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(Pokračování na str. 6)

Ukončení těžby v uranových dolech 
regionu paradoxně pomohlo

V roce 2015 bylo již jisté, že region Bystřicka stojí před nelehkým 
úkolem vypořádat se s blížícím se radikálním zvýšením nezaměstnanos   
způsobeným ukončením těžby v uranových dolech. Počítalo se odhadem 
s pě  sty propuštěnými pracovníky v následujících dvou letech. Sociální a 
ekonomické problémy, které by dopadly na celý region dlouhá léta závislý 
na pracovních příležitostech poskytovaných uranovými doly, se zdály být 
neodvratné. (Pokračování na str. 4)

LEN A DOMANÍNEK
V dobách, kdy se ještě nepěsto-

vala jen řepka, byla pole pestroba-
revná, osázená a osetá různými plo-
dinami; jedna z nejpěknějších byla 
ale modrá pole lnu. Tato rostlina 
bývala pro Vysočinu typická a ještě 
na počátku 20. stole   se usušený len 
zpracovával ručně podomácku, větší 
množství se pak zpracovávalo v paz-

dernách. S pracovním postupem se 
detailněji můžeme seznámit v expo-
zici městského muzea a také v ma-
ličké pazderně ve skanzenu Centra 
Eden. Letošní osmičkový rok vybízí 
k tomu, abychom si připomněli 
vznik dvou později velmi rozšířených 
odrůd, které byly v Bystřici – Doma-
nínku vyšlechtěny v roce 1938. 

Brigádníci plejí len na staničním poli při silnici do Rozsoch (dnes le  ště).

Centrální dětské hřiště
Dne 20. 7. 2018 byla vydána ko-

laudace Centrálnímu dětskému hřiš   
u zimního stadionu v Bystřici. Téhož 
dne se i branky otevřely pro návštěv-
níky a zůstanou otevřeny až do po-
loviny října. V průběhu srpna ještě 
dodavatel doplní ochranný límec na 
prolézací trubky k lanové věži, doplní 
umělý povrch na lezecké ploše a po 

skončení sezóny opět upraví a oseje 
svahy u herních prvků. Je ale velice 
smutné, že se ještě před samotným 
otevřením našli nedočkavci a ne-
nechavci, kteří začali hřiště užívat 
a ničit. Z důvodu poničených branek 
a plotů po přelézání uzamčeného hři-
ště, posprejovaných laviček a průlezů 
k lanové věži a ukradených šroubů 

z  prvku bagr, byla na zimní stadion 
nainstalovaná bezpečnos   kamera 
se záznamem, která viníka budou-
cích vandalských činů zaznamená 
a odhalí. I tak nabádám spořádané ná-
vštěvníky hřiště, aby nebyli ke svému 
okolí slepí a nebáli se vůči vandalům 
zakročit. Hřiště a prvky jsou pro dě   
velmi atrak  vní a je cenově i časově 

nákladné případné škody opravit 
a hřiště tak plnohodnotně využívat. 
Přeji všem návštěvníkům, aby ná-
vštěva centrálního hřiště byla pro 
všechny příjemně prožitým časem a 
ak  vním uživatelům hřiště spousty 
krásných zážitků na atrakcích a co 
nejméně rozbitých kolen.

David Starý 

NOSITEL TRADIC

Foto: Tomáš Hromada

Letošním Nositelem tradic se stal spolek s dlouholetou tradicí, jejíž trvání 
je téměř devadesát let. Jde o Junák – český skaut středisko Klen Bystřice 
nad Pernštejnem, z.s. I když byla skautská organizace třikrát zrušena, tak 
od roku 1989 pokračuje v Bystřici nepřetržitě dál. Navazuje úspěšně na 
předchozí tradice a jako symbol Bystřicka přijímá název hojně se vysky-
tujícího javoru – KLEN. Ten je současně zkratkou pro kamarádství, lásku, 
elán a nezdolnost odrážející principy skautské výchovy. V současné době 
má středisko KLEN 110 členů, nejstaršímu členovi je 95 let a naopak 
nejmladšímu 4 roky. Titul Nositele tradic byl slavnostně předán dne 
29. 6. 2018 před zahájením benefi čního koncertu Balady a romance, Rock 
for skaut. Tento koncert byl věnován skautům stejně jako výtěžek ze vstup-
ného, který je určen na stavbu nové skautské základny. Děkujeme všem 
skautům, kteří udržují tuto krásnou tradici a buď připraven!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN  ZÁŘÍ 2018

; 13:00

Sňatky

Úmr  

Jubilan  

VzpomínkaVzpomínka
Dne 21. 8. 2018 uplyne 14 let, 

kdy nás opus  l náš drahý syn, 
bratr, strýc, pan 

Jiří ŠÍP z Bystřice n. P. 

S láskou vzpomínají rodiče, 
bratr, sestra a kamarádi.

30.6. Mar  na Kubíková
 Antonín Kwiatkowski
14.7. Jana Prosová
 Petr Komosný
14.7. Andrea Peňázová
 Petr Kupčík
21.7.  Eva Táborská 
 Radek Šustr 
28.7. Soňa Bajerová
 Zbyněk Matuška         

SRPEN 2018
Štefanie Dostálová 98 let
Ladislav Havlík 91 let
Vlas  mil Brázda 91 let
Marie Kurfürstová  88 let
Quido Künzel   87 let
Bohumil Zich   80 let
Miroslav Zmrzlík   80 let
Marie Tomášková   80 let
Marie Sepešiová  75 let
Zdeněk Kinc   75 let
Drahoslava Skoumalová 75 let
Bedřich Hrubeš   75 let
Josef Havel  70 let
Marie Koukolová   70 let
Květuše Nováková   70 let
Ivo Šikula   70 let
Marie Bár  ková   70 let
Ludmila Rýdlová   70 let
Jaroslav Brhel   70 let

KVĚTEN 2018
29.5.  Václav Stárek   67 let
31.5. Božena Horníčková 79 let
ČERVEN 2018
  7.6. Antonín Pintera 69 let
20.6. Josef Nedoma 79 let
22.6. Jaroslav Uher   89 let
23.6. Josef Sadecký   78 let
28.6. Zdeněk Pavlovič   63 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Pár vět starého 
Bystřičáka  

Bydlím v Bystřici 60 let. Když jsme 
se snažili v devadesátých letech mi-
nulého  sícile   pozvednout naše 
město v porevolučním nadšení, byla 
to práce věru nevděčná. Rozpočet 
města byl okolo 4 milionů, příjmy 
přicházely pouze od státu na počet 
obyvatel a daně od pár odvážných 
místních živnostníků. Když se pozdě-
ji začaly trhat okolní vesnice, příjem 
ještě klesal. Kde byli dnešní spraved-
liví? Za  m co se v okolních městech 
okresu prala opozice s koalicí, u nás 
spolupracovalo zastupitelstvo na-
příč poli  ckým spektrem. Je pravda 
že s holou zadnicí se lépe domlouvá 
než s plným břichem, o čemž jsme 
se přesvědčili i u nás později. Přesto 
se postupně podařilo postavit spor-
tovní halu, koupaliště, kotelnu na 
biomasu, udržet bytový fond v ru-
kou města, neprodat podíl vodáren,  
i když se to při bídě rozpočtu nabí-
zelo. Také se v té době začaly stavět 
základy fi rmy, jež má dnes miliar-
dový obrat a zaměstnává 700 lidí. 
A to všechno díky tzv. daňovému 
ráji, kterým se rozpočet postupně až 
zestonásobil. A už kolem kořis   za-
čali kroužit vlci, že by si taky ukousli 
a nejlépe všechno. Ale nechci urážet 
vlky,   jsou féroví. Je krásné, kolik se 
toho u nás postavilo pro dě   a mlá-
dež, ale ruku na srdce, Bystřice stár-
ne. Kolik spoluobčanů má potomky, 
kteří žijí a pracují v Bystřici? Netrou-
fám si ani odhadovat procenta, ale 
moc to nebude. I naši skautš   ve-
doucí obětavě dojíždí v pátek pomo-
ci vedení oddílům z Prahy, Brna, Par-
dubic. Budoucnost našeho města je 
spíše v budování domů pro seniory.  
Jako dobrovolník žďárské charity se 
zajímám o sociální věci, především 
seniorů. Neznám představy fi rmy, 
která zde chce stavět dům pro seni-
ory, ale ze zkušenos   z jiných měst, 
kde provozují tyto domovy, neklesá 
cena ubytování pod 10  síc,  spíše 
víc. A proto je třeba zvážit, zda by 
město nemohlo stavět pro své ob-
čany ze svého. To je jen pár postře-
hů starého Bystřičáka a nepotřebuji, 
aby za mě brečeli příbuzní.  

Václav Koenig, bývalý radní 
a zastupitel Města Bystřice n. P.  

Ukončení těžby v uranových dolech...

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY – 2. část
SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

= jednání stran, které směřuje k 
uzavření smlouvy a používá-li při něm 
podnikatel výhradně alespoň jeden 
komunikační prostředek, který umož-
ňuje uzavřít smlouvu bez současné 
fyzické přítomnos   podnikatele a spo-
třebitele

např. smlouvy uzavírané přes tele-
fon, internet  

Smlouvy uzavírané mimo obchod-
ní prostory
- podomní prodej 
• pozor!!! zákon nechrání spotřebi-

tele v případě, že si podnikatele do 
domu pozve sám např. po před-
chozí telefonické domluvě!!!

- prodej na ulici 
- za smlouvu uzavřenou mimo prostor 

obvyklý pro podnikatelovo podni-
kání se považuje také smlouva uza-
vřená
• v prostoru obvyklém pro podni-

katelovo podnikání, pokud k jejímu 
uzavření došlo bezprostředně poté, 
co podnikatel oslovil spotřebitele 
mimo tyto prostory, 
• a během zájezdu organizovaného 
podnikatelem za účelem propagace 
a prodeje zboží či poskytování slu-
žeb

= akce určená pro omezený počet 
spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či 
neadresně pozváni, a v jejímž průbě-
hu dochází k prodeji výrobků či posky-
tování služeb nebo k jejich propagaci 
anebo k jejich nabízení, přičemž není 
rozhodující, zda je součás   akce též 
doprava osob účastnících se této akce. 

Povinnost podnikatele oznámit 
České obchodní inspekci alespoň 10 
pracovních dní před akcí 

• adresu místa konání
• datum akce

• charakteris  ku propagovaných 
výrobků

• iden  fi kaci pořadatele

Každá smlouva musí obsahovat i 
údaje sdělené spotřebiteli před jejím 
uzavřením. Tyto údaje lze změnit, 
pokud si to strany výslovně ujednají. 
Uzavřená smlouva musí být v souladu 
s údaji, které byly spotřebiteli sděleny 
před uzavřením smlouvy. Tyto údaje 
lze změnit, pokud si to strany výslovně 
ujednají, jinak pla   jako obsah smlou-
vy údaj pro spotřebitele příznivější. 
Podnikatel vydá spotřebiteli bezpro-
středně po uzavření smlouvy alespoň 
jedno její vyhotovení. Zákon umož-
ňuje spotřebiteli od takto uzavřených 
smluv odstoupit (více o odstoupení 
v dalším článku). 

Michaela Dufková
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace

Počátkem roku 2015 iniciovali zá-
stupci města Bystřice nad Pernštej-
ne veřejné debaty na téma řešení 
tohoto problému. Na jejich základě 
vznikla meziresortní pracovní sku-
pina vedená Ministerstvem průmy-
slu a obchodu. Ak  vně pak přímo 
v regionu působila státní agentura 
CzechInvest, která ve spoluprá-
ci s vedením města navrhovala a 
realizovala možná řešení.  Město 
společně s agenturou připravily 
scénář dobudování technické infra-
struktury v místní průmyslové zóně 
za pomocí fi nanční podpory z Pro-
gramu na podporu podnikatelských 
nemovitos   a infrastruktury ve výši 
bezmála 16 milionů korun. Celkem 
pak město investovalo do výstav-
by komunikací a páteřní technické 
infrastruktury více než 21 milionů 
korun. A agentura CzechInvest para-
lelně intenzivně vyhledávala možné 
investory, kteří by v bystřické prů-
myslové zóně postavili své závody, 
a vytvořili tak pracovní příležitos   
nejen pro propuštěné zaměstnan-
ce uranových dolů. Město Bystřice 
zároveň řešilo ob  žnější dojíždění 
místních obyvatel za prací do do-

pravně nesnadno dostupného Tiš-
novska a dalších oblas   za hranice-
mi Kraje Vysočina.

Ak  vní a vstřícný přístup starosty 
a dalších zástupců města Bystřice 
při přípravě průmyslové zóny a ná-
sledně i jednáních s potenciální-
mi investory byl klíčový pro vyřešení 
hrozícího zvýšení nezaměstnanos   
v oblas  . Vše probíhalo bez zbyteč-
ných průtahů, rychle a v důsledku 
ku prospěchu všem stranám, přede-
vším občanům celého regionu.

Průmyslová zóna Bystřice nad 
Pernštejnem zahájila svou činnost  
již v roce 1999, kdy se původně 
uvažovalo o ukončení těžby v ura-

nových dolech. Doly však pokračo-
valy v těžbě dalších 16 let. Aktuálně 
v nově zainvestované čás   průmys-
lové zóny působí společnost Cooper 
Standard, která vyrábí potrubní sys-
témy do automobilů a pracuje zde 
220 lidí. Další pracovní místa vznik-
nou v následujících letech u dalších 
investorů, kteří zde staví své závody. 
Tyto nové podnikatelské projekty 
zároveň zvýšily i výši mezd v regio-
nu. V důsledku toho občané města 
Bystřice nad Pernštejnem a jeho 
okolí najdou dobře placenou práci 
blízko svého domova a nemusí kvůli 
vyšším mzdám dojíždět do vzdále-
nějších měst.

