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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INTERREG PŘINESL NOVÁ PŘÁTELSTVÍ
V minulých týdnech se pro naše 

žáky rozjel program Interreg naplno. 
Nejprve žáci a studen   našich škol 
strávili dva dny v partnerském městě 
Horního Rakouska Langenlois. Zde 
měli velmi bohatý program ve střední 
zemědělské škole. Navš  vili skleníky, 
zkusili si přesazování rostlin, kvě  nová 
aranžmá a v dalším workshopu tvořili 
hmyzí hotely. Poté ve volném čase na-

vš  vili nedaleký skanzen Elsarn a na 
zpáteční cestě pštrosí farmu. Pobyt byl 
velmi náročný, ale zajímavý a studen   
si odnesli mnoho nových poznatků, 
které uplatní ve svém dalším studiu.

O čtrnáct dní později jsme přivítali 
rakouské přátele v Bystřici nad Pern-
štejnem. V centru Eden je čekal bohatý 
program spojený s ukázkami truhlář-
ství a aranžérství.  Další den proběhla 

návštěva všech škol, krátké zastavení 
na Vírské přehradě a další řemesla ve 
Škrdlovicích ve sklárně. 

Dlouho jsme hledali spolupracující 
organizaci v Rakousku, abychom mohli 
využít prostředky, které v programu In-
terreg jsou. Myslím, že se nám to poda-
řilo a je zaděláno na další dlouhodobou 
spolupráci.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem, kteří se na celém programu 
podíleli. Určitě vaše práce nepřišla 
nazmar. Jsem potěšen, že i naše ško-
ly spolupracovaly v uvolňování žáků i 
paní učitelek, což nebylo jednoduché. 

Za nejdůležitější považuji navázání 
kontaktů a přátelství s naším souse-
dem v Evropské unii. Toto je budouc-
nost našeho rozbouřeného světa.

Karel Pačiska

Setkání zástupců regionu v Jihlavě
V rámci výstavy Bystřicko a jeho 

hosté proběhlo v Jihlavě dne 15. 5. 
2019 od 13 hodin setkání zástupců 
regionu s návštěvníky. Setkání se 
uskutečnilo v kongresové budově 
Kraje Vysočina a zúčastnili se jej sta-
rosta města Bystřice nad Pernštej-
nem Ing. Karel Pačiska, místostarosta 
Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Mar-
 n Horák, předseda Mikroregionu 

Bystřicko Libor Pokorný a zástupci za 
Kraj Vysočina, 1. náměstek hejtmana 
pro oblast sociálních věcí a nestát-
ních neziskových organizací pan Mgr. 
Pavel Franěk a zástupce ředitele sek-
ce pro službu veřejnos   pan Ing. Mi-
roslav Březina. Společně poděkovali 
všem zúčastněným školám za krásné 
výtvarné a literární práce a dále také 
partnerům, kteří se zasloužili o bo-

hatost a rozmanitost 
celé výstavy.

V průběhu setkání 
zazněly také moravské 
lidové písně v podání 
žákyň ze ZUŠ Bystři-
ce nad Pernštejnem 
– Natálie Palečkové, 
Elišky Vičarové a Ane-
ty Janečkové. Nancy 
Believová ze ZŠ Ná-
dražní Bystřice nad 
Pernštejnem zareci-
tovala báseň ,,Znám 
křišťálovou studánku“.

Celá výstava v Jihla-
vě probíhala od 6. 5. do 29. 5. 2019, 
ale pro případné zájemce bude mož-
né již od července některé z prací 
zhlédnout v Praze v Jindřišské věži. 

(Více na straně 5)

CO SE DĚJE 
A BUDE DÍT
V BYSTŘICI

Mezi mraky konečně vykukuje 
letní sluníčko a v Bystřici panuje 
čilý stavební ruch. Na Černém vrš-
ku se intenzivně pracuje a jeden 
bytový dům tak doznal svoji ob-
měnu. Druhému se vizáž změní co 
nevidět. Ak  vně se také připravují 
opravy domu na Voldáně.

Na náměs   dochází k výměně 
výplní novými okny a dům popisné 
č. 15, nazývaný též „Vysočan“, získá 
nový vzhled.

Na školách už práce téměř 
skončily a tak dochází k posled-
ním úpravám. Naše dě   se tak těší 
např. z nových odborných učeben 
(cvičná kuchyňka, chemickopříro-
dovědná laboratoř, dílny), či z ven-
kovních učeben, které zase po-
sunou výuku o kousek dále. Také 
se vyřešila bezbariérovost našich 
škol. Na ZŠ Nádražní se můžete se-
tkat s pásovým schodolezem a na 
ZŠ TGM narazíte na výtah.

Všem zúčastněným moc děkujeme.

Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Mikroregion Bystřicko

(Pokračování na str. 3)

Ve čtvrtek 27. června 2019 se v amfi teátru na Masary-
kově náměs   ve 13:30 hodin uskuteční setkání občanů 
s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

PREZIDENT  OPĚT V BYSTŘICI
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Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN  ČERVENEC 2019

Úmr  

Jubilan  

GRANT MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2019

Grantový program pro 

SPOLKOVOU A 
ZÁJMOVOU ČINNOST 

pro rok 2019 – 2. kolo

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE  10. 6. - 21. 6. 2019

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové programy 
naleznete na webových stránkách 

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

či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

KVĚTEN 2019
11.5. Ivana Šaršonová
 Michal Kurfürst
11.5. Kateřina Kašparová
 Aleš Jílek

16.3. Rosali Dvořáková
22.3. Šimon Vícha

ČERVEN 2019
Anna Fagulová 95 let
Zdenka Didyková 87 let
Jaroslava Večeřová 85 let
Josef Slavíček 85 let
Jan Cink  85 let
Věra Joklová 80 let
Růžena Mi  elbachová 75 let
Anna Samková 75 let
Marta Havlíková 70 let
Miroslav Fiala 70 let
Václav Lapka 70 let
Věra Krejčí 70 let
Vladimíra Švestková 70 let
Vlasta Šumpichová 70 let
Pavel Zoubek 70 let

BŘEZEN 2019
29. 3. Jolana Štreicherová 83 let
30. 3. Jarmila Machová 77 let
DUBEN 2019
12. 4. Jarmila Šerháková 68 let
13. 4. Marie Kudrnová 71 let

Při ZŠ Nádražní již můžeme obdi-
vovat novou halu pro úpolové sporty, 
která bude v dopoledních hodinách 
využita dětmi ze školy. Poté bude zpří-
stupněna pro veřejnost. Nejvíce si ji 
zřejmě užijí místní judis  . Po kolauda-
ci již nebude nic bránit jejímu využi  .

Podařilo se vysoutěžit dodavate-
le stavby chodníku Pod Horou, kte-
rý bude zakončen u denního stacio-
náře Rosa. Termín započe   prací je 
v polovině června. 

Na ulici Zahradní a Rud. Vaška 
směřujeme ke konci výběrového ří-
zení. Dodavatele ještě neznáme, ale 
zahájení prací je plánováno na začá-
tek srpna. Bude se rekonstruovat vo-
dovod i kanalizace a rozšíří se chod-
ník, aby mohlo docházet ke strojové 
zimní údržbě. V době stavby dojde 
k odklonu trasy městské hromadné 
dopravy v této oblas  . Jezdit se bude 
přes staré město a náměs  .

Stavební práce také započaly na 
Horním rybníku v Domaníně u Bo-
rovinky. Opraví se hráz rybníka, u níž 
se vybuduje bezpečnostní přeliv a 
výpustné zařízení, jejíž stav už byl při 
velkém nátoku vody nebezpečným 
a dojde k jeho odbahnění.  

Dobrou zprávou také jistě je ko-
nání Bystřického léta a zvláště Pe-
líšku.  Fes  val Wůdštok změní své 
působiště a přesune se z kruháče 
do městského amfi teátru.

Přeji Vám příjemně prožité letní 
dny. 

Mar  n Horák, místostarosta

CO SE DĚJE...
(Pokračování ze str. 1)
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Dne 14. 6. 2019 uplyne 20 let, 
co nás opus  l náš manžel, ta  -

nek, dědeček, pan 
Josef CHOVANEC 

z Bystřice n. P.

Stále vzpomíná manželka a dě   
s rodinami.

Dne 7. 6. 2019 uplyne 1 rok, 
kdy nás po těžké nemoci opus  la 

paní Olga PADRTKOVÁ 
z Rozsoch.

Kdo jste ji znali a měli rádi věnuj-
te jí  chou vzpomínku. Za celou 
rodinu s láskou vzpomíná sestra 

Alena s manželem.

Již pátý rok oslavujeme Den matek 
 m, že vyrazíme na výlet po našem 

blízkém okolí. Nejen že poznáme 
jeho krásy, ale především stráví rodi-
ny společně část dne a maminky se 
opros   od nedělních rituálů. Před-
chozí roky jsme se vydali na túry pěší, 
ale letošní jsme pojali trošku jinak. 

Autobusem jsme se nejdříve vy-
pravili na zámek v Lysicích, kde nás 
sice přivítalo deš  vé počasí, ale po 
prohlídce nádherných prostor zámku 
na nás již čekalo nebe sice zatažené, 
ale bez deště. Chlapci v zámku obdi-
vovali zbrojnici se vzácnými zbraně-
mi, děvčata dámská apartmá a milá 

paní průvodkyně nešetřila zajíma-
vostmi z dob dávno minulých. Slad-
kou tečkou bylo posezení v zámecké 
kavárně. Následoval přejezd do Mo-
ravského krasu, konkrétně nás čekala 
prohlídka Punkevních jeskyní. Větši-
na dě   navš  vila jeskynní komplex 
poprvé, tudíž zážitek byl ohromující, 
navíc završený plavbou na lodích po 
řece Punkvě. Každý dle svých mož-
nos   posléze vyjel lanovkou či došel 
pěšky na Horní můstek, kde pohlédl 
do hlubiny propas   Macocha.

Ohlasy na prožitou neděli byly jen 
pozi  vní a všichni se těšíme za rok na 
další společný výlet! KCH

VZPOMÍNKA

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

ZPRÁVY ZE DVOŘIŠŤ Den matek

Poslední den v dubnu se na Bratrušíně konal již osmý ročník „Bratrušín-
ské traktoriády“. Začátek slavnostního výjezdu byl v 17:30 u fotbalového 
hřiště, kde došlo k seřazení vozů a dále se pokračovalo tradiční jízdou obcí 
za doprovodu místní veřejné bezpečnos  . Akce byla zakončena posezením 
v kulturním domě a pálením čarodějnic. Organizátorům a zúčastněným dě-
kujeme. Za obec Bratrušín Helena Filipi.

ODEŠLA PANÍ PECHOVÁ…

Z  rady města
V pořadí šestá letošní schůze rady 

se konala 7. května, kdy projednávala 
celkem šestnáct bodů. Ovšem zpráva 
z komise výstavby měla sama celkem 
24 podbodů, které se týkaly zejména 
různých žádos   o majetkové převody. 

Komise pro spolkovou a zájmovou 
činnost rady předložila vyhodnocení 
grantového programu, kdy doporuči-
la radě podpořit tři subjekty v celko-
vé výši 52  s. korun. Rada na návrh 

odboru správy majetku a inves  c 
schválila navýšení pachtu pozemků 
sloužících provozu zahrádek z 1,4 Kč/
m2/ rok na 3 Kč/m2/ rok. V minulém 
roce město začalo řešit opěrnou zeď 
v Rovném u čísla popisného 35, která 
drží městskou komunikaci a vzhledem 
ke stáří a zátěži vozidel je ve špatném 
technickém stavu. Majitelé přilehlého 
objektu se obávají, že dojde k sesunu 
na jejich dvorek a nemovitost. Pro   

loňskému roku ovšem narostla cena 
stavebních prací,a proto rada musela 
navýšit částku na opravu zdi.

Rada vypsala výběrové řízení na mís-
to jednatel/ředitel společnos   Bystřic-
ká tepelná s. r. o. Přihlásilo se celkem 
12 uchazečů. Výběrové řízení proběhlo 
dvoukolově a výběrová komise do-
poručila radě jmenovat na funkci jed-
natel/ ředitel Bystřická tepelná s. r. o. 
pana Ing. Tomáše Pištěka.                -red-

OPRAVTE SI 
V INFOROČENCE

PIVONICE

Předseda: Dvořák Michal 

Telefon: 604 969 822

Když jsme před několika lety 
přemítali, kdo z Bystřice by si 
zasloužil  tul Žena stole  , do-
šli jsme s Miroslavem Špačkem 
k závěru, že jistě paní Pecho-
vá! Libuše Pechová, to je pro-
stě v Bystřici pojem! Vstoupila 
sice do spolku feministek, ale 
přístupná byla všem názorům. 
Protože pravicové smýšlení od-
mítá přehnaný sociální stát a 
razí zásadu, že by se lidé o sebe 
měli postarat především sami, 
přitakávají tomu lidé schopní a 
sebevědomí. Jako paní Pecho-
vá! Když budeme spoléhat na 

sociální stát, zahyneme jednou 
všichni… Pro svoji ODS praco-
vala i v časech, kdy strana ani 
nepostavila kandidátku v komu-
nálních volbách. K ničemu neby-
la lhostejná, všude se angažova-
la! V onkoklubu, v křesťanských 
seniorech, na zasedáních měst-
ského zastupitelstva! Účastnila 
se poznávacích zájezdů a při 
vhodné příležitos   na nich za-
zpívala, třeba v kostele ve Zvole 
či v kapli v Pivonicích. I v pokro-
čilém věku tančila tak, že jsem 
se bál o jejího manžela. Nikde 
nechyběla. Psala své postřehy, 
pochvaly, ale i kri  ku do Bys-
třicka. Účastnila se každoročně 
Vodomila, dovedla pochválit 
organizátory a i v pokročilém 
věku objížděla místa na kole. 
Také běhala na lyžích a done-
dávna bruslila. Navzdory tomu, 
že téměř dvacet let bojovala se 
zákeřnou nemocí, která se jako 
ob  žný hmyz vracela.

