty. V květnu 1940 
obdržel trest tří let těžkého žaláře za 
vykrádání obchodů, během něhož 
způsobil škody ve výši 50 000 korun. 
I do jeho života pak zasáhla válka, 
protože místo nástupu do trestního 
ústavu byl odeslán do koncentrační-
ho tábora. Pravděpodobně vystřídal 
Osvě  m (později i Birkenau), Flo-
ssenbürg a jeho pobočku Ansbach, 
odkud v roce 1944 uprchl. Ukrýval 
se v okolí Bystrého, přičemž se měl 
zapojit do odboje v Železných ho-
rách, později i do Pražského povstá-
ní. Tuto činnost dokládal udělením 
„Pamětní medaile za záchranu měs-
ta Skutče“ a diplomy, které potvrzo-
valy jeho přítomnost na barikádách.

Jeho odbojová činnost však byla 
velice svérázná, jak dokládal velitel 
stanice SNB v Bystrém: „...bojoval 
údajně v roce 1945 na barikádách v 
Praze, kde měl v úmyslu využít zmat-
ku a odcizi   nějaký majetek, přičemž 
byl postřelen“. Hrdinný bojovník byl 
tedy postřelen při krádeži! Svědci z 
Bystrého, kteří Frice osobně znali, 
jeho odboj popisovali následovně: 
„...se dostal do styku s par  sány, s 
nimiž se účastnil vyvlastňování ta-
kovým způsobem, že dělal hanbu 
poc  vým par  sánům.“

Po válce se Fric oženil s Annou 
Skoumalovou z Jedlové, jejich souži-
  však bylo oboustranně skandální! 

V letech 1948–1950 byl třikrát od-
souzen pro majetkové delikty. Nako-
nec si 7. března 1950 vyslechl rozsu-
dek na šest let za mřížemi. K výkonu 
trestu byl zařazen do pankrácké 
věznice, konkrétně do pracovního 
útvaru při dole v Kamenných Žeh-
rovicích, odkud již za tři dny uprchl. 
Poté společně s Evženem Kubešem 

vykrádal chaty a obchody, nejprve 
ve středních Čechách, později se 
přesunul na Vysočinu, kde vyloupil 
několik chat, dvě prodejny a nako-
nec obchod Prvoděv ve Žďáru nad 
Sázavou, přičemž způsobil škodu 
39 000 korun. V té době disponoval 
ukradeným občanským průkazem 
na jméno Jan Pro  vný. Fric s Janem 
Heřmanem pak vzbudili podezření 
ve Sněžném a byli 28. dubna 1950 
zatčeni. Okresní soud ve Žďáru n. S. 
udělil Fricovi deví  letý trest, který 
si měl odpykat v Jihlavě. Ale 4. září 
byl přemístěn do vápencových dolů 
v Mořině na Karlštejnsku, odkud po 
čtyřech měsících znovu utekl. 

Vloupal se do chaty poblíž Chlum-
ce nad Cidlinou, kde objevil belgic-
kou pistoli značky FN ráže 9 mm, 
pistoli ČZ ráže 6.35 mm a náboje. 
Počátkem prosince 1951 dorazil do 
Bystrého a navš  vil rodiče. Vzápě   
začala Fricova pro  státní činnost, 
kdy v noci na 4. 12. napadl újezdní-
ho tajemníka Jindru ve Veselí. Až do 
4. února se ukrýval v Bystrém, kde 
v lednu 1952 založil pro  státní or-
ganizaci. Na její činnos   se mělo po-
dílet dalších osm lidí (Jiří Fric, bratr 
Engelbert Fric, bratranec Karel Fric, 
Jitka Bartoňová, Anna Andrlíková, 
paní Kne  ková, Evžen Dosoudil a 
Robert Švec). 

Původně chtěli šířit pro  státní 
letáky, ale brzy naplánovali i sabotá-
že, útoky na funkcionáře KSČ a snad 
i destrukce pomocí trhavin. V lese 
u Bystrého chtěli zřídit tajný bunkr, 
kde se měl Fric s Robertem Švecem 
ukrýt. K životu v ilegalitě zajis  l Ev-
žen Dosoudil přehled skautských 
stopovacích značek a Jitka Bartoňo-
vá šifrovací klíče pro psaní dopisů. 

Plánovaná pro  státní činnost ale 
zůstávala ve fázi příprav. Zato Fri-
cova skupina spáchala od 31. pro-
since 1951 do 13. února 1952 osm 
ozbrojených vloupání do obchodů, 
hos  nce, soukromého bytu a farní-
ho úřadu. Zaměřovala se na tex  lie, 
potraviny, kuřivo, alkohol a hygienic-
ké potřeby. Zčás   vyčíslená škoda 
dosáhla výše 63 000 korun.

Dne 4. února se Fric přesunul 
do obce Jedlová a začal s ak  vní 
přípravou na odchod do zahraničí. 
Bratranec K. Fric, hajný v pohraničí, 
však přechod v zimě nedoporučil. 
Josef Fric a Robert Švec se tedy vy-
pravili na další „pro  státní“ akci v 
Jedlové. Ráno 21. února 1952 zde 
vylákali před dům újezdního tajem-
níka Fran  ška Macků. Ten spatřil 
s pistolemi v rukou dva muže, kte-
ré znal. Začali mu vyhrožovat, bili 
ho do hlavy a vyptávali se na další 
funkcionáře z okolí. Nakonec odešli 
až k Proseči.

Téhož dne v půl jedné odpoledne 
se velitel stanice SNB v Proseči Jan 
Janda vydal domů na oběd a cestou 
na náměs   spatřil dva muže, kteří 
zrychlili krok. Pak už prchali a zahá-
jili palbu. Štábní strážmistr Janda 

střelbu opětoval a zasáhl Švece do 
nohy. Vzápě   sám upadl, což mu 
pravděpodobně zachránilo život, 
protože ho pro  vníci považovali za 
mrtvého. Střelci, Josef Fric a Robert 
Švec, se dali na útěk lesem přes Tou-
lovcovy Maštale do obce Vranice, 
kde se ukryli na statku Emila Vávry. 
Zde pak byli bez odporu zatčeni. Při 
osobní prohlídce u nich příslušníci 
Bezpečnos   nalezli pistole, granáty, 
dalekohled a mapy. 

Fric byl odvezen na stanici SNB 
v Boru u Skutče a ještě tentýž den 
do věznice KV StB v Pardubicích. 
Prodělal několik výslechů, na jejichž 
základě zatkli řadu dalších osob 
a 7. března 1952 bylo vypracováno 
trestní oznámení na jedenáct lidí ze 
skupiny nazvané „Anna“. Proces se 
konal 19. a 20. března v poličské so-
kolovně, předsedou senátu byl JUDr. 
Vojtěch Rudý. Soud shledal J. Frice 
vinným z trestných činů velezrady, 
pokusu o vraždu, rozkrádání majet-
ku a krádeže. Odsouzen byl k trestu 
smr   a propadnu   jmění. Ostatní 
vyvázli s tresty od 15 do 24 let vě-
zení, pokutami od 10 do 50  síc 
korun a propadnu  m jmění. Žádost 
o milost byla 11. dubna 1952 zamít-
nuta, zrovna tak milost u prezidenta 
republiky. 

Josef Fric byl přemístěn z Chrudi-
mi do pankrácké věznice, kde prožil 
poslední dny před popravou. Zemřel 
na pankráckém popraviš   28. červ-
na 1952 v 5:20 ráno.

K jeho rehabilitaci došlo nejdříve 
v r. 1991, kdy Krajský soud v Hrad-
ci Králové zrušil výrok, týkající se 
velezrady, ale ponechal v platnos-
  rozhodnu   k pokusu o vraždu. 

V roce 1994 zrušil stejný soud i tato 
usnesení. Fric páchal převážně kri-

minální trestné činy a jeho dva úto-
ky na újezdní tajemníky společně se 
střelbou na příslušníka SNB se sku-
tečně staly. Skutečné mo  vy Josefa 
Frice jsou jen těžko odhalitelné, šlo 
zřejmě o patologického zločince, 
který nekonfl iktní styl života odmí-
tal...

