
Zastupitelstvo 
města schváli-
lo 13. prosince 
2017 rozpočet 
na rok 2018. 
V tomto člán-
ku se zmíním 
o těch nejdůle-
žitějších akcích. 
Největší důraz 
klade rozpočet 

na pokračování oprav městských 
domů. V příš  m roce jsou na řadě 
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Co nás v roce 2018 nemine

Lyžařské stopy

Vodné Sto né Celkem

Cena s DPH 2018 54,50 K /m3 40,40 K /m3 94,90 K /m3

Cena bez DPH 2018 47,39 K /m3 35,13 K /m3 82,52 K /m3

Cena s DPH 2017 54,50 K /m3 40,40 K /m3 94,90 K /m3

Absolutní nár st ceny s DPH 0 K /m3 0 K /m3 0 K /m3

KRAJSKÉ USPOŘÁDÁNÍ DĚLÁ 
PROBLÉMY OBČANŮM!

domy na Černém vršku, kde dojde 
k výměně oken. Pokračovat se bude 
i na domu s pečovatelskou službou, 
kde bude opět kompletně zrekon-
struováno osm bytů. Pozadu nezů-
staneme ani na sídliš   I, kde bude 
pokračovat rekonstrukce vodoinsta-
lace a kanalizace, a to jak v bytech, 
tak společných rozvodech. 

Druhou největší prioritou rozpoč-
tu jsou komunikace. Je to zejména 
rozšiřování parkovacích míst – vznik-
nou nová parkoviště na ulici Okružní, 

na ulici Lipová, na ulici Cibulkova či 
na Lužánkách. Opravu čeká i chod-
ník na ulici Hornické, a to v úseku od 
restaurace Hotelovka až po kotelnu. 
V letošním roce bude také dostavěn 
přístup k podchodu pod silnicí I/19 
v úseku Domanínek – Na Pile.

A tře  m nejdůležitějším bodem 
bude pokračování v rekonstruk-
cích obou základních škol. Oběma 
školám byla přiznána dotace, která 
umožní bezbariérovost škol. Dojde 
k modernizaci učeben, modernizaci 

připojení k internetu či vybudování 
venkovních učeben.

V rozpočtu je pamatováno i na spor-
tovce – jednak rekonstrukcí teniso-
vých šaten či vybudováním zcela nové-
ho prostoru pro judo při ZŠ Nádražní. 

U zimního stadionu vznikne v jar-
ních měsících centrální dětské hři-
ště a na Lužánkách park miniatur - 
zajímavých staveb, které se vyskytu-
jí v povodí řeky Svratky. 

Josef Vojta,
místostarosta

Pro milovníky běhu na lyžích je le-
tos připravena novinka. Po dlouhých 
letech, kdy se na přípravě lyžařských 
tras podílel areál Borovinka v Doma-
níně svojí rolbou, nás čeká změna. 
Borovinka se rozhodla rolbu prodat, a 
proto město stálo před rozhodnu  m, 
jak zajis  t přípravu běžeckých tras. 
Po dlouhých konzultacích bylo při-

stoupeno ke koupi užitkové čtyřkolky 
JourneyMan Gladiátor, která trasy 
zajis  . Jedná se o univerzální vozítko, 
které provozující technické služby mo-
hou využít jak v létě, tak po nasazení 
sněžných pásů i pro přípravu stop. 
Teď už si jenom přejme bílou zimu.

Josef Vojta,
místostarosta

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné 
analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu 
vody pro vodné a stočné na rok 2018 s účinnos   od 1. 1. 2018. Cena vody 
pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.

S koncem roku 2017 jsme řešili 
společně s Krajem Vysočina neuvě-
řitelné problémy v dopravě. Náš kraj 
připravuje nový koncept hromadné 
dopravy. Vše bylo konzultováno a 
myslím, že směry na Žďár a Jihlavu 
nebudou problémem. Opačný směr 
na Jihomoravský kraj se neskuteč-
ně komplikuje. V posledních dnech 
roku jsme se dozvěděli, že jedná-
ní se sousedním krajem nevedou 
k požadovanému cíli. Právě přesah 
krajů nebyl dohodnut. Stav, že se do 
budoucna zruší přímé autobusové 
spoje na Brno nechválíme, ale jsme 
ochotni akceptovat, že autobus do-
jede na železniční stanici v Tišnově. 
Kraj Jihomoravský, který je zadava-
telem osobní dopravy, však požadu-
je, aby autobus dojel na železniční 
stanici do Nedvědice a cestující bu-
dou pokračovat po železnici.

Tímto opatřením se velmi z  ží 
cestování směrem na Brno. Pro 
mě je nepochopitelné, že v tomto 

stole   je možné zasáhnout do ne-
zbytných potřeb obyvatel. Dobrá 
vůle Kraje Vysočina naráží na od-
mítání Jihomoraváků, kteří nechtějí 
souběh vlaku a autobusu. Žádost 
o schůzku byla odmítnuta, proto 
zbývá protestní dopis, který pod-
porují i ostatní starostové našeho 
regionu. 

Od 1. 1. 2018 můžeme očekávat 
omezení spojů (viz IDOS). Za  m 
bude dopravce některé spoje pro-
vozovat jako komerční linky bez do-
platku, ale co bude dál? Hromad-
nou dopravu v jednotlivých krajích 
organizuje odbor dopravy přísluš-
ného krajského úřadu. Připadá 
mně, že jde opět o boj „staršího bra-
tra s mladším“ a rukojmím budou 
občané příhraničních území. Hrani-
ce mezi kraji neexistují, ale příkopy 
se hloubí stále. Musíme bojovat dál 
a hledat schůdná řešení.

      Karel Pačiska,
starosta

VODNÉ A STOČNÉ
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

prace@werawerk.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Jubilan  

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN  ÚNOR 2018

LEDEN 2018
Štefan Ďuroška 97 let
Milada Hesová 93 let
Jan Mičovský 91 let
Josef Čech 89 let
Eduard Popelka 88 let
Marie Koukalová 88 let
Josef Čejka 87 let
Ladislav Špaček 86 let
Alois Chrást 85 let
Anna Čechová 80 let
Věra Dostálová 80 let
Jaromír Čermák 75 let
Jarmila Harásková 70 let
Ing. Pavel Kozel 70 let
Věra Zemachová 70 let
Alena Blažková 70 let

Sport a tělovýchova – Podpora trenérů a mládeže
Sportovní a volnočasové ak  vity – pravidelné ak  vity
Sportovní a volnočasové ak  vity – jednorázové ak  vity
Kultura a společenský život
Obnova fasád na Masarykově náměs  

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

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO VŠECHNY OBLASTI JE 15. 1. 2018 - 31. 1. 2018

Rada města schválila pro rok 2018 tyto Grantové programy pro tyto oblas  :

G
R

A
N

T
Y

GRANTY MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2018

Zimní stadion Bystřice s.r.o.
Tel.: 704 539 168

Tajemník městského úřadu 
Mgr. Radek Vojta
Tel.: 566 590 363
e-mail: radek.vojta@bystricenp.cz

Odbor správní a školství
úsek vnitřní správy
JUDr. Eva Špatková
přestupky, právo na informace, 
s  žnos  
Tel.: 566 590 332

Dne 7. 1. 2018 uplynou 2 roky, 
co nás opus  l manžel, ta  nek 

a syn ING. PETR BUKÁČEK
ze Dvořišť.

Vzpomíná manželka, 
dě   a rodiče.

VZPOMÍNKA

OPRAVTE SI 
V INFOROČENCE
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Několik slov k volbě prezidenta 
V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin se na území naší republiky uskuteční přímá volba 

prezidenta České republiky. V případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, uskuteční se 
v  pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin druhé kolo volby prezidenta. Do druhého kola volby 
prezidenta postupují 2 kandidá  , kteří obdrželi v prvním kole volby nejvíce platných odevzdaných hlasů. Ve druhém kole bude zvolen prezidentem kandidát, 
který získal nejvyšší počet platných hlasů.

Platné kandidátní lis  ny na volbu prezidenta podalo celkem 9 kandidátů. 

Ve volebním okrsku číslo 1
je volební místnost - Základní umělec-
ká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P. 
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, Průmyslo-
vá, Strojírenská, Výrobní

ve volebním okrsku číslo 2 
je volební místnost – Základní umělec-
ká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P.
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 škola 
„Korálky“, Zahradní 622, Bystřice n. P.
pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, 
Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Bočko-
va, Farská, Na Kameníku, Na Cihelně, 
Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače, 
Antonínka, Voldán, Větrná, K Valše, 
Rácová, Jitřenka čp. 515

ve volebním okrsku číslo 4 
je volební místnost - Kulturní dům, 
Luční 764, Bystřice n. P. 
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 n. P. 
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 n. P. 
pro voliče bydlící

v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
měs  , Tyršova, Luční, Příční, Dr. Ve-
selého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, 
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 Nádražní čp. 138, 158, 341, 346

ve volebním okrsku číslo 7
 je volební místnost – Dům s pečo-
vatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice n.P.
pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích: Černý vršek, K Domanínku, 
Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Starý 
dvůr, Za Rybníčkem, U Jeřába, Na Sa-
motě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní čás   Doma-
nínek v ulicích Lnářská, K Zámečku, 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 Pi-
vonice čp. 33

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

ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – Hasičská zbroj-
nice Dvořiště 
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   Karasín

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

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 Rov-
né čp. 61 
pro voliče bydlící v místní čás   Rovné 
a Divišov.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Na rozdíl od voleb do Evropského parlamentu nebo voleb do zastupitelstev obcí nemohou při volbě prezidenta 
republiky volit státní občané jiných členských států Evropské unie a ostatní cizinci. 

Voliči musí ve volební místnos   prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diploma  ckým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnos   stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. 

Voliči, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič-
ský průkaz opravňuje voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale i ve zvláštním stálém volebním okrsku na zastupitelském úřadě. Volič 
může požádat o vydání voličského průkazu pouze na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu. O vydání voličského průkazu mohou voliči požádat ode dne 
vyhlášení voleb (tj. od 28. 8. 2017) :

na základě písemného podání opatřeného ověřeným podpisem voliče. Toto písemné podání musí být doručeno městskému úřadu nejpozději do pátku 5.1.2018 
do 16:00 hodin ( II. kolo volby do pátku 19. 1. 2018 ). Ověření podpisu je pro účely voleb osvobozeno od správního poplatku

nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (datová schránka musí být soukromá a patřit žadateli, žádost o vydání voličského průkazu 
nelze zasílat z datové schránky např. zaměstnavatele) nebo osobně od vyhlášení voleb do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů. Konec lhůty pro osobní předá-
ní žádos   o vydání voličského průkazu na městský úřad je ve středu 10. 1. 2018 do 16:00 hodin (II. kolo volby do 24. 1. 2018 do 16.00 hodin). 

Upozorňujeme, že podle současné legisla  vy nelze o vydání voličského průkazu žádat v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče !!!
Městský úřad může na základě podané žádos   předat voliči voličský průkaz s vyznačením, že jsou určeny pro první nebo druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 

ve čtvrtek 28. 12. 2017 buď osobně, nebo jej předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo 
voliči zašle voličský průkaz na adresu, kterou si volič určí. 

Voliči obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 9. 1. 2018, sadu hlasovacích lístků. Jedna sada bude obsahovat 9 hlasovacích lístků všech 
kandidátů, kteří podali kandidátní lis  nu pro volbu prezidenta. V případě konání druhého kola volby prezidenta již nebudou hlasovací lístky doručeny voličům do 
domácnos  . Ve druhém kole volby obdrží voliči hlasovací lístky dvou kandidátů až ve volební místnos  .

 Ve volební místnos   obdrží voliči šedou úřední obálku označenou úředním razítkem městského úřadu. Do obálky vloží volič hlasovací lístek kandidáta, kterému 
dává svůj hlas při volbě prezidenta. Obálku obdrží každý volič ve volební místnos   poté, co prokáže okrskové volební komisi svoji totožnost. Do obálky vloží volič 
pouze jeden hlasovací lístek.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které jsou přetržené, nejsou na předepsaném  skopise nebo nejsou vloženy 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. Rovněž tak je neplatný hlas, 
pokud bude vložen v nesprávné úřední obálce. 

 Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu členů okrs-
kové 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 do přenosné volební schránky mohou voliči požádat telefonicky na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem na oddělení 
správním odboru správního a školství MěÚ, tel. 566 590 334 – paní Holá, tel. 566 590 335 – paní Mar  ncová, tel. 566 590 312 – paní Tvarůžková.

Eva Špatková, odbor správní a školství

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Město Bystřice n. P. ve spolupráci s fi rmou TS města a.s.  nabízí možnost 
bezplatného zapůjčení kompostérů o velikos   400 litrů (200 ks) a 800 litrů 
(500 ks). Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotací ze SFŽP, získáno bylo cca 
90 % prostředků, zbytek fi nancovalo město Bystřice n. P., v jehož majetku 
musí být podle dotačních podmínek kompostéry min. 5 let. Poté je bude 
možno bezúplatně převést na nájemce. 

Zapůjčení kompostéru bude probíhat ve dvou vlnách. V první vlně do 
31. 1. 2018 budou upřednostněni zájemci, kteří od TS města a.s. nemají 
v zápůjčce kontejner na bioodpad o velikos   240 litrů z let 2014 - 2016. Ve 
druhé vlně od 1. 2. 2018 bude vyhověno všem ostatním zájemcům, a to 
dle pořadí, ve kterém nahlásili na níže uvedený kontakt svůj zájem. Berte, 
prosím, na vědomí, že kompostérů je omezený počet a další pravděpodobně 
pořizovány nebudou.

Výhody kompostování v kompostérech 
• urychlení procesu kompostování  
• možnost regulace teploty, vlhkos  , přístupu vzduchu a světla 
• úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hromadu) 
• este  čnost opro   nevzhledné hromadě
• při dodržování pravidel kompostování odstranění nepříjemného 

zápachu 
• zužitkování odpadů ze zahrady 
• důležité  živiny a organické látky nejsou nikam odv áženy

Podmínky zapůjčení:
1. Kompostér je možno zapůjčit pouze majiteli nemovitos   se zahra-

dou v Bystřici n. P., pro majitele nemovitos   v zahrádkářských koloni-
ích není projekt určen. Upozorňujeme zájemce, že bude provedena 
kontrola oprávněnos   tohoto požadavku náhledem do katastru ne-
movitos  . Při předání bude ke kontrole vyžadován průkaz totožnos  .

2. Podepsání smlouvy o bezplatné zápůjčce.

MOŽNOST BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRU 
PRO OBČANY BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Zájemce o zapůjčení kompostéru žádáme o projevení zájmu
u paní Procházkové a to telefonicky (606 770 113) nebo 

mailem (prochazkova@ts-bystrice.cz), případně osobně v sídle fi rmy. 
TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

Zdobení perníčků v Karasíně
Paní Alena Víchová zpříjemnila předvánoční 

čas v Karasíně pečením a zdobením vánočních 
perníčků. Velice se jí povedly.

