BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ČERVENEC 2019 / ROČNÍK XIV. / 7 150 VÝTISKŮ ZDARMA

CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE VE FINÁLE
Úchvatná Chudobínská borovice
postoupila do ﬁnále soutěže Strom
roku 2019. Zástupci Nadace Partnerství, největší české environmentální
nadace a současně pořadatele akce,
navš vili 30. 5. 2019 místo samé,
ovšem tentokrát se až ke stromu
nedostali, což pro ně bylo unikátní.
A tak fo li borovici z cyklostezky na

Vážení spoluobčané,
Po loňských komunálních volbách
se stala opět aktuální otázka dalšího
postupu Bystřice ve zkvalitňování
služeb pro její obyvatele. Minulé zastupitelstvo rozhodlo ke konci svého
mandátu o výstavbě domu pro seniory, který nesporně v této čás kraje
chybí. Nejbližší domy pro seniory
jsou na Mitrově a Moravci a svou kapacitou nepokryjí požadavky seniorů
na jejich umístění do těchto zařízení.
Čekací doba pro seniory se běžně
pohybuje kolem jednoho roku.
Firma, která měla zahájit výstavbu
domova pro seniory v Bystřici provozuje několik těchto domů v České
republice, na které čerpala ﬁnance
ve formě zvýhodněného úvěru za
přispění ČR. Poskytování této dotace
však již skončilo a proto se původní
záměr ﬁrmy na výstavbu domova
pro seniory stal pro ﬁrmu nereálným.
Aby si vedení města potvrdilo

směr rozvoje Bystřice, zjišťovalo si
názor nového zastupitelstva formou ankety, ve které byly zmíněny
některé rozvojové ak vity. Hlavními body byl dům pro seniory,
wellness a s ním spojený přístup
k tenisovým kurtům a zimnímu stadionu, možné umístění fotbalových
kabin mimo Sporthotel, sokolovna,
kulturní dům či Eden. Zastupitelé
mohli vytyčit i cíle nové.
Jednoznačnou prioritou Bystřice
se ukázala být stavba nového domu
pro seniory. Zde anketa zaznamenala
téměř stoprocentní jednotu v názorech zastupitelů napříč volebními
stranami, které jsou v zastupitelstvu
zastoupeny. Ostatní témata zaznamenala nejednoznačnou a roztříštěnou
podporu, která spíše naznačuje, že
zastupitelstvo nemá v dalších rozvojových tématech jednoznačný směr.
(Pokračování na str. 4)

protějším břehu. Právě sem bude též
upevněna cedulka s oznámením, že
jde o ﬁnalistu Stromu roku. Žáci vírské školy malovali borovici už dříve
ve škole a nyní i přímo na břehu. Paní
Peňázová vylosovala stromu číslo 8 a
přítomné účastníky v čele s novináři zahrnul nejvíce informacemi Ing.
Milan Peňáz, DrSc., který je se svou

rodinou hlavním strůjcem nominace.
Hlasování o celkového vítěze probíhá od 17. června a potrvá do 25.
září. Hlas můžete naší borovici dát
na h ps://www.stromroku.cz/. Po
týdnu hlasování strom z Bystřicka
suverénně vedl. Ale kdo se směje
naposledy…
Hynek Jurman

Prezident ČR v Bystřici

Bystřici nad Pernštejnem navš vil 27.
6. 2019 již po druhé
prezident ČR Miloš
Zeman. První zastávka na jeho návštěvě
byla na městském
muzeu, kde se setkal
a podebatoval se zastupiteli a vedením
města. Od půl druhé se potom setkal
s občany v amﬁteátru na Masarykově
náměs a zodpovídal jejich dotazy.
Po závěrečné skové konferenci, která se konala v prostorách Centra Eden,
ukončil Miloš Zeman
svoji oﬁciální třídenní
návštěvu Kraje Vysočina.
-red-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVENEC SRPEN 2019
ĂƚƵŵ
ϭ͘ϱ͘ʹϯϭ͘ϭϬ͘
ϭϮ͘ϱ͘ʹϯϭ͘ϴ͘
ϵ͘ϲ͘ʹϯ͘ϳ͘

EĄǌĞǀĂŬĐĞ
^sŽĚŽŵŝůĞŵƵďƎşǌĞŵşϭϯ͘ƌŽēŶşŬ
sǉƐƚĂǀĂ^d<E1
sǉƐƚĂǀĂƓƉĞƌŬƽ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝşĂŽďƌĂǌƽ
ϭϱ͘ϲ͘ʹϭ͘ϵ͘ WƵƚŽǀŶşůĞƚŶşŬŝŶŽϮϬϭϵ
ϭ͘ϳ͘ʹϯϬ͘ϵ͘ ƌĐĂĚůĞŶşϮϬϭϵ
ϭ͘ϳ͘ʹϯϭ͘ϴ͘ sǉƐƚĂǀĂŵŽĚĞůƽŵŝƐƚƌĂ:ŝƎşŚŽ<ůĂĚşǀŬĂZŽǎŶŽǀƐŬĠŚŽ

DşƐƚŽ
ǇƐƚƎŝĐŬŽ
WƽĚĂŵĢƐƚƐŬĠŚŽŵƵǌĞĂ
'ĂůĞƌŝĞ͞EĂĂŚŶĞĐŚ͞

KƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌ
d/ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
DĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵ
'ĂůĞƌŝĞ͞EĂĂŚŶĞĐŚ͞

&ŽƚďĂůŽǀĠŚƎŝƓƚĢ
:ŝƐŬƌĂsşƌ
ǇƐƚƎŝĐŬŽ
<hDad
WƌŽƐƚŽƌǇĞƉŽǌŝƚŵƵǌĞĂ sĞƚĞƌĄŶ<ůƵďddZǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
ϰ͘ƉŽĚů͘:ŝŶĚƎŝƓƐŬĄǀĢǎ
DĢƐƚŽǇƐƚƎŝĐĞĂDŝŬƌŽƌĞŐŝŽŶ
ϭ͘ϳ͘ʹϯϭ͘ϴ͘ sǉƐƚĂǀĂ͗Dp:KDKsͲǇƐƚƎŝĐŬŽ
ǀWƌĂǌĞ
ǇƐƚƎŝĐŬŽ
WŽƵƛŽǀĄƚĂŶĞēŶşǌĄďĂǀĂƐĞƐŬƵƉŝŶŽƵůĂĐŬ:ĂĐŬ
ϰ͘ϳ͘
^,sşƚŽĐŚŽǀ
sǉůĞƚŝƓƚĢsşƚŽĐŚŽǀ
^ůĂǀŶŽƐƚŝWĞƌŶƓƚĞũŶƐŬĠŚŽƉĂŶƐƚǀş
ϰ͘ʹϳ͘ϳ͘
EĞĚǀĢĚŝĐĞ͕WĞƌŶƓƚĞũŶ
DĢƐƚǇƐEĞĚǀĢĚŝĐĞ
WƌŽƐƚŽƌǇŐĂůĞƌŝĞ
ϱ͘ϳ͘
DĞĚŽǀǉĚĞŶ͗ϭϬϬůĞƚŽĚǌĂůŽǎĞŶşǀēĞůĂƎƐŬĠŚŽƐƉŽůŬƵ
^ǀĂǌǀēĞůĂƎƽ͕KŽƵďƌĂǀŶşŬ
h^ĞĚůĄēŬƽ
ϱ͘ϳ͘
Ϯϳ͘DŽƌĂǀƐŬǉƵůƚƌĂŵĂƌĂƚŽŶʹǇƐƚƎŝĐŬĄĞƚĂƉĂ
hůƚƌĂƵƉϮϬϭϵ
ǇƐƚƎŝĐĞ
sǉƐƚĂǀĂŽďƌĂǌƽĂŐƌĂĨŝŬǇWƎĞŵǇƐůĂWŽǀŽŶĚƌǇ
ϱ͘ϳ͘
KjDĢƐƚǇƐEĢĚǀĢĚŝĐĞ
KďƎĂĚŶşƐşŸEĞĚǀĢĚŝĐĞ
&ĂƌŶşĐŝǌsşƚŽĐŚŽǀĂĂǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͕͘
ϱ͘ϳ͘
ǇƌŝůŽŵĞƚŽĚĢũƐŬĄƉŽƵƛǀĞsşƚŽĐŚŽǀĢ͖ŵƓĞƐǀ͘ϭϬ͗ϬϬ
<ŽƐƚĞůƐǀ͘DŝĐŚĂĞůĂ
ŽďĞĐsşƚŽĐŚŽǀ͕ēůĞŶŽǀĠKƌůĂ
ϱ͘ϳ͘
dĂŶĞēŶşǌĄďĂǀĂƐĞƐŬƵƉŝŶŽƵƵďĞƌƐŬĄƓĞƐƚŬĂ
^,sşƚŽĐŚŽǀ
sǉůĞƚŝƓƚĢsşƚŽĐŚŽǀ
Z<ŵŽĚĞů͕
ϱ͘ʹϳ͘ϳ͘
sǉƐƚĂǀĂǎĞůĞǌŶŝēŶşĐŚŵŽĚĞůƽ
^ŽŬŽůŽǀŶĂEĞĚǀĢĚŝĐĞ
<ůƵďŵŽĚĞůĄƎƽǎĞůĞǌŶŝĐƌŶŽ/
sǉƐƚĂǀĂ͗<ŽƐƚĞůƐǀ͘DŝĐŚĂĞůĂǀĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝşĐŚ
ϱ͘Ͳϳ͘ϳ͘
KďĞĐsşƚŽĐŚŽǀ
<sşƚŽĐŚŽǀ
KďĞĐĞƌŶǀşƌ͕
ϱ͘ʹϳ͘ϳ͘
sǉƐƚĂǀĂƵŵĢůĞĐŬǉĐŚĨĂŶƚĂƐǇƉůĂƐƚŝŬ͖ϭϬ͗ϬϬͲϭϴ͗ϬϬ
KďĞĐŶşĚƽŵĞƌŶǀşƌ
&ĂŶƚĂƐǇŵƵǌĞƵŵĂŐĂůĞƌŝĞ
ϱ͘ʹϭϰ͘ϳ͘ ^ƚĂŶŝƐůĂǀĢůşŬ͗sǉƐƚĂǀĂŬϭϬϬ͘ŶĂƌŽǌĞŶŝŶĄŵ
DĢƐƚǇƐEĞĚǀĢĚŝĐĞ
ZĂĚŶŝĐĞEĞĚǀĢĚŝĐĞ
ϱ͘ʹϮϱ͘ϳ͘ sǉƐƚĂǀĂ͗KĚďĂƌĞǀƉŽǎĞůĞǌŽ
'ĂůĞƌŝĞŶĂĂŚŶĞĐŚsşƌ
'ĂůĞƌŝĞŶĂĂŚŶĞĐŚ
ϲ͘ϳ͘
ŝǀĂĚĞůŶşǀĞēĞƌŶĂĚĞŶƵ͗dƎŝŽƉĠƌŬǇ
ĞŶƚƌƵŵEŶW
ŝǀĂĚůŽĞǌĞ:ŵĠŶĂ
ϳ͘ʹϭϯ͘ϳ͘ dǉĚĞŶŶşƉŽďǇƚ^dK
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
ƌ͘DĄůŬŽǀĄ^dK
<ŽƐƚĞůƐǀ͘sĄĐůĂǀĂ
ϭϬ͘ʹϭϮ͘ϳ͘ >ĞƚŶşŬŽŶĐĞƌƚǇϮϬϭϵ͗<ŽŵŽƎŝŶŬĂƐŬǀĂƌƚĞƚĞŵ͖ϮϬ͘ϬϬ
ŬǀĂƌƚĞƚŽĂŽďĞĐhũēŽǀ
ǀŽůŶşŵĞƉş
ϭϮ͘ʹϭϯ͘ϳ͘ ůƵĞƐƚǇůĞƉƌŝŵĂĨĞƐƚ
aŝŬůƽǀŵůǉŶ
ǀŽůĞʹaŝŬůƽǀŵůǉŶ
WĂƌŬŵŝŶŝĂƚƵƌŶĂ
ϭϯ͘ϳ͘
sĞēĞƌŶşŬŽŶĐĞƌƚ͖Ϯϭ͗ϬϬ
ĂƉĞůůĂůĞŐƌŽ͕ŵĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵ
>ƵǎĄŶŬĄĐŚ
ϭϯ͘ϳ͘
ŝǀĂĚĞůŶşǀĞēĞƌŶĂĚĞŶƵ͗hƉŽŬŽũĞŶŬǇŶĢ
ĞŶƚƌƵŵEŶW
KĐŚŽƚ͘Ěŝǀ͘ƐƉŽůĞŬsşƎŝŶĂ
ϭϯ͘ϳ͘
KƐůĂǀĂϭϭϬůĞƚŽĚǌĂůŽǎĞŶşƓŬŽůǇ͖ϭϰ͗ϬϬ
^,>şƐŬŽǀĞĐ
EĄǀĞƐ>şƐŬŽǀĞĐ
ϭϱ͘ʹϭϵ͘ϳ͘ ^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽ&ďƌŽũŽǀŬĂƌŶŽhϭϲнhϭϳ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
&ďƌŽũŽǀŬĂƌŶŽ
ϭϵ͘ϳ͘
ǇƐƚƎŝĐŬĠůĠƚŽʹ&ŽůŬŽƵŶƚƌǇ͖ϭϴ͗ϬϬ
ŵĨŝƚĞĄƚƌŶĂŶĄŵĢƐƚş
ĂƉŶƵƚŽǌ͘Ɛ͘
ϭϵ͘ʹϮϮ͘ϳ͘ ^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽ&<D:ŝŚůĂǀĂ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
&<D:ŝŚůĂǀĂ
ϮϬ͘ϳ͘
ŝǀĂĚĞůŶşǀĞēĞƌŶĂĚĞŶƵ͗<ƵĚůŝēŬĂĂsŽǀĞƐ
KĐŚŽƚ͘Ěŝǀ͘aƚĢƉĄŶŽǀŶ͘^͘
ĞŶƚƌƵŵEŶW
ϮϬ͘ϳ͘
ZŽĐŬŶĂǀƐŝ͖ϭϴ͗ϬϬ
ĚĄŶŝĐĞ
ŶĞƚĂ^ŬĂůŶşŬŽǀĄĂWĞƚƌ^ŬĂůŶşŬ
^,ǀŽƎŝƓƚĢ
ϮϬ͘ϳ͘
dĂŶĞēŶşǌĄďĂǀĂʹǇƐƚƎŝĐĞŬĄŬĂƉĞůĂĂŶĚ͖ϮϬ͗ϬϬ
sǉůĞƚŝƓƚĢǀŽƎŝƓƚĢ