Paní Pechová už do letošního 
Vodomila nezasáhne. V dubnu 
se s námi rozloučila osobním 
dopisem a poděkovala nám na 
infocentru „za dlouhodobou 
milou spolupráci“. V pondělí 6. 
května 2019 nás opus  la. Milá 
paní Pechová, za celý náš ko-
lek  v a jistě i za dr  vou většinu 
Bystřičanů Vám mohu slíbit, že 
nezapomeneme! Jistě jste neži-
la nadarmo…

Hynek Jurman

Bratrušínská traktoriáda
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ZPRÁVY Z MĚSTA

OTEVÍRACÍ DOBA 
v zábavním a poznávacím 
Centru Eden 
(Nový Dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem)

V měsíci červnu a září bude 
centrum otevřeno o víkendech. 
O prázdninách každý den. V tyto 
termíny vždy v době od 9:30 do 
18:00. Hodinu a půl před uzavře-
ním areálu se přestává vstupné 
vybírat. 

Stále je možnost zakoupení ce-
loroční zvýhodněné vstupenky do 
centra za 500 Kč. Tato vstupenka 

opravňuje držitele k neomezené-
mu počtu vstupů během její plat-
nos  . Možné využít na běžnou ote-
vírací dobu nebo na akce pořádané 
v Edenu.  K zakoupení jsou tyto 
vstupenky v kanceláři centra od 
pondělí do pátku v době od 7:30 
do 15:00 nebo na pokladně během 
otevírací doby centra. 

Více na www.centrumeden.cz

Dubnového jarního úklidu se zúčastnilo asi 25 občanů Domanína. Samo-
správa děkuje nejen jim, ale také těm, kteří se o úklid veřejných ploch starají 
celoročně.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Na rozdíl od předešlých let proběhlo letos pálení čarodějnic pouze u ma-
lého ohně u hasičské zbrojnice, a to za účas   asi 35 lidí.

Nemáte ještě plány na druhou 
část letních prázdnin? Jste tvořiví a 
zajímáte se o fi lm? Přijeďte do Bys-
třice nad Pernštejnem, kde se od 
11. do 17. srpna uskuteční už čtvrtý 
ročník fes  valu studentské tvorby 
START FILM, na kterém se na vlast-
ní kůži přesvědčíte, že ani závěr léta 
nemusí být nuda. 

Fes  val cílí především na studen-
ty a zakládá si na přátelské a komor-
ní atmosféře. Jeho účastnící se sem 
každoročně přijíždějí nejen bavit, ale 
také poznávat, získávat nové kontak-
ty a zkušenos  . V Bystřici se mohou 
účastnit několikadenních worksho-
pů se zajímavými osobnostmi, od 
kterých se něco nového přiučí, se-
známí se s podobně naladěnými 
osobami anebo se podívají na fi lmy. 
Projekce se za příjemných letních 
večerů konají pod širým nebem, 
často navíc za přítomnos   herců 
nebo režisérů českých fi lmů. Po ce-
lodenních zážitcích si tu fes  valoví 
účastníci odpočinou v doprovodu 
svých nových známých a třeba i s 
nějakým osvěžujícím nápojem.

Ani po třech úspěšných roční-
cích nechtějí pořadatelé START FIL-
Mu ustrnout na místě. Snaží proto 
neustále obohacovat program o 
nové workshopy a zážitky. Letos se 
v nabídce objevuje rekordních 11 
workshopů. Kromě těch osvědče-
ných a oblíbených, které se zaměřují 
na fi lmovou režii, tvůrčí psaní nebo 
videoklip, se poprvé dostane třeba i 
na online reklamu či fi lmové herec-
tví. A kdo že budou letošní lektoři? 
Najdeme mezi nimi například mla-
dého fi lmového režiséra Tomáše 
Pavlíčka, který zaujal diváky i kri  ky 
komedií Chata na prodej, nebo oce-
ňovanou dokumentaristku Apolenu 
Rychlíkovou, jejíž fi lm Hranice práce 

vyvolal velké diskuze o pracovních 
podmínkách v nejhůře placených 
zaměstnáních v Česku. Už podruhé 
na START FILM zavítá režisér reklam 
a videoklipů Ondřej Urbanec, který 
spolupracuje s kapelami a inter-
prety jako Mirai, Slza, Lake Malawi, 
Adam Mišík a mnoha dalšími.

Největší novinkou letošního roč-
níku je však spolupráce s fi rmou 
FUJI, která významně vstoupí do fes-
 valového programu. Pro zájemce 

chystá speciální čtyřdenní workshop 
fotografi e zaměřený na čtyři různé 
fotografi cké žánry. Během fes  valu 
zástupci FUJI odprezentují účastní-
kům nejmodernější technologické 

novinky z vlastní nabídky, které si 
přítomní budou moci sami vyzkou-
šet a „osahat“. Firma FUJI také věnu-
je jednu velmi hodnotnou cenu do 
soutěže o nejlepší studentské fi lmy, 
která se při fes  valu každoročně 
koná a do které právě nyní můžete 
přihlašovat své snímky. Podrobnější 
informace ke spolupráci s FUJI slibují 
pořadatelé zveřejnit brzy.

Pokud vás fes  val START FILM za-
ujal, zavítejte na jeho ofi ciální strán-
ky www.star  ilm.cz, kde se dozvíte 
vše podstatné o programu, o způso-
bu akreditace na fes  val i o možnos-
tech ubytování v malebné Bystřici 
nad Pernštejnem. Kapacita většiny 
workshopů je omezena na deset 
účastníků, proto v případě zájmu s 
přihláškou raději dlouho neotálejte.

Natáčení videoklipů, lekce online reklamy nebo fotografování s FUJI

4. ročník festivalu START FILM je na obzoru
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - 5
Vážení čtenáři, 
v tomto vydání měsíčníku Bystřicko končíme historii řemesel a obchodu v našem městě. V příš  m čísle Vás provedeme pověstmi našeho kraje. 

Vladimír Cisár, ředitel městského muzea

V roce 1906 byla v Bystřici n./P. otevřena nová cukrárna Fran  ška 
Zmrzlého. Již v prvních dnech počalo se vyprávě   v místě i okolí o dobré 
jakos   zboží a podnik měl stále více a více spokojených zákazníků. Jeho 
majitel se snažil, aby výrobky byly vždy nejlepší, což bylo také všeobecně 
oceňováno. Pan Fran  šek Zmrzlý se narodil 18. června 1879 v Kobylnici 
u Šlapanic a řemeslu cukrářskému se vyučil u mistra Bohumila Brendla, 
cukráře v Brně. V oboru pracoval jako tovaryš až do roku 1906. Když zjis-
 l, že Bystřice n./P. má dobré podmínky pro zřízení cukrářského závodu, 

osamostatnil se tam jako mistr na podzim roku 1906. Do závodu měl 
pouze své úspory a úspory své manželky., kterýchžto prostředků použil 
k zaplacení nájemného, nákupu zboží a potřebných surovin. Dík společ-
nému úsilí obou manželů závod zkvétal, až se octl na dnešní výši. Vybave-
ná dílna se strojním zařízením, moderní zmrzlinová aparatura a jiné rov-
nají se ve všem a plně velkým podnikům tohoto druhu. Značný podíl na 
rozkvětu podniku má paní Marie Zmrzlá, která je místní rodačkou a která 
od počátku nesla břímě staros   a námahy spojených s prodejnou. Je pro 
svou milou a nezištnou povahu v širokém okolí všeobecně oblíbena. Syn 
Fran  šek je rovněž vyučen cukrářem, absolvoval odbornou školu cukrář-
skou a pracoval jako tovaryš. Jeho záliba v hudbě vedla ho na pražskou 
školu varhanickou, kde mimo hlavní předmět studoval soukromě housle, 
instrumentaci a dirigování. Po ukončení studia nastoupil místo varhaníka 
a ředitele kůru v Bystřici n./P., kde má též svoji soukromou hudební školu 
a známou kapelu. Vede po stránce administra  vní chod celého závodu 
a získává nové zkušenos   návštěvami moderních dílen a podniků, které 
prak  cky doma uskutečňuje. Závodu věnuje všechen volný čas  hodlá jej 
jednou převzí   věren starému přísloví, že řemeslo má zlaté dno.

JINDŘICH PTÁČEK 
soukenictví, Bystřice n./P. č. 67

Ptáčkův soukenický závod v Bystřici n./P. je velmi známým podnikem toho 
druhu v bystřickém kraji. Byl založen již roku 1886 otcem dnešního jeho ma-
jitele p. Antonínem Ptáčkem. Ten se narodil roku 1859 v Bystřici n./P., kde 
se také vyučil soukeníkem a získav skrovné úspory, osamostatnil se a dal tak 
základ nynějšímu podniku rodu Ptáčkova. Začal v malém měřítku a poně-
vadž město bylo samo o sobě malé a chudé, jezdíval se svými tovary hojně 
po výročních trzích. Dnešní majitel fi rmy p. Jindřich Ptáček se rozhodl pokra-
čovat ve stopách otcových. Narodil se 7. července 1888 v Bystřici n./P., ale 
po vychození školy šel na učení do Wienu. Zde také pracoval několik roků 
jako příručí. Potom se vrá  l k otci s bohatými zkušenostmi ve svém oboru a 
když tento zemřel, převzal roku 1923 jeho podnik na sebe. Hned v prvních 
letech samostatného vedení otcova závodu snažil se tento zvelebi  . To se 
mu podařilo plnou mírou teprve v roce 1937, kdy přemís  l podnik do větší-
ho obchodu v dnešním místě, ale ovšem po předchozích přestavbách, které 
v zájmu prosperity závodu musel provés  . Nástupce bude mí   v synu Ja-
roslavovi (narozením 4. dubna 1923 v Bystřici n./P.), který se u otce vyučil a 
v jeho podniku pracuje. 

JOSEF RINCHENBACH
obchod smíšeným zbožím, Bystřice n./P., Staré Město čp. 248

Zakladatelem obchodu smíšeným zbožím pana Josefa Rinchenbacha 
v Bystřici n./P. byl otec dnešního majitele p. Julius Rinchenbach, narozený 
roku 1862. Byl vyučeným obchodníkem a toužil vždy po tom, aby jednou 
mohl řídi   vlastní podnik tohoto druhu. Proto ani nikoho z jeho známých 
neudivilo, když se roku 1985 rozhodl založi   obchod. Začínal z přínosu man-
želčina. Když pak v roce 1914 zemřel, převzala ona jeho podnik vdovským 
právem a vedla jej až do své smr   roku 1920. Tohoto roku přešel obchod 
do rukou syna a dnešního majitele p. Josefa Rinchenbacha. Poněvadž již 
v dětských letech věděl, že obchod jemu jednou připadne, rozhodl se mu 
věnova   s láskou a vytrvalos  . Vyučil se u matky a zůstal u ní až do sklonku 
jejího života, kdy podnik vlastně vedl již sám. Narodil se 14. října 1899. Záhy 
po převze   obchodu značně jej zvětšil a snažil se jeho působnost přenés   
více na venkov, což se mu do dneška plně podařilo. Hodně mu v této snaze 
pomáhaly manželka Berta, která ještě nyní tráví většinu volného času v ob-
chodě a dcera Dana, Která zase vede administra  vní stránku podniku. Dříve 
podnik zaměstnával jednoho příručího, dnes má jen učně.

KAREL SCHWARZER
řeznictví a uzenářství, Bystřice n./P., Náměs   31

Známé řeznictví a uzenářství p. Karla Schwarzera v Bystřici n./P. požívá 
nejlepší pověs   mezi zákazníky, kteří byli vždy co nejpečlivěji obslouženi. 
Majitelům záleželo v prvé řadě na tom, aby mohli svým zákazníkům předlo-
ži   jak maso, tak uzenářské výrobky nejlepší jakos  , což také činili a jen tak 
získali dobré jméno. Podnik byl založen otcem nynějšího majitele p. Emilem 
Schwarzerem v roce 1896. Když se jeho majitel v roce 1936 znovu oženil, 
předal závod svému synovi, nynějšímu majiteli Karlu Schwarzerovi za odstup-
né, z něhož byl vyplacen podíl ostatním sourozencům. Pan Karel Schwarzer 
narodil se 17. ledna 1903 v Bystřici n./P., řemeslu se vyučil v Ensu v Ostmar-
ce a doučil se v podniku svého otce. Po vyučení pracoval v Brně, později se 
opět vrá  l do otcova podniku, který v roce 1936 převzal do vlastního vedení. 
Závod zmodernisoval, dílnu vybavil nejmodernějšími stroji a dnes je podnik, 
v němž zaměstnává dva dělníky, plně na výši doby. Zásluhu o rozvoj závodu 
má zesnulá manželka majitele, která vedla obchod. Nástupcem v podniku 
bude pravděpodobně syn majitele, pě  letý Karlík, který se patrně vyučí rov-
něž řeznictví, aby závod zůstal v rodě.

BOHUMIL ŠPAČEK 
zámečnictví, Bystřice n./P., čís. 355

nickému řemeslu a proto otce ani neudivilo, když po vychození škol pro-
jevil přání stá   se zámečníkem. Vyhovil proto jeho přání a dal ho vyuči   
v jednom tamějším podniku. Ale  mto skutkem nebyla splněna touha 
nadaného hocha, který toužil dosta   se dále. Proto hned po vyučení 
odešel na zkušenou do Humpolce v Čechách a později do Adamova, kde 
pracoval ve Škodových závodech. Získav praksi, vrá  l se do svého rodi-
ště, Bystřice n./P. (narodil se 2. října 1906) a roku 1939 si v něm založil 
svůj vlastní podnik. Začal z malých úspor, ale ponejvíce s úvěrem, z ně-
hož si zakoupil nejnutnější stroje a dílenská zařízení. V této budovatelské 
myšlence pokračoval také v pozdějších letech a hodlal v ní pokračova   
i v budoucnos  , poněvadž jeho jedinou snahou je, vybudova   svůj, dnes 
již velmi vyhledávaný podnik na přední v městě a kraji. Provádí veškeré 
zámečnické práce k uspokojení zákaznictva i svému. Dobrým nástupcem 
v závodě bude některý z jeho dvou synů. 