Rozsvícení vánočních stromečků
Jako každý rok jsme se společně sešli na návsi v obci Karasín, kde jsme 

rozsvícením vánočních stromečků zahájili adventní vánoční čas. Vše jsme za-
končili pohoštěním v budově bývalé školy. Z této akce se již stala každoroční 
tradice.

Přejeme všem občanům, přátelům a známým vše nejlepší v novém roce.
Za OV Karasín L. V.

Potřebujeme luxusní hotel na dluh?
Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání na rok 2018 

opět defi citní rozpočet. Výdaje města rostou a vedení neslyší výzvy k přije   
úspor a takových opatření, aby nově vybudované inves  ce nebyly ztrátové. 
Jako výsměch současné fi nanční situaci, kdy zateplujeme domy na úvěr, splá-
címe zimák a doplácíme na EDEN, s nímž si nevíme rady, prošel zastupitel-
stvem souhlas s vypracováním projektu přístavby sporthotelu.  Zřejmě i jako 
poděkování za loajalitu poté navrhl starosta radním, zastupitelům a komisím 
podstatné zvýšení měsíčních odměn. S kolegou Ing. Samkem jsme byli důraz-
ně pro   a prosadili, že navýšení odměn neprošlo.

Výstavbu dalšího kontroverzního projektu s pracovním názvem „Well-
ness“ za 90 mil. korun připravuje radnice téměř rok a potvrzuje, že s veřej-
nými prostředky hospodaří špatně a neprůhledně. Finanční rezervy města 
jsou utraceny a radnice produkuje jeden ztrátový projekt za druhým. Nyní je 
v plánu tzv. Wellness. Zase na dluh. 

Čemu říká radnice „wellness“?
- přístavbě sporthotelu včetně saun a vířivky s cca 10 - 15   luxusními   

       apartmány   
- přemístění tribuny na fotbalovém stadionu ze severu na jih 
- přestavbě kabin pro fotbalisty 
- přeložce komunikace k zimnímu stadionu 
- parkoviš   u areálu 
Protože nejsou peníze, návrh se zastupitelům na neveřejném zastupitelstvu 

moc nelíbil. Vedení města projekt proto přejmenovalo a nazvalo „Volnočasové 
a sportovní ak  vity“, snížilo odhadovanou cenu na 72 milionů korun s  m, že 
se uvedené peníze budou hradit v následujících 4 letech. Hotel má postavit 
město za svoje a poté opět pronajmout soukromé fi rmě. Smlouva o proná-
jmu má být uzavřena na 25 let a hotel má sloužit především klientele odjinud. 
Městu by plynulo jenom nájemné, podobně jako u zimního stadionu. 

Pronájem zimáku? 50 000 ročně na 15 let!
Předražený zimní stadion město pořídilo na koncesní smlouvu se soukro-

mou fi rmou (na dluh) za cca 70 milionů korun. Splácíme jí 5,03 milionů korun 
ročně a kromě splátek hradíme také prostřednictvím dotací na provoz ledové 
plochy i část provozních nákladů. A fi rma vesele podniká. Celý stadion město 
pronajalo na 15 let za roční nájemné ve výši 50  síc korun! Tedy stejně, jako 
zapla   rodina za pronájem bytu!!! Za 15 let tak dostaneme za pronájem celé-
ho zimního stadionu 750  síc korun, což v žádném případě nepokryje náklady 
na budoucí opravy! 

Přinejmenším podivná byla před lety už sama soutěž na dodavatele-provo-
zovatele zimního stadionu. Aby byla soutěž možná, bylo třeba, aby se přihlási-
ly alespoň dvě fi rmy. K předem domluvené fi rmě H + H, která „soutěž“ vyhrá-
la, se tedy přihlásila nastrčená fi rma, která ale neměla potřebnou kvalifi kaci 
a proto ji prokazovala další fi rmou, která většinově patří zase vítězné fi rmě… 

Wellness  - předem známý provozovatel? 
Rozšíření sporthotelu s wellness je radnicí směřováno opět ke stejné fi rmě 

jako zimní stadion. Zastupitelé nemají ani náznak podrobnějších informací, ale 
majitel fi rmy, která provozuje zimní stadion, již v listopadovém dopisu zastupi-
telům píše, že se se studií podrobně seznámil a navrhuje spolupráci – podobný 
postup jako u zimního stadionu, jen s pronájmem na 25 let. Po nás zastupite-
lích chtělo vedení radnice jen souhlas se schválením rozpočtových opatření 
fi nancování projektu! 

Neumím si představit, že by občané schválili za současné situace wellness 
jako prioritu a souhlasili s  m, že opravy vnitřků bytů nejsou zahrnuty ani 
v dlouhodobém plánu města a s opravou zchátralé sokolovny se také nepo-
čítá. I kontrolní výbor doporučil vedení města, aby byla s  mto projektem 
seznámena veřejnost a mohla se například prostřednictvím ankety vyjádřit. 
Doplnit služby stávajícího sporthotelu o sauny s vířivkou, pokud bude mezi 
občany zájem, lze za zlomek ceny. Další navrhované stavby nutné nejsou. Pro-
vozovat wellness by tak mohla městská společnost, zařízení by mělo sloužit 
především místním a ne luxusní klientele odjinud. Je podivné, že vedení města 
na projektu „wellness“ stále trvá, i když ví, že ho v Bystřici (za své) již buduje 
jiný soukromý podnikatel. 

Vít Novotný, zastupitel
Hnu   za otevřenou radnici (HORA)

Předvánoční čas na Dvořiš  ch
Podvečer první adventní nedě-

le patřil na Dvořiš  ch již tradičně 
rozsvěcení vánočního stromu a  m 
symbolickému zahájení adventu 
2017. Než však tato očekávaná chví-
le nastala, mohli si nejen dě   nazdo-
bit vánoční perníčky nebo napsat 
dopis Ježíškovi. Následně přítomná 
veřejnost měla milou povinnost být 
porotou v soutěži o „Nej… vánoční 
závin Dvořiště 2017“. Malí i velcí 

ochutnávali a vybírali z deví   sou-
těžních závinů. První tři soutěžící 
s největším počtem bodů obdrželi 
diplomy a dekorováni byli jablečný-
mi medailemi. Společným zpěvem 
vánočních koled, za doprovodu har-
moniky, jsme se přiblížili k 17. hodi-
ně, kdy měl být náš vánoční strom 
rozsvícen a hromadným odpočítá-
váním se tak také stalo. Opět naši 
obec zdobí rozzářený strom, který 

tentokrát věnovala rodina 
Němcova, které velice dě-
kujeme, stejně jako všem, 
kteří se na přípravě této 
akce podíleli.

V následujících dnech 
navš  vil Dvořiště Mikuláš 
se svojí družinou, který 
bude v lednu následo-
ván příchodem Tří králů. 
Doufáme, že do tříkrálové 
sbírky přispějí naši občané 
stejně štědře jako do Sbír-
ky pro Azylový dům Ječ-
mínek ve Žďáru n.S., která 
se na Dvořiš  ch již tře  m 
rokem pořádá.

Děkujeme všem za 
přízeň i ochotu pomoci 
a do nového roku Vám 
přejeme především pevné 
zdraví!

za osadní výbor Dvořiště 
Klára Chalupová
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Uzené slavnos   17. 2. 2018
Slavnos   nejen masitých uzených specialit. I tak by se dal nazvat letošní roč-
ník uzených slavnos  , kde budeme upravovat uzením nejen maso, ale i ryby, 
různé druhy sýrů, zeleninu a další suroviny, které by vás ani nenapadly. Ne-
budou chybět ani ukázky výroby zabijačkových specialit, řeznické worksho-
py, řemeslný trh a zábava pro dě  . 

Bleší trhy/ Burza starožitnos   24. 3. 2018

Velikonoce 30. 3. - 2. 4. 2018
Příroda se probouzí ze spánku a jaro klepe na dveře. Přijďte prožít prodlou-
žený víkend ve znamení tradičních Velikonoc. Chlapci a páni si mohou uplést 
pomlázku a děvčata se seznámí s technikami zdobení kraslic. Jaro, to je ob-
dobí zrození a i na Edenu se nám rodí nová kuřátka, jehňátka a další. Kromě 
ukázky velikonočních tradic se můžete těšit i na jarní degustační menu nebo 
speciální várku našeho piva z minipivovaru centra Eden.

Bleší trhy / Burza starožitnos   21. 4. 2018

Bystřická muzejní noc 19. 5. 2018 
Užijte si Eden, městské muzeum a muzeum veteránů v Bystřici nad Pernštej-
nem. Vše večer, v noci a zdarma.

Den hrdinů všedních dnů 26. 5. 2018 
Den plný zábavy a poznání nejen pro dě  . Ukázky práce policie, záchranářů 
a hasičů. Dětské zábavné atrakce, rukodělné dílničky. 

Den lnu 16. 6. 2018
Tradice pěstování lnu byla v minulos   spojena s regionem Bystřicka. 
Pojďme si připomenout tuto krásnou a užitečnou rostlinu, kterou si oblíbil 
i krteček. Těšit se můžete na módní přehlídky, ukázky využi   a zpracování 
lnu, řemeslnické trhy, degustační menu a další zábavu. 

Fes  val minipivovarů 21. 7. 2018
Prezentace regionálních minipivovarů. Speciality a kosme  ka z piva. K dob-
rému pivu i dobré jídlo a těšit se můžete i na zajímavý hudební zážitek. V le-
tošním roce se můžeme těšit na vystoupení kapely Buty a dalších.

Dožínky 25. 8. 2018
Dožínky jsou především oslava hojnos  , oslava dokončené práce, poděková-
ní za štědrou úrodu a úspěšnou sklizeň. Užijte si s námi tuto obnovenou lido-
vou tradici, která je s venkovem neodmyslitelně spjata. Dožínkové speciality, 
krojovaná chasa, předání dožínkového věnce hospodáři, cimbálová a lidová 
hudba, atrakce pro dě   to vše a mnohem víc na vás čeká v sobotu dne 25. 8. 
od 9:30 do 18:00 v centru Eden.

Slavnos   brambor 29. 9. - 30. 9. 2018
Přijďte si užít babí léto na Vysočinu a navš  vte Slavnos   brambor. Již tradiční 
a neodmyslitelně spjatá akce s centrem Eden. 
Dne 29. 9. - 30. 9. proběhne v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem již 
6. ročník slavnos   brambor a dalších podzimních plodin. Po oba víkendové 
dny se mohou návštěvníci těšit na kuchařskou show, výstavu bramborových 
odrůd, workshopy, dětské divadlo a další.  

Bleší trhy / Burza starožitnos    6. 10. 2018

Roh hojnos   27. 10. - 28. 10. 2018
Víkend gastronomických specialit. Degustační ochutnávky regionální kuchy-
ně. V letošním roce je akce spojena i s oslavami 100. výročí vzniku samostat-
ného československého státu.
Strom obžerství. Speciální pivo z minipivovaru centra Eden. 

Bleší trhy / Burza starožitnos   3. 11. 2018

Advent na Edenu 8. 12. 2018
Přijďte si užít předvánoční atmosféru do centra Eden. Po celý sobotní den 
bude v areálu probíhat vánoční jarmark, kde budou k zakoupení nejrůznější 
vánoční dekorace. Dě   se mohou zapojit do rukodělných dílen, kde je naučí-
me vytvářet vánoční dekoraci, nebo si vyrobí dárek, pro své blízké. Horáckou 
vesnici provoní vůně cukroví, linoucí se ze statku. 

AKCE CENTRA EDEN 
V ROCE 2018

Máte rádi řemesla? Hledáte prostor pro realizaci, 

přivýdělek při mateřské, k důchodu, sezónní práci? 

Centrum Eden hledá externí spolupracovníky pro obsazení expozic tra-
dičních řemesel (kovářství, truhlářství, tkalcovství, perleťářství, výroba ke-
ramiky, šperkařství, nožířství, provaznictví a jiné).
Za  mto účelem vyhlašuje výběrové řízení s následujícími kritérii:

1) Obor činnos   
2) Praxe v daném oboru vč. referencí.  Odborné vzdělání v oboru 

výhodou
3) Souhlas s e  ckým kodexem Centra Eden a závazek podílet se v rám-

ci otvírací doby Centra na ukázkách pro návštěvníky
4) Výše nutných provozních nákladů při realizaci dané činnos  

Praxe ve školství nebo jiné zkušenos   s vedením menších kolek  vů dě   
výhodou.

Předpokládaná ekonomická forma smluvního vztahu: nájem ve výši 
nutných provozních nákladů při běžné činnos   nájemce.  

Doba nájmu: dle dohody, nejdéle od 15. 3. 2018 do 31. 12. 2018. Nájemce 
je oprávněn užívat pronajaté prostory po celou smluvně dohodnutou dobu, 
tj. i mimo otvírací dobu pro veřejnost.  Nájemce je oprávněn svoji produkci 
vytvořenou v pronajatých prostorách prodávat pouze v rámci Centra Eden.

Přihlášky zasílejte na stepan@centrumeden.cz. Bližší informace na tel. 
č. 730 898 698

PRODEJ PRODUKTŮ FARMY EDEN
Nově je prodej vajec a brambor přesunut z kanceláře centra Eden přímo 

na farmu Eden (bílá budova, vedle areálu centra, vchod přes zelená vrata). 
Objednávky a informace k prodeji získáte na tel.: 723 377 190 - paní Ma-
tušková. 

SPLATNOST POPLATKŮ 2018  
ve městě Bystřice nad Pernštejnem 

Poplatek splatnost

pes 31. 3.
odpady 

místní čás   31. 3.

ulice  30. 4.
Lipová, Jívová, Višňová, Topolová  

ulice  31. 5.
Hornická, Okružní, 
Spojovací, Novoměstská 

ulice ostatní 30. 6.



RŮZNÉ

8. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Dva roky s MAPem… a co bude dál?
Realizace projektu Místní akč-

ní plán rozvoje vzdělávání začala 
v lednu 2016 a skončila k posled-
nímu prosinci 2017. Za tu dobu se 
podařilo podpořit mnoho projektů 
jednotlivých škol a také se uspo-
řádala řada setkání a seminářů 
podporující vzdělání a profesní roz-
voj pedagogů z celého Bystřicka. 
Konkrétně to bylo 22 seminářů se 
zájmem 362 účastníků za všechny 
akce (celkem to bylo 129 podpo-
řených pedagogů). Workshopy 
a semináře byly pořádány na nej-
různější tema  ku z oblas   čtenář-
ské a matema  cké gramotnos  , 
inkluze, novela zákona, školní zra-
lost, efek  vní komunikace nebo 
třeba duševní hygiena pedagogů. 
Často jsme se také setkávali, v rám-
ci pracovních skupin se potkali zá-

stupci mateřských a malotřídních 
škol, volnočasových ak  vit a neza-
pomnělo se ani na prostor pro ty, 
kterých se celý projekt týká nejvíce 
- samotných žáků, kteří se potkávali 
v rámci setkání školních parlamen-
tů Bystřicka. Zorganizovaly se také 
specifi cké kulaté stoly v rámci so-
ciálně-právní ochrany dě   a řešení 
krizových situací, kdy se na jednom 
místě sešli zástupci nejen škol, ale 
také poradenských, nízkopraho-
vých a státních ins  tucí. V prosinci 
pak byla podpořena pro  drogová 
prevence formou příjezdu Pro  dro-
gového vlaku. 