ϮϬ͘ʹϮϭ͘ϳ͘ ys͘ĨĞƐƚŝǀĂůƵŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽƓĞƌŵƵ
,ƌĂĚƵďƓƚĞũŶ
ϮϮ͘ʹϮϲ͘ϳ͘ ^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽ&ďƌŽũŽǀŬĂƌŶŽhϭϵ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
&ďƌŽũŽǀŬĂƌŶŽ
Ϯϲ͘ʹϮϳ͘ϳ͘ y///͘ƌŽēŶşŬĨĞƐƚŝǀĂůƵsşƌƐŬĠǀĂŶƵƚş
KďĞĐsşƌ
KďĞĐsşƌ
Ϯϲ͘ʹϮϴ͘ϳ͘ ĂůĞēşŶƐŬĄƉŽƵƛ
KďĞĐĂůĞēşŶ
KďĞĐĂůĞēşŶ
Ϯϳ͘ϳ͘
Ϯϳ͘ƌŽēŶşŬƚƌĂĚŝēŶşŚŽǇƐƚƎŝĐŬĠŚŽ^dZd>>h͖ϴ͗ϬϬ
&ŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶ
d:^ŽŬŽůǇƐƚƎŝĐĞ
Ϯϳ͘ϳ͘
ŵĞƌŝĐŬǉĚĞŶǀaŝŬůŽǀĢŵůǉŶƵ͖ϭϬ͗ϬϬ
ƌĞĄůaŝŬůƽǀŵůǉŶ
aŝŬůĂŶĚ
Ϯϳ͘ϳ͘ʹϮ͘ϴ͘ ^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşďĂĚŵŝŶƚŽŶŝƐƚƽ^ƌŶŽ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^ƌŶŽ
Ϯϴ͘ϳ͘
,ŝƐƚŽƌŝĐŬǉũĂƌŵĂƌŬĂŬŽŶĐĞƌƚŶĂŚƌĂĚĢ
KďĞĐĂůĞēşŶ
KďĞĐĂůĞēşŶ
Ϯϴ͘ϳ͘
ůĂǎŬŽǀƐŬĠǌĄǀŽĚǇƉƎĞƐƌǇďŶşŬ͖ϭϰ͗ϬϬ
h<ůĂǎŬŽǀ
^,ůĂǎŬŽǀ
ϯ͘ϴ͘
sĞůŬĄŽŚŸŽǀĄƐŚŽǁϮϬϭϵ͖ϭϬ͗ϬϬ
ƌĞĄůaŝŬůƽǀŵůǉŶ
aŝŬůĂŶĚ
ϯ͘ϴ͘
ǇƐƚƎŝĐŬĠůĠƚŽʹZĞǀŝǀĂů͖ϭϴ͗ϬϬ
ŵĨŝƚĞĄƚƌŶĂŶĄŵĢƐƚş
ĂƉŶƵƚŽǌ͘Ɛ͘
ϯ͘ʹϭϲ͘ϴ͘ ^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşƐƚŽůŶşĐŚƚĞŶŝƐƚƽ^ůĂǀŽũĞWƌĂŚĂ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^ůĂǀŽũWƌĂŚĂ
ϯ͘ʹϰ͘ϴ͘
ǇŬůŝƐƚŝĐŬǉĞƚĂƉŽǀǉǌĄǀŽĚʹsz^K/EϮϬϭϵ
ǇƐƚƎŝĐŬŽ
:͘WůŽĐĞŬ
ϰ͘ϴ͘
^ĞƚŬĄŶşƌŽĚĄŬƽŽďĐĞƌĂŶŝƓŽǀ
ƌĂŶŝƓŽǀ
^,ƌĂŶŝƓŽǀ
WŽƵƛŽǀĄǌĄďĂǀĂ
ϵ͘ϴ͘
sǉůĞƚŝƓƚĢƉŽĚ,ŽƌŽƵ
^,ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
y/s͘ŵĞŵŽƌŝĄů&ƌĂŶƚŝƓŬĂWƌŽƐĞĐŬĠŚŽƐĞŶ͖͘ϵ͗ϬϬʹϭϯ͗ϬϬ DĂƐĂƌǇŬŽǀŽŶĄŵ͘ŶW sĞƚĞƌĄŶddZŬůƵďǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
ČERVEN 2019
1.6. Barbora Killerová
Josef Pololánik
22.6. Hana Kašová
Ondřej Švára
Narození
DUBEN 2019
11.4. Sebas an Pelikán
15.4. Melissa Hofman
19.4. Nella Šerháková
24.4. Petr Hloušek
Jubilan
ČERVENEC 2019
Božena Štěpánková
Libuše Křenková
Pavel Chovan
Marie Ježová
Marie Sísová
Věra Javůrková
Bohumil Patloka
Marie Prosecká
Úmr
6.5. Libuše Pechová
11.5. Milan Trulík
14.5. Petr Zavadil
22.5. Marie Cinková
23.5. MVDr. Fran šek Zítka
24.5. Jan Zelený
28.5. Jindřich Zítka

91 let
90 let
89 let
87 let
86 let
85 let
75 let
70 let
75 let
66 let
96 let
74 let
67 let
86 let
65 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným,
známým i přátelům za hojnou
účast, projevy soustras
a kvě nové dary na pohřbu
pana Jindřicha ZÍTKY,
který se konal 1. 6. 2019.
Zvlášť děkujeme záchranné
službě v Bystřici n. P.
za účast, kvě nové dary,
projevenou soustrast
a slova útěchy.
Zarmoucená rodina Zítkova,
Marečkova a Muselíkova.

OPRAVTE SI V INFOROČENCE
Zubní ordinace MDDr. Kristýna Stará - změna ordinační doby od 1. 7. 2019
Po 7:30 – 8:30 akutní případy
8:30 – 12:00 pro objednané
Út 7:30 – 8:30 akutní případy
8:30 – 12:00 pro objednané
8:30 – 12:00
St 7:30 – 8:30 akutní případy
12:30 – 14:30 pro objednané
8:30 – 12:00 pro objednané
Čt 7:30 – 8:30 akutní případy
Pá ---------Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MUDr. Milena Vránová oznamuje, že z důvodu odchodu do
penze ukončí k 31. 8. 2019 provozování praxe. Z technických a
administra vních důvodů bude ordinace uzavřena od 22. 7. 2019.
Registrované pacienty přebírá do péče MDDr. Veronika Suchá.
Objednávat se můžete v době od 7:00 do 12:00 na tel.: 735 047 388
od 15. 8. 2019.
Boles vé případy ošetří přítomní lékaři.
Děkujeme za pochopení.
3. strana

ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Z rady města
I když to podle programu nevypadalo, nakonec patřila rada města
konaná dne 28. 5. 2019 k těm časově
nejdelším. Rada nejdříve schválila
poskytnu daru ve výši 2 500,- Kč
Nadačnímu fondu Vrba, který
poskytuje prak ckou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi.
Následovalo hlasování o odměnách
ředitelů škol a školských zařízení a na
to navázala informace Domu dě a
mládeže o schválení dotace ve výši
142 877 Kč na vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušenos ,
zapojení odborníků z praxe do
vzdělávání a na projektové dny.
Poté následovaly informace inves ční o procesu ﬁnancování, které
se týkaly opěrné zdi na ulici Zahradní
a mlatové cesty před centrálním

dětským hřištěm. Dále David Starý
z odboru správy majetku a inves c
informoval radní, že proběhlo poptávkové řízení na rekonstrukci elektrických rozvodů na MŠ Čtyřlístek, kdy
rada schválila smlouvu o dílo s ﬁrmou
Milan Havel na částku 1 438 496,Kč vč. DPH. Rada dále schválila na
základě výběrového řízení smlouvu
o dílo s ﬁrmou SPH stavby na vybudování chodníku, autobusové zastávky a lávky přes řeku Bystřici, provedení dešťové kanalizace, veřejného
osvětlení, metropolitní sítě a rozhlasu,
vše v ulici Pod Horou v částce 8,5 mil.
Kč bez DPH. Rekonstrukci splaškové
kanalizace a vodovodu v téže ulici řeší
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.
Dále byl rozdělen grant na údržbu
majetku, který získal Junák – Český

skaut na opravu stanů a srubu Pod
Horou, Český zahrádkářský svaz ZO 1
na výměnu potrubí zavlažovacího systému v kolonii Pod Horou a na údržbu
cest, Tenisový klub na údržbu povrchů
tenisových kurtů a fotbalový klub na
nátěr a údržbu tribuny, opravu oplocení a sekačky.
Potom následovala ekonomická
část rady, kdy byly postupně schvalovány účetní závěrky a výsledky
hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, dále rada
doporučila zastupitelstvu ke schválení
účetní závěrku města a závěrečný
účet města. Byla schválena výzva
na podávání Žádos o poskytnu
půjčky z Fondu rozvoje bydlení a
probírala se s novým jednatelem
Ing. Tomášem Krejčím účetní závěrka

Ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva města proběhlo za velkého parna ve
středu 12. června. Vedoucí odboru
správy majetku a inves c Ing. Aleš
Sitař předložil svoji obvyklou zprávu o inves cích, kde zastupitele
informoval o dokončených a proﬁnancovaných stavebních akcích:
kanalizace Domanínek, křižovatka
Zahradní – Rudolfa Vaška – Malá
branka, etapa opěrná zeď, vodovod
Na Pile. Poté informoval, v jaké fázi
rozpracovanos jsou tyto akce: cyklostezka do Domanína, chodník Vírská – Pod Horou, rozšíření hřbitova,
rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici Rudolfa Vaška, modernizace domu na Masarykově náměs
čp. 15 a o rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v MŠ Čtyřlístek.
Dále informoval o ﬁnančních tocích
při akci Bezbariérovost ZŠ TGM, na
kterou město získalo dotaci.
V sekci majetkových převodů
představil Ing. Buchta celkem osm
majetkových převodů. Dále podal
informaci o vývoji smluvního vztahu s ﬁrmou Senior Domy Pohoda,

kdy 31. 10. 2018 uzavřelo město
kupní smlouvu na prodej pozemku s ﬁrmou Senior Domy Pohoda
Bystřice nad Pernštejnem za účelem výstavby Domova pro seniory
a domova se zvláštním režimem.
Současně byla uzavřena smlouva
o budoucí spolupráci, která řešila
budoucí provozní náklady. Vzhledem k tomu, že ﬁrma neuhradila
kupní cenu a navíc není zcela jasné
ﬁnancování budoucího provozu,
bylo dohodnuto, že město ukončí
smluvní vztahy Dohodou o zrušení
Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva a Smlouvy o budoucí
spolupráci. U tohoto bodu proběhla mezi zastupiteli živá debata,
neboť stavba domu pro seniory je
prioritou všech zastupitelů, bylo
dohodnuto, že na zářijovém zastupitelstvu bude představeno, jaké
budou další kroky.
Finále zastupitelstva bylo zcela
v režii Ing. Jany Jurošové, vedoucí
odboru ﬁnancí, s její širokou sekcí
ekonomickou. Nejdříve představila
dodatek ke smlouvě o úvěru – akce

proﬁnancování rekonstrukce bytových domů na sídliš II, kde přítomné zasvě la do problema ky měsíční sazby PRIBOR. Poté se věnovala účetní závěrce města, na kterou navázal zlatý hřeb odpoledne,
kterým byl závěrečný účet města.
Z něj vyplynulo, že městské ﬁnance jsou v dobré kondici a v záloze
na účtech má město 132 miliónů
korun. Dále zastupitelstvo schválilo
provádění úprav rozpočtu v souvislos s prováděním e-Tradingových
operací, což by mělo vést k lepšímu
zhodnocování volných prostředků.
Ing. Jurošová přednesla návrh na
změnu splátkového kalendáře pro
ﬁrmu Eden Centre s.r.o. a v posledním bodě navrhla revitalizaci rentgenu na poliklinice ve výši 2,5 mil.
Kč, aby byl ve městě zachován vysoký standard zdravotní péče, což
zastupitelstvo schválilo.
Zápis ze zastupitelstva naleznete na
webových stránkách města:
https://www.bystricenp.cz/
usneseni-zastupitelstva
-red-

Vážení...

(Pokračování ze str. 1)
Podklady pro Wellness je třeba
rozpracovat a určit ﬁnanční rozsah
tohoto záměru. V souvislos s ním
by se mělo řešit zázemí fotbalistů,
protože nynější společné se Sporthotelem není ideální.
Sokolovna a kulturní dům jsou dle
zastupitelů asi největší neznámou. Pro
sokolovnu je třeba primárně nalézt
využi . O tom, zda bude budova zachována, může rozhodnout i možnost
získání dotace na její opravu. Kulturní
dům by si měl zanechat svou tvář, ale
renovace je neodkladná. Jako nejžhavější problém je v kulturním domě
vnímána elektroinstalace, jejíž oprava
se stane v nejbližší době nutnos . U
Edenu pak všichni chápeme, že jeho
atrak vnos a dalšímu rozvoji prospěje jednoznačně vybudování ubytovací
kapacity.
Vedení města tedy pokračuje v práci
na postavení domu pro seniory, i když
nyní se bude ubírat nejspíše jiným
směrem. Je možné, že město vstoupí
do tohoto projektu velkým ﬁnančním
podílem. Byla vytvořena komise, která připraví pro zářijové zastupitelstvo
podklady pro novou realizaci této stavby. Budeme tedy dále rozvíjet Bystřici
tak, aby život zde byl příjemnějším.
Vedení Města Bystřice n. P.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Je stále s námi. Není dne, abychom
si nevzpomněli na naši manželku,
maminku, babičku a tchýni, paní
Kamilu ĎUROŠKOVOU.
Odešla 1. října 2017.

Dne 29. 7. 2019 uplyne
40 let od úmr
pana Josefa SEDLÁČKA,
ředitele ZŠ v Bystřici
a Rovečném.

Dne 14. 7. 2019 uplyne 1 rok,
co nás opus la milovaná
manželka, maminka a babička
paní Růženka HOMOLKOVÁ.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi. Děkujeme. Manžel Štěpán Ďuroška,
dcera Hana Dobiášová, vnuk Václav Dobiáš, zeť Fran šek Zounek.

S láskou vzpomínají manželka
Zdeňka a dcery Eva
a Zdeňka s rodinami.

S láskou vzpomínají manžel,
synové s rodinami
a sourozenci.
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společnos Eden centre s. r. o. Dobrou zprávou bylo přiklepnu dotací
od Kraje Vysočina, konkrétně na
opravu dvoukřídlých vstupních dveří
do muzea ve výši 75 s. Kč, a na restaurování sloupu Panny Marie ve
výši 280 s. Kč. Posledním bodem
bylo schválení dodavatele nového
dopravního automobilu pro SDH
Bystřice nad Pernštejnem KOPECKÝ,
s. r. o., jehož nabídková cena v Kč
s DPH činila 1 038 180,- Kč.
Zápis z rady naleznete na webových
stránkách města: h ps://www.bystricenp.cz/rada.
-red-

Dne 20. 6. 2019 uplynul
1 rok, kdy nás nečekaně
opus l milovaný ta nek
a dědeček,
pan Josef NEDOMA.