Patrik Reichl, CzechInvest

(Pokračování ze str. 1)

První veřejná sbírka Nemocnice v Novém Městě na Moravě má za sebou 3 měsíce
Historicky první veřejná sbírka, 

kterou pořádá novoměstská nemoc-
nice na vybavení právě budovaného 
dětského oddělení, má za sebou tři 
měsíce. Úspěšné tři měsíce. Do čtvr-
tečního rána poslali dárci na sbírkový 
účet 544 443,- Kč. 

„Máme radost z každé částky. Ně-
kdo pošle třeba jenom stokorunu, ale 
máme i jednoho podporovatele, kte-
rý si nejspíš dal trvalý příkaz. Od něj 
nám každý měsíc na sbírkový účet 
přijde  sícikoruna. Celková částka je 
tak vysoká, protože už přicházejí pe-
níze od měst, které na dětské oddě-
lení přispějí. Své dary poslala Bystřice 

na Pernštejnem a Žďár nad Sázavou,“ 
vysvětluje  sková mluvčí nemocnice 
Tamara Pecková. 

Žďár nad Sázavou na vybavení 
dětského oddělení přispěl částkou 
150 000,- a Bystřice n. P. 100 000,- Kč. 

Možnos  , jak přispět do sbírky 
na vybavení dětského oddělení, Ne-
mocnice Nové Město na Moravě 
nabízí hned několik. Sbírkový účet 
je jen jednou z nich. Další cesta, jak 
snahu nemocnice podpořit, jsou ka-
sičky. „Osm máme pevných. Dvě jsou 
v našich nemocničních lékárnách, tři 
jsou v Bystřici nad Pernštejnem, tři ve 
Žďáře nad Sázavou. Nejštědřejší jsou 

lidé v lékárně na žďárské poliklinice. 
Tam jsme museli kasičku už třikrát 
rozpečeťovat. Celkem do ní drobní 
dárci naházeli 25 571,- Kč,“ říká mluv-
čí Pecková a dodává, že nemocnice 
hledá podporu také u významných 
fi rem a zaměstnavatelů v regionu. 

Výtěžek první veřejné sbírky po-
řádané Nemocnicí Nové Město na 
Moravě, příspěvková organizace po-
putuje na vybavení dětského oddě-
lení novoměstské nemocnice, které 
bude dokončeno na začátku roku 
2019. V nové budově dětského pa-
vilonu bude 33 lůžek, z toho 3 lůžka 
budou vyčleněna pro intermediální 

péči. Kapacita se opro   stávajícímu 
dětskému oddělení zvýší o 5 lůžek. 
V pavilonu budou umístěny všechny 
odborné ambulance, bude zde vy-
budováno zázemí pro dě   i rodinný 
doprovod.

Náklady na stavbu, které dosáh-
nou 87 milionů korun, pla   zřizovatel 
nemocnice – Kraj Vysočina. 

Číslo sbírkového účtu je 115-
7096220287/0100. Veřejná sbírka 
je povolena Krajským úřadem Kraje 
Vysočina rozhodnu  m ze dne 9. dub-
na 2018 pod číslem jednacím KUJI 
27950/2018.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

KRÁTKÁ REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014  2018 
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Programové priority Zastupitelstva města pro roky 2014 – 2018 podepsané lídry 
všech subjektů, které se dostaly do zastupitelstva.

STATISTIKA DOCHÁZKY ZASTUPITELŮ A RADNÍCH VE VOLEBNÍM OBDOBÍ:

DOCHÁZKA RADNÍCH 

od 11. 11. 2014 - 26. 6. 2018
Celkem 77 zasedání rady města.

OBRAZOVÁ REKAPITULACE



ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA
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RŮZNÉ

Už v roce 1923 vznikla v Doma-
nínku Výzkumná stanice zeměděl-
ská, kterou od následujícího roku 
vedl Ing. Jaroslav Tobyáš. Ten využil 
své praxe v německém Sorau a vy-
budoval v Domanínku první česko-
slovenskou Státní výzkumnou sta-
nici lnářskou, kterou vedl na vysoké 
vědecké úrovni až do roku 1951. 
Ing. Tobyáš byl také zakladatelem 
Lnářského družstva, které sdružo-
valo pěs  tele. lng. Tobyáš se rozho-
dl vyšlech  t nové československé 
odrůdy lnu, protože nakupování 
osiva v zahraničí bylo fi nančně 
náročné a i jinak mnohdy proble-
ma  cké. Následovala ob  žná prá-
ce, při které na stanici vyšlech  li 
stovky kříženců mnoha odrůd, a to 
hlavně tak, aby nové odrůdy byly 
vhodné pro místní podmínky. Ze 
dvou kmenů (217/ 28 a 14/28) pak 
vznikly dvě nové odrůdy, které byly 
v roce 1938 zapsány do Státní od-
růdové knihy jako Domanínský vý-
nosný a Domanínský raný. Byly to 
první čs. odrůdy přadného lnu,obě 
byly modrokvěté.

Množení odrůd zajišťovali ze-
jména členové Lnářského družstva 
v Domanínku; množitelské porosty 
byly od výsevu po sklizeň pod stá-
lou kontrolou výzkumné stanice. 
Jeden z nejlepších pěs  telů odrů-
dy Domanínský výnosný byl člen 
Lnářského družstva Adolf Ambrož 

Traktor John Deer, který dostala výzkumná stanice od Unry.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY OPĚT NA ARGENTINĚ

Letos k nám již po druhé zavíta-
lo putovní letní kino pod záš  tou 
Mikroregionu Bystřicko. Promítalo 
se ve dnech 4.7. -7. 7. 2018 vždy 
po setmění na tenisovém kurtu. 
Třídenní fi lmový fes  val v Bratru-
šíně zahájila pohádka Čertoviny 
od Zdeňka Trošky, která potěšila 

Letní kinoDOMANÍNEK A LEN (Pokračování ze str. 1)

z Polomi, který měl výnos roseného 
stonku 41q v 1. jakostní třídě, což 
byl na tu dobu obrovský úspěch. 
Obě odrůdy se pěstovaly po celé 
republice, a aby nedocházelo k po-
mísení odrůd, byla zprovozněna 
čis  cí stanice jen pro tyto dvě od-
růdy. Udržovacím šlechtěním obou 
odrůd byla domanínská výzkumná 
stanice pověřena až do roku 1951, 
kdy byla zařazena pod ÚKZÚZ 
(Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský) a pověřena 
funkcí hlavní odrůdové zkušebny 
pro přadné  rostliny a nemohla se 
již zabývat udržovacím šlechtěním. 
To bylo předáno jiným šlech  tel-
ským stanicím, např. i šlech  telské 
stanici na Novém Dvoře v Bystřici, 
kde působili  Ing. Vladimír Geisler a 
Ing. Fran  šek Jandásek.

Pokud tedy dnes procházíte 
v Domanínku kolem Zámečku, kde 
v zrekonstruovaných prostorách 
výzkumné stanice sídlí dnes Zem-
servis a pobočka organizace Czech 
Globe, můžete vzpomenout na 
úspěchy prvních šlech  telů na Ing. 
Tobyáše a jeho spolupracovníky: 
Ing. Jaroslavu Baudyšovou, Bohu-
míra Běhulu a technika Jana Sví  la 
ze Zvole.

(Podle vzpomínek Fran  ška Šen-
kýře a novin Čs. lnář 1/1970 sepsa-
la J. Michálková.)

ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

Dobrodružné zahájení prázdnin
První prázdninový víkend patří na 

Dvořiš  ch dětem. Nejinak tomu bylo 
i v letošním roce, kdy jsme se všichni 
sešli v sobotu odpoledne u nedaleké-
ho rybníka.  Poté, co si dě   vylosova-
ly svá čísla a stanoviště, mohla začít 
první část našeho dobrodružství, a 
to dětské rybářské závody. Velice 
rychle se podařilo vytáhnout první 
rybu, kterou následovaly další a dal-
ší. Samozřejmě někdo byl úspěšný 
více, někdo méně. Všichni však byli 
odměněni diplomy a medailemi. Po 
vyhlášení konečných výsledků probě-

hl přesun k blízké chatě, kde jsme se 
těšili na další program.

Poté co jsme postavili stany k pře-
nocování, začaly soutěže mezi sku-
pinami chlapců a dívek. Po založení 
táboráku jsme povečeřeli kotlíkový 
guláš a dě   se zabavily na opičí dráze. 
Jakmile se setmělo, začaly především 
u menších dě   obavy z blížící se stez-
ky odvahy. Tu však nakonec zvládli 
všichni bez problémů a mohli jsme se 
uložit ke spánku a přemítat o celém 
prožitém dnu. 

-KCH-

hlavně dě  . V pátek přišla na scénu 
rodinná komedie  Špun   na vodě  
od Jiřího Chlumského a závěrečný 
fi lm třídenního maratonu bylo dra-
ma Po strniš   bos od Jana Svěráka.  
Organizátorům děkujeme za vyda-
řenou akci a pevně věřím, že se tu 
za rok opět sejdeme.

Tradiční rybářské závody, které 
pořádá pobočný spolek Moravské-
ho rybářského svazu Bystřice nad 
Pernštejnem se budou po dvou 
letech, kdy se konaly na Skalském 
rybníku, pořádat opět na rybníku 
Argen  na. Bude se soutěžit ve dvou 
kategoriích (dospělí a dě  ). Loví se 
na jeden prut natěžko (feeder po-
volen). Oceněn bude mimo jiné i 
rybář, který uloví první rybu a i nej-
lepší rybářka. Souběžně bude probí-

hat závod sponzorů. V kategorii dě   
si odnese cenu každý závodník. Je 
připravena opět bohatá tombola. 
Termín konání závodů je v sobotu 1. 
září 2018. Prezentace bude od 6:00 
do 7:00 hodin. Více informací nalez-
nete ve vývěskách rybářského spol-
ku a na www.momrs-bystricenp.cz.
Těšíme se na všechny účastníky 
a i na diváky z řad veřejnos  .       

Výbor PS MRS 
Bystřice nad Pernštejnem
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ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

Pokračujeme v sérii článků o událostech roku 1968, které na dalších více než 20 let zásadním způsobem ovlivnily poli  cký a společenský vývoj u nás. 
Rok 1968 přibližujeme zkrácenými kapitolami z knihy Bořivoje Nebojsy Normalizace, to je ono!, která vyšla v roce 2001 a zájemci ji najdou v TIC Bystřice 
n. P. Rádi bychom zveřejnili dosud neznámé fotografi e, které se snad dochovaly v osobních archivech občanů. Redakce proto přivítá Vaši spolupráci.

Jarmila Michálková, Hynek Jurman
7. SVĚT NÁM NEPOMOHL

Intervence vyvolala obrovskou 
vlnu nesouhlasu, rozhořčení a od-
poru nejen v Československu, ale i 
v celém demokra  ckém světě. Byla 
porušena Charta OSN. Valná větši-
na států se jednoznačně postavila 
na podporu požadavků našeho 
lidu - vedle Jugoslávie a Rumun-
ska zvláště vedení komunis  ckých 
stran Itálie, Francie, Rakouska. So-
lidaritu s československým lidem 
vyjádřila i Velká Británie, Holand-
sko, Španělsko, Dánsko, dokonce i 
vzdálené země jako Indie, Japon-
sko, Kanada, USA, Alžírsko, Brazílie 
nebo Paraguay. Napro   tomu bylo 
jen několik nepříliš významných 
stran, zpravidla fi nančně závislých 
na Kremlu, které vyslovily s inter-
vencí souhlas. 

 Dánská vláda pověřila svého stá-
lého zástupce v OSN, aby neprodle-
ně požádal o okamžité svolání Rady 
bezpečnos  , která by se zabývala 
situací v Československu. Rada bez-
pečnos   se skutečně v noci z 21. na 
22. srpna sešla a všichni delegá  , 

kromě zástupců SSSR a Maďarska, 
odsoudili zásah jako agresi a hrubé 
porušení mezinárodního práva.

Americký prezident Johnson os-
tře kri  zoval sovětskou intervenci 
a vyzval vlády SSSR a jeho spojen-
ců slovy „nikdy není pozdě pro to, 
aby rozum zvítězil“, aby okamžitě 
své jednotky stáhly. Bylo však nad 
slunce jasnější, že kvůli naší malé 
zemi Západ do konfl iktu nepůjde. 
Už v červenci se přece nechala 
vláda USA slyšet, že spory SSSR s 
Československem jsou jen vnitřní 
komunis  ckou konfrontací. 

V komuniké, které vydala britská 
vláda, stálo: „Britská vláda považuje 
akci za cynické porušení Charty Spo-
jených národů a všech mezinárod-
ních dohod... Je to tragédie nejen 
pro Československo, ale pro Evropu 
a celý svět.“

Francie označila zásah za velmi 
vážnou událost a vyjádřila nesou-
hlas a překvapení nad  mto krokem, 
k němuž dochází krátce po slibných 
výsledcích rozhovorů v Čierné a Bra-

 slavě. Prohlášení francouzské vlády 
označuje krok Sovětského svazu ne-
jen za útok pro   právu a osudu přá-
telské země, ale také za událost, kte-
rá směřuje pro   uvolnění v Evropě.

Rovněž reakce Itálie byla nega-
 vní. Italský ministerský předseda 

G. Leone se vyjádřil, že sovětská 
okupace je „mimořádně závažným 
činem, který je v rozporu s lidskými 
právy.“

I Švédská vláda vyslovila své „hlu-
boké pochopení pro zármutek a 
zklamání československému lidu“, 
zároveň vyjádřila důvěru, že „svo-
boda a lidská práva zvítězí nad ná-
silím.“

Také poli  cké byro ÚV KS Rakous-
ka ostře odsoudilo vojenskou inter-
venci, Holandsko odmítlo jakékoli 
cizí vměšování do vnitřních záleži-
tos   ČSSR. Indická ministerská před-
sedkyně Gándhíová vyslovila hlu-
boké sympa  e československému 
lidu v hodině vážné krize. Intervenci 
odsoudila i mezinárodní komise 
právníků jako jasné a neomluvitelné 
porušení Charty OSN a mezinárod-
ního práva.