Ak  vit uskutečněných za uplynu-
lé dva roky bylo skutečně mnoho 
a věříme, že projekt MAP přinesl 
do místního školství řadu pozi  vních 
věcí, díky nimž měly školy možnost 

Letos již sedmým rokem ocení Město Bystřice nad Pernštejnem a Mik-
roregion Bystřicko kolek  v či jednotlivce, kteří v našem regionu udržují či 
obnovují tradiční zvyky, výrobky, činnos   apod. a přispívají tak k vytváření 
charakteris  k našeho kraje a utvrzování pospolitos   obyvatel našich obcí. 
Obracíme se proto na Vás všechny, abyste přispěli svými návrhy. Podrob-
nos   k vypravení návrhu najdete na straně 21 ve výzvě.

Konečný termín pro odeslání či doručení Vašich návrhů na udělení  tu-
lu „Nositel tradic Bystřicka“ je 28. únor 2018. Těšíme se na Vaše návrhy.

Navrhujte nositele tradic Bystřicka 
pro letošní rok!

Abychom vás inspirovali, připomeneme vám loňský oceněný kolek  v 
a úspěšnou tradici, jejíž trvání je delší než 60 let. Ano, jde o atle  cký oddíl 
Jiskry Vír, z. s. a Malý svratecký maraton, který se poprvé běžel v roce 
1954. Bez obětavé činnos   Zlatuše Klusákové, Zdenka Šudomy, MUDr. 
Ireny Prudké, Bohuslava Matušky, Mojmíra Janouška, Zdenka Pěnčí-
ka a na fotografi i chybějícího Zdenka Ševčíka a řady dalších obětavých 
a nadšených občanů by Bystřicko mělo o jednu krásnou a zdraví prospí-
vající tradici méně. Držíme jim palce, aby jim elán vydržel a zejména jsme 
rádi, že myslí na mladou generaci, které 26. srpen 2017 ve Víru jedno-
značně patřil. -ez-

se rozvíjet a modernizovat. Výsled-
kem spolupráce všech zapojených 
škol je plán na budoucí fi nancování 
ak  vit spolupráce nejen škol, ale 
i místních neziskovek, který fi nanč-
ně podpoří projekt MAP II a začne se 
plnit od příš  ho roku.

Děkuji za dosavadní spolupráci 
ředitelům, pedagogům, zaměst-

nancům odboru školství a sociálně-
-právního odboru MěÚ a těším se 
na realizaci ak  vit, které se nám po-
dařilo společně naplánovat.

Lenka Víchová, koordinátor MAP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.

68/0.0/0.0/15_005/0000038
www.bystricenp.cz/map
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Vrácení nevhodného vánočního dárku 

Dne 2. 12. 2017 se v KD Bystřice 
nad Pernštejnem uskutečnil první 
ročník Bál Missis Vysočina. Během 
tohoto slavnostního večera bylo 
oceněno několik žen. Hlavní myšlen-
kou celého projektu není vnější krá-
sa, modeling či sport, ale jde o vnitř-
ní krásu jakékoli ženy. Cílem je podě-
kování ženám, které svou profesí, do 
které vkládají své srdce, pomáhají 
naší společnos  , obzvláště rodinám. 
Patří jim velký dík. Poděkování patří 
i hlavnímu sponzoru panu Jarosla-
vu Svobodovi a Art glass, který vy-
tvořil umělecké dílo a vložil do něj 
svou prací kus svého srdce. 

Oceněny byly: 
1.  Kategorie – nominace poroty – 

paní učitelky z MŠ
 Suchá Věra, Hájková Ilona, Če-

chová Zdeňka, Ludvíková Jitka, 
Dolná Jana, Kaštánková Šárka, 
Hnátová Jaroslava, Jindrová Len-
ka, Kaňková Eliška, Kolbábková 
Marie, Vojtová Květa, Kissová 

Stalo se Vám letos, že jste pod 
stromečkem objevili dárek, který 
se Vám nehodí? Co můžete dělat 
v případě, že chcete dárek vrá  t 
nebo vyměnit za vhodnější? 

V dnešní době již některé e-sho-
py s touto možnos   počítají. V době 
Vánoc některé z nich prodlužují zá-
konnou 14 denní lhůtu k odstoupení 
od smlouvy. Je  nutné si ale přečíst 
podmínky této služby, někde je vrá-
cení extra zpoplatněno, nebo pod-
míněno dalšími skutečnostmi. Tato 
možnost je pouze dobrou vůli pro-
dejce, nikoli zákonem stanovena. 
Jedná se většinou o předvánoční tah 
prodejců, jak koupěch  vé zákazníky 
nalákat k nákupu v jejich obchodě. 

V běžných případech lze zboží za-
koupené prostřednictvím komuni-
kace na dálku (nejčastěji přes inter-
net, katalog) nebo mimo obchodní 
prostory (na ulici, předváděcí akci) 

vrá  t bez udání důvodů do 14 dnů. 
Pokud byl tedy Váš dárek zakoupen 
na poslední chvíli, nebudete mít 
větší ob  že jej úspěšně vrá  t, nebo 
vyměnit za jiný. V této lhůtě stačí 
podnikateli oznámit, že budete od 
smlouvy odstupovat. 

Samotné zboží je pak nutné ode-
slat do dalších 14 dnů. Zboží stačí 
odeslat poštou poslední den této 
lhůty a je platné, i když došlo pod-
nikateli později, podstatné je podací 
razítko z pošty.  Poštovné na vrácení 
zboží (od spotřebitele zpět podnika-
teli) hradí spotřebitel, podnikatel je 
povinen vrá  t spotřebiteli cenu věci 
včetně nákladů na dodání (od pod-
nikatele ke spotřebiteli), avšak jen 
do výše ceny nejlevnějšího způso-
bu dodání, které podnikatel nabízí. 
Tzn., že pokud si spotřebitel objed-
nal doručení dražší kurýrní službou 
a nikoliv doručení klasickou poštou, 
kterou podnikatel nabízí, může mu 

být vrácena pouze cena poštovné-
ho. Prodejce má pak povinnost vrá-
 t peníze do 14 dnů. 

Pokud ovšem byl Váš dárek za-
koupený v kamenném obchodě, si-
tuace je rozdílná. Zde zákon kupují-
címu žádnou lhůtu k odstoupení od 
smlouvy neposkytuje. Je tomu tak 
proto, že v kamenném obchodě má 
každý možnost si zboží vyzkoušet 
a prohlédnout. Zde je to opravdu jen 
na vůli prodejce, jaký postup zvolí. 
Některé obchody přesto možnost 
vrácení nebo výměny zboží nabízejí. 
V těchto případech se tedy musíte 
informovat v konkrétní prodejně, 
jak upravují tento postup jejich 
vlastní obchodní podmínky. S těmi 
je dobré se seznámit již při koupi 
zboží a zvolit obchod, který možnost 
výměny zboží nabízí, obzvláště po-
kud si nejsme jis  , zda se s dárkem 
tre  me. Většinou však budete k vrá-
cení potřebovat původní účtenku, 

někdy i obal a všechny visačky.  
Jiná situace nastane v případě, 

že dárek vykazuje vady. Zde musí 
spotřebitel postupovat cestou re-
klamace. Vadu musíte uplatnit bez 
zbytečného odkladu poté, co mohla 
být zjištěna, nejdéle však do dvou 
let ode dne zakoupení zboží.  S se-
bou je vhodné mít doklad prokazu-
jící koupi, popř. záruční list. Prodejce 
se spotřebitelem sepíše reklamační 
protokol, do něj uvede i to, co spo-
třebitel požaduje – výměnu, opravu 
nebo odstoupení, i když tato volba 
není pro prodejce závazná. 

Reklamace musí být vyřízena 
ihned, ve složitých případech do 
tří dnů. Pokud je však nutné vadu 
odborně posoudit, pak musí být 
reklamace vyřízena do 30 kalen-
dářních dnů.

Michaela Du  ová
Sdružení obrany spotřebitelů – 

Asociace

PRVNÍ ROČNÍK BÁL MISSIS VYSOČINA
Pavla, Matušková Eva, Svobo-
dová Marie, Š  páková Jaroslava 
a ředitelka MŠ BnP paní Monc-
manová Vlasta, které děkujeme 
za předání kvě  n kolegyním, kte-
ré se nemohly zúčastnit. 

2.  Kategorie – nominace z řad spo-
luobčanů, rodiny a blízkých

 Du  ová Miroslava, Trávníčková 
Marie, Kry  nářová Nina, Pivková 
Leona, Pechová Libuše

3.  Kategorie – soukromá nominace 
paní Marcely Dědové, prezident-
ky Missis Vysočina, která těmto 
ženám osobně poděkovala za je-
jich le  tou práci na poli sociálně-
-právní ochrany dě  . 

 Bc. Bárková Milada, PhDr. Luk-
šová Drahomíra, Daňková Zora, 
MUDr. Sáblíková Miluše

Členové poroty: Starosta BnP Ing. 
Karel Pačiska, kterému  mto děku-
jeme za účast na pilotním ročníku.  
Marcela Dědová - prezidentka Missis 
Vysočina, Jana Tomanová-víceprezi-
dentka Missis Vysočina, Mgr. Adriana 
Janovská-statutár For Family.cz, z.s., 
Bc. Markéta Klimešová- CK Markéta, 
Ida Lančaričová-Toucher Brno

Poděkování sponzorům: Kvě  -
nářství Marie a Kateřina Pevná, Za-

hradnické centrum Strakovo – Eva 
Munzarová, kavárna Franqueza Cafe 
– Mar  na Vejpustková,  kavárna Cafe 
in Time a CK Markéta – Markéta Kli-
mešová, nábytek Harmonie, Toucher 
Brno – Ida Lančaričová, kosme  ka 
Avon – Michaela Juračková, kosme  -
ka Eden, kosme  ka DG - Derma Gen 
– věnoval moderátor večera Petr Ho-
lík, Restaurace Rovné – Richard Gre-
gor, Team For Family.cz. z.s.

Poděkování patří také účinkují-
cím: Kapela Hamrla Boys – Mirek 
Hamrla, moderátor Petr Holík rá-
dio Krokodýl, Cappella Allegra BnP 
– Lenka Macháčková, Spolek dam 
z Bystřice – Dáša Brdárová, Krojova-
ná chasa z Nové Vsi – Jakub Šandera 

Velké díky patří celému týmu KD 
Bystřice nad Pernštejnem 
pod vedením ředitelky Věry 
Hanákové za skvělou spolu-
práci na tomto projektu. 

Těšíme se na Vás při dru-
hém ročníku Bál Missis Vysso-
čina 2018, který se uskuteční 
dne 6. 10. 2018 opět v KD Bys-
třice nad Pernštejnem. 

Jana Tomanová 
víceprezidentka 
Missis Vysočina
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Před několika dny začal rok 2018, 
rok s magickou osmičkou na konci, tak 
osudovou pro země Koruny české. Ce-
lostátní událos   se vždy plně odrážely i 
v životě našeho města. Jen namátkou 
stačí připomenout rok 1848 a vznik 
Národní gardy1 složené z bystřických 
měšťanů, nebo rok 1938 a postavení 
sochy TGM navzdory částečné okupaci 
republiky Německem. V roce 2008 byl 
ve zpravodaji Bystřicko zahájen dese  -
letý projekt kulatých výročí města, kte-
rý v jednotlivých letech v krátkých člán-
cích2 uváděl důležité událos   v jeho 
historii. Projekt tedy letos končí a měl 
by vyvrcholit připomenu  m osudové-
ho roku 1948, který měl neblahý vliv 
na život řady našich spoluobčanů. Toto 
70. výročí si v průběhu roku postupně  
připomeneme. 

Vzpomínky – ústní i písemné, dopisy 
z a do komunis  ckého vězení, útržky 
z rozhovorů s pamětníky – budu kon-
frontovat s  síci stranami dobových 
dokumentů3, které se mi podařilo 
získat. Jsou to sice zápisy výslechů  a ji-
ných dokladů, vzniklých z činnos   StB 
při rozkrývání, usvědčování, zatýkání 
a likvidaci pro  státního spikleneckého 
centra v rámci „akce B“ na Bystřicku 
a na jiných místech republiky, jak si ve 
svém žargonu StB pojmenovalo tuto 
provokaci, přesto však obsahují mno-
ho pravdy, mnohdy je s podivem, jak 
dokazují nevinu obě   represí.

Současné událos   jsou vždy výsled-
kem těch minulých, a tak tomu bylo 
i v našem městě v letech 1948 – 1950, 
kdy rozhodující vliv měla obrovská tra-
gédie druhé světové války a následující 
tři roky rela  vní demokracie. Vzhle-
dem k tomu, co bude dále napsáno, 
musím potvrdit, že jakýkoliv způsob 
boje v případě přímé okupace země 
a národa nepřítelem považuji za zcela 
legální. Jednou z těch pasivních a velice 
účinných metod je manipulace, zata-
jování potravin4, zkrátka „šmelina“. Za 

PROLOG K ROKU 1948

protektorátu k odhalování těchto trest-
ných činů němeč   okupan   důsledně 
využívali české četnictvo a fi nanční 
policii. A zde začíná vcelku nevinně 
náš příběh, končící o několik let později 
smutným osudem řady bystřických ro-
din i jednotlivců.

Ideální komoditou pro manipulace 
s potravinami bylo maso z nepřizna-
ných domácích porážek a obilí zpraco-
vané bez povolení na mouku. V době 
německé okupace pracovaly v Bystřici 
určitě ještě tři malé mlýny: Kalousův, 
Vašinův a Makovského (po proudu 
potoka dolů), z nichž ten poslední byl 
mimo městskou zástavbu, tedy nejlé-
pe vhodný k mle   načerno. Toto prav-
děpodobně organizoval dlouholetý 
prvorepublikový komunista Josef  Mik-
še5, který zde pracoval coby pomocný 
dělník a nosil pytle s obilím do mlýnice. 
Když přišla policie s fi nanční stráží, na 
jejich dotaz, kde je pan Mikše, tento 
duchapřítomně odpověděl, že právě 
odešel s pytlem dovnitř a on jej pošle 
ven. Nezaváhal a přes louku a řeku ute-
kl zadem do protější zalesněné stráně 
a večer se přesunul ke kamarádovi do 
sklepa domku u orlovny. Zde přečkal 
za vydatného zásobovaní potravou 
zejména manželkou do konce války. 
S koncem války začal dělat poli  ckou 
kariéru, jak uvedeno v poznámce. Sa-
mozřejmě jeho „bojová činnost“ v roli 
partyzána byla veřejným tajemstvím 

Karel Matějka, ústřední postava bystřic-
kého protistátního spikleneckého centraStanislav Keil, praporčík SNB v Bystřici

– znovu opakuji: jeho činnost v naru-
šování zásobování potravinami byla 
určitě záslužná6 – po obdržení statu-
tu partyzána7 se našla řada lidí, kteří 
měli na jeho práci v odboji jiný názor. 
Ať už záměrně, nebo z pouhé recese, 
se ve vývěsní skříňce mladých lidovců 
na bystřickém náměs   objevila výzva: 
„Kdo by věděl ještě o dalších zásluhách 
v odboji pana Josefa Mikši, ať to ozná-
mí na okresní sekretariát Lidové strany 
aby mu i lidovci mohli dát vyznamená-
ní.“

Výzvu vyvěsil předseda mladých 
bystřických lidovců, v té době ještě 
student právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, syn nájemce hospody 
na náměs   Ferdinanda Matějky, Karel 
Matějka8 (7. května 1824 Svinošice – ? 
USA), ústřední postava bystřické pro  -
státní spiklenecké skupiny. 