S láskou vzpomíná rodina.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA

Příprava
výstavby op cké sítě
po městě – prosba o
součinnost občanů
Op cká síť je moderní forma telekomunikační infrastruktury, která je do budoucna nezbytná pro rychlý a spolehlivý
přístup k internetu a ke všem službám,
které se v internetovém prostředí nabízejí a v budoucnu nabízet budou (např.
televize ve vysokém rozlišení a spousta
dalších). Rada města schválila plán přivést op ckou přípojku do každého bytového a obytného domu na území města
v období let 2020 až 2025. Tato doba se
na první pohled možná zdá dlouhá, ale
jedná se cca 2 síce přípojek a hlavně
mnoho kilometrů op ckých tras, které
je potřeba uložit v jednotlivých ulicích a
částech města do země.
Prvním krokem před zahájením stavby sítě je její naprojektování. A protože
op ckou přípojku je nutno dovést vždy
až ke vstupu do domu, neobejdeme
se v této fázi bez součinnos s Vámi,
občany města – majiteli napojovaných
rodinných domů. V druhé polovině
roku budeme postupně řešit jednu ulici
po druhé a v nich vždy pečlivě dům od
domu tak, abychom na konci roku měli
projekt přípojek pro celé město s výjimkou místních čás , které budeme řešit
jindy a jinak.
Máme představu takovou, že v dané
ulici nejdříve rozdáme do schránek krátký informační dopis a poté vyrazíme my,
zaměstnanci městského úřadu, dům od
domu a v každém z nich projednáme
s majitelem domu a zakreslíme do plánku
vedení zemní přípojky do domu tak, aby
přípojka prošla op málně po soukromém pozemku před domem a vstoupila
do domu v nejvhodnějším místě. Současně budeme zjišťovat předběžný ale
pokud možno co nejzávaznější zájem či
nezájem majitele domu přípojku zřídit.
Rozhodnu m Rady města je stanoveno, že zřízení přípojky bude zpoplatněno
paušální částkou (připojovacím poplatkem) 3 s. Kč bez ohledu na délku či složitost přípojky. Úhradu poplatku plánujeme až před vlastní stavbou, nyní se spokojíme se slovním ale pokud možno odpovědným vyjádřením zájmu. Druhá zásadní informace je ta, že při stavbě chceme
(a to je jistě pochopitelné) začít od těch
ulic, kde bude počet zájemců největší.
Shrnu na závěr. Během druhé poloviny tohoto roku očekávejte ve schránce informační dopis na téma stavby
op ckých telekomunikačních přípojek.
Na jeho základě Vás pak navš ví úředníci našeho inves čního odboru nebo
si s Vámi po výměně kontaktů domluví
individuální schůzku. Během ní společně
naplánujete trasu op cké přípojky až
k Vám do domu a Vy se vyjádříte v tom
smyslu, jak moc a jak brzy o vybudování
přípojky stojíte. Uvedené se týká pouze
samotného města Bystřice, op cké sítě
v místních částech budeme řešit samostatně, a proto také obyvatele místních
čás samostatně oslovíme.
Aleš Sitař
Odbor správy majetku a inves c
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Bystřici
Ve dnech 24. a 25. května
2019 proběhly volby do Evropského parlamentu, kterých se
zúčastnilo rekordních 40 polických stran, poli ckých hnu a
koalic. V Bystřici byla téměř 26 %
volební účast, kdy bylo odevzdáno 1733 obálek, z kterých bylo
1718 platných hlasů. Nejvíce
hlasů, 434, což činí 25,26 %,
získalo ANO 2011, na druhém
místě se umís la Česká pirátská
strana s 202 hlasy (11,75 %),
tře byla KDU-ČSL – 201 hlasů
(11,69 %), dále SPD – 163 hlasů
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(9,48 %), KSČM – 152 hlasů (8,84
%) a na dělené šesté pozici se shodnými 136 hlasy se umís la ČSSD a
ODS (7,91 %). Celkem osm stran ne-

dostalo ani hlas, např. NE-VOLIM.CZ,
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud., TVŮJ
KANDIDÁT či PRVNÍ REPUBLIKA.

Republikově se nad magických 5 % dostalo sedm subjektů při volební
účas 28,72 %:
1. ANO 2011, 21,18 %, 502 343 hlasů, 6 mandátů
2. ODS, 14,54 %, 344 885 hlasů, 4 mandáty
3. Česká pirátská strana, 13,95 %, 330 844 hlasů, 3 mandáty
4. STAN + TOP 09, 11,65 %, 276 220, 3 mandáty
5. SPD, 9,14 %, 216 718 hlasů, 2 mandáty
6. KDU-ČSL, 7,24 %, 171 723 hlasů, 2 mandáty
7. KSČM, 6,94 %, 164 624 hlasů, 1 mandát
-red5. strana
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Pohádkový les Domanín

Rekord v počtu malých návštěvníků na již 10. ročníku Pohádkového lesa v Domaníně byl překonán.
Přivítali jsme 451 dě nadšených
do plnění úkolů u jednotlivých pohádkových bytos . A s nimi se přišlo
podívat o něco málo více dospěláků
jako jejich doprovod (na některých
stanoviš ch i oni statečně plnili

úkoly). Vše probíhalo za krásného
slunečného počasí v sobotu 9. června 2019. Na stanoviš ch postavy
z pohádek vyzkoušely dovednost,
zručnost a také znalos pohádek
u dě – například přebíraly hrách a
čočku u Popelky, vyzkoušely si střelbu z luku, uvařily s Pejskem a Kočičkou dort, skotačily s postavičkami

Teletubbies. Na všech 15 stanovišch jsme viděli rozzářená očka dě
a jejich radost ze splněných úkolů.
Odměnou jim byl na konci balíček
sladkos . Protože to byl jubilejní
10. ročník, odnesly si dě spolu
se zážitky také malou medaili jako
vzpomínku na prožité odpoledne
plné pohádek. Volné chvíle před

0ČVWR%\VWĜLFHQDG3HUQãWHMQHPD0LNURUHJLRQ%\VWĜLFNR9iVVUGHþQČ]YRX
QDYêVWDYXY\EUDQêFKSUDFtGČWVNpPH]LQiURGQtXPČOHFNpVRXWČåH

vstupem či po vstupu do lesa dě
strávily s divadlem Netratrdlo, které
si připravilo pro dě vystoupení Koš pohádek.
Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na přípravě tohoto
krásného odpoledne.
Lenka Pečinková, Laďka Sitařová
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Navš víte-li při prázdninových cestách Prahu, přijďte se
podívat i do Jindřišské věže!
6. strana
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Pokud se zeptáte ve svém okolí jestli někdo zná lezce z Bystřice, tak většina řekne že o nich neslyšela, menší část si vzpomene že něco slyšela, ale málokdo
si uvědomuje že většina našich obyvatel – především pak rodiče dě se s nimi několikrát určitě potkaly. Každý si vzpomene, že na většině akcí pro veřejnost
pořádaných Kulturním domem a městem patří k tradičním atrakcím skákací hrad a lezecká stěna. Právě o provoz lezecké stěny se členové spolku „ HO Lezci
z Vysočiny “ starají a tak nezištně rozdávají radost ostatním na úkor svého volného času a že těch akcí není málo. Bez zbytečné samochvály a možná trochu
nedoceněny rozdávají již několik let radost ostatním. Rád bych jim alespoň touto cestou poděkoval za nás ostatní pasivní účastníky a popřál mnoho hezkých
zážitků. Možná že i Vás zaujme jejich činnost a přidáte se.
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
Za spolkovou komisi Petr Hanzlík

HO Lezci z Vysočiny, z.s.
V odkazu na známou píseň Ivana Mládka by se dalo říci, že sdružujeme lezce, lezkyně a lezčata
a naším cílem je lezení po skalách a
horách. Pravda je to pouze z poloviny. Naše ak vity jsou sice více zaměřeny na pobyt v přírodě a lezení
či chození po skalách, horách a kopcích, ale přes zimu častěji trénujeme
v bystřické hale. Na zdejší umělé lezecké stěně sbíráme síly a zkušenos, pilujeme lezeckou techniku nebo
se věnujeme metodické přípravě.
Vraťme se ovšem na začátek.
Oddíl, dnes spolek, vznikl v roce 2006
jako občanské sdružení spontánním
nápadem tří kamarádů, kteří měli rádi
lezení a o svou radost se chtěli podělit s okolím. V prvních letech jsme se
rozrostli jen na šest členů, ale co nám
chybělo v šířce oddílové základny, vyvážily počáteční nadšení a snaha něco
dělat. Pár nápadů nebo akcí, které
jsme tehdy vymysleli, jsou ostatně
živé dodnes. Lezecký kroužek, tedy
oﬁciálně Kurz lezení na umělé stěně
pro veřejnost, kde se mohly dě od
šes let učit základům lezení. Ten se
zrodil zároveň s oddílem a postupně
jsme kromě dě a mládeže začali učit
i dospělé. Od začátku prošlo našima

rukama mnoho dě i dospělých a
mnozí u tohoto sportu zůstali. Dnes
jsou nejen zdatnými lezci, ale i pevnou
součás spolku. V kroužku se v posledních letech každoročně staráme o
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deset až patnáct členů. Ti se při setkávání na umělé stěně učí nejen lezecké
teorii, zdravovědě nebo zásadám pobytu v přírodě, ale získávají i fyzickou
zdatnost. Ukončení kurzu tradičně
korunuje výlet do skal, na který zveme
nejen rodiče dě , ale také příznivce
našeho spolku.
Jelikož v Bystřici žádný jiný lezecký
spolek nebyl, tak jsme se hned v začátcích začali starat o umělou lezeckou
stěnu ve sportovní hale, která patří
Areálu sportu a kultury s.r.o. Pořádáme Dny otevřených dveří pro širokou
(nelezeckou) veřejnost při různých
příležitostech, přestavujeme lezecké
cesty tak, aby stěna byla zajímavá i
pro pravidelné návštěvníky, snažíme
se provádět dohled a údržbu. Naši
instruktoři jsou využíváni při zajišťování závodů ve sportovním lezení nebo
jsou k dispozici v případě zájmu o lezení skupin či jednotlivců, kteří do Bystřice přijeli například na soustředění.
Spolupracujeme také s Městským
úřadem i Kulturním domem v Bystřici
nad Pern. Pomáháme zajišťovat zajímavý program při oslavě Dne dě ,
kde naše „atrakce“ vždy slaví úspěch.
Společně s MěÚ pořádáme dvoudenní Mezinárodní fes val outdoorových
ﬁlmů. Tento fes val přiváží do města
nejen promítání ﬁlmů, ale také besedy s nadšenci ze světa adrenalinových
a neobvyklých sportů. Zábavu pro dě
i dospělé zajišťujeme i na akcích jiných

subjektů, například MAJÁLES ZUBŘÍ
ZEMĚ, který pořádá VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. nebo PELÍŠEK-FEST pořádaný
spolkem Zapnuto Bystřice z.s.
Jak bylo výše zmíněno, umělá stěna je pro nás útočištěm hlavně v nepříznivém počasí. Jakmile se trochu
oteplí a roztaje sníh, na umělé stěně
se zdržujeme méně a méně. V pracovním týdnu u káme hlavně do
skal Žďárských vrchů, které máme za
rohem. Několikrát za rok vyrážíme
do skal a hor nejen na území ČR, ale
také v rámci Evropy nebo Jižní Ameriky. Takto pravidelně navštěvujeme
nejen slovenské Tatry nebo rakouské
Alpy. Naši členové vyrazili za lezením i
do Španělska, Itálie, Chorvatska nebo
Švýcarska. Ze vzdálenějších a zajímavých des nací lze zmínit lezení v Peru
nebo na Sicílii.
Z původních tří nás je dnes třicet
pět, náš spolek je již dlouho součás
Českého horolezeckého svazu a za
těch 13 let se mnohé změnilo. Opus lo nás pár zakládajících členů, někteří
malinko zestárli, máme proškolené instruktory. Co se nezměnilo, je čas strávený ve skalách a chuť něco dělat nejen pro sebe, ale také pro dě , mládež
i dospělé. Pokud vás láká život na laně
nebo si chcete lezení jenom osahat,
nebojte se a přijďte. Podrobnější informace i kontakty, stejně jako fotky a
články z našich akcí najdete na našich
stránkách www.lezcizvysociny.net.
7. strana
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Hurá do Anglie!
Návštěvu Anglie v prvním červnovém týdnu neplánoval pouze Donald Trump, ale i žáci 8. a 9.
ročníků naší školy. Všichni jsme jistě
ocenili krásu Londýna, který byl
slavnostnější o probíhající přípravy
na oslavu královniných narozenin.
Svůj šes denní pobyt jsme si vychutnali plnými doušky. V Londýně jsme
viděli korunovační klenoty v Toweru,
popovídali si s beefeatery, vyfo li se
s královskou rodinou - byť jen voskovou, střídání stráží u Buckinghamského paláce i krásy okolních parků.
Příjemným osvěžením bylo přihlížení
činnos pouličních umělců na londýnských náměs ch. Britskou metropoli
jsme měli možnost vidět nejen z ptačí

perspek vy na London Eye, ale křížem
krážem prozkoumat podzemí londýnského metra, pěší tunel pod Temží,
mosty vedoucí přes a třešničkou na
dortu byla hodinová plavba lodí po
Temži. Anglie ale není jen Londýn.
Naše cesty vedly i na jihovýchodní
pobřeží a na hrad Windsor. Během
našeho pobytu jsme se důvěrně
seznámili s vrtochy anglického počasí.
Skutečný vhled do života běžných
Angličanů jsme získali při ubytování
v rodinách. Okusili jsme britskou stravu a mohli porovnat naše zvyky i styl
života s obyvateli této ostrovní země.
Nezbývá než dodat - zájezd se
skutečně vydařil!
R. Hanychová, Z. Šilhánová
ZŠ TGM

Globe Games s Maxipsem Fíkem
Dne 30. 5. 2019 jsme se vypravily
do Kadaně na již 22. ročník Globe
Games. Po sedmi hodinách jízdy
jsme stanuly před budovou kadaňského gymnázia, které se pro tento
rok stalo hos telskou školou. Město
Kadaň se pyšní několika NEJ, např.
se zde nachází NEJužší ulička v ČR,
která v některých místech měří
pouhých 66 cm, dále mají NEJvětšího psa (možná i na světě), Maxipsa
Fíka, jehož zrod byl právě v Kadani,
a stal se tak maskotem pro letošní
ročník Globe Games.
Pod taktovkou paní učitelky Mgr.
Lucie Kotoučkové jsme vystoupily
před ostatními školami a před porotou s prezentací „Drsná, ale krásná
Vysočina.“ V našem badatelském
kroužku jsme se věnovaly porovnávání srážek a teplot na Bystřicku za
uplynulých dvacet let a zjis ly jsme,
že srážek výrazně ubývá, teplota
se mírně zvyšuje a patříme spíše
k sušším oblastem. Všechny tyto
informace i celou naši prezentaci
můžete zhlédnout na stránkách naší
školy. Mimo přednášení našeho bádání jsme se také podívaly do Karlových Varů na Ma oniho pramen
a muzem, v rámci terénní hry jsme
podnikly túru na jednu z největších
stolových hor Úhošť, kde se nachází
spousta botanických skvostů a zpříjemnily si odpoledne minigolfem a
vycházkou k fran škánskému kláš8. strana

teru. Domů jsme se vrá ly 2. června
plné nových dojmů, zážitků, zkušenos a inspirace. Letošní Globe Games byly opět vydařené.
Tímto bych chtěla poděkovat
paní učitelce za odvahu s námi jet a
za chuť a čas věnovaný přípravám.
Samozřejmě musím také poděkovat vedení školy, bez něj bychom se
nikam nepodívaly a nezažily nová
dobrodružství. Další dík patří také
mým parťačkám Ivetě Machové,
Valentýně Balievové, které mne
dlouhá léta na Globe Games doprovázely a jako „deváťačky“ jsme se
musely s mto projektem letos rozloučit. Své zkušenos jsme předaly
Elišce Svobodové, která Globe Games zažila poprvé na vlastní kůži a
doufáme, že ji a další nástupce bude
Globe bavit stejně jako nás!
Nancy Balievová, žákyně 9.B
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dějepisná exkurze do Polska
Po dvou letech naše škola T. G.
Masaryka opět vyrazila k našim
severním sousedům, aby osmým
a devátým ročníkům připomněla
hrůzy druhé světové války. V letošním roce naše řady rozšířila i ZŠ
a MŠ Strážek, a tak byla možnost
poznat i nové přespolní spolužáky.
Autobus vírského přepravce
pana Šauera nás bezpečně dovezl
do cíle naší cesty. První zastávku
jsme tradičně udělali ve vyhlazovacím táboře Osvě m (Auswitch
– Birkenau). Počasí nebylo příliš
příznivé. Díky němu nás ale paní
průvodkyně vzala do budov, kam se
při běžných prohlídkách žáci nepodívají. S hlubokým zármutkem jsme

procházeli místy, která pamatují holocaust a vyhlazování „nepohodlné“
lidské rasy.
Druhou zastávkou bylo historické
město Krakov. Nepřetržitý liják
způsobil, že se musela poupravit
naše poznávací trasa. Navš vili jsme
královské sídlo Wawel a vyslechli
zajímavé historky ze života polských
panovníků. Naše kroky nás následně
zavedly až na krakovské náměs ,
kde dě dostaly zasloužené volno.
Zpáteční cesta proběhla v klidném a přátelském duchu. Děkujeme
cestovní kanceláři paní Dity Kaňkové
za zprostředkování celé akce.
Marie Nebolová, ZŠ TGM

