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Město Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, 

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce 2020.

Dne 30. listopadu jsme slavnostně 
zahájili dny adventu a přípravy na Vá-
noce. Tento čas, pro mě nejkrásnější 
v roce, přináší něco nepopsatelného. 
Lidé jsou si blíž. Přejí si všechno dob-
ré a nezapomínají ani na vzpomínku 
svých zesnulých předků. Každoročně 
jsme vystaveni bilancování svých činů, 
úspěchů i neúspěchů, rados   i tragédií. 

Žijeme v době blahobytu, který 
naši předkové nikdy nezažili. Mnohdy 
si nevážíme výdobytků společnos-
  a chceme stále víc. Demokracie 

a svoboda přináší myšlenky na rozvrat 
systému a demagogickou bagatelizaci. 
Nenechme si vzít pokrok naší doby. 
Třicet let od listopadu 1989 nás nu   
mapovat vlastní kroky, které následo-
valy po tomto datu. Pro někoho je to 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou ozna-
muje, že ve dnech 23. 12. 2019 a 30. 12. 2019 bude Kontaktní místo Bystřice nad Pern-
štejnem z provozních důvodů uzavřeno. V případě potřeby se obracejte na podatelnu 
Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, se sídlem Strojírenská 8, 591 27 Žďár n. S. 

Děkujeme za pochopení.

Chybí vám ještě vánoční dárek? 
Co darovat knihu nebo kalendář? 

Z důvodu pracovní neschopnos   je zubní ordinace
MDDr. Kristýna Stará od 13. 11. 2019 uzavřena.

Od 7. 1. 2020 je zajištěn zástup za mateřskou dovolenou:
Po        –
Út 8:00 – 11:00

St 8:00 – 11:00
Čt 8:00 – 11:00

Pá       –

V Turis  ckém informačním centru 
v Bystřici zakoupíte knihu o minulos-
  i současnos   Bystřice n. P. Město 

na bystré vodě (250 Kč). Popisuje 
vše zajímavé od nejstarších dob až 
po současnost, pozornost je věno-
vána městským památkám i pozo-
ruhodným osobnostem, které jsou 
s Bystřicí spojeny. Zpracováno je 
i posledních 9 let, které uplynuly od 
prvního vydání. 

Dále nabízíme knihu srovnávacích 

fotografi í Bystřice nad Pernštejnem 
včera a dnes (220 Kč) a kalendář 
s historickými fotografi emi pro rok 
2020 (90 Kč). Dále Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem vydává 
v omezeném počtu i přepis nejstarší 
bystřické kroniky, tzv. Zourkovy kroni-
ky (50 Kč), kterou u nás můžete také 
zakoupit. Turis  cké informační cent-
rum je otevřeno každý pracovní den 
od 8:00 do 16:00 hodin.

-red-

Adventem začíná čas 
pokory a smíření

období velmi úspěšné a chvályhodné. 
Znám však také množství lidí, kteří se 
s novou dobou neiden  fi kovali, ne-
přijali nabízené výhody a žijí na okraji 
společnos  . Tím nemyslím, že by hla-
dověli, ale sami se ochuzují o možnost 
plně se kulturně a sportovně vyžít, 
užít si svobody cestování, svobody 
slova nebo přispět svojí trochou k lep-
šímu životu jiných občanů. Zatrpklost 
a ublíženost ničemu nepomáhá, je-
nom člověka ochuzuje a nechává jej 
vnitřně strádat. Musím ale konstato-
vat, že mezi námi jsou také chytráci, 
kteří se v nové době zorientovali ná-
ramně a těží ze všech výhod. Všichni 
se ale společně setkáváme u vánoční-
ho stromu a přemítáme. Nenechme 
se otrávit.  

Vážení spoluobčané,
přeji vám klid a pohodu vánočního času. Neste kousek pravého štěs   do 

nového roku 2020. Přeji vám samá správná rozhodnu  , pevné zdraví, klid 
rodinného krbu a op  mis  cký pohled do budoucna. 

váš starosta Karel Pačiska
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INZERCE

PF 2020



Sňatky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2019  LEDEN 2020

Narození

Jubilan  

Úmr  

Rozhovor s autorkou PF Jaromírou Knoblochovou
S akademic-

kou malířkou 
Jaromírou Kno-
blochovou se 
znám více než 
30 let. Je nejen 
malířkou, ale i 
svéráznou fi lo-
zo  ou. Píše mi 

dlouhé dopisy, psaní rukou považuje 
za terapii. V tom posledním, na 11 
stranách formátu A4, píše i o osudu 
kresby pro bystřickou pée  u:

„A to ještě nevíš, že jsem dvě první 

kresby těch věrozvěstů nesla na ko-
pírku a potom zapomněla v autobu-
se č. 52! Už se to nenašlo, udělala 
jsem znova tře   variantu, a ta byla 
nejlepší, takže se nic moc nestalo…“

V souvislos   se vznikem PF 2020 
jsem s J. Knoblochovou připravil 
malý rozhovor:

Jaký máš vztah k Bystřicku, ke 
zdejší krajině i lidem?

Velmi intenzivní, je to můj vnitřní 
pohádkový svět, mytologická kra-
jina. Obracím se do minulos  , jako 
bych tu byla v dobách, kdy zde žili 

v sepje   s přírodou svérázní horní-
ci, dobrodruzi hledající kovy, štěs  , 
Eldorádo.

Ovlivnilo tě nějak Bystřicko ve 
Tvé tvorbě?

Ano, jsem sice fi guralistka, ale zde 
jsem se stala i krajinářkou. Od dět-
ství mi učarovala řeka Svratka, pozo-
rovala jsem odrazy stromů ve vodě, 
ten tajemný zrcadlový prostor, se 
zájmem, jak to namalovat.

Proč sis vybrala ke kresbě PF mo-
 v sousoší věrozvěstů?

Sousoší je to velebné a krásné, je 

to život zachycený v kameni. Oni při-
nesli na Moravu vzdělání i víru, byli 
silné osobnos  .

Co chystáš na sezónu 2020? Bu-
deš opět vystavovat ve své galerii 
v Záskalí?

Budu pokračovat ve volném cyklu 
krajin s řekou Svratkou a otevřeno 
bude v Záskalí celé prázdninové léto 
2020 o víkendech.

Děkuji za rozhovor i za PF a přeji 
úspěšný celý příš   rok.

 Hynek Jurman

LISTOPAD 2019
  9.11. Dana Mrňousová
             Roman Mach     

17.6. Taťána Makalová
10.7. Adam Hrubý
15.7. Stela Čížková
15.7. Štěpán Ondra
23.7. Valentýna Benová
27.7. Karolína Pohanková
27.7. Michal Vícha
28.7. Adam Březina
  4.8. Juliana Vondrušková
  9.8. Nathaniel Cícha
14.8. Nikola Šťastná
21.8. Adam Svoboda
27.8. Tomáš Dvořáček
27.8. Jose  na Malátová
27.8. Meda Malátová
28.8. Dominika Jílková
  1.9. Daniel Dvořák
  3.9. Jan Horký

PROSINEC 2019
Antonín Chroust  90 let
Zdenka Muselíková   89 let
Božena Stejskalová   88 let
Eva Huláková   80 let
Květoslava Sadecká   80 let
Pavel Krištof   75 let
Miroslav Rýdl   75 let
Jarmila Janoušková   75 let
Dana Žáková   70 let
Jan Jelínek   70 let
Jana Pospíchalová   70 let
Marie Válková   70 let

ŘÍJEN 2019
  1.10. Marie Čejková   85 let
  4.10. Ros  slav Kučera   52 let
  8.10. Petr Svoboda   51 let
15.10.  Jan Juračka  65 let
28.10.  Eva Felcmanová   65 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

Dne 26. listopadu 2019 
uplynulo 5 let, kdy nás opus  la 
milovaná manželka, maminka 

a babička 

paní Jiřina MOUČKOVÁ.

S láskou vzpomíná rodina.á k í á di

Dne 14. prosince 2019 
by se dožil 80 let 

pan Ladislav GALJANIČ 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka a dcery 

s rodinami.

o jste ho znali vzpomeňt

Dne 31. prosince 2019 
uplyne 7 let, co nás opus  l 

pan Jaromír ŠPAČEK. 

Stále vzpomíná manželka 
a dcera s rodinou.

Jednání rady města konané dne 5. 11. 2019

Dne 7. prosince 2019 uplyne 
15 let, co nás opus  la 

paní Danuška HOROVÁ 
a 21 let pan Josef HORA. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte si 
s námi. Vzpomíná syn 

Jiří s rodinou.

p

d j t j li ňt

Rada města Bystřice nad Pernštej-
nem na svém zasedání dne 5. 11. 
2019 schválila Dodatek č. 1 nájemní 
smlouvy se společnos   Bystřická te-
pelná s.r.o. o odpisování technického 
zhodnocení pronajatého majetku. 
Důvodem uzavření dodatku smlou-
vy je  rozšíření příslušenství kotlů na 
spalování biomasy, které realizovala 
společnost Bystřická tepelná s.r.o. 
a zhodno  la tak na vlastní náklady 
majetek pronajatý od Města Bystřice 
nad Pernštejnem. Obdobně schváli-
la rada města Dodatek č. 2 nájemní 
smlouvy se společnos   Areál sportu 
a kultury s.r.o., neboť této společnos-
  se rozšířil pronajatý majetek o do-

končenou judárnu, která se nachází u 
Základní školy Nádražní 615. 

Rada města dále projednala a 
schválila nový Řád pohřebišť města 
Bystřice nad Pernštejnem. Se změ-
nou zákona č. 256/2001 Sb., o po-
hřebnictví vyplynula pro provozova-

tele veřejných pohřebišť povinnost 
uvést řád veřejného pohřebiště do 
souladu se zákonem o pohřebnictví 
v termínu do 1. 9. 2020. První po-
vinnos   je vypracovat řád veřejných 
pohřebišť a po jeho odsouhlasení 
krajským úřadem ho předložit radě 
města ke schválení. Dalšími body 
předloženými fi nančním odborem 
bylo schválení rozpočtových opatření 
a plán inventur na rok 2019. 

Rada města dále schválila fi nan-
cování akce Odvodnění komuni-
kace K Hájům částkou 1.672,- Kč, 
akce Propustek Lesoňovice částkou 
15.672,- Kč, akce Modernizace fa-
sády Vysočanu částkou 92.000,- Kč 
a akce Projektové dokumentace do-
pravních staveb Okružní – etapa D, 
Stříbrná a Parkoviště 933-935 část-
kou 335  s. Kč. 

Radě města byl předložen ke schvá-
lení Dodatek č. 1 smlouvy s fi rmou 
Pavlacký s.r.o., která bude realizovat 

akci Modernizace víceúčelového hři-
ště na atle  ckém stadionu Tomáše 
Dvořáka. Rada se věcí zabývala již na 
předcházející schůzi a s ohledem na 
rozpor v cenových položkách necha-
la provést cenové úpravy. Po ceno-
vých úpravách se cena díla navýšila 
o 116.988 Kč a celková cena díla tak 
bude činit 1.094.888 Kč. 

Rada města schválila jednotlivé 
body projednané v komisi výstavby 
dne 24. 10. 2019. Odsouhlasila návr-
hy komise výstavby s výjimkou žádos   
fi rem STAVOFLOS s.r.o. a SPH stavby 
s.r.o. Obě tyto fi rmy mají zájem o od-
koupení pozemků od města v lokalitě 
Rovinky a jejich zasíťování pro účely vý-
stavby rodinných domů. Rada v obou 
případech pověřila vedení města pro-
jednáním možnos   vyhlášení záměru 
na řešení lokality na Rovinkách. 

Rada města schválila vyhlášení 
záměru souvisejícího se změnami 
podnájemních smluv na smlouvy ná-

jemní v budově městské polikliniky. 
Vzhledem k tomu, že ve vyhlášeném 
záměru byla doba trvání smlouvy 
upravena pro   podnájemním smlou-
vám na dobu neurčitou s 6   měsíční 
výpovědní lhůtou, společnost Lé-
kárna Arnica spol s.r.o. požadovala 
změnu opro   původně vyhlášenému 
záměru. V souvislos   s inves  cemi 
vloženými do lékárny požadovala 
pronájem na dobu minimálně 10 
let. Rada proto schválila záměr na 
pronájem tohoto prostoru sloužícího 
podnikání s dobou trvání do 31. 12. 
2030. Po uplynu   této doby se změní 
doba trvání smlouvy na dobu neurči-
tou s 6   měsíční výpovědní lhůtou.

Rada města schválila nájem po-
zemků o výměře 68 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem od Povodí Moravy 
s.p. Následně rada schválila zřízení 
budoucí služebnos   na vedení op-
 cké sítě na čás   těchto pozemků. 

-red-

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21. 11. 2019 cenu vodného 
a stočného na rok 2020 s účinnos   od 1. 1. 2020. 

Jak je to s cenou, resp. s DPH 
pro vodné a stočné v roce 2020?