Zvlášť potěšitelně působí sku-
tečnost, že hlasy odporu pro   
intervenci, byť ne tak silně jako v 
ostatním světě, zazněly i v zemích 
samotných interventů. Za všechny 
jmenujme oněch osm statečných 
demonstrantů, kteří 25. srpna na 
Rudém náměs   v Moskvě vztyčili 
transparenty odsuzující interven-
ci v Československu. Netrvalo ale 
dlouho a sovětská policie jim trans-
parenty vytrhla z rukou, kopala do 
nich, mlá  la je. Za svou odvahu byli 
potrestáni vyhnanstvím na Sibiři. 
Demonstruje se i v Berlíně a v Ma-
ďarsku.

Vladimír Vysockij zpíval:
„Povznášel jsem se nad hloupost 
a lež, 
smí ale jiným do svědomí sahat,
kdo bez následků přečkal Budapešť
a komu srdce neutrhla Praha?“

Připomeňme i ruského básníka 
Jevgenije Jevtušenka, který svůj 
protest vyjádřil v telegramu za-
slaném Brežněvovi. Stojí v něm: 
„Nemohu spát. Nevím jak dál žít... 
Jsem hluboce přesvědčen, že naše 
akce v Československu je tragickým 
omylem a krutou ranou sovětsko-
-československému přátelství a svě-
tovému komunis  ckému hnu  . Sni-
žuje naši pres  ž v očích světa a
v našich vlastních. Je to rána všem 
pokrokovým silám míru ve světě 
a snům lidstva o příš  m bratrství. 
Je to také mou osobní tragédií, pro-
tože v Československu mám mnoho 
osobních přátel a nevím, jak se jim 
budu moci podívat do očí...“

Svět nás politoval, ale nepomo-
hl. Jako mnohokrát v dějinách jsme 
těm silnějším nestáli za novou rvač-
ku. Ale vždyť jsme pod nátlakem 
sami požádali, aby se OSN záležitos   
nezabývalo...

(pokračování příště)
dle B. Nebojsy „Normalizace, to je ono!“

zábavní a poznávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

Dožínky
25. 8. 2018 od 9.30 do 18.00

Cesta zrna

Dožínkové tradice / folklorní soubory / 
ukázka hospodářské techniky / Špaldové pivo / 

cimbálová muzika / zábava pro děti / 
zdobení velkého dožínkového věnce /

soutěž o nejchutnější chleba.

Vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 80 Kč

Upečte minimálně dva vlastnı ́bochnıḱy chleba a přineste je s sebou do centra Eden na akci Dožıńky. Soutěže se můžete zúčastnit s jakýmkoliv druhem chleba (možno i vıće druhů), který připravıt́evlastnoručně. Soutěžıćı ́s nejchutnějšıḿ chlebem vyhraje domácı ́pekárnu. Info. na tel.: 566 788 400

Franta Kocourek, 
král železa a srandy

Ve Víru na Hrdé Vsi, kde 7. 7. 
1991 zemřel herec a silák Franta 
Kocourek, byla 5. 7. 2018 uve-
dena kniha Franta Kocourek, 
král železa a srandy. V programu 
vystoupili písničkář a autor knihy 
Jiří Vondrák, vydavatel Peter 
Chalupa, slovenský humorista 
Rasťo Piško, karikaturista a he-
rec Jiří Nebenführ (výstava jeho 
portrétů brněnských umělců 
zde potrvá celý srpen), brněn-
ská country hvězda Waldemar 
Plch a další. V č  vě napsané 
knize se dozvíte vše o životě, 
slávě i předčasném konci Franty 
Kocourka.

-HJ-

Ilustrační foto: Leopold Skarolek
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Den přírody

jako měla začátek“, … tak zní za-
čátek písničky, kterou předškolní 
dě   z MŠ Pohádka zpívaly v pátek 
15. června odpoledne  při slavnost-
ním rozloučení se školkou. Roz-
loučit se přišli nejen rodiče před-
školáčků a jejich sourozenci, ale 
i prarodiče dě  . Pozvání na tuto 
akci přijal místostarosta města Bys-
třice n. P. Mgr. J. Vojta a přítomná 
byla i p. řed. Mgr. V. Moncmanová.

Všechny přivítala vedoucí uč. M.
Kolbábková a potom už program 
vedly dě  . Nejenže se každý sám 
představil a řekl, čím by chtěl v ži-
votě být, ale přidal i básničku o pís-
menku, kterým začíná jeho jméno.  
Několik písniček a básní předvedly  
dě   společně  a závěrečnou skladbu 

doprovodily rytmickými nástroji a 
slavnostním pochodem.

Následovalo vlastní pasování „z 
předškoláka na školáka“ o které 
se postaral téměř opravdový ry  ř 
(vlastně ry  řka). Každému dítě   
popřály obě p. učitelky, p. ředitelka 
a vedoucí učitelka, ale i pan mís-
tostarosta. Dě   dostaly dárky od 
kamarádů z ostatních tříd a knihu 
pro vzpomínku na mateřskou školu. 
Všichni přítomní popřáli dětem do 
školy hodně příjemných zážitků, za-
jímavých informací, nových kamará-
dů a rodičům pevné nervy a zásobu 
trpělivos  .

Paní ředitelka se zde také ofi ci-
álně rozloučila s p. ved. uč. M. Kol-
bábkovou,která odchází od září do 

starobního důchodu - přidala  podě-
kování a kvě  ny.

Závěrečný přípitek všech přítom-
ných a raut z dobrot od maminek 

Loučení s předškoláky v MŠ Čtyřlístek

zakončil příjemné odpoledne plné 
emocí a slavnostní nálady.

Tak ať se dětem ve škole daří!
Kolek  v MŠ Pohádka

Každý rok přijde ten velký den, 
na který se těší všichni předškolá-
ci v naší MŠ Čtyřlístek. Den, kdy se 
rozloučí se svými spolužáky a všemi 
zaměstnanci, budou slavnostně vy-
řazeni z MŠ a stanou se budoucími 
školáky.Tento velký den pro ně na-
stal ve středu 6. června 2018.

Ve třídě Berušek se odpoledne 
sešli rodiče dě  , starosta města Bys-
třice n. P. pan Karel Pačiska, ředitel-
ka bystřických mateřských škol paní 
Vlasta Moncmanová, paní učitelky 
předškolních tříd a samozřejmě i 
nedočkavé dě  . Zástupkyně ředi-
telky MŠ paní Š  páková přivítala 
přítomné a seznámila je s progra-
mem, který si připravily paní učitel-
ky společně s dětmi pro přítomné 
hosty. Dě   s rados   předvedly pás-
mo písní, básní, tanečních kreací, 

které se nesly v duchu pohádky Ší-
leně smutná princezna. Program byl 
velmi zdařilý a zábavný. Dě   ukázaly, 
že jsou na vstup do 1. třídy ZŠ velmi 
dobře připravené.

Po vystoupení dě   následovalo 
slavnostní pasování na malé školáky, 
kterého se ujali pan starosta s paní 
ředitelkou. Dě   obdržely šerpy jako 
upomínku na tento slavnostní den a 
také malé dárky. Po ukončení paso-
vání se ještě naposledy všichni spo-
lečně vyfo  li, každý z rodičů chtěl 
mít tuto slavnostní chvíli uchovanou 
ve svém mobilu nebo fotoaparátu. 
A potom už se otvíralo dětské šam-
paňské a všichni si připíjeli na počest 
malých školáků. Po přípitku si dě   
pochutnaly na bohatém občerstve-
ní, které pro ně připravily jejich ma-
minky. Společně se svými rodiči se 

podělily o zážitky z dnešního odpo-
ledne. Vyprávění nemělo konce, ale 
protože všechno musí jednou skon-
čit, skončila i tato slavnostní akce. 

A nám nezbývá, než všem malým 
školákům popřát mnoho úspěchů 
ve školních lavicích, aby zde prožili 
se svými kamarády jen samé příjem-

né a pohodové dny. Pěknými znám-
kami dělali radost svým rodičům a 
také si někdy vzpomněli na školku, 
kde prožili několik let se svými spo-
lužáky a kde pro ně zůstávají dveře 
vždy otevřené. 

Dě   a zaměstnanci MŠ Čtyřlístek 
v Bystřici nad Pernštejnem

Dlouhodobé spojení ak  vit ZŠ 
Nádražní 615 v Bystřici nad Pern-
štejnem s přírodou, jejím pozorová-
ním a ochranou, vnímáme všichni 
jako bohulibý stav, kterého si váží-
me a oceňujeme ho. Letos v létě se 
k tomu přidal další prvek – mateřské 

školy. Ptáte se, jak to souvisí?
Žáci devátých tříd naší „Ekologic-

ké školy“ spolu se svými učitelkami 
D. Pivkovou a H. Kopeckou připravili 

na 5. června do parku před školou 
„Den přírody“ a pozvali dě   mateř-
ských škol Korálky a Pohádka s jejich 
učitelkami. Navázali tak na „Den 

lesa“, který pro ně a pro studenty VOŠ 
a SOŠ zemědělsko-technické školy 
každoročně připravuje Město Bystři-
ce n. P. a Lesní společenství obcí, s.r.o. 
A hned na tomto místě je zapotřebí 
říci, že se jim akce skutečně zdařila. 
Osm stanovišť se zajímavými úkoly 
(např. Poznej živočichy, rostliny, …) 
i zábavný výklad pana Juračky o lese, 
svačinka (zde poděkování sponzo-
rovi, kterým je složka MAP II), od-
měny vítězům, skupinová fotogra-
fi e, poděkování a rozloučení. 

Dvě hodiny strávené u školy se všem 
přímým účastníkům líbily. Spokojeně 
vypadali i paní učitelky, představitelé 
města i škol a školek, a tak věříme, že 
Bystřice má od června 2018 novou 
tradici. Budeme všem držet palce.

-EZ-

„Každá školka má svůj konec
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Pěvecký sbor Gymnázia 
rozdával radost

ZA JOSEFEM BRÁZDOU
Ve věku 94 let zemřel 16. 4. 2018 

pan Josef Brázda z Doubravníka. 
Učitel, vyznavatel svobody a demo-
kracie, poli  cký vězeň. Narodil se 14. 
února 1924 v Doubravníku, za války 
byl totálně nasazen, v r. 1946 dostu-
doval učitelský ústav, během vojny 
zasáhl do bojů pro   banderovcům 
a v září 1948 začal učit ve Val  cích. 
Hned se zapojil do pro  režimních ak-
 vit, roznášel letáky a převáděl osoby 

do Rakouska. V roce 1951 byl zatčen, 
odsouzen na 16 let a vězněn až do 
amnes  e v r. 1960. Prošel Mírovem 
a tábory u uranových dolů, osobně 
poznal i známou Věž smr   v Ostrově. 

Po propuštění se živil kopáním zá-
vlahových kanálů a nakonec mu byl 
vyměřen směšný důchod ve výši 400 
korun.

Po změně poměrů se stal členem 
KPV, byl předsedou poli  cky perse-
kvovaných učitelů a 27. října 2009 
obdržel od ministryně školství Me-
daili Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy 1. stupně, tedy nejvyšší 

resortní vyznamenání. Zločiny ko-
munistů popsal v sérii článků a také 
je vydal knižně pod názvem Odboj 
učitelů na Vysočině (2010). V Bystřici 
n. P. měl Josef Brázda emo  vní pro-
jevy 17. 11. 2006 při odhalování des-
ky obětem komunizmu a pak v září 
2007 u pomníku T. G. Masaryka. Teh-
dy proslov zakončil slovy:

„Pane pre-
zidente, co 
byste vzkázal 
nám, prostým 
o b č a n ů m ? 
Buďme svorni 
jako Svato-
plukovy pruty. 
Buďte hrdi na 
svoji krásnou 
vlast i řeč. 
Buďte vždy 
p ř i p r a v e n i 
k obraně vlas-
  – buďte vždy připraveni k obraně 

nejvyšších mravních hodnot SVOBO-
DY a PRAVDY.“                    Hynek Jurman

Na vodu s absolventy? Proč ne!
Školní rok 2017/2018 

skončil. A protože je 
konec školního roku 

vždycky hodně náročný díky ma-
turitám a závěrečným zkouškám, 
naplánovala si parta učňů společný 
výlet až na konec června. Ve středu 
20. června 2018 vystartovala posádka 
absolventů učňovských oborů au-

tomechaniků a farmářů na třídenní 
plavbu po řece Sázavě. Pod vedením 
zkušeného třídního kapitána námořní-
ci úspěšně zdolali nejeden jez, vlnobi   
či dešťovou přeháňku. Loučíme se tak 
s absolventy, přejeme jim hodně štěs   
a doufáme, že na další plavbě životem 
potkají překážek co nejméně. Ahoooj!

Roman Bouček, třídní kapitán

V pondělí 18. 6. 
2018 se Pěvecký 

sbor Gymnázia (Cantamus omnes) 
zúčastnil, z inicia  vy studentského 
parlamentu, programu pro volnoča-
sové sdružení Včela a pro klienty Den-
ního stacionáře Rosa v Bystřici n. P.

Náš program se skládal z vystou-
pení pěveckého sboru pod vedením 
Mgr. Marty Kočíkové a hudebního 
vystoupení studentů.

Anna Vraspírová a Robert König 
představili svou hru na ukulele a Ven-
dula Fořtová potěšila publikum hrou 
na kytaru.

Po ranní generálce jsme se vypra-
vili do Včely, kde nás přivítala paní 
Lenka Skryjová a skupinka seniorek, 
které se nás už nemohly dočkat. Za-
zpívali jsme svůj repertoár proložený 
hrou na hudební nástroje. Nakonec 
jsme si se seniorkami zazpívali celou 
řadu jejich oblíbených lidových písní.