FRANTIŠEK WINKLER
řeznictví a uzenářství, Bystřice n./P., Pod Kostelem 172 

Pan Fran  šek Winkler, majitel známého řeznictví a uzenářství v Bys-
třici n./P. pochází ze staré řeznické rodiny. Již jeho děd byl řezníkem a 
také otec vlastnil řeznický závod, který založil v roce 1907 v Bystřici n./P. 
Zakladatel podniku se narodil roku 1880 v Bystřici n./P., vyučil se u svého 
otce, načež pracoval v Tišnově, v Bučovicích, Bystřici p./H., Uh. Hradiš   a 
konečně byl plných 10 let zaměstnán ve Wienu, načež otevřel si vlastní 
podnik v Bystřici n./P. Začínal z vlastních úspor a z úspor své manželky 
v malých rozměrech. Postupně však svůj podnik rozšířil, zakoupil dům, 
v němž z počátku byl v nájmu a vybudoval skutečně moderní řeznický 
závod. Nynější majitel p. Fran  šek Winkler se narodil roku 1912 v Bystřici 
n./P., vyučil se u svého otce a po vyučení pracoval ve Zlíně, v Hluku a 
v Brně. V roce 1934 se osamostatnil v Bystřici n./P., avšak v roce 1942 
převzal závod po otci, který ještě více rozšířil. O dobré jméno podniku se 
zasloužila také matka nynějšího majitele pí. Antonie Winklerová, která 
v obchodě vypomáhala, dnes však již nežije. Pan Fran  šek Winkler hodlá 
kráče   ve šlépějích svého otce a pracova   k dalšímu zvelebení podniku, 
v němž nyní zaměstnává dělníka. Přitom mu pomáhá ještě otec a závod 
dodává zboží do celého okresu. Nástupcem v podniku bude pravděpo-
dobně dnes pě  letý syn majitele, Josef Winkler.

FRANTIŠEK ZMRZLÝ
cukrářství, Bystřice n./P., Náměs  

Otec majitele zámečnického závodu p. Bohumila Špačka v Bystřici n./P. 
byl malířem. Avšak syn Bohumil jevil od nejútlejšího mládí sklony k tech-
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Sbor dobrovolných hasičů 2 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

Za spolkovou komisi Petr Hanzlík 

Dne 31. března 2018 proběhla 
ustanovující schůze pro vznik 2. 
sboru dobrovolných hasičů v Bys-
třici nad Pernštejnem. Založení 
SDH 2 Bystřice nad Pernštejnem 
se ofi ciálně datuje k 10. 7. 2018.

Byly nám, díky městu Bystřice 
nad Pernštejnem, přiděleny prosto-
ry bývalého bytu v místní sokolovně. 
Než jsme je mohli využívat, museli 
jsme všichni přiložit ruku k dílu, aby-
chom vytvořili příjemné podmínky 
především pro naše mladé hasiče. 
Rekonstrukce obnášela například 
opravu zdí, pokládku nové podlahy 
v patře, nový přístřešek, malování a 
mnoho dalšího.

Díky společné píli může v našich 
prostorách každý čtvrtek probíhat od 
17:00 hod. kroužek mladých hasičů. 
Zde se především zaměřujeme na 
požární bezpečnost, prevenci vzniku 
požárů, mimořádné událos   a fyzic-
kou přípravu. Kroužek vede vedou-
cí pan Jan Šikula, který se ak  vně 
účastnil 10 let výjezdů u JSDH (JPO 
III) Bystřice nad Pernštejnem a paní 
Renata Zítková, jež je již 16 let člen-
kou SDH. Díky bohatým znalostem 
a zkušenostem se mládeži dostávají 
prvotřídní informace, a to nejen z ob-

las   hasičské. Vedoucí vedou mládež ke slušnému 
chování, připravují ji na možné životní situace, jako 
je například přeži   v přírodě nebo při živelných po-
hromách a další. Do fyzické přípravy spadá cvičení 
na hasičské závody, sportovní ak  vity, pochody. To 
vše a mnoho další zábavy mládež zažije i na čtyř-
denním letním soustředění.

Do budoucna se chceme zapojit do hasičských 
soutěží, na které sháníme technické vybavení. 
Díky pomoci od okolních sborů se nám to poma-
lu daří. Firma WERA WERK s.r.o. nám v roce 2018 
poskytla sponzorský dar, na základě kterého jsme 
koupili mládeži hasičská trička, kšiltovky a použili 
ho k volnočasovým ak  vitám mládeže. V tomto 
roce nám fi rma ENVIROX s.r.o. sponzorským da-
rem poskytla fi nanční i materiální prostředky pro 
rozvoj mládeže. I nadále budeme získávat fi nanční 
prostředky na rozvoj mládeže a sboru, především  
svépomocí - prodejem na veřejných a kulturních 
akcích, ale i díky našim sponzorům. 

Do SDH 2 Bystřice nad Pernštejnem uvítáme 
nové členy, kteří se budou ak  vně podílet na roz-
voji a růstu sboru. V případě zájmu nás kontaktuj-
te na e-mail: sdh2bystricenp@seznam.cz nebo 
nás osobně navš  vte každý čtvrtek na kroužku 
mládeže na Sokolovně.

Děkujeme našim příznivcům za podporu. Vše 
děláme pro budoucí generaci mladých hasičů, 
která jednoho dne bude připravena k výjezdu u 
JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY ke skutečným si-
tuacím, kde jich je třeba. 

Výbor SDH 2 Bystřice n. P.

CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE 
STROMEM ROKU?

Ze skalnatého ostrohu levého břehu údolní nádrže 
Vír se už stale   rozhlíží mimořádný strom, Chudobínská 
borovice. Tento obdivovaný houževnatý objekt se stal 
dominantním krajinným prvkem, významným orien-
tačním bodem, častým cílem výtvarníků, ale též důka-
zem odolnos   pro   drsným a měnícím se klima  ckým 
podmínkám. Už čtvrté stole   vyrůstá ze skály, měří 14 
metrů, odolává vichrům, suchům, vedrům i záplavám 
a pamatuje slávu i zánik obce Chudobín.

V minulých dnech postoupila Chudobínská borovice 
do fi nále soutěže Strom roku 2019. Hlasování o celkové-
ho vítěze bude probíhat na internetu od 17. června do 25. 
září. Bylo by hezké, kdyby tento úžasný strom našel své 
příznivce a zabodoval.

Hynek Jurman

I BYSTŘICE SE 
DOČKÁ! 

Česká republika buduje druhou 
vědeckou základnu v ANTARKTIDĚ! V 
rámci letošní expedice (v období kon-
čícího antark  ckého léta) umís  l Zde-
něk Musil, v prostoru základny CzECO 
NELSON, první směrovník na kulturní 
památku na kon  nentě, který odka-
zuje na brněnskou vilu S  assni (14 
177 km). Při dalším pobytu přibude 
ukazatel ve směru Bystřice nad Pern-
štejnem! 

Zdeněk Musil

Foto: Fotoarchiv Zdeněk Musil

M sto Byst ice nad Pernštejnem 
vypisuje 

 

VÝZVA NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

z Fondu rozvoje bydlení 
 
 P j ky se poskytují na rekonstrukce 
stávajících obytných budov a na výstavbu nových 
byt  formou st ešní nástavby nebo vestavby. 
 P esná specifikace titul , na které lze o 
p j ku žádat, je uvedena v p íloze. Jednotlivé 
tituly lze s ítat, je tedy možné žádat o více 
titul  sou asn . 
 P íjemcem p j ky m že být kterákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, p edm tná stavba 
však musí být na území m sta nebo místních 
ástí. 
   Splatnost p j ky je 2 až 6 let s úrokem 4 %. 
 
Žadatel musí p edložit : 
- vypln nou žádost 
- stavební povolení p íp. ohlášení stavby 
- ru itelé ( jeden ru itel na každých 60 tis. 
p j ky ) nebo návrh na ru ení zástavou na 
nemovitosti 
 

Termín podávání žádostí : 
do 30.6.2019 

 

Žádosti jsou k dispozici na sekretariát  M Ú, 
kde je také nutno vypln né žádosti spole n  s 
ostatními dokumenty odevzdat. 
Informace : Ing. Jana Jurošová,tel.725 101 198 
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ŠKOLSTVÍ

P ij  s mámou nebo tátou k nám do školy.

Kdy?  V úterý  11. 6. 2019 v 15:00 hodin
(ve t ídách 2.A, 2.B - zelené patro)

Pro ?  Poznáš své budoucí spolužáky a paní u itelky. 
(Vezmi si p ez vky a dobrou náladu.)

T ší se na Tebe  u itelky 1. stupn . 
ZŠ Byst ice n. P., Nádražní 615

ANIMALTECH v Brně připravovali studen   naší školy

ERASMUS+ stáž v italském Miláně se nám líbila

ANIMAL TECH se v roce 2019 
konal společně s Národní výstavou 
hospodářských zvířat a Národní vý-
stavou myslivos  . Tento komplex 
veletrhů byl vytvořen ve spolupráci 
s partnery a spoluorganizátory - pro-
fesními asociacemi, státní správou, 
samosprávou a odborným školstvím 
a také pomocí fi rem z oblas   strojů 
a technologií pro živočišnou výrobu. 
Nosnými tématy veletrhu bylo cho-
vatelství, gene  ka, veterinární lékař-
ství, technologie a zemědělská tech-
nika pro živočišnou výrobu. Veletrh 
je určen především odborníkům 
- chovatelům, zootechnikům, země-
dělcům a veterinárním lékařům.

Již tradičně tento veletrh připra-

vují a obsluhují studen   našeho 
maturitního oboru Agropodnikání 
a učebního oboru Farmář. Strávili 
jsme na brněnském výstaviš   téměř 
3 týdny a měli jsme na staros   od 
samého začátku stavbu zázemí pro 
ustájení hospodářských zvířat. Bě-
hem výstavy jsme se starali o krmení 
a ošetřování vystavených exponátů 
a nakonec jsme to taky po sobě 
všechno uklidili.

No, a protože se výstava koná 
jednou za 2 roky, tak se už dneska 
těšíme na příš   akci ANIMALTECH 
2021 v Brně. 

Studen   oborů 
AGROPODNIKÁNÍ a FARMÁŘ

Máme za sebou stáž v italském 
Miláně, kde jsme na farmě Cascina 
Santa Brera strávili celkem 3 týdny. 
Měli jsme možnost si vyzkoušet té-
měř všechny činnos   spojené s pro-
vozem našeho dočasného bydliště. 

Pracovali jsme na farmě se zvířaty, 
obsluhovali jsme techniku na po-
zemcích farmy, sázeli jsme, sklízeli 
zeleninu a ostatní komodity, jezdili 
jsme prodávat na trh. Podívali jsme 
se do Milána na památky a hlavně 
jsme procvičili anglič  nu a vyzkou-
šeli si mluvit i italsky. Dneska už jsme 
doma, ale za měsíc vám přineseme 
reportáž z našeho třítýdenního po-
bytu v zahraničí. Všem můžeme 
vřele doporučit vyzkoušet si pobyt 
v zahraničí v rámci programu ERAS-
MUS+. Třeba příš   rok u nás na VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Za tým ERASMUS+ Tomáš Krejčí

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

ČERVEN 
  8.6. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
  9.6. BLADENT s.r.o., Štursova 111, 592 31 Nové Město n. M., 566 616 904
15.6. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, Velké Meziříčí, 566 523 796
16.6. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Repub. 65, Žďár n. S., 604 334 823
22.6. lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké Meziříčí
23.6. lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké Meziříčí
29.6. MDDr. Lenka Filipová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
30.6. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Repub. 63, Žďár n. S., 774 084 064
ČERVENEC  
  5.7. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
  6.7. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, Velké Meziříčí

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ČERVEN - ČERVENEC 2019ČERVEN - ČERVENEC 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00
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ŠKOLSTVÍ

PUTOVÁNÍ ZA ŘEMESLYPUTOVÁNÍ ZA ŘEMESLY
Třída 5. A po celý školní rok po-

znává povolání z různých oborů. 
Tentokrát jsme navš  vili zbrusu 
novou fi rmu Adoz s.r.o., která se za-
bývá výrobou ložisek a dalších kom-
ponentů do automobilů známých 
značek.

Přivítal nás sám majitel pan 
ing. Mar  n Liška a pan ing. Radim 
Technik, kteří nás provedli celým 
provozem. Žáci si sami vyrobili ku-
ličkové ložisko, které si prověřili 
v úseku kontroly kvality. Seznámili 
se se základními informacemi o fi r-

ZŠ Nádražní v Osvět imi
V pátek 10. května se vybraní 

žáci 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili 
exkurze do největšího nacis  cké-
ho vyhlazovacího tábora 2. světové 
války. Němci jej nazývali Auschwitz, 
většina z nás jej však zná spíše pod 
názvem Osvě  m.

Na místo, kde nalezlo smrt přes 1 
milión lidí, jsme dorazili po pě   ho-
dinách cesty. Nepříznivé počasí jen 
podtrhlo ponurou atmosféru tohoto 
místa. Promočení a prochladlí jsme 
bedlivě poslouchali naše průvodky-
ně, které popisovaly otřesné pod-
mínky táborových vězňů Auschwitz 
I. Poté jsme se přesunuli do táboro-
vého komplexu Auschwitz II - Birke-

nau s pozůstatky 4 plynových komor 
a přilehlými krematorii, schopnými 
denně spálit až 4756 lidských těl. 
Právě díky této čás   tábora získala 
Osvě  m svoji přezdívku „Továrna na 
smrt“.