Koncem 50. a v 60. letech, kdy jsem 
historku opakovaně slyšel vypravovat, 
jsem ji řadil mezi novodobé bystřické 
legendy. Byl jsem proto velice překva-

pen, jak přesně ji nechtěně  potvrdily 
materiály StB z tehdejší doby.

Například odstavec z výpovědi Sta-
nislava Keila9, praporčíka SNB bystřické 
služebny VB ze dne 14. 1. 1949: Karla 
Matějku znám také již od mládí. Studo-
val v Tišnově a po revoluci 1945 v Praze 
na právníka. Do Bystřice přijížděl oby-
čejně v sobotu a v neděli a na prázd-
niny. Dával vždy do lidovecké skříňky 
různé výzvy a výstřižky. Po únorových 
událostech 1948 měl v Bystřici nějaký 
soud s jistým Mikšou a dr. Koenigo-
vou, příslušníky KSČ. Nevím, zda to byl 
dr. Koenig, nebo jeho manželka. Bylo to 
pro nějaké urážky na c  . Karel Matějka 
se vždy zastával lidové strany. Matějka 
měl málo kamarádů. Stýkal se hodně 
s farářem Zouharem a Strážovským.

Obdobně vypovídali i další zatče-
ní v rámci „akce B“, na příklad Vlasta 
Bohuňovská, Jan Šperling nebo Adolf 
Dvořáček. O tom ale příště v článku Byli 
mezi prvními  odsouzenými.

Petr Dvořáček

1)  Ještě začátkem 50. let minulého stole   existoval v muzeu prapor bystřické Národní gar-
dy jako jeden z mála v republice, který byl tehdy zapůjčen na výstavu údajně dělnického 
hnu  ; nikdy se nevrá  l zpět.

2) V Bystřicku vycházely články v letech 2008 – 2010 a 2014 – 2017, v Novinkách 2011 – 
2017;  v roce 2010 vyšla série článků Záhady starých fotografi í a Bystřické fi gurky. 

3)  Dokumentace k „akci B“, jak si StB pojmenovalo zatýkání převážně příslušníků Lidové 
strany hlavně na Bystřicku, v Praze i jinde v republice a částečně k „akci Hřebík“ je na CD, 
které MO ČR zasílalo k žádostem pro uznání tzv. tře  ho odboje. 

4)  Bystřičané měli tradici se zatajováním potravin už od první světové války – viz známá 
fotografi e „rekvírování obilí“ v publikaci 1980 (Štarha a kol., Bystřice nad Pernštejnem, 
BLOK 1980) 

5)  Dne 2. února 1961 zemřel v brněnské nemocnici význačný bystřický rodák Josef Mikše 
ve věku 62 let. Jako komunista byl ak  vním účastníkem odboje pro   německým oku-
pantům za 2. světové války, prvním ilegálním předsedou revolučního národního výboru 
v Bystřici n.P. a po osvobození Sovětskou armádou i prvním předsedou místního národ-
ního výboru v Bystřici n. P. (Kronika města Bystřice nad Pernštejnem, 2. díl, str. 368. 

6)  Každý určitě vzpomene na Helenu Růžičkovou v TV seriálu Vlak dětství a naděje.
7)  Podle § 8 zákona 255/1946 Sb. o osvědčení o účas   na národním boji za osvobození.
8)  V jednotlivých pokračováních bude věnována pozornost těm hlavním osobám „akce B“ 

z celkově kolem padesá   perzekuovaných a odsouzených osob.
9)  Stanislav Keil byl zatčen a obviněn 6. ledna 1949 z porušení služební přísahy a z napo-

máhání k trestnému jednání bratrů Vra  slava a Jana Svačinových; odsouzen 19. čer-
vence 1949 k jednomu roku vězení; byl praporčíkem SNB v Bystřici, narozen 3. května 
1906 v Bradlném (okres Boskovice); měl osmiletou dceru.

Velké událos   světové historie jsou v jádru hluboce nedůležité. V konečné analýze je důležitou věcí život jedince. Je dobré naučit se naslouchat 
ozvěně dávných dob a vnímat její poselství. Hovoří o pomíjivos   hmotných statků a důležitos   naslouchat hlasu srdce. 

Carl Gustav Jung, světově proslulý antropolog a psychoanaly  k (1875 – 1961)

CHODKYNĚ V MRACÍCH 
V Bystřici si Miladu Schmidtovou 

Čermákovou (1922 – 2015) pama-
tují mnozí. Dozajista si ji pamatují 
také   z nás, kteří se jezdili či chodili 
koupat k Domanínskému rybníku, 
kde Milada Schmidtová Čermáková 
žila dlouhá léta v hájence u hráze. 
Říkalo se jí také jen krátce - malíř-
ka. O skutečnos  , že maluje, věděli 
skoro všichni, avšak valná většina 
z těch, kdo to znali či tušili, nevě-
děla, co maluje a jak dobře. V há-
jence u hráze, a nejen zde, vzniklo 
mnoho zajímavých obrazů, a to přes 
skutečnost, že hájenka postrádala 
takové vymoženos   civilizace, jako 
je elektřina a vodovod. Jak už to tak 
v našich zeměpisných šířkách bývá, 
mnohým se dostane poděkování či 
uznání za jejich činnost nebo dílo až 
po smr  . Nejinak je tomu i v tomto 
případě.  V úterý dne 5. 12. 2017 se 
uskutečnila ve Zlíně vernisáž výsta-
vy Milady Schmidtové Čermákové. 
Výstavu, kterou uspořádala Krajská 
galerie výtvarného umění ve Zlíně 
ve spolupráci s Galerií Václava Cha-
da, je možné navš  vit až do 11. 2. 
2018. Pokud zrovna nemáte cestu 
do Zlína, nebuďte smutní, je zde pro 

vás dobrá zpráva, výstava se násled-
ně přesune na Vysočinu. Na závěr 
bych ráda poděkovala všem, kdo 
k tomuto významnému počinu při-
spěli. Zvláštní poděkování pak patří 
panu Kadlíčkovi z Bystřice nad Pern-
štejnem, který se výrazně zasloužil 
o záchranu díla Milady Schmidtové 
Čermákové pro budoucí generace. 

Sáša Navrá  lová



ŠKOLSTVÍ
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Předvánoční komedie

Spojení dvou mezinárodních 
projektů  Erasmus+  a  Ekoškola

V předvánočním Edenu

Úspěšní fl orbalisté na TGM
Stejně jako každý rok se i letos 

naše škola zúčastnila okrskových kol 
ve fl orbalu základních škol. A mu-
síme říci, že zápolení bylo nadmíru 
úspěšné. Okrskových kol se zúčast-
nily všechny čtyři kategorie - mlad-
ší a starší chlapci a děvčata. Kromě 
starších chlapců, kteří skončili na 
tře  m místě, ostatní svoji kategorii 
vyhráli a postoupili do okresních 
kol. Děvčata bojovala ve Žďáře n. S. 
a chlapci ve Velkém Meziříčí. Mladší 
děvčata skončila na pěkném tře-
 m místě a starší děvčata a mladší 

chlapci zabojovali ze všech sil, vy-
hráli a po dlouhé době vybojovali 
pro naši školu postup do krajského 
kola. Je pravda, že u mladších chlap-
ců krásný pocit z vítězství pokazilo 
zranění Kamila Vařejky, ale stále byl 

součás   družstva, i když už nebyl 
na hřiš  . Obě krajská kola proběhla 
7. prosince, dívky odjely do Havlíč-
kova Brodu a chlapci do Třebíče. Byli 
jsme stále ve spojení, předávali si 
zprávy a na dálku si fandili. Děvčata 
i chlapci nevypus  li ani jeden zápas, 
bojovali, co jim síly stačily, nechali 
na hřiš   všechno, co umí. Hráli vý-
borně a odměnou jim bylo umístění 
na "bedně". Děvčata skončila tře   
a chlapci se po fi nálové bitvě s 
Havlíčkovým Brodem umís  li na 
druhém místě. Je to velký úspěch. 
Přivezli jsme medaile i poháry. Kdo 
nevěří, ať se na ně přijde podívat do 
školy. Moc blahopřejeme a ... jen tak 
dál (na fotce nám bohužel chybí Pa-
vel Krejčí - brankář a Ondra Hronec).

Veronika Mar  ncová, ZŠ TGM

Kouzlo Vánoc?! Ještě dlouho po 
příchodu nového roku v nás bude 
doznívat. Očarovávalo nás však 
i v době adventu – a my jsme se 
tomu nijak nebránili. Spíše naopak. 
Plamínky svíček na adventním věnci 
nás postupně vtahovaly do vánoční 
atmosféry, škola žila přípravami na 
Vánoční akademii, z cvičné kuchyně 
vonělo cukroví, chodbami zněly ko-
ledy v podání všech žáků a učitelů.

Velice pěkně s naším čekáním na 
Vánoce korespondovala účast žáků 
všech tříd prvního stupně na „Týd-
nu vánočních tradic“ v bystřickém 

centru Eden. Program byl tema  cky 
zaměřen na advent, tradice, zvyky a 
pověry spojené s vánočním obdo-
bím u nás na Horácku. Komentova-
ná prohlídka vánočně vyzdobeného 
Panského dvora i Horácké vesnice 
přiblížila žákům způsob prožívá-
ní adventu a Vánoc v době našich 
předků, vyvrá  la současnou před-
stavu, že advent je dobou horečných 
příprav a sháněním vánočních dár-
ků. Advent byl dobou zklidnění. Od-
povídalo to životnímu stylu našich 
předků, jejichž přirozeným rytmem 
byla intenzivní práce v době od jara 

do podzimu, kdy 
bylo nutné zvlád-
nout veškeré ze-
mědělské práce, 
a odpočinek v zi-
mě, kdy se vyko-
návaly domácí 
práce jako draní 
peří, ši  , pletení, 
předení, tkaní, ...

D ě k u j e m e 
průvodcům a 
v novém roce se 
těšíme na další 
programy v cen-
tru Eden.

H. Nosková, 
J. Šikulová, 

ZŠ TGM

Naše partnerská slovenská škola 
ZŠ Juh Vranov nad Topľou  se zúčast-
nila projektového setkání v Bystřici 
nad Pernštejnem v termínu od 26. 
11. - 1. 12. 2017. V rámci tohoto  
projektu jsme naplánovali ekolo-
gickou olympiádu pro žáky 3. - 5. 
ročníků. Spočívala v plnění 11 stano-
višť s ekologickou téma  kou (voda, 
odpady, energie, doprava, rostliny 
živočichové, témata Ekoškoly…).  
Žáci  2. stupně obou  škol společně 
připravili  stanoviště s jednotlivými 
úkoly, sami si je vyzkoušeli a naučili 

se je vyhodno  t a správně obodo-
vat. Vlastní soutěž  pak proběhla 
28. 11. 2017. Ne vždy to bylo jed-
noduché při počtu 120 soutěžících. 
Netradiční olympiáda se žákům  líbi-
la, s nadšením si ji užili. Své znalos    
v tématu „Historie dopravy“ si také 
vyzkoušelo vedení ZŠ Juh Vranov n. 
T. společně s naším panem ředite-
lem. 

Koordinátorka  Ekoškoly  
Hana Kopecká

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dne 15. 12. 2017 se konala na 
naší základní škole velká akce, kte-
ré se zúčastnilo 142 dě   2. stupně 
společně s 9 pedagogy. Všichni jsme 
se pomocí čtyř autobusů dopravili 
v zasněženém prosincovém ránu 
do Divadla Radost v Brně, kde jsme 
měli možnost zhlédnout velmi kva-
litně zpracovanou komedii Williama 
Shakespeara Veselé paničky wind-
sorské. I když původní text vznikl 
již v 16. stole  , dokázal svou nad-

časovos   rozesmát nejen dě  , ale 
i dospělé. Svést dvě dámy najednou 
kvůli penězům se rozhodně nevy-
plácí, zvlášť, pokud jde o kamarád-
ky, které si o všem řeknou a dokážou 
stárnoucího namyšleného seladona 
dův  pně potrestat, zároveň pře-
chytračí i své žárlivé manžele. O zá-
bavu rozhodně nebyla nouze.

 Dita Kabelková a Pavla Benešová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615



RŮZNÉ

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 

 
„PŘIJÍMAČKY   NANEČISTO“ 

nabízí pomocnou           a zve žáky  5. + 9. tříd 

v pondělí 5. února 2018 ve 14.00 hodin na  

z českého jazyka a matematiky 

Náš cíl:              

zbavíme vás zbytečných obav 

poznáte prostředí školy 

zkušení učitelé vás naučí pracovat s různými typy 

úkolů v ilustračních testech 

naučíte se zaznamenávat odpovědi do                 

záznamových archů 

zodpovíme veškeré dotazy ke studiu 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Rodičům, kteří své děti doprovodí, bude poskytnuto zázemí, kde mohou 
počkat na předpokládaný konec akce  v 16.15 hodin. Nabízíme rovněž 
prohlídku školy a možnost prodiskutovat případné dotazy, týkající se 
studia na gymnáziu. Žáci budou pracovat v menších skupinách po     
jednotlivých předmětech.  

S sebou si vezměte pouze psací potřeby. 

Tel.: 566 552 920 
reditel@gybnp.cz  
www.gybnp.cz  
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Dům dě   a mládeže 
zahajuje další běh

KURZU 
PLAVÁNÍ 
PRO DĚTI

pod vedením Mgr. Evy 
Holemé (výuka a nácvik 

různých plaveckých stylů, 
vhodné i pro neplavce). 

Kurz bude zahájen 
v pondělí 15. 1. 2018 

v 16:45 v Areálu sportu.

Cena za 10 lekcí je 
700 Kč. Přihlášku a 

další informace získáte 
v kanceláři DDM.

Pour féliciter 2018 od VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
Rok se s rokem sešel a je tady 

konec kalendářního roku 2017. Ko-
nec roku, který byl z pohledu Kraje 
Vysočina Rokem zemědělství. A tak 
i pro naši školu byl tento rok v mno-
ha směrech výjimečný. Z mnoha 
akcí, které se v naší škole uskutečni-
ly, právě k zemědělství byla nejblíže 
například celostátní soutěž Opra-
vářů zemědělských strojů. A nejen 
soutěžemi jsme žili. Tradiční kulturní 
a sportovní akce jsou v Bystřici nad 
Pernštejnem již zažité, a proto i v dal-
ším roce se na ně můžete těšit.