MALÍ PODNIKATELÉ USKUTEČNILI
SVŮJ SEN
Procházka historickou čás Brna
s možnos vyhlídky ze Staré radnice, týmová akční hra v tak cké aréně, řádění v hale plné atrakcí, skákání na trampolínách až do půlnoci,
zkouška mrštnos na horolezecké
stěně, tanec na opravdové světelné
diskotéce s popcornovou mňamkou nebo adrenalinové dobrodružství během noční hry. Jistě budete
souhlasit, tohle se během dvou
školních dnů poštěs málokomu.
Jelikož naše škola nabízí nejen základní vzdělání, ale i všeobecný
rozhled a zážitky, je pochopitelné,
že právě takové ak vity se staly
součás školního výletu 5.B ZŠ Nádražní do Brna. Vše bylo umocněno faktem, že nikdo z dě nemusel pla t ani korunu, protože si na
celý výlet vydělaly během projektu

České spořitelny Abeceda peněz,
který vyvrcholil prodejním jarmarkem v polovině dubna. Výdělek
byl rekordní, činil přes 30 000 Kč.
Moc nás těšilo, že jsme mohli díky
tomu přispět i zdravotně znevýhodněným dětem v našem městě
na prázdninový výlet do Dinoparku. Usměváčci, děkujeme za spolupráci a užijte si prázdniny naplno!
Celý projekt, kterým jsme během
tohoto polole procházeli, byl pro
všechny zúčastněné velkým zážitkem. Odnášíme si zkušenos a
spoustu vědomos nejen ze světa
ﬁnancí. Naučili jsme se podnikat
a hospodařit s penězi, podařilo se
nám poznat sami sebe, spolupracovat jako tým, jako jedna ﬁrma. Byla
to zajímavá práce a bylo to prima!
Ludmila Chudobová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLNÍ VÝLET – MORAVSKÝ KRAS
Konec školního roku je vždy spjat
s výletem. Letos se naše škola 13. 6.
vydala do nádherného Moravského
krasu na Blanensku.
Celodenní program jsme zahájili
návštěvou Kateřinské jeskyně, která se nachází na začátku Suchého
žlebu, asi 500 metrů od Skalního
mlýna. Vchod do jeskyně tvoří
go cký portál a potom následuje
Hlavní dóm, který vyniká výbornou
akus kou, což jsme mohli prožít na
vlastní kůži. Konají se zde celoročně hudební koncerty. Zaujaly nás
především několik metrů vysoké
hůlkové stalagmity. Jeskyně byla
též nalezištěm kos pleistocénních
zvířat, především medvědů. Po
prohlídce jsme cestovali vláčkem
a lanovkou a byl to pro žáky nezapomenutelný zážitek. Po skvělém obědě následovala prohlídka
Domu přírody s interak vní vnitřní a venkovní expozicí, kde si žáci
zahráli různé hry a slyšeli spoustu
zajímavých informací. Mohli se
tak ak vně zapojit do poznávání a
objevování zdejší krajiny. Na závěr
výletu jsme se podívali na 3D ﬁlm.
Byl to skvěle prožitý den a rádi se
do Moravského krasu opět někdy
podíváme.
Anna Tomanová, učitelka
ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106

Úterní dopoledne s MŠ Pohádka
V úterý 14. 5. 2019 nás v 9:30 navš vila místní Mateřská škola Pohádka.
Připravili jsme si pro ně ukázku Canisterapie. Program trval zhruba hodinu
a paní Marie Beránková ze společnos Cantes z. p. s. se svými dvěma psy
předvedla polohování klientů, aportaci a posunkové pokyny pro psy. Dě si
vše prak cky vyzkoušely a předaly dar paní Beránkové, který vyrobily. Ukázkové hodiny se zúčastnila i PhDr. Drahomíra Lukšová, která je opatrovníkem
několika naších klientů. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se opět příště.
Alexandra Ostrá,
sociální pracovnice a vedoucí domácnos



'ĤPGČWtDPOiGHåH%\VWĜLFHQDG3HUQãWHMQHP


92/1È0Ë67$
90ċ676.é&+7È%25(&+



,WXUQXV 

Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
hledá na letní tábor v Jedově

KUCHAŘKU/KUCHAŘE
-

v termínu 10. - 17. 8. 2019

-

vaření pro cca 25 osob

-

dobré ﬁnanční ohodnocení

-

sehraný kolek v

Info na telefonu 605 152 210

± YãHREHFQê



.þ .þ 

,,,WXUQXV
±±YãHREHFQê 
.þ .þ 










,9WXUQXV
±±VDQJOLþWLQRX
.þ
SURJUDPMDNRYãHREHFQêMHQNRPXQLNDFHYDQJOLþWLQČ
DVHVWXGHQW\]SURJUDPX(UDVPXV 











9]iYRUNiFKMVRXFHQ\SURGČWLNWHUpQHQDYãWČYXMtåiGQêNURXåHNY''0
9FHQČMH]DKUQXWREČGSLWQêUHåLPDGUREQpYêGDMH XYêWYDUQpKRWiERUDMH
]DSRþWHQDVSRWĜHEDPDWHULiOX 
3URJUDPYåG\RGGRKRGLQ SRGOH]DPČĜHQtWiERUD±KU\VRXWČåH
Y\FKi]N\QiYãWČYDNRXSDOLãWČ« 
7iERUVHQHEXGHNRQDWMHVWOLåHQHEXGHSĜLKOiãHQRPLQGČWt
3ĜLKOiãNDDSODWEDMHWĜHEDQHMSR]GČMLYHþWYUWHNSĜHG]DþiWNHPWXUQXVX
þ~þWX 
3ĜLKOiãN\DEOLåãtLQIRUPDFH]tVNiWHYNDQFHOiĜL''0QHERQDWHOHIRQX
HPDLOGGPE\QS#VH]QDPF]

ZZZGGPE\VWULFHZHEQRGHF]

Novinky TIC
Na novou turis ckou
sezónu jsme pro návštěvníky našeho kraje připravili nové letáky. Zastavte
se pro Krásy a zajímavosna Bystřicku, nové letáky obcí Horní Rožínka,
Nyklovice a Bohuňov a
nebo pro novou trhací
mapu, která vás provede
nejbližším okolím i samotným městem. Další
letáky, na kterých se pracuje, Vám představíme
příště.
-redZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás v příš ch číslech provede pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs jsou
zaznamenány již v 16. stole za pánů z Pernštejna. Dr vá většina pochází z konce 19. a začátku 20. stole . Tiskem vycházely již za první republiky (Kalábovy
pověs ) a většinu z nich máme uchovánu v pozůstalos bystřického písmáka pana Josefa Pavelky. Pan Pavelka pověs poc vě zaznamenal, tak jak je slyšel
a Vy je budete moci číst v lidovém nářečí. Každá pověst bude označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl.

POVĚST O ZLÉM POJEZDNÉM
Ešče za roboty bejval na Rožince nějakej pojeznej a ten byl na robotný lidi
moc zlej. I drábi se ho báli. Dyš umřel a vezli ho do Zvole na krchof pochovat,
tak se jeden co byl na funusi, z pul cesty vrá l pro cosi spátky na zámek.
Jak vešel do pojezdnyho kanceláře tak ho nad tým co viděl vobešla taková
hrůza, že zvostal celej bez sebe. Von vám ten pojeznej seděl za tym stolem,
co sedával za živa a psal.
Tu zapoměl ten, co tam měl pro cosi jít co vlastně chce, vyletěl ven a u kal
ke Zvoli. Tam uš měli truhlu s neboščíkem v kostele na márách a panáček nad
ním vodbejval pohřební ceremonije. Z kostela ho vynesli jako jiný neboščíky
na krchof a po vejkropu spus li do hrobu a zaházeli hlinou. Pojeznej neměl
ale po smr v hrobě pokoj. Často ho lidi viděli vo půlnoci jezdit v černým
kočáře s černejma konima jedným tryskem vod Rožinky ke Zvoli a rovnou na
krchof. Daleko široko se vo tom vykládalo a lidi se potom báli chodit v noci
přes les. Dlouho se radili v zámku, i lidi mysleli všelisco, až pak přivezli z Brna
kata a v noci vykopali truhlu s neboščíkem a vodňali z ní víko. Potom vzal
kat meč, co měl na popravování, přivezl ho sebou-a uťal pojeznýmu hlavu.
Potom zas dali na truhlu víko, falář ju znova vykropil jako vo funusi a zas ju
spus li do hrobu a zaházeli. Protože si pojeznej za živa zasloužil dostat se do
ruky katovi za to co ďál s robotným lidem, měl teprv v hrobě pokoj a vícekrát

nestrašil. (Podle vypravování Ludvíka Chalupy narozeného 1889 ve Zvoli, tak
jak slýchal od svého nevlastního otce narozeného 1849. Zapsal Josef Pavelka, z rukopisné sbírky bájí, pověs a lidových vyprávění na Bystřicku)

SEDM BRATŘÍ
Nad korytem řeky Svratky, dnes nad hrází přehrady u Víru, mezi obcemi
Korouhvicí a Hlubokým je kopec kterému se říká Kříb. Podle někdejšího majitele Bednářův kříb. Zde se za dávných dob dolovala prý železná ruda. Není
na tom nic zvláštního, neboť nedaleko, jako v celém poříčí Svratky v tomto
okolí bývaly hamry, později proměněné v mlýny, přádelny, tkalcovny apod.
Zde prý bývaly velké štoly a naposled prý v nich pracovali nějaký otec se svými sedmi syny. Když prý tak jednou pracovali v podzemí a táhlo se poledne
tu otec zde syny nechal a šel koupi něco k obědu. Zdržel se déle v hospodě
a když přišel v místa štol uviděl strašnou spoušť. Štoly byly propadlé, zasypány a v nich zahynulo všech sedm bratří. Otec u kal do vesnice, přiběhlo
mnoho lidí, všichni jich litovali ale marná byla jakákoliv záchrana. Od té doby
se zde ruda nedobývá a zůstala jen pověst.
(Podle Antonína Havla narozeného 1914 jak slýchal od dědouška Straky.
Zapsal Josef Pavelka 1957 v Bystřici n. P.)

Kříž tak trochu jiný

Do obce Vítochov nastoupil v roce
1874 na místo učitele Josef Votava. Po
nástupu se ujal také funkce varhaníka
v místním kostele. Rozhořčeně tehdy
napsal: ,, Zhrozil jsem se, v jak bídném
stavu byl kostel. Stěny byly prachem
zčernalé, lavice neobarvené, oltář zašlý. Stalo se několikrát, že když kněz
sloužil mši sv., spadla částka z rámu
oltáře s velikým hřmotem.“ Tento neutěšený stav trval deset let. V té době
nastoupil jako kaplan do Bystřice
dvaadvace letý Metoděj Hošek. Ve
Vítochově se seznámil s učitelem Votavou a domluvili se na nutné opravě
kostela. Uspořádali společně sbírku
po okolních vesnicích a podařilo se jim
vybrat potřebné ﬁnanční prostředky. Na opravu kostela přispěl i hrabě
Mi rowský 50 zlatými. Práce byly provedeny do 29. září, kdy se slavila pouť
sv. Michaela. Zároveň byl před kostelem postaven nový mramorový kříž.

Bystřický publicista,
jeskyňář a nožíř Ing.
Ferdinand Šmikmátor
píše zajímavé knihy,
přednáší a rád ﬁlozofuje. Dnes pokračujeme
v téma ce z minulého
čísla, se slušnos to ž souvisí i krátkodobý proﬁt. Honit se za něčím, co
nás uspokojí jen na malou chvilku?
Odpověď se dotýká i pracujících
důchodců. Záleží na druhu práce,
z těžkých provozů lidé do důchodu
pochopitelně spěchají. Ale , co
mají dobré a teplé ﬂeky? Dobrými
a teplými ovšem často připadají jenom těm, kdo o skutečné pracovní
náplni mnoho nevědí. Přesto mohu
zvažovat, zda jít do důchodu oka10. strana

Z Bystřice tehdy přišlo velké děkovné
procesí, vedené kaplanem Hoškem.
Kříž postavený před kostelem připomíná svým vzhledem kříže, které
známe z okolí, ale přece jenom se
něčím liší. V zadní čás kříže je nápis:
POSTAVEN NÁKLADEM ZDEJŠÍCH
KORÁTORNÍKŮ R. 1884. A také pozdější letopočet 1938. Nápis je podobný,
jako na jiných křížích z 19. stole kdy
se občas nějaká nepřesnost objevila.
A kde je tedy chyba? Některá slova se
tehdy,, poněmčovala“ a jiná naopak,,
počešťovala“. Slovo KORÁTORNÍCI
nemá v češ ně žádný význam. Při výrobě kříže, udělal zhotovitel v tomto
slově chybu. Ve výrazu KORÁTORNÍCI
zaměnil jedno písmeno. Místo písmene R, mělo být správně písmeno L.
KOLÁTORNÍCI to ž lidově znamená
farníci a v tomto významu se užívalo
od středověku, občas ještě i v 19. stole . Vzniklo z la nského slova collatura

(farnost), později kollatura a pak
kolatura. Takže nápis by měl správně znít: POSTAVEN NÁKLADEM
ZDEJŠÍCH KOLÁTORNÍKŮ (farníků)
R. 1884. V roce 1938 byl kříž pravděpodobně opraven.
Tento kříž má ještě jednu pozoruhodnost. V horní čás kříže
bývají většinou umístěny čtyři
písmena INRI. Je to zkratka lanského nápisu, který znamená
IESUS NAZARENUS REX IEDAEORUM, později také JNRJ tj. JESUS
NAZARENUS REX JUDAEORUM.
Kříž před kostelem ve Vítochově
však má označení česky JNKŽ, což
znamená JEŽÍŠ NAZARETSKÝ KRÁL
ŽIDOVSKÝ. V této podobě se nápis vyskytuje velice ojediněle od
poloviny 19. stole , kdy se začaly
ve větší míře všechny výrazy ,,počešťovat“.
Karel Skalník

Přesluhovat, i když nejsem přínosem?