Domů jsme se vraceli nejen pro-
mrzlí a zmáčení deštěm, ale i pouče-
ni o tom, co jsou někteří lidé schopni 
udělat druhým, a že je nutné si neu-
stále tyto událos   připomínat, neboť 
slovy jednoho z přeživších osvě  m-
ských vězňů a nositele Nobelovy 
ceny míru, Elieho Wiesela: 

„Zapomenout, znamená zabít 
všechny obě   podruhé.“

M. Sochorová, D. Kabelková

ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME, …

Vandrování za řemesly
V rámci projektu INTERREG podporovaného městem Bystřice nad Pernštej-

nem navš  vilo ve dnech 2. a 3. května devět našich žáků a žákyň rakouské 
město Langenlois. Místem jejich pobytu se stala střední zahradnická škola 
– Gartenbauschule. Po příjezdu v dopoledních hodinách si žáci nejprve pro-
hlédli výrobní zahradnictví školy. Odpoledne se zúčastnili spolu s rakouskými 
studenty tří workshopů. Vyzkoušeli si řízkování a sázení, osázeli si kvě  na-
mi košík a postavili hmyzí hotel. Všechny své výrobky si samozřejmě odvezli 
domů. V pozdních odpoledních hodinách navš  vili žáci tzv. Loisium - muzeum 
vinařství spojené s devět set let starými podzemními vinnými sklepy. Druhý 
den si  opět společně prohlédli skanzen Elsarn, kde se seznamovali nejen se 
životem pravěkých germánských kmenů, ale také si vytvořili jednoduché peči-
vo z nekynutého těsta a stříleli z luku. Poslední zastávkou pobytu našich žáků 
byla pštrosí farma. Po zhlédnu   fi lmu o způsobu života a chovu různých druhů 
navš  vili venkovní výběh, kde se pštrosi chovají. 

Na závěr musíme poděkovat organizátorům projektu za dva krásné dny na-
plněné ak  vitami, poznáváním a částečně i německým jazykem.

M. Horáková, ZŠ TGM

S otevírajícím se jarem se v pátek 
17. května opět dokořán otevřely 
prostory bystřického Kulturního 
domu, aby se zaplnily účastníky 
22. ročníku přehlídky dětských 
pěveckých sborů „Zpívám, zpíváš, 
zpíváme…“. Podobně jako vlaštov-
ky do svých hnízdišť se do Bystřice 
pravidelně vracejí zpěváčci z Le-
tovic, Žďáru, Olešnice, Štěpáno-
va, Nedvědice, Lelekovic a místní 
z Bystřice. Po společném zahájení, 
na kterém přítomné přivítal a po-

zdravil také starosta města pan Ing. 
Karel Pačiska, se v 60 písních po-
stupně rozezněly hlasy téměř 280 
účinkujících z 11 sborů. K slyšení a 
vidění toho bylo opravdu mnoho, a 
tak mohli chlapci a děvčata navzá-
jem porovnávat své výkony, ocenit 
ty výborné, povzbudit ty za  m ne-
smělé. Poděkování patří zpěvákům 
a zpěvačkám, vedoucím sborů a 
také všem, kteří tuto akci podpořili 
a pomohli připravit. 

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

mě a s technologií výroby, prohléd-
li si moderní vymoženos   skladu 
a navš  vili také kanceláře a zaseda-
cí místnost, kde ještě soutěžili svou 
kresbou o čokoládové ložisko a dal-
ší ceny. Odcházeli jsme spokojeni, 
s novými poznatky a zážitky a s taš-
kou plnou dárečků.

Poděkování patří panu Liškovi 
a všem zaměstnancům, kteří se na 
přípravě exkurze s rados   podíleli. 
Třeba už dnes získali své nové kolegy 
z řad dě   5. A. 

Pavla Rudošová,
ZŠ Nádražní 
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Bystřický publicista, jeskyňář a nožíř Ing. Ferdinand Šmik-
mátor píše zajímavé knihy, přednáší a rád fi lozofuje. Dnes 
dostal poměrně jednoduchou otázku, ale při odpovídání 

narazil na běžnou praxi právníků a advokátů. Mlžit, mlžit, mlžit! Také 
Vám z nich bývá zle? Nejen každý správný chlap by měl hovořit přímo 
a jednoznačně! Před 29 lety jsem napsal v románu Daleko do sametu: 
„Dnes mluvíme česky všichni, ale stejně každý jinak. Boj o řeč tedy není 
dobojován, dokud někdo třísní zlostnou slinu. Řeč, správná česká řeč, 
musí být rovná a přímá, musí znít lahodně a žádná věta nemůže značit 
více než jednu věc! Obrození tedy teprve přijde!“

Ostatně již v Bibli nalezneme: „Tvá řeč budiž ano, ano - ne, ne!“ I o tom 
dnes hovoří Ing. Šmikmátor.

Bude zítra pondělí, nebo úterý?

NAD OTÁZKAMI VŠEDNÍHO ŽIVOTA - 2

Vypla   se žít slušně?

Vypla   a každý člověk to jed-
nou sám pozná, i když se to tak 
momentálně nejeví a společenská 
pravidla jsou nastavena jinak. His-
torie nás učí, že spolehlivým indi-
kátorem zásadního a nevratného 
bodu zlomu vývoje každé společ-
nos   je stav, kdy je trestným činem 
označit zločince jako zločince. Tato 
mez ukazuje s nejvyšší vypovída-
cí hodnotou, že došlo k morální 
a legisla  vní devastaci takového 
rozsahu, že všechny samoočistné 
mechanismy jsou nevyléčitelně 
paralyzovány, veškerá reálná moc 
se koncentruje v rukou několika 
nejbezohlednějších a jakákoliv po-
zi  vní změna je možná pouze for-
mou radikální revolty. Příkladem 
jsou cynické výzvy gangsterů, kteří 
obě   nabádají, aby podaly trestní 
oznámení, protože dobře vědí, že 
je to zbytečné. Je velmi smutné 
sledovat, jak je lidstvo nepoučitel-
né a jak se tento jev neustále cyk-
licky opakuje.

Církevní otcové ve Va  kánu se 
zabývají se znepokojením  m, jak 
se vlivem globalizace a všeobec-
nou degradací morálky mění ži-
vot tak rychle, že je třeba nových 
pravidel, aby byly aspoň základní 
pojmy a kategorie jakž takž srozu-
mitelné a jasné. Když obdržel Moj-
žíš Desatero Božích přikázání, bylo 
tehdy vše jednoznačně stanoveno. 
Nikomu bohužel nepřišlo na mysl, 
že může v budoucnu nastat doba, 
kdy ten, kdo se živí právem, není 
za tučný honorář schopen odpově-
dět ani na otázku, zda bude zítra 
pondělí. Některý odvážnější sice 
sdělí, že to bude pondělí, ale ... A 
to „ale“ bude vysvětleno drobným 
písmem na třech hustě popsa-

ných stranách formátu A4. Jeho 
kolega bude mít ovšem tzv. jiný 
právní názor, a sice že bude úterý. 
Ve světle neuvěřitelné krea  vity 
lidí, š   cích se živit prací, přestalo 
nějak stačit pouhé „Nepokradeš!“ 
Zloděj chycený za ruku in fl agran   
má po jednom telefonátu z místa 
činu ihned nejméně tři svědky, že 
tam vůbec nebyl a že je nemocný 
v zahraničí. Není tedy divu, že no-
viny L´Osservatore Romano o  skly 
v roce 2008 článek biskupa Gian-
franca Giro   ho, ve kterém for-

muloval ofi ciální stanovisko církve 
k dalším  hříchům, z nichž některé 
minulá stale   neznala. Patří k nim: 
ničení životního prostředí, morálně 
sporné vědecké experimenty, ge-
nové manipulace, obchod s droga-
mi a jejich užívání, život v nadměr-
ném bohatství, chování vedoucí 
k sociální nespravedlnos   a chová-
ní vedoucí k šíření chudoby. 

Ale jak říkám, žít slušně se vypla-
  a každý člověk to jednou pozná 

sám.
Sekundoval Hynek Jurman
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RŮZNÉ

Zajímavé čtení o našem okolí - 6 VESELÍ SE STALO …
…DOMOVEM „STATEČNÉHO“ ROZVĚDČÍKA
Veselí přitáhlo do svého středu 

řadu pozoruhodných osobnos-
 . Namátkou třeba MVDr. Jana 

Pavláska (27. 10. 1923), který ještě 
viděl jako dese  letý Masaryka na 
koni. Později i dlouhou tryznu bě-
hem jeho pohřbu. Jako skaut prošel 
rukama Jaroslava Foglara v legen-
dární pražské Dvojce, dostal od něj 
jméno Song a objevil se v několika 
foglarovkách. Jako totálně nasaze-
ný přežil bombardování Hamburku 
a o dva roky později se zapojil do 
Pražského povstání. V letech 1946–
1950 vystudoval v Brně Vysokou 
školu veterinární a o Velikonocích 
1952 se stěhoval jako mladý vete-
rinář právě do Veselí. Odpracoval 
tam 7 let, než přešel do Bystřice 
nad Pernštejnem. Když komunisté 
v r. 1970 už podruhé zakázali skau-
 ng, nesměl MVDr. Pavlásek praco-

vat s mládeží. 
„Do roku 1989 jsem nesměl na 

žádné dítě promluvit,“ dosvědčil 
Jan Pavlásek neskutečnou mar-
notratnost a bídu komunis  cké 
normalizace. V roce 2016 obdržel 
jedno z nejvyšších skautských vy-
znamenání, bronzovou Medaili sv. 
Jiří a v r. 2018 pak z rukou starosty 
Bystřice ocenění Osobnost Bystřic-
ka. A ve svých 95 letech přebíral 
s ostatními bystřickými skauty také 
 tul Nositel tradic. Na Veselí do-

dnes vzpomíná…

Úplně z jiného soudku je po-
byt rozvědčíka Pavla Minaříka ve 
Veselí. Ten odešel v září 1968 do 
fi ngované emigrace, vetřel se do 
redakce v Rádiu Svobodná Evropa 
a hodlal budovu vyhodit do vzdu-
chu. Málokdo tušil, že se na svoji 
důležitou zahraniční misi připravo-
val právě ve Veselí. Ale pamětníků 
jeho pobytů v zapadlé vesničce je 
stále ještě dost.

Už bylo výše dost napsáno o sou-

rozencích Bartákových, z nichž byl 
jeden zastřelen při tažení na ban-
derovce, a druhému znásilnili rodi-
nu rudoarmějci. Další jejich souro-
zenec, Miloš Barták (1927–2003), 
se zapletl s Minaříkem. Miloš byl 
tělesně pos  žený, hrozně špatně 
mluvil a jednu ruku měl ochrnutou. 
Ve Veselí si koupil na konci roku 
1948 domek čp. 22, ale žil od té 
doby sám, ani pořádného kamará-
da neměl. 

Minařík dojížděl do Veselí podle 
pamětníků v letech 1967 a 1968. 
Sehnal si tam k bydlení domek čp. 
18, ten měla v letech 1965–1969 
v držení chalupářka Marie Koneč-
ná, Minaříkovo jméno nikde ne-
fi gurovalo. Čerstvý estébák se tu 
učil němčinu a připravoval se na 
odchod do Svobodné Evropy. Za-
padlá vesnička s minimální zalid-
něnos   mu vyhovovala. Dojížděl 
občas s kumpány a především se 
svojí přítelkyní. Později s ní emig-
ruje, ale v zahraničí se časem roze-
jdou. V té době pracoval Minařík v 
brněnském rozhlase, ale měl dost 
času právě na víkendové vyjížďky 
do Veselí. Potřeboval se tam trochu 
s místními sžít, a tak začal u Miloše 

Bartáka. Ten jemu a jeho dopro-
vodu napoprvé usmažil 20 vajec, 
s Pavlem se skamarádil a byl pyšný, 
že konečně i jeho někdo považuje 
za rovnocenného přítele. 

Když se v lednu 1976 vrá  l Mi-
nařík opět do vlas  , stal se slavnou 
celebritou a brzy vydal své vyprá-
věnky knižně v publikaci Návrat 
rozvědčíka. Z ní lze čerpat jeho ver-
zi vlastního běhu života.

Narodil se v Brně, kde chodil do 
školy. Vychovala ho babička, rád 
jezdil na kole, hrál fotbal, bavilo jej 
ochotnické divadlo. Tři roky se učil 
instalatérem, rok prý hrál v profe-
sionálním Východočeském divadle 
v Hradci Králové (ve skutečnos   byl 
jen technikem), po konkurzu se stal 
hlasatelem Čs. rozhlasu. Po veče-
rech vystudoval střední školu a v 19 
letech, „možná o něco později“, šel 
na vojnu. Tam vstoupil do služeb 
čs. rozvědky. Následovalo školení a 
čtyřletý výcvik v přísném utajení po 
celou dobu, než odešel 5. 9. 1968 
do zahraničí. 

V září 1968 se mezi emigranty ve 
Vídni objevil mladý světlovlasý muž 
střední postavy. 

Vzápě   se ve Vídni setkal s J. Fir-
tem. Minařík byl vybaven vhodný-
mi materiály, Firt je koupil a domlu-
vil schůzku s ředitelem čs. oddělení 
RSE Jaroslavem Pecháčkem. Ten 
přijel do Vídně a nabídl Minaříkovi 
práci. Musel ale projít uprchlickým 
táborem Zirndorf u Norimberka a 
dvěma výslechy – západoněmec-
ké zpravodajské služby a CIA. Na-
stoupil jako redaktor, ale brzy se 
stal hlasatelem.  Díky známostem 
s Firtem mohl proniknout do celé-
ho mechanizmu RSE. Mohl zjis  t 
jména informátorů Svobodné Ev-
ropy. Dostal se k materiálům od Ti-
grida, Pachmana, Pelikána. Poznal 
Slávu Volného, Karla Jezdinského, 
Jiřího Dostála, Milana Schulze, Jana 

Schneidera i Karla Kryla. 
Podle Minaříka byla čs. redakce 

v psychickém rozkladu, „emigran   
nevěří tomu, co sami říkají, nevěří 
svým spolupracovníkům, nevěří 
americkému vedení… Není pro ně 
návratu… A tak zbývá alkohol, la-
ciné zábavy. Je to obraz duševního 
marasmu.“ 

Sám se vyznával ze svého štěs  : 
„Byl jsem vyslán, abych svým po-
dílem napomáhal věci obrany své 
vlas  . Jsem šťasten, že jsem mohl 
svůj úkol úspěšně splnit.“

Na otázku, co pro něj znamená 
členství v komunis  cké straně, měl 
odpověď pohotově: „Všechno! …
Právě vědomí, že jsem komunista, 
mně pomáhalo překonat těch sedm 
dlouhých let.“ 

A jaké vlastnos   musí mít sou-
časný socialis  cký rozvědčík?