Jeho osoba dodnes vyvolává váš-
ně a ještě v roce 2018 jsem se setkal 
s názorem, že žádný útok na Jindru 
nebyl, že Fric byl estébákem, kte-
rý nebyl popraven, ale naopak ho 
v osmašedesátém vyznamenali jako 
partyzána. Což je ovšem vylouče-
no… Podobným výtečníkem byl ve 
stejném regionu i Josef Matouš alias 
Bezzubý Pepek (1921–1953). Ten se 
také v odboji neprojevil statečným 
činem, loupil za války i po ní, poznal 
důvěrně kriminál, lákal vesničany 
do pas   a skončil na komunis  cké 
šibenici. Čtrnáct měsíců po Fricovi. 
Na rozdíl od něj však Fric zřejmě se 
státní bezpečnos   vědomě nespolu-
pracoval, své známé do věznic nena-
háněl. Jenom kradl, loupil a zaútočit 
byl ochoten na kdekoho… 

 (pokračování příště)
Hynek Jurman

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 46

Sgrafi ta v bývalém Čemolenu
V Domanínku byla do poloviny 90. let v provozu  rna lnu. Na hlavní bu-

dově byla vytvořena v brizolitové fasádě dvě sgrafi ta. První má kruhový 
tvar a na rudém podkladu je v něm 
vyvedeno žluté psací písmeno „L“ 
a modrý kvítek lnu. Druhé sgrafi to 
představuje bosou ženu v pracov-
ním oděvu, s šátkem na hlavě. V pra-
vé pozdvižené ruce drží svazek lnu. 
V rohu je signatura „PK“ ak. malíře 
Pavla Kopáčka (1923-1996), známé-
ho krajináře, který maloval i vystavo-
val také v Bystřici n. P. Do Domanín-
ku často dojížděl. 

Hynek Jurman

Šifrovací mřížka

ŽIVOTNÍ PERIPETIE 
JOSEFA FRICE
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
 9.

Pro zpříjemnění jarních dní nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nově zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Ahmad Rana Ženám snít zakázáno
Bauer Jan O trůn i o život
Bauer Jan Spiklenci obruče a kladiva
Bi  nerová Mar  na Čas motýlích křídel
Doležal Miloš Čurda z Hlíny
Fábera Jaroslav Rozhledny České republiky
Gregory Philippa Tři královny
Koper Slawomir Tajnos   a skandály starověku
Moreira Veronika Má paní
Preston Douglas J. Faraonova šifra
Rodinová Kateřina Předení vlny na kolovrátku a na vřetánku, 
 aneb, Cesta vlny od ovečky k přadénku
Serno Wolf Potulný apatykář
Silva Daniel Ta druhá žena
Valmorbida Elise Madona z hor

Knihy pro mládež:
Ciprová Oldřiška Terka a bláznivá úča
Moost Nele Havran Nezbeda. Všechno je moje!
Němeček Jaroslav Velké dobrodružství Čtyřlístku
Scheuering Erika Nejhezčí příběhy o zvířátkách
Socha Radomír Skřítek Křesadýlko a jeho neobyčejná dobrodružství
Stará Ester A pak se to stalo!
Zadinová Radka Údolí  cha
Žáček Jiří Jak se chodí do světa

Dvě příjemná a poučná dopoledne se známým 
ilustrátorem Adolfem Dudkem

V pondělí 25. března 2019 proběhla akce s názvem „Nehulíme – kres-
líme“, která byla určena pro žáky 6. ročníků bystřických ZŠ. Setkání s ilust-
rátorem pro žáky 3. ročníků ZŠ „Malování pro dě  “ se uskutečnilo v pátek 
5. dubna 2019. Toto vystoupení měly možnost zhlédnout také dě   ze ZŠ Vír. 
Akce, kterých se zúčastnilo téměř 180 dě  , byly realizovány v rámci projek-
tu Mikroregionu Bystřicko „Bystřicko čte dětem 2019“ za fi nanční podpory 
Kraje Vysočina, společnos   E.ON, časopisů Dráček a Šikulka. 

Na kole do horských vesnic Ázerbájdžánu
Další milé setkání s cestovatelem Radomírem Čížkem se uskutečnilo 26. 

března 2019. Poutavé přednášky doplněné množstvím fotografi í a několika 
videi se zúčastnilo téměř 60 posluchačů.

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

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

Můj domov

Můj domov je nejkrásnější místo, jaké si mohu představit. Leží v kra-
ji Vysočina. Je to malá vesnice, která se jmenuje Dolní Libochová. Její 
jméno prý vzniklo podle chovů včel. Jsem rád, že bydlím na vesnici, kde 
je navíc velký rybník. Náš dům stojí o samotě a kolem je spousta místa. 
Kousek od domu teče řeka. Znám tam každý kámen a vím, ve které růni 
hledat ryby. V létě slyším i ve svém pokoji, jak otevřeným oknem šumí 
splav. Na jaře, když taje sníh, je to spíš ale zlověstný hukot.

V domě bydlím s rodiči a bráchou. Máma si někdy stěžuje, že je odtud 
všude daleko a že tu má málo známých lidí. Mě to ale nevadí, hlavně že 
je tu hezky.

Na druhém konci vesnice bydlí babička s dědou, kteří mají loveckého 
psa Wikyho, ale my mu říkáme Viktor. Mají tam i další zvířata, napří-
klad: kachny, slepice, králíky atd.

Doma máme v přízemí obývací pokoj a jídelnu s kuchyní. Když máma 
vaří, voní z kuchyně její vynikající rajská, která chutná tak výborně je-
nom doma. V poschodí mají táta s mámou ložnici a my s bráchou poko-
jíčky. Můj pokoj je místo, kde je mi dobře. Je tam vždycky krásně teplo 
a útulno. Někdy taky ale docela nepořádek, a to se potom rodiče zlobí a 
musím uklízet, ale máma mi většinou pomůže. Je zvláštní, že když se 
odněkud vracím, vždycky se těším na svoji postel. Těším se na rodinu, na 
kamarády, na místa která znám, a kde je mi s nimi dobře. 

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme deváté pokračování seriá-
lu dětských soutěžních literárních prací. Postupně jsou zveřejňovány práce 
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů se nyní přesouváme ke „spiso-
vatelům“ z věkové kategorie 12–15 let. Dnes uveřejňujeme práci dvanác-
 letého Miloše Fice ze ZŠ Strážek, který v letošní soutěži obdržel 3. místo 

s názvem, Můj domov. 
Práce není redakčně upravována. 

Miloši, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať je Tvůj domov stále 
oázou klidu, pohody a blízkých.

Mikroregion Bystřicko
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Noc kostelů na Zelené hoře
Vážení příznivci Akvarteta a klasické hudby, dovolujeme si vás pozvat na 

Noc kostelů na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou konanou 24. 5. 2019. 
V 19:00 hod. si budete moci vyslechnout úvod o architektonice a historii 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Ve 20:00 hod. zazní Stabat Mater 
českého mistra Jana Kř  tele Vaňhala. Tato zřídka uváděná skladba nesoucí 
ještě mnohé rysy doznívajícího baroka, jak bylo v této době zvykem kompo-
novat, umocní dojem ze stavby a ze slohu San  niho barokní go  ky. 

Na koncertě vystoupí ženský pěvecký sbor Akordum z Prahy za dopro-
vodu bystřického souboru Akvarteto. Sólového sopránového partu se ujme 
renomovaná sopranistka Mar  na Macko, profesorka konzervatoře v Kromě-
říži, která již v minulos   na tomto místě několikrát vystupovala. Altového 
partu se chopí čerstvá absolventka Pražské konzervatoře a vítězka pres  žní 
mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech Monika Machovičová. Di-
rigovat bude Ondřej Kunovský, rovněž posluchač Pražské konzervatoře. 

Více se dozvíte na www.akvarteto.cz
Srdečně zve Akvarteto
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PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ 
BYSTŘICKÉ FOTOGRAFY

Zdeněk Pelikán 
(30 let, pracuje v TE Connec  vity Kuřim, žije v Bystřici n. P.)

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.

1. Jak se vlastně stalo, že jsi začal 
fo  t?

Ani vlastně nevím, jak se to stalo. 
Bylo mi asi 17 let, když taťka pořídil 
domů náš první digitální fotoaparát 
(tehdy ultrazoom Panasonic FZ7). 
Mimo jiné má ho stále doma a po-
řád s ním fo  . Od té doby jsem se 
s fotoaparátem tak nějak oťukával na 
různých oslavách a rodinných akcích. 
Postupně jsem zjišťoval, že mě foce-
ní opravdu baví. Zachy  t jedinečnost 
okamžiku v jednom snímku se mi 
opravdu moc líbilo a líbí dodnes. Rád 

na to okouzlení po letech vzpomínám. 
Řekl bych, že rodiče můj zájem těší a 
jsou hrdí na moje úspěchy. V podstatě 
mě k tomuto koníčku dostali oni, pro-
to jim za to moc děkuji.
2. Snažil ses studovat nějakou odbor-
nou literaturu o fotografi i, chodíš na 
výstavy?  Jaké fotky se Ti líbí?