NAD OTÁZKAMI VŠEDNÍHO ŽIVOTA - 3
mžitě, nebo brát důchod i plat a léta
se držet na svém místě. Že máme
především ak vně žít a ne se honit
za penězi, k tomu dochází náš odborník Ing. Šmikmátor.
Jak se vyplácí krátkodobý proﬁt?
Skutečně krátkodobě se rela vně vyplácet může. A rámec jeho
získávání může vypadat dokonce
velmi bohulibě. Třeba takový lékař,
navenek lidumil, může své pacienty
delší dobu poškozovat, neoprávněně se na nich obohacovat a přitom
je vše zdánlivě v pořádku. Ovšem

ne nadarmo existuje staré rčení, že
nepoc vě nabyté peníze končí u lékaře, zloděje, právníka a hrobníka.
C hodný duchovní mistr Chögyan
Trungpa rinpočhe k tomu dodává,
že jednou z nejtěžších karmických
zátěží je zneužívání veřejných peněz. Není důležité mít, ale být. By
by mělo být přínosem pro všechny
a rakev nemá zásuvky a rubáš kapsy. Nežijeme proto, abychom pracovali, ale pracujeme, abychom
žili. Žádné peníze nemohou vyvážit
jediné pravé životní hodnoty. To
jsou ty, které nejsou vidět a nelze

je koupit. Pracovat a vydělávat bychom měli jen tolik, kolik opravdu
potřebujeme. Je mnoho lidí, kteří by
byli vděční za větší výdělek, ale také
hodně přesluhujících důchodců na
postech, kde již nejsou přínosem. Je
sice pravda, že je potřeba udělat ještě mnoho práce, jak mnoho z nich
říká, ale je zajímavé, že to neříká ani
jeden operátor ve výrobě. Přitom
mnohdy by nový a mladší kolega zastal tutéž práci mnohem rychleji. Už
jenom proto, že je schopen zapnout
počítač a pracovat s ním.
Recept na šťastný život spočívá
v umění být spokojený s m, co
mám, včetně manželky. Vyzkoušejte
si to, přináší to klid.
Sekundoval Hynek Jurman

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Zajímavé čtení o našem okolí - 7

VESELÍ SE STALO …

…DOMOVEM „STATEČNÉHO“ ROZVĚDČÍKA (pokračování)
Dne 27. 1. 1976 vyťukávají dálnopisy, že se vrá l do vlas důstojník čs.
rozvědky, který pronikl do RSE. První
sková konference trvala dvě hodiny,
proběhla 29. 1. 1976 a do sídla Svazu
čs. novinářů v Praze se dostavilo 137
zpravodajů z 16 států. Mluvčí RSE si
pospíšil s prohlášením, že Minařík
neměl přístup k žádným tajným
materiálům.
Následovala smršť
skových
konferencí i samostatných pořadů,
statečný kapitán byl za hvězdu, a tak
mu Josef Laufer věnoval opravdu
„skvostný“ popěvek: oslavnou propagandis ckou píseň Dopis Svobodné
Evropě.
Díky vám! Díky vám,
chlapíku statečný,
za vaši odvahu, rozum a sílu!
Vy jste náš kapitán
- oni jsou zbyteční!
Přidal jste blankytu
do křídel míru.
Mimochodem: kousek této písně
zazní po letech ve ﬁlmu Pupendo
jako opilecký popěvek…
Na všech skovkách tlumočil
Minařík pořád to samé, v jeho knize
se všechny údaje mnohokrát opakují. Na dvou místech, na s. 47 a s. 68,
zmateně blábolí o člověku, kterého
si mohl vymyslet a dát mu jméno
svého přítele z Veselí. Minařík prý
natočil rozhovor s Jánem Dolinským,
který mu měl tvrdit: „Jednou přišel
jistý Miloš Barťák, známý ve Valka

lágru jako major Barťák“ a nu l prý
jej opisovat na hřbitově ruská jména
na pomnících, a pak to „prodali jako
generální štáb Sovětské armády.“
Smyslu to příliš nedává, jen to jméno
je zajímavé…
Kapitán Minařík si byl každopádně
v době největších komunis ckých lží,
kampaní a
manipulací
jistý: „Socialis cké země
se pravdy
nebojí
a
v
našich
sdělovacích
prostředcích
se nepoužívá dezinformací.“

svědčí dopis psaný 6. dubna 1976,
tedy hned poté, co největší vlna
zájmu medií opadla:
„Milý Miloši a Mařenko,
děkuji za Váš dopis. Nezlobte se,
že se ozývám až dnes. Jistě chápete, že mám hodně práce. Stejně
tak se omlouvám, že jsem se neozval celá ta léta. Ale to je snad
pochopitelné. Doufám, že se někdy
dostanu do Vašeho kraje, který
mám tak rád. S moji chalupou
jsem se rozloučil již před roky. Tak
teď budu hledat novou. Snad se
mně podaří najít nějakou pěknou
a pokud možno na samotě. Kdybys

Bohaté tradici českých teroristů
se věnoval Luděk Navara v MfD.
Ruce měli v zavraždění manželky
štrasburského prefekta (1957), na
lodi Lidice pašovali 580 tun zbraní do
Alžíru (1959), kryli teroristu Abú Daúda (vraždy na OH v Mnichově 1972),
vyvezli 900 tun semtexu do Libye,
chystali atentát na Svobodnou Evropu, ak vně rozsévali zlo a nenávist
po celém světě. Minařík vypracoval
čtyři různé plány jak položit nálože,
aby způsobily požadovanou škodu.
To měl být vděk těm, kteří se o něj
jako o uprchlíka postarali…
O tom, že Pavel Minařík na
kamaráda z Veselí nezapomněl,

o něčem věděl, tak napiš.
Moc Vás zdravím a těším se opět
jednou nashledanou. Zasílám svoji
fotograﬁi. Váš Pavel Minařík.“
Na vloženou fotograﬁi připsal
červeným
ﬁxem
věnování:
„Bartákům srdečně kpt. P. Minařík.“
Za poskytnu materiálů děkuji
manželům Obořilovým. Těžko říci, o
jak upřímné kamarádství ze strany
rozvědčíka šlo. Osudy obou mužů
se ubíraly diametrálním směrem.
Miloš Barták žil jako většina
venkovanů, časem se přestěhoval
do Jimramova, a tam zemřel ve
věku 76 let 22. listopadu 2003. O
týden později se
s ním rozloučili
blízcí ve smuteční
síni v Bystřici n.
P. a následovalo
jeho zpopelnění.
A na rodinném
hrobě ve Veselí
se pak vyměnil
pomník, kde za m
stálo jenom jméno
zastřeleného Jaroslava. Na tom
novém jsou uvedeni další zemřelí
muži, jako poslední
právě Miloš.
(pokračování
příště)
Hynek Jurman

PAMÁTNÍK NA TŘECH SEKERÁCH
Stalo se 16. září 1949. Dva občané
z Bystřicka, Vincenc Koutník z Rozsoch a Rudolf Hájek z Rožné, se už
delší čas skrývali v ilegalitě a nyní odcházeli přes hranici na Západ. Tehdy
a ještě dlouho poté se od nás přes
hranice cestovat nesmělo. Šli tajně,
měli převaděče a netušili, že celá ta
cesta probíhá v režii StB jako akce Kámen. Na údajné hranici stála budka,
za níž postávali dva muži v německých uniformách, jimž musel Koutník
odevzdat pistoli a dva granáty, Hájek
pistoli. Pak se zvedla závora a byli odvezeni na „americkou“ strážnici. Zde
je vyslýchal jednotlivě muž v americké
uniformě za pomoci
tlumočníka. I stráž
měla
americkou
uniformu a zdi byly
polepeny plakáty s
anglickým textem a
fotograﬁí amerického prezidenta.
Po
důkladném
výslechu přijal Hájek sklenici koňaku
a probudil se až
v Brně-Pisárkách.
Koutník přípitek třikrát odmítl, a tak
byl
„Američany“

odvezen zpět na ﬁngovaný přechod
s odůvodněním, že získali zprávu,
podle níž jsou Koutník i Hájek vrazi
a zloději. Na ﬁngované hranici byl
Vincenc Koutník zbit „Němci“ v uniformách a pak předán české uniformě, která ho jménem zákona zatkla
a hned ho také zbila.
U soudu dostali oba doživo ,
zažili mučení, strádání, ponižování.
Vše to podrobně ve svých knihách
popsali Bořivoj Nebojsa (Zlatá léta
padesátá), Miroslav Kasáček s Luďkem Navarou (Volavčí sítě) a nejnověji Václava Jandečková v knize

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Falešné hranice.
Podlé komunis cké prak ky byly
dávno odhaleny a odsouzeny. Nyní
se na místě falešné hranice u obce
Tři Sekery objevila informační tabule a na zdi
obecního
úřadu byla
odhalena
pamětní deska.
Stalo
se
8. června
2019 a desku odhalo-

vala i vdova po našem bystřickém
hrdinovi, paní Jitka Koutníková-Fárková.
Hynek Jurman
Foto: Mar n Zídek
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Městská knihovna informuje
Pro letní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zaevidovaných knih.
Knihy pro dospělé:
Bílek Jiří
Bö g Klaus
Goﬀa Mar n
Kohák Jakub
Nagy Štolbová Tereza
Perks Heidi
Pilný Pavel
Saudková Sára
Vondruška Vlas mil
Whi on Hana

Lexikon tajemných míst v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku
Rhodos
Přiznat vinu
Kůly v plotě
Dcera padajícího lis
Jak jsi mohla
Příběh komunisty
Špína za nehty
Křišťálový klíč I. Falknovská huť
Jak si neudělat z domova cirkus jako na Piccadilly

Knihy pro mládež:
Brycz Pavel
Steklač Vojtěch
Šiborová Zdeňka
Wilson Jacqueline

Emil a upíři. Schovej se, kdo můžeš
Boříkovy lapálie
Vodník Mokřálek a zlatá šupinka
Moje máma Tracy Beakerová. 5.

V období letních prázdnin je i v letošním roce půjčovní doba městské
knihovny nepatrně upravená.

10.
V našem pravidelném okénku Vám přinášíme již jedenácté pokračování
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně zveřejňujeme práce
z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke „spisovatelům“ z věkové kategorie 12–15 let. Dnes uveřejňujeme práci čtrnác leté
Anety Hájkové ze ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem, která v soutěži obdržela
1. místo s názvem, Jak byla vločka ve sněžítku smutná.
Práce není redakčně upravována.

Jak byla vločka ve sněžítku smutná
V jedné staré továrně na sněžítka se jednoho dne zrána stala malá
chybička, která však bude mít smutné následky. V této továrně musí
být totiž vše dokonalé, ale jak dobře víme, dokonalost neexistuje. Stroj
na sněžítka pracuje neustále a bez přestávky a je jasné, že se může něco
pokazit. A tak se také stalo. Stroj se omylem přepnul na jiný program
a sněžítko, které se zde právě vyrábělo, se zdeformovalo. Pracovníci
okamžitě zbystřili, když slyšeli hlasitý rámus, a šli přepnout stroj na
správný program, tím zabránili další nehodě. Čeho si nevšimli, bylo
vadně vyrobené sněžítko, to se dostane do prodeje. Sněžítko s vadou
společně s ostatními bylo naloženo do dodávky a už uhánělo do velkého
nákupního centra. Tam je obchodníci vyskládali do poliček a doufali, že
je někdo brzy koupí a bude z nich mít radost.
V noci, když byl všude klid a ticho, se sněžítka probudila a začala si
povídat o tom, jak si moc přejí, aby si je někdo koupil. Doufala v to, že
si pro ně přijde třeba nějaké malé dítko s dobrým srdcem. Avšak jedno
sněžítko, zrovna to jiné, to odlišné od ostatních, ne a ne procitnout k
životu.
Naštěstí se jeho jedna malá vločka probudila a zběsile se rozhlíží
kolem sebe, jako by chtěla v mžiku poznat celý svět.
To já jsem ta malá sněhová vločka, když jsem se zrodila, viděla jsem
krásný svět a byla jsem šťastná. Pak má radost pomalu pohasínala a
přede mnou ve sněžítku se zjevil mohutný anděl. Nebyl bílý a ani se
netřpytil, ale byl celý ze šedivého mramorového kamene. Jeho křídla
se vznášela k okraji skla, v rukou držel dřevěný růženec a jeho oči se
dívaly někam do dáli přes sklo sněžítka. Zvedla jsem zrak k andělovi
a všimla si, že si povídá s ostatními anděly ve sněžítkách. Najednou
jsem si všimla, že oni jsou úplně jiní. Říkala jsem si, co je na nich tak
jiného, tak zajímavého, že se od nich nemohu odtrhnout. No jistě, jsou
dokonalí, mají krásně třpytivě bílou barvu a jejich nebeské hlasy znějí
jako zvonky. V tu chvíli jsem jim začala závidět a ptát se, proč naše
sněžítko je jiné, až ošklivé. Bylo mi do pláče. Všichni v našem sněžítku
jsme na sebe podezíravě hleděli a hledali viníka. Najednou jeden přes
druhého začal vykřikovat a klást otázky. Co je na nás jiného a proč
tomu tak je???
Pokračování textu naleznete na: http://www.regionbystricko.cz/
Anetko, děkujeme Ti za nádhernou práci. Přejeme Ti, ať jsi v životě šťastná
a obklopena vždy lidmi, kteří Tě mají rádi právě takovou, jaká jsi.
Mikroregion Bystřicko
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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
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PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ
BYSTŘICKÉ FOTOGRAFY
Pokračujeme v seriálu, ve kterém bychom čtenáře chtěli seznámit s osobnostmi a tvorbou mladých fotografů z našeho města a okolí. V posledních
letech se zejména v nastupujících generacích stala fotograﬁe hitem; nové
možnos techniky a různé sociální sítě tento fenomén podporují.

Jiří Hudec

(37 let, povolání umělecký kovář)
Jak se z vyučeného opraváře zemědělských strojů s maturitou stane člověk kovářem a fotografem?
Ke kovařině jsem se postupně propracoval od zámečničiny, když jsem si
řekl, že nebudu používat kované polotovary, ale budu dělat poc vé řemeslo
s vlastním rukopisem. Fotografovat více jsem začal až s nástupem digitálních fotoaparátů. První jsem si koupil kompaktní fotoaparát značky Nikon už
v roce 2004 a většinou jsem fo l svoje výlety a výrobky. O 10 let později jsem
si pořídil zrcadlovku stejné značky a ta nastartoval opravdové focení a práci se světlem, clonou a časem. Od loňského roku už mám plnoformátovou
zrcadlovku, která mi umožňuje dále na sobě pracovat. Hodně mě posouvá
vpřed členství ve Žďárském fotoklubu Vysočina, kde je zdravá rivalita a každý
zde ukazuje svoje povedené úlovky.
Jaké náměty fo š nejraději a máš nějaký vzor/vzory?
Nejraději fo m krajinu, vezmu krosnu a vyrazím třeba na týden někam do
hor se spaním přímo na vrcholu. Mám rád naše hory i Slovenské, protože
jsou krásné a není tu jazyková bariéra. Dále mám rád samozřejmě naši krajinu na Vysočině. Z ostatních žánrů je to makro, architektura, památky, občas
nějakou kulturní událost a poslední dobou noční krajinářské astrofotograﬁe.
Vzor žádný nemám, snažím se být svůj a mít z focení radost.
Kromě bystřického Zrcadlení posíláš svoje práce ještě do jiných soutěží
nebo máš svoje internet. stránky?
Soutěží se moc nezúčastňuji, občas pošlu něco do měsíční soutěže na
internetu, ale radši svůj čas věnuji focení než diskuzím na fotoserverech.
Jak se databáze fotek postupně navyšuje, tak jsem si letos vytvořil svoje
stránky www.foto-hudec.cz, kam jsem fotograﬁe přehledně rozčlenil do
různých kategorií.
Vím, že se pravidelně zúčastňuješ Dne otevřených ateliérů, máš tam
také svoje fotky a můžeme je vidět i někde jinde?
Ano letos už budu mít svůj 7. ročník a 2. rokem budou vystaveny i fotograﬁe. Bude to asi 40 fotograﬁí v rozměru 30x45 cm převážně krajinek. Přes
známou se mi podařilo vybavit pokoje hotelu Skalský dvůr velkoformátovými fotoobrazy. Je to asi 60 fotograﬁí z blízkého okolí rozdělené po patrech na
památky, krajinu a detaily.
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SLUNOHRANÍ NAMÍCHÁ LETNÍ NÁLADU
Smyčce, trubka, cimbál i zpěv: Pět
dní ve znamení workshopů a koncertů.
5. 6. 2019, Nové Město na Moravě:
Devátý ročník Novoměstského
Slunohraní se přihlásí, stejně jako
ročníky předchozí, hned se začátkem
července. V Novém Městě na Moravě
tak začnou prázdninové měsíce
příjezdem několika desítek muzikantů
a rozeznělou Horáckou Galerií.
Hudební workshopy pod vedením Janáčkova kvarteta přinesou
třice účastníkům smyčcových kurzů
příležitost oboha t svoje interpretační
dovednos a získat cenné rady přímo
od těch nejlepších. Stejně tak i jejich
společné hraní v komorním orchestru pod taktovkou Richarda Kružíka.
Publikem
očekávanou
součás
Novoměstského Slunohraní však budou především tři koncerty na nádvoří
Horácké galerie. 1. 7. vystoupí Pacora
trio, 2. 7. Marta Töpferová s kapelou
Milokraj a ve čtvrtek 4. 7. proběhne
slavnostní ukončení Slunohraní vystoupením Janáčkova kvarteta a Letního orchestru.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Okénko do života Bystřických vlčat
Vlčata, to je
parta 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 minulého roku,
ale i přes svoji krátkou existenci
má poměrně stabilní členskou základnu, kterou od příš ho školního
roku doplní již ostřílení Benjamínci
z družiny Ježků. Páteční vlčata 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 družiny. A
co se se na našich schůzkách a výpravách děje? Kluci se učí novým
dovednostem samostatnos a kamarádství 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 společně. To zároveň přispívá
k lepšímu personálnímu zajištění
výprav. Naposledy jsme byli v Rožné, před m například v Přibyslavi.
O zajímavý program se snažíme i
na schůzkách. Nedávno jsme třeba navš vili hasičkou stanici u nás
v Bystřici. Romča, který spoustu let
sloužil u HZS, nám ukázal vybavení, auta i život na stanici, když se
zrovna nehasí. Kluky to velmi zaujalo, takže mezi sebou máme určitě
spoustu budoucích hasičů. A co nás
letos ještě čeká? Velká celostředisková akce O poklad pánů z Pernštejna, která proběhla na Zubštejně
15. června, a pak samozřejmě 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