Uzavíráme další rok – rok 2017. 
Mnohokrát a při mnoha příležitos-
tech se opětovně ukazovalo, že po-
třebnost technického vzdělávání je 
na prvním místě. Nabídka je dosta-

tečně široká a 
není potřeba 
za ní dojíždět 
do vzdálených 
měst. I naše 
bystřická od-
borná škola 
umí připravo-
vat na budoucí 
povolání.

Vážení ro-
diče, milí žáci 
a studen  , 
přejeme Vám 
všem šťastné 
vykročení do 
roku 2018, 
mnoho štěs   a zdraví, úspěchů v ka-
riéře nebo ve studiu. Věříme, že se 

v roce 2018 budeme potkávat i na-
dále v přátelské atmosféře nejenom 

u nás ve VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem.

ADVENT V PIVONICÍCH 
V sobotu 9. pro-

since 2017 se v 
Pivonicích konala 
tradiční adventní 
besídka. 

Na úvod dě   
vyráběly třpy  vé 
ozdůbky, svícínky 
i obrázky, následně 
jsme za zpěvu koled 
rozsví  li vánoční 
stromeček a poté 
jsme se již radovali 
ze společného se-
tkání nad spoustou 
dobrot. Velké díky 
patří hos  telům 
i všem, kteří se 
k nám přidali a uži-
li si tak nevšední 
adventní chvíle... 
Budeme se těšit na 
další milá setkání 
v roce 2018.

Petra Bencová

VÍTAL BYCH LENKU A SPOL…
Co chvíli se v Bystřici vítají občán-

ci. Nemluvňata! Je to vždycky udá-
lost pro rodiče a blízké. Pro ostatní 
poprask, rozruch, babylon. 

„Proč raději nevítají dospělé, co 
už něco dokázali? Co dělají nad rá-
mec svých pracovních povinnos  , 
obětovávají stovky hodin a oboha-
cují svou činnos   ostatní občany? 
Proč běhat kolem těch, co za  m je-
nom leží,“ říkávám s mírnou nadsáz-
kou. „Oceňoval bych takovou Lenku 
Macháčkovou, Kurfürsta, Koláře 
a podobné…“

A teď vážně! Klidně vítejme ob-
čánky, ale hold vzdávejme těm, co 
pro nás něco dělají. Tedy i Lence 
Macháčkové. Společný koncert 
jejího smyčcového orchestru s po-
pulární kapelou Nezmaři 26. 11. 
2017 zase zaplnil celý kulturní dům 
a potěšil všechny přítomné. Bývalá 

zdravotnice, která se v práci často 
potkávala se smr  , dnes pozdvihu-
je posluchače k nebesům. Kromě 
zdravovědy vystudovala pedagogi-
ku, barokní housle, muzikoterapii 
a vzdělává se nadále. Lidi, kte-
ří nemyslí jenom na sebe, pořád 
něco studují a dělají… Lenka vede 
smyčcový orchestr, komorní sbor 
a smyčcové kvarteto, klidně si za-
zpívá country (a jak!) a další žánry, 
k tomu vzdělává mladé hudební-
ky. Dlouhou chvíli snad ještě nikdy 
neměla. Fundovaný rozhovor s ní 
dohledáte na bystřických stránkách 
v dubnovém čísle Bystřicka, ročník 
2014.

Kromě dalších obětavců bych 
tedy vítal a oceňoval Lenku. Díky, 
Lenko! Lenka Macháčková se už 
dávno vykopala z peřinek…

Hynek Jurman
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ROSA NAPLNILA ČTRNÁCT „KRABIC OD BOT“ DĚTEM POD STROMEČEK
Uživatelé denního stacionáře 

Rosa se společně s pracovníky za-
pojili do předvánoční akce s názvem 
Krabice od bot. Smyslem této akce 
je obdarovat dě  , které by na Váno-
ce pod stromečkem jinak žádné dá-
rečky neměly. Tuto předvánoční akci 
pořádá Diakonie Českobratrské círk-
ve evangelické. „Úplně mě to dojalo 
k slzám, chtěla bych vidět ty dětské 
úsměvy,“ říká uživatelka stacionáře 
Veronika. 

Uživatelé Rosy připravili čtrnáct 
krabic, které poputují k potřebným 
dětem. „ Jsem moc ráda, že jsem 
se shodla s uživateli i pracovníky na 

velké potřebnos   této akce. Moc mě 
potěšilo, jak se s chu   všichni zapo-
jili. Při balení dárků panovala ve sta-
cionáři kouzelná vánoční atmosféra 
a najednou i my jsme byli touto akcí 
obdarováni. Velice fandíme orga-
nizátorům a přejeme všem dětem 
krásné a klidné Vánoce,“ vzkazuje 
Petra Königová.

Část dárků organizátoři rozdělí 
přímo v regionech dětem z chudých 
rodin a z neziskových organizací. 
Další část dárků pak poputuje do 
sociálně vyloučených lokalit v se-
verních Čechách. Podle pořádající 
organizace se tzv. „krabice od bot“ 

v mnoha případech dostanou tam, 
kde pod stromečkem jiné dárky ne-
jsou.

Bystřický denní stacionář Rosa 
poskytuje služby lidem s mentálním 
a kombinovaným pos  žením. Poslá-
ním denního stacionáře je podpora 
a rozvoj osob s mentálním a kombi-
novaným pos  žením, vedoucí k co 
největší možné míře samostatnos  , 
začlenění se do běžné společnos   
a spokojenos   uživatelů.

Více o vánoční akci na www.kra-
biceodbot.cz 

Tým denního stacionáře Rosa

Včela je volno-
časový klub pro 
seniory a osoby se 
zdravotním pos  -
žením, ve kterém 
jde především o 
ak  vní trávení vol-
ného času a kon-
takt se společen-
ským prostředím. 
Každé ráno začí-
ná klub cvičením, 

kdy si všichni rozhýbou svá těla při 
rozcvičce nebo na rotopedu. Po cvi-
čení začíná krea  vní a tvořivá dílna. 
Zde se tvoří výrobky z různých ma-
teriálů prostřednictvím různorodých 
technik a metod. Během dílny je však 
i prostor pro hraní deskových her, 
trénování pamě  , povídání u dobré 
kávy. Odpolední klub nabízí různé 
besedy, vaření a pečení, fi lmové a 
dokumentární kluby, posezení s pís-
ničkou, trénování pamě  , procházky 

a návštěvy zajímavých míst v Bystřici 
nad Pernštejnem a v blízkém okolí. 
Kromě pravidelných ak  vit se klub 
Včela podílí i na kulturním dění v Bys-
třici nad Pernštejnem, vyráží na celo-
denní výlety na zajímavá místa České 
republiky a pořádá prodejní výstavy 
výrobků. Klub je otevřen i lidem ži-
jícím mimo DPS z Bystřice a okolí, 
kteří chtějí ak  vně trávit volný čas 
a setkávat se navzájem při příjem-
ných a zajímavých činnostech.

KULTURA A SOCIÁLNÍ OBLAST



KULTURA

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       15. strana

BOBŘÍ HRÁZ, JESTŘÁB A SONG
MVDr. Jan Pavlásek má na co vzpomínat

To vám byla výprava! S Karkulkou 
a Upírem jsem jel za Songem do Blaž-
kova, kde má bobří hráz! Song byl 
v Bystřici čtvrtstole   zvěrolékařem, 
ale vyrůstal i v pražském skautském 
oddíle Dvojka, který vedl Jestřáb, 
tedy spisovatel Jaroslav Foglar (1907 
– 1999). Sám jsem v dětství zažil dvou-
leté období, kdy foglarovky mohly vy-
cházet a vyrostl jsem na nich. A nikdy 
jsem nepochopil, proč komunisté po 
roce 1948 a znovu v roce 1970 zaká-
zali právě tyto knihy, které vyzývaly 
mládež ke slušnos  , přátelství, pravdě 
a solidaritě. Podle Foglarových Rych-
lých šípů jsem si začal psát deník i vlast-
ní časopis a u psaní od těch dob vydr-
žel. Jako oko v hlavě dodnes střežím 
dopis od Jaroslava Foglara z roku 1988.

Jestřába znal dobře kytarista Ště-
pán Rak. „Foglar by nikdy nesplnil 
bobříka mlčení,“ prohlásil během kon-
certu na Křížovicích. 

Oddílem prošly mnohé významné 
osobnos   a mezi nimi se neztra  l ani 
Honzík Pavlásek. Do Dvojky chodil už 
kdysi i pozdější ministr Prokop Dr  na, 
za Foglarovy éry pak známý mykolog 
Miroslav Smotlacha, dvojnásobný 
odbojář a poli  cký vězeň, pozdější 
starosta Junáka-českého skauta Jiří 
Navrá  l, ale také Jiskra, tedy Rudolf 
Zahradník, předseda Akademie věd 
ČR z let 1993 – 2001, i takový Jaroslav 
Čvančara alias Jáček, největší znalec 
atentátu na Heydricha, autor unikát-
ní fotografi cké knihy „Někomu život, 
někomu smrt“. Že v přehledu použité 
literatury uvádí i moji knihu o party-
zánech, to potěší. Ve Foglarově od-
díle působil i skutečný Jindra Hojer, 
a právě také Jan Pavlásek, řečený 
Song. Narodil se před 94 lety 27. 10. 
1923, a tak mnohé viděl a zažil.  Ve 
Skautu prožil krásné dětství a oboha  l 
si život jednou provždy. Než se však 
k němu dostal, procestoval kus světa.

„Narodil jsem se v Dejvicích, ale 
jako půlroční se stěhoval s rodiči do 
Kolína nad Rýnem, kde jsem chodil i 
dva roky do školy. Pak jsme se na tři 
roky vrá  li do Prahy a v roce 1934 už 
byli ve Vídni.“

Můj lehký údiv rozežene Jan Pavlá-
sek sdělením, že jeho táta, JUDr. Vla-
dimír Pavlásek, byl jako právník kon-
zulem České republiky. Před  m bo-
joval coby legionář u Zborova. Během 
ústupu u Tarnopolu jej zasáhl šrapnel 
a z válečné vřavy jej zachránil kama-
rád, který ho odnesl na zádech. Uhád-
nete, kdo to byl? Ano, jistý Ludvík Svo-
boda. Jeden z pozdějších prezidentů…

„Pamatuji všechny prezidenty! Jako 
dese  letý jsem viděl Masaryka na 
koni! A Beneše jsem viděl na sokol-
ském sletu…“ vzpomene náš hos  tel.

„A co Kléma?“ odlehčuji hovor 
a ptám se, který prezident byl nejlepší. 
„Ten poslední?“

Song nechce odpovědět, až při lou-
čení špitne, že nejlepším prezidentem 
byl ten první…

Pamatuje ale ještě mnohem více. 
Na vlastní oči spatřil i dlouhou tryznu 
Prahou během Masarykova pohřbu. 
A už zanedlouho byl svědkem příjez-

du německých okupantů a zoufalství 
v očích přihlížejících.

JUDr. Vladimír Pavlásek završil svo-
ji diploma  ckou kariéru jako konzul 
a později velvyslanec v Kanadě, kde 
pracoval až do důchodu. Ale když se 
vrá  me k jeho vídeňské misi, tak ta 
skončila v roce 1938 anšlusem Ra-
kouska. Honzík vstoupil do Skauta už 
v roce 1932 v Dejvicích a zažil i tábor 
na Želivce, ale ve Vídni chodil pouze 
do Sokola. Skautem se stal zase až 
po návratu do vlas  . Rodina se vrá-
 la do Čech, nejdříve do Tábora. Po-

čátkem roku 1940 zakotvili v Praze, 
Jan navštěvoval slavné gymnázium 
v Křemencově ulici a jako skaut koneč-
ně potkal na podzim Foglara. Zůstal 
u něj pět let, a protože měl na starost 
oddílový zpěvník, dal mu Jestřáb jmé-
no Song. To se objevuje i v některých 
foglarovkách (např. Náš oddíl), chybí 
však v těch nejznámějších, protože ty 
už byly tehdy napsány.

Zde učiním jen malou odbočku, 
abych zdůraznil, že nejslavnější Fogla-
rovy knihy byly dotvořeny u nás na Vy-
sočině. Hoši od Bobří řeky ve Sluneční 
zátoce na Stvořidlech u řeky Sázavy a 
Záhada hlavolamu na táboře neda-
leko Ketkovického hradu u soutoku 
Chvojnice s Oslavou. Připomínám to 
ostatně v Ozvěnách Vysočiny. 

Song přišel k Foglarovi v říjnu 1940, 
ale už na konci měsíce Němci skau  ng 
zakázali. Jestřáb se však s chlapci schá-
zel nadále a věnovali se hlavně dlou-
hodobým hrám, jakými byly Závěť 
strýčka Jamese či Alvarez. Z nezapo-
menutelných příhod Jendy Pavláska 
stojí na prvním místě Foglarova vý-
prava do zapečetěné vodárenské věže 
pro oddílové kroniky. Provedl to jedné 
tmavé protektorátní noci a Pavlásek 
s dalšími většími hochy hlídkoval opo-
dál.

„Jestřáb byl odmala šetrný, protože 
mu ve čtyřech letech zemřel ta  nek. 
Za pět korun umýval schody, aby si vy-
dělal na kolo. A šetrnost už mu zůsta-
la. Ženské se Foglarovi líbily, ale byly 
na druhé koleji. Všechen čas věnoval 
oddílu a mamince, proto mu jedna 
přišla říct až do tábora, že končí,“ pa-
matuje si starý skaut. Připomíná i spi-
sovatelovu zálibu v morbidních epi-
zodách. „Najdete to v Chatě v jezerní 
kotlině, u Rychlých šípů, ve S  nadlech 
i v Tajemství Velkého Vonta.“

„Vybavuji si konec Maxmiliána Drá-
pa,“ dávám Songovi za pravdu.

Ovšem mládí Jana Pavláska, to 
nebyl jenom skau  ng a cestování 
s rodiči. 

V období heydrichiády odmaturo-
val a v říjnu 1942 byl totálně nasazen v 
Hamburku, kde ho čekala nejen tvrdá 
práce. Sotva se to  ž ubytoval, hned 
zažil na vlastní kůži nálet spojenců. 
Uprostřed prázdnin 1943 pak přečkal 
týdenní bombardování Hamburku: 
„Hrůza! Byla úplná tma! Slunko ne-
prorazilo dýmem a zplodinami.“

Uvítal proto prosinec 1943, kdy 

došlo k výměně pracovníků a on 
mohl nastoupit v Průmyslovém pa-
láci v Praze. I tady však zažil bombar-
dování, kdy si letci spletli 14. 2. 1945 
Drážďany s Prahou a bomby vysypali 
na metropoli na Vltavě. Song tehdy 
hasil Emauzy. A od 5. května 1945 se 
zapojil do Pražského povstání. Vzápě   
dostal těžkou žloutenku a prošel kli-
nickou smr  . 