Bohužel jsem žádnou literaturu 
nestudoval, i když jsem si něco málo 
domů nakoupil. Pořád si říkám, že si 
udělám čas.  Na výstavy nechodím, 
spíše se o fotografi e zajímám na in-
ternetu.  Zde se člověk ledacos naučí, 
popřípadě se i poučí. Existují různé 
webové stránky a skupiny na Face-
booku, které se zabývají rozborem 
a kri  kou, ať už po obsahové nebo 
technické stránce. Mám moc rád čer-
nobílé fotografi e a fotografi e spíše 
reportážního charakteru. Nestrojené 
momentky mám nejraději.
3. Kde hledáš inspiraci? Baví Tě fo  t 
krajinu, dynamické událos   nebo ra-
ději portréty apod. ?

Mou hlavní inspirací je momentál-
ně náš dvouletý syn. Dostávám se díky 
němu do světa fotografi e rodinného 
portrétu. Samozřejmě fo  m i nějaké 
dokumentární fotky, abych zmapoval, 
jak roste. Dříve jsem hodně fotografo-
val přírodu a architekturu, asi z něja-
kého ostychu fo  t lidi. To už naštěs   
přešlo. Teď se momentálně snažím 
dohnat mezery v portrétní fotografi i. 

Velkou inspirací je mi v tom hlavně in-
ternet a také metoda pokus omyl. 
4. Co je Tvým „fotografi ckým snem“, 
co a kde bys rád fo  l ?

Vyhrát Czech Press Photo… ale 
budu skromný, stačí mi to, co dělám 
teď. Focení je pro mne koníčkem a 
tou nejlepší zábavou na odreagování. 
Pořád je co se učit a kam se posouvat. 
Pokud se někdy podaří a budu si foto-

grafi í trošku vydělávat - alespoň na tu 
techniku, protože je to docela náklad-
ná záležitost, budu spokojený. Vlastně 
když tak nad  m přemýšlím, už jsem 
takové Bystřické Press Photo vyhrál. 
Každoročně se to  ž účastním foto-
soutěže Bystřická Zrcadlení, v níž se mi 
letos podařilo vyhrát v kategorii Lidé a 
dálky první místo. Moc si toho cením, 
je to můj doposud největší úspěch.

Rozhovor připravila J. Michálková

For Family.cz, z.s. pořádá Mezinárodní pobyt dě   a mládeže v Polsku. 
Termín pobytu je od 1. 7. – 9. 7. 2019 v Krzyzowe v PL. Projekt pod ná-
zvem ,,Mír začíná u mě" je pro dě   ve věku 12+ max 18 let. POZOR!!! 
Deví  denní pobyt s celodenní stravou formou švédských stolů, pitný 
režim, workshopy lektorů ze zahraničí pouze za 3.200,- Kč. Odjezd a pří-
jezd z Bystřice nad Pernštejnem. Bližší informace na mob.: +420 732 
302 998, nebo na e-mail: forfamily.cz@seznam.cz, Info@forfamily.cz, 
marcela.dedova@seznam.cz.

Za tým For Family.cz,z.s. Marcela Dědová

Mezinárodní pobyt dě   
a mládeže v Polsku

Projekt zahrada Domov Kamélie 
Bystřice nad Pernštejnem

Jistě si většina z vás pamatu-
je, že v prostorách, kde nyní sídlí 
Domov pro osoby se zdravotním 
pos  žení (DOZP) v Bystřici nad 
Pernštejnem, stála Mateřská ško-
la Korálky. Školka byla již v nevy-
hovujícím stavu, a proto byl poze-
mek nabídnut k prodeji. V rámci 
transformace tento pozemek za-
koupil Kraj Vysočina. V průběhu 
roku zde vyrostly nové budovy. 
K budově patří i krásný kus za-
hrady. Nyní se chceme zaměřit 
na realizaci projektu, který nám 
jako sponzorský dar vypracovala 
Ing. Eliška Špačková. Za to jí moc 
děkujeme! V projektu se v první 
řadě počítá se zpevněním trav-
natých ploch tak, aby se propojily 
domácnos   s úsekem terapií. To 
je hodně důležité, protože klien-
tům, kteří používají vozík, se po 
trávě pohybuje špatně. Dále jsou 
naplánované bylinkové záhonky, 

ovocné záhony, vyvýšené záho-
ny… Je toho zkrátka hodně. Slečna 
Špačková se řídila našimi přáními, 
která jsou přímo na míru našim 
klientům. Vytvořila i relaxační mís-
ta, kde budou lavičky, mlhoviště, 
kde se mohou klien   osvěžit. Nyní 
jen získat fi nance, abychom mohli 
celý projekt zrealizovat najednou. 
Pokud byste měli zájem a chtěli 
projekt vidět je k nahlédnu   u mě 
v kanceláři. Můj kontakt naleznete 
na adrese: www.domovkamelie.
cz. Ráda Vás uvidím. Kdybyste 
měli zájem přispět, můžete tak 
učinit na Konto Simonka, zde při-
pojuji odkazy: 
h  p://www.kontosimonka.cz h  -
ps://www.facebook.com/kontosi-
monka/?modal=admin_todo_tour. 
Budeme vděční za jakýkoliv pří-
spěvek. 

Alexandra Ostrá, 
soc. pracovnice a ved. domácnos  
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Už 13. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří 
zemí začal pod názvem Za krásou a poklady 1. května 2019. Tento-

krát účastníci procestují větší kus Vysočiny, nasbírají razítka, odpoví na otázky a 
budou se těšit na výhru. Dnes představujeme první 
tři zastavení.

Zlatá studna v Baldě (razítkuje TIC Polička), leží 
na katastru Stašov, kaple ale na katastru Jedlová. 
Nejlépe se tam dostanete po silnici z Jedlové do 
Pomezí.

V 17. stole   na Baldě při hledání zlata objevili 
pramen minerální vody, u kterého pak zásluhou 
hrabat Hohenembsů vyrostly malé lázně (1748) a 
mariánská kaple. Brzy k nim přibyl i zámek, který 
sloužil k občasnému pobytu vrchnos   až do roku 
1869, kdy došlo k jeho adaptaci na veřejný lázeňský 
dům.

Na sklonku války ovšem lázeňské budovy zpustly natolik, že v letech 1946–
1947 musely být některé z nich zbořeny (bývalý zámek). Brzy na to byly zrušeny i 
samotné lázně. Na Baldě dosud stojí poutní kaple Panny Marie Sněžné, kamen-
ný kříž se sochou Krista (1884) a zakrytá studna. 

Úkol: Opiš letopočet nad vchodem do kaple.

Železné kříže ve Sněžném (razítkuje Hotel Sněž-
né). Katolický kostel sv. Kříže ve Sněžném vznikl pře-
stavbou staršího v l. 1753–1755. Dříve se kolem něj 
pohřbívalo a dodnes se zde zachovala řádka litých 
i kovaných křížů. Ten největší připomíná Jindřicha 
Jetela (1768–1848), jenž působil ve slavných železár-
nách v Novém Jáchymově na Berounsku a nakonec 
pozvedl slévárenskou výrobu v Kadově, kde i zemřel.

Úkol: Spočítej železné kříže před kostelem ve 
Sněžném.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (razítkuje TIC San  ni tour). 
Barokně-go  cký kostel s unikátním půdory-
sem a bohatě zdobeným interiérem patří k 
nejvyhledávanějším českým turis  ckým pa-
mátkám. Autorem stavby je slavný český ar-
chitekt s italskými předky Jan Blažej San  ni-
-Aichl. Ceněn je především nápaditě řešený 
vzájemný průnik jednotlivých útvarů, čisté 
geometrické linie a dynamika celé stavby, 
která jakoby popírala obrovskou váhu použitého zdiva. Opakuje se zde sym-
bolika čísla 5. Kladen je důraz na mys  ku tvořenou působením pronikajícího 
slunečního světla, která dodává celé stavbě nevšední kouzlo. Zelená hora je 
tak výjimečná, že byla v roce 1994 zapsána do pres  žního seznamu Světového 
kulturního dědictví UNESCO.