Po krátkém občerstvení jsme se 
přesunuli do Rosy, kde nás již očeká-
vala Bc. Petra Königová Dis. se svými 
svěřenci. Všichni se na nás usmívali, 
tak jsme se rovnou ponořili do víru 
písní. Vystoupení jsme zakončili písní 
Buráky, kterou důvěrně znají klien   
stacionáře ze svých pěveckých vy-
stoupení.

Paní Königová nás na závěr pro-
vedla všemi prostorami stacionáře, 
z nichž nás nejvíce zaujala relaxační 
místnost.

Potěšilo nás, že jsme se mohli 
podělit o nás koníček, který v ten 
den rozzářil tolik tváří. Představitel-
ky vedení z obou zařízení byly velice 
vstřícné, a tak určitě nezůstane jen u 
tohoto vystoupení. Všichni se těšíme 
na budoucí spolupráci.

Za studentský parlament 
a pěvecký sbor

Miroslava Vašíčková, 
studentka sep  my GYnP
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Spisovatel, buditel a kněz Josef 
Václav Jus  n Michl (1810 – 1862) 
zplodil v Březinách čtyři dě  . Jak 
jsme uvedli minule, dospělos   se 
dožil pouze starší syn Vilém Černý 
(1857 – 1904 až 1907?). Tomu man-
želka Anna roz. Kadlecová z Veselí 
porodila 11 dě  . 

Nejstarší z nich Vilém (1879 – 
1945) se usadil na rodném statku své 
matky ve Veselí čp. 10, ale žil i v dneš-
ním Lísku a v Jimramovských Pavlo-
vicích a jeho nejstarší potomci se 
usadili nejdříve v Kamenci u Poličky a 
později hlavně ve Svitavách, další pak 
v Domaníně a především v Novém 
Městě na Moravě, ovšem tři synové 
žili nadále ve Veselí, odkud se šířili po 
Bystřicku a také na Novoměstsko, ně-
kteří až do Svitav.

Dalším z Drašarových vnuků byl 
Josef (1882 – 1915), jehož potomci 
zůstávali na Bystřicku (Dalečín, Po-
lom, Chlum, Strachujov), ale dostali 
se též na Novoměstsko, do Ús   nad 
Orlicí a dokonce až do Prahy. Josef 
padl v květnu 1915 v Haliči. Jeho syn 
Jaroslav Černý (1909 – 1976) pomá-
hal za války partyzánům (podílel se 
třeba na jejich svozu před výpravou 
do Přibyslavi na četnickou stanici), 
přesto byl v r. 1950 zatčen a pro  -
právně odsouzen na 14 let do vězení. 
Plně rehabilitován byl v roce 1965.

Mladší Drašarův vnuk Antonín 
(1888 – 1931) a jeho dcera Josefa, 
provdaná Jindrová, žili také ve Ve-
selí, ale další Antonínovi potomci se 
dostali až do Čech (Český Krumlov, 
Pracha  ce, Pardubice). Emil Jindra 

(1916 – 1986), manžel Josefy, pra-
coval jako kočí ve Veselí, po válce 
v tex  lce u Jarošků v Hamrech pod 
Chudobínem. V prosinci 1951 v noci 
na 4. hodinu proběhl údajný po-
kus o jeho zastřelení. Případ nebyl 
stoprocentně objasněn, střílet měl 
Fric z Jedlové a obviněni byli také 
Jaroslav Novotný a Antonín Straka 
z Veselí, pos  hu nakonec neunikli 
ani další sousedé. Poté se Jindrovi 
přestěhovali do Věchnova a odtud 
na Šumavu.

Drašarova vnučka Emilie Bělíko-
vá (1895 – 1979) žila v Písečném a 
Bohuňově, ale nakonec se s rodinou 
přestěhovala do Rouchovan.  

Nejvíce nás z 11 potomků zajímá 
Jus  n Černý (1898 – 1974), který od 
12 let sloužil jako pasák a poté kočí a 
v 18 letech šel na 5 let na vojnu. Poz-
ději pracoval jako pošťák ve Sloupu. 
Oženil se do Unčína a jeho potomci 
zůstali převážně na Bystřicku. Zacho-
vala se jeho fotografi e, jak rozváží 
poštu na bicyklu.

Jeho syn Fran  šek Černý (1926 – 
2002) pracoval v MEZ Štěpánov jako 
účetní (s manželkou Marií bydleli 
na tzv. Chudinkách), poté ve Žďasu 
Žďár a rád fotografoval. A jeho bratr 
Jus  n Jaroslav Černý (1928 Unčín – 
1998 Unčín) se oženil s Marií Skalní-
kovou ze Lhoty, dnešního Lísku. Měli 
dcery Hanu Annu Frišhansovou (23. 
5. 1963) a Dagmar Pivkovou (14. 1. 
1956), která se celý ak  vní život vě-
nuje pedagogické práci v Bystřici n. 
P. Požádali jsme ji o malý rozhovor.

Jste hrdá na svého předka Draša-

ra a žijete jeho odkazem?
Ano, jsem hrdá na svého předka. 

Z vyprávění vím, že příroda byla vel-
mi spjata s Drašarovým životem, byla 
jeho útěchou i průvodcem, a tak je to 
i u mě. Snažím se žít jeho odkazem 
a čas ukáže, jestli se mi to podařilo. 

Osud, kterého dalšího předka Vás 
ještě zaujal?

Vzpomínám na svého dědečka, 
který byl neobyčejný člověk, proto-
že se snažil každému pomáhat jako 
Drašar. Vybavuji si, že pomohl chlap-
ci, který studoval s mým strýcem 
na střední škole a jeho rodiče mu 
ji nemohli zapla  t. I když dědeček 
s babičkou mnoho peněz neměli, 
pomohli tomuto chlapci, aby dostu-
doval. 

Často jsem jezdila s dědečkem, 
babičkou a strýcem na místa, kde 
Drašar žil a dědeček tam dlouho vy-
právěl, co zažil a slyšel. Jsou to krásné 
vzpomínky, na které nikdy nezapo-
menu.

Jak prožívali Drašara Vaši rodiče a 
jak dcery?

Moji rodiče stavěli rodinný dům a 
hodně času trávili na stavbě, a proto 
jsem byla více u  prarodičů. Od rodičů 
jsem k narozeninám dostala knihu od 
Terezy Novákové Drašar, kterou jsem 
si v dětství přečetla a ráda se k ní vra-
cím. Moje dcery také historie předka 
zajímá a žijí jeho odkazem.

Co vy osobně máte na Bystřicku 
nejraději?

Přírodu, která je kouzelná a dodá-
vá mi energii. Také památky, které 
připomínají historii tohoto místa i 

Dagmar Pivková-Černá 
s dědečkem Jus  nem

Jus  n Černý jako listonoš

S POTOMKY LEGENDÁRNÍHO DRAŠARA – 2
Potomci na Bystřicku i jinde

mého praprapředka.
Děkuji a přeji jen vše nejlepší 

všem Drašarovým potomkům!
Hynek Jurman

KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování, 
pro dě   od 1. třídy
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - modelování a glazo-
vání 
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení 
pro dě   a pro dospělé
VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro dě   
od 3. třídy
VÝTVARNÝ - uži   různých výtvarných technik pro 
dě   od 1. třídy
KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků a 
polymerové hmoty FIMO
KYTARA - akordy + doprovody (začátečníci, mír-
ně pokročilí), vhodné pro dě   od 3. třídy
RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-   let, 
účast na soutěžích, získání rybářského lístku
PÉČE O KONĚ - základní péče o koně a jezdectví
KREATIVNÍ ŠPERK - výroba šperků a doplňků 
z různých materiálů pro dě   od 4. třídy
STOLNÍ TENIS - základy hry, soutěže, turnaje, pro 
začátečníky i pokročilé
MODELÁŘSKÝ - výroba plas  kových a papíro-
vých modelů letadel, lodí atd. 
HRY NA PC - seznámení s počítačem prostřednic-
tvím hry, základy obsluhy
ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na sou-

těžích, vhodné pro dě   od 1. třídy
VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, 
dodatečné ozvučení
3D TISK – tvorba 3D modelů a jejich  sk
MERKUR – tvorba modelů z legendární staveb-
nice Merkur
VAŘENÍ - základy kuchařského umění pro dě   
i dospělé. Hotová jídla se sní nebo odnesou 
domů 
BADMINTON - základy jednoho z nejrychlejších 
sportů, který se hraje přes síť
ORIENTÁLNÍ TANCE - radost z pohybu při orien-
tální hudbě
AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gym-
bally, činky, overbally, expandery, pedalo, bosu...
ROZTLESKÁVAČKY – dynamická hudba, tanec a 
práce s pompony 
MAŽORETKY - pro dívky od 1. třídy-taneční 
průprava, vystoupení na akcích, zapůjčení 
kostýmů 
AIRSOFT – moderní druh vojenského sportu po-
dobný paintballu 
STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, účast na 
soutěžích, vhodné pro dě   od 1. třídy
ŠACHY - základy šachové hry, cvičení pamě  , po-
střehu, tak  ky atd.

JUDO - pro dě   i dospělé, rozdělení do skupin dle 
věku a pokročilos  
JUDO SEBEOBRANA - základní techniky založené 
na systému Aiki a Džúdžucu
SEBEOBRANA PRO ŽENY – kurz pro ženy a dívky
ŠITÍ – nejlepší oblečení je to, co si vyrobíte sami
PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých 
stylů, vhodné i pro neplavce

NOVINKY:
POKÉMON – sběratelská karetní hra
LVÍČATA – miniaerobik, pohybová a sportovní 
přípravka pro holky i kluky předškolního věku
TANEČNÍ ŠKOLIČKA – základy gymnas  ky a ta-
nečních prvků, vnímání hudby pomocí her. Pro 
dě   4 - 6 let.
SCÉNICKÝ TANEC – základy baletních prvků, vní-
mání hudby a její vyjádření pohybem. Pro dě   
7 - 11 let.
MATEMATIKA I – příprava deváťáků na přijímací 
zkoušky z matema  ky na střední školu 
MATEMATIKA II – příprava středoškoláků na ma-
turitu z matema  ky.

Více informací najdete na www.ddmbys-
trice.webnode.cz 
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Zapomenutý tenisový reprezentant
FERENC MARŠÁLEK 

(23. 7. 1902 Dolní Rožínka – 10. 3. 1981)
Dnes málem neprávem zapomenutý Ferenc Maršálek, tenista z Dolní 

Rožínky, byl nejlepším moravským hráčem v 30. letech 20. stole  . Stal se 
dvojnásobným mistrem republiky ve čtyřhře (1930 s Novotným, 1931 s Ma-
cenauerem). Šest let reprezentoval v Davisově poháru (1931–1936), v němž 
zaznamenal bilanci 11 – 3, z toho 1 – 0 ve dvouhře, když porazil v semifi nále 
evropské zóny 1935 Maxwella Bertrama z Jihoafrické unie. Ve čtyřhře měl 
poměr 10 – 3. Dvakrát si zahrál úvodní kolo dvouhry grandslamu, ve Wim-
bledonu (1931) a na French Open (1932). Odehrál také humoris  cké exhi-
bice s Vlastou Burianem (1933, 1936), což se dá dohledat v literatuře o Králi 
komiků. Jeho domácím oddílem byl TK Precolor Přerov. Přednos   Ference 
Maršálka bylo tak  cké vedení hry a příprava pro koncový úder spoluhráče.

PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB VODOMIL PODVANÁCTÉ - 5
12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí začal 1. května 2018 a trvá až do konce října. Soutěžící sbírá na Bystřicku 

razítka (tři kusy může nahradit selfi e fotografi emi), odpoví na otázky a po odevzdání vyplněné legi  mace se může těšit na výhru. Letos se putuje 
po stopách sportovců Bystřicka. Dnes přinášíme medailonky posledních z nich.

Šermuje celá rodina, a jak!
VLASTIMIL 1959 , JIŘÍ 1985 , MICHAL 1986  

A JAN 1991  KURFÜRSTOVÉ 
Oddíl šermu vznikl v Bystřici v roce 1953 a už dlouho jej vede Vlas  mil Kur-

fürst. Jeho synové Jiří, Michal a Jan nejen také všichni šermují, ale především 
vybojovali na MČR 2014 zlatou medaili družstev a nesmazatelně se  m zapsali 
do historie Českého šermířského svazu. Jiří Kurfürst byl od roku 2014 v repre-
zentaci ČR. Michal je dnes mezinárodním rozhodčím a trenérem, Jiří trenérem 
a Jan šermuje na hraně reprezentace.

Táta Vlas  mil a jeho synové vedou v Bystřici n. P. v TJ Sokol řadu nadějných 
šermířů, jejichž výkonnost se neustále zvyšuje. Takovým malým ukazatelem 
jsou počty medailí z mistrovství republiky. V roce 2013 to bylo 7 medailí, 
2014 - 11 medailí, 2015 - 18 medailí, rok 2016 - 16 medailí, 2017 - 22 medailí 
a v roce 2018 už 24 medailí, z toho 10 zlatých, 4 stříbrné a 10 bronzových. 
Jmenovitý výčet vyšel v červnovém Bystřicku.