„V první řadě musí mít naprosto 
pevné přesvědčení – přesvědčení 
komunisty.“

Dne 3. 1. 1976 seděl u mikrofo-
nu naposledy, to už se chystal na 
cestu do Ameriky. Namluvil text, 
který se vysílal až 12. ledna. Odletěl 
z Mnichova 7. ledna a získal dopo-
ručující listy od Pejskara ad. Navš  -
vil ústřednu RSE, vyřídil formality, 
pár dnů pobyl v USA a zase sedl do 
letadla. Ve druhé polovině ledna 
byl v Praze. Měl být stažen Státní 
bezpečnos   snad pro přílišnou hor-
livost v osnování pumových aten-
tátů. Rozhodla se ho prozradit a se 
vší parádou prodat jeho konspirač-
ní působení ve „štvavé mnichovské 
vysílačce“ Svobodná Evropa. 

„Materiály byly pochopitelně 
dávno před  m, než jsem se vrá  l 
domů, už zde. Soudruzi již na nich 
pracovali.“

(pokračování příště)

Hynek Jurman

,,S ÚSMĚVEM K PŘÁTELSTVÍ“ se zú-
častnilo 30 dě   ve věku od 10 - 18 let. 
Dě   z pěstounských rodin, dětského 
domova i bio rodin a dě   s handica-
pem. Všichni spolu. Celý týden byl pod 
vedením lektorů nejen z ČR, ale i lek-
torů ze zahraničí.

Počasí nám přálo, takže sportovní 
i taneční ak  vity probíhaly i v terénu 
našeho krásného města a okolí. 

Děkujeme našim sponzorům (Čes-
ko-německý Fond Budoucnos  / Deut-
sch-Tschechischer Zukun  sfonds), 
společnos   Wera Werk a VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem za ubytová-
ní a prostory školy. Poděkování také 
patří TJ Orel Bystřice nad Pernštej-
nem za krásné zázemí tělocvičen pro 
workshopy. Našim partnerem z Ně-
mecka byla organizace JUGENDWERK 

Projekt „S ÚSMĚVEM K PŘÁTELSTVÍ“
pod vedením trenéra a lektora Jurij Ils. 
Jeho tým se poprvé účastnil takového 
projektu v ČR , tak jako dě   z různých 
rodin Polska a ČR. Těšíme na další me-

zinárodní spolupráci a další projekty  
v našem městě. 

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

Ve dnech 1. 2. - 7. 2. 2019  proběhl 
první Mezinárodní pobyt dě   a mlá-
deže For Family.cz, z.s. v ČR. Projektu 
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Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376   mobil: 723 521 892

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

WŮDŠTOK MĚNÍ MÍSTOWŮDŠTOK MĚNÍ MÍSTO

Pro příjemné jarní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově 
zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Čech Jakub  Jakubův cestovní deník. 
   2.Con  nental Divide Trail
Gabaldon Diana  Ledový dech. 6
Harasimová Markéta Potemnělý ráj
Konečná Ivana  Pomněnka v nesnázích
Läckberg Camilla  Zlatá klec: nevěř mu. Nevěř nikomu
Lamballe Marie  Hortenziová zahrada
Melichar René  Blb na zahrádce
Mornštajnová Alena  Tiché roky
Plokhy Serhii  Černobyl: historie jaderné katastrofy
Steadman Catherine  Hrob pro mého manžela
Stehlík Pavel  Já, voják v Afghánistánu
Whi  on Hana  Poslední láska císaře Karla  

Knihy pro mládež:
   Bob a Tom: expedice Afrika
Boudová Nela  Bětka a její cesta od Chmury
Durková Milena  Bára kro   Ameriku
Hinková Jitka  Macík a maminka
Kinney Jeff   Deník báječného kamaráda
Piloušková Irena  Jeho královna
Wilkins Catherine  Můj úžasný život a jiné katastrofy

Blíží se období letních prázdnin a proto i v letošním roce bude prázdninová 
půjčovní doba městské knihovny nepatrně upravená.

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme desáté pokračování seriálu 
dětských soutěžních literárních prací. Postupně jsou zveřejňovány práce 
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla 
téma „Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke 
„spisovatelům“ z věkové kategorie 12–15 let. Dnes uveřejňujeme práci 
čtrnác  leté Nikoly Kabelkové ze ZŠ Nádražní, která v soutěži obdržela 2.místo 
s názvem, Můj domov. 

Práce není redakčně upravována. 

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

Mikroregion Bystřicko

 Můj domov

Když se řekne DOMOV, někoho napadne dům nebo byt, místo, kde se na-
rodil, žije a vyrůstá. I já to tak mám, za domov však nepovažuji jen dům, ale 
hlavně rodinu a zvířata. Cítím se tam dobře, přímo skvěle, jsem tam prostě 
šťastná. Vůbec si neumím představit, že bych domov neměla. Vídám lidi na 
ulici, o kterých vím, že domov nemají, jen sedí špinaví třeba s láhví piva či 
krabicového vína. Vzbuzují ve mně lítost, občas i zlost, protože netuším, proč 
si třeba nejdou hledat nějakou práci, díky které by si přece mohli zajistit střechu 
nad hlavou.

O prázdninách nás navštívila sestřenice z Austrálie. Přiletěla k nám na celý 
měsíc se svým dědou, který se v domě, kde nyní bydlím já, narodil. Vyprávěl 
jí, jak krásně je v Čechách, jak úžasné místo je Bystřicko a hlavně jeho rodná 
víska, Milasín. Chtěla poznat to kouzelné místo, o kterém tolik slyšela. Když 
sem přijela, tvářila se však trošku zklamaně. Ona sama žije v Perthu, což je po-
měrně velké australské město. V naší vesnici bydlí jen 50 obyvatel a není tu ani 
obchod. Zpočátku se nudila, proto jsem se rozhodla jí ukázat i výhody života 
na vesnici. Zavedla jsem jí na svá oblíbená místa, kam ráda chodím, kde si jen 
tak sedím a pozoruji okolní přírodu. Kolem nás proběhl zajíc, u nedalekého lesí-
ka se pásly dvě srnky, nad hlavami nám zpívali ptáci. Všude byl nádherný klid, 
nejezdila tu žádná auta. Když pak nad naším domem začalo zapadat slunce, 
uznala i Thalia, jak se moje sestřenice jmenuje, že je tu opravdu krásně a koneč-
ně chápe, proč se její děda tak rozplývá, když na rodnou zemi vzpomíná. Byla 
jsem na sebe pyšná, že jsem dokázala sestřenici ukázat krásy mého domova.

Můj domov je pro mě velmi důležitý, nerada ho opouštím. Když na krátký 
čas odjedu, nemůžu se dočkat, až se vrátím domů, jak se říká: ,,Všude dobře, 
doma nejlíp.“ Vážím si svého domova a přála bych každému, aby měl takový 
domov, jaký mám já.

Je to už šest let, co jste v Bystřici a 
okolí natěšení na ukončení prázdnin 
v nejpohodovějším duchu na Wůd-
štoku na psím kruháči. Letošní rok 
tomu však bude jen o málo jinak. 
Wůdštok a jeho šestý ročník se to  ž z 
fes  valového prostoru na Lužánkách 
přesunuje blíže všem, a to rovnou 
na Masarykovo náměs  , konkrétně 
na spodní konec do amfi teátru. A 
abychom přístupnost co největšímu 
množství lidí ještě znásobili, vstupné 
na letošní ročník je zcela ZDARMA. 
Nejvíce přispějete prostě  m, že 
tam s námi budete. Po úspěšných 
minulých ročnících, kdy nás navš  vi-
li umělci jako Jiří Schmitzer, Prague 
Cospiracy, Iné kafe, Pio Squad, Vec, 
Prago union, Vladimir 518, Lake Ma-
lawi a další, nás letos čeká další ná-
ramně povedený lineup v čele se Ska-
-reggae bandou Fast Food Orchestra, 
kterou jste už taky mohli na našem 
fes  valu slyšet. Doprovod jim budou 
dělat osvědčené bystřické kapely jako 
Ecce Homo, legenda jménem Kroky, 
nebo stále jasněji zářící mladá naděje, 
formace Babyløn. Neméně důležitým 

článkem pak budou skupiny Hrabě 
monte Crazy a Hoochachos. A s no-
vinkami nekončíme. Letos poprvé na-
plníme kompletní vizi mul  žánrového 
fes  valu pro všechny. V odpoledních 
hodinách to  ž bude součás   fes  valu 
i divadelní představení. Až z Opatova 
na Moravě, ležícího 80 km od Bystřice, 
k nám dorazí ochotnické divadlo ODO 
s divadelní hrou Marca Camole   ho 
“Když ty, tak já taky”. Součás   tohoto 
ochotnického divadla je i několik tváří 
s Bystřicí spojených. Však se nechte 
překvapit. Raritou je poté již tře  m 
rokem čepovaný speciál Summer ALE 
- ZBEERSTŘI 11°, děláný přímo pro náš 
fes  val! 

Již několik let se snažíme o propa-
gaci místní hudební scény a o osvětu 
mládeže kulturním obohacením. Věří-
me tomu, že se v Bystřici a okolí daří 
tvořit skvělé kulturní a společenské 
akce a že se nám tedy daří náš cíl plnit.

Za spolek Zbystři se na Vás všechny 
velice těšíme a doufáme, že si konec 
léta užijeme jako vždycky co nejpo-
hodověji.

Marek Petrík
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PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ 
BYSTŘICKÉ FOTOGRAFY

Pavla Benešová 
(38 let, učitelka ZŠ, žije v Bystřici n. P.)

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

1. Jaké byly Vaše fotografi cké za-
čátky ? 

Vždy jsem ráda fotografovala, ale 
začala jsem se tomu intenzivně vě-
novat asi před 13 lety, kdy mi můj 
tehdy budoucí manžel koupil první 
polozrcadlovku Lumix. Fo  la jsem 
především makro, tedy miniaturní 
svět, který je součás    toho našeho 
velkého. S příchodem dě   jsem se víc 
zaměřovala na portrétní a reportáž-
ní fotografi i. Všechny tyto tři okruhy 
preferuji dodnes. Díky focení jsem 
poznala plno úžasných lidí, dostala  
se na místa, kam bych se normálně 
nepodívala. Občas je to stres, kdy se 
strachujete, zda se vám podaří zachy-
 t ty nejdůležitější okamžiky. Pokud 

se ale potřebuji odreagovat, vracím 
se k původnímu makru, protože se 
musíte soustředit pouze na focení a 
vše ostatní v ten moment vytěsnit. 

 
2. Absolvovala jste nějaký kurs foto-
grafi e a co říkáte na nové trendy ve 
fotografi i, např. tzv. krea  vní přístup 
Mar  na Stranky  (fotografi e se složi-
tě aranžuje)?

Fotografi e Mar  na Stranky samo-
zřejmě znám. Jsou snové a propraco-
vané, díky čemuž také autor uspěl ve 
velké konkurenci na mezinárodní sou-
těži. Má osobitý styl, což je pro každé-
ho fotografa to nejdůležitější. Přiznám 
se ale, ač se mi jeho fotografi e líbí, já 
osobně raději fo  m přirozené a nea-
ranžované fotky. Občasný experiment 
se nevyhne žádnému umělci, ale know 

how každého autora je právě jeho 
specifi cké vidění a ztvárnění světa.  
Absolvovala jsem několik kurzů zamě-
řených na portrétní fotografi i, kde vám 
pomohou s technickou stránkou věci, 
ukáží pár "grifů". To ostatní je prostě 
o zkoušení různého nastavení, světla, 
tématu... Kurzy vás tedy pouze nasmě-
rují, zbytek je na vás.

  
3. Vím, že existuje bystřický klub mla-
dých fotografů; mohla byste o něm 
říci více? 

Díky Bystřickým zrcadlením a paní 
Miladě Krásenské, která stála právě při 
zrodu Fotoklubu Bystřice nad Pernštej-
nem, opravdu taková skupina v Bys-
třici vznikla. Za  m máme pouze osm 
členů, ale snažíme se v rámci našich 
časových možnos   pravidelně scházet. 
Podnikáme fotovycházky, fotovýlety a 
srovnáváme, jak danou věc každý z nás 
vyfo  l jinak. Časem bychom také rádi 
uspořádali výstavu našich autorských 
prací, ale to je ještě hudba budoucnos-
 . Kdyby chtěl někdo naše řady rozšířit, 

budeme určitě rádi. 
 

4. Máte nějaký „fotografi cký sen“, 
něco, co byste chtěla určitě vyfo  t ? 

Fotografi cký sen? Konkrétní asi 
nemám, ale doufám, že mě focení 
nikdy nepřestane bavit. Mám radost 
z každého povedeného snímku. Po-
těší mě, když někomu udělá  radost 
fotka jeho blízkých. Policho   mi, 
když se umís  m v Zrcadlení. Nadše-
ná jsem ovšem z toho, že se focení 

Tomáš Loukota a Jiří Hřebíček vyhráli
PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ CZECH NATURE PHOTO

Soutěž Czech Nature Photo přináší unikátní přírodní záběry z celého světa a je určena pro profesionály a 
pokročilé amatéry. Celkově se jí zúčastnilo 242 fotografů s 2 300 snímky. A ve dvou kategoriích zvítězili autoři 
z Bystřicka! 

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  

NAD PERNŠTEJNEM - 47
PLASTIKA NA FRONTONU DOMU ČP. 60

Kovové kolorované plas  ce na frontonu staré 
měšťanky č. 60, tedy na š  tovém nástavci tva-
ru nízkého rovnoramenného trojúhelníku nad 
vchodem a nad prostředním oknem 1. patra, 
dominuje městský znak obklopený původně 
ratolestmi. Fronton se momentálně opravuje, 
k vidění jsou ale po stranách dva ozdobné prv-
ky, tzv. čuček.