Úkol: Uveď počet vchodů přes ambity do areálu Zelené hory.

Akci pořádá už tradičně Město Bystřice n. P., konkrétně pracovníci info-
centra. Žďárský deník mylně uvedl, že pořadatelem je Mikroregion Bystřic-
ka. Těšíme se zase na Vaši účast, vyrazme za krásou a poklady!

Hynek Jurman

S VODOMILEM POTŘINÁCTÉ - 2Sbor Alter Ego zažil v Plzni Gospel 
(až) na dřeň 

Přijmeme do trvalého pracovního poměru:

Nádražní 1401, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

e-mail: info@aquaplastik.cz
Bližší informace:

technického referenta

tel. 725 300 548

Požadavky: - dobré komunikačn  schopnosti
- samostatnost, odpovědnost
- znalost PC na uživatelské úrovni
- schopnost se dále profesně vzdělávat
- řidičský průkaz skupiny B

Poslední tři březnové dny byly 
pro nás - členy bystřického komor-
ního sboru Alter Ego neopakova-
telným zážitkem. Zúčastnili jsme se 
celovíkendového workshopu v Plzni 
nazvaného Gospel až na dřeň. Ze 
všech 90 účastníků workshopu, kteří 
se sjeli z různých koutů republiky, se 
stal během krátké doby velký pěvec-
ký sbor. Zkoušelo se od pátečního 
večera až do nedělního odpoledne, 
což byla pro většinu z nás nová zku-
šenost – zpěvem jsme se budili a 
se zpěvem i usínali. Našimi lektory 
byli David Daniel z Londýna a Ruth 
Waldron, původně také z Londý-
na, v současné době ovšem žije v 
Norsku. Oba jsou vynikající zpěváci, 
dirigen   a skladatelé. Vedou gospe-
lové pěvecké sbory, spolupracovali 
např. se Stevie Wonderem nebo s 
Andrae Crouchem. Neskutečnou 
energií, odhodlanos   a op  mis-
mem nás dokázali doslova strhnout 

do víru černošské gospelové hudby. 
Učili nás, jak má sbor dobře a efek-
 vně pracovat, aby byl schopen po 

dvou dnech trénování předvést vý-
kon na pódiu. Celá akce vyvrcholila 
nedělním večerním koncertem, je-
hož výtěžek - více než 53 600 Kč byl 
věnován Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně. Zúčastnili jsme se tedy 
akce, která nejenže nás nadchla, 
ale zároveň pomáhala tam, kde je 
potřeba. Atmosféru workshopu 
dostatečně vys  hují naše reakce: 
…opravdu silný zážitek, tu energii 
v sobě cí  m ještě teď… perfektní 
a obohacující víkend, který předčil 
všechna má očekávání…ty písničky 
mi dávají tolik energie a síly… Sbor 
se mnohému naučil a plánuje při-
vézt „Gospel“ do Bystřice. Celá akce 
se mohla uskutečnit i díky podpoře 
Města Bystřice n. P. 

Děkujeme. 
Zdeňka Šilhánová



RŮZNÉ, POZVÁNKY
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Město Bystřice n. P. a Mikroregion Bystřicko Vás srdečně zvou na setkání 
zástupců regionu s návštěvníky výstavy a příznivci Bystřicka, které se bude 
konat ve středu 15. května ve 13 hodin ve středu 15. května ve 13 hodin v přízemí kongresové budovy 
Kraje Vysočina v Jihlavě.



Vedoucí Osobní asistence: 

Největší rados   je, když uživatel 
řekne, že se těší, až zase přijdeme.

OBLASTNÍ CHARITA
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Ve Včele se uskutečnila úspěšná 
velikonoční výstava

Ve dnech 28. 3. a 29. 3. 2019 navš  vilo klub Včela mnoho zájemců, 
dě   z místní ZŠ Nádražní a klien   denního stacionáře Rosa. Všichni dora-
zili obdivovat krásné výrobky uživatelů ze Včely a denního stacionáře Rosa.
Ti se společně radují z úspěšného průběhu akce. Těší je, že jejich práce je 
úžasně využitá a dělá radost druhým.

 „Všem, kdo jste nás navš  vili, velmi děkujeme. Utržilo se úctyhod-
ných 16 380 Kč pro Včelu a krásných 5 020 Kč pro Rosu,“ sdělila Len-
ka Skryjová, pracovnice klubu Včela i denního stacionáře Rosa.
Získané fi nance budou použity na nákup dalšího materiálu ke tvoření do 
dílen. Uživatelé tak budou moci potěšit zájemce při dalších výstavách. 

Žďárská Charita nabídne od dubna 
zdravotní péči i na Bystřicku

Od 1. dubna letošního roku roz-
šířila Charitní ošetřovatelská služba 
svou péči i v Bystřici nad Pernštejnem 
a okolí. Stalo se tak poté, co zde ukon-
čila svou působnost místní soukromá 
agentura domácí péče.

Jaké služby zdravotní sestry žďár-
ské Charity nabízí?

Zdravotní ošetřovatelskou péči 
v domácím prostředí pacientů:
• odběry biologického materiálu 

(krev, …),
• aplikace injekcí, infuzí, přípravu 

a podání léků,
• sledování a kontroly diabe  ků, za-

učení aplikace inzulínu,
• převazy ran, péče o stomie, katetry, 

PEG,
• pohybovou terapii, rozcvičování po 

úrazech, operacích, mozkových pří-
hodách,

• podporu k udržení soběstačnos  ,
• zaučení pacientů a jejich rodinných 

příslušníků v domácí péči,
• měření krevního tlaku, pulzu a tě-

lesné teploty, sledování boles  ,
• ošetřovatelskou péči o ležící paci-

enty, polohování, péči o výživu, vy-
prazdňování, péči o pokožku,

• prevenci a léčbu opruze-
nin a kožních defektů,

• péči o těžce nemocné 
a umírající pacienty,

• psychickou podporu pa-
cienta,

• poradenskou činnost.

Komu je zdravotní služba 
poskytována?

Zdravotní sestry poskytují 
odbornou zdravotní péči li-

dem, kteří z důvodu stáří, nemoci či 
zdravotního pos  žení nejsou sobě-
stační. Pečují o osoby v domácí péči 
na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře a ve spolupráci s rodinnými 
příslušníky nepřetržitě sedm dní 
v týdnu. Cílem služby je umožnit paci-
entům proži   důstojného života v do-
mácím prostředí mezi svými blízkými.

Jaké výhody má domácí péče?
Péče o pacienta probíhá v soukro-

mí a pohodlí domácího prostředí.
Psychický stav pacienta v domácím 

prostředí se zlepšuje.
Rodinní příslušníci jsou zapojeni do 

péče o nemocného.
Domácí péče podporuje soudrž-

nost rodiny v době nemoci.

Jaká je cena Charitní ošetřovatelské 
služby?

Zdravotní služba je hrazena ze zdra-
votního pojištění. 

Jak můžete zdravotní sestry zkon-
taktovat? 

Případní zájemci o zdravotní službu 
mohou zkontaktovat vrchní sestru 
Barboru Hadrous na telefonním čísle 
777 755 435.

Jaroslavo, Osobní asi-
stence není v systému 
sociálních služeb novin-
kou. Přesto se najdou 
lidé, kteří o Vámi po-
skytované službě nikdy 

neslyšeli. 
V čem spočívá péče osobních asis-

tentů?
Jsme terénní sociální služba. To 

znamená, že docházíme za uživate-
lem domů, tedy do jeho přirozeného 
prostředí. Náplň osobní asistence je 
široká, v podstatě pomáháme se vše-
mi běžnými věcmi, které uživatel kvůli 
své nemoci nebo pos  žení nezvládne 
sám. Zpravidla to zahrnuje pomoc při 
úkonech péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, ale také různé ak-
 vizace, drobná pomoc v domácnos  , 

doprovod apod.  
Vaši péči využívají lidé různého vě-

kového spektra. Jaký je průměrný věk 
vašich uživatelů?

Cílová skupina Osobní asistence je 
široká. Poskytujeme péči dětem od 
3 let, dospělým a seniorům bez omeze-
ní věku s dlouhodobým onemocněním 
nebo zdravotním pos  žením.