Největší osobnos   z řad mládeže dle počtu cenných kovů jsou Micha-
la Illeková (2005, vítězka světového turnaje v Paříži 2018), Marek Totušek 
(2002), Isabela Sedláková (2003) a Daniela Prokešová (2007), Eliška Malíč-
ková (2002) a Robert König (2000).                                           Hynek Jurman

Ferenc Maršálek (druhý zleva) patřil k mistrům tenisové hry ve třicátých letech. 
Foto: archiv Muzeum Komenského Přerov
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SDRUŽENÍ ZA ROZVOJ BYSTŘICKÉHO REGIONU
Vážení spoluobčané,
Sdružení za rozvoj bystřického regionu 

je ak  vním, zkušeným, dobře fungujícím 
uskupením, které ve městě působí již čtvrté 
volební období a jehož činnost se ve městě 
prezentuje viditelnými pozi  vními výsledky. 
Chceme a musíme pokračovat v oblastech 
jako jsou opravy městských bytových domů, 
silnic, chodníků či výstavba nových parko-
višť. Stále budeme usilovat o rozšiřování 
sociálních služeb, ať již výstavbou domu pro 
seniory, či pokračováním oprav bytů v domě 
s pečovatelskou službou. Samozřejmě ne-
můžeme opomenout pokračování rozvoje 
sportovních, kulturních a volnočasových 
aktivit. 

Čemu se naopak chceme vyhnout, je po-
li  kaření, intriky a naschvály, které k nám už 
bohužel pronikly z vrcholné poli  ky.

Chceme pokračovat v tom, co bylo dobré 
a pozi  vní a ak  vně řešit problémy tam, kde 
vzniknou. Budeme podporovat všechny ak-
 vní jedince, ak  vní organizace, dě   a mlá-

dež, spolupráci mezi městem a obcemi mik-
roregionu a městem s místními podnikateli. 
Domníváme se, že je důležitá soudržnost a 
hrdost na svoje město, neboť jenom tak mů-
žeme pro svoje občany budovat sebevědo-
mé a moderní město.

Josef Vojta

Hlavní cíle našeho programu:

- otevřená komunikace mezi městským úřadem a občany
- pokračování v opravách a budování infrastruktury 
  (silnic, chodníků, parkovišť, kanalizací)
- pokračování v rekonstrukcích bytových domů
- rozšiřování sociálních služeb
- rozvoj sportovních, kulturních a volnočasových ak  vit
- podpora ak  vních organizací

Zastupitelé města za SRBR ve volebním období 2014 – 2018

Mgr. Josef Vojta, 

místostarosta

Mgr. Miroslav Novák, 

ředitel VOŠ a SOŠ

Ing. Hicham Nemrah, 

vedoucí střediska TS

Hanička Pečinková, 

důchodce

Mgr. Mar  n Horák, 

ředitel ZŠ

Česká strana sociálně demokra  cká je v Bystřici nad Pernštejnem tradiční stranou, 
která se dlouhodobě podílí na řízení města. Již jsme ukázali, že umíme naslouchat 
potřebám občanů všech kategorií a přejeme si stabilní rozvoj města. Kandidujeme 
pod heslem – Za město, kde se všem dobře žije – „Nechceme bořit, ale dále budovat“

V Bystřici je již mnoho odpracováno. Na rozdíl od jiných měst se můžeme pochlubit 
dobudovanou infrastrukturou, vyrovnaným rozpočtem a množstvím nastartovaných 
rozvojových projektů. Personálně máme vybudovanou radnici, která je vstřícná 
k občanům i návštěvníkům našeho města. Funguje tu sociální péče pro všechny skupiny 
potřebných. Obnovujeme bytový fond, který považujeme za veřejné bohatství.  Je však 
třeba pokračovat v nastoupené cestě, která nemá konec.

Setkal jsem se s názorem, jestli je dobré kandidovat pod hlavičkou ČSSD, když nyní 
není ve velké oblibě. Myslím, že komunální poli  ka je něco jiného, než parlament a kraj. 
Zde si lidi tzv. vidí do talíře a ví, co bylo odpracováno. Ví, kdo je kdo a co pro ně může 
v budoucnu udělat. Proto stále hájím značku ČSSD a vážím si nezávislých kandidátů, 
kteří neváhali toto seskupení podpořit.

U komunálních voleb vám přeji šťastnou ruku.                                                          Karel Pačiska

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 
do voleb v Bystřici nad Pernštejnem

Mo  o: Za město, kde se všem dobře žije –„ Nechceme bořit, ale dále budovat“

1. Podporujeme výstavbu domů pro seniory ve městě

2. Podporujeme místní podnikatele a živnostníky

3. Chceme kvalitní bydlení a bezpečné město

4. Podporujeme rozvoj sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel

5. Chceme zachovat strukturu středního školství ve městě

6. Zajis  me místa v mateřských školkách pro všechny dě  , které žádají



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       13. strana

VOLBY

PŘEDSTAVENÍ LÍDRA KANDIDÁTKY ZA HNUTÍ OTEVŘENÁ RADNICE

Vážení spoluobčané, jmenuji se Josef Samek a jako kandidát do podzimních komunálních voleb za hnu   Otevřená 
radnice vás chci seznámit s naším hnu  m a jeho činnos   v Bystřici. V roce 2013 většinu z nás spojila práce za vyhlá-
šení referenda, vyvolaná záměrem radnice, která podporovala v průmyslové zóně výstavbu závodu na zpracování 
jaderného paliva a radioak  vních odpadů. Přestože jsme před minulými volbami nevedli žádnou kampaň, naše 
hnu   získalo 2 mandáty v zastupitelstvu a zkušenost s komunální poli  kou v Bystřici nás přivedla k přesvědčení, že 
je třeba provést ve vedení města zásadní změny.

Vládnoucí koalice ČSSD, SRBR a KSČM si vytvořila pevné klientelis  cké vazby, které jí umožňují odhlasovat v za-
stupitelstvu téměř cokoliv - například odsouhlasit zmiňovaný jaderný závod, který v referendu nakonec odmítlo 80 
% lidí. Naše hnu   při sestavování kandidátky pro podzimní komunální volby 2018 dbalo na to, aby na ní nebyl nikdo 
placený z městských peněz, napojený na veřejné zakázky, zaměstnán v podřízených organizacích, či příbuzensky 

propojen s úředníky města. Právě v těchto vazbách vidíme příčinu nešťastného hlasování většiny zastupitelů města a často nepochopi-
telné zavírání očí před problémy, na které upozorňujeme.

Náš současný starosta pojal svoje působení ve funkci jako „podnikatel za městské peníze“. Město Bystřice „podniká“ v zemědělství - 
vlastní malou farmu a také v cestovním ruchu v Centru zelených vědomos   - EDEN. Obě tyto podnikatelské činnos   jsou dlouhodobě 
ztrátové, ztráta se pohybuje okolo 6mil. Kč ročně. Tato ztráta je každý rok uhrazena z rozpočtu města. Myslím si, že město by nemělo 
podnikat ani v zemědělství ani v cestovním ruchu. Pokud má současný starosta ambice podnikat, tak si může podnikat za svoje peníze, 
případně si půjčit u banky. Peníze z rozpočtu nejsou určeny pro tyto účely, měly by sloužit k uspokojování potřeb občanů města.

Jsou však jistě činnos  , které by město provozovat mělo a je to tak správně, neboť slouží k uspokojování potřeb občanů města. Je 
to například pronájem bytů a s  m související činnos  , třeba provozování kotelny atd. Město také provozuje Technické služby, které se 
v mnoha jiných městech zpriva  zovaly.

Hnu   Otevřená radnice chce zavést mechanizmy par  cipace, díky kterým se budou moci občané zapojit do rozhodování o budouc-
nos   města. Budeme prosazovat maximální informační otevřenost a diskutovat s občany o sporných inves  cích a nikomu nebudeme 
bránit v šíření informací, názorů ani kontrole. Náš volební program, se kterým se budeme ucházet o vaše hlasy, a který zveřejníme 
v příš  m čísle, bude zaměřen na to, aby se v Bystřici  dobře žílo všem obyvatelům, ne jen vyvoleným.

Závěrem bych se Vám rád představil. Jsem rodilý Bystřičák a v Bystřici žiji po celý svůj dosavadní život. Jsem ženatý a mám dvě již 
dospělé dě  . Po absolvování základní školy jsem studoval v Brně, nejprve Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a poté Fakultu 
elektrotechnickou na VUT Brno. Po absolvování základní vojenské služby jsem pracoval v MEZu Nedvědice jako konstruktér a vedoucí 
konstrukce. Dále jsem několik let pracoval ve fi rmě ZDAR a.s. jako vedoucí obchodního oddělení Závodu ekologických služeb. V roce 
2004 jsem se stal ředitelem a společníkem fi rmy AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o., která se zabývá velkoobchodem s plastovými potrubními 
systémy. Zde pracuji dosud.

Před každým hlasováním v zastupitelstvu se ptám, co toto rozhodnu   přinese bystřickým občanům. Bohužel je nás tam takových 
menšina. Přijďte k volbám, můžeme to změnit.

Ing. Josef Samek, zastupitel HORA
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění prázdninových dnů nabízíme našim čtenářům malý vý-

běr z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Carey Ella   Dům u jezera
Cole Mar  na  Zrada
Dán Dominik  Cigaretka na dva tahy
Fojtová Věra  Pachatelé dobra
Freeman Brian  Noční pták
Gato   Domácí výrobky z léčivých rostlin
Landsman Dominik  Dovolená s moderním fotrem
Motl Stanislav  Cesty za oponu času. 5, Ukřižovaná hvězda    
   Hollywoodu
Novotný Petr  Nemoc hodných lidí: rakovina
Preston Douglas J.  Město nekonečné noci
Pronská Jana  Rebelka
Scherhauferová Ružena Gamblerova žena
Theils Lone  Žena, po které se slehla zem

Knihy pro mládež:
   4 vesmírné příběhy Čtyřlístku. 
   Mimozemšťané na Blaťáku.
Robošová Barbora  Holka na útěku

Do dětského oddělení knihovny bylo také zakoupeno 19  tulů knih 
v anglickém originále pro mladší i starší dě  .

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

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

NEPRAKTA - KITNER
výstava kreseb Jiřího Wintera Neprakty 
a Jiří Winter Neprakta na fotografiích Jaromíra Kitnera

výstava kreseb známého českého karikaturisty a humoristy doplněné o 
fotografie, na kterých je zachycen brněnským fotografem Jaromírem Kitnerem

11. 5. - 31. 8.
2018 

KRESLENÉHO 
HUMORU A FOTOGRAFIÍ

Městské muzeum BnP Vás zve 
na výstavu 

KRESLENÉHO 
HUMORU A FOTOGRAFIÍ
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Bystřická Univerzita tře  ho věku  pokračuje s podzimním programem  
Město Bystřice nad Pernštejnem  zahájilo v loňském roce pilotním programem  projekt, jehož cílem je  vzdělávat a ak  vizovat seniory,  

podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. Přednášek se  pravidelně účastní 40 až 50 
seniorů z Bystřice nad Pernštejnem a okolí.  Pro velký zájem ze strany seniorů připravilo město další program pro seniory i na 2. polole   
2018.  Předkládáme zájemcům cyklus tzv. obecných přednášek, na které je volný přístup a za jejichž absolvování obdrží účastníci cer  fi kát. 

Čtvrtek 13. 9. 2018  ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Trénování pamě   - vliv hudby na paměť a učení  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží
Lektorka: Jana Vejsadová 

Čtvrtek 20. 9. 2018 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Masaryk a Vysočina 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Hynek Jurman 

Čtvrtek 18. 10. 2018 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Vznik Československa a ohlasy na Bystřicku  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem,  zasedací 
místnost v 1. podlaží
Lektor: PhDr. Vít Mišaga, Ph.D.   

Čtvrtek 1. 11. 2018 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Člověk z pohledu celostní medicíny aneb 5 aspektů zdraví
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: MUDr. Andrea Stalmachová 

Čtvrtek 8. 11. 2018 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma:  Trénování pamě   – fi tness pro náš mozek     
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Jana Vejsadová   

Čtvrtek 22. 11. 2018 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma:  Bioresonanční terapie – předvedení diagnos  ky přístrojem 
BICOM Body Check 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor: MUDr. Andrea Stalmachová 

Úterý 4. 12. 2018 v 9:30 hodin
Přednáška na téma: Advent v Zahradním centru Strakovo – výroba vánoční dekorace     
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1,  Bystřice n. P. - muzejní hos-
půdka
Lektorka: Eva Munzarová

Kromě výše uvedených obecných přednášek připravilo město opět ve spo-
lupráci se Základní školou Nádražní 615 Bystřice nad Pernštejnem a Základní 
uměleckou školou Bystřice nad Pernštejnem několik volitelných cyklů předná-
šek, které budou rovněž zakončeny příslušným cer  fi kátem. Lektory těchto 
přednášek budou učitelé příslušných škol, kteří tyto přednášky na vysoké úrovni 
zajišťovali již v podzimním období loňského a jarním období  letošního roku. 

Základní škola Nádražní připravila kurz základů práce s počítači, který bude za-
hrnovat 5 lekcí zaměřených na zvládnu   základní obsluhy PC. Lekce budou nava-
zovat na předchozí cykly přednášek. Aby byla výuka efek  vní, maximální počet 
účastníků tohoto kurzu byl stanoven na 20 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 
90 minut činí 50,- Kč.