Skau si připomněli konec války
Dne 8. 5. 2019 proběhla u skautského srubu Pod Horou každoroční
pietní akce, na níž vzdáváme hold
a pokládáme pamětní věnec našim
bratrům padlým za války (Josefu
Svobodovi, Rudolfu Vaškovi, Franšku Tulisovi a Fran šku Vrbkovi).
Letos jsme při této příležitos také
odhalili pamětní kámen umístěný

u Lípy svobody, již jsme vysadili 28.
října 2018. Za výrobu kamene děkujeme nedvědickému kameníkovi
panu Cvrkalovi, dále naše poděkování patří Městu Bystřice nad Pernštejnem, a to za ﬁnanční přispění na
realizaci. Na historii naší vlas , se
kterou je skau ng úzce spjat, nesmíme zapomínat a je dobré připomínat
ji nejen sobě, ale
především dalším
generacím. A proto doufáme, že se
příš rok u památníku Pod Horou
sejdeme v ještě
hojnějším počtu, a
to nejen ve skautském kruhu, rádi
přivítáme i širokou
veřejnost.
Za celé středisko
Klen Vítek

S VODOMILEM POTŘINÁCTÉ - 4
Letošní 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 poslední tři zastavení.

MINCOVNÍ POKLAD
V NEDVĚDICI
(razítkuje TIC Nedvědice)

vchod střeží kamenný lev, zato Masarykovu sochu zničili nacisté. Celý
areál nabízí plno zajímavos .
Úkol: Opiš první 3 slova nápisu
na včelíně ve Smyslové zahradě
v areálu jeskyní.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ
PANNY MARIE V LOMNICI
(razítkuje restaurace Panský dům
v Lomnici)
Nedaleko Dolního Čepí byl v roce
2016 nalezen unikátní mincovní poklad z období třice leté války. Jedná
se o 284 mincí, především bílých
grošů a malých grošů císaře Rudolfa
II. Nechybějí ani pražské groše Vladislava Jagellonského. Nález prošel restaurováním a je vystaven v novém
informačním centru i s ukázkami bílého, modrého, šedého a růžového
nedvědického mramoru.
Úkol: Jaký zvířecí mo v je na
džbánku od pokladu v TIC?

JESKYNĚ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ V RUDCE
(razítkuje pokladna jeskyně v Rudce)

Mecenáš Fr. Burian, kunštátský
starosta a řezník, a především geniální samouk Stanislav Rolínek (19021931) se zasloužili o vznik unikátních
umělých jeskyní v Rudce. Rolínek je
vyzdobil postavami blanických ry řů a jezdeckou sochou sv. Václava,

Lomnice je nádherným cílem
výletů, mají zde židovský hřbitov i
bývalou synagogu, zámek, radnici,
morový sloup (na místě bývalého
go ckého kostela), bývalý pivovar
a též barokní kostel s mohutnými
věžemi v průčelí, k jehož výstavbě
dostal hrabě Serényi povolení v roce
1668. Dokončen byl v roce 1683.
Pozoruhodný je unikátní Boží hrob
s neobvyklou ﬁgurální kompozicí,
ale i lotr v předsíni může upoutat.
Úkol: Opiš první řádek nápisu
pod sochou ukřižovaného lotra
v předsíni chrámu.
Těšíme se na Vaši účast, pojďte s
námi za krásou a poklady!
Hynek Jurman
Foto: HJ

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 48
Dodatek k minulému číslu:
Minule jsme
psali o frontonu
domu čp. 60 a
vzápě po vydání
červnového
čísla byla majiteli
domu v plné parádě navrácena na
své místo krásně
opravená plas ka
městského znaku.
Skvělé, fotograﬁi
přinášíme!
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Socha Květ na sídliš II.
před obchodem
Socha, o níž neznáme žádné
podrobnos , se stala součás
vybudovaného sídliště II. na ulici Spojovací kolem roku 1970.
Představuje zřejmě květ, lidově
se jí říká i cibule. Je sestaven ze
segmentů, materiálem je umělý
kámen s glazurou. Dnes už je dílo
hodně destruováno.
Hynek Jurman
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CYKLISTÉ DO BYSTŘICE
Bystřice nad Pernštejnem je
opět etapovým městem cyklisckého etapového závodu mužů
VYSOČINA 2019. V letošním 23.
ročníku se v Bystřici n. P. a okolí
absolvují dvě závěrečné etapy
závodu, které svým proﬁlem rozhodně promluví do konečných
výsledků celého ročníku. Start a
cíl obou etap budou na Masarykově náměs .
Sobota 3. srpna * Bystřice nad
Pernštejnem
3. etapa – 129,2 km *** Start: 12:00 hodin ** Cíl : 15:15 hodin
Bystřice nad Pern. – (Skalský Dvůr) – Lísek – Míchov – Jim. Pavlovice –
Jimramov – Strachujov – Unčín – Dalečín - Písečné – Bystřice nad Pern.
(4 okruhy)
Vrchařská prémie v každém okruhu ve stoupání do obce Písečné.
Neděle 4. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
4. etapa – 81,8 km *** Start: 10:00 hodin ** Cíl: 12:10 hodin
Bystřice nad Pern. – Domanín – Bohuňov – Lísek – (Skalský Dvůr) - Bystřice nad Pern. – Lesoňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5 okruhů
(Švařec - Čtyři Dvory - Brťoví – Švařec) a zpět přes Štěpánov nad Svr. –
Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory v 1., 3., 5.okruhu.
Tato etapa je jubilejní 100. v celé 23leté historii tohoto závodu.
Dopravní omezení :
Okruh ve 4. etapě (Švařec-Čtyři Dvory-Brťoví-Švařec) bude pro směrně uzavřen (jízda jen ve směru závodu).
1. etapa závodu se jede 1. srpna v Novém Městě na Moravě,
2. etapa 2. srpna v Poličce.

133 dě a 122 rodičů z 62 rodin na Žďársku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.

Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte –
dopadne jeho ha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě
podporují rodiny s dětmi, ve kterých
se objevila rakovina nebo jiné vážné
onemocnění. Pravidelnými ﬁnančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
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„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl,
jejímž prostřednictvím dárci – Dobří
andělé – podporují síce rodin po
celé České republice. „I když peníze
nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítě , nemusí se například
vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nada-

ce podpořili Dobří andělé na Žďársku desítky dě . Počet nových žádos o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě
potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také
rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými pos ženími. Pomoc je v těchto
případech dlouhodobá, často v řádu
let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny
podpořit, si může zvolit výši částky
i frekvenci zasílání pomoci. Navíc
má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí

si na stránkách nadace Dobrý anděl
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak
každý dárce vidí informace o rodině,“
vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora
Dobrých andělů v takto těžké situaci
pomoc nejen ﬁnanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou
sami, jsou klidnější a mohou se tak
více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby:
„Přála bych si, aby lidé věděli, že nejsou na všechno sami.“
Barboro, již od roku 2015 působíte
v Charitní ošetřovatelské službě. Dva
roky z toho na pozici vrchní sestry.
Nyní vaše služba nově působí na Bystřicku. Můžete nám představit péči,
kterou poskytujete?
Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí pacientů, kteří z různých důvodů nemohou dojet k lékaři.
Naše služba jim ušetří náročné přesuny sanitními vozy či zajištění převozu
rodinou. Mezi nejčastější úkony patří
převazy ran, odběry krve, které jsou
často využívány pro prak cké lékaře,
ale i interní nebo diabetologickou ambulanci, ošetřovatelskou rehabilitaci
po úrazech či cévních mozkových příhodách, péči o stomie, permanentní
močové katetry, porty a další zdravotní úkony.
Pokud rodina Vaši péči potřebuje,
jak vás může zkontaktovat, případně
co ještě bude potřebovat?
Je třeba požádat svého ošetřujícího lékaře, který posoudí zdravotní
stav pacienta a nám sestřičkám naordinuje, jakou péči máme poskytovat a v jakém rozsahu. Je také dobré,
když rodina nebo přímo pacient ví
o našich službách a v případě hospitalizace si nechá vystavit poukaz na
následnou péči přímo v nemocnici.
Péče tak navazuje bez přerušení,
což napomáhá lepším výsledkům.
A nyní dotaz, který bude zajímat
případné zájemce: kolik vaše péče
stojí?
Naše péče je poskytována zdarma,
přesněji řečeno je plně hrazená ze
zdravotního pojištění.
Poskytujete zdravotní službu i o
víkendech či v noci?
Službu poskytujeme na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Pokud tedy
máme naordinované výkony o víkendu či ve večerních hodinách, péči zajisme. Také spolupracujeme s Domácí
hospicovou péčí Oblastní charity Žďár
nad Sázavou, kde se podílíme na zajištění pohotovos u pacientů v závěrečné fázi života. Tam je často zdravotní
péče potřeba i v noci.
Kde mohou lidé vaše ošetřovatel-

ky potkat? Kolik jich máte v týmu?
Zdravotní sestřičky je možné potkat
prak cky kdekoliv napříč bývalým
okresem Žďár nad Sázavou. Péči zajišťujeme na Žďársku, Novoměstsku,
Velkomeziříčsku a nyní nově i na Bystřicku. Jsem ráda, že díky Tříkrálové
sbírce máme dostatek aut a můžeme
se tak k našim pacientům bez problémů dostat za každého počasí. V týmu
máme celkem sedmnáct zkušených
zdravotních sestřiček, kterých si za jejich práci nesmírně vážím. Práce v domácím prostředí je opro nemocnici
mnohem náročnější, protože jediné
zázemí, které máte, je právě vaše
auto. Spoléhat se tak musíte jen sama
na sebe.

je nějaké profesní přání, které byste
ráda, aby se splnilo?
Především bych byla velmi ráda,
kdyby veřejnost věděla o našich službách, o možnostech, které mají, když
ze dne na den spadnou do živé situace. Byla bych ráda, aby věděli, že
nejsou na všechno sami. Mají se kam
obrá t a my jim pomůžeme.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
Foto: Zbyněk Čech

Na počátku fungovala ošetřovatelská péče společně s pečovatelskou.
Později se obě tyto služby od sebe
oddělily. Jaký je mezi vámi rozdíl?
Ošetřovatelskou péči bych raději
nazývala domácí zdravotní péčí. Pak
by byl rozdíl na první pohled patrnější.
Tým je složený ze zdravotních sester a
již ve vašem prvním dotazu jsem zmínila péči, kterou nejčastěji poskytujeme. S Charitní pečovatelskou službou
však úzce spolupracujeme, protože
potřeby našich pacientů mnohdy nejsou jen ty zdravotní. Pokud během
naší péče zjis me, že by se hodilo,
kdyby kolegyně obstaraly nákup, zajis ly osobní hygienu, dovezly oběd
nebo s nimi zašly na kontrolu k lékaři,
předáváme kontakty nebo se snažíme
rovnou návaznost obou služeb domluvit. Tato služba je již částečně
uživateli hrazená. Lze na ni ale použít příspěvek na péči, na který mají
lidé, o které se pečovatelky starají,
nárok.
Zdravotních sester je v tuto chvíli
nedostatek. Jak je tomu u vás? Potýkáte se i vy s mto problémem?
V tuto chvíli musím s rados a s
vděkem říci, že co se týká personální
situace, máme se dobře. Pevně věřím,
že tomu tak bude i nadále.
Barboro, závěrem nám prozraďte:

Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00
ČERVENEC
5.7. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
6.7. Lékař stomatolog F. Gonchar, B Smile s.r.o., Os. Bitýška 303, 566 536 712
7.7. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Vel. Bíteš, 607 785 326
13.7. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
14.7. lékař stomatolog M. Klepach, Závíškova 153, Vel. Meziříčí, 775 234 573
20.7. MUDr. Jan Kopecký, Polikl. ŽĎAS a.s., Strojír. 6, Žďár n. S., 566 643 012
21.7. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
27.7. MUDr. Ros slav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
28.7. MDDr. Kristýna Stará, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
SRPEN
3.8. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
4.8. MUDr. Kreislerová Zdeňka, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 289

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
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.regionbystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Westernové městečko Šiklův mlýn

hos lo naši školu 9. - 13. června 2019
Výuka a pobyt v přírodě je pro
naše žáky odměnou za celoroční pilnou práci.
Čtení článků o přírodě, rostlinách
a živočiších, ale i určování bylin, zařazování živočichů do řádů a poznávání jejich života. Spaní ve srubech
v malém kolek vu bez maminek letos
zvládli velice pěkně i naši žáčci z první třídy. Všichni se společně navštěvovali a hráli různé společenské hry.
Z nabídky Westernového městečka dě využily návštěvu divadelního
představení, indiánský balíček, kdy

se dozvěděly podrobnos o životě
indiánů a samy si vyzkoušely upéct
"hada" – sladkého, ale chodily i na
různé atrakce, jako je jízda vláčkem,
bludiště či skákací hrad.
Velkým zážitkem pro některé byla
návštěva Draxmooru, kde si někteří
vyzkoušeli svoji odvahu. Krásnou tečkou byla promenáda v kostýmech.
Všem se pobyt velice líbil a společně žáci předali poděkování panu
Šiklovi.
Děkujeme.
Za ZŠ Zvole Helena Vítová

PIRÁTI Z DOLNÍ ROZSÍČKY
1. června se u Kulturního domu
na Dolní Rozsíčce konal Pirátský
den pro dě . Pro malé i velké piráty
začala cesta za vysněným pokladem po úvodním bombardování
dělovými koulemi. Bylo potřeba
nabrat sílu a sebevědomí. Cesta
byla nelehká. První setkání bylo se
silákem. Svaly i lano bylo napnuté
k prasknu . Lodní lano se také cíleně vhazovalo s kotvícím žufánkem
na ostrov lebek. Pirá též chytali
ryby, stříleli z muškety, přecházeli
lana ve výškách, šavle se blýskaly
v boji s nepřítelem. Mimochodem,
byli do jednoho poraženi. Také u kat a kličkovat s pytlem plným peněz
je nutné umět. Kdo chtěl být pasován na piráta, musel uspět ve všech

zkouškách. Ale pořád chyběl poklad.
Kopalo se krumpáčem, odrovnávaly
se klády. Zkrátka a dobře, být pirátem není lehká ani snadná záležitost. To už ví na Dolní Rozsíčce každé
malé dítě. Kromě pasovací lis ny,
nalezeného pokladu, vlastnoručně
vyrobeného náramku z mušlí a výborné svačiny na všechny dě čekala před KD pěna. Jůůůů, hebká, bílá,
bublinková a osvěžující koupel. Den
byl úžasný, pirá byli stateční, přihlížející spokojeni. A tak to má být.
Udělat si radost a prožít si ji dokonale. Děkujeme všem organizátorům
za zdařilou akci, obci a SDH Dolní
Rozsíčka za ﬁnanční výpomoc a BZS
za splněné přání všech dě .
Ivana

Nultý ročník – 3. - 7. června
V prvním týdnu měsíce června
proběhl na naší škole nultý ročník
Seznámení se školou pro naše předškoláky, ale také pro pě leté dě
z MŠ. Letos se dě naučily vypravovat pohádky, poznávat pohádky podle hádanek a obrázků.
Společně tvořily obrázkovou osnovu a vybarvovaly různé pomocné pracovní listy.