Patrová škola zde byla vystavena v r. 1852 
a na měšťanku přestavěna v r. 1889. 

Hynek Jurman

začíná věnovat i moje dcera. Budu 
se jí snažit předat vše, co znám, a 

doufám, že mě jednou překoná.
Jarmila Michálková

Kategorii Zvířata v lidské péči vyhrál Tomáš LOU-
KOTA (1976) z Bystřice. Jeho snímek vznikl v ZOO 
ve Wroclawi a autor, který začal fo  t až v 38 letech, 
se nad hrochem i sebou ptá: „Kdo je tady vlastně 
na návštěvě? A kdo doma?“ A dochází k poznání: 
„Jsme zde na návštěvě asi oba.“

Kategorii Série vyhrál v její premiéře Jiří HŘEBÍČEK 
(1977), fotograf původem ze Štěpánova. S fotoapa-
rátem už procestoval málem celý svět a jeho díla 
známe i ze soutěže Zrcadlení, kde např. v r. 2013 zís-
kal Cenu starosty města.

Ze stejné soutěže známe v posledních letech i fotky T. 
Loukoty, jenž si cení poznatků, které získal na worksho-
pu s Jindřichem Štreitem právě v Bystřici. Tehdy po-
chopil, že důležitý je obsah, sdělení a podstata fotogra-
fi e, ne její technická dokonalost. Tomáš se vypracoval 
k dokonalos   za několik málo let, Jirka už sklízí úspěchy 
delší dobu. Oběma můžeme pogratulovat a popřát 
hodně dalších úspěchů. Že máme na Bystřicku plno 
dobrých fotografů dokládá seriál Jarmily Michálkové.

Hynek Jurman

T. Loukota: Na návštěvě

J. Hřebíček: Ptačí duše (soubor)
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S VODOMILEM POTŘINÁCTÉ - 3

Už 13. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem 
Zubří zemí běží pod názvem Za krásou a poklady od 1. května 
2019. Tentokrát účastníci procestují větší kus Vysočiny, nasbírají 

razítka, odpoví na otázky a budou se těšit na výhru. Dnes představujeme 
další čtyři zastavení.

Kostel Božího milosrdenství a sv. 
Faustyny ve Slavkovicích 

(razítkuje TIC Nové Město n. M.) 
 

Slavkovice patřily od r. 1264 
k cisterciáckému klášteru ve Žďáře. 
Poutní kostel Božího milosrdenství 
a sv. Faustyny je moderní stavbou 
od architekta Ludvíka Kolka (2008). 
Osobitou malovanou křížovou cestu 
vytvořil Jiří Štourač. Kamenná křížo-
vá cesta za kostelem je dílem umě-
leckého sochaře Pavla Tasovského. 
Ani jednou nepoužil mo  v kříže, 
ale symbolem je tam Kristus. Žulový 
kámen s reliéfy (1935) u rychty č. 
1 připomíná senátora Karla Sáblí-
ka (1871–1932). Na škole pamětní 
deska učiteli a spisovateli Josefu 
Koněrzovi (1858–1948). Rodákem 
malíř Oldřich Blažíček (1887–1953) i 
hudebník Alois Rohlík (1842–1924). 
Slavkovice navš  vil 17. 6. 1928 T. G. 
Masaryk. V r. 1961 se zde natáčel 
fi lm Malý Bobeš.

Úkol: Uveď počet zastavení ka-
menné křížové cesty za kostelem.

Balónový hotel a pivovar 
v Radešíně

(razítkuje Balónový hotel)
Kolem hospodářského dvora 

ždárského kláštera vyrostla kdysi 
obec nazývaná Hradešín, později 
Radešín. Samuel Radešínský z Rade-
šovic zde založil renezanční zámek 
a pivovar. Zámek byl přestavěn kla-
sicistně (1827) a dnes je rekonstru-
ován. Na místě pivovaru stojí balo-
nový hotel s minipivovarem, který 
nabízí hezkou řádku vícestupňových 
piv. A samozřejmě si zde můžete za-
koupit let balonem.

Úkol: Napiš číslo naučné tabule u 
zámeckého rybníka v Radešíně.

Muzeum Veterán Tatra v Bystřici n. P. 
(razítkuje TIC Bystřice n. P.) 

Fran  šek Prosecký vystavuje ve 
svém Muzeu veteránů Depozit Tatra 
v Bystřici několik desítek veteránů, 
dále nákladní auta, vojenskou tech-
niku, motocykly, jízdní kola, modely 
au  ček, hračky a také malou služeb-
nu Veřejné bezpečnos  . Vždy o Vav-
řinecké pou   pořádá sraz veteránů 
s vyjížďkou.

Úkol: K čemu dříve sloužila bu-
dova Muzea Veterán Tatra?

Hospoda Na Bukovské 
(razítkuje Šiklův mlýn)

Vesnice byla zřejmě založena 
v bukovém lese a v roce 1285 pa-
třila zemanu Demeterovi z Bukové. 
Dominantou obce je fi liální kostel 
sv. Jakuba Většího, jehož vznik se 
datuje do 13. stole  . Od legendární 
formanské hospody Na Bukovské 
měl podle pověs   vyjet na koni 
Petr Čížovský. Jeho vraždu připomí-
ná kamenná deska v patě pomníku 
padlým v Bukově: „Léta Páně 1608 
ve čtvrtek na sv. Filipa a Jakuba v 
tomto místě úkladně zabit jest uro-
zený pan Petr Čížovský z Čížova a 
Mitrova“.

Úkol: Uveď letopočet v průče-
lí bývalé hospody Na Bukovské. 
Pozn.: Původní letopočet byl bě-
hem zahájení soutěže odstraněn, 
ale po dohodě s majitelem zavěšu-
jeme letopočet zalaminovaný.

Těšíme se zase na Vaši účast, vy-
razme za krásou a poklady! 

Hynek Jurman

Smyčcový soubor ZUŠ Cvrčci na 
hudební expedici do světa zvířat

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
DIVADLO BEZE JMÉNA

Smyčcový soubor ZUŠ Cvrčci se v 
letošním tema  ckém koncertě roz-
hodl nahlédnout do fascinujícího svě-
ta živých tvorů. Protože oblast hudby 
poskytuje v tomto směru rozsáhlé 
možnos  , rozhodli jsme se program 
sestavit nejen ze známých, ale i méně 
frekventovaných písniček a proložit 
jej zajímavými informacemi z živočiš-
né říše, která dodnes před lidmi skrý-
vá mnohá tajemství. Nemusíte se ale 
obávat žádných odborných termínů 
a složitých vědeckých hypotéz, neboť 
hlavním smyslem celého vystoupení 
je především zprostředkovat poslu-

chačům příjemný a zábavný hudební 
zážitek. Ostatně tomu, že bude mít 
koncert poněkud odlehčenou atmo-
sféru, nasvědčuje již ofi ciální název 
celé akce, který si můžete přečíst 
na pozvánce. Již tradičně koncert 
Cvrčků zpestří hosté z pěvecké třídy 
Petry Špačkové, dechové třídy Mar-
 ny Olivové a ze třídy Dity Havlové, 

takže můžete očekávat i překvapivé 
a nevšední nástrojové kombinace. 
Pokud nejste alergič   na srst zvířat 
nebo zvuky houslí, těšíme se na Vás 
v podkrovním sále Městského muzea 
v pondělí 17. června v 17 hodin. 

I tentokrát si pro vás Divadlo Beze 
Jména připravilo divadelní předsta-
vení, které potěší (nejen) nejmladší 
generaci. Po roce znovu sáhlo do 
Disneyho „šuplíku“ a pus  lo se do 
velmi náročného divadelního ztvár-
nění kreslené pohádky Ledové krá-
lovství (Frozen). V hlavních rolích se 
představí Aneta Janečková, Natálie 
Palečková, Matyáš Exl, Petr Blecha, 
Daniel Hrůza, Tomáš Čech, Anna Vá-
šová a další. Vše podtrhnou originální 
kostýmy a nádherné kulisy. Orchestr 
bude tentokrát v mimořádném ob-
sazení, takže je se na co těšit. A o 
čem vlastně pohádka je? Nebojácná 
Anna se vydává na velkolepou vý-
pravu v doprovodu horala Kristoff a 

a jeho věrného soba Swena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy. Na své pou   se Anna 
a Kristoff  setkávají s mý  ckými tro-
lly a legračním sněhulákem Olafem. 
I přes překážky se pokoušejí dosáh-
nout svého cíle dříve, než bude zcela 
pozdě. Jak to dopadne? Přijďte se 
sami podívat. Premiéra je v neděli 
23. 6. 2019 v 18:00. Reprízy pondělí 
24. 6. v 8:30, 10:00, 11:30 a v úterý 
25. 6. v 8:30 a v 10:00, to vše v Kul-
turním domě v Bystřici nad Pernštej-
nem. Režie Mar  na Olivová. Přijďte 
nás podpořit! Srdečně Vás zveme a 
těšíme se.       

Vaše Divadlo Beze Jména
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BAROKO PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ Komorní sbor Alter Ego, Městské muzeum v Bystřici n. P. 

Evropský svátek hudby 2019 

 

VEČER S  

keltskou 
hudbou 

 

21. 6. 2019 ve 21:00 na Masarykově náměstí u kašny 

(v případě nepříznivého počasí v půdním sále muzea) 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 

Komorní sbor Alter ego a hosté 

Už téměř před měsícem se v půd-
ním sále bystřického muzea konal mi-
mořádný koncert. Byl vyvrcholením 
dvoudenního intenzivního soustře-
dění žáků a pedagogů ZUŠ. Koncert 
ve spolupráci muzeem se uskutečnil 
ve spolupráci s odborníky na „starou 
hudbu“ – houslistkou Elen Machovou, 
cembalistou Vítem Bébarem a violon-
cellistkou Věrou Mikuláškovou.

V první čás   ZUŠ zazářila v menších 
uskupeních a svými výkony ohromili 
hosté, kteří ukázali, že barokní hudba 
nemusí být jen vážná a nudná. Druhá 
část pak patřila Smyčcovému orchest-
ru N. Kyjovského, který za řízení Elen 
Machové podal vskutku mimořádný 
výkon působivým provedením ná-
ročného repertoáru. Návštěvníci kon-
certu odcházeli nadšeni. Za zamyšlení 
stojí ale i věta, kterou jsem v zástupu 
odcházejících zaslechla – „ta Lenka 

má stále lepší a lepší projekty“. Mo-
derní slovo projekt je trochu ošemet-
né. Možná by v tomto případě stačil 
nápad, návrh, plán? Tady se v něm 
skrývá mnohem více: tvrdá práce, 
velké úsilí, přemýšlení nad výsledkem, 
organizace, nesčetné zkoušky. A jako 
vrchol aranžmá a konečná interpre-
tace hudebního díla vyžadující plné 
nasazení, což si vděčné obecenstvo 
mnohdy ani neuvědomuje.

Je tudíž namístě zdůraznit zásluhu 
všech, kteří se podílejí na skutečnos  , 
že se Město Bystřice, kromě toho, že 
poskytuje občanům možnost těšit se 
z hudby „importované“ prostřednic-
tvím KPH a jiných akcí, může chlubit 
vlastními prameny hudby na úrovni 
přesahující hranice města i regionu. 
Na místě je uznání i vděk nejen Len-
ce Macháčkové, ale všem, kteří se na 
těchto krásných akcích podílejí. 

Děkujeme – Noemi Robotková

 
Cena za rodinu je 40 K .  
(Cena za svezení na koni 10 K ) 

PROCHÁZKA PŘES POHÁDKOVOU ALEJ PROCHÁZKA PŘES POHÁDKOVOU ALEJ 
DO JÍZDÁRNY EDENDO JÍZDÁRNY EDEN

úterý 11. června 2019 v 15:00 hod.

NEZNÁLEK - ak  vita pro rodiče či prarodiče s dětmi
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Rock for Rosa přinesl bystřickému dennímu stacionáři 67  síc
V sobotu 27. dubna 2019 se v Kul-

turním domě v Bystřici nad Pernštej-
nem konal benefi ční koncert Rock 
for Rosa. Bez nároku na honorář 
zde vystoupil Smyčcový orchestr N. 
Kyjovského společně s rockovou for-
mací zastoupenou Ludmilou Zítko-
vou, Milanem Slámou, Fran  škem 
Mazánkem, Pavlem Vandírkem, 
Tomášem Rouskem a Mar  nem 
Pospíšilem. Hlavním organizátorem, 
dirigentem a průvodcem večera 
byla paní Lenka Macháčková. 

„Celý večer měl úžasnou atmosfé-
ru. Rocková hudba propojená smyč-
covým orchestrem dodávala celému 
sálu nezapomenutelný zážitek,“ po-
pisuje nadšeně Bc. Petra Königová, 
DiS., vedoucí Denního stacionáře 
Rosa, pro který byl určený výtěžek 

celé benefi ce.
Díky návštěvníkům, účastníkům, 

pořadatelům a všem, kteří se na 
akci podíleli, se podařilo vybrat část-
ku 67 190 Kč. Tato částka bude vy-
užita na vybavení nově vznikajících 
s  mulačních místnos  , které využijí 
především uživatelé s těžkým kom-
binovaným pos  žením.