Cyklus přednášek základní obsluhy PC: 
Středa  31. 10. 2018 od 14:30 do 16:00 hodin 
Středa    7. 11. 2018 od 14:30 do 16:00 hodin 
Středa  14. 11. 2018 od 14:30 do 16:00 hodin 
Středa  21. 11. 2018 od 14:30 do 16:00 hodin 
Středa  28. 11. 2018 od 14:30 do 16:00 hodin 
Místo konání: Základní škola, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 
Lektor: Mgr. Michal Neterda

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účinky hudby) 
a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů bude zahrnovat 
6 lekcí, které budou navazovat na předcházející výuku. 
Aby byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků  kurzů muzikoterapie i ar-
teterapie byl stanoven na 10 – 12 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut 
činí 50,- Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie: 
Pondělí   17. 09. 2018 od 9:30 do 11:00 hodin 
Pondělí     1. 10. 2018 od 9:30 do 11:00 hodin 
Pondělí   15. 10. 2018 od 9:30 do 11:00 hodin 
Pondělí   29. 10. 2018 od 9:30 do 11:00 hodin 
Pondělí   12. 11. 2018 od 9:30 do 11:00 hodin 
Pondělí     3. 12. 2018 od 9:30 do 11:00 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P., přízemí - 
velký sál 
Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Cyklus přednášek arteterapie: 
Pondělí  24. 09. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 
Pondělí    8. 10. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 
Pondělí  22. 10. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 
Pondělí  19. 11. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 
Pondělí  10. 12. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 
Pondělí  17. 12. 2018 od 10:00 do 11:30 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P., přízemí - 
velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková  

Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek základní obsluhy PC, muzikote-
rapie a arteterapie je závislé na počtu přihlášených zájemců, žádám zájem-
ce o jednotlivé kurzy, aby se závazně přihlásili nejpozději do 10. 9. 2018 na 
emailovou adresu: eva.spatkova@bystricenp.cz nebo osobně na městském 
úřadu v  kanceláři č. 1.10. v 1. podlaží. V přihlášce uveďte svoje jméno, pří-
jmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. 

Rovněž tak pro přednášku na téma vánoční aranžmá spojenou s výro-
bou vánoční dekorace potřebujeme znát dopředu počet účastníků, aby-
chom mohli připravit materiál na výrobu vánočních dekorací. Proto i zájem 
o tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem v termínu 
do 31. 10. 2018. 
  

Eva Špatková, odbor správní a školství

Výstava potrvá
od 15. 9. do 26. 10. 2018

Otevřeno denně 
10-12, 13-17 hodin

MALÍŘI VYSOČINY
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SK Bystřice

Starší přípravka vyhrála 44. ročník 
Memoriálu Emila Vambery

Když jsme koncem loňského roku 
dostali nabídku na účast našich 
svěřenců na mezinárodním turnaji 
v Maďarsku, moc dlouho jsme ne-
váhali. Pro naši účast hrál jednak 
termín od 25. do 29. června a také 
místo konání na jižním pobřeží Ba-
latonu. Také jsme chtěli dě  , které 
ze starší přípravky po prázdninách 
postupují do mladších žáků, odmě-
nit za pět let poc  vého tréninku v 
bystřické fotbalové přípravce. 

Naše fotbalové hvězdičky se na 
mezinárodním turnaji v maďarském 
Siofoku rozhodně neztra  ly. V sed-
mi zápasech jsme nastříleli 35 gólů, 
suverénně nejvíc ze všech 120-   
přihlášených týmů a v kategorii U11 
jsme obsadili celkově 7 místo.

V naší kategorii bylo přihlášeno 
17 mužstev. Většinou šlo o fotbalo-
vé školy a akademie z Polska, Chor-
vatska, Bosny a Hercegoviny, Litvy, 
Česka a domácího Maďarska. Čtyři 
zápasy jsme vyhráli, jeden zaslou-

ženě a jeden smolně prohráli a v 
posledním zápase jsme remizovali. 
Naše celkové skóre 35:6 hovoří o 
naší hře samo o sobě. 

Za  mco dě   sváděly souboje na 
hřiš  , naši fanoušci se nenechali 
zahanbit v hlediš  . Bez problémů 
se prosadili s našimi chorály a “ta-
nečky” v konkurenci především pol-
ských a chorvatských fans. Kombi-
nační hra našeho týmu, plus fandění 
a chorea našich "rowdies", vedly k 
tomu, že nám fandili a tleskali i fa-
noušci ostatních týmů.

Na turnaj naše svěřence dopro-
vázeli rodiče, dva hráči bystřického 
"Áčka" a tři fanynky s bystřického 
gymnázia. Kromě fotbalu jsme si uži-
li spoustu zábavy v kempu i na pláži 
Balatonu. Miloši Prášilovi, Marku 
Svobodovi a holkám patří velký dík 
za to, jak se dětem věnovali během 
dne. Zapomenout nesmíme ani na 
trenéry Oldu Veselého, Michala Bu-
reše a samozřejmě rodiče.

V sobotu 30. 6. 2018 se mladší a 
starší přípravky zúčastnily tradičního 
turnaje ve Svratce, 44. ročníku Me-
moriálu Emila Vambery. Starší příprav-
ka tento turnaj vyhrála a díky tomu 
bude na podstavci putovního poháru, 
poprvé v mnoholeté historii turnaje, 
uveden jako vítěz SK Bystřice nad Pern-
štejnem. Kromě přesvědčivého výko-
nu, kdy jsme všech pět zápasů vyhráli 

s celkovým skóre 38:1, byl Marek Zich 
vyhlášen nejlepším střelcem a hráčem 
turnaje a Jakub Humplík nejlepším 
brankářem turnaje. Mladší přípravka 
na turnaji obsadila po bojovném výko-
nu 7. místo z 12-   zúčastněných. 

Bystřické přípravky  mto skvěle za-
končily sezónu 2017/18 a sejdeme se 
zase až koncem srpna na příměstském 
táboře. Moc Vám dě   děkujeme :-)

SK Bystřice nad Pernštejnem

SK Bystřice n. P. se na mezinárodním turnaji Balaton trofea představil fotbalové Evropě v tom nejlepším světle

Atmosféra mezinárodního turna-
je: nonstop bago na břehu Balato-
nu,  povačka při sledování večer-
ních zápasů MS v Rusku, fotbalové 
rady od hráčů “Áčka” a fanouškov-
ská podpora, to jsou zážitky, které 
si dě   budou pamatovat celý život.

Pevně věřím, že konfrontace s 

různými styly pomůže našim nadě-
jím v dalším fotbalovém růstu. 

A co je hlavní, dě   se neskutečně 
pět dní bavily a příš   rok by chtěly 
jet zase!

Milan Hronec, 
přípravka SK Bystřice n. P.

 Kouzelný fes  val Zubštejn času nadchne hudbou, workshopy i atmosférou
O víkendu 10. - 12. srpna 2018 

proběhne další ročník takřka rodin-
ného fes  valu s názvem Zubštejn 
času. Tento fes  val láká nejenom 
na zajímavý program, ale zejména 
na to, co jeho tvůrci považují za nej-
podstatnější – na setkávání pozi  v-
ně naladěných lidí, kteří si chtějí užít 
několik příjemných dnů v kouzelné 
přírodě u zříceniny hradu Zubštejn 
nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. 
Jedinečná atmosféra místa, citlivě 
vybraný program a přátelská ko-
munita dělají z této akce naprosto 
unikátní zážitek. Heslo letošního fes-
 valu zní: Imagina  on is the power 

of crea  on.
Opro   loňsku přibude druhá 

stage. Za  mco jedna bude pat-
řit pouze hudebnímu programu, 
druhou stage naplní workshopy a 
přednášky. V pátek zazní autorské 
folkové melodie uskupení My dva 
trio, dance electronic music Hima-
layan Dalai Lama a Ladě - osobitý 
alterna  ve-blues z Opavy. V sobotu 

se mohou návštěvníci těšit na britský 
indie rock Banfi , energický megamix 
ska a swingu Láskohrad, od ambien-
tu až k noise se pohybující Noir Voir 
a bystřickou pop-rockovou kapelu 
Babyløn. 

Z workshopu Bosko nebo barefo-
ot s lektorkou Míšou si návštěvníci 
odnesou vlastnoručně vyrobené ba-
refoot sandále. Během Svobodného 
malování s Leou Kolkopovou se uvol-
ní tvořivost intui  vním malováním. 
Jana Stará naposledy vodila ostatní 
poslepu po zřícenině a rozšiřovala je-
jich vědomí těla. Uvidíme, jakou in-
spiraci předá během svého Wellness 
workshopu letos.  Díky koučovacímu 
workshopu O spirále Kathy Lučan 
bude snadné zjis  t, kde právě sto-
jíte a kam se chcete posunout. Pod 
vedením Marka Hladíka navážou 
návštěvníci kontakt se svým tělem 
i s ostatními lidmi. S  m pomůže i 
Dance Mandala Šárky Mar  nkové a 
Úvod do acroyogy. Pošli kolo do Af-
riky je název poutavého povídání o 

projektu Kola pro Afriku, které bude 
zakončeno společnou úpravou kola 
tak, aby bylo vhodné pro svého bu-
doucí majitele v Gambii a umožnilo 
mu dojíždět za vzděláním.

Zubštejn času je letní mul  žán-
rový fes  val, kde se setkávají lidé, 
kterým záleží na jejich okolí, příro-
dě, jsou zodpovědní a ak  vně se 
zapojují do zlepšování kvality živo-
ta okolo sebe. Osobní setkávání a 
sdílení krásných okamžiků je v době 
internetu a sociálních sí   mnohem 
důležitější než kdy před  m. Ať chce-
me nebo ne, ta správná skupina 
lidí a péče o dobré vztahy je to, co 
nás v životě nejvíce obohacuje. Fi-
lozofi í fes  valu je dát prostor všem 
návštěvníkům pro jejich krea  vitu 
– jakákoliv ak  vita, ať už hudební, 
výtvarná nebo sportovní, je vítána. 
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.

Kapacita akce je omezena, vstu-
penky je možné koupit za předpro-
dejovou cenu 450 Kč nebo na místě 
za 550 Kč.

Úžasný zážitek, skvělý fotbal a vynikající fanoušci… 

h  p://www.zubstejncasu.cz/
h  ps://www.facebook.com/events/1928982610675614/
h  ps://www.sms  cket.cz/vstupenky/12202-zubstejn-casu-2018
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Tenisová sezona v roce 2018
Bystřický tenisový 

klub má za sebou hlavní 
sezónu, kterou je dlouhodobá soutěž 
družstev. Ta letošní probíhala od konce 
dubna do konce června. V soutěžích 
jsme měli přihlášená čtyři družstva, 
která dosáhla následující výsledky:

Babytenis (dě   8-9 roků): Také le-
tos nám družstvo nejmenších udělalo 
velkou radost. Po dobrých výkonech 
díky nešťastnému nasazení čtyřhry 
v posledním zapasu s Jundrovem, 
který díky tomu prohrálo, nakonec 
obsadilo se třemi výhrami 4. místo. 
Družstvo nastupovalo v sestavě Ve-
ronika Dvořáková, Adélka Prosová, 
Tomáš Janík a Tereza Grecová.

Mladší žactvo (10-12 roků): Pod 
vedením Ivana Kučery se třemi výh-
rami a dvěma porážkami skončilo 
toto družstvo na pěkném 3. místě. 
Na tomto výsledku se podíleli Šimon 
Liška, Adam Kučera, Libor Jedlička, 
Adam Vodák, Tereza Ptáčková a Jola-
na Janoušková.

Dorost hrál KS III. a se třemi výhra-
mi a třemi porážkami obsadil celkově 
5. místo. Pochválit lze zejména Ivanku 

Koktavou a Terezku Mi  ovou, které 
však nemohly nastoupit ve všech 
zápasech a dále i Hanse Rychtáře a 
Jakuba Maška. Dále nastoupili Ondra 
Mifek, Filip Hlaváček, Štěpán Bárta, 
Jan Zítka a Nikola Šenkýřová. 

Družstvo dospělých v KS III. 
skončilo na 5. místě. Nejlepší výsled-
ky měl Ondřej Pliska, který vyhrál 
5 dvouher, z děvčat potom Lenka 
Honková se 2 výhrami. Dále nastoupili 
Zdeněk Pliska, Mar  n Zivčák, Ondra 
Mifek, Ondřej Trnka, Filip Hlaváček, 
Ivana Koktavá a Tereza Mi  ová.

V turnajích jednotlivců dosáhla 
na vítězství ve dvouhře v OP dorostu 
Ivanka Koktavá, která, pokud má čas, 
ráda nastupuje za náš klub ve všech 
soutěžích. Dobré výsledky mají i 
Verunka Dvořáková a Adélka Prosová 
v kategorii Babytenisu.

V červenci jsme pořádali na našich 
kurtech CT mladšího žactva ELCOM 
CUP 2018, kterého se zúčastnilo 
16 chlapců a 8 dívek. Mezi chlap-
ci zvítězil Adam Svoboda z Jiskry 
Havlíčkův Brod, který porazil ve fi nále 
Davida Macháčka z BORS Břeclav, 

turnaj děvčat vyhrála Nela 
Míšková po výhře nad Annou 
Maškovou (obě ze Žďáru).

Na konci června jsme 
pořádali tenisovou školičku, 
které se zúčastnily pouze 
3 dě  . Ke konci se blíží re-
konstrukce šaten a zázemí 
v našem areálu, které byly 
už delší dobu pro chod klubu 
nedůstojné. Díky podpoře 
Města a spoluúčas   klubu tak 
budeme mít výborné pod-
mínky pro celoroční využi   
tohoto krásného tenisového 
areálu.

O Zdendovi Kolářovi a jeho 
výsledcích v příš  m čísle.

zm

RATHGEBER CUP zná své vítězeMinulý měsíc se 
uskutečnil turnaj 
mladších žáků ve 
fotbale. „S nápa-
dem turnaje přišel 
jeden z našich za-

městnanců, Petr Bukal, který je nejen 
ak  vní člen fotbalového klubu, ale 
pracuje i ve společnos   RATHGEB-
ER na pozici vedoucího grafi ka.“ říká 
Mar  n Uhrinec, obchodní ředitel spo-
lečnos  . RATHGEBER se ztotožňuje 

s fi lozofi í sportovního klubu, který se 
dlouhodobě snaží nejen ak  vně pra-
covat s dětmi a mládeží, ale organizuje 
i charita  vní akce na podporu handi-
capovaných dě  . Vedení společnos   
myšlenka uspořádat turnaj pro mladší 
žáky zaujala, proto se stalo generálním 
sponzorem akce RATHGEBER CUP. 