Vodné Sto né Celkem

Cena bez DPH rok 2020 52,70 K /m3 37,48 K /m3 90,18 K /m3

Cena s DPH 15 % od 1. 1. 2020 60,60 K /m3 43,10 K /m3 103,70 K /m3

Cena s DPH 10 % od 1. 5. 2020 58,00 K /m3 41,20 K /m3  99,20 K /m3

Cena bez DPH 2019 50,43 K /m3 35,83 K /m3 86,26 K /m3

Cena s DPH 15 % rok 2019 58,00 K /m3 41,20 K /m3 99,20 K /m3

Novela zákona o evidenci tržeb a 
zákona o DPH č. 256/2019 Sb. při-
náší změny sazeb DPH od 1. 5. 2020. 
Dochází k přeřazení některých zda-
nitelných plnění do 10% sazby. Toto 

zákonné opatření se týká i vodného 
a stočného, kde od 1. 5. 2020 dojde 
k úpravě DPH z 15% sazby na 10%. 
Pro lepší orientaci je v níže uvedené 
tabulce uvedena cena s DPH 15% a 

také s 10% sazbou DPH platnou od 
1. 5. 2020. Snížení sazby DPH zazna-
menají zvláště odběratelé z řad oby-
vatelstva, a to snížením ceny (včetně 
DPH) pro vodné a stočné od 1. 5. 2020.

Cena je tvořena převážně poplat-
ky vybíranými státem a penězi, které 
jsou odváděny ve formě nájemného 
vlastníkům a jsou určeny na rekon-

strukce a obnovu infrastruktury vo-
dovodů a kanalizací. 

Odvody státu v sobě zejména za-
hrnují poplatky za odběr surové a 

podzemní vody, za vypouštěné od-
padní vody, odvody na sociální a zdra-
votní pojištění a dále daně silniční, 
z nemovitos   a zmiňované DPH.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

OTEVÍRACÍ DOBA

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM
bude od pondělí 23. 12.2019 
do středa 1.1. 2020 zavřeno.
Od čtvrtka 2.1. 2020 bude 
otevřeno: 8.00 – 16.00 hod.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE 
NAD PERNŠTEJNEM 

Během svátků bude otevřeno 
takto:
Pondělí 23. 12. – do 14:00 hodin
Pátek 27. 12. – do 12:00 hodin
Pondělí 30. 12. – do 17:00 hodin
Úterý 31. 12. – zavřeno

Nejbližší následující úřední
den je 2. leden 2020.

Přejeme Vám příjemné 
prožití vánočních svátků.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Město Bystřice n. P. oznamuje, že od 1. 12. 2019 zkušebně otevírá oplocený dvůr za 
kotelnou na SII (ulice Lužánky) pro bezplatné uložení dřevního materiálu (větve z údrž-
by zeleně a zahrad) pro občany našeho města.

Otevírací doba:    pondělí – pátek 8:00 – 18:00 (mimo svátků) 
                   sobota     8:00 – 12:00 (mimo svátků) 
Pravidla pro přijímání dřevního materiálu:
- zařízení je určeno pro: větve ze stromů a keřů bez příměsi ostatních biologicky roz-

ložitelných  materiálů (tráva, lis  , zbytky rostlin apod. nutno odvézt na sběrný dvůr na 
ulici K Ochozi – areál TS města a.s.)

- zařízení není určeno pro: přijímání materiálu s příměsí kamenů, jiných druhů od-
padů nebo odpad kontaminovaný. Dále není určeno pro ukládání jakéhokoliv odpadu 
(dřevěný a  dřevotřískový nábytek, koberce, linolea, umyvadla, matrace, pneuma  ky aj.)

K bezplatnému využi   pouze pro občany města Bystřice n. P. a místních čás  . Ma-
teriál od podnikatelů a právnických osob ZDE NELZE UKLÁDAT, je přijímán za úplatu 
na sběrném dvoře na ulici K Ochozi – areál TS města a.s. 

Upozorňujeme, že PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM !!!
Pro případné dotazy volejte TS města a.s. – tel.: 566 552 595, 606 770 125

SBĚR OLEJŮ OD 1. 1. 2020
Město Bystřice n.P. oznamuje, že s ohledem na zákonné povinnos   bude od 1. 1. 

2020 zahájen fi rmou Fritex s.r.o. sběr olejů na území města Bystřice n. P. Oleje možno 
odevzdávat do označených nádob v uzavřených nádobách (např. PET lahvích). Nádoby 
budou rozmístěny v těchto lokalitách:

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi (areál TS města a.s.)
Náměs   – kontejnerové stání za prodejnou Albert (areál ZZN)
SII – ulice Spojovací - kontejnerové stání u prodejny Flop
SI – ulice Jívová - kontejnerové stání u č.p. 903
ulice Černý vršek - kontejnerové stání u prodejny Penny

SVOZ ŽELEZA  UKONČENÍ K 31. 12. 2019
Město Bystřice n. P. oznamuje ukončení pravidelných svozů železného odpadu 

k 31. 12. 2019. Svoz probíhal vždy 1. sobotu v měsíci a byl zajišťován technickými služ-
bami. Poslední svoz proběhne v sobotu dne 7. 12. 2019. I nadále budou moci občané 
Bystřice n. P. k odevzdání železného odpadu moci bezplatně využít sběrný dvůr na ulici 
K Ochozi (areál TS města a.s.).

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Sběr použitého kuchyňského oleje. 

 Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat 

s použitým kuchyňským olejem, když na něm 

usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák? 
 

 Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho! 

 Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím 

životní prostředí! 

 Dávejte olej nám!!! 

 Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko 

do PET lahve a řádně ji uzavřete! 

 Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a 

vložte do naší označené sběrné nádoby. 
 

 Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i 

sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od 

nás dostane, může využít pro rozkvět obce. 
 

 My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím 

společně ochráníme naše životní prostředí. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„FRITEX – PŘIROZENÁ VOLBA“ 

TECHNICKÉ SLUŽBY BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM INFORMUJÍ

KAŽDÝ DEN PŘINÁŠÍ NOVÉ A NOVÉ VĚCI
Rozhovor s místostarostou Mar  nem Horákem

MARTIN HORÁK vyrostl ve Ště-
pánově nad Svratkou, znám dobře 
jeho rodiče a samotný chlapec mě 
upoutal jako sportovec. Už v mlá-
dežnických kategoriích byl úžas-
ným fotbalovým střelcem a později 
jsem se s ním sešel i pod děravými 
koši. Navzdory generačnímu rozdí-
lu jsme byli oporami svých týmů a 
pokud jsme se sešli v jednom druž-
stvu, zahráli jsme si náramně. Jeho 
fotbalová cesta vedla do Bystřice 
nad Pernštejnem, kde se po vy-
studování uplatnil jako pedagog, 
časem se stal ředitelem školy a po 
loňských volbách místostarostou 
Bystřice. Protože je ve funkci celý 
rok, požádali jsme jej o rozhovor. 

Býval jsi výtečným fotbalistou. 
To kopaná tě přivedla do Bystřice?

Bystřice byla v mém životě vždy 
určujícím městem. Nejvíce jsem si 
to však uvědomil v období studií 
na střední škole, kterou bylo právě 
bystřické gymnázium. Zde jsem se 
seznamoval s místním koloritem a 

navazoval kontakty. Fotbalově mě 
Bystřice lákala už od dětství, dlouho 
jsem však odolával. Nakonec jsem 
přes Žďár, kam jsem si ještě dvakrát 
odskočil na hostování, přestoupil 
do Bystřice, kde působím až dopo-
sud. Nyní je moje fotbalová dráha 
spojená s trénováním malých dě  . 
Za místní „B“ tým nastupuji už jen 
sporadicky.

Po absolvování Fakulty sportov-
ních studií v Brně jsem se do Bystři-
ce vrá  l a už z ní neodešel. Nejdříve 
jsem absolvoval civilní službu na 
sportovní hale a nově otevřeném 
koupališ  . Odtud moje kroky vedly 
na ZŠ Nádražní, kde jsem vyučoval 
a poté také řediteloval. Komunál-
ní volby v roce 2018 však mé cesty 
otevřely  mto směrem a já jsem po 
dlouhém rozhodování přijal pozici 
místostarosty. V Bystřici jsem také 
poznal svoji životní partnerku, s kte-
rou jsem se oženil a založil rodinu. 
Časem naši rodinu oboha  ly dvě 
dě  .

Co všechno Ti dal sport a čeho si 
v něm nejvíce ceníš?

Sport je pro mě droga. Neumím si 
bez něj svůj život představit. Kromě 
rodiny mu věnuji většinu volného 
času. Sport mi naplnil život a dal mi 
spoustu kamarádů. Naučil jsem se 
vnímat věci jinýma očima a nebát se 
překážek. I ve zdánlivě bezvýchod-
ných podmínkách najít řešení a pro-
vést ho. Sebekázní a pravidelným 

opakováním zdokonalit svoje do-
vednos  . Nebát se výzev a naopak 
je vyhledávat. Respektovat soupeře, 
ale nebát se jít s ním do střetu. Na-
učit se dodržovat pravidla. 

Mohl bych pokračovat dále, ale 
kdo to zná, ví velmi dobře, o čem 
mluvím. Sport posílil nejenom moje 
tělo, ale i ducha. V podstatě celý svůj 
život se snažím objevit tyto hodnoty 
i pro mladší generace.

Proč jsi se rozhodl pro učitelské 
povolání a poté pro komunální po-
li  ku?

Již od dětství jsem snil o dráze 
sportovce. K profesionálnímu spor-
tovci jsem měl však daleko. Hledal 
jsem tedy povolání spojené se spor-
tem a nakonec jsem se stal učitelem, 
kdy moje hlavní obory byly tělesná 
výchova a zeměpis. Původně jsem 
chtěl pokračovat dále v navazujícím 
studiu na vysoké škole. Cesty osudu 
mě však zavály do základní školy a já 
nastoupil po učitelské veličině Panu 
učiteli Císařovi. Práce mě zaujala na-
tolik, že jsem u ní zůstal a nelitoval. 
Ve škole je vše na jednu stranu stej-
né, na druhou však neustále jiné.

Komunální poli  ka je spíše výzva. 
Beru to jako dobrou životní zkuše-
nost.

Nelituješ přeběhnu   na radnici, 
naplňuje tě nová práce?

Je asi brzy hodno  t. V mnohém 
je nová práce podobná ředitelské-
mu řemeslu. Měřítko působnos   

je však daleko větší. Hodně věcí je 
třeba nastudovat a získat všeobecný 
přehled. I když jsem na radnici rok, 
připadá mi to stále, že se rozkouká-
vám. Každý den přináší nové a nové 
věci. Výhodou je, že mám po boku 
zkušené spolupracovníky, kteří po-
mohou či poradí. Musím popravdě 
říci, že mě nová práce naplňuje.

Můžeš nám sdělit něco o své ro-
dině a svých zájmech?

Bydlím v rodinném domě v Bys-
třici. S manželkou vychováváme 
dvě dě   navštěvující 1. stupeň ZŠ. 
Ve volném čase se věnuji zvláště 
rodině. Snažím se ak  vně sporto-
vat. Mám rád veškerou pohybovou 
ak  vitu. Hlavními sporty jsou fotbal 
a hokej, ale v poslední době jsem 
propadl horskému kolu. Okolí Bys-
třice je pro mě nejhezčím terénem 
ze všech. V zimě jsem nadšeným 
lyžařem.

Na co se teď nejvíce těšíš?
Po hek  ckém roce se nyní těším 

na chvíle klidu a pohody o vánoč-
ních svátcích. Na příjemně prožité 
chvíle v rodinném kruhu i na chvíle 
strávené se svými kamarády či blíz-
kými. Jsou to pro mě nejhezčí chvíle 
v roce.

Zároveň mi dovolte popřát i Vám 
chvíle plné klidu, pohody a lásky. 
Aby se Vám splnila všechna přání 
a do nového roku jste vykročili tou 
správnou nohou. 

Ptal se Hynek Jurman
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PETICE POKRAČUJE
Paní Marcela Tálská z Jabloňova 

patří mezi šest iniciátorů pe  ce pro-
  rušení vlaků na tra   251. Zejména 

obce Věžná, Rožná, Rozsochy nema-
jí alterna  vní spoje, autobusy z Bys-
třice jezdí do Nedvědice zejména 
přes Věchnov a Býšovec. 