„Chtěla bych všem organizáto-
rům, sponzorům, účinkujícím i ná-
vštěvníkům mnohokrát poděkovat. 
Velmi si ochoty všech vážím. Hudeb-
ní večer byl nádherný, nabitý pozi-
 vní náladou. A vybraná částka jen 

umocňuje pocit vděčnos  . Opravdu 
velmi si vážím všech účinkujících, 
kteří bez nároku na mzdu předvedli 
tak skvělé vystoupení. Určitě to stálo 
mnoho sil, času i energie. Velké díky 

Dechový orchestr ZUŠ roztleskal posluchače v polském Gorzowie Wielkopolskim
Již od podzimu se všichni kluci 

a holky – mladí muzikan   našeho 
dechového orchestru ZUŠ v Bystřici 
nad Pernštejnem těšili na květen, 
kdy se vydají předvést své hráč-
ské umění a naši českou dechovou 
hudbu na mezinárodní fes  val Alte 
Kameraden. Setkání osmi velice 
různorodých dechových orchestrů 
ze čtyř zemí se odehrálo 17. – 19. 
května 2019 v nádherném polském 
městě Gorzów Wielkopolski. Prvním 
velkým zážitkem byl sobotní dopo-
lední koncert na trávníku uprostřed 
obrovského sídliště. Škoda lásky, 
Muziky, muziky a další skladby při-
táhly mnoho místních posluchačů, 
kteří se zájmem poslouchali českou 
klasickou dechovou hudbu či úpravu 
modernějších melodií. Odpoledne 
se pak konal koncert všech orches-
trů ve venkovním amfi teátru se 

skvělou akus  kou. Naše dě   v pes-
trých fi alových košilích všechny za-
ujaly – nejen po hráčské stránce, ale 
také věkovým složením orchestru 
– byli v podstatě nejmladší. Ostatní 
muzikan   i posluchači ocenili jejich 
hráčské umění velkým potleskem.  
V neděli je čekal neméně náročný 
program – pochodování v průvo-
du s ostatními orchestry středem 
města. Nádherným zážitkem bylo 
také společné hraní dvou skladeb, 
které se všechny orchestry předem 
naučily – polský pochod Alte Kame-
raden a March Krakowiak. Naši kluci 
a holky se nezalekli tak obrovského 
množství muzikantů kolem a sta-
tečně se všemi notovali. Z fes  valu 
si všichni odváží mnoho hráčských 
zkušenos  , zážitků během společ-
ného vystupování i cestování. Zcela 
jistě je tato zkušenost pro celý or-

chestr velice inspirující pro další prá-
ci i vystoupení, kterými bude ještě 
v tomto školním roce účast na sou-
těži orchestrů Čermákovo Vysoké 
Mýto a vystoupení v Senátu ČR na 
fes  valu ZUŠ OPEN.

Děkujeme za podporu vedení 

ZUŠ i městu Bystřice n. P., rodičům 
a hlavně všem členům orchestru 
v čele s panem dirigentem Štěpá-
nem Husákem za skvěle odvedenou 
práci a reprezentaci školy i města 
v zahraničí.

Eva Poláchová

Vám všem,“ vzkazuje závěrem Petra 
Königová.

Tým denního stacionáře Rosa
Foto: Mar  n Dlouhý

Broučci na Kamenici
Letos tomu bude již dvanáct let 

ode dne, kdy náš přední ornitolog 
a zanícený milovník Vysočiny doc. 
RNDr. Karel Hudec se skupinkou 
přátel postavili na vrchu Kame-
nice u Roženeckých Pasek malý 
pomníček věnovaný památce Ka-
rafi átových Broučků. Malá pamět-
ní des  čka na kamenné mohylce 
zde připomíná jména a pomyslné 
letopočty narození a úmr   všech 
příslušníků Broučkovy rodiny. Pro 
umístění takového památníku Ka-
rel Hudec snad ani nemohl najít 
vhodnější místo. Nabízí se tu jedi-
nečné panorama Žďárských vrchů 
od Buchtova kopce, přes Prosičku 
až po karasínskou rozhlednu, ma-
lebná scenérie luk, lesíků a polí 
nad Roženeckými Pasekami a Vě-
covem, daleké výhledy mimo jiné 
i k Jimramovu, kde se Jan Karafi át 
narodil a kde v roce 1874 dopsal 
poslední řádky svého nesmrtelné-
ho díla Broučci. (Existuje však i ná-
zor, že k dokončení Broučků došlo 
až během Karafi átova pobytu na 

Valašsku v Hrubé Lhotě). Genius loci 
Kamenice doplňují i vysazené a peč-
livě ošetřované chudobky a jalovec v 
okolí pomníčku.

Tento neumělý pomníček, s pamět-
ní deskou vy  sknutou na inkoustové 
 skárně, a proto častokrát nahrazo-

vanou, na Kamenici tedy stojí již zmí-
něných 12 let. V jeho blízkos   vyrostly 
turis  cké přístřešky a vyhlídkový pa-
nel. Pomníček se objevil na turis  c-
kých mapách a průvodcích, píše se o 
něm i na internetových portálech. A 
tak se Kamenice i s pomníčkem staly 
oblíbeným cílem nejen mnoha turis-
tů, školních výprav ale i místních ob-
čanů, kteří se tu scházejí při různých 
akcích. Dě   z věcovské školy tam pra-
videlně chodí zjara broučky probouzet 
a na podzim uspávat. Scházejí se zde i 
„budovatelé“ pomníčku, nyní bohužel 
již bez jeho hlavního „stavbyvedou-
cího“ a architekta Karla Hudce, který 
na sklonku roku 2017 zemřel. Cílem 
jejich pou  , často s rozverně vese-
lým programem, není jen kochat se 
krásou Vysočiny a pobavit se četbou 

a rozborem některých dílčích epizod 
a roztomilých prohřešků ze života 
Broučků ale hlavně – připomenout 
půvab a nadčasový výchovný náboj 
Karafi átova díla a oživit tak, v součas-
né uspěchané době poněkud utucha-
jící, zájem o četbu Karafi átovy knihy. 

K sepsání Broučků inspirovalo Jana 
Karafi áta pozorování rojů světélkují-
cích svatojánských broučků, odborně 
zoologicky nazývaných světlušky, ne-
jen během dětství v rodném Jimra-
movsku ale i během pozdějšího obdo-
bí stráveného v Polabí. Světlušky byly 
v tehdejší době nepochybně mno-
hem hojnější než v současnos  . Na 
jejich postupném mizení se, kromě 
řady dalších ekologických příčin, pro-
kazatelně podílí i světelné znečištění 
oblohy způsobené nadměrným veřej-
ným osvětlením. Sympa  cká inicia  va 
„Bystřická obloha“ si dala jako cíl snížit 
na Bystřicku mnohdy zbytečné večer-
ní a noční svícení, zachovat tmavou 
noční oblohu a omezit tak nega  vní 
vlivy světelného znečištění. Kéž by to 
pomohlo i vysočinským populacím 

světlušek.
Ale zpět k našemu pomníčku na 

Kamenici. Neustále rostoucí oblíbe-
nost Kamenice činí z tohoto vrchu 
jakési kultovní místo Vysočiny. Její 
spojení s roman  ckými příběhy 
Broučků i se životem a dílem jejich 
autora – povzbuzuje snahu upravit 
stávající skromný pomníček Brouč-
ků do poněkud trvalejší, řemeslně i 
výtvarně dokonalejší podoby. Jsme 
přesvědčení, že jde o fi nančně i or-
ganizačně nenáročný a splnitelný zá-
měr, který by důstojným způsobem 
připomněl osobnost a oslavil stěžejní 
dílo velkého jimramovského rodáka 
Jana Karafi áta od jehož úmr   letos 
uplynulo 90 let. 

Milan Peňáz
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Farma Okříšky – sdružení Chaloupky Předcházení úrazům a první pomoc
Společně se ZŠ Dalečín jsme se v pá-

tek 5. dubna zúčastnili výletu na farmu 
Okříšky, kde se naši žáci dozvěděli po-
drobnos   o zpracování různých druhů 
vlny a sami si také vyrobili svůj výrobek.

Vlna lamy, velblouda, jaka a dal-
ších tvorů byla připravena na pohla-
zení, zpracování lnu, konopí si dě   
připomněly v rámci pohádky Jak kr-

teček ke kalhotkám přišel. Dozvěděly 
se také o zpracování bavlny a získává-
ní přadýnek od bource morušového. 

Prošly celou farmu, kde shlédly vý-
robnu sýra a také si mohly pohladit 
různá zvířátka - ovce, krávy, psa i prase.

Všechny dě   byly velice šikovné a na 
závěr se proběhly na pastvě zvířátek.

Za ZŠ Zvole Helena Vítová

Každoročně se naše škola účastní 
projektu Předcházení úrazům a za-
jišťování první pomoci. 23. dubna za 
námi přijela paní Vrzalová z Krajské-
ho zdravotnického ústavu a dětem 
hravou formou představila nebez-
pečí, které na ně čeká venku, doma, 

při sportu či při odpočinku a hlavně 
si pak prak  cky vyzkoušely, jak mů-
žou zavolat pomoc a jak samy mů-
žou poskytnout první pomoc. Dě   
si odnesly velmi cenné vědomos   a 
dovednos  , ale i drobné dárky.

Za ZŠ Zvole Helena Vítová

REJ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den se v Lísku 

již tradičně konal Rej čarodějnic. 
Před pátou hodinou odpoledne se 
na návsi začaly scházet nejroztodiv-
nější masky malých i velkých čaro-
dějnic, které se pak průvodem vyda-
ly k místnímu kulturnímu domu, za 
kterým už byla připravená hranice 
k upálení čarodějnice.

Tradice pálení čarodějnic se do 
našich zemí dostala z Německa a 
odkazuje na pověry o magické Fili-
pojakubské noci. Lidé věřili, že prá-
vě v noci ze 30. dubna na 1. května 
jsou zlé moci silnější než jindy a 
vzduchem létají čarodějnice na své 

sabaty. Proto na ochranu před těmi-
to silami zapalovali na kopcích ohně, 
u kterých se scházela především 
omladina. Místní mládenci a děvča-
ta skákali přes hořící hranice a vyha-
zovali do vzduchu zapálená košťata.

V dnešních dobách už tyto zvyky 
pomalu mizí a z pálení čarodějnic se 
stává spíš společenská událost, na 
které se sejdou místní a společně 
s dětmi si užijí zábavný podvečer. 
V Lísku se po upálení čarodějnice 
a vyhlášení nejlepší masky opékaly 
špekáčky a uvnitř KD se malí i velcí 
mohli vyřádit na tanečním parketu.

Markéta Justová
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S ČERTY NEJSOU ŽERTY 

Zahájení 6. ročníku 
PUTOVNÍHO LETNÍHO KINA

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2019

Info na:   www.regionbystricko.cz

9

14. – 15. 6.  
VÍTOCHOV 

20. – 22. 6.

28. – 29. 6.

BRATRUŠÍN 

28. – 29. 6.
STRACHUJOV

Kdo byl v posledním loňském 
dni na Hradisku v Rožné, aby zhlédl 
naši adaptaci známé pohádky S 
čerty nejsou žerty, jistě pochopí, že 
příjemně vytopený sál, sucho, lehké 
kostýmy, kulisy a zázemí vůbec je  
pro Silvestrovské EXtrémní Divadlo 
Hradisko nadstandartní luxus. A 
tak jsme využili možnost zopakovat 
naše silvestrovské představení i pod 
střechou roženského kulturního 

domu, abychom potěšili maminky, 
babičky a jejich dě  čky k nadcháze-
jícímu Dni matek. Obě představení 
uvítala množství diváků a velmi jsme 
se snažili podat co nejlepší výkon 
i na prknech, která znamenají svět. 
Děkuji tedy všem divákům, obci 
Rožná i ochotníkům samým za jejich 
čas i podporu a těším se opět na set-
kání  pod širým nebem.

 Lenka Novotná

V letošním roce budeme zahajo-
vat již šestý ročník Putovního letní-
ho kina po obcích našeho regionu. 
V červnu vypukne již tradiční letní 
akce, kterou každoročně sponzo-
ruje Kraj Vysočina v rámci Místní 
agendy 21, jejímž hlavním zájmem 
je propojení aktérů z různých sekto-
rů za účelem dosažení udržitelného 
rozvoje a kvalitní veřejné správy. 

Letos počítáme s cca 70 promíta-

cími večery v rámci 28 obcí a míst-
ních čás   Mikroregionu Bystřicko. 
Již nyní se všichni můžete těšit na 
další letní sezónu, která jistě opět 
přinese spoustu krásných fi lmových 
zážitků.

NašÍm jménem bych chtěla podě-
kovat pořadatelským obcím a spon-
zorům této akce, jmenovitě zejmé-
na Kraji Vysočina v rámci MA21.

Mikroregion Bystřicko
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SPORT

Úspěšný oddíl šermu informuje
27. a 28. 4. 2019 Sokol cup Brno Skvělého výsledku dosáhli šermíři Sokol 
Bystřice n. P. na Sokol cupu mládeže 27. a 28. 4. 2019 v Brně. U15 chlapci - 
Vojtěch Holemý 6., juniorky a kadetky ve společné soutěži - Isabela Sedláko-
vá 6., Michala Illeková 8., Nela Loukotová 17. U15 děvčata - Kateřina Illeková 
6., Barbora Hašková 12., a Sofi e Karafi átová 19. Junioři a kade   ve společné 
soutezi - Marek Totušek 1., a Vojtěch Holemý 7. 
11. 5. 2019 USK Praha, Pražský turnaj mládeže Barbora Hašková 12.

Mistr republiky Marek Totušek Mistryně republiky Michala Illeková Mistryně republiky Kateřina Illeková

Okénko do života Bystřických vlčat
Vlčata, to je par-

ta kluků od 7 do 10 
let, rozdělená na dvě 
družiny. V pondělí se 
scházejí pod vedením 

Vítka, Bohdana a Hynka. Tato mladší 
družina funguje teprve od září mi-
nulého roku, ale i přes svoji krátkou 
existenci má poměrně stabilní člen-
skou základnu, kterou od příš  ho 
školního roku doplní již ostřílení Be-
njamínci z družiny Ježků. Páteční vl-
čata mají pod palcem Mar  n, Filip a 
pomáhat jim chodí Pepa a Maskáč. 
Nově se do vedení zapojil i Romča, 
který se nejspíš od příš  ho školního 
roku stane posilou u pondělní dru-
žiny. A co se na našich schůzkách a 
výpravách děje? Kluci se učí novým 
dovednostem samostatnos   a ka-
marádství mezi sebou. Samozřejmě 
nejde o učení jako takové, vše je 
nenápadně (ale šikovně) skryto ve 
spoustě her a zážitků. Výpravy jsou 
vždycky skvělé a různorodé, někdy 
jednodenní po okolí Bystřice, jindy 
dvoudenní, které nás zavedou třeba 

i trochu dál. Většinou se nám podaří 
na nějakou vyrazit každý měsíc. Aby 
se mezi sebou pondělní a páteční 
vlčata lépe poznala, jezdíme spo-
lečně. To zároveň přispívá k lepšímu 
personálnímu zajištění výprav. Na-
posledy jsme byli v Rožné, před  m 
například v Přibyslavi. O zajímavý 
program se snažíme i na schůzkách. 
Nedávno jsme třeba navš  vili hasič-
kou stanici u nás v Bystřici. Romča, 
který spoustu let sloužil u HZS, nám 
ukázal vybavení, auta i život na sta-
nici, když se zrovna nehasí. Kluky 
to velmi zaujalo, takže mezi sebou 
máme určitě spoustu budoucích ha-
sičů. A co nás letos ještě čeká? Velká 
celostředisková akce O poklad pánů 
z Pernštejna, která proběhne na 
Zubštejně 15. června, a pak samo-
zřejmě letní tábor na Vojtěchově, 
kam si všichni rádi jezdíme na 14 dní 
odpočinout od civilizace, splynout 
s přírodou a užít si spoustu zábavy, 
her, koupání a zpívání u ohně. 