Přes nepřízeň počasí se RATH-
GEBER CUPu účastnilo 12 družstev 

z Kraje Vysočina. Po dni plném spor-
tovního nasazení a skvělých výkonů 
bylo rozhodnuto o vítězi. První ročník 
RATHGEBER CUP, a  m i putovní po-
hár vyhrál SK Slovan Havlíčkův Brod, 
který na turnaji vedl bývalý trenér 
bystřického “Áčka” Karel Fencl. „Na-
šim bystřickým fotbalovým nadějím 
turnaj nevyšel podle představ, a i díky 
špatné koncovce v důležitých zápa-

sech se nakonec umís  ly na 9. a 11. 
místě. Náladu nám vylepšil Michal 
Děda, hráč SK, který se stal s osmi 
góly nejlepším střelcem turnaje,“ do-
plňuje informace Milan Hronec. 

Konečné pořadí:
SK Slovan Havlíčkův Brod
SK Vysoké Mýto
SFK Vrchovina
FC Velké Meziříčí
SK Pernštejn Nedvědice
FK BOCA Chotěboř
FC Žďas Žďár nad Sázavou
SK Polička
SK Bystřice n.P U12
FC Chotěboř
SK Bystřice n.P U13
FK TJ Radešínská Svratka
Těší nás tak velký zájem mladých 

fotbalových nadšenců, a nejen ví-
tězům patří naše velká gratulace. 
Možná po hřiš   v Bystřici nad Pern-
štejnem běhal 23. června jeden z bu-
doucích reprezentantů naší republiky 
na mistrovství světa. I proto počítá-
me s dalšími ročníky do budoucnos  .

OK

Deset medailí z přeboru Kraje 
Vysočina a sedmé místo na MČR

Za  m největším úspěchem letošní sezony je určitě sedmé místo Michae-
la Pečinky ve vrhu koulí na Mistrov-
ství ČR v Praze ze dne 24. 6. 2018. 
Mezi další klubové úspěchy patří 
vystoupení dorostenců na přeboru 
jednotlivců kraje Vysočina. 

Přeborníkem Kraje Vysočina se 
stal Michael Pečinka, a to hned 
tři krát – v hodu kladivem, diskem 
a vrhu koulí. Petr Smolík v disku 
a výšce obsadil 2. místo a 3. místo 
ve skoku o tyči. Petr Molík byl na 3. 
místě v hodu oštěpem. David Vavří-
ček získal 2. místo v hodu kladivem 
a vrhu koulí a 3. místo v hodu dis-
kem, Lukáš Coural skončil v hodu 
diskem i oštěpem na 4. místě. Naše 
štafeta 4 x 100m doběhla čtvrtá.

Atle  cká přípravka:
Dne 17. 6. 2018 se konalo další 

kolo krajského přeboru družstev na-
šich nejmenších v Novém Městě n. 

M. Ve čtyřboji si vedli velmi dobře, 
o čemž vypovídají i celkové výsled-
ky: Karolína Halvová a Marek Zich 
získali stříbrné medaile, 10. místo 
Max Bukal, 11. Jan Malaska, 22. Ar-
man Brinda, 28. Anitka Balabánová, 
30. Anička Malasková, 31. Zdeněk 
Vejpustek a 8. místo ve štafetách na 
4 x 60 m. 

Mezi velké očekávání patří po-
slední kolo závodů družstev Kraje 
Vysočina našich dorostenců, které 
vyvrcholí 8. 9. 2018 v Pacově. Zde 
máme velkou šanci postoupit na re-
publikové fi nále.

Podrobné informace naleznete 
na webových stránkách atle  ckého 
oddílu.  

Jan Illek, trenér AO SK
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Kdo si hraje, poznává a pomáhá – ten nezlobí!
Polovina roku je za námi a my 

přicházíme opět s krátkým shrnu  m 
událos   ve Velkých Janovicích. 
Nový rok zahajujeme již tradiční 
Tříkrálovou sbírkou, ve které díky 
našim občanům „kingové“ vykole-
dovali 9551,- Kč. Nakonec měsíce led-
na jsme si plánovali karneval na ledě, 
ale tomu počasí nepřálo, a tak jsme 
opět využili naše prostory, ve kterých 
dě   soutěžily o ceny z bohaté tom-
boly. Postní doba před velikonočními 
svátky je dlouhá, a proto je důležité 
tělo na toto období připravit. Mohu 
říci, že jsme se toho zhos  li se vší 
parádou a vedle III. Pálenkového 
koštu jsme obnovili tradici Masopustu 
v naší obci a to pod taktovkou Kateřiny 
Kubovčíkové. Masopustní průvod se 
přes počáteční ostych rozproudil a 
byli jsme moc rádi, že se naši občané 
připojili i k večernímu posezení. Na 
přelom února a března se do naší 
obce podívali milí hosté v rámci 
Bystřicko čte dětem. Prvním z nich 
byl Václav Malinský, který nás vzal na 
cestu dlouhou 3600 km kolem hranic 

bývalého Československa. Cestou 
necestou jsme se pak přenesli do 
pohádky s Janem Hrubcem. Apríl-
ový duben byl o naší fyzičce. Prvního 
dubna jsme si byli naposledy zabrus-
lit a den před pálením čarodějnic 
jsme se vydali na první štreku do 
našeho okolí. První výlet byl dlouhý 
25 kilometrů a dostali jsme se na 

Štarkov, Prosičku a přes Jimramov a 
Dalečín jsme se vraceli zpět. V měsíci 
lásky jsme do naší velkojanovické 
party přivítali nové občánky a zároveň 
jsme oslavili den našich maminek. Na 
konci května jsme se autobusem vy-
pravili do Lednice. Po návštěvě zámku 
jsme se rozprchli do zámeckého parku, 
někteří si ho projeli na lodičce, jiní jej 

viděli z povozu taženého koňmi a   
nejodvážnější jej zkoumali i z velkých 
výšek Minaretu. Krásná místa nás 
nabudila na další ak  vity, které jsme 
si naplánovali na měsíc červen. První 
štreka nás neodradila, a proto jsme 
vyrazili na druhou – tentokrát čtyřice   
kilometrovou. Šlo nás pět a pes. Došli 
jsme tři , avšak naším cílem bylo 
Devět skal, a to jsme zvládli všichni.
Po náročném výšlapu jsme nelenili a 
druhý den jsme oslavili Den dě  . Vedle 
skákacího hradu a trampolíny byla pro 
dě   připravena stanoviště, na kterých 
musely procvičovat různé dovednos   
a znalos  . Konec dětského dne jsme 
završili barevným během a obrovs-
kým množstvím bublin. Celý den 
nás naladil na blížící se prázdniny, ve 
kterých nás čeká letní kino, diskotéka, 
zábava a hlavně v průběhu prázdnin 
můžete ovlivnit svými hlasy výsledky 
druhého ročníku fotografi cké soutěže. 

Děkujeme všem občanům a 
přátelům obce, kteří s námi byli mi-
nulých 181 dní. 

-DD -

Foto: Jsem-em
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Dětský den hasičů na střelnici

Jako již tradičně se začátkem čer-
vence sešli mladí hasiči z Rodkova, 
aby společně s trenéry, rodiči a ka-
marády oslavili MDD a taktéž nema-
lé úspěchy v „NAŠÍ HASIČSKÉ LIZE“.

Letošní setkání začalo 5. 7. nástu-
pem před kulturním domem v Rod-
kově. Zde se naložilo vše potřebné 
pro dvoudenní pobyt v přírodě (sta-
ny, spacáky, něco k snědku, atd…). 
Dě   vyrazily na kolech za doprovo-
du dospělých na bystřické koupališ-
tě. Mezi  m osádka vozidla vybalila 
všechny věci a počala přípravy na 
oběd, neboť čekala nápor hlado-
vých dě   z koupaliště.

Po obědě a nezbytném odpočin-
ku čekal na dě   závod ze vzduchové 
pušky SLÁVIA 631. Všechny dě   za-
končily závod vyhlášením výsledků 
a rozdáním věcných cen. Dostalo se 
opravdu na každého! 

Při večerním táboráku jsme ladili 
detaily programu na další den. Pá-
teční ráno začalo rozcvičkou a snída-
ní, která byla velice pestrá, a to ve 
formě různých buchet, bábovek a 

Pohádkové prázdniny začaly

ovocných táčů od maminek našich 
mladých hasičů. Dopoledne zabrala 
dětem příprava ingrediencí na oběd. 
Vařily jako již tradičně bramborový 
guláš.

Úderem 14.00 hodiny vypukl pro-
gram pro dě   a dospělé. Ti mladší 
vyrazili na šipkovanou směr Doma-
nínský rybník a   starší na střelbu 
z velkorážných zbraní. K mání byla 
samonabíjecí pistole SCORPION 
vzor 61, samonabíjecí pistole ČZ 
vzor 52 - 7,62x25 TOKAREV, ČZ 75 
- 9mm a samopal AK 47 – 7,62x33.

Všichni zúčastnění byli velice spo-
kojeni s výsledky a nadšeni ze střel-
by z výše jmenovaných zbraní.

Sváteční páteční večer završilo 
grilování a stezka odvahy.

Sobotní ráno se stalo znamením 
úklidu a přípravy na odjezd domů. 
Shodli jsme se, že se nám to zase vy-
vedlo a těšíme se na příš   rok.

Děkujeme bystřickým střelcům za 
poskytnutý azyl a odborný dohled 
při střelbě!

Oto Musil

SDH Býšovec uspořádal v sobotu 
14. července 2018  za krásného let-
ního počasí nohejbalový turnaj trojic 
(17. ročník) o pohár starosty obce. 
V turnaji si zahrálo šest týmů, systé-
mem každý s každým. Poháry a věcné 
ceny předal vítězným týmům starosta 
obce Tomáš Uhlíř. Bylo připraveno vy-
nikající občerstvení - grilované maso, 

Nohejbalový turnaj trojic Žehnání praporů a vozidla v Lísku

V malé obci na Dolní Rozsíčce za-
čaly prázdniny opravdu pohádkově. 
Je potřeba si každý den pořádně užít 
a prožít naplno. Odhodit staros   a za-
snít se.  A to nepla   jen pro dě  , ale 
i dospělé. Vždyť všichni jsme někdy 
dětmi a rados   potřebuje každý. Tak 
vzhůru do pohádky. Cestou jsme se 
potkali s vlídnou pohádkovou babič-
kou, štramákem Kubou, krásnou ze-
lenou Vodomilkou, indiánskými bo-

jovníky, kde kulky svištěly kolem uší, 
Kocourem v botách, pavoučím sva-
lovcem, myslivcem, u kterého byla 
snad celá zvířecí říše, ani Karkulka 
nechyběla, prošli jsme peklem a na 
konci cesty byla kouzelná truhla plná 
dobrot, spokojené tváře a spousta 
zážitků v každém z nás. Děkujeme 
organizátorům a pohádkovým bytos-
tem. Krásně bylo v pohádce, krásné 
dny přejeme vám všem. 

Ivana

V sobotu 14. 7. v odpoledních ho-
dinách se v Lísku konala mimořádná 
událost. Po vzájemné dohodě Obce 
Lísek a SDH se konalo společné žeh-
nání obecní vlajky, hasičského pra-
poru a nově pořízeného, zrenovova-
ného hasičského vozidla Tatra 148.

Žehnání provedl pan farář MUDr. 
Mgr. Karel Rozehnal. 

Lísecký SDH přijelo navš  vit a po-
zdravit 14 sborů z okolí. Po žehnání 

se průvod za doprovodu Bystřické 
kapely a mažoretek z Nového Města 
na Moravě přesunul ke kulturnímu 
domu, kde pokračovala oslava a vol-
ná zábava.

V hasičské zbrojnici zároveň pro-
bíhala výstava fotografi í z historie 
a současnos   především SDH Lísek.

Všem spoluobčanům, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na pří-
pravě a organizaci, patří velké díky. 

starosta

párky z udírny, gulášová polévka 
a spousta dalších dobrot. Poděkování 
patří všem, kteří se na akci podíleli.

Závěrem zveme všechny příznivce 
na 5. ročník „Senior cup“ 2018, no-
hejbalový turnaj trojic, (hráči a hráčky 
nad 35 let), který se koná v sobotu 
1. září 2018 v 9:00 hod.

Za SDH Býšovec Petr Pecina
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SPORT, RŮZNÉ

CYKLISTÉ PROJEDOU PRUDKOU!

Sousoší Adam a Eva
V létě roku 2016 vznikla při sympoziu 

v Bystřici nad Pernštejnem trojice soch 
z hořického pískovce pro Centrum Eden. 
Akad. sochař Roman Wenzel (*1954 
Brno) vytvořil sousoší Adama a Evy. Jde 
o dvě postavy spojené či rozdělené ha-
dem. Had nabízí ovoce a  m i poznání 
dobra a zla, poznání duality, vlastní smr-
telnos   a všeho, co je s  m spojeno. 
Proporce fi gur jsou záměrně přehnané, 
robustní, tvary využívají přirozené vlast-
nos   kamene - hořického pískovce. Již 
na počátku historie člověka je jeho pouť 
předznamenána svárem i spojením, ne-
rozlučnos   pro  kladných principů. Had 
je symbolem neustále se obrozujícího ži-
vota a současně budí respekt. Vyhnání z 
ráje přináší pocit studu s poznáním vlast-
ní smyslovos   a sexuality.

Hynek Jurman

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 37

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu 

Holky s překrásným pohárem za 
1. místo a šťastní rodiče obou dívek.

Fantas  cký výsledek vybojova-
la děvčata oddílu šermu v Paříži 
24. 6. 2018 na MT s názvem Mini-
maraton.