Citujeme z odpovědi Kraje Vyso-
čina (Ing. Hana Strnadová, vedoucí 
odboru dopravy): „Vzhledem k větší 
vzdálenos   sídel od železničních za-
stávek a stanic ve střední čás   tra   
č. 251 (od začátku platnos   jízdního 
řádu 2019/2020 č. 256) z Nového 
Města na Moravě do Nedvědice 
byla navržena obsluha vlaky v zá-
kladním dvouhodinovém schématu 
jízdního řádu. Návrhy jízdních řádů 
na tra   i ve veřejné linkové dopra-
vě byly opakovaně projednávány 
s obcemi. … Rozsah drážní dopravy 
v úseku Nové Město na Moravě – 
Nedvědice není možné z hlediska 
intenzity přepravní poptávky srov-
návat s rozsahem drážní dopravy na 
jiných tra  ch či dokonce v jiných tra-
ťových úsecích stejné tratě. V traťo-
vém úseku Žďár nad Sázavou – Nové 
Město na Moravě se přepravuje 2,5 
násobek cestujících ve srovnání se 
středním úsekem tra   z Nového 
Města na Moravě do Nedvědice. 
… Vlaky, které nebudou od počátku 
platnos   jízdního řádu 2019/2020 
objednány, vykazují nižší obsaze-
nost než vlaky základního dvou-
hodinového schématu.“ Následují 
výsledky sčítací kampaně z března 

2018 a března 2019 z obcí Rozsochy, 
Věžná a Rožná. Z NEZNÁMÝCH DŮ-
VODŮ NENÍ DO TOHOTO SČÍTÁNÍ ZA-
ŘAZENA STANICE BYSTŘICE. Odpověď 
pokračuje: „Náklady na zajištění pro-
vozu těchto vlaků představují částku 
převyšující 6,8 mil. Kč ročně. V důsled-
ku toho se Kraj Vysočina snaží zvýšit 
efek  vitu provozu na této tra  , a to za 
stávajícího stavu infrastruktury. … „Za 
současného stavu infrastruktury však 
považujeme rozsah provozu navržený 
jízdním řádem pro období 2019/2020 
jako efek  vní dopravní obsluhu území 
z hlediska rozpočtových výdajů kraje a 
přínosů pro cestující veřejnost.“

Dne 3. září 2019 se paní Tálská ob-
rá  la na Ing. Václava Zikána z Odděle-
ní dopravní obslužnos   Kraje Vysočina 
s dopisem, ve kterém mu mimo jiné 
píše: „Já - jakožto rodič - mám povin-
nost, aby mé dě   řádně navštěvovaly 
školská zařízení. Tím, že zrušíte ranní 
a odpolední vlaky, kterými se dě   do 
škol a ze škol vracejí, nám tuto povin-
nost prak  cky znemožňujete. Nevím, 
zda je Vám znám fakt, že žáci a studen-
  se vlakem, kterých se toto plánova-

né rušení týká, dostávají jak do a z no-
voměstských/žďárských/  šnovských 
školních zařízení, tak především do 
brněnských škol a v neposlední řadě 
i do/ze základní školy v Nedvědici. 
Za  mco se ostatní kraje snaží ranní a 
odpolední spoje posilovat, tak aby se 
mohli žáci a studen   dostat do škol a 
zpět domů, kraj Vysočina má naopak 
snahu je rušit, což je pro mě absolutně 

nepochopitelné. Pokud zrušíte vlak v 
6.02 z Nového Města na Moravě, ces-
tující už bude odkázaný pouze na první 
vlak z Nového Města na Moravě, kte-
rý vyjíždí cca. o 1 hodinu dříve… Stej-
ná situace je odpoledne, vlak ve 12.58 
využívají především žáci základní ško-
ly v Nedvědici, kde je již na 1. stupni 
omezena možnost využi   družiny, a 
dě  , které končí např. už v poledne, se 
nedostanou domů po 13.00, ale až o 
cca. hodinu a půl déle, kdy je vypravo-
ván autobus ČSAD Tišnov… Dalším pa-
radoxem je, že o víkendu pojede prak-
 cky více spojů než ve všední den, kdy 

jsou přidány "turis  cké" přímé spoje z 
Brna přes Tišnov, Nedvědici do Žďáru 
nad Sázavou bez jakýchkoliv přestu-
pů. Na jednu stranu chápu Vaši snahu 
podporovat turis  cký ruch, na druhou 
stranu si myslím, že turisté to i s pře-
stupováním zvládnou velice dobře, 
protože nejezdí každý den, není jejich 
nutnos   a nezbytnos   se dostat do 
škol/zaměstnání pravidelně na urči-
tou hodinu. … Jelikož mám tento kraj 
velice ráda a chtěla bych zde žít, nera-
da bych, aby se nám nadále snižovala 
životní úroveň  m, že nám a našim 
dětem budou odepírány základní 
věci jako je dopravní spojení s okol-
ním světem a hlavně bych byla velmi 
nerada, abych se styděla za kraj, kde 
žiji… Opravdu nechápu, že u IDS JMK 
lze mít pravidelné spoje v hodinových 
intervalech i do malých vesnic a v kraji 
Vysočina ne. Proč to  jinde jde a v kraji 
Vysočina ne? “

V odpovědi Ing. Zikána čteme: 
„Potvrzuji, že od počátku platnos   
jízdního řádu 2019/2020 bude ve 
středním úseku tratě 251, nově 256, 
z Nového Města na Moravě do Ne-
dvědice zachován základní dvouho-
dinový interval osobních vlaků linky 
Žďár nad Sázavou – Tišnov….toto 
opatření je součás   širších změn v 
systému dopravní obslužnos  , bylo 
se všemi dotčenými obcemi řádně 
projednáváno v dostatečném před-
s  hu, např. s obcí Věžná a městem 
Bystřice nad Pernštejnem dne 17. 
března 2017. Výsledné návrhy jízd-
ních řádů byly obcím zaslány dne 
12. ledna 2018. Na základě projed-
nání nové provozní koncepce s ob-
cemi Kraj Vysočina ve spolupráci s 
Jihomoravským krajem připravil za-
dání pro železniční dopravce. Nyní 
je již proces přípravy jízdního řádu 
ukončen.“ 

Pe  ční archy jsou stále k podpisu 
v Městské knihovně a na Gymnáziu. 
Pe  ce je regulérním demokra  ckým 
prostředkem k vyjádření názoru a 
oslovené orgány mají povinnost na 
ni reagovat; nad 10 000 podpisů řeší 
pe  ci dokonce Parlament ČR. Smut-
né na tom je, že tato situace nejvíce 
zasáhne ty nejbezbrannější – dě   a 
mladé lidi jezdící do škol, ženy jezdící 
do zaměstnání, seniory pravidelně 
navštěvující lékaře. Neměla by spo-
lečnost právě tyto lidi nejvíce chrá-
nit? 

-jm-
Celé znění pe  ce najdete zde: h  p://rozna.cz/assets/File.ashx?id_org=14289&id_dokumenty=34664

ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

Před  m, než rozsví  me na Dvo-
řiš  ch vánoční strom, jsme se již 
poněkolikáté v dušičkovém čase vy-
pravili na průvod strašidel, který byl 
i tentokrát plný pohádkových postav 
a příšerek. Jak jinak, než s plným bříš-
kem, se pěkně straší, takže hlavním 
úkolem bylo získání něčeho dobré-
ho k snědku. Plnění zkoušek nebylo 
pro naše strašidla již žádnou překáž-
kou. Netradičním zážitkem však byl 
oběšenec „jako živý“ či okouzlující a 
zářivá Bílá paní na ušlech  lém koni, 
která se nečekaně zjevovala všude 
kolem nás. Jelikož se snažíme jít s do-
bou, nechybělo separování odpadu a 

Podzimní čas na Dvořiš  ch
punc auten  čnos   naší cestě dodal 
koncert bučících kraviček v jejich pří-
bytku, kde se usídlila dvořišťská mu-
mie s kostlivcem. Závěrem se našim 
strašidlům povedlo kouzlo samovzní-
cení ohně a nic již nechybělo k tomu, 
abychom bříška naplnili a spokojeně 
odcházeli domů.

Začátkem předposledního měsíce 
v roce jsme se vypravili za kulturou 
do Městského divadla v Brně, kde 
jsme v rytmu skladeb švédské sku-
piny ABBA zhlédli muzikál Mamma 
Mia! Zážitek skutečně famózní, kte-
rý v nás přetrvá ještě dlouhý čas. 

-KCH-

Strašidelná neděle v Domaníně
V nedělní odpoledne 27. 10. 2019 

se do kulturního domu začaly schá-
zet strašidelné bytos  , které uvítal 
houf domanínských čarodějnic. Při-
šli jsme se všichni bavit a tak trochu 
i bát na strašidelný karneval. Spo-
lečně jsme strávili odpoledne plné 
písniček, tance, soutěží a veselí. Pro 
všechna strašidýlka byla připravena 
sladká odměna za splněné úkoly 
a také bohatá tombola. 

I když tentokrát nebylo počasí to 
pravé dušičkové, podzimní a ponu-
ré, sešlo se sedmdesát dě   se svým 
doprovodem.

Všem, kteří se účastní domanín-
ských akcí a i všem, kteří nám je 
pomáhají připravovat, děkujeme za 
spolupráci v tomto roce a přejeme 
krásné vánoční svátky. 

Lenka Pečinková, Laďka Sitařová

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
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RESCUE MARATHON
Ve dnech 27. – 29. 9. 2019 se 

v Kostelci u Heřmanova Městce 
uskutečnil jubielní desátý ročník Re-
scue Marathon s názvem FULL OF 
COLOURS. Maratonu se zúčastnili 
i členové výjezdové jednotky SDH 
Bystřice nad Pernštejnem Roman 
Horák, Denis Žličař, Petr Havlíček a 
členka sboru SDH Bystřice nad Pern-
štejnem Zuzana Hájková. Každý tým 
musí s sebou vzít i fi guranta, jímž byl 
Filip Hlaváček ze skautského středis-
ka Klen. Z pátku na sobotu proběhly 
tři noční zásahy (zával po výbuchu 
plynu, zranění vzniklá po výbuchu 
zábavní pyrotechniky, pátrání po 

ztracených osobách v lese). Mezi zá-
sahy se týmy zúčastnily tří worksho-
pů zaměřených na únik CO2, použi   
transportních prostředků a komu-
nikace při mimořádných situacích. 
Druhý den na účastníky čekalo 11 
stanovišť v okruhu cca 30 km, na 
kterých poskytovali první pomoc při 
různých mimořádných událostech 
(dopravní nehoda, tonu  , evakuace 
osob z budovy zasažené požárem, 
otrava léky atd.). Naši členové spo-
lupracovali s týmem Českého červe-
ného kříže ze Ště  . 

JSDH Bystřice nad Pernštejnem

Projekt ZmapujTo.cz 
na městských stránkách

I Město Bystřice se zapojilo do 
projektu ZmapujTo.cz. O co jde? 
ZmapujTo je česká mobilní a webo-
vá aplikace pro hlášení problémů 
v přírodě i v obcích a podnětů ke 
zlepšení, která přijímá hlášení od 
veřejnos   a přiřazuje a přeposílá 
je obcím. Systém přijímá pouze 
hlášení, která jsou doprovozena 
alespoň jednou fotografi í. Vložení 
fotografi e a určení místa v mapě 
je prvním krokem při zadávání hlá-
šení, přičemž obsahuje-li fotografi e 
v metadatech souřadnice, rozhraní 
se vkladatele zeptá, zda je má po-
užít – polohu pak lze v mapě kori-

govat ručně. Jako podklad je použi-
ta mapa Google. Ve druhém kroku 
vkladatel vybírá „typ hlášení“, čímž 
je míněn typ hlášeného problému, 
např. poškozený chodník, led na 
střeše, překážka na silnici, poškoze-
ná lavička, hřiště, sportoviště… atp. 
Odkaz ZmapujTo naleznete na měst-
ský webových stránkách: 
www.bystricenp.cz

Nově se také na webových strán-
kách města objevil banner METEO 
Bystřice n. P., kde naleznete aktuální 
stav počasí v Bystřici n. P.

(Zdroj - wikipedie)
-red- 

V ulici Pod Horou byl opraven chodník, dále byla zbudována lávka pro 
pěší, nové zastávky pro autobus a nový chodník směrem ke stacionáři.

V ulici Zahradní byla posunuta opěrná zeď a  m mohlo dojít k rozšíření 
jak silnice, tak chodníku v problema  ckém úseku.

Dokončené rekonstrukce 
v Bystřici n. P. 

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Stalo se …. bystřická odborná škola informuje
Čas neúprosně le   a školáci mají 

za sebou již první čtvrtle  . Mimo své 
studijní povinnos   naši studen   pra-
videlně zařazují i akce, které doplňují 
jejich vzdělávání a zpříjemňují jejich 
studium u nás ve škole. V uplynulém 
období toho bylo opravdu mnoho. 
Úspěšně jsme se účastnili akce ZE-
TOR SHOW, kde jsme získali pres  žní 
ocenění v jízdě zručnos  . Uspořádali 
jsme 20. ročník Mezinárodních at-
le  ckých závodů školních družstev 
O pohár starosty města. Uskuteč-
nili jsme náš Velký Den otevřených 
dveří, který navš  vilo více než 180 
osob. Naši studen   si uspořádali ve 
spolupráci se Studentským klubem 
Bystřicko už 10. Studentský bál, kde 
si převzali z rukou pana ředitele a 
třídních učitelů svoje stužky a šerpy. 
Získali jsme díky našim šikovným 
čtvrťákům 2. a 5. místo v celorepubli-
kové soutěži Bramborový květ. 

Se studenty jsme vyrazili na něko-
lik pěkných exkurzí, kde jsme načer-
pali další informace ze světa reálné 
praxe. Škola v tomto roce mění svoji 
tvář – nejenom novým logem a vizu-
ální iden  tou, ale také svým masko-
tem, kterého studen   pojmenovali 
Zeměman. Máte-li chuť sledovat 
dění u nás ve škole na facebookovém 
profi lu, staňte se fanouškem naší 
stránky anebo vstupte do skupiny 
ZEMKAŘI s.r.o., kde si před Vánocemi 
můžete zasoutěžit o VIP lístky na 10. 
Rockový Majáles, který se uskuteční 
v květnu příš  ho roku.

Blíží se vánoční svátky, a proto by-
chom Vám všichni ze školy chtěli po-
přát, abyste je prožili v blízkos   svých 
rodin, kamarádů a známých. Užívejte 
si předvánoční čas, pokud možno bez 
shonu a stresu. Společně se můžeme 
potkat opět po novém roce. V lednu 
2020 se u nás uskuteční další Den 

otevřených dveří spojený s komento-
vanými testy k přijímacím zkouškám 
do maturitních oborů a první únoro-

vou sobotu Vás všechny zveme na 
Zemědělský ples.