Za oddíl vlčat Vítek

RAGBY V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Chcete se stát členy oddílu ragby 
RC RYTÍŘI BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM??

Tenisová školička 2019
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve dnech 

24. - 28. června 2019 pořádat v tenisovém areálu u koupa-
liště další ročník tenisové školičky pro dě   ve věku od 6-9 
let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci seznámí se 

základy této krásné hry na celý život. Tenisová školička bude probíhat 
denně a začne v pondělí dne 24. 6. 2019 v 16:00 hod. Cena je 500 Kč/
dítě. Dě  , které nemají vlastní tenisové rakety, si je budou moci na ško-
ličku zapůjčit. Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní haly buď 
osobně, nebo telefonicky na čísle 566 551 098.

Dětský sportovní den 
s SK Bystřice nad Pernštejnem

Na bystřickém stadionu proběhl 
27. 5. 2019 dnes již tradiční “Dětský 
sportovní den”, který pro žáky I. a II. 
tříd ZŠ a dě   z MŠ připravil SK Bys-
třice nad Pernštejnem. Na stadion 
si přišlo zasoutěžit cca 375 dě   ze 
všech bystřických školek, ZŠ Nádraž-
ní, ZŠ TGM a ZŠ+MŠ Písečné.

Na hřiš   jsme pro dě   měli při-
pravili 10 soutěžních stanovišť, na 
kterých kluci a dívky plnily s maxi-
málním zauje  m různé úkoly. Nejvíc 
se jim líbilo: koulení fi  -ballu, přeta-
hování lanem, překážkové dráhy a 
samozřejmě fotbálek. Pro dě   jsme 
připravili malé dárečky, sladkos   a 
samozřejmě limonádu. 

Akce byla hodnocena kladně jak 
od učitelů škol a školek, tak i od rodi-
čů, kteří následně přivedli své rato-
les   na  ukázkový trénink fotbalové 
přípravky. Hlavním smyslem akce 

bylo ukázat dětem, že sport je zá-
bava, při které se mohou realizovat. 
Pevně věříme, že se nám podaří, 
díky těmto našim ak  vitám, odtrh-
nout další dě   od počítačů. Chceme 
jim ukázat, že dobrou partu kamará-
dů najdou i jinde než na facebooku.

Vstupní tréninky se konají každé 
pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:30 
na stadionu SK Bystřice n. P. až do 
konce června. 

Pořadatelsky službu zajišťovali 
trenéři a hráči A-mužstva SK Byst-
řice, 14 studentů bystřického gym-
názia a dvě pracovnice Denního 
stacionáře Rosa. Rád bych  mto 
poděkoval všem zúčastněným, kte-
ří si vzali v práci volno a věnovali ho 
dětem. Doufám, že se všem Dětský 
sportovní den líbil a že se za rok se-
jdeme zase.

Milan Hronec, SK Bystřice n. P.

12. 5. 2019 USK Praha, Mladý mušketýr Ladislav Hašek 11. 
18. 5. 2019 MČR Ostrava, v šermu fl eretem v kategorii junioři: Marek Totu-
šek 1.,Vojtěch Holemý 15. Juniorky: Michala Illeková 1., Isabela Sedláková 
3., Eliška Malíčková 6. V družstvech naše družstvo vybojovalo 2. místo ve slo-
žení Isabela Sedláková, Eliška Malíčková, Nela Loukotová a Michala Illeková.
19. 5. 2019 MČR Ostrava, v šermu fl eretem v kategorii mini žačky: Kateřina 
Illeková 1., mini žáci: Ladislav Hašek 16. Smíšené družstvo vybojovalo 5. mís-
to ve složení Kateřina Illeková, Ladislav Hašek a Zuzana Vetešníková.

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00-18:00 a pátek 17:00 - 19:00 v Areálu spor-
tu a kultury v Bystřici n. P. Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 
724 105 036 nebo přímo na místě v hale.

Pokud máte chuť si vyzkoušet tento krásný tvrdý sport, tak napište na 
e-mail: mitslob@seznam.cz, nebo volejte na tel. č. 731680524. 

První trénink bude až po jednání s panem starostou. Můžete si popr-
vé vyzkoušet kouzelnou moc tohoto šišatého míče - to poznáte, až když 
si ho vezmete do ruky!!! Celého si vás podmaní - získá. 

Uveďte své méno, věk. Můžete to zkusit i ve 40, ale i dě   jsou vítané. 
Na postavě nezáleží v ragby se uplatní jak silnější postavy, tak i hubené, 
malí i velcí, muži i ženy!!! Mohou i bývalí sportovci, ale i  , kteří nikdy 
nesportovali!!! Podle zájmu vás budu kontaktovat a sdělím vám, kde a v 
kolik hodin by byl tento první seznamovací trénink. Ragby je postaveno 
na principech respektu, úcty ke spoluhráčům i soupeřům, přátelství, fair 
- play a týmové spolupráci. Budu se na vás těšit.

Mít Jiří
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a nabízíme zajímavé
pracovní pozice

Více na www.adoz.cz/kariera

566 591 911 Svět v pohybu. Svět

Technolog výroby

Seřizovač CNC strojů

Operátor výroby

Správce IT sítě

Obchodně technický zástupce

Možnosti dlouhodobých brigád

+ 

náborové

příspěvky

Stále se rozšiřujeme 
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Přijmeme do trvalého pracovního poměru:

Nádražní 1401, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

e-mail: info@aquaplastik.cz

Bližší informace:

- pomocného

tel. 725 300 548

pracovníka

SPECIALIZOVANÁ ZNAČKOVÁ PRODEJNA 

• E CIGARETY
• VAPING
• PŘÍSLUŠENSTVÍ
• NÁPLNĚ

Masarykovo nám. 11, v 1. patře, Bystřice n. P. (nad Albertem)

Otevřeno: 9:00 - 16:30 hodin

• PŘÍCHUTĚ
• VŠE ZA INTERNETOVÉ CENY
• MOŽNOST VYZKOUŠET ZDARMA
• O 90% LEVNĚJŠÍ A ZDRAVĚJŠÍ KOUŘENÍ

E-CIGARET, VAPINGU A NÁPLNÍ

Čarodějnický slet v Domově 
Kamélie Bystřice nad Pernštejnem

Díky plně nabitému programu jsme se rozhodli, že Filipojakubskou noc 
oslavíme v pondělí 29. 4. 2019. Počasí nám moc nepřálo a venku se sedět 
nedalo. My jsme se však ničeho nezalekli a vymysleli jsme náhradní pro-
gram. Opékání proběhlo v prostoru Terapií a grilovalo se na elektrickém gri-
lu. Odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře, přiblížili jsme si mýty a fakta 
o svátku Čarodějnic i o mys  cké Filipojakubské noci. Duben nebyl ovšem jen 
ve znamení magické noci. Ve čtvrtek 11. dubna se setkali zástupci sociálních 
služeb z Bystřicie nad Pernštejnem a blízkého okolí na Městském úřadě v 
Bystřici nad Pernštejnem. Setkání, kterého jsem se účastnila poprvé, bylo 
velice příjemné. Navzájem jsme se informovali o novinkách v našich služ-
bách. Dále v tomto měsíci také proběhl velký svátek a to Velikonoce. U nás 
proběhli v klidném a rozjímavém duchu. Na domácnostech upekli pracov-
níci, za bedlivého dohledu klientů, beránka a strávili sváteční odpoledne na 
terase. A nyní již plánujeme výlety, protože se blíží prázdniny a hlavně nás 
láká vyrazit do přírody či za kulturou. Tak létu zdar!

Alexandra Ostrá, sociální pracovnice a vedoucí domácnos  

Podpořit služby Charity je možné nejen v květnu 
aneb staňte se součás   kampaně „Láska v květnu nekončí“

Kampaň s názvem „Láska v květnu 
nekončí“, kterou od května realizuje 
Oblastní charita Žďár n. Sáz., se sou-
středí především na pomoc ze stran 
široké veřejnos  , která spočívá v pod-
poře potřebných jak FINAČNÍM či VĚC-
NÝM DAREM, SKUTKEM či SLOVEM. 

Úryvek básně Karla Hynka Máchy 
„Byl pozdní večer, první máj, večerní 
máj, byl lásky čas…“ inspiroval v letoš-
ním roce pracovníky Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou k podpoře stávajících 
projektů. Do této kampaně se budou 
moc zájemci a podporovatelé nezis-
kové organizace působící po celém 
okrese Žďár nad Sázavou zapojit nejen 
v májovém období, ale i po celý rok.
Jaké jsou způsoby aktuální pomoci?

Pomoc prostřednictvím PENĚŽNÍ-
HO DARU může být realizována pra-
videlným či jednorázovým fi nančním 
příspěvkem. Ten je možné odeslat na 
číslo účtu 110889787/0300 (ČSOB a. 
s.) s variabilním symbolem 806, pří-
padně nastavit jako trvalý příkaz s libo-

volnou částkou daru nebo uskutečnit 
platbou v hotovos   v kanceláři na Hor-
ní 22 ve Žďáře nad Sázavou.

„V současné době se ocitáme ve 
velké nejistotě v oblas   fi nancování 
sociálních a dalších služeb pro potřeb-
né.  Žijeme v době, kdy populace stár-
ne a dě   nejsou mnohdy schopné se 
vzhledem k pracovním povinnostem 
postarat o své stárnoucí rodiče. Vzrůstá 
tak zájem a potřeba terénních služeb 
pro seniory, které jsou poskytovány pří-
mo v jejich domácnostech. I tyto služby 
jsou ve velkém fi nančním ohrožení. 
Proto se snažíme zkoušet další mož-
nos   k zabezpečení fungování našich 
služeb, aby mohly být zachovány v co 
nejvyšší míře,“ sdělila Ing. Jana Zelená, 
ředitelka žďárské Charity.

Aktuální požadavek na VĚCNÉ DARY 
pro potřeby uživatelů nebo našich pro-
vozů je pravidelně zveřejňován na face-
bookových stránkách Charity @ochzr. 
Poskytnu  m věcných darů tak veřej-
nost pomůže ušetřit již tak napjaté roz-

počty charitních služeb nebo pomoci 
potřebným, o které Charita pečuje.

Uskutečnit DOBRÝ SKUTEK pro Cha-
ritu mohou lidé, kteří věnují svůj čas a 
pomoc potřebným jak v zařízeních 
žďárské Charity, tak i v dalších spolu-
pracujících sociálních službách v okrese 
Žďár nad Sázavou. „Být dobrovolníkem 
přináší dobrý pocit nejen našim uživa-
telům, ale i člověku samotnému, proto-
že může tak dát kus ze svých znalos   a 
dovednos   dále. A někdy stačí jen na-
slouchat a být společníkem,“ vysvětluje 
Yvona Pošvicová, koordinátorka kam-
paně „Láska v květnu nekončí“.

Velmi důležitá je i pomoc SLOVEM, 

tedy předání informací nejen o Charitě 
a poskytovaných službách, ale i o mož-
nostech pomoci a podpory. A závě-
rem výzva ředitelky Ing. Jany Zelené: 
„Sdílejte informace nejen o službách 
Oblastní charity Žďár n. S., ale i o výše 
uvedených možnostech podpory. I to je 
pro nás velmi důležité. Stejně tak jako 
Vaše modlitby, které nás posilují při pl-
nění našeho poslání. Děkujeme!“
Kontakt na koordinátorku kampaně 
„Láska v květnu nekončí“:
Yvona Pošvicová, koordinátorka dobro-
volníků a fundraiserka
tel.: 777 755 444
e-mail: yvona.posvicova@zdar.charita.cz

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

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

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

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
607 213 418 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@ts-bystrice.cz  
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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)

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PŘIJMU leš  če kovů na zaučení do dílny v Rožné, tel.: 737 828 691 

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

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

dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou akci,  kdy za Váš nákup 
okamžitě získáte hodnotné dary.

Připraveno je rovněž odborné poradenství a bohaté občerstvení. 

Těšit se můžete i na novinky a prezentace našich dodavatelů.

www.pro-doma.cz

čtvrtek 20. 6. 2019
od 8.00 -15.00 hodin
PRO -DOMA stavebniny 
Rácová 1505
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

PRO-DOMA PÁRTY
DÁRKY ZA VÁŠ NÁKUP

Nad 4 000 Kč vč. DPH
brašna na nářadí *

Nad 10 000 Kč vč. DPH
příklepová vrtačka nebo úhlová bruska **

  *  akce platí za nákupy realizované dne 20. 6. 2019
**   akce platí za nákupy realizované dne 20. 6. 2019
Na nákup se vztahuje pouze jeden dárek dle výběru.
V případě vrácení zboží bude doúčtována zpětně 
cena vybraného dárku.
Platí pouze pro PRO-DOMA Stavebniny Bystřice  
nad Pernštejnem. Zobrazení výrobku je ilustrační.

KY ZA VÁŠ N

d č

Rácová 1505, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 773 042 989, 731 527 055
E-mail: bystrice@pro-doma.cz, Po – Pá 6.30 – 17.00, So 7.00 – 11.00