Také se seznámily se všemi žáky
naší školy nejen v hodinách a o přestávkách, ale také při hře v družině
a na dětském hřiš . Starší žáčci se
našim předškoláčkům věnovali a
ukázali jim všechny prostory školy a
naučili je spoustu nových her.
Informace o dalších akcích školy
naleznete na www.skolazvole.cz
Za ZŠ Zvole Helena Vítová

NA DEN DĚTÍ ZA STUDÁNKAMI

FOTBALOVÝ DEN V DOLNÍ ROŽÍNCE
V sobotu 18. května 2019 pořádal
spolek TJ Baník Dolní Rožínka z. s.
fotbalový den pro všechny dě bez
rozdílu věku. Na hřiš byly připraveny
soutěžní disciplíny, kde si dě potrénovaly svou pohyblivost, mrštnost a
dobrou trefu do branky. Za odměnu
dostali všichni soutěžící něco na
posilněnou a sportovně laděné

dárky. Na závěr si dě zahrály s členy
týmů mužů i dorostu společný mini
zápas, aby si vyzkoušely, jak vypadá
fotbalová hra a fair play. Akce se
vydařila a počasí nám přálo. Děkuji
všem, kteří pomohli celý den zorganizovat. Fotbalu zdar!
Pavel Bartoněk
předseda TJ Baníku

Den dě jsme tentokrát pojali tak
trochu netradičně, trochu i pracovně, ale především jsme chtěli udělat
něco pro přírodu a okolí naší obce.
Všichni víme, jak právě voda a její
18. strana

prameny jsou v této době čím
dál víc důležité. A jak je známé, tak období konce května
je pro čištění a obnovu studánek nejvhodnější. Vybrali jsme
čtyři studánky, dě i rodiče
se rozdělili do čtyř skupin a
všechno mohlo začít. Během
dne, který byl celkově zaměřen na vodu a všechno kolem
ní, nemohli chybět kromě soutěží, kvízu a malého závodu
ani místní hasiči, kteří pro dě
připravili soutěž v požárním
útoku. A výsledek? Všichni
se prošli rozkvetlou jarní přírodou, trochu si zasoutěžili,
museli ukázat i určitou šikovnost, ale hlavně v okolí obce
jsou krásně upravené a vyčištěné čtyři studánky. Teď ještě
zbývá udělat nad prameny přístřešky
se jmény studánek tak, jak je všichni
společně vybrali. Ale myslím, že to už
je zase na nějaké další povídání.
Za Věžnou Jiří Veselý

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGION

Huráá na prázdniny!
Rok 2019 u ká jako voda (a jsme
rádi, že jí trošku přibylo), a proto
bychom vám rádi řekli, co se u nás
ve vesnici na konci cesty událo.
Již poněkolikáté jsme se zapojili
do Tříkrálové sbírky, kde Lucie Zobačová, Petr Veselý a Stanislav Veselý vykoledovali 6 770,- Kč. Šestým
lednem začalo také období Masopustu, ale než Katka Kubovčíková
svolala na březen všechny masky,
tak jsme s hli okoštovat ovocnou
úrodu na IV. pálenkovém koštu.
V únoru jsme v klidu odpočívali za
kamny a těšili se na to, co nám přinesou první březnové dny.
Druhého března se obcí vydal
masopustní rej, který se po tanci,
zpěvu a veselení s obyvateli Janovic
snažil obětovat medvěda – kat měl
však tupý meč, a proto zvíře padlo
na zem jen symbolicky.
Po náročné veslici bylo třeba
zbystřit mozek, což díky akci Bystřicko čte dětem nebyl vůbec problém. Lucie Knoblochová si pro dě
i dospělé připravila zajímavé ak vity a pozvala ještě zajímavější hosty.
Po večeru plném her „přilétl“ Jan
Rudzinskyj – avia k, pilot akrobacké skupiny The Flying Bulls Aeroba cs Team se svojí knihou Na křídlech racků a svým nadšením nakazil
i obecenstvo, které se chtělo o létání dozvědět co nejvíce. Bohužel se

nám nakazil i druhý host – nikoliv
však nadšením, ale virózou, a tak
jeho vystoupení bylo přesunuto na
konec března. Než za námi přijel
Marek Šolmes Srazil s Jarní pohádkou, mohly si dě , ale i dospělí, zařádit na karnevale s Ma ym.
V dubnu nás dohnala časová seň, a proto jsme první jarní výšlap
přesunuli na květen, kde nás pod
střechu zahnala nepřízeň počasí,
a tak věříme, že se na konci června konečně vydáme na jarní výlet
v letním hábitu a přilákáme co nejvíce nadšených turistů.
Květen je v naší obci spojen s oslavou dne našich maminek. Letos
jsme v tento den měli možnost přivítat i nové občánky. Jsme rádi, že
jsme se rozrostli o tři kousky 😊.
Na začátku června jsme oslavili
Den dě dobrodružnou stezkou,
kde si mohly dě vyzkoušet různé
disciplíny. Děkujeme všem, kteří si připravili nějakou ak vitu a
také dětem, které jednotlivé úkoly
s chu (větší či menší) plnily.
A co bude dál? Přece prázdniny –
voda, zmrzlina, slunce a ve Velkých
Janovicích letní kino, zábava a pohoda. Tak si je pořádně užijte a přijeďte/přijďte nás navš vit, protože
ani létem dění v naší obci nekončí.
DD
Velké Janovice

Vybudování víceúčelového
hřiště v Unčíně
V obci Unčín bylo ve dvou etapách opraveno víceúčelové hřiště. V první etapě v roce 2017 byla nejprve kompletně vyměněna podkladní vrstva,
která byla poškozená a nefunkční. Na tuto akci získala obec dotaci od Kraje
Vysočina z Fondu Vysočiny z dotačního tulu „Sportoviště 2017“. Ve druhé
etapě v roce 2018 díky dotaci od MMR z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ byl položen nový povrch a bylo provedeno oplocení se sítěmi
a dřevěnými man nely. Nové hřiště bude sloužit široké veřejnos , dětem
MŠ a ZŠ a ostatním k různým sportovním činnostem jako je tenis, volejbal,
nohejbal, ﬂorbal a dalším míčovým hrám.
Děkujeme Kraji Vysočina a Ministerstvu pro místní rozvoj za podporu.
Vlasta Grohová

ZÁJEZD PO VESNICÍCH ROKU
Dne 30. 5. 2019 se uskutečnil zájezd po vesnicích roku pro zástupce
obcí Mikroregionu Bystřicko, který
měl sloužit k načerpání inspirace a
zároveň mo vovat obce k přihlášení
do soutěže ,,Vesnice roku“. V rámci zájezdu byly navš veny tři obce,
které se pyšní mto tulem. Mezi
takové patří mimo jiné Jakubov
u Moravských Budějovic, Mar nkov a Domamil. Tyto sousedící obce
se nachází zhruba v polovině cesty
mezi Znojmem a Jihlavou.
Jako první jsme se seznámili
s obcí Jakubov u Moravských Budějovic. Pan starosta Miroslav Kabelka
nám ukázal obecní úřad s hasičskou
zbrojnicí, zrekonstruovanou budovu ZŠ, kompostárnu, MŠ a kulturní
dům, kde byly prezentovány veškeré
informace o obci a jejích akcích.
Další vesnicí v rámci našeho zájezdu byl Mar nkov, kde je starostou
pan Josef Pléha. Po krátkém přivítání na obecním úřadě jsme měli možnost zhlédnout prezentaci, kde jsme
se dozvěděli o místních tradicích,
historii, památkách a celkové cestě
k získání tulu. Následná procházka
doplnila celkový obraz obce. Navš vili jsme zde zrekonstruovanou
hasičskou zbrojnici, hřbitov, kostel
Navš vení Panny Marie, dětské hřiště a místní sokolovnu s vystavenými
fotograﬁemi z různých akcí.
Poslední navš venou obcí byla
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Domamil. V ní nás pan starosta Radek Menčík provedl místní MŠ a ZŠ,
která se pyšní tulem ,,Ekoškola“,
dále také přírodní zahradou a dětským hřištěm. Následně se uskutečnilo přátelské posezení na obecním
úřadě, kde proběhlo vzájemné seznámení. Zde jsme mohli také nahlédnout do kroniky obce a vytvořeného archivu akcí. Mezi další objekty, které jsme navš vili, patří hasičská zbrojnice, kostel sv. Prokopa,
zrekonstruovaný hřbitov, fotbalové
hřiště TJ Sokol Domamil a sokolovna
s výstavou místní spisovatelky a autorky koláží Gabrielou Kopcovou. Na
závěr prohlídky obce si pro nás pan
starosta připravil ochutnávku vín
z vinařství Šabata.
Každá z těchto obcí má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout
a pevně věříme, že se uskutečněný
zájezd stane inspirací i pro některou
z našich obcí.
Všem zúčastněným moc děkujeme, zejména starostům z Věžné
a Písečného za zapůjčení hasičských
vozidel a v neposlední řadě patří
velké díky starostům z navš vených
obcí za jejich čas a úsilí při sestavování bohatého programu.
Mikroregion Bystřicko
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VELKÝ ÚSPĚCH BYSTŘICKÉHO FOTBALU
TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu - bilance z MČR ve zbrani ﬂeret 19
medailí, z toho zlatých, 4 stříbrných, 6 bronzových, a zisk 5 Českých pohárů
z celoroční soutěže.
Zlatá medaile z MČR 2019
1. Marek Totušek - junioři, 18. 5. 2019 Ostrava
2. Michala Illeková - junioři, 18. 5. 2019 Ostrava
3. Kateřina Illeková - mnž., 19. 5. 2019 Ostrava
4. Družstvo seniorů - J. Kurfürst, Jan Kurfürst, M. Totušek
a R. König, 25. 5. 2019 Bystřice n. P.
5. Marek Totušek - kade , 26. 5. 2019 Bystřice n.P.
6. Eliška Malíčková - kadetky, 26. 5. 2019 Bystřice n.P.
7. Michala Illeková - žačky, 1. 6. 2019 Brno
8. Družstvo žaček - M. Illeková, Kateřina Illeková
a Soﬁe Karaﬁátová, 1. 6. 2019 Brno
9. Kateřina Illeková - mlž., 9. 6. 2019 USK Praha Letňany
Stříbrná medaile z MČR 2019
1. Družstvo juniorek - I. Sedláková, E. Malíčková, M. Illeková a N.
Loukotová, 18. 5. 2019 Ostrava
2. Družstvo seniorek - I. Sedláková, E. Malíčková a N. Loukotová,
25. 5. 2019 Bystřice n.P.
3. Michala Illeková - kadetky, 26. 5. 2019 Bystřice n.P.
4. Družstvo kadetek - I. Sedláková, E. Malíčková, M. Illeková a N.
Loukotová, 26. 5. 2019
Bronzová medaile z MČR 2019
1. Isabela Sedláková - juniorky, 18. 5. 2019 Ostrava
2. Marek Totušek - senioři, 25. 5. 2019 Bystřice n. P.
3. Isabela Sedláková - seniorky, 25. 5. 2019 Bystřice n. P.
4. Eliška Malíčková - seniorky, 25. 5. 2019 Bystřice n. P.
5. Isabela Sedláková - kadetky, 26. 5. 2019 Bystřice n. P.
6. Družstvo ml. žaček - K. Illeková, B. Hašková, S Karaﬁátová,
9. 6. 2019 USK Praha Letňany
Pohár ze seriálu všech soutěží (nejvyšší bodový zisk za sezonu 2018/2019)
1. Marek Totušek v kategorii junioři
2. Kateřina Illeková v kategorii mn. žactva
3. Marek Totušek v kategorii kade
4. Isabela Sedláková v kategorii kadetky
5. Michala Illeková v kategorii žačky

SK Bystřice je mistrem krajského přeboru Vysočina a po
2 letech se vrací do Moravskoslezské divize D. O postupu
rozhodly především jarní odvety, v nichž jsme ztra li pouze
3 body. Podzimní část nebyla nijak oslnivá, potýkali jsme se
s úzkým kádrem a zraněním hráčů, proto jsme získali pouze
26 bodů. Trenér Oldřich Veselý tomu pevně věřil, že Ledeč
a Pelhřimov budou na jaře ztrácet body. Především vše bylo v rukou hráčů
a trenéra, kteří to mysleli naprosto vážně. Chtěli krajský přebor vyhrát a postoupit do divize. Mužstvo vyhrálo za sebou 12 utkání, to je v historii přeboru Vysočina rekord. Do čtvrté nejvyšší soutěže MSD jsme postoupili právem,
a již nyní se na soutěžní ročník 2019/2020 těšíme. Moravská část divize se
rozdělí na 3 skupiny po 14 týmech. Hlavním důvodem je zrušení juniorek.
Pár perliček ze sta s k v soutěžním ročníku 2018/2019:
Hráči s největším počtem odehraných minut:
D. Čech 2044, R. Sklenář 1979, T. Vařejka 1890, M. Prášil 1880, M. Svoboda
1846, P. Blaha 1845
Nejlepší střelci:
M. Prášil 15 branek, P. Sodomka 14 branek, T. Padrtka 10 branek
Brankaři:
M. Petr 5x čisté konto, V. Dudák 4 x čisté konto
V mužstvu se vystřídalo během soutěžního ročníku 28 hráčů, z toho 7 dorostenců.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se o fotbal v těchto amatérských podmínkách starají a zejména ho podporují. Děkujeme Městu Bystřice n. P. a všem sponzorům, bez kterých se náš fotbal neobejde.
Za SK Bystřice n. P. Josef Soukop

Zařazení do soutěžního ročníku 2019/2020
Fortuna MSD-D

TJ Slavoj Polná

FC Vysočina Jihlava B

Tatran Ždírec n.D.