Tomáš Krejčí

Advent ve Vídni
- Vánoce  všemi smysly

Adventní trhy ve Vídni patří k nej-
vyhlášenějším v Evropě a to plným 
právem. Vánoční vesničky a tržiště 
jsou zasazeny do nejkrásnějších míst 
ve Vídni a architektonické skvosty 
tak krásně dotvářejí kouzelnou at-
mosféru pohádkového města.

Máte rádi precizní řemeslnou práci 
šperkařů, oděvních výtvarníků, řezbá-
řů a dalších umělců? Pak určitě nevy-
nechejte trh Art & Cra  s na náměs   
Karlsplatz poblíž barokního kostela 
Karlskirche. Šperky ze stříbra, ze skla, 
z rohoviny nebo třeba z oblázků, pls-
těné výrobky, skleněné hodiny, vitrá-
že, či lampy osloví každého, kdo si váží 
ruční práce a tvůrčího nadání.

Přímo pod katedrálou Svatého 
Štěpána se občerstvěte punčem – 
na výběr jsou tradiční svařená vína 
i zajímavé kombinace punče s koko-
sem a šlehačkou. Stánky zde nabízejí 
vánoční dekorace ze všech možných 
materiálů, výrobky z ovčího rouna, 
jantarové šperky či sladké dobroty. 
Pozor, velikost vídeňských sladkos   
vás jistě ohromí! Vlastně všechny 
dobroty ve Vídni mají pohádkové 
velikos   – linecké pečivo je větší než 
rohlík, žloutkový věneček dosahuje 
velikos   menšího talíře a pokud jde 
o párek v rohlíku, buďte připraveni 
na to, že vídeňský rohlík má rozměry 
klasické chlebíčkové veky. 

Cestou z Stephanplatz doporučuji 
nevynechat prodejnu Manner, která 
je nedaleko. Jejich čokoládová srdíč-
ka jsou prostě neodolatelná! 

Starovídeňský trh Freyung před-
stavuje tradiční lidová řemesla 
a kulturu. Kromě dalších sladkých 
i slaných pokušení zde najdete třeba 
stánky s obrazy, šperky z minerálů, 
obrazy, kožené výrobky nebo hed-

vábné šály.
Vánoční trh na Spi  elbergu nabízí 

spoustu lákavých věcí pro gurmány, 
zajímavý je třeba sýr s příchu   levan-
dule, ochutnávat se dá i nepřeberné 
množství marmelád a zavařenin. Jsou 
zde však i stánky řemeslných umělců 
se šperky ze střibra, smaltu či mosazi.

Mezi nejoblíbenější a patrně i nej-
více navštěvované trhy patří ten u 
radnice – Christkindlmarkt. V parku 
okolo leží barevné světelné koule, 
zamilované dvojice se fo   u stromu 
lásky a k tomu spousta stánků s ob-
čerstvením i vánočním zbožím. Tra-
diční perník s mandlemi ve vás vyvo-
lá vzpomínky na pohádky s obrázky 
Josefa Lady, ve stánku s vánočními 
ozdobami se zase dají najít novinky 
jako třeba bančička ve tvaru okurky.

Úžasný je také trh na náměs   Ma-
rie Terezie (Maria-Theresien-Platz), 
který se nachází mezi Umělec-
kohistorickým a Přírodovědeckým 
muzeem. Stánky s girlandami z byli-
nek, sušeného ovoce či koření dokáží 
provonět široké okolí, ukázkou šikov-
nos   řemeslníků je například stánek 
s papírnickým zbožím, kde najdete 
krásné deníky, diáře či úložné krabi-
ce. Něžné pocity ve vás probudí stá-
nek s betlémy a fi gurkami ze dřeva, 
jež jsou dokonalou přehlídkou mis-
trovské práce řezbáře.

Další trhy jsou u zámku Schön-
brunn, v univerzitním kampusu ví-
deňské univerzity nebo u zámku Bel-
vedere. Každý z nich má své kouzlo 
a je jen na vás, které místo vás láká 
nejvíce. Vánoční Vídeň se návštěv-
níkům představuje jako kouzelné a 
roman  cké město, jehož atmosféru 
si vychutnáte opravdu všemi smysly.

-JV-
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Vyzkoušet si školu nanečisto? Proč ne! 

Říjen plný akcí

Na naší Základní škole Bystřice 
n. P., Nádražní 615 jsme 22. října při-
vítali budoucí prvňáčky na již tradič-
ní akci Předškoláčku, neboj se! 

Celé odpoledne se vydařilo. Dě   
plnily zajímavé úkoly v tělocvičnách 
a „judárně“, rodiče byli seznámeni s 
prostorami školy a s formami práce 
ve vyučovacích hodinách.

Právě rodičům patří velké podě-
kování, že své dě   přivedli a umož-
nili jim prožít "školu před školou".

Těšíme se na další společné setká-
ní, které se uskuteční 4. února 2020, 
tentokrát ve školních třídách.

A předškoláčci, nebojte se!

Paní učitelky z prvního stupně

Celý měsíc říjen byl velmi náročný 
z hlediska zapojení se žáků do nejrůz-
nějších akcí. Zejména žáci 8. a 9. roč-
níků výborně reprezentovali naši ško-
lu ve sportovních disciplínách, dále 
prováděli v průběhu oslav návštěvní-
ky školou a byli ak  vně zapojeni do 
slavnostního programu. 21. 10. 2019 
vyslechli přednášku Tomáše Řeháka 
„O nemoci AIDS, lásce a věrnos  “. 
Během tří vyučovacích hodin získali 
žáci cenné informace nejen o této 
závažné nemoci, ale hlavně o osobní 
odpovědnos   a svobodné volbě ka-
ždého žáka. Přínosné byly konkrétní 
příběhy lidí, se kterými se lektor 
skutečně setkal a vše bylo umocně-
no fotografi emi a videoprezentací. 
24. 10. 2019 se celý 2. stupeň vydal 
pobavit do Brna do divadla Radost 
na představení „Kabaret Nohavica“, 
jež rozhodně nezklamalo očekávání 
žáků ani pedagogů. 

Největší akce proběhla 25. 10. 
2019 pod názvem „Učíme se s Corin-
them“ v rámci projektu IKAP - Učíme 
se ze života pro život. Nejdříve se 
uskutečnilo seznámení s výukovým 
programem Corinth, prezentováno 

panem Altmannem a Bukáčkem, 
dále vystoupili hosté, mezi které 
patřil pan Ubr a paní Hadravová za 
Odbor školství, mládeže a sportu 
Krajského úřadu Jihlava, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pan Kuk-
la, paní Teplá za Univerzitu Karlo-
vu, ředitelka oblas   školství české 
a slovenské pobočky Microso  u paní 
Havrilová a za Město Bystřice n. P. 
starosta pan Pačiska a místostarosta 
pan Horák. V druhé čás   setkání pro-
běhla prak  cká ukázka práce s  mto 
programem na PC, kterou si připravil 
pan učitel Neterda se žáky naší školy. 
Této akce se účastnilo také 25 ředi-
telů a ak  vních učitelů základních 
a středních škol Kraje Vysočiny, zapo-
jených do tohoto projektu. Bonusem 
na závěr byla ukázka virtuální reality 
s 3D brýlemi, kdy jste se mohli ocit-
nout ve vesmíru, v druhohorách 
u dinosaurů či v krevním oběhu. Toto 
setkání považujeme za velmi přínos-
né, napomohlo ke sdílení nových 
zkušenos   pedagogů, kteří je mohou 
dále předávat svým žákům a využívat 
tak moderní technologie ve výuce.

Vedení školy 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Batůžkový projekt

Logiky se nebojíme

Je doplňková ak  vita mezinárodní charita  vní organizace Mary‘s Meals, 
jejíž hlavní činnos   je zajištění stravování dětem v nejchudších částech světa. 
Do škol, kterým Mary‘s Meals poskytuje prostředky na stravu, jsou navíc 
doručovány batůžky se školními potřebami. V současnos   jsou do tohoto 
projektu zapojeny Rakousko, Německo, Irsko, Itálie, Velká Británie a Česká 
republika. Naše škola se k této inicia  vě připojila a některé třídy, ale i jednot-
livci připravili pro své vrstevníky z afrických zemí 66 školních aktovek nebo 
batůžků. Někdy bylo až dojemné, s jakou empa  í a zájmem se naši žáci do 
tohoto projektu zapojili. Solidarita a zájem o potřeby druhých jsou v dneš-
ním světě velmi důležité vlastnos  , ale ne vždy je člověk umí dát najevo. 

Děkujeme paní Tomanové z bystřické lékárny Arnika za její dar hygienic-
kých potřeb, díky kterým jsme mohli batůžky kompletně dovybavit. A také 
dobrým lidem z řad veřejnos  , kteří nás podpořili. Např. jedné paní z DPS, 
která nám donesla úplně novou školní aktovku i s vybavením.

                                          Jitka Čechová, ZŠ TGM

V pátek 1. listopadu se v Jihlavě 
konalo krajské kolo Logické olympi-
ády. Naši školu reprezentovali v ka-
tegorii A žáků 3. až 5. ročníku Klára 
Kašubová a Jan Malaska, v kategorii 
B žáků druhého stupně základních 
škol a odpovídajících ročníků více-
letých středních škol Max Bukal. 
Všichni tři jsou úspěšní řešitelé on-
line testu základního kola. Soutěží-
cí vypracovávali písemný a potom 
i promítaný test. Logickou olympiá-
du pořádá Mensa České republiky, 
proto oba testy vyžadovaly samo-

statné logické uvažování a pohotové 
rozhodování. Ve velké konkurenci 
se z našich žáků nejlépe umís  l Jan 
Malaska z 5. třídy, který ze 47 soutě-
žících ve své kategorii obsadil krásné 
čtvrté místo. Těsně mu unikl postup 
do celostátního fi nálového kola.

Soutěžícím děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci školy a naše-
ho města v takto náročné soutěži 
a Honzíkovi blahopřejeme k velké-
mu úspěchu!

Jana Zítková, ZŠ TGM
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Tak nazvali pořadatelé – Měs-
to Bystřice nad Pernštejnem 
a Mikroregion Bystřicko – nový, již 
jedenáctý ročník tradiční dětské 
soutěže, vypisované pro rok 2020 
pro školy i jednotlivce správního 
celku Bystřicko. 11. ročník má 
opět nejen část výtvarnou, ale 
i část literární. Zúčastnit se jí mo-
hou za podmínek, které jsou v pl-
ném znění k dispozici na www.
regionbystricko.cz a dále na všech 
školách a obecních úřadech Bys-
třicka, mladí tvůrci, či kolek  vy od 
6 do 19 let.

Téma aktuálního ročníku sou-
těže navazuje na 440. výročí po-
výšení Bystřice nad Pernštejnem, 
vzniklé ve 13. stole   jako správní, 
obchodní a hospodářské centrum 
přilehlých vesnic, na město. Sou-
těžní práce se stanou jedním z pří-
spěvků k plánovaným oslavám.   

Mladí tvůrci i jejich pedagogo-

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
VČERA A DNES 

vé mají možnost projít alespoň 
krátce historií Bystřice a regionu 
od dob rudol  nských, obdobím 
kruté třice  leté války, ….. Krok za 
krokem mohou sledovat nejen 
historické událos   se všemi zvra-
ty, dobami mírovými i válečným 
strádáním, ale i technický a hos-
podářský pokrok. Ale samozřejmě 
nemusí putovat tak daleko do mi-
nulos  . Mnoho zajímavého nabí-
zejí i novodobé dějiny. O historii 
Bystřicka v posledních generacích 
si mohou pohovořit již nad rodin-
nými alby, která mnohdy obsahují 
i zajímavé doklady o výstavbě 
a rozvoji města a obcí, obhospo-
dařování okolní krajiny, řemes-
lech, způsobu života.

A tak věříme, že nás pohled 
dě  , žáků a studentů na vývoj, 
kterým si Bystřice nad Pernštej-
nem i její správní celek prošly, 
opět potěší i překvapí.

Termín pro odevzdání prací 
kanceláři Mikroregionu Bystřicko 
na Příční 405 je 27. 3. 2020, tedy 
22 dnů před datem, kdy se před 
440 lety úspěšně završilo lobbová-
ní Vra  slava z Pernštejnů u císaře 
a krále Rudolfa II. za město Bystři-
ce nad Pernštejnem.

Těšíme se na vaše práce!  
- EZ -

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 53

RELIÉF EDUARDA VALDHANSE

Dne 3. 10. 2019 během 
oslav 50 let trvání ZŠ 
Nádražní byla u vchodu 
odhalena pamětní deska 
malíři a dlouholetému ře-
diteli této školy Eduardu 
Valdhansovi. Jedná se o 
desku 80 x 110 cm z leště-
ného černého mramoru, 
horní čás   dominuje reliéf 
hlavy (asi 40 cm) z nově vy-
vinutého umělého kame-
ne, který má po vytvrdnu   
molekulární strukturu pří-
rodního kamene.

Pod reliéfem je vyve-
den nápis: „PEDAGOG 
A VÝTVARNÍK / EDUARD 
VALDHANS / 15. 1. 1928 
– 12. 2. 2017 / STÁL U 
ZRODU TÉTO ŠKOLY A 
PŮSOBIL ZDE / V LETECH 
1969 – 1988 JAKO ŘEDI-
TEL A UČITEL“.