Pro větší představu nahlédněme 
nyní do vašich sta  s  ckých dat. Jaký 
je aktuální počet uživatelů a pečujících 
pracovníků?

Nyní máme 51 smluv, ale pravidelně 
docházíme k 45 uživatelům. Pracovní-
ků v naší službě na všech třech poboč-
kách je v tuto chvíli 22.

Znáte průměrný časový rozsah va-
šich návštěv?

Časový interval asistence nemá 
žádné omezení. Záleží na tom, co uži-
vatel potřebuje a chce, a také na našich 
kapacitních možnostech. V průměru 
máme 4 hodiny asistence na jednu ná-
vštěvu u jednoho uživatele.

Jste součás   neziskové organizace 
fungující na území okresu Žďár nad 
Sázavou. Kde získáváte fi nance na 
chod Vaší služby? Podílí se nějakou 
čás   i uživatelé?

I přestože podstatnou část našeho 

rozpočtu tvoří dotace z ministerstva, 
musí se na chodu podílet i sám uživa-
tel, abychom pokryli všechny náklady 
s péčí spojené. Služba je hrazená podle 
ceníku, který je umístěný na našich 
webových stránkách www.zdar.chari-
ta.cz Ceny jsou odstupňované, takže 
delší intervaly jsou o něco levnější 
a víkendy o něco dražší. K úhradě by 
měl sloužit příspěvek na péči, s jehož 
vyřízením můžeme pomoci. 

Zmínila jste, že jste službou terénní. 
Jakou máte působnost?

Službu poskytujeme, jak již bylo zmí-
něno, na celém území okresu Žďár nad 
Sázavou. Kvůli prak  ckému zajištění 
služby máme pobočky na třech mís-
tech, tedy ve Žďáře nad Sázavou, ve 
Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pern-
štejnem. Každá pobočka má vlastní 
tým pracovníků.

Osobní asistent se na nějaký čas 
vlastně stává i členem rodiny. Přináší 
to nějaká rizika?

Určitě je to náročná situace pro obě 
strany. Uživatel a jeho rodina si musí na 
pracovníky zvyknout a počítat s  m, že 
částečně narušujeme jejich soukromí. 
Na druhou stanu se vždy snažíme pře-
dem domluvit, co je náplň asistence, 
do čeho pracovníci zasahují a do čeho 
ne. Pracujeme na tom, aby si uživatel 
s asistentem rozuměli a dobře se jim 
spolupracovalo.

Rizika jsme zmínili. Najdeme určitě 
i mnoho kladů vaší péče…

Hlavní myšlenou služby je, aby naši 
uživatelé mohli zůstat doma a nemu-
seli do pobytové služby. Většinou však 
doplňujeme péči rodiny nebo blízkých, 
kterým tak umožníme čas na oddych 
a další potřeby.

Jaké rados   vaše péče přináší?
Zní to trochu pate  cky, ale je to spo-

kojený uživatel. V naší službě se nedějí 
velké změny, takže rados   jsou pro nás 
každodenní drobnos  . Tou asi největší 
a nejobyčejnější je, když uživatel řekne, 
že se těší, až zase přijedeme.

Lenka Šustrová



Atle  cké okénko
Halová sezona je u konce a další závody v novém roce mohou pokračovat 

opět venku. Po zimní přípravě se věnujeme především technickým disciplí-
nám, které se v tělocvičně dělat nedaly. Na pořadu jsou zejména hody, vrhy, 
skoky a překážkové běhy. Případní zájemci o tento sport se mohou dostavit 
kdykoliv na náš trénink, každé úterý a pátek od 15:30 do 17:00 hod. na atle-
 ckém stadionu v Bystřici n. P.

Ze závodů:
29. 3. – Přerov – Jarní házení – Michael Pečinka: 1. místo v hodu oštěpem, 

1. ve vrhu koulí
31. 3. –  Třebíč – Běh Lorenzovými sady – Lukáš Coural: 11. místo v kat. muži
  7. 4. –  NMNM – Korunou za korunu (celkový počet závodníků 186) - 3. 

místo Benedikt Jílek, 6. Lukáš Coural, 9. Kateřina Lukšová, 11. Ka-
teřina Illeková, 11. Karolína Halvová, 12. Arman Brinda, 12. Jan Ma-
laska, 14. Anita Balabánová, 21. Anna Malasková

Více na stránkách atle  ckého oddílu.
Jan Illek – vedoucí oddílu
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9. Bystřický Kos  třas

Úspěšný oddíl šermu informuje:
23. - 24. 3. 2019 Challange Wra  slavia
Kategotrie chlapců U 15: Vojtěch Holemý 64., startovalo 229 chlapců. Ka-
tegorie děvčata U 14: Michala Illeová 10., startovalo 139 děvčat, kategorie 
U 13: Daniela Prokešová 98., Barbora Hašková 169., Sofi e Karafi átová 202., 
startovalo 220 děvčat a kategorie U 11: Kateřina Illeková 24., starovalo 147 
děvčat
23. - 24. 3. 2019 Sokol Cup Brno
Muži Tvarůžkův memoriál: Marek Totušek 3., Jan Kurfürst 40.
Ženy Moravanka: Isabela Sedláková 18., Eliška Malíčková 30., Kateřina Ja-
kubcová 40.
MS Kadetů a Juniorů 7. - 12. 4. 2019 Toruň
Kadetky a kade  : Michala Illeková 44., Isabela Sedláková 57., Marek Totušek 
35. 
Junioři a juniorky: Isabela Sedláková 138., Marek Totušek 80. 
Družstva juniorek: 8. místo,  Isabela Sedláková SBY, Michala Macko SBI, Adé-
la Kocourová SBI a Štěpánka Němcová S. Liberec. Akci podpořilo město Bys-
třice n. P. a Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny.

13. 4. 2019 mem. Marie Krůbové USK Praha
Seniorky a juniorky, společná soutěž: Kateřina Jakubcová 3., Eliška Malíčková 
5., Isabela Sedláková 8.

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00 v Areálu 

sportu a kultury v Bystřici n. P.
Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 724 105 036 nebo přímo 

na místě na hale.

VÝSLEDKY STŘELECKÉ LIGY MLÁDEŽE

3. kolo
23. 3. 2019, sál DDM, Horní 2, ve Žďáře nad Sázavou
Chlapci:  2. Bárta Dominik, 5. Radim Hruška
Dívky:  1. Ťupová Lucie
Družstva:  2. DDM Bystřice n. P. (Ťupová, Bárta, Hruška)

4. kolo
13. 4. 2019, sál DDM, Horní 2, ve Žďáře nad Sázavou
Chlapci: 6. Bárta Dominik, 8. Prudký Vladimír
Dívky: 2. Ťupová Lucie
Družstva: 3. DDM Bystřice n. P. (Ťupová, Bárta, Prudký)

CELKOVÉ VÝSLEDKY
13. 4. 2019, sál DDM, Horní 2, ve Žďáře nad Sázavou
Chlapci: 4. Bárta Dominik, 6. Hruška Radim, 17. Prudký Vladimír
Dívky: 2. Ťupová Lucie
Družstva: 2. DDM Bystřice n. P. 