FC Zbrojovka Brno B

MSK Břeclav

FSC Stará Říše

AFC Humpolec

TJ Tasovice

FC Slovan Havlíčkův Brod

FC ŽĎAS Žďár n.S.

SK Bystřice n.P.

TJ Sokol Lanžhot

TJ Start Brno

FC PBS Velká Bíteš

MČR seniorů a kadetů včetně družstev v Bystřici n. P.
25. - 26. 5. 2019 podpořil kraj Vysočina, Město Bystřice n. P. a dále
ﬁrmy: Wera Werk s.r.o., ZDT Nové Veselí a Baumüler Brno s. r. o.
Děkujeme.

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

Přihlášky do 6. ročníku
Bystřické hokejové ligy
V pořadí již 6. ročník Bystřické hokejové ligy se na přelomu září a října rozehraje na zimním stadionu v Bystřici
nad Pernštejnem. 5. ročník vyhrál tým
z Poličky. Do soutěže se můžete stále přihlásit na e-mailovou adresu: zimakbystrice@gmail.com, zašlete název týmu
a kontaktní osobu. Termín přihlášení je
do 31. 7. 2019. Více informací o soutěži vám poskytneme na telefonním čísle
724 067 141.
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Florbalisté ASK Bystřice na NisaOpen v Liberci
Stejně jako v předešlých létech se
vydala na přelomu května a června
bystřická ﬂorbalová mládež hájit barvy
a čest svého města a klubu na mezinárodní ﬂorbalový turnaj NisaOpen v Liberci. Po loňském historickém a v jistém
smyslu asi i neopakovatelném úspěchu
mladších žáků, kteří tento turnaj vyhráli,
stáli chlapci a s nimi dvě děvčata před
nesnadným úkolem navázat na tuto
vlnu. A protože se v povítězném roce
i hůře hledají silné emoce pro tento
článek, dám tentokrát přednost spíše
věcným sdělením doplněným několika
fotograﬁemi, kde budete moci v hloučcích mládeže hledat své dě , vnoučata,
spolužáky či kamarády oblečené mimo
jiné i v lehce provoka vně nápadných
růžových týmových dresech.
Důstojné navázání na loňský úspěch
se bystřickým ﬂorbalistům nepochybně
podařilo. Všechny týmy postoupily ze
svých základních skupin do vyřazovacích

zápasů. Jedinou výjimkou byl druhý
tým mladších žáků 3+1, i ten však
ještě v posledním zápase ve skupině
o postup bojoval a z dalších bojů ho
vyřadila až právě prohra v tomto rozhodujícím zápase. První tým mladších
žáků přešel v prvním kole play-oﬀ přes
domácí liberecké Pantery, v osmiﬁnále však už nestačil na USK Akademik
Cheb, kterému se tak podařila odveta
za loňské ﬁnále, kde právě s našimi
kluky prohrál. Elévové 3+1 dokráčeli
ještě o jeden stupeň dále, když do
osmiﬁnále postoupili z prvního místa ve skupině přímo, v něm přehráli
FBC Unhošť, ovšem ve čtvr inále již
nestačili na nakonec stříbrnou Spartu
Praha.
Zápasy 5+1 se hrály na hřiš velikos 38 x 18 metrů, na němž se někteří naši malí mladší žáci málem ztráceli, ale na druhou stranu se takové
velké hřiště krásně vyjímalo v Home

Credit aréně – hokejovém stánku
libereckých Bílých tygrů. Starší žáci
ASK Bystřice zde postoupili ze skupiny
z druhého místa, když před sebe pus li
pouze pražský Tatran Střešovice. I tak
je však čekal v osmiﬁnále silný soupeř,
Sparta Praha, na kterého už nestačili.
Mladší žáci se nakonec na velkém hřiš
nejenom že neztra li, ale po osmiﬁnálovém vítězství nad týmem FBC Liberec
dokonce postoupili do čtvr inále, kde
po boji prohráli s pozdějším stříbrným
týmem z Benešova. Třešničku na liberecký dort pak přidala členka ASK Bystřice Petra Klusáková, která jako hráčka
týmu Banánci získala v kategorii dorostenek 3. místo.
Je na místě nyní poděkovat
všem, kteří se na turnajích v Liberci
i navazujícím tréninkovém kempu
v Hrádku nad Nisou jakkoliv podíleli. Především samotným hráčům a
hráčkám – bez nadsázky lze říct, že

všichni do jednoho odehráli všechny
zápasy na hranici svých schopnos a
že nevypus li ani sekundu, natož pak
minutu. Poděkování patří členům
klubu ASK i rodičům, kteří se o třicítku dě po celých 10 dní pečlivě starali a poskytli jim vše, co potřebovali.
Konečně pak nechci s poděkováním
zapomenout na všechny rodiče, prarodiče a ostatní, kteří mladé bystřické
ﬂorbalisty v jejich sportovní činnos
podporují. V dnešní době, kdy dě
tak rády a snadno propadají imaginárnímu světu internetového prostředí, kde je zdánlivě možné všeho
dosáhnout pouze díky hbitos palců
na obou rukou, je neobyčejně cenné
a zároveň radostné pobývat s dětmi,
které se umějí zmáčknout na hranice
svých sil a schopnos a následně se
umějí radovat z toho, co jim toto úsilí
přinese.
Aleš Sitař

Junioři navazují na úspěšnou
loňskou sezonu

Družstvo našich juniorů ve složení
Lukáš Coural, David Vavříček, Michael
Pečinka a Petr Molík absolvovalo již třekolo závodu družstev Kraje Vysočina.
Předposlední závody se konaly v Pacově 16. června, kde se v září bude soutěžit i v kole ﬁnálovém. První družstvo
v kraji postupuje na Mistrovství Čech.
Aktuálně si naši kluci drží těsné prvenství před atlety z Jihlavy a Třebíče.
Na konci června se rovněž bude konat Mistrovství ČR jednotlivců. Uzavírka kvaliﬁkace je 23. června. Z našeho
oddílu se momentálně může zúčastnit
pouze jeden závodník Michael Pečinka,
a to v disciplíně hodu kladivem a vrhu
koulí. Petr Smolík se ve skoku vysokém
do uzavírky tohoto
čísla Bystřicka za m
nenominoval,
ale
má na to ještě jednu
možnost na závodech v Pardubicích.
Budeme držet palce.
Ze závodů:
8. 5. – Olomouc –
Velké cena – Michael Pečinka: 2. místo
– kladivo, 3. oštěp,
4. disk, Petr Smolík:
7. výška, 5. oštěp
19. 5. a 1. 6. – Jihlava – ml. žactvo –

čtyřboj – 12. (z 37 závodníků) Benedikt Jílek, 17. (z 80) Karolína Halvová
24. 5. – Vel. Meziříčí – přípravka –
čtyřboj 20. (z 35) Jan Malaska, 30. (ze
45) Anna Malasková, 22. Zdeněk Vejpustek, 9. (z 23) Arman Brinda, 21.
(z 34) Kateřina Lukšová
2. 6. – Třebíč – veřejné závody –
Michael Pečinka 3 x 1. místo (koule, disk, kladivo)
15. 6. – Pacov – čtyřboj – ml.
žactvo – 5. (z 35) Benedikt Jílek, 23.
(z 66) Karolína Halvová
Ostatní závody, podrobnos a
fotograﬁe najdete na stránkách našeho atle ckého oddílu.
Jan Illek, trenér
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MANSBERŠTÍ KONĚ OPĚT BODOVALI
Jezdecká sezona dospěla během
května a června téměř do poloviny.
Členové JK Mansberk z.s. ze Sejřku se
zúčastnili mnoha soutěží. Jan Brejcha,
Anička Nekoušová a Kamila Koutná
na koních Lear a Crazy Amigo si přivezli celkem šest krásných umístění
včetně dvou vítězství ze zájmových
hobby závodů v drezuře ZH1 a Z1 a
ve skocích 60cm, 70-80cm a 80-100
cm v Nikolčicích. Zabodovali tak ve
všech disciplinách, moc gratulujeme.
Daniela Prokešová reprezentovala s Borisem 6 na začátku května
v Maďarském Mariakalnoku, kde
v se nelehkých podmínkách způsobených stálým deštěm převedli
v drezurních otevřených úlohách
pro velké koně i pony FEI Childern
Team (DD) – 4. místo, FEI Childern
Individual (DJ) - 4. místo a v úloze
FEI Pony Team (PD), kde získali krás-

né 3. místo. Hned další týden čekaly
tuto dvojici závody CDN v Nových
Zámcích u Litovele, odkud si Daniela
s Borisem přivezli 7. místo ze soutěže
FEI DU B, 4. místo z otevřené soutěže
FEI DD a skvělé 2. místo z otevřené
soutěže FEI DJ s krásným výsledkem
64,17%. V začátku června se Daniela představila se svými oběma pony
na dalších závodech Národního
drezurního poháru v Těšánkách ve
Zlínském kraji. S Borisem soutěžila v
otevřených úlohách FEI DD – 5. místo a FEI DJ – 4. místo, klisna Indiga se
představila s Danielou v úloze FEI DU
B a předvedla skvělou formu, která ji
zajis la vynikající 3. místo. Na stupně
vítězů se tak Daniela postavila společně se svou trenérkou a vynikající
jezdkyní, Mgr. Emou Kopuletou, PhD.,
která s klisnou Givesta ve stejné soutěži zvítězila. Drezurní úlohy FEI DU

9

PUTOVNÍ
LETNÍ
KINO
2019
Putovní
letní kino
– červenec
2019
5. 7.
Vír
5. - 6. 7.
Dolní Rozsíčka
12. 7.
Vír
12. - 13. 7.
Bohuňov
12. - 13. 7.
Velké Janovice
19. 7.
Vír
19. - 21. 7.
Štěpánov n. S.
19. - 20. 7.
Dalečín
19. - 21. 7.
Věžná
20. 7.
Koroužné
20. 7.
Zvole
19. - 20. 7.
Rovečné
19. - 21. 7.
Rozsochy
19. - 20. 7.
Radkov
26. 7.
Radkov
26. - 27. 7.
Dolní Čepí
27. 7.
Zvole - Olešínky
26. - 28. 7.
Věchnov
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5.7. Bohemian Rhapsody

Ledničky - promítání po setmění
cca 21:30 hodin

5.7. Maxinožka
6.7. Po čem muži touží

promítání v cca 21:30 hodin před
KD, v případě deště uvnitř KD

12.7. Coco

Ledničky - promítání po setmění
cca 21:30 hodin

12.7. Dvě nevěsty a jedna svatba
13.7. Po čem muži touží

začátek cca v 21:30 hodin pod
KD, v případě nepříznivého
počasí se bude promítat v KD

12.7. Co jsme komu zase udělali?
13.7. Bajkeři

u Obecního úřadu po setmění –
cca 21:30 hodin

19.7. Zrodila se hvězda

Ledničky - promítání po setmění
cca 21:30 hodin

19.7. Chata na prodej
20.7. Psí poslání
21.7. Po čem muži touží

promítání na dvoře ZŠ a MŠ
ve Štěpánově nad Svratkou od
21.30 hodin

19.7. Čer brko
20.7. Po čem muži touží

výle ště Dalečín, promítání po
setmění cca ve 21 hodin

19.7. Po čem muži touží
20.7. Psí poslání
21.7. Čer brko

promítání ve Věžné na hřiš
u KD, začátek po setmění cca
21:30 hodin

20.7. Největší showman

hřiště Koroužné, promítání cca
ve 21 hodin

20.7. Po čem muži touží

začátek po setmění (cca 21:0021:30 hod.) u Hasičské zbrojnice
ve Zvoli

19.7. Čer brko
20.7. Po čem muži touží

začátek v 21:00 hodin na
fotbalovém hřiš

19.7. Po čem muži touží
20.7. Ženy v běhu
21.7. Čer brko

promítání na hřiš TJ Rozsochy,
po setmění v cca 21:15 hodin

19.7. Čer brko
20.7. Chata na prodej

začátek po setmění v cca 21
hodin u kapličky, při nepříznivém
počasí v KD

26.7. Po čem muži touží

začátek po setmění v cca 21
hodin u kapličky, při nepříznivém
počasí v KD

26.7. Coco
27.7. Matky na tahu

po 21h na hřiš "pod dědinou",
za nepříznivého počasí v KD

27.7. Matky na tahu

začátek po setmění
(cca 21:00-21:30 hod.),
klubovna u MŠ Olešínky

B, FEI DD a FEI DJ jsou mezinárodní
úlohy předváděné na ME v drezuře
v kategorií dě 12 – 14 let. Dvojice
Daniela Prokešová a Boris 6 se také
velmi úspěšně prezentovala v Brně
na Panské líše při kvaliﬁkačních seriálových závodech se zahraniční účas
Donau Bohemia Trophy (ČR, SVK,
Maďarsko, Rakousko), kde v početném startovním poli obsadili pěkné
9. místo v otevřené soutěži FEI DD a
fantas cké 2. místo v otevřené sou-

těži FEI DJ s výsledkem 64,345%. Tím
splnili kvaliﬁkaci do ﬁnále tohoto seriálu v Budapeš v říjnu tohoto roku.
Gratulujeme a přejeme stabilní formu a další pokroky do druhé poloviny
sezóny, kdy čeká Danielu a její koně
MČR a další závody Národního poháru. JK Mansberk z.s. děkuje za materiální a ﬁnanční podporu Pile Mansberk
v Sejřku, případnou další podporu
soukromých nebo veřejných subjektů
rádi uvítáme.

Od 1. 6. 2019 vyšla v platnost novela insolvenčního
zákona:
šance na oddlužnění pro více lidí
možnost tříletého oddlužení pro důchodce
a osoby plnící své závazky více než na 60%
zrušení podmínky minimálního plnění na 30%

26.7. Balerína
27.7. Čer brko
28.7. Po čem muži touží

kladen větší důraz na vynaložení maximálního úsilí dlužníka

V Občanské poradně:
- Vás seznámíme podrobně s podmínkami
- sepíšeme návrh na oddlužení
- Vás můžeme provázet celým procesem insolvenčního řízení

Služby poskytujeme bezplatně.

OBČANSKÁ PORADNA
op@portimo,
tel. 731 487 284, 733 510 693
Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 12 (budova polikliniky),

tel. 566 616 121
Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580 (budova polikliniky),

tel. 566 688 227
výle ště Věchnov, promítání po
setmění v cca 21 hodin

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
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.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz
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hledají do stálého pracovního pomČru

Ĝidiþe nákladního automobilu
Požadujeme:
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny „C“, profesní prĤkaz výhodou, nikoliv podmínkou
- þasovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovČdný pĜístup k práci a samostatnost
- profesní životopis
Nabízíme:
- nadstandardní finanþní ohodnocení
- zamČstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zamČstnání pĜevážnČ v okolí BystĜice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobnČ na adrese K Ochozi 666, BystĜice n.P. telefonicky na tel.
607 213 418 (p. CísaĜ), pĜípadnČ mailem na cisar@ts-bystrice.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, tel.: 608 065 337
PALIVOVÉ DŘEVO, i suché, tel.: 608 065 337
HLEDÁM pronájem bytu 2 + 1 nebo 2 + KK.
Pracující pár a malý pes. Větší opravy nevadí.
Tel.: 773 085 222
PŘIJMU leš če kovů na zaučení na dílnu v Rožné.
Tel.: 737 828 691
ODŠKODNĚNÍ za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až

100% plnění. Kontakt: 776 222 823, jana.dvorakova@
vaseodskodneni.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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