Ve spodní čás   je pak typický 
Valdhansův výtvarný mo  v cesty 
lemované třemi stromy. Autorem 
celého díla je akademický sochař 
Jiří Plieš  k.

Tímto nejnovějším výtvarným 

dílem končí náš téměř 4,5letý 
seriál o bystřických sochách, des-
kách i drobných dílkách. Pokud se 
objeví další, rádi o nich budeme 
průběžně informovat.

Hynek Jurman

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

aneb VÁNOCE POSPOLU

ZUŠ a KD 
Byst ice n. P. 
Vás zvou na

Vstupné dobrovolné.

tvrtek 12. prosince 2019 
v 18.00 velký sál KD

aneb Vánoce pospolu

Vánoční 
koncert ZUŠ
 Ú inkují žáci a pedagogové ZUŠ.  
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

“Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje 
a naznačí, že srdce je doma.”

Úsměváčci jsou spolek, který sdružuje handicapované dě  , mladé lidi, jejich rodiče a přátele. Propojuje svět zdravých a handicapovaných lidí, kteří se 
kromě setkávání společně účastní charita  vních, kulturních i sportovních akcí nebo tvořivých dílen. Pomáhají proměňovat povědomí našich spoluobčanů 
o životě lidí s pos  žením a obohacují bystřickou kulturní scénu skvělými vystoupeními. Děkujeme.

Rádi bychom Vás i nadále chtěli seznamovat s organizacemi, které působí v našem městě, prosíme proto o zasílání příspěvků o jejich činnos   v rozsahu 
cca 1 strana A4 na adresu spolkybystricenp@gmail.com

                                                                                            Za spolkovou komisi Jitka Čechová

V roce 2011 končila moje han-
dicapovaná dcera Nikol prak  c-
kou školu ve Žďáře nad Sázavou 
a další možnost jakéhokoliv učení 
se prak  ckých nebo tvořivých do-
vednos   nebyla ani v Bystřici n. P., 
ani v okolí. A tak mě napadlo, že 
udělám něco já sama. Znala jsem 
maminky z klubu Úsměv Žďár n. S.,
líbilo se mi, co dělají, a tak se sta-
čilo domluvit s vedením a 9. září 
2011 vznikl pod žďárským klubem 
Úsměv i bystřický klub.

ci také rádi plavou, chodí do solné 
jeskyně a na bowling, mají rádi 
canisterapii i muzikoterapii a jezdí 
na koních. Každý rok se zapojují 
do celorepublikové akce “72 hodin 
Ruku na to!”, kdy obvykle rozdávají 
lidem malou radost. Letos jsme pro 
potěšení tancovali v domě s pečo-
vatelskou službou našim milým se-
niorům a další den také pro radost 
lidem na náměs  . Každý rok pořá-
dáme benefi ční divadelní předsta-
vení. Myslím, že Dívka na koště   se 
tento rok velmi líbila. 

Úsměváčci milují výlety, a tak se 
našimi společnými cíli staly např. 
Zoo Jihlava, Zoo Lešná, Dinopark 
Vyškov, lázně v Novém Městě n. M.,
 Šiklův mlýn a Domanín. Už druhý 
rok proběhl v naší režii také pří-
městský tábor pro handicapované, 
na kterém nám velmi pomáhají asi-
sten  -dobrovolníci. Rádi společně 
vystupujeme na Vánočním koledo-
vání, pro seniory, na módní přehlíd-
ce nebo na benefi čním koncertě. 
Zapojujeme se do pořádání Dět-
ského dne, tvořivých zimních dílen, 
do přednášek pro základní školy 
i veřejnost. Pořádáme různé sbírky 
na pomoc lidem kolem nás. V blízké 
době nás čekají tři lekce odpoled-
ních společensko-tanečních, které 
pořádáme ve spolupráci s gymná-
ziem, II. ZŠ a ZŠ TGM. V roce 2013 

Od začátku jsem všem “poláma-
ným andílkům” říkala Úsměváčci, 
a tak, když jsme se po roce rozhodli 
osamostatnit, oslovení se dostalo i 
do názvu.  27. 11. 2012 vzniklo teh-
dy ještě občanské sdružení Úsmě-
váčci - PDRP. Zkratka v názvu byla 
začáteční písmena Pos  žené Dě   
Rodiče a Přátelé. 

24. 11. 2015 díky změnám ve 
spolkovém rejstříku vznikl zapsaný 
spolek Úsměváčci z.s. Spolek tedy 
působí na Bystřicku za velké pod-
pory města Bystřice n. P. Název 
sice prošel několika obměnami, ale 
poslání a činnost zůstávají stejné, 
a to již 8 let. Je otevřený, tzn. že rádi 
uvítáme všechny, kteří s námi chtějí 
prožívat naše obyčejné i neobyčej-
né dny. Scházíme se v klubovně na 
Masarykově náměs   46, kde probí-
hají naše tvořivé dílničky. Úsměváč-

jsme získali ocenění Kraje Vysočina 
“SKUTEK ROKU“ za práci s handica-
povanými dětmi a také navazující 
Přeshraniční cenu.

Úsměváčci by nemohli fungovat 
nebýt empa  ckých lidí kolem nás. 
Musím na tomto místě poděko-

“Všichni jsme andělé s jedním křídlem, abychom mohli 

vzlétnout, musíme se obejmout.”

Přejeme vám v tomto předvánočním čase, abyste vždy měli vedle sebe 
někoho, s kým můžete vzlétnout.                                          

            Za Úsměváčky z.s. Soňa Dudková

vat všem, kteří jakkoliv přispěli na 
činnost spolku. Žádný dar, ať už je 
to váš čas, hmotný nebo fi nanční 
příspěvek, pro nás není malý a za 
každý jsme dárcům velmi vděční. 
Znamená to to  ž, že lidem okolo 
nás není lhostejné, jak handicapo-
vaní žijí.
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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. 

O HASTRMANOVI Z ARGENTINY
Mezi Bystřicí a Věchnovem, kde dnes stojí samota postavena v bývalé rybniční 

hrázi, se říká Argen  na. Od pradávna zde býval velký panský rybník. Místo dnešní 
silnice bývala obyčejná vozová cesta a lávka přes odpadní příkop a tu bývalo často 
vidě   hastrmana, který v různých proměnách si tropíval z lidí žerty. Nejčastěji v 
podobě velkého černého psa se zelenýma očima, sedával na lávce a dorážíval na 
pocestné, nakonec vždycky skočil do vody se smíchem. Nejvíce prý míval spadeno 
na jistého svobodného mládence z Bystřice, který tudy brousil do Věchnova za ne-
věstu, než si ji vzal. Když tak jednou šel po hrázi a bylo v rybníku právě málo vody, 
slyší, jak sebou plácá v bahně velký kapr. V domnění, že jde o rybu, která se dostala 
z vody do bláta a nemůže zpět, si povídá: „dobrý kapr, ten stojí za to, abych jej vy-
táhl a vypravil se za ním do bahna. Tu se počal boři  , čím dál více. Ale že byl už od 
kapra na dosah, nevzdal se naděje jej chy   . Jakmile po něm vztáhl ruku, kapr se-
bou trhl, a rovnou obloukem do vody se vymrš  l. Tak milý mládenec za strašného 
chechotu z rybníka stál v bahně jako přimražen. Jakmile se vzpamatoval a poznal, 
že se stal obě   hastrmana, vyškrabal se a pelášil, jak byl zablácen domů do Byst-
řice. Po cestě si svatosvatě umiňoval, že vícekrát hastrmanovi na vějičku nesedne.

Dlouho měl pokoj, ale přece jednou si na něj hastrman znovu nalíčil. Jak tak 
šel mládenec po hrázi, tu slyší dětský pláč. Poslouchá, ohlíží se a tu vidí peřinku a 
v ní sebou mele malé děcko. Nabyl přesvědčení, že to nějaká krkavčí máma, zde 
odhodila svoje dítě. Se soucitem a lítos   přistupuje k peřince, ale děcko se za  m 
z ní vykuluje, už se zhýbá, ale děcko se kutoulí z hráze dolů k vodě, sestoupil za 
ním a děcko už je na kraji vody, tu honem rychle sundal boty, nakonec i kalhoty a 
nedá mu to, aby přece nechal děcko utopit. Už je ve vodě po pás a děcko udělá 
žbluňk jako ryba, jen se voda začepýří a z vody uslyší opět jemu známý hastrmanův 
chechot. Tak celý mokrý a sám před sebou zahanben se vrací do Bystřice. Mnoho 
lidí se v noci bálo chodit kolem rybníka, a když starý Lavický panský rybník koupil, 
hráz prokopal, říkávali mu často lidé, že se mu hastrman bude ms  t. Lavický, však z 
hastrmanem udělal „narovnání“ nechal zde malý rybníček, kde by hastrman mohl 
být pokojně dále jako na výměnku, v prokopané hrázi postavil svoje obydlí a za to 
bývali s hastrmanem dobrými sousedy. Lavický nedělal hastrmanovi žádného pří-
koří a ten mu pečoval, jak o majetek, tak i když se stalo a Lavický v Bystřici přebral, 
jak se říká do čepice, a tak šel sám domů, tu jej s určitos   hastrman doprovázel a 
sousedsky mu domlouval a vyčítal to, co vypil nad svoji normální dávku.

POVĚST
U potoka, který teče od Divišova k lasu Zvoláku, leží hlazený mramorový kámen, 

zarostlý mechem. Na kameni je vytesán kříž a pod ním jehla s ni   a náprstek. Je 
tam i nějaký letopočet, ale je nečitelný. O původu a významu kamene se vypravuje 
pověst.

V Albrech  cích žili mladí manželé. Žena byla švadlenou a byla velmi hezká. Ráda 
jedla třešně a chodila na ně do třešňového stromořadí ke Zvoláku. Měla pro to 
někdy i mrzutost s mužem, který jí prorokoval, že někdy s některé třešně spadne. 
Chodívala tedy na třešně za jeho nepřítomnos  . Jednou v neděli muž odešel do 
Rozsoch na bohoslužby a žena se místo vaření nedělního oběda rozběhla na třeš-

ně. Vylezla na strom a trhala ovoce do zástěry. Po chvíli pokukovala, nejdou-li už 
lidé z kostela. A opravdu. Věřící vycházeli z chrámu. Švadlena chtěla rychle slézt se 
stromu, nějak se špatně chy  la větve a spadla. Byla na místě mrtva. Když ji muž 
doma neviděl, šel za ní do třešňové aleje. Našel ji pod stromem mrtvou. Velice o 
mladou ženu truchlil a na místo neštěs   postavil onen mramorový kámen.

Po dlouhé době prý potřebovali v Albrech  cké rychtě práh. Rychtář si vzpo-
mněl, že na jeho pozemku je pěkný hlazený kámen a jel pro něj. Udělal z něj 
práh, ačkoli věděl, že je to památný kámen. V noci však se kámen válel po zápraží 
a hluk, který takto vznikal, byl promíšen tajemným nářkem. Domácí lidé se báli a 
rychtáři nezbylo, než naložit kámen a zavézt tam, kde ho vzal.

POVĚST O ZÁZRAČNÉM UZDRAVENÍ 
VÍTOCHOVSKÉHO KŘÍSTKA 
Přes hodinu cesty od Bystřice je na svahu kopce, na němž vévodí kraji víto-

chovský kostelíček, prastará vesnice Vítochov. 
Kdysi tu žil chudý stařec Křístek, který se dědinou ploužil o berlích. Jedné noci 

vyburcoval vesničany, že v kostelíčku někdo je, neboť jeho okna září do bezhvězd-
né, tmavé noci. Nikdo nevěděl, kdo to zpozoroval první, ale všichni souhlasili, že 
se mužové půjdou podívat, co se v chrámě děje. Pro každý případ se ozbrojili 
klacky, vidlemi, starými puškami, vzali lucerny a opatrně a  še se plížili na kopec, 
Křístek s nimi. Se strachem odemykal kostelník dveře, sotva však vzal za kliku a 
pootevřel, světlo zhaslo, dveře se s rachotem přibouchly a stateční mužové vzali 
nohy na ramena a pelášili, co mohli nejrychleji dolů do vsi. Ku podivu! Nejčileji si 
vedl Křístek. Odhodil berly, přeskočil kostelní / hřbitovní zídku a první byl v dědi-
ně, sotva dechu popadaje. Od té doby měl nohy v pořádku, berlí nepotřeboval.

Vyprávěl dědeček Zavadil

Přejeme Vám hodně krásných chvil 

prožitých v příjemné atmosféře Vánoc.

V novém roce plno lásky, 

hodně radostných dnů a hlavně pevné zdraví.

Zároveň se těšíme na další přátelská setkání 

v roce 2020.

Za Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.o. Bystřice n. P. 