„Viděl jsem všude kolem sebe klid-
né světlo a slyšel hlas: Nezemřeš, ne-
boj!“

Ráno se probudil, měl strašný hlad 
a začal se uzdravovat.  Od 1. ledna 
1946 nastoupil v Brně na VŠ veteri-
nární, a  m pro něj skončil pražský 
oddíl skautů. V Brně se Song angažo-
val v krajské radě. V roce 1950 dostu-
doval a oženil se, současně byl zrušen 
Skaut. O Velikonocích 1952 se pak 
stěhoval mladý veterinář na Bystřic-
ko. Sedm let strávil MVDr. Jan Pavlá-
sek ve Veselí a v roce 1959 nastoupil 
v Bystřici nad Pernštejnem, kde pra-
coval až do důchodu. Jeho veterinár-
ní středisko tehdy sídlilo v domě Na 
Šatlavě pod dnešním muzeem. Byst-
řice se za něj stala první v republice 
v likvidaci tuberkulózy skotu.

Skau   a junáci se nesměli slovem 
připomenout, mladí se tehdy stá-
vali pionýry. Ale Jan Pavlásek věděl, 
že mládí je stejné za všech režimů, 
že je plné ideálů a touhy po dobro-
družství i dobrých skutcích. Kdo by 
jim měl více radit, než on, starý skaut 
od Foglara? A tak založil v roce 1962 
v Bystřici přírodovědecký kroužek, 
na náměs   získal klubovnu a s dět-
mi podnikal dlouhé výlety na kolech. 
Třeba až do Moravských Budějovic, 
Slavonic a Telče, jindy do Krouny, na 
Nové Hrady a do Litomyšle. 

Besedujeme nad kávou a bábov-
kou, kterou dovezla Karkulka. Sám 
jsem už o bystřických skautech psal, 
máme tu jejich současného vedoucí-
ho Upíra a především nejstaršího pa-
mětníka Songa. A tak se stručně pro-
bíráme bystřickou historií. Skau  ng tu 
založil v roce 1930 Josef Tulis z Malé 
branky a druhým vedoucím byl Jaro-
slav Suchý, který oddíl obnovil i po vál-
ce, v níž položili své životy 4 bystřič   
skau  . Těm byl pod Horou odhalen 

pomník v srpnu 1948, ale to už byla 
labu   píseň. Organizace byla v roce 
1950 zakázána a Jarek Suchý skončil 
v táboře nucených prací. Zabavený 
skautský srub poničili sovětš   vojáci…

Až v roce 1968 mohlo dojít k obno-
vě Junáka a v Bystřici se toho ujal vedle 
MUDr. Reicha a dalších i Jan Pavlásek, 
který vedl jeden ze tří chlapeckých 
oddílů. Celkem měli 78 členů, k tomu 
ještě 30 dívek ve 2 oddílech. Song se 
stal i starostou střediskové rady. Tehdy 
se místní vedoucí Reich, Pavlásek, Filip 
a Mizeráková účastnili 3. junáckého 
sněmu a v klubovně pražské Dvojky 
se sešli právě s Jaroslavem Foglarem. 

V roce 1970 byl opět skau  ng za-
kázán, Songovi navíc zemřela první 
žena, na bedrech měl své dvě dě  , ale 
pracovat chtěl i s dalšími. A tak další 
dva roky vedl turis  cký oddíl mláde-
že, poté mu však OV KSČ zakázal práci 
s mládeží. Prostě cesta mládeže k ide-
álům, pravdě a slušnos   už komunis-
tům zase vadila.

„Do roku 1989 jsem nesměl na žád-
né dítě promluvit,“ konstatuje prostě 
Jan Pavlásek neskutečnou marnotrat-
nost a bídu komunis  cké normalizace.

Přišel listopad 1989 a poměry se 
konečně začaly měnit. V Bystřici se 
sešlo 14. 12. 1989 třicet bývalých 
skautů a skautek a s nimi noví zájemci, 
aby obnovili činnost Junáka v Bystřici. 
Vůdcem byl zvolen Pavel Filip, zástup-
cem Václav Vinkler, vedoucí dívek Ma-
rie Horová, hospodářem Ing. Vladimír 
Vágner a vedoucím oldskautem byl 
právě MVDr. Jan Pavlásek. Nově ob-
novená organizace měla 76 mladých 
členů a 23 činovníků. Po Pavlu Fili-
povi – Bobrovi jí později velel Václav 
Vinkler, od roku 2007 Václav Koenig 
– Jim a v současnos   vede skautské 
středisko KLEN (K-kamarádství, L-lás-
ka, E-elán, N-nezdolnost) Luboš Gável 
– Upír. Momentálně je nejpalčivějším 
problémem bystřických skautů klu-
bovna.

MVDr. Jan Pavlásek obdržel v roce 
2016 nejvyšší skautské vyznamenání, 
Bronzovou medaili sv. Jiří. Jeho životní 
op  mizmus, kamarádství, lásku, elán 
a nezdolnost bych přál všem! V jeho 
bobří hrázi bylo moc příjemně. Milý 
laskavý pán, skaut tělem i duší, pro 
mnohé nenápadný člověk, který však 
dal smysl životu celých generací.

Hynek Jurman

Luboš Gável a Jan Pavlásek
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Již sedmým pokračováním tohoto seriálu věnovaného dětským soutěž-

ním literárním pracím, otevíráme kategorii starších „spisovatelů“ od 15 do 
18 let. Tentokrát zveřejňujeme práci šestnác  leté  Michaly Vránové z Gym-
názia Bystřice nad Pernštejnem, která v letošní soutěži „Vysočina – moje 
budoucnost“ obdržela 3. místo v kategorii starších žáků za svoji práci s ná-
zvem Vysočina.

Práce není redakčně upravována. 

VYSOČINA 
Přiběhla ke mně, skoro nepozdravila a začala básnit. Holčička s jiskra-

mi v očích, srdcem na dlani a úsměvem na tváři. Byla tak krásná, vypa-
dala šťastně, jako by nepocítila nikdy smutek. Ale když začala vyprávět, 
smích ji přešel. 

Povídala dlouho o tom jaká byla, jaká je teď. Povídala o tom, kde žila, 
s kým žila a co se jí stalo. Měla silný příběh. Nebyla tak malá, jak jsem si 
myslela, právě naopak byla o tři roky starší, ale jako by ji ta tragédie po-
hltila, jako by zastavila čas v její bublině. Teď stála vedle mě se srdcem na 
dlani a s příslibem toho, že bude mít kamarádku. Přišla sem nedávno, oba 
rodiče jí umřeli a ona si tu chtěla odpočinout. V místě, které jí nic nebude 
připomínat. Snad. 

Prohodily jsme monology a já začala popisovat okolí nejlépe, jak jsem 
uměla. Věřila jsem, že to tady bude milovat, nebo alespoň ty věci, které 
jsem tu milovala (a miluji) já. Začala jsem popisovat krásy našeho okolí. 

Nemám ráda jaro, tající sníh kolem cest, „břečka“ na silnicích, ale když 
tohle všechno pomine a mezi zbytky sněhu začnou vykukovat sněženky 
a bledulky, je to krásná podívaná. 

…
Pokračování textu naleznete na webu Mikroregionu Bystřicko – www.

regionbystricko.cz

Michalo, děkujeme Ti za krásnou práci. Ať už se Tvá cesta bude ubírat jakým-
koliv směrem přejeme Ti hodně štěs   při studiu a mnoho splněných přání. 

Mikroregion Bystřicko

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

Knihy pro dospělé:
Cajthamlová Kateřina Abeceda moderního rodiče
Dvořák Jan  Čechoslováci v gulagu
Graclík Miroslav  Zagorka
Grisham John  Píšťalka
Haupt Pavel  Sám v Nepálu
Hnízdil Jan  Příběhy obyčejného uzdravení
Lecomte Bernard  Tajemství Kremlu
Liška Vladimír  Největší skandály a aféry v českých dějinách
Niedl Fran  šek  Království meče
Nosková Věra  Závist v Čechách
Purdy Brandy  Dvě císařovny
Sager Riley  Poslední dívka
Schiff  Stacy  Čarodějnice: Salem, 1692
Whi  on Hana  Kněžna Ludmila

Knihy pro mládež:
Brooks Max  Minecra   – Ostrov
Faltová Věra  Velká kniha kocoura Vavřince
Grezlová O  lie K.  Anička a Jitřenka
Hromádka Zdeněk  Robotka Dorotka
Kratochvíl Miloš  Inspektor Vogo
Mar  šková Petra  Léto s frajerem

Soutěž o nejlepší bystřickou 
vánočku roku 2017

Stalo se příjemnou tradicí, že sou-
čás   Vánočního koledování v Bystřici 
nad Pernštejnem je soutěž o nejlepší 
bystřickou vánočku. V letošním roce 
se konal již osmý ročník této soutěže.  
Každý ze třinác   výrobků byl jako vždy 
originální svým tvarem i recepturou. 

Po náročném hodnocení dospěla 
odborná porota k výsledku. Vítěznou 
vánočkou se stal výrobek číslo 11 od 
paní Lenky Vojtové z Bystřice nad 
Pernštejnem, která se nám svěřila 
s  m, že to byla vlastně taková kolek-
 vní práce děvčat z odboru bytového 

hospodářství. Všichni návštěvníci vý-
tvarných dílniček na půdě městské-
ho muzea měli možnost ochutnat 
ze všech nádherně vypracovaných 
soutěžních výrobků a rozhodnout 
o vítězi. Nejvíce bodů této laické po-

roty získala vánočka s číslem 1 od 
paní Zdeňky Maršálkové z Tasovic, 
která je velmi šikovnou pekařkou 
i cukrářkou. Paní Maršálková předala 
svému synovi a snaše recept na tru-
bičky, které dnes všichni známe jako 
„Prose  nské trubičky “. Účastníkům 
letošní soutěže děkujeme za snahu, se 
kterou k pečení vánoček přistupovali 
a doufáme, že nám zachovají svoji pří-
zeň a zúčastní se soutěže „O nejlepší 
bystřickou vánočku roku 2018“.

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

Všem přejeme hodně zdraví, štěs   
a pohody v nastávajícím roce 2018.
Za organizátory soutěže Jitka CisárováVODOMIL 2017 JEŠTĚ PODOTÝKÁ

Výherní a poznávací soutěže Puto-
vání s Vodomilem 2017 po stopách 
malířů se zúčastnilo 128 osob, z nichž 
101 odpovědělo správně na všechny 
otázky a postoupilo tak do losování 
o hlavní ceny.

Ovšem všech 128 účastníků vyhrá-
lo volný vstup do Městského muzea 
v Bystřici n. P. za 8 správně vyplně-
ných rubrik v období 3. 1. až 20. 12. 
2018 (otevřeno PO - PÁ 8:00 - 11:30 
a 12:30 - 16:00, květen až září i víkend 
8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00, kontakt: 
566 590 365).

A 114 účastníků vyhrálo jednu 

VIP vstupenku do Westernového 
městečka Šiklův mlýn za 9 správně 
vyplněných rubrik. O vstupenku do 
ŠIKLANDU si můžete psát v období od 
1. 12. 2017 – do 31. 5. 2018 na adresu: 
zmydloch@sikland.cz . Vstupenka Vám 
bude obratem zaslána na Vaši adresu.

Soutěžící, kteří uvedli mailový kon-
takt na své legi  maci, o tom již byli 
informováni. Ostatní si mohou své 
jméno ověřit v seznamech, které vlast-
ní TIC Bystřice n. P., Městské muzeum 
v Bystřici n. P. a Westernové městečko 
Šiklův mlýn. 

Hynek Jurman



Fotografujete rádi? Vytváříte selfi e 
nebo fo  te dění kolem sebe? Pokud 
ano, pak právě vám patří pozvánka na 
první setkání fotografi ckého kroužku 
při Základní umělecké škole v rámci 
kurzů ART.

Setkání se uskuteční ve středu 10. 
ledna v 15:30 hodin v učebně hu-
dební nauky v prvním patře Základní 
umělecké školy, Nádražní 1300. Jedná 
se o informa  vní první schůzku s vol-
ným vstupem pro všechny zájemce. 
Kroužek je určen pro žáky ZŠ a SŠ, 
bude probíhat jednou týdně a povede 
jej fotogra  a paní Hana Císařová.

Pozvánka pla   pro všechny mladě 
fotografy, zájemce o získání doved-
nos   a triků, jak vytvořit krásné fotky, 
bez rozdílu, zda fo  te mobilem nebo 
fotoaparátem.

ART ZUŠ

KULTURA
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PRINCEZNA ZE MLEJNA 2

2. DIVADELNÍ PLES V MASKÁCH NA 
TÉMA 80. – 90. LÉTA

I v letošním roce si pro vás naše 
Divadlo Beze Jména připravilo ně-
kolik projektů. Prvním z nich, a to 
už koncem ledna, je výše zmíněná 
pohádka PRINCEZNA ZE MLEJNA 
– tentokrát druhý díl. Opět se se-
tkáte s našimi malými a velkými 
herci a samozřejmě nesmí chybět 
ani Orchestr divadla, který skvěle 
podtrhuje atmosféru i děj našich 
představení. V hlavních rolích se 
představí: JINDŘICH – Tomáš Čech, 
ELIŠKA – Alena Vorlová (Aneta Ja-
nečková), ŽÁN: Mar  n Punčochář, 
KNÍŽE: Jaroslav Vokurka, MLYNÁŘ: 

Daniel Hrůza, ČERT: Marie Kabr-
dová (Pavla Soldánová), VODNÍK: 
Natálie Munzarová (Monika Kabr-
dová), ČARODĚJNICE: Simona Fa-
biánová (Michaela Palečková), VE-
LITEL: Matyáš Exl a další… Scénář
a režie: Mar  na Olivová. PREMI-
ÉRA: 28. ledna 2018 v 18:00 ve 
Velkém sále KD Bystřice n. P. Reprí-
zy: 29. ledna 2018 v 8:30, 10:00, 
11:30 a 30. ledna 2018 v 8:30 
a v 10:00. Děkujeme za podporu 
Města Bystřice nad Pernštejnem. 
Těšíme se na Vás. 

       Za DBJ MOL

NOVĚ OTVÍRANÝ FOTOKROUŽEK 
PRO ŽÁKY A STUDENTY

Rok s rokem se sešel a máme tu 
opět pozvánku na (teď už druhý) 
divadelní ples. Divadlo Beze Jména 
společně s For family z.s. pro vás 
připravuje bohatý program. Letoš-
ním tématem je „Retro“ ples: 80. 
– 90. léta. Nesmírně nás potěšilo, 
že v loňském ročníku přišlo nesčet-
ně masek a byli bychom rádi, kdyby 
tomu tak bylo i letos. Večerem vás 
bude opět provázet skvělá brněnská 
kapela Hamrla boys a jsou připra-
veny i kratší programy bystřických 
spolků + překvapení večera. Na 

každém stole malé občerstvení. 
Možnost zakoupení různých typů 
škrabošek, a k dispozici bude i fo-
tokoutek. Stejně jako vloni bohatá 
tombola, soutěž o nejlepší masku… 
zkrátka zábava na celý večer. Přijď-
te!! My se na vás už moc těšíme 10. 
února 2018 od 20:00 v KD Bystřice 
nad Pernštejnem.

Zároveň zveme vás i vaše dě   na 
masopustní průvod v maskách, na 
který bude náš ples volně navazovat 
(info v článku Masopust).