V bystřickém kulturním domě bylo 
opět rušno. V sobotu 13. 4. 2019 se 
zde sešlo 800 tanečníků, aby mezi se-
bou porovnali své výkony ve skupino-
vých formacích. Probíhal zde 9. ročník 
celorepublikové a vlastně i mezinárod-
ní taneční soutěže Bystřický Kos  třas 
2019. Soutěž se mohla uskutečnit díky 
fi nanční podpoře mnoha partnerů 
uvedených v zápa   tohoto článku. Zá-
vodilo se v pě   tanečních kategoriích 
napříč všemi generacemi. A že bylo 
na co koukat. Po parketu se proháněl 
Mach se Šebestovou, pavoučí ženy, 
plavčíci, Mexičani atd. Porota (Mgr. 
Božena Boučková, Eliška Koutníková, 
Erik Kraus, Petr a Jakub Brhelovi) to 
jako obvykle neměla vůbec lehké, ale 

popasovala se s  m bezvadně. Všich-
ni tanečníci a tanečnice tančili jak o 
život a nesmírně jim to šlo. Důležitým 
faktorem tanečních závodů je hudba, 
o kterou se naprosto skvěle staral pan 
Miroslav Koudelka. Celými závody nás 
provázel moderátor Ing. Tomáš Krejčí.  
Jim patří velké poděkování. Ale nejen 
jim. Kolem soutěže se pohybuje ješ-
tě mnoho dobrovolníků z řad rodičů 
a příznivců pořadatelské taneční skupi-
ny Dance Style Bystřice n. P.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na 
9. ročníku Bystřického Kos  třasu podí-
leli a již nyní se těšíme na 10. jubilejní 
ročník 11. 4. 2020.
Petra Nováková – předseda Dance 

Style Bystřice n. P., z.s.
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Úspěšné zahájení jezdecké sezóny 2019
Nová jezdecká sezóny JK farmy 

Mansberk z.s. (Sejřek) byla zahájena 
úspěšnou reprezentací členky klu-
bu, mladé nadějné jezdkyně Danile-
ly Prokešové (12 let) na zahraničních 
drezúrních závodech CDN a CDI v 
Motěšicích (Slovensko) konaných v 
březnu. S koněm Boris 6 (pony kat. 
B) obsadila vynikající 5. místo a 6. 
místo v otevřených soutěžích FEI 
DD velkých koní, 5. místo v otevřené 
soutěži FEI DU - B a 2. místo v soutě-
ži FEI DU-B v kategorii dě   do 18 let. 
Začátkem dubna na úspěch naváza-
la svou účas   na Zepter Dressage 
Grand Prix CDN Dunajský Klátov 
(Slovensko), a to 2. místem v úloze 
FEI PD – úloze předváděné na ME 
Pony, 6. místem v otevřené soutěži 
FEI DD velkých koní a 8. místem v 

otevřené soutěži FEI DJ.
Úspěšně se představila v dubnu 

také doma v rámci drezůrních kvali-
fi kačních závodů Národního poháru 
mládeže 2019 v Nových Zámcích. S 
koněm Boris 6 obsadila 2. místo v 
soutěži FEI DU - A a 3. místo v soutě-
ži FEI DD, s koněm Indiga (pony kat. 
A) zvítězila v soutěži FEI DU - B se 
známkou 66,73 %. O týden později 
pak s Indigou  získala také krásné 4. 
místo v otevřené soutěži L0 v rámcí 
dalších závodů NDP v Brně na Pan-
ské líše, a to v silné konkurenci zku-
šených dospělých jezdců. V nejbližší 
době čekají Danielu s Borisem další 
závody v zahraničí, závody CDN v 
Maďarsku. Kromě dalších domácích 
soutěží se pak tato dvojice představí 
v červnu na pres  žních mezinárod-

ních drezúrních závodech Světo-
vého poháru CDI*** W v Brně na 
Panské líše.

Dařilo se také dalším členům JK 
Mansberk. Tři čerství držitelé jez-
deckých licencí se úspěšně zúčast-
nili skokového veřejného tréninku a 
hobby závodů v Suché u Litomyšle.

Sylvie ProkeŠova

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
e-mail: mas@zubrizeme.cz
tel.: 566 590 393-4, 739 393 111 -121
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Borověnka na vlně úspěchu

V letošním, již dvanáctém ročníku 
projektu Bystřicko čte dětem pro-
běhlo celkem 78 čtení ve 20 člen-
ských obcích a 3 školách v rámci Bys-
třice nad Pernštejnem. 

Každý rok má akce velký úspěch 
u dě   i dospělých a letos tomu ne-
bylo jinak. Filozofi í celé akce bylo 
přivést dě   zábavnou a poutavou 
formou ke klasické knize. Proto se 
pořadatelé všech těchto setkání nad 
knihou snažili udělat čtení zajímavé, 
přitažlivé a poučné. Zkrátka takové, 
aby se na ně dě   vždy těšily. 

A tak bylo v rámci letošního do-
provodného programu pro dě   při-
praveno loutkové i hrané divadlo, 
hudební představení, beseda s cesto-
vatelkou, spisovatelem, ilustrátorem, 
autogramiády, tvořivé a výtvarné 
dílny, z kterých si dě   mohly na pa-
mátku odnést vlastní výtvory, různé 
soutěže apod. 

Čtenáři byli většinou z řad ob-
čanů obce případně z řad místních 
regionálně známých osobnos  , ale 
v mnoha obcích dětem předčítaly 
i celorepublikově známé osobnos   
(12. ročník – cestovatelka Monika 

Ohlédnu   za akcí Bystřicko čte 
dětem 2019

Byst icko te 
d tem 
2019 

ČISTÉ OKOLÍ KOLEM PÍSEČNÉHO

  SDH DOLNÍ ROŽÍNKA po ádá 

  DEN D TÍ 
      akce se uskute ní dne 
    8.6.2019 ve 14:00 
v ZÁMECKÉM PARKU v prostorách  

         LETNÍHO KINA 
 

Národopisný soubor  Borověnka 
funguje ve  Štěpánově nad Svratkou 
již 15. rokem. Tento rok ale za  m pa-
tří mezi ty nejúspěšnější. 

23. března jsme se zúčastnili kraj-
ského kola soutěže Zpěváček v Jih-
lavě. A uspěli jsme ve všech třech 
kategoriích – v kategorii nejmladších 
obsadil tře   místo Michal Kubík, 
v hlavní kategorii dese  - až patnác  -
letých zpěváčků postoupila do fi nále 
krajské soutěže Kateřina Skokanová a 
v nejstarší kategorii získala tře   místo 
Michaela Sedlářová – a to vše v kon-
kurenci 88 zpěváčků z celé Vysočiny. 
Všichni tři se představí na Koncertě 
vítězů Zpěváčka v Třebíči.

7. dubna reprezentovaly čtyři  vy-
brané dě   ze souboru Borověnka  
(společně se 4 zástupci z jihlavského 
Šípku) Kraj Vysočina v rámci projektu 
příhraniční spolupráce Lidová kultu-
ra/Volkskultur AT–CZ. Proběhlo se-
tkání dětských tanečníků z Kraje Vy-
sočina, Jihočeského kraje a z Dolního 
Rakouska v rakouské Kremži, kde dě   
společně s realizačním týmem a hu-
debníky připravily pásmo písní a tan-
ců ze všech uvedených regionů. Ná-
sledovat budou společná vystoupení 
na fes  valech v rakouském Waidho-
fenu, v Třebíči a příš   rok ve Vídni.

Největší úspěch pak na nás čekal 
na Krajské přehlídce dětských folk-

lórních souborů. Přehlídka se koná 
jednou za dva roky – a již dvakrát za 
posledních 6 let jsme si odvezli druhé 
místo s návrhem na postup na celo-
státní přehlídku – fak  cky jsme pak 
ale pozváni nebyli. Proto jsme si letos 
dali hodně práce při přípravě pásem, 
aby byla co nejlepší. 13. dubna jsme 
si s sebou do Jihlavy vezli jiskřičku na-
děje. Mladší dě   předvedly pásmo 
Já do lesa nepojedu, které doprová-
zela muzika starších členek souboru. 
Skupina dě   od nejmladších až po 
nejstarší se představila v pásmu Stojí 
jabloň za stodolou. A právě s pás-
mem Stojí jabloň za stodolou jsme 
zvítězili a získali přímý postup na Ce-
lostátní přehlídku dětských folklór-
ních souborů, která se uskuteční 15. 
června opět v Jihlavě. Naše radost 
nebrala konce. Čeká nás tak další 
kolo příprav a zkoušek, abychom 
uspěli i na celostátní přehlídce.

 Kromě toho byla Borověnka po-
zvána na následující významné akce 
na Horácku - na folklórní fes  val Za-
plétání máje v Jihlavě 4. května, na Ot-
vírání studánek na Třech Studních 25. 
května či na folklórní fes  val Adám-
kovy slavnos   do Hlinska 24. srpna. A 
nezapomeneme samozřejmě ani na 
vystoupení v  bystřickém regionu.

Bohumila Blechová, 
vedoucí souboru Borověnka

Benešová ve Štěpánově, spisovatel-
ka Zdeňka Šiborová v Blažkově, ma-
líř a ilustrátor Pavel Čech, divadelní 
herečka Katka Rakovčíková, herec 
Horáckého divadla v Jihlavě Fran  šek 
Mitáš. Povídat o Africe do Zvole přije-
la cestovatelka Jitka Boháčová. Dále 
se také čtení účastnil ilustrátor dět-
ských knih Adolf Dudek, loutkoherec 
Jan Hrubec ve Víru, Sulkovci, Věchno-
vě, Písečném a na ZŠ TGM v Bystřici. 