- předsedkyně Jana Drimlová

Zubní pohotovost Zubní pohotovost PROSINEC 2019 - LEDEN 2020PROSINEC 2019 - LEDEN 2020
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

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

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

PROSINEC 2019
  7.12. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774
  8.12. MDDr. Lenka Hamáková, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
14.12. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
15.12. BLADENT s.r.o. Štursova 111, 592 31 Nové Město n. M., tel.: 566 616 904
21.12. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
22.12. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, Velké Meziříčí
24.12. MDDr. Radka Prouzová, Svratka U ZBROJNICE 404, 799 505 925 
25.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
26.12. MDDr. Jiří Simon, Studentská 1697/7, Žďár n. S., 
28.12. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Rep. 63, Žďár n. S., 774 084 064
29.12. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
LEDEN 2020 
  1.1. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 171 774
  4.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
  5.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n, S., 774 430 777
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3. Příběh o hos  nci a Rajském ostrově

ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy
Veselého hos  nec stával pro   faře a 

hned vedle byla zahrada pátera Ronov-
ského. Dříve to byl panský dvůr, o němž 
máme zprávy z roku 1750. V 19. stole   
se stal majitelem rod Veselých. Na zdi 
hospody se dlouho zachovaly ozdoby, 
zubří hlava a letopočet 1723. Za  m-
co syn Fran  šek zdědil hos  nskou a 
řeznickou činnost ve Štěpánově, jeho 
bratr JUDr. Antonín Ladislav Veselý byl 

advokátem v Novém Městě. A stal se 
také strýčkem budoucích umělců. Vzal 
si to  ž za manželku Marii Mlinářovou, 
která pocházela ze známé maršovské 
rychty. Její sestřenice Fanynka Mliná-
řová byla maminkou tří zajímavých 
dě  . Budoucího básníka Petra Křičky, 
hudebního skladatele Jaroslava Křičky 
a literátky Pavlíny Křičkové-Homolko-
vé. Oba chlapci později společně složili 
Bábinčin maršovský valčík a Petr podle 
š  tu rychty nazval svoji sbírku veršů 
Bílý š  t a nedaleký šípek jej inspiroval 
k prvo  ně Šípkový keř.

JUDr. Veselý byl 14. 6. 1891 zvolen 
předsedou Knihovního spolku pro 
Nové Město a okolí. Jeho manželství 
se ale nevyvedlo, bylo rozvedeno a 
právník zase našel cestu do Štěpánova. 
Zakoupil bývalou zahradu faráře Ro-
novského i s usedlos  , chystal se k pře-
stavbě, ale zemřel už 17. 2. 1899 jako 
sotva čtyřice  letý a byl ve Štěpánově 
pochován. Majetek pak byl spojen s 
Veselého hospodou. Fran  šek Veselý, 
bývalý hos  nský a řezník, zemřel v 65 
letech 5. prosince 1938. Byl proslulým 
jadrným vypravěčem. Básník Jiří Vesel-
ský mi tlumočil zkazku, že babička Ve-
selá měla prohrát hospodu v kartách 
nebo v lotynce. Prý vsadila celou hos-
podu pro   pecnu chleba. 

Hos  nec byl v poslední fázi znám 
pod názvem „U Vlkovských“, podle ná-
jemce Fran  ška Vlkovského z Doubrav-
níka. Nad výčepem byl sál a jeviště, 
kde se konaly taneční zábavy a hrála se 
divadla. V roce 1972 byla budova i při-
lehlé stavení zbourány, aby se otevřel 
prostor před nově vystavěným penzio-
nem a kulturním domem.

V hos  nci u Veselých proběhla zají-
mavá svatba, kterou popsal v knize Raj-
ský ostrov Jaromír John. Ten pracoval v 
redakci Lidových novin v Brně a za ma-
jitelem, poslancem a ministrem Jaro-
slavem Stránským, jezdil do Víru. Znal 
údolí Svratky, a proto začal svoji novou 
knihu právě ve Štěpánově. Jedním ze 

správců štěpánovských železáren byl 
Ing. Rudolf Novák. Právě za něj proběh-
la výstavba nové vysoké pece (1862) a 
poslední velká modernizace železáren. 
Jeho potomci poskytli Johnovi „cenný 
vzpomínkový materiál“. Hrdinu pře-
jmenoval na Rudolfa Čermáka, vypra-
věčem učinil jeho syna a hned druhá 

věta knihy zní: 
„Tak zrovna v 
roce 1850 byl 
můj ta  nek 
správcem žele-
záren ve Štěpá-
nově na Mora-
vě ve službách 
hraběte Mit-
rovského.“ 

Rudolf se 
však vzápě   
stěhoval po 
mnoha železár-
nách (Frýdlant, 

Zbiroh, Rokycany, 
Banát, Polsko), nakonec ho osud zavál 
až mezi alpské velikány do Štýrska, kde 
vedl továrnu na ocelové kosy. Zde se 
zamiloval do neteře kantýnské a hlav-
ně kvůli ní se vrá  l na Moravu, zase 
do Štěpánova. „Na svátek svatého 
Václava byla pak ve Štěpánově kopu-
lace a slavný svatební oběd byl v hos-
podě u Veselých. Rozkládací stůl, co se 
prohýbal pod nejlepšími moravskými 
lahůdkami – mezi nimiž byl i ohromný 
trdelník -, je tam dosud v prvním patře 
– takhle vlevo v koutě, u jeviště.“

Příběh však vzápě   opouš   Štěpá-
nov konstatováním, že hrabě Mitrov-
ský neměl rád ženaté úředníky. Čer-
mák–Novák proto po svatbě odešel do 
Prahy. Vše předešlé musel s  hnout do 
roku 1862, kdy už byl v Praze svědkem 
otevření Proza  mního divadla. Vlast-
ně ještě dříve, protože v Praze se měli 
podle knihy narodit do toho roku 1862 
oba jeho synové, z nichž jeden je vypra-
věčem knihy.

Rudolfovi synové získali ve svém 
oboru velkou proslulost, narodili se 
však o pár let později. Láďa Novák 
(1865 Praha–1944 Praha) byl český 
akademický malíř a kreslíř. Vystudoval 
architekturu a pozemní stavitelství. 
Navrhoval sgrafi ta, prováděl deko-
race průčelí domů. Celkem na 106 
domech v Česku. Z nejznámějších 
sgrafi to svatopetrské fary v Praze, vý-
zdoba Ro  ova domu v Praze (dle kar-
tonů M. Alše), výzdoba průčelí radnice 
v Náchodě (opět návrhy Alše), radnice 
v Klatovech, Táboře, Roudnici, Luha-
čovicích, provedení opony a průčelí 
divadla v Mariboru, nástěnné malby 
Měšťanské besedy v Plzni, výzdoba 
Kounicových kolejí, Stopkovy restau-
race v Brně či pivnice U Fleků v Praze.

Jeho bratr PhDr. Vladimír Novák 
(1869 Praha–1944 Brno) byl profeso-
rem obecné a technické fyziky. Jako 
odborník působil v Anglii a USA, učil 
na Karlově univerzitě a v letech 1902–
1939 na České vysoké škole technické 

v Brně. Zde byl několik let děkanem 
oboru stavebního inženýrství, strojního 
inženýrství a elektroinženýrství. Rek-
torem školy byl v letech 1910–1911 a 
1921–1922. Od roku 1919 stál v čele 
Ústavu lékařské fyziky, byl předsedou 
Moravské přírodovědecké společnos   
v Brně, předsedou či jednatelem mno-
ha dalších spolků a organizací. Na konci 
života žil v Tišnově.  

Ve farní Knize protokolů jsem do-
hledal zápisy o posvěcení kamenného 
kříže v Ujčově 20. 8. 1865 a dřevěného 
kříže na Lískovci 30. 5 1869. Oba kříže 
byly ozdobeny Kristovou postavou na-
malovanou na plechu jistým Rudolfem 
Novákem ze Štěpánova. Že by správce 
železáren maloval ve Štěpánově na 
plech Krista v době, kdy mu žena rodila 
v Praze syny? Ne, všechno bylo trochu 
jinak, stačí zalistovat v matrikách. 

Ve Štěpánově v té době působili dva 
mladí muži stejného jména, mohli to 
být i vzdálenější příbuzní, a oba se po-
díleli na správcování železáren. Jeden 
z nich, „kreslíř ve Štěpánově“, později 
„asistent při správcovství železné hu  “, 
zůstal v městečku i po smr   mladičké 
manželky Marie, která mu do svých 

17 let porodila dvě dcery a zakrátko 
zemřela. Oženil se znovu, plodil zase 
dcery a maloval Krista. I druhému zde 
zemřela v září 1860 dcera a v červnu 
1862 i manželka Johana. Tento Novák 
byl inženýrem a po smr   svých blízkých 
odešel do Prahy, ve štěpánovských ma-
trikách se více neobjevuje. V Praze zalo-
žil novou rodinu, zplodil úspěšné syny a 
na vlastní oči zažil položení základního 
kamene Národního divadla. A za dal-
ších 70 let se dostal do knížky. 

Kniha Rajský ostrov vyšla  skem v 
roce 1938. Začíná tedy ve Štěpánově, 
ale brzy se děj přemisťuje do Prahy a je 
věnován výstavbě Národního divadla. 
Pro vypravěče byl Rajským ostrovem 
Žo  n, původně Barvířský ostrov, pak 
Slovanský. Popisuje podrobně i 16. kvě-
ten 1868, kdy byl položen základní ká-
men k Národnímu divadlu.

„Každý člověk má v dětství rajský os-
trov – i kdyby to zrovna ostrov nebyl – 
kdyby to byla třeba chudá chalupa ně-
kde na venkově, zahrada, pole, stodola 
a stráně dětských radovánek,“ stojí v 
závěru knihy, kterou Jaromír John do-
končil v červenci 1937 v Novém Městě 
nad Metují.

 (pokračování)
Hynek Jurman

Veselého hos  nec na historické pohlednici.

VODOMIL JE V CÍLI

Už 13. ročník soutěže S Vodomilem Zubří zemí skončil. Téměř stovku ode-
vzdaných legi  mací jsme napočítali počátkem listopadu. Od té doby další ještě 
přibývají. 

Ze stručných vzkazů na legi  macích uvádíme aspoň následující:
„Krásná hra, díky!“ uvedl Pavel Sedlář.
„Díky za krásné inspirující výlety,“ napsala Iva Novotná.
„Všechna místa jsem objel na kole 1.–13. 8. 2019. Celkem to bylo 241 km,“ 

pochlubil se Jaroslav Jílek.
Správné odpovědi: Letopočet nad vchodem kaple v Baldě je 1747. Před 

kostelem ve Sněžném stojí 11 železných křížů. Protože byl jeden během sou-
těže poškozen, je správnou odpovědí i 10. Průchozí vchody do areálu Zelené 
hory jsou 3. Venkovní křížová cesta ve Slavkovicích čítá 15 zastavení. Tabule u 
zámeckého rybníka v Radešíně nese číslo 3. V budově Muzea veterán Tatra 
býval dříve lihovar. Letopočet ve š  tu bývalé hospody Na Bukovské zněl 1596. 
Na džbánu od pokladu v TIC Nedvědice je mo  v jelena. Nápis pod sochou 
lotra v Lomnici začíná „S: Dismas…“. Nápis na včelíně v Rudce začíná slovy „Se 
včelí pílí…“.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na příš   ročník. O výsledku losování 
a výhercích budeme informovat v příš  m čísle.

Hynek Jurman

Už 13 č ík

Vysoká pec, kterou stavěl Rudolf Novák.
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
16. 

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376
Mobil: 723 521 892         
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
Web: www.knihovna.bystricenp.cz    

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme již šestnácté pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně zveřejňujeme prá-
ce z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla 
téma „Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke 
„spisovatelům“ z věkové kategorie 16 - 19 let. Dnes uveřejňujeme práci 
s názvem Můj domov od devatenác  leté Anny Madroňové z VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou, která v soutěži obdržela zvláštní cenu.

Práce není redakčně upravována.

Můj domov
Když se řekne ,,můj domov“, vybavím si čerstvý vítr čechrající mé ne-

poslušné vlasy a kouzelnou vůni sušícího se sena, kterou zná na venkově 
snad každý. Šeptající lesy, nádherný pohled na vycházející sluníčko v zá-
plavě červánků nad vrcholky stromů, louky poseté květinami, které láka-
jí k přičichnutí, a procházky při západu slunce, při nichž srdce každého 
z nás blaženě zaplesá. Vybavím si tu překrásnou atmosféru mého rodného 
kraje Vysočiny, kde jsem se narodila a vyrostla. Atmosféru, která dělá do-
mov domovem.

Vesnice jsou ta nejkrásnější místa mého kraje. Místa, kde starosti spjaté 
s každodenním životem odlétají v nedohledno a přichází okamžiky, kouz-
lící úsměvy na našich rtech. Jsou obklopeny dýchajícími lesy, rozlehlými 
lány polí nebo travnatými loukami, jež jsou domovem pro různé květiny.

Nejkrásnějším obdobím mé Vysočiny bývá zima. Vše je přikryto zářivě 
bílou přikrývkou, která procítěně křupe při každém našem kroku. Nic není 
krásnějšího než pravé zimní ráno. Mráz, nadšený malíř, maluje na okna 
zajímavé tvary, za kterými poletují tančící vločky. Při každém dopadu 
na chladnou zem polohlasně a vábivě vzdychnou. Vítr je svým dechem 
rozfoukává do různých zákoutí, kde se tvoří nadýchané závěje. Sluníčko 
vykukuje za zasněženými kopci, hlásí svými paprsky čerstvě napadlý sníh 
a vytváří výjimečný pohled na zimní krajinu. Keříky se schovávají pod 
bílou dekou a spokojeně odpočívají. Vše spí a nabírá síly na blížící se jaro. 
Na zem shlíží rampouchy zavěšené na okrajích střech či pouličních lamp a 
třpytí se jako diamanty. Při pohledu na ně se třpytí i naše oči.