 Za DBJ a FF z.s. MOL

Housle jako životní styl
Už před začátkem koncertu Ale-

xandra Shonerta upozornila paní 
ředitelka posluchače, že více o inter-
pretovi najdeme na internetu, a byla 
to poznámka na místě.

Alexander Shonert to  ž hraje jinak. 
I laik pozná, že tento umělec se liší od 
klasických hudebníků, a to vlastně 
skoro vším. Ze začátku by tuto odliš-
nost měl člověk tendenci přičítat cit-
livé ruské duši (i to ovšem pla  ), ale 
Shonertova jinakost má i jiné kořeny.

A. Shonert je ruský Žid s českým 
občanstvím, který se narodil v roce 
1972 v Irkutsku, ale od roku 1999 
žije v Praze. Má excelentní hudební 
vzdělání, ale kromě toho už třicet let 
cvičí jógu, dnes i tai chi a hudební 
techniku staví na propojení psycho-
logie s fyziologií a fi lozofi í a vytváří 
tak zvláštní školu, kterou sám nazývá 

Shonertova technika a vyučuje ji u 
nás i ve světě. K české kultuře, Praze 
a Čechám má vřelý vztah, vědomě 
navazuje na tradici Otakara Ševčíka 
ve zpracovávání lidových písní, hraje 
na nástroj českého houslaře Petra 
Zdražila, českou hudbu ve vlastních 
úpravách propaguje po světě. Ne-
soustřeďuje se ale jen na klasiku, čas-
to hraje jazz, účastní se fes  valů ži-
dovské hudby, pro potěšení návštěv-
níků zahraje i variaci na Svobodovu 
Popelku. Zdůrazňuje cit, prožitek; 
říká, že chápe hudbu jako prostředek 
k dosažení duchovní dokonalos  .

Je úžasné, že mezi Berlínem, Pra-
hou a Amerikou, kde koncertuje nej-
častěji, jsme mohli Alexandra Sho-
nerta za posledních pět let přivítat 
v Bystřici už dvakrát.

J. Michálková



Žulová pamětní deska na budově Zá-
kladní školy T. G. Masaryka v Bystřici 
nad Pernštejnem od neznámého autora 
byla slavnostně odhalena 28. října 1948. 
Připomíná partyzány Františka Kupsu 
a Janka Silného, kteří padli před budo-
vou školy, na níž se deska nachází. Vlivem 
rozšiřování školy však došlo v minulos   
i k přemístění desky.

V horní části se nacházejí portréty 
obou padlých partyzánů a ve spodní 
pak zlacený nápis: NA TOMTO MÍSTĚ 
PADLI ZA VLAST/ DNE 8. 5. 1945, Č.S. 
PARTYZÁNI/ KUPSA FRANTIŠEK,/ NAR. 
1. 2. 1919, V BOŘITOVĚ. / JANKO SILNÝ,/ 

NAR 11.5. 1920, V TRNAVĚ./ ZEMŘELI, ABYCHOM MOHLI  ŽÍT 
Datum na desce však není správné, smutná událost se přihodila při zabí-

rání německého lazaretu v měšťanské škole už 7. 5. 1945.
Hynek Jurman

RŮZNÉ
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Pamětní deska partyzánů Fran  ška Kupsy a Janka Silného

Milí přátelé, stomici, jejich rodinní 
příslušníci a kamarádi. Víte, co je stomie? 

 Když se řekne stomik, dost lidí si představuje, že má něco společného se 
zubaři. Se stomatologií je společný pouze základ slova pocházející z řeckého 
"stoma", což znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor. Stomici jsou 
lidé s dočasně nebo trvale vyvedeným střevem nebo močovodem. 

 V našem městě máme založen klub ILCO Vysočina z.s. Scházíme se se sto-
miky dle potřeby v klubovně v Pečovatelském domě na sídliš   II. Pokud ještě 
nejste členy žádného regionálního klubu a máte zájem vstoupit do našeho 
klubu ILCO Vysočina z.s., najít nové přátele, vyměňovat si s nimi zkušenos  , 
rady a názory, případně podílet  se na ak  vitách spolku stomiků, kontaktujte 
nás, rádi Vás uvítáme ve svých řadách.                                                                                                                                     
Co nabízíme: Rady a informace o problémech života se stomií

         Informace o dostupných pomůckách
         Přednášky odborníků a prezentace fi rem
         ILCO Zpravodaj
         Setkání s vyškolenými dobrovolníky
 Setkání stomiků, společenské akce
         Kontakty na kluby stomiků, distributory pomůcek

                        Dvořáková Marie – předsedkyně (tel. číslo 631 409 425)

Mikulášská nadílka a besídky v ZŠ 
a MŠ Písečné

Pátého prosince jsme prožili Mi-
kulášský den. Dě   už několik dnů 
čekaly na čerty. Naštěs   Mikuláš 
s Andělem měli s sebou jenom jed-
noho čerta. V jejich Nebeské knize 

a Lis  nách hříšníků naše dě   měly 
hříchy, které přislíbily do příš  ho 
roku napravit. Nadílku si zasloužily 
hezkými písničkami a básničkami. 
V neděli 17. 12. udělaly dě   svým před-

vánočním vystou-
pením radost seni-
orům z Písečného.

V příjemné svá-
teční náladě se nes-
la i besídka pro rodi-
če, která se uskuteč-
nila 19. 12. 2017.

Vystoupení dě   
lze určitě považo-
vat za jeden z nej-
krásnějších dárků 
letošních Vánoc.

Dík za to všem 
dětem a paní uči-
telkám.

REGIONÁLNÍ PROPOJENOST ORGANIZACÍ
Asi to také znáte, zapnete si televizi 

a slyšíte pohromy typu, kdo na koho 
byl zlý, kdo koho okradl, kdo komu 
nepomohl, kdo komu ublížil. Jeden by 
soudil, že ve společnos   je všechno zlé 
a marné, ale není tomu tak.

V létě 2017 požádal zřizovatel Do-
mova pro seniory Mitrov - KÚ Vysočina 
pracovníky domova, zda by zapůjčili fo-
toplátna z kalendáře, který vydali na rok 
2016. Obrazy jsou tak zajímavé, že jsme 
ani chviličku neváhali a plátna do Jihla-
vy odvezli. Zůstaly nám holé zdi a my 
přemýšleli, jak prázdná místa zaplnit.

S nápadem zapůjčit obrazy ze ZUŠ 
Bystřice n. P. přišla sociální pracovnice 
paní Zdeňka Bartošová, která výpůjčku 
dohodla a zrealizovala. Obrazy zapůj-
čené od žáků zmiňované školy zdobí 
prostranství domova doposud. Téměř 
denně nachází nové a nové diváky. Je 
pozoruhodné, co vše dokáží dě   vý-
tvarným způsobem zachy  t. U výstavy 
obrazů nezůstalo. V listopadu 2017 
přijely žákyně ZUŠ pod vedením paní 
ředitelky Milady Krásenské a paní uči-
telky Libuše Zítkové představit našim 
klientům módní přehlídku. Vystoupení 
mělo velký úspěch.

V tu dobu se již blížil adventní čas 
a k nám do domova přišla zpráva, že 
se žáci primy Gymnázia Bystřice n. P. 
rozhodli, že darují výtěžek z jednoho 
prodejního stánku, který bude součás   
vánočních trhů pořádaných gymná-
ziem, našim klientům. Byli jsme velmi 
příjemně překvapeni, že tak mladí lidé 
dokázali zrealizovat to, o čem jsme 
slýchali, že už se dávno ve společnos   
neděje. Žáci pod vedením profesora 
Libora Veselého předali fi nanční částku 
a klien   domova si za tento obnos 
ustrojili nový sněhobílý vánoční stro-
meček. Několik dnů jsme stále hovořili 
o tom, jak je to pěkné, že si dě   vzpo-
mněly právě na seniory na Mitrově. 
Mohly přeci vybrat útulek pro pejsky, 
za peníze si nakoupit sladkos   či to, po 
čem sami touží, ale vybraly si staré lidi 
v domově pro seniory. 

V tu dobu jsme my sami, zaměst-
nanci domova, přemýšleli, jak poslat 
dobro dál. Nechtěli jsme jeho tok za-
stavit. Cí  li jsme, že jedině tak jeho 
proud roztočíme. Přihlásili jsme několik 
klientů domova do projektu Českého 
rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ a čekali, 
co se bude dít. Všechna přání byla daný 
den zarezervována a k dnešnímu dni již 
splněna.

Přání pomáhat dál sílilo, a tak jsme 
se rozhodli, že uspořádáme adventní 
sbírku na dobročinné účely. Kam pe-
níze poslat, do televize? Na účty ne-
známých spolků a organizací? Po peč-
livém výběru jsme se rozhodli zůstat 
v regionu a obdarovat klienty denního 
stacionáře z Bystřice n. P. Rados   bylo 
sledovat, jak se kasičky plní a ještě větší 
radost byla, dohodnout předání daru 
klientům stacionáře. Vedoucí služby 
Petra Königová byla velmi překvapená, 
že jsme si vybrali právě jejich organiza-
ci. Předání proběhlo ve velmi pěkné vá-
noční, domácí atmosféře v přítomnos   
zaměstnanců a klientů stacionáře. 
Z přátelského rozhovoru vyplynulo, že 
i oni pomáhají a uspořádali sbírku na 
klienta, který se zaregistroval do pro-
jektu Ježíškova vnoučata. 

A tak se mi zdá, že kolotoč dobra 
se roztočil správným směrem. My, 
co v něm sedíme, udáváme tempo 
a směr, jak rychle a široce se roztočí. Je 
třeba poděkovat všem zaměstnancům 
zmíněných škol, spolků a organizací za 
velmi dobrou spolupráci, také za pod-
poru měst a obcí. Touto cestou děkuje-
me všem návštěvám, které po celý rok, 
nejen o Vánocích, přichází do našeho 
domova a jsme rádi, že u nás stále pla-
 : „Budete-li mít cestu kolem, přijďte 

k nám na návštěvu.“
A tak skončím jako v té vánoční po-

hádce, kdy spolu soupeřilo dobro a zlo. 
V našem příběhu určitě vyhrálo dob-
ro. Za zdárnou regionální propojenost 
organizací děkují klien   a zaměstnanci 
domova na Mitrově.

Miroslava Špačková, DS Mitrov



KULTURA
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Šiškotvoření ve Štěpánově 

VÁNOČNÍ KONCERT VE VĚŽNÉ
První písemná zmínka o kostele 

svatého Mar  na ve Věžné pochází 
z roku 1592, ale je jisté, že zde stál už 
mnohem dříve a vždy byl dominantou 
naší obce.

V posledních třech letech prochází 
věženský kostel rozsáhlou rekonstruk-
cí pod vedením pana faráře Mar  na 
Perničky a za fi nanční podpory obce 
Věžná, Kraje Vysočina a Ministerstva 
kultury. Stejně tak je poslední tři roky 
kostel svatého Mar  na ve Věžné mís-
tem, kde se konají dnes již tradiční vá-
noční koncerty.

Letošní vánoční koncert žáků 
Základní umělecké školy z Věžné, 
Jabloňova, Pernštejnských Janovic 
a nejbližšího okolí proběhl v pondělí 
18. prosince. Ukázal nám, jak se naše 
dě   za poslední rok zlepšily ve hře na 
hudební nástroje a byl to opravdu 
úžasný zážitek, který nás všechny na-
ladil na kouzelnou vánoční atmosféru.

Velké poděkování patří panu učiteli 
Jaroslavu Císařovi, který se organizace 
koncertu ujal a hlavně všem účinkují-
cím, kteří předvedli své umění.

Jana Vrbková

Za herrnhutskými hvězdami do Drážďan

Mezi nejpopulárnější symboly 
Vánoc patří v Německu tzv. herrn-
hutské  hvězdy. Bez sví  cích ozdob 
si nedovedeme představit žádný 
z vánočních trhů. A tak nechyběly 
ani na tom drážďanském, který dne 
30. listopadu 2017 navš  vilo 40 žáků 
ZŠ a MŠ v Dolní Rožínce. Kolem nás 
byly stovky hvězd – malé, velké, bílé, 
barevné, sví  cí, symbolické, ale také 
tajemné – se světýlkem naděje.

Tzv. Striezelmarkt – vánočkový trh 
– rozdával  vánoční atmosféry, kolik 
kdo unesl – zářivé hvězdy, třpy  vá 
světla, vůně perníků a punče, nej-
různější vánoční pochoutky, ale také 
krásný vánoční strom ruku v ruce 
s největší vánoční krušnohorskou 
pyramidou na světě.

Exkurze směřovala i za zběžným 
poznáním některých  drážďanských 
dominant. A že jich barokní metro-
pole má co nabídnout – Ho  irche, 
Semperoper, Zwinger, Frauenkirche,…

Milým dárečkem nejen pro hochy 
byla prohlídka skleněné manufaktu-

ry koncernu Volkswagen, kde jsme 
měli všichni možnost vidět na vlast-
ní oči ruční proces sestavování vozu 
Volkswagen, konkrétně typ  e – Golf. 
Na začátku prohlídky byl holý skelet, 
na konci hotové auto. Z pásu sjíždí 
denně okolo 35 aut a výroba jedno-
ho elektromobilu trvá 15 hodin.

V hlavním městě Saska si každý 
přišel na své – jeden nasával vá-
noční atmosféru a užíval si vánoční 
nakupování, druhý podlehl historii a 
barokním skvostům, jiný byl zase fas-
cinován světem výroby automobilů.

Při zpáteční cestě autobusem za-
znělo pár slov o zámku Moritzburg ne-
daleko Drážďan, který všichni známe 
z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Tato 
krásná fi lmová pohádka, již měli žáci 
možnost zhlédnout v autobuse, sty-
lově završila naši adventní exkurzi do 
Drážďan. A zase nás o kousek posunula 
k dětmi tolik očekávaným svátkům – 
Vánocům. Exkurze byla pro všechny 
účastníky nádhernou podívanou!

ZŠ Dolní Rožínka

S velkým zájmem se setkalo ad-
ventní  vyrábění ve  školní družině.  
Stalo se již tradicí,  že se  před Váno-
ci naplní naše družina dětmi, rodiči 
i prarodiči a společně vytváří dílka, 
která ozdobí vánoční stůl, strome-
ček,  případně poslouží jako dárek 
pro nejbližší. Letošní tvorba byla za-
měřena na práci s borovými šiškami, 

které si dě    nasbíraly kolem školy. 
Všichni si tak  odnášeli domů krásné 
šiškové věnečky, betlémy, věnce, oz-
doby na stromek, závěsné dekorace 
a svícny. V novém roce 2018 přeje-
me všem hodně zdraví, pohody a ra-
dos   a těšíme se na další setkávání 
v naší školní družině.

Jana Poláková, Eliška Illeková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

„Tiše a ochotně purpura na plotně voní .... stále voní, nastal čas lásky a rampouchů křišťálových.“  
 
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí, 

pracovních úspěchů a spokojenosti. 