Mikroregion Bystřicko díky fi nanč-
ním příspěvkům od Kraje Vysočina 
a společnos   E.ON mohl opět zor-
ganizovat smysluplnou akci, která 
měla největší přínos právě pro dě  . 
Všem sponzorům a příznivcům této 
akce děkujeme a těšíme se na další 
ročníky.

-mik-

Osvětová akce „ČISTÁ VYSOČINA“ 
se koná již 11. rokem k příležitos-
  Dne Země, který připadá na 22. 

dubna. Proto se i obec Písečné roz-
hodla zapojit do tohoto projektu, je-
hož hlavním cílem je uklidit veřejná 
prostranství našeho kraje. 

V sobotu 13. dubna se obyvatelé 
obce Písečné sešli na místním výle  -
š  , aby společnými silami přispěli ke 
zlepšení prostředí. Hlavní trasa byla 
stanovena od Bystřice nad Pernštej-
nem k Písečské zmoli. Za těchto 12 
kilometrů se podařilo sesbírat nesku-
tečné množství odpadků, které nás 
doposud obklopovaly. Velkou část 
tvořily především plasty a spousta 

plechovek. Během akce byla objeve-
na i „černá skládka,“ která je již nahlá-
šena. Dobrovolnického projektu se 
zúčastnilo 7 lidí a i přesto, že nám po-
časí moc nepřálo, tak jsme to zvládli. 
Akce trvala necelé 3 hodiny a byla 
zakončena drobným občerstvením. 
Je třeba se však zamyslet nad  m, 
že příroda se sama bránit nemůže a 
měli bychom o ni více pečovat. Vždyť 
je i v našem zájmu, aby okolí našich 
domů bylo čisté a pěkné.

Děkuji všem lidem, kteří přispěli 
svou účástí ke zlepšení prostředí a 
pevně věřím, že se k nám v dalších 
letech připojí více dobrovolníků. 

-pt-
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Jak se četlo v Prose  ně Jaro v Rovečném

Sportovní sobota ve Víru

NOC S ANDERSENEM

Již v sobotu 25. 5. se uskuteční 
první z plánovaných akcí Jiskry Vír. 
Celý sportovní den začne v 9:30 
hod., kdy s o.s. „Spolek přátel obce 
Vír“ a členy horolezeckého oddílu 
proběhne sportovně laděný „Dětský 
den“. Dě   mohou soutěžit v různých 
disciplínách a za odměnu pak dosta-
nou párek v rohlíku s limonádou a 
další odměny. Zdarma bude pro nej-
menší připraven skákací hrad.

Hlavní závod, 15. ročník horského 
běhu „Bystřickem kolem Vírské pře-
hrady“ bude odstartován ve 14:30 
hod., kdy se na 28 km dlouhou trať 
vydají závodníci z celé ČR. Závod je 
součás   běžeckého poháru „Běhá-
me Vysočinou“ spolu s 66. ročníkem 

Malého svrateckého maratonu, kte-
rý chystáme na 24. 8.

Ve 14:45  na 4,2 km dlouhou trať 
vyběhnou závodníci – příchozí (ženy 
i muži bez rozdílu věku), v rámci 
15. ročníku běhu „Přes přehradu“. 
Závodu se mohou zúčastnit všichni, 
kteří chtějí změřit svoje běžecké síly. 
Vyhlášení výsledků hned po doběhu 
posledního závodníka.

Vyhlášení výsledků hlavního závo-
du bude v cca 18:00 hod.

Přijďte povzbudit závodníky a vez-
měte s sebou své přátele a hlavně 
dě  . Pořadatelé se na vás těší a jistě 
se vám bude u nás líbit. 

Po celý den je připraveno občer-
stvení a tradiční tombola.

Za podpory Mikroregionu Bystřicko 
a Obce Prose  n v naší škole proběhla 
tři čtení.

V úterý 26. 3. nás navš  vili manželé 
Bartošovi. Paní Zdeňka nám četla psí 
příběhy z knížky Fran  ška Nepila Já, 
Baryk a pan Vláďa Bartoš si pro nás 
připravil poutavé povídání o toulkách 
po severských zemích, doprovázené 
úžasnými fotografi emi.

27. 3. mezi nás přijela paní spiso-
vatelka Ivana Peroutková. Potěšilo ji, 
že ve školní knihovně máme téměř 
všechny její knížky – hlavně ty o Anič-
ce - a do všech nám napsala věnování. 
Pokud si někdo přišel pro autogram, 

ráda vyhověla. Při besedě nám nejdří-
ve povídala  o tom, jak se píšou knížky, 
jaké bylo její dětství, jaké knihy měla 
ráda, když byla malá a pak nám četla z 
nové knížky Ukradené štěně.

29. 3. si dě   připravily svoje oblí-
bené knihy na akci „Dě   čtou dětem“ 
a předčítaly ostatním zajímavé úryvky.

Na konci každého odpoledne 
proběhlo losování o knižní odměny 
a malé pohoštění. Doufáme, že zájem 
o knížky (nejen) dětem vydrží ales-
poň do další akce Bystřicko čte dětem 
2020.

Hlaváčková Blanka 
– vychovatelka ŠD

Tentokrát jsme v Rovečném ne-
čekali na vyhlášení celostátní akce 
„Ukliďme Česko“, ale uklidili jsme si v 
obci i okolí už 23.3. Sešlo se nás víc 
jak loni a k velké rados   nás všech 
bylo i méně odpadků. Při společném 
obědě jsme naplánovali na 6.4. „Se-
tkání seniorů“, které se v Rovečném 
konalo vůbec poprvé. Příjemně pro-
žité odpoledne doprovázené vystou-
pením dě   ze ZŠ Rovečné a živou 
hudbou se pěkně vydařilo. Ohlasy 
byly milé a pochvaly nebraly konce. 
Nezapomněli jsme spolu s přáte-
li obce ani na velikonoční svátky a 
uspořádali 13.4. „Velikonoční tvoření 

nejen pro dě  “. Hezké sobotní odpo-
ledne jsme strávili tvořením zajíčků, 
slepiček, pletením metlí, zdobením 
vajíček a kvě  náčů s obilím. K tomu 
jsme společnými silami napekli per-
níčky, bábovky a ani velikonoční be-
ránek nechyběl.

Všichni se těšíme a zároveň  mto 
zveme rodiče s dětmi i ostatní v so-
botu 8. 6. na odpoledne plné zábavy, 
které se bude konat na místním hři-
š  .

Děkujeme všem nadšencům, přá-
telům obce i vedení obce za pomoc 
a podporu při všech konaných akcích.

HB

V podvečer 29. 3. se škola ve Stráž-
ku zaplnila dětmi z 1. až 5. třídy i na-
vzdory tomu, že byl pátek. Po celém 
Česku to  ž probíhala tradiční akce 
Noc s Andersenem a ani naše škola 
nebyla výjimkou. Nakonec se počet 
nocujících dě   vyšplhal na číslo 47.

Letos celý večer probíhal jako při-
pomínka výročí vydání knihy Robin-
son Crusoe. Na dě   čekal večer plný 
zábavy a dobrodružství, který zahájily 
svým vystoupením lektorky z ÚDIFU 
– Úžasného divadla fyziky. Ústředním 
tématem jejich vystoupení bylo to, 
co je pro trosečníka velmi důležité 
-  oheň, a tak ve škole 
dokonce šlehaly pla-
meny různých velikos   
a barev. Ale nebojte – 
vše proběhlo naprosto 
bezpečně. Dě   odmě-
nily výkon vystupujících 
nadšeným potleskem. 

Po večeři se téměř 
celá škola ponořila do 
tmy. Nastala chvíle vy-
dat se na pohádkovou 
stezku. Z dě   se stali 
námořníci plující po 
stopách Robinsona, 
průvodci na jejich cestě 
jim byli žáci z druhé-
ho stupně. Postupně 
se všichni setkali s ka-
pitánem, aby složili 
námořnické zkoušky. 
S pirátem hráli v kostky 
o loď. Přesnou mušku 
prokázali pirátce při 
hodu na cíl. Domorod-
cům vyluš  li tajemnou 
zprávu z morseovky a 

ukázali, zda se vyznají v rostlinách a 
houbách. Vypočítali délku pobytu Ro-
binsona na ostrově, zachránili Pátka ze 
zaje   u lidožroutů a nakonec se oprav-
du setkali také s Robinsonem.