Děti radostně sáňkují na mezích a bruslí na zamrzlém rybníku, který se 
proměnil v zrcadlové kluziště a svádí ke sklouznutí nejen děti. Zvědavé 
veverky si kutálejí oříšky po ledě v koutku rybníka a nenápadně pokukují 
po dětech. Tiše jim závidí ty úchvatné botky samojezdky, zanechávající na 
ledě zajímavé kresby.

V tomto ročním období přichází svátky, na které se všichni moc těšíme. 
Svátky klidu, míru a času stráveného s našimi blízkými – Vánoce. V mé 
rodné vesničce se zachovávají vánoční tradice po celá staletí a předáváme 
si je z generace na generaci. Stres z nenakoupených dárků se nám oblou-
kem vyhýbá, neboť ten nejkrásnější dárek, jaký můžeme druhým dát, je 
naše upřímná láska a drahocenný čas, věnovaný našim milovaným. Vždyť 
co může být krásnějšího, než štědrovečerní večeře u hořícího krbu v kruhu 
rodiny, spokojený pes stočený v klubíčku u našich nohou, předoucí kočka 
na mém klíně a zářící oči mého mladšího bratra?

Pokračování textu naleznete na: www.regionbystricko.cz

Aničko, děkujeme Ti za vytvořenou literární práci s nádherným popisem 
všech ročních období. Ať je pro Tebe Vysočina a rodný dům stále  m mís-
tem, kam se vždy ráda vracíš.

Mikroregion Bystřicko

Pro dlouhé zimní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově 
zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
 50 let ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615
Bauer Jan Mrtví se ms  
Cisár Vladimír Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes I.
Čornej Petr Osudové osmičky
Damijo Alena Angličan v Česku, aneb, Czech me out
Goodwin Daisy Viktorie
Hlavatá Dana Nevěřím  
Honzák Radkin Holky to někdy nemaj lehký
Honzák Radkin Vyhořet může každý
Jurman Hynek Město na bystré vodě
Kocourková Lucie Ladislav Mrkvička
Kubánik Josef Poslední deník Květy Fialové
Mareš Jaroslav V. Největší záhady české historie
Preston Douglas J. Verše pro mrtvé
Watkins Tom Zvířecí detek  v
Zibura Ladislav Prázdniny v Evropě

Knihy pro mládež:
 Senzační příběhy Čtyřlístku 18.
Andersen Jan Dusty. Zázrak o Vánocích
Gaarder Jostein Dívka s pomeranči
Johnson Pete Jak upgradovat rodiče
Kopcová Gabriela První čtení s velkými písmeny
Krolupperová Daniela Vánoční pohádka
Socha Radomír Ruměnička Lipůvka a její kamarádi

Moje Pacifi cká hřebenovka
V tradičním listopadovém ter-

mínu jsme v bystřické knihovně 
uvítali členy Klubu seniorů – uči-
telů a našeho společného hosta, 
novoměstskou rodačku slečnu 
Moniku Benešovou. Vyprávění 
o své cestě Pacifi ckou hřebenov-
kou měla doplněné mnoha foto-
grafi emi. Po skončení besedy si 
zájemci mohli zakoupit její knihu 
o této výpravě. Kniha je také k dispozici čtenářům v naší knihovně.

Vše o životě po životě
V úterý 19. listopadu 2019 proběhlo v naší knihovně setkání se spisova-

telem, malířem, scénáristou a režisérem panem Daliborem Stachem. Autor 
prožil dvě klinické smr   a tato zkušenost ovlivňuje veškerou jeho tvorbu. Do-
kumentem Vše o životě po životě a celovečerním fi lmem Za oponou života 
přibližuje tuto in  mní zkušenost širokému publiku.
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DEN S FOTOGRAFIÍ - VÝSTAVY, BESEDY I FOTOSOUTĚŽ
české fotografi e prof. Jindřicha Štreita, 
druhou pak představil prof. Miloslav 
Druckmüller, světoznámý astrofoto-
graf. Diváky zaujaly také dvě komen-
tované výstavy – (Ne)všední krásy Vy-
sočiny loňského vítěze fotosoutěže Zr-
cadlení pana Jiřího Hudce a souborná 
výstava členů bystřického fotoklubu. 

Samostatná výstava fi nalistů foto-
soutěže Zrcadlení přinesla sto oprav-
du nevšedních snímků. Vernisáž 
v aule gymnázia slavnostně zahájil 
místostarosta města Mgr. Mar  n Ho-
rák a porotci fotosoutěže. 

Večerní program s moderátorem a 
kouzelníkem Stanislavem Jílkem od-
tajnil vítězné snímky, které odborná 

porota vybrala jako nejlepší snímky 
v tomto ročníku a také jejich tvůrce, 
kteří si z rukou partnerů a porotců 
převzali ocenění a fi nanční odměny. 

Pokud máte také rádi kvalitní foto-
grafi i, jste zváni na pokračování výsta-
vy v Městském muzeu v Bystřici nad 
Pernštejnem od poloviny února do 
konce března 2020. 

Děkujeme partnerům – městu 
Bystřice n. P., Kraji Vysočina, Mikro-
regionu Bystřicko, Gymnáziu Bystřice 
n. P. i dalším za podporu umělecké 
fotografi e i této akce. Přejeme všem, 
kteří občas chodí po světě s fotoapa-
rátem dobré světlo a krásné záběry.

KUMŠT z.s.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA IX. ROČNÍKU ZRCADLENÍ 2019

Téma junior: KOHO NEBO CO MÁM RÁD / RÁDA
1.  Pružinová matrace /autorka: Alžběta Doubravová      
2.  Malování světlem / autor: Matyáš Doubrava
3.  Někde v poli / autor: David Fišer  
ČU 1:  Človíček / autor: Daniel Hrubý
ČU 2:  Ospalá / autorka: Tereza Benešová

Téma Bystřicko: PO BYSTŘICKU S HUMOREM
1. Balkon sebevraha / autor: Josef Buček                       
2. Bytová situace / autorka: Irena Kudílková 
3. Chytání mraků / autorka: Ludmila Pernicová
ČU 1: Hluboká orba / autor: Fran  šek Hanus
ČU 2: Kontrolní den / autor: Miroslav Zonyga

Téma celostátní: BARVY, SVĚTLA, STÍNY
1.  Ledová planeta / autor: Zdeněk Opluš  l
2.  Souhra tvarů / autor: Bedřich Randýsek
3.  A moře bylo rudé… / autor: Pavel Novotný
ČU 1:  Pole XII / autorka: Jaroslava Novotná
ČU 2: Když zima zuby cení / autor: Stanislav Chmelíček

Cena Starosty města Bystřice nad Pernštejnem:
Koho navš  víme zítra? / autorka: Markéta Čechová 

Cena veřejnos  :
Bráškové / autorka: Mar  na Novotná 

Autorka: Petra Hlaváčková, Polednice

Už po deváté se v Bystřici n. P. konal 
v prostorách gymnázia Den s fotogra-
fi í. Tře   listopadovou sobotu se už 
tradičně sešli fotografové i obdivova-

telé hezkých fotografi í, aby se pobavili 
a předali si zkušenos  .  Odpoledne 
otevřela dvojice zajímavých fotopro-
jekcí, první z tvorby přední osobnos   

Ve středu 16. října 2019 proběhl 
už 11. ročník výtvarné soutěže Střed-
ní uměleckoprůmyslové školy Jihlava 
– Helenín pro žáky ZŠ a ZUŠ, kterého 
se zúčastnilo 153 žáků z celé Vyso-
činy. Pro letošní rok byla vyhlášena 
dvě témata - Hos  na a Cesta kolem 
světa. Porota vybrala 13 nejlepších 
prací, které byly oceněny. Z naší 
ZUŠ se zúčastnily dvě žačky, Natálie 

1. cena – téma Barvy, světla, s  ny, autor: Radek Opluš  l, 
Ledová planeta

Cena starosty města, autorka: Markéta Čechová, 
Koho navš  víme zítra?

1. cena – téma Po Bystřicku s humorem, autor: Josef Buček, 
Balkon sebevraha

Plocková a Adéla Jamborová, a obě se 
umís  ly mezi třinác   nejlepšími! Kon-
krétně Natálka Plocková získala krásné 
2. místo v absolutním pořadí a Adélka 
Jamborová Cenu odborné poroty. Je-
jich originální práce budou v průběhu 
listopadu vystaveny v přízemí ZUŠ Bys-
třice n. P., kde můžete obdivovat jejich 
invenci, osobitost i vysokou výtvarnou 
hodnotu, ale co je nejpodstatnější - 

také hluboký myšlenkový obsah.
Gratulujeme oběma děvčatům za 

skvělou reprezentaci naší ZUŠ i měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem a velké 
poděkování a gratulace patří také ve-
doucí výtvarného oboru ZUŠ – paní 
učitelce Libuši Zítkové za výborné 
dlouhodobé vedení!

za ZUŠ Libuše Zítková 
a Milada Krásenská
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JSME NA JEDNÉ LODI  ZNÁME SE?
V pátek 25. října 2019 se již poosmé konala v novoměstském kulturním 

domě podzimní benefi ce obecně prospěšné společnos   Por  mo, tento-
krát s názvem: „JSME NA JEDNÉ LODI - ZNÁME SE?“. Společným pojítkem 
celodenního programu se stalo téma mezigeneračních vztahů.                  

I v letošním roce na tuto pestrou 
celodenní akci zavítalo téměř  síc 
návštěvníků všech věkových skupin, 
díky kterým nezisková organizace Por-
 mo, o.p.s. získala částku přesahující 

50 000,- Kč.
Výtěžek podpoří sociální služby 

a programy, které nezisková organiza-
ce poskytuje.

V dopoledních hodinách se žáci 
7. – 9. tříd z Nového Města na Mo-
ravě a okolních ZŠ ak  vně zapojili do 
workshopu Vojtěcha Bruka, z projek-
tu „Zvol si info“. Výchovně vzdělávací 
program byl zaměřen na téma „Fake 
news“, rozvoj kri  ckého myšlení, roz-
poznání lží a manipulací v mediálním 
světě a na sociálních sí  ch. Dopoled-
ní program navš  vilo spolu se svými 
učiteli 421 žáků. 

Beseda na podobné téma byla 
uspořádána také odpoledne, ten-
tokrát pro širokou veřejnost, napříč 
generacemi. Kromě mnoha zajíma-
vých informací z oblas   mediálního 
světa měli zúčastnění navíc možnost 
sledovat a vnímat, jak stejné věci a 
informace vnímají různí lidé a různé 
věkové skupiny kolem nás. Besedu 
pořádanou pod záš  tou MAP navš  -

vilo kolem 20 lidí.
Po celý den byl na benefi ci připra-

ven výtvarný ateliér, ve kterém si dě   
se svými rodiči mohly vytvořit vlast-
ní rodinný erb. Mnoho dě   zavítalo 
i do originálního „hračkoviště“, které 
k benefi cím již neodmyslitelně pat-
ří, stejně jako „kafárna“ se spoustou 
dobrot k jídlu a pi  , které Por  mo zís-
kává téměř všechny darem. Celkovou 
atmosféru doplnila i výstava obrazů 
fotografa Milana Šustra na téma „Sou-
znění generací“ i živá projekce natoče-
ných rozhovorů na téma „Mezigene-
rační souznění a život kolem nás“.

Celodenní benefi ce vyvrcholila 
večerním divadelním představením 
Komorní činohry Praha s názvem 
„Máma říkala, že bych neměla“, na 
které zavítalo přes 300 diváků.

„Opro   předchozím letům jsme 
zvolili jiný žánr, vybízející k zastavení 
a zamyšlení – nad sebou, nad svým 
životem, dětmi, rodiči, prarodiči, pro-
stě napříč generacemi. A už teď ze 
zpětné vazby vnímáme, že na mnoho 
lidí přesně tak hra zapůsobila, což vi-
díme jako pozi  vní věc.“ říká za Por  -
mo,  o.p.s. ředitel Ing. Tomáš Pospíšil.

Stejně jako v minulých letech, i le-
tos benefi ci podpořilo mnoho dobro-

volníků, dárců a příznivců. Posezení 
v kafárně zpestřila večer živá hudba; 
také díky ní se mnozí návštěvníci be-
nefi ce zdrželi do pozdních hodin.

„Děkujeme všem, kteří přišli, za-
pojili se, nebo nás jakkoli podpořili. 
Výtěžek je pro nás samozřejmě důle-
žitý, ale není jediným důvodem, proč 
benefi ci pořádáme. Pořád si říkáme, 
že chceme, aby naše akce měla i jis-
tý přesah a přidanou hodnotu pro 
všechny zúčastněné, tak doufáme, že 
se nám to i letos podařilo“, říká členka 
organizačního týmu Por  mo, o.p.s.

Por  mo provází člověka v nepří-
zni života. Podporuje ho, aby mohl 
ob  žnou situaci zvládnout vlastními 

silami. Hledá a nabízí nová řešení 
problémů jednotlivým lidem i širší 
komunitě, a proto je nepostrada-
telným partnerem pro své okolí. Je 
dlouhodobě spolehlivou organizací 
s tvůrčím a sehraným týmem pra-
covníků. Poskytujeme pět sociálních 
služeb: EZOP - Nízkoprahové zařízení 
pro dě   a mládež, Občanská porad-
na, Osobní asistence, Raná péče, 
Sociálně ak  vizační služby pro rodiny 
s dětmi. Součás   naší práce jsou 
i preven  vní programy Centra pre-
vence CéPéčko, realizujeme také 
dobrovolnické programy.