 

Zaměstnanci Mikroregionu Bystřicko 

Kř
eh

ká
 kr

ás
a/

St
an

isl
av

 M
ar

tin
ek

/ a
rc

hi
v s

ou
tě

že
 Zr

ca
dl

en
í   



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       21. strana

MIKROREGION

ŽÁCI ZŠ LÍSEK VE VIDA! SCIENCE CENTRU

Nositel tradic Bystřicka
VÝZVA

(k podávání návrhů na udělení regionálního titulu a podnětů 
pro doplnění seznamu tradičních činností, výrob, zvyklostí apod., 

charakterizujících Bystřicko)

• Co je cílem akce? Posílit sounáležitost nás všech s regionem, ve kte-
rém žijeme, s jeho historií. Uvědomit si, co je pro náš kraj charakteris  cké 
a vyzdvihnout občany, kteří k uchovávání těchto charakteris  ckých rysů při-
spívají. Ocenit ty, kteří udržují a obnovují tradice Bystřicka, případně je vy-
tvářejí, a  m podpořit další obyvatele, zejména mládež, k činnos   pro obce, 
pro mikroregion.

• Kdo Vám podá případné bližší vysvětlení? PhDr. Vladimír Cisár, Městské 
muzeum, 566 590 366, muzeum.bystricko@  scali.cz a Mgr. Veronika Beno-
vá, Mikroregion Bystřicko, 566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz.

• Do kdy je nutno podat návrhy a kam? Písemné návrhy jednotlivců,
či skupin osob s uvedením tradice, se kterou je spojujete, zašlete či předejte 
v zalepených obálkách do konce února 2018, tedy do 28. 2. 2018 do kance-
láře Mikroregionu Bystřicko nebo na MěÚ na Oddělení školství.

• Co bude s návrhy dál? Vaše návrhy vyhodno   odborná komise a svoje 
doporučení předá zastupitelstvu Města Bystřice nad Pernštejnem prostřed-
nictvím jeho starosty a členské schůzi Mikroregionu Bystřicko prostřednic-
tvím jeho předsedy, ke schválení. Vyhodnocené osobě či skupině osob bude 
při slavnostní příležitos   v příslušné obci (pokud jde o obyvatele Bystřicka), 
případně při některé z tradičních akcí v Bystřici nad Pernštejnem, udělen 
 tul „Nositel tradic Bystřicka“, který je trvalý. Dále bude předána plaketa a 

fi nanční odměna (10.000 Kč pro jednotlivce nebo 15.000 Kč pro skupinu 
osob). K udělení  tulu bude uspořádána výstavka na námět oceněné tradice 
a fotografi e oceněných budou umístěny s krátkým popisem do galerie, která 
je zřízena na Městském úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.

• Kdo je „Nositelem tradic Bystřicka“ v předchozím ročníku? V roce 2017 
se  mto  tulem může pyšnit Atle  cký oddíl Jiskra Vír, z.s. za své tradiční 
pořádání Malého svrateckého maratonu. Udělený  tul je trvalý a byl Spor-
tovcům z Víru slavnostně udělen při příležitos   konání 64. ročníku Malého 
svrateckého maratonu dne 26. srpna 2017 ve Víru.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo je spojen s uchováním, obnovou či 
rozvíjením tradic Bystřicka a zasloužil by si podle Vašeho názoru tento  tul 
také, napište nám! Dále nám napište, pokud víte o nějaké činnos  , výrob-
ku, zvyklos  , pověs   či jiném projevu, které připisujete jako charakteris  c-
ké své vlastní obci, Bystřicku.

Písemné návrhy, ve kterých nezapomeňte uvést kontakt, abychom Váš 
návrh mohli s Vámi dle potřeby upřesnit, zašlete či předejte v zalepených 
obálkách na následující adresy:
 –  Městský úřad Bystřice n. P., Příční ulice č. 405, 593 01 Bystřice n. P., oddě-

lení školství, Ing. Blanka Svobodová nebo 
–  Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční ulice č. 405, 593 01 Bystřice n. P., 

Mgr. Veronika Benová

Více na www.regionbystricko.cz v sekci Projekty a akce (včetně pra-
videl pro tento rok)

Konečný termín pro odeslání či doručení Vašich návrhů je 
28. únor 2018.

VOJÁCI Z NAŠEHO REGIONU            

NA  FRONTÁCH 

PRVNÍ  SV TOVÉ  VÁLKY 
 

 

Druhý ročník soutěže „O nejkrásnější 
vánoční strom Bystřicka“ je za námi
Koncem listopadu loňského roku 

byla vyhlášena soutěž „O nejkrásněj-
ší vánoční strom Bystřicka“, do které 
se mohly zapojit všechny obce Mi-
kroregionu. Do soutěže se nakonec 
přihlásilo 11 obcí, které nám zaslaly 
fotografi e svých vánočních stromků. 
Od 12. prosince probíhalo online hla-
sování na webu Mikroregionu Bystřic-
ko. Hlasy rozdávala veřejnost, která 
nakonec rozhodla takto. S poměrně 
velkým náskokem se s počtem 231 
hlasů stal vítězem druhého ročníku 
této soutěže pro rok 2017 vánoční 
stromek obce Rodkov, druhý v pořa-
dí byl strom z obce Vítochov a tře   

v pořadí strom z Věs  na. Ocenění a 
věcný dar v podobě vánoční baňky byl 
předán starostovi obce Rodkov panu 
Otovi Musilovi přímo pod vítězným 
vánočním stromem. 

Vzhledem k tomu, že soutěž měla 
úspěch, je už nyní jasné, že v letošním 
roce bude soutěž vyhlášena znovu. 

Tímto chceme tedy vyzvat i další 
obce, aby se v tomto roce zapojily do 
ročníku tře  ho, a současně poděkovat 
těm obcím, které se účastnily ročníku 
druhého. Dle nás byly krásné všech-
ny…

Zaměstnanci 
Mikroregionu Bystřicko

Díky sponzorskému daru mláde-
že, která pořádala loňské krojované 
hody v naší obci, jsme mohli usku-
tečnit zájezd do centra VIDA! v Brně. 
Jedná se o zábavní vědecký park se 
zaměřením na popularizaci a pod-
poru vědy u široké veřejnos   všech 
věkových kategorií. Nabídka expo-
nátů je mimořádně velká a pestrá, 
proto jsme si na návštěvu vyhradili 
téměř pět hodin. A jak se potom 
ukázalo, vydrželi bychom i mnohem 
déle! Absolvovali jsme například 
program „Alchymisté“, kde si dě   
vyzkoušely některé chemické reak-
ce a svoje první opravdové pokusy 
v laboratoři. Zhlédli jsme i zajímavé 
doprovodné výstavy a hlavně mohli 

experimentovat, osahávat si, testo-
vat, pozorovat a všemožně objevo-
vat podle jednotlivých tema  ckých 
okruhů: Planeta, Civilizace, Člověk 
a Mikrosvět.  

Není možné popisovat veškeré 
ak  vity (můžeme jen vřele doporu-
čit ostatním), které jsme absolvo-
vali. Dě   byly nadšené a snad se je 
i trochu podařilo získat pro další po-
znávání zákonitos   a principů, které 
nás obklopují.

Touto formou zážitkové peda-
gogiky jsme si opět trochu zpestřili 
výuku a ještě jednou děkujeme za 
fi nanční podporu, díky které jsme 
mohli exkurzi zrealizovat.

JK
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SK BnP - mladší žáci
zleva klečící: Michal Šíp, Mikuláš Haluška, Marek Žíla, Fran  šek Konig, 
Šimon Horák, Michal Straka, Ondřej Pečinka
zleva stojící: Mar  n Bárta (trenér), Tomáš Janoušek, Dominik Řádek, Lu-
děk Kubík, Michal Děda, Ondřej Mareš, Štěpán Bárta, David Čech (trenér).

Žáci SK Bystřice nad Pernštejnem
 „První polovina sezóny v Kraj-

ském přeboru starších a mladších 
žáků, kam jsme postoupili po letech 
strávených v I. třídě, byla pro nás 
seznamovací. Hraje se zde rych-
lejší a agresivnější fotbal s tvrdými 
osobními souboji, s čímž jsme se 
postupně vyrovnávali. Svými výkony 
a nasazením jsme se ostatním sou-
peřům postupně vyrovnávali. Šancí 
ke skórování měli naši hráči dost, 
problémem bylo jejich proměňo-
vání, čímž nám poté chyběly góly 
k lepším výsledkům. Celou pod-
zimní  sezonu nás trápila marodka 
hráčů, a to jak dlouhodobá (kapitán 
Š. Buršík- zranění), tak i drobné ne-
moci. To je vzhledem k úzkému ká-
dru 13-   hráčů problém, proto nám 
museli vypomáhat hráči mladších 
žáků. Tímto jim moc děkuji, proto-
že hrávali dva zápasy za sebou. Po 
podzimní polovině soutěže jsme na 
9. místě s bilancí 3 výher, 2 remíz 
a 6 proher, se skórem branek 25:32 a 
ziskem 11 bodů, nejlepším střelcem 

a poc  vou přípravou dokážeme 
vylepšit naši pozici v krajském pře-
boru. Klukům přejeme hezké Váno-

Akce „Pojď hrát hokej“ opět v Bystřici
Celostátní náborová akce „Pojď hrát hokej“, která je organizovaná Čes-

kým svazem ledního hokeje zavítá i na zimní stadion do Bystřice. Tamní ho-
kejový klub Zubři Bystřice se do projektu přihlásil s cílem rozšířit svoji mlá-
dežnickou základnu.  Smyslem akce je umožnit dětem získat první zkušenost 
s ledním hokejem, předat rodičům všechny potřebné informace a ukázat, že 
hokej není sport jen pro „bohaté“.

Akce je určena pro dě   ve věku 4 – 8 let a primárně pro dě  , které do-
posud nemají zkušenost s ledním hokejem.  Součás   akce bude prezentace 
ledního hokeje pro rodiče – organizace, výstroj, chod klubu, představení 
trenérů. Krůčky dě   samozřejmě povedou přímo na led a budou se jim vě-
novat naši trenéři. Povinná výstroj dě   je: brusle, helma, hokejka a ruka-
vice. Helma může být i cyklis  cká. Pro ty, kteří určitou část povinné výstroje 
nemají, bude možné bezplatné zapůjčení výstroje přímo u organizátorů na 
stadionu.

Akce se uskuteční 28. ledna od 16 hodin na zimním stadionu v Bystřici. 
Více informací o projektu získáte na stránkách h  ps://pojdhrathokej.cz/. 
Podrobnější informace o programu akce budou zveřejněny v průběhu ledna 
i na stránkách klubu h  p://bkzubribystrice.cz/. Nově zaregistrovaní hráči 
získají příspěvek na výstroj CCM v hodnotě 1 500,- Kč. V případě dalších 
dotazů kontaktujte p. Svobodu na tel. čísle 724 067 141.

Mar  n Svoboda,
BK Zubři Bystřice

DRUHÉ MÍSTO PRO 
FLORBALISTY Z GYMNÁZIA 

Dne 9. 12. 2017 zahájila Střelecká liga mládeže ve Žďáru nad Sáza-
vou školní rok 2017/2018. Za DDM Bystřice n. P. se soutěže zúčast-
nilo družstvo ve složení Petr Ťupa, Lucie Ťupová a Bárta Dominik. 
V kategorii chlapců se Petr Ťupa umís  l na 2. místě a Bárta Dominik 
na 6. místě. V kategorii dívek se umís  la Lucie Ťupová na krásném 
4. místě. Družstvo se umís  lo na 4. místě.

-tr-

Střelecké družstvo DDM

Dne 30. 11. 2017 se v Bystřici 
n. P. uskutečnilo okresní kolo ve 
fl orbalu starších žáků. Naši chlapci 
se do okresního kola probojovali 
z druhého místa kola okrskového, 
ve kterém soutěžilo celkem sedm 
týmů. V okresním kole jsme vyhráli 
základní skupinu, když jsme zvítězili 
nad týmem ZŠ Komenského Žďár 
n. S. 2:1 a ZŠ Oslavická Velké Mezi-
říčí v poměru 6:1. V semifi nále nás 
soupeř z Křižanova musel celý zápas 
dotahovat a vítězství 3:2 nás posu-
nulo do fi nále. V boji o postup do 

krajského kola jsme se opět utkali 
se soupeřem z naší základní skupiny. 
V posledním zápase už nám dochá-
zely síly a žďárský tým nás přehrál 
jednoznačně 6:0. 

Naši kluci podali velmi dobrý tý-
mový výkon a zaslouží velkou po-
chvalu. 

Gymnázium reprezentovali: Ma-
rek Čížek, Vít Dostál, Ros  slav Lud-
vík, Antonín Toman, Petr Smolík, 
Jakub Žilka, Adam Filip, Štěpán Fučík 
a Mikuláš Haluška.      
 Za PK TV Jan Illek

s 8 góly byl Kamil Vařejka ml.“ řekl 
trenér starších žáků Kamil Vařejka.  

 „Mladší žáci mají početnější tým, 
ale zde je problémem termínová 
kolize s ostatními sporty ve městě 
(fl orbal, hokej), proto nám v důle-
žitých zápasech často chyběli hrá-
či. Celkově mladší žáci obsadili 10. 
místo s bilancí 3 výher a 8 porážek, 
s celkovým skórem branek 20:37 
a ziskem 9 bodů. Nejlepším střel-
cem byl Marek Žíla, který vstřelil 
celkem 6 gólů“ řekl trenér mladších 
žáků Mar  n Bárta.

 „Nyní nás čeká zimní příprava 
v hale i venku na umělé trávě a zim-
ní turnaje. Věříme, že když poc  vě 
potrénujeme, přijdou další dobré 
výsledky v nadcházející jarní čás   
sezóny. Chceme poděkovat všem 
hráčům za dobré fotbalové výkony, 
a že i když se někdy nedařilo, tak 
vždy do toho dávali srdíčko. Do dru-
hé poloviny sezóny (začínáme 7. 
dubna v Pelhřimově) půjdeme s 
heslem "Bez tréninku není mistrů!" 

Zubní pohotovost LEDEN 2018Zubní pohotovost LEDEN 2018

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

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

LEDEN 2018 

  1.1.  MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
  6.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  7.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

13.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
14.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
20.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
21.1. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
27.1. MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 731 533 340

28.1. MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 731 533 340

ce a do nového roku hodně zdraví, 
štěs   a samozřejmě mnoho úspě-
chů jak sportovních tak i školních."

Kamil Vařejka (trenér st. žáků), Mar  n Bárta a David Čech (trenéři ml. žáků)
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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

 hledají

PRACOVNICI PRO ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Požadujeme:
- kladný vztah k údržbě zeleně
-   řidičský průkaz skupiny „B“
- časovou fl exibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci 
Náplň práce: 
- péče o záhony a nízké dřeviny v majetku města Bystřice n.P.
Nabízíme: 
- zajímavé fi nanční ohodnocení 
- zaměstnanecké výhody
Termín nástupu: 
- dohodou
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n. P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografi í. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, bez nástřiku, 
montáž 3 hodiny, záruka 5 let. Tel: 608 700 515, 

 www.renovacevany.eu 

PRODÁM vykrmené prase živé, v půlkách, 
popřípadě jenom půlku, váha 120-140 kg. 

 Tel.: 731 163 505