Michala Illeková 1. místo 
 v kategorii U13
Daniela Prokešová 7. místo 
 v kategorii U11

Gratuluje trenérský tým

Dobrá zpráva pro cyklisty! Ja-
kýmsi zúženým hrdlem bývala pro 
cyklisty Prudká, která zpomalovala 
cyklis  cké přesuny mezi Bystřickem 
a Tišnovskem. Úzký kamenný chod-
níček nebyl mezi turisty zrovna ob-
líbený a nebyl ani úplně bezpečný. 
Havarijní stav lávky přes Svratku 
na Prudké však způsobil, že byla 
rychle vybudována cyklostezka na 

levém břehu Svratky mezi řekou 
a bývalou papírnou. Konečně se 
tak zjednodušil průjezd cyklistů od 
Doubravníka do Borače a naopak. 
Krytá lávka je uzavřena a připravují 
se trámy na její rekonstrukci. Snad-
no teď můžete šlapat do Tišnova, 
Dolních Louček a třeba až na br-
něnskou přehradu.

-HJ-

ZÁJEZD DO KUNŠTÁTU A RUDKY
Turis  cké informační centrum pořádá tradiční zájezd na ukončení léta 

po blízkém okolí. Tentokrát je hlavní náplní návštěva Jeskyně blanických 
ry  řů v Rudce a návštěva města Kunštátu – psí hřbitov a zámecké ná-
dvoří, hroby spisovatelů (Fr. Halas, L. Kundera, M. Skála), centrum města, 
cukrárna. Další zastávky: Olešnice, Rovečné, Vír.

Pravděpodobný termín 13. 9. 2018. Přihlášky a bližší informace v TIC 
Bystřice nad Pernštejnem.

-HJ-
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Finanční pomoc 
pro rodiny 

s vážně nemocným 
dítětem

Vedoucí Charitní pečovatelské služby: 
„Společně s rodinou nastavujeme péči, která má smysl.“

Kateřino, jste vedoucí Charitní pe-
čovatelské služby. O koho vaše zaříze-
ní pečuje? 

Pečujeme o osoby, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdra-
votního pos  žení a jsou odkázáni na 
pomoc druhých při péči o sebe a do-
mácnost, aby mohly zůstat co nejdéle 
ve svém domácím prostředí. Péči za-
jišťuje tým pracovnic složený z jedné 
vedoucí, dvou sociálních pracovnic, 
dvanác   pracovnic v sociálních služ-
bách na celý úvazek, čtyř pracovnic 
na dohodu o provedení práce a jed-
né pracovnice, která má na staros   
údržbu a my   jídlonosičů. Tým Cha-
ritní pečovatelské služby máme ryze 
ženský. 

Jaké úkony v současné době vaši 
uživatelé nejvíce potřebují? 

Největší zájem je o dovoz nebo do-
nášku jídla, avšak stále více přibývá i 
požadavků na celkovou péči o vlastní 
osobu, kam například spadá pomoc 
při oblékání a svlékání, pomoc při pře-
sunu na lůžko nebo vozík a také úko-
ny osobní hygieny. Velký zájem je i o 
fakulta  vní službu, kterou je doprava 
uživatele. Tu nejčastěji využívají lidé 
na dovoz a odvoz k lékaři, na úřady či 
na pořízení běžných nákupů. K zajiště-
ní veškeré péče nám velmi napomá-
hají služební automobily, které plně 
využíváme, a jsou stále vy  žené. Šetří 
čas, a  m nám pomáhají zabezpečit 
více péče nejenom ve městech, ale 
i ve vzdálenějších obcích. Mezi další 
úkony, které jsou velmi žádané, patří 
praní a žehlení prádla. Přímo v Domě 
s pečovatelskou službou v Bystřici n. 
P. máme prádelnu, kde pereme, žeh-
líme a provádíme drobné úpravy prá-
dla jako je přiši   knofl íku či výměna 
kalhotové pruženky apod. 

Zmínila jste, že ve vašem kolek  vu 
pracují pouze ženy. Nechybí vám při 
vaší náročné práci v týmu mužská síla? 

Role muže nám nejvíce chybí 
v technických činnostech. Jelikož 
máme v rámci služby osm služebních 
automobilů, musíme zajišťovat jejich 
provoz. Často řešíme drobné úpravy 
na vozech a občas i nějaké poruchy, 
a především zde nám mužská síla 
chybí. A není to jen péče o vozidla, 
ale i v zimě boj s mrazem a sněhem. 
Když nám zapadnou garáže a vjezdy 
sněhem, tak musíme vzít brzy ráno 
lopaty a sníh odházet a v zimě každé 
ráno oškrábat okna u vozů, které ne-
máme garážované. Pak je to údržba 
prostor pečovatelek, údržba košů, ve 
kterých vozíme jídlonosiče. Pečovatel-
ky se často i u uživatelů dostávají do 
rolí údržbářů, ať už je to výměna žá-
rovek, nahození elektrických jis  čů či 
správa rozpadajících se klik. A v rámci 
pečovatelských úkonů je to pak tope-
ní v kamnech, vč. donášky a přípravy 
topiva a údržba topných zařízení. 

Už jste naznačila, že jste terénní 
službou, tzn. že jezdíte do domác-
nos   vašich uživatelů. Poskytujete 
nějakou péči i mimo domov uživate-
lů vašich služeb?

Ano, běžně poskytujeme péči i 
mimo bydliště uživatelů, a to již zmí-
něnou dopravu uživatele, kdy dove-
zeme seniory tam, kam potřebují. 
Dále pak poskytujeme doprovázení 
dospělých k lékaři, na úřady a ins  tu-
ce a zpět. Tento úkon je také často vy-
užívaný, především při doprovodech 
k lékaři. Obvykle se doprovody pojí 
s dopravou uživatele. Pečovatelka 
přijede vozem k domu seniora, do-
provodí ho k autu, pomůže nastou-
pit. Odveze ho například k lékaři, kam 
ho dovede, je mu fyzickou oporou 
nebo využije mechanický vozík. 

Pokud je třeba, je po celou dobu 
s uživatelem v čekárně u lékaře. V 
případě potřeby ho doprovodí do 
lékárny či na jiné vyšetření a poté 
mu opět pomůže s nástupem do 
auta a odveze ho zpět domů. Další 
službu, kterou mohou senioři využít 
mimo svoji domácnost, je pomoc při 
úkonech osobní hygieny ve středis-
ku osobní hygieny přímo v přízemí 
Domu s pečovatelskou službou na 
Hornické 643 v Bystřici n. P., kde sídlí 
naše služba. Středisko osobní hygie-
ny jsou speciálně upravené prostory 
pro poskytování úkonů osobní hygi-
eny pro osoby s omezenou hybnos-
 . Součás   prostoru je velká vana a 

také prostorný sprchový kout. Celý 
prostor je bezbariérový. Ve středisku 
poskytujeme i základní péči o vlasy 
a nehty. Samozřejmos   u pánů je i 
úprava vousů. V rámci poskytování 
zmíněné fakulta  vní služby, kterou je 
doprava uživatele, zajišťují pracovni-
ce odvoz a dovoz uživatelů i na stře-
disko osobní hygieny. 

V jakých lokalitách vás mohou lidé 
potkat? 

Službu poskytujeme v Bystřici nad 
Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou a 
v okolních obcích obou měst do dojez-
dové vzdálenos   15 km. Lidé nás tak 
mohou například potkat v Lísku, Štěpá-
nově nad Svratkou, Dalečíně, Polničce 
či Rudolci. Všechny úkony poskytuje-
me ve všech lokalitách, kde působíme. 
Není tedy rozdíl, zda člověk potřebuje 
dovézt oběd v Bystřici nad Pernštej-
nem, v Albrech  cích nebo v Rudolci.

Může vás kontaktovat i rodina, 
která má imobilního seniora a je tře-

Charitní pečovatelská služba je jedním z největších a nejstarších projektů 
žďárské Charity. Nejen o její nabídce na území Bystřicka a Žďárska, ale i or-
ganizačním zázemí jsme si povídali s její vedoucí Mgr. Kateřinou Kučerovou. 

ba se o něj postarat v době, kdy není 
nikdo z blízkých doma? 

Určitě může, a to vždy na základě 
žádos   o péči a návštěvy sociální pra-
covnice přímo u zájemce o službu se 
vyhodno  , na co naše péče ještě stačí 
a jak moc jsme schopni rodině v její 
péči o blízkého pomoci. V případě, že 
je péče rozsáhlá a je nutné, aby pra-
covník byl u seniora nepřetržitě po ce-
lou dobu, kdy není rodina doma, nabí-
zíme rodině spolupráci s jinou službou 
Oblastní charity Žďár n. S., kterou je 
Osobní asistence. Osobní asistent zů-
stává u osoby, která potřebuje péči 
několik hodin denně. Běžná praxe je, 
že u jednoho našeho uživatele se pro-
línají obě služby. 

Jaká je cena vaší služby?
Cena služby se různí podle posky-

tovaného úkonu. Každý úkon má svou 
vlastní cenu a také je důležité, zda je 
úkon účtován sazbou za hodinu nebo 
za kus. Úkony se účtují podle skuteč-
ně spotřebovaného času. V praxi to 
například znamená, že úkon s názvem 
běžný úklid a údržba domácnos  , kte-
rý má sazbu 100 Kč za hodinu a který 
bude v domácnos   seniora proveden 
za 30 minut, vyúčtujeme za 50 Kč, tedy 
poměrnou čás   dané hodinové sazby. 
Pro zajímavost uvedu ceny nejžádaněj-
ších úkonů, jakými jsou dovoz a donáš-
ka jídla, kde je cena 15 Kč za kus, dále 
doprava uživatele, kde je cena 8 Kč za 
kilometr. Cena praní a žehlení prádla je 
60 Kč za jeden kilogram prádla. 

Předpokládám, že nejčastějším 
přáním vašich uživatelů je žít co nej-
déle doma. Dokážete jim toto přání 
splnit? 

Máte pravdu. Přáním našich uživate-
lů, stejně jako každého jiného člověka, 
je zůstat žít ve své domácnos  , v pro-
středí, kde je doma. Senioři v případě 
snížení soběstačnos   preferují setrvání 
v domácnos   a péči rodiny nebo ně-
koho, kdo se o ně postará tam, kde to 
znají. Prostředí má na udržení schop-
nos   a dovednos   seniorů zásadní 
vliv. Domov není pouze o materiálním 
vybavení, ale především o vztazích, 
vzájemné blízkos  , známém prostředí 
a pocitu bezpečí. A právě proto je zde 
pečovatelská služba, která pomáhá 
osobám se sníženou soběstačnos  , 
aby mohly zůstat žít ve své domác-
nos  , co nejdéle to jde. Ve spolupráci 
s rodinou se často podaří nastavit péče, 
která jejich blízkým pomáhá prožít stáří 
v domě, kde prožili celý život, kde mají 
své příbuzné, sousedy a známé, a to 
má jistě smysl. 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová

 Jedna rodina z Bystřice nad Pern-
štejnem a dalších padesát tři ze 
Žďárska již dostalo fi nanční podporu 
nadace Dobrý anděl, která pomáhá 
také rodinám, v nichž se dítě potý-
ká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců 
– Dobrých andělů – mohou všech-
ny těžkos   zvládat lépe alespoň po 
fi nanční stránce. Pomozte najít další 
rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dě   s vážným onemocněním, je-
jichž rodiny by potřebovaly fi nanční 
podporu, je mnohem více. Rodiče 
často neví, že u nás mohou o pří-
spěvek požádat. Naší snahou je, aby 
se tato informace co nejvíce rozšíři-
la,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. „Některým ro-
dinám poradí lékaři či sociální pra-
covníci přímo v nemocnici, jiným po-
moc doporučí pacientské organiza-
ce. K mnohým z nich se ale i přesto 
tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý 

měsíc podporují rodiny s nezaopat-
řenými dětmi, které zasáhlo vážné 
onemocnění. Typicky se jedná o on-
kologické onemocnění, selhání orgá-
nů, vážné metabolické poruchy, těž-
ká kombinovaná pos  žení, svalovou 
dystrofi i Duchenne, cys  ckou fi b-
rózu, nemoc motýlích křídel. Mimo 
vyjmenovaná onemocnění je možné 
také pomoci dětem, které se potýkají 
se vzácnými onemocněními a s těž-
kými kombinovanými poruchy (men-
tálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podpo-
rují také rodiny s dětmi, v nichž one-
mocněl rakovinou jeden z rodičů. Za 
necelých sedm let fungování nadace, 
podpořili dárci více než 5 478  rodin 
z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s 

takto vážně nemocným dítětem, ne-
váhejte jí pomoc nadace doporučit. 
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí 
zavolat nebo napsat e-mail a pracov-
níci již zajis   vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé rodi-
nám rádi pomohou. 

 Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.

dobryandel.cz a můžete začít přispí-
vat. Vaše fi nanční pomoc bude rodi-
nám odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si navíc 
můžete přečíst konkrétní příběhy ro-
din, kterým pomáháte.

SLAVÍME 25 LET. Slavte s námi.
Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1993. Za dobu své 

existence se vyprofi lovala v organizaci, která poskytuje sociální, zdravotní a 
humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci. Rovněž nabízí služby 
podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.

To vše prostřednictvím kvalifi kovaných pracovníků a dobrovolníků. Charita 
je církevní organizací. Její poslání vychází z křesťanských hodnot. Všech patnáct 
zařízení a dalších doprovodných poskytovaných služeb působí na území okresu 
Žďár n. S.                                       www.zdar.charita.cz
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ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 SEČENÍ A MULČOVÁNÍ trávy tel.: 608 065 337

 PŘIJMEME autolakýrníka s praxí, mladé zájemce 
zaučíme, práce v nově vybavené lakovně, nástup možný 
ihned. Platové podmínky dle nařízení č. 567/206 Sb. 
možnost výdělku od 18.000 - 30.000 Kč.

Prodej 6 zasíťovaných stavebních parcel v lokalitě
Rovinky, Bystřice nad Pernštejnem
Info: tel +420 603 897 094, e-mail info@sph-stavby.cz
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5 899 Kč 

Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA FABIA, RAPID a CITIGO.

ŠKODA OCTAVIA TRUMF

439 000 Kč
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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