Byl čas uložit se ke spánku. Ve všech 
doznívaly pocity z prožitých chvil. Ti 
nejmenší usnuli hned po přečtení 
pohádky na dobrou noc,   starší ješ-
tě dlouho do noci vstřebávali zážitky 
a vyprávěli si, jaké to vlastně všechno 
bylo a jak rychle to uteklo. Tak zase za 
rok na shledanou! Děkujeme všem, 
kteří se na akci podíleli. 

Lucie Chris  anová



Ve dnech 19. až 21. 3. proběhl v naší školičce projekt Česko čte dětem.
V úterý se za námi přijela podívat cestovatelka paní Boháčová, která dě-

tem četla knihy o zvířa-
tech dle věku poslucha-
čů. Pro nejmenší měla 
připraveny bajky a pro 
starší cestovatelské 
příběhy. Pro inspiraci, 
aby dě   věděly o čem 
je čteno, jim promítala 
své fotografi e z návště-
vy Tanzánie. Po této 
čás   dětem i ostatním 
vyprávěla a promítala 
o vesnici z Tanzánie, 
kdy se dě   dozvěděly 
o tom, co nosí na sobě 

muži, co ženy, kdo navštěvuje školu, 
kdo musí pomáhat a pracovat. Na 
závěr všem poslala na prohlédnu   
různé předměty a někdo se mohl 
obléci do jejich tradičních oděvů.

Druhý den proběhlo čtení v MŠ 
Olešínky, kdy nás navš  vila brněn-
ská divadelnice paní Rakovčíková 
s programem Ze špalíčku pohádek 
od Fran  ška Hrubína. Dě   si nejen 
poslechly různé pohádky, ale i samy 
mohly vystoupit v představení.

Tře   den za námi přijeli otec a 
syn Čermákovi, zanícení ochotníci, 
kteří přečetli z knihy Fimfárum od 
pana Wericha. Dě   se dozvěděly, 
co je to vlastně Fimfárum a k čemu 
slouží a samy si vyzkoušely být 
ochotníkem. 

Za ZŠ Zvole Helena Vítová
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Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

800 888 120 www.privydelek.cz | www.faircredit.cz

Školkáčci z Věchnova na EDENU

Noc s Andersenem ve Zvoli Zvole četla dětem

V úterý 26. 3. 2019 jsme se vypra-
vili na malý poznávací výlet. Přijali 
jsme pozvánku na akci pořádanou 
MAP Bystřice n. P. ve spolupráci s 
centrem Eden, kteří pro nás připra-
vili program na téma: „Poznáváme 
řemesla“.

Čekalo nás velmi milé přivítání 
paní Jitky Zelené a paní Gabriely Vít-
kové, která se nás ujala a celým pro-
gramem nás po Edenu provázela.

Nejprve jsme zavítali do kuchy-
ně v budově zámečku, kde jsme se 

seznámili s povoláním kuchařů a 
kuchařek. V hrncích to bublalo, na 
pánvích prskalo a kuchaři míchali 
v mísách těsto. Všude se linula nád-
herná vůně. Dokonce jsme dostali i 
malou ochutnávku vynikajících líva-
nečků a bramboráků. 

Další zastavení bylo v krásné rou-
bené chaloupce, kde už na nás čekal 
pekař a tři pekařky. Ti nám ukázali, 
jak se motají z těsta šneci a preclíky. 
Dě   si to také s rados   vyzkoušely. 
A když měly hotovo, zahrály si pravé 

pekařské pexeso. 
Chaloupka byla 
příjemně vyhřátá 
velkými kachlový-
mi kamny, tak se 
nám odtud vůbec 
nechtělo. Za pís-
ničky a básničky, 
které dě   před-
vedly, dostaly vy-
nikající čerstvý a 
křupavý preclík.

Další ukázkou 
bylo řeznické ře-
meslo přímo na 

nádvoří Edenu. Seznámili jsme se 
s náčiním, které řezníci potřebu-
jí ke své práci a také jsme si mohli 
prohlédnout zavěšeného pašíka, ze 
kterého budou skvělé jitrnice, jelít-
ka, ovar a hlavně, jak říkaly dě  , vý-
borné řízečky. Poslední překvapení 
na nás čekalo v jednom ze sálů na 
nádvoří Edenu. Veliká prolézačka kr-
 nec i s krtkem, skluzavkou a spous-

tou žížal. Tady si dě   užily prima 
zábavu. 

Při loučení s paní J. Zelenou a paní 
G. Vítkovou dostaly dě   na památ-
ku putovní knížku „Řemesla“ a také 
malý sešit „Vandrovníček“, do kte-
rého si mohou všechny své zážitky 
z Edenu namalovat. Dě   se do toho 
s chu   pus  ly hned po návratu do 
školky. 

Už teď se těšíme na další spolu-
práci s MAP Bystřice n. P. a další na-
učnou návštěvu Edenu!

Dě   a kolek  v MŠ Věchnov

Ze čtvrtka na pátek 28. - 29. břez-
na proběhla na naší škole tradiční 
Noc s Andersenem. Nejdříve si dě   
připravily svá místečka na spaní a 
pak se rozdělily na skupinky.

Každá skupina četla část méně 
známé pohádky. Po přečtení si spo-
lečně povyprávěly, co četly a zjis  ly, 
že pohádka se jmenuje Císařovy 
nové šaty. Společně diskutovaly o 
tom, jaké asi mohly být šaty, proč 
měly být neviditelné a proč se císař 
pro tyto šaty rozhodl. Přišly na to, 
že je důležité, aby ten, kdo vládne, 
dbal na prospěch a potřeby svých 
poddaných.

To už na dě   čekala večeře. Po 
večeři jsme navš  vili s dětmi místní 
knihovnu, kde si dě   hledaly vhod-
né knihy a knihy vydané nakladatel-
stvím Albatros.

Následovala další ak  vita, kdy 
dě   četly a doplňovaly slova do ba-
jek pana Ezopa. 

Pro zdravý pohyb měly připrave-
nu běhací hru, kdy po celé budově 
byly schované úkoly.

Před usnu  m některé bajky dě   
zhlédly. Už nyní se těší na další roč-
ník.

Za ZŠ Zvole Helena Vítová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz výhodou, nikoliv podmínkou 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  

- nadstandardní finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
607 213 417 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají 

brigádníky  

na období ervenec – srpen 2019 
 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  
tel. 566 551 500 nebo mail kekrt@ts-bystrice.cz . 

SEČENÍ TRÁVY od 0,65kč/m2, tel.: 608 065 337
PALIVOVÉ DŘEVO, i suché, tel.: 608 065 337
NABÍZÍME pronájem nebytových prostor na adrese Masarykovo 

náměs   62, Bystřice nad Pernštejnem. Bývalá restaurace Vinárna 
Rozhledna. Více info na tel. 607 050 075 nebo e-mail korzo@  scali.cz

KOUPÍM chalupu nebo dům, zahrada výhodou 703 668 449.
HLEDÁM nutně byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Dohoda 

jistá. 732 369 404
PENÍZE na ruku 604 526 897



INZERCE
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

ŠKODA SUPERB
2,0 TSI / 206 KW, DSG, 4X4

7/2017

9 861 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,6 TDI / 81 KW, STYLE

3/2017

21 437 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA RED & GREY
1,0 TSI / 81 KW, DSG

1/2018

9 557 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID SPACEBACK
1,0 TSI / 81 KW

6/2017

16 344 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SUPERB
2,0 TDI / 110 KW, DSG

6/2016

45 605 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,0 TSI / 85 KW, STYLE PLUS

4/2017

13 008 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,6 TDI / 77 KW, 4X4

3/2015

52 323 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA CITIGO
1,0 MPI / 44 KW

12/2017

7 505 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID STYLE PLUS
1,4 TSI / 92 KW, DSG

4/2018

16 906 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA
1,2 TSI / 81 KW, STYLE

3/2016

13 561 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA COMBI
1,2 TSI / 81 KW, AMBITION

5/2017

12 938 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA CITIGO
1,0 MPI / 44 KW

12/2015

12 599 km

Cena

Do provozu

Tachometr

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

AUTO . . . s.r.o.

www.auto-auto.cz