Por  mo získalo pres  žní ocenění 
Neziskovka roku 2016.

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ ZUŠ

KULTURA, ŠKOLSTVÍ

Trumpe  sta Tadeáš Polách obdržel nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
Dvanáct mimořádných osobnos   

si ve čtvrtek 7. listopadu v Horáckém 
divadle v Jihlavě převzalo z rukou 
hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší 
ocenění Kraje Vysočina v podobě ka-
menné, skleněné a dřevěné medai-
le. „Významné osobnos   Vysočiny 
oceňujeme letos už po dvanácté a 
za tu dobu jsem měl tu čest předat 
medaili více než stovce skvělých lidí. 
Za každým jménem se vždy skrývá 
jedinečný životní příběh, který může 
být inspirací pro ostatní,“ uvedl na 

slavnostním večeru hejtman Jiří Bě-
hounek. 

Historicky nejmladším oceněným 
se letos stal trumpe  sta ZUŠ Bystři-
ce n. P. jedenác  letý Tadeáš Polách, 
který obdržel tzv. dřevěnou medailí. 
Ta je udělovaná tomu, kdo svojí ak-
 vitou přispěl k propagaci dobrého 

jména kraje a je tak příkladem pro 
ostatní. Materiál má symbolizovat 
houževnatost, pružnost a růst mládí.

Tadeáš je žákem 4. ročníku Zá-
kladní umělecké školy v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde studuje dva obory: 
hru na trubku a hru na bicí nástroje. 
Přes svůj nízký věk vyniká zejména 
jako mimořádný hráč na trubku. 
Během školního roku 2017/18 ob-
sadil v soutěži MŠMT pod vedením 
učitele Štěpána Husáka první místa 
v okresním, krajském i celostátním 
kole v sólové hře na trubku a ve své 
věkové kategorii je aktuálně nejlep-

ším hráčem na tento nástroj v celé 
republice. Letos na jaře se zúčastnil 
soutěže MŠMT v Komorní hře, kde 
jako člen žesťového kvarteta výrazně 
přispěl k prvnímu místu v krajském 
i celostátním kole soutěže. Dále 
se jako první hráč podílel na zisku 
ocenění poroty za nejlepší výkon v 
kategorii žesťových souborů a ob-
držel mimořádné ocenění poroty ve 
hře na trubku. Tadeáš Polách je také 
velkou oporou Dechového orchest-
ru ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. S 
dechovým orchestrem reprezento-

Žákyně akordeonového oddělení 
Základní umělecké školy – deví  letá 
Marie Koukalová – se zúčastnila 1. 
listopadu 2019 pátého ročníku sou-
těže Mezinárodní akordeonové dny v 
Praze. V silné konkurenci účastníků 
z 20 zemí reprezentovala naši školu a 
město Bystřice n. P. svým koncertním 
programem, který přednesla v sále 
pražské konzervatoře. Její soustře-
děný a kvalitní výkon zaujal meziná-
rodní pě  člennou odbornou porotu 
natolik, že Marušce udělila  umístění 
nejcennější – diplom za zlaté pásmo. 
Blahopřejeme Marušce i paní učitel-
ce Daně Makovské, která ji učí a na 
soutěž ji připravila a děkujeme za mi-
mořádnou reprezentaci.

Milada Krásenská

val na řadě přehlídek a vystoupení, 
například Čermákovo Vysoké Mýto, 
Dopoledne s dechovým orchestrem 
nebo Bystřické hody. Osobně vystu-
puje při kulturních akcích v regionu. 
Přestože Tadeáš Polách studuje ZUŠ 
poměrně krátkou dobu, díky svému 
mimořádnému nadání, píli a vynika-
jícímu pedagogickému vedení pana 
učitele Štěpána Husáka dosáhl skvě-
lých výsledků. Oběma – Tadeášovi i 
panu učiteli Husákovi – patří gratula-
ce a přání dalších úspěchů!

Milada Krásenská
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Dva nové občánky 
jsme přivítali u nás 
v Lísku. Ondřej Stehlík 
a Mar  n Kobližek jsou 
čerstvými přírůstky do 
řad líseckých obyva-
tel. Ve středu 6. listo-
padu je zastupitelstvo 
uvítalo na obecním 
úřadě přípitkem, po-
hoštěním a příjem-
ným posezením. Ne-
chyběl ani malý dárek. 
Oběma chlapcům i jejich rodičům přejeme hodně štěs   a úspěchu v životě. 

Markéta Justová

MIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKOMIKROREGIONMIKROREGION  BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Brána
Další soutěžní zkušenost má za 

sebou mladá hudební skupina Divo-
ženky, působící pod vedením Mgr. 
Bohumily Blechové při souboru Bo-
rověnka štěpánovské základní školy. 
V sobotu 9. listopadu se zúčastnila 
jihomoravského oblastního kola 
soutěžní přehlídky Brána, která se 
konala pod záš  tou České tábornic-
ké unie v Café Práh Vaňkovka Brno. 

Vystoupila zde s písněmi z repertoá-
ru skupiny Jelen a Čechomor. Jejich 
výkon diváky i členy poroty zaujal a 
ta je na divokou kartu poslala do ce-
lostátního fi nále, které se uskuteč-
ní  30. listopadu v Brně-Líšni. Takže 
Šárko, Míšo, Lucko, Market, Marťo, 
Tome a Ivet, držíme palce a ukažte 
jim, jak vypadá svěží vítr z Vysočiny.

Lenka Novotná

Vítání občánků

Co se odehrává v prose  nské školce?

MĚSTYS ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU
592 63 Štěpánov nad Svratkou č. 23

tel. 566 560 532, email: mestys@stepanovnadsvratkou.cz
www.stepanovnadsvratkou.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru 
pro podnikání

Penzion Hodůnka ve Štěpánově nad Svratkou
Štěpánov nad Svratkou č.p. 280, 592 63

Smlouva o pronájmu nebytových prostor pro podnikání bude sjednána na 
dobu určitou v trvání pě   let od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2025.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, zajištěné pro   jejímu 
otevření a označené v levém horním rohu heslem:
Neotvírat –
Výběrové řízení na pronájem penzionu Hodůnka ve Štěpánově nad 
Svratkou na adresu Městys Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 
23, 592 63.

Lhůta pro doručení nabídek končí dne: 16. 12. 2019 v 12.00 hodin

Náležitos   nabídky:
1) Podnikatelský záměr
2) Doklad prokazující oprávnění k provozování hos  nské činnos  
     Živnostenský list  - kopie
3) Čestné prohlášení o bezdlužnos  
4) Výpis z rejstříku trestů
5) Doložení dosavadní praxe v oboru, reference

Výběrové řízení s osobní prezentací podnikatelského záměru se usku-
teční 16. 12. 2019 v 16 hodin v zasedací místnos   Úřadu městyse ve 
Štěpánově nad Svratkou.
Více informací na elektronické a úřední desce ÚM Štěpánov nad Svratkou.

Začátkem nového školního roku 
jsme se zapojili do celoročního pro-
jektu pro předškolní dě  : „Svět ne-
končí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, 
který dě   mo  vuje prostřednictvím 
zvířátek k pohybu. Kromě toho cvi-
číme ve školce pravidelně dětskou 
jógu a skáčeme při hudbě na tram-
polínách. Hned druhý týden v září 
jsem společně se školáky zahájili 
plavecký kurz v Poličce, který dě   
nesmírně baví.  Na začátku měsíce 
října jsme uspořádali akci s názvem 
„Kouzelná zahrada“ – jednalo se o 
odpolední ak  vitu pro rodiče s dět-
mi, kteří plnili úkoly na jednotlivých 
stanoviš  ch. Celou akci jsme zakon-
čili společným opékáním párků. Na 
konci měsíce jsme se školáky navš  -
vili představení v brněnském diva-

dle Radost „Mach a Šebestová“, dě   
byly z představení doslova nadšené. 
Počátkem listopadu jsme ve školce 
zahájili logopedickou prevenci dě  . 
V současné době má stále více dě   
vadu řeči, a proto jsme se rozhodli 
jim společně s SPC Březejc ak  vně 
pomáhat. Prevence je přece základ! 
V pátek 8. 11. nás čekal „Svatomar-
 nský lampionový průvod“ – akci 

jsme začali pásmem básniček, písni-
ček a drama  zací pověs   o sv. Mar-
 novi – a musíme říct, že se toho 

dě   ze školky a školy zhos  ly na vý-
bornou. Poté následoval lampiono-
vý průvod obcí. A co nás dál čeká? Je 
toho opravdu hodně! Rozsvěcování 
vánočního stromečku, Mikulášská 
nadílka a vánoční dílničky.

Šárka Fa  lková, Marie Plíhalová, 
učitelky MŠ Prose  n
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Janovické podvečery – „To jsme ještě 
nedělali. To nám určitě půjde*“ 

Jóga v Písečném

Uspávání broučků v MŠ Písečné

Planetárium Morava

JÓGA – téma dnešního dne. 
Každý si asi představí pod  mto 
pojmem něco jiného. Někdo upo-
cené hubené postavy, smotané 
do krkolomných poloh a jiný zase 
nehybně sedící a meditující těla. 
Jóga pročišťuje organismus, zvyšu-
je jeho odolnost a zlepšuje funkci 
centrální nervové soustavy. 

Mezi nesčetné výhody, které 
pravidelné cvičení jógy přináší, pa-
tří zejména posílení a protažení ce-
lého těla, uvolnění, zbavení se stre-
su (který nás dnes a všude obklopu-
je), snížení váhy a mnoho dalších. 
Krásou jógy je její univerzálnost a 

také to, že ji může cvičit opravdu 
každý. Ať už jste dě  , mladí lidé, 
lidé středního věku nebo senioři.

Proto jsme se rozhodli, že mož-
nost lepšího poznání sebe sama 
nabídneme i našim spoluobča-
nům. Naším lektorem se stal Hon-
za Zalaba. Zahajovací lekce byla 
7. 11. 2019 a účastnilo se jí 12 žen 
a i zástupci mužů se tu našli.

Lekce budou probíhat každý 
čtvrtek od 17:30 hodin v KD Píseč-
né.  Pevně věříme, že si to všichni 
užili a budeme moc rádi, když se 
k nám na příš   lekce přidáte. 

P. Trávníčková

Dobrou noc, broučci!
Ve středu 23. října 2019 se dětem z Mateřské školy v Písečném podařilo 

uložit k zimnímu spánku broučky, mušky a pavoučky z místních luk, polí, 
lesů a hájů. Dě   vystoupily s pásmem básniček a písniček před svými rodiči, 
příbuznými a kamarády. Poté se všichni společně vydali lampionovým prů-
vodem doprovodit broučky do jejich postýlek.

Děkujeme dětem a jejich rodičům za účast.

1. listopadu 2019 jsme měli 
možnost se poutavou a zábavnou 
formou seznámit blíže s naší slu-
neční soustavou. Do Kulturního 
domu v Písečném k nám zavíta-
lo pojízdné Planetárium Morava 
z Brna se svými vzdělávacími pro-
gramy určenými žákům 1. stupně 
základních škol a dětem z mateř-
ských škol. Celý program byl velmi 
zdařilý a poutavý. Už nyní se těšíme 
na jeho další návštěvu u nás.
   Paní učitelky ze ZŠ a MŠ Písečné

Je 28. října 
2018, máme 
zasazené tři 
lípy na oslavu 
100. výročí od 
vzniku první re-
publiky, sedíme 
v naší bývalé 
škole s hrnkem 
něčeho teplého 
v ruce, povídá-
me si a paní Zít-
ková začne číst 
z obecní kroniky 
– vzpomínáme. 

Tak někdy 
v tuhle dobu se 
zrodil nápad zrealizovat „čtení pro 
dospělé“. 

Čas plynul a na jednom z obecních 
zastupitelstev jsme se dali do pláno-
vání. Původně to měla být komorní 
akce s dvěma hosty, ale k čemu by-
chom měli v názvu „Velké“, kdyby-
chom se podle toho neřídili…

O rok později – 27. října 2019 za-
číná první z Janovických podvečerů. 
Jsme trošku nervózní – je to první 
akce tohoto druhu a nevíme, co od 
ní čekat, kolik přijde lidí, jací budou 
pozvaní hosté. 

Přichází muž v bílé košili a s kufrem 
v ruce. Pan Josef Formánek je tady 
a společenská místnost se mění na 
malou domácí pracovnu. Ve světle 
lampy nám čte úryvky ze svých knih 
a provází nás svým životem úspěš-
ného redaktora, šamana ve výcviku, 
alkoholika, abs  nujícího alkoholika i 
spisovatele. Jeho vyprávění je natolik 
silné, že nás přiměje přemýšlet o nás 
samých, o tom, v co vlastně věříme. 

První podvečer máme za sebou, 
i když bychom nejraději poslouchali 
dál.

A posloucháme. 28. října se přene-
seme o několik desítek let zpět. Díky 
vyprávění pana Miloše Doležala pro-
žíváme život Josefa Toufara – hocha, 
který měl jediný sen – stát se fará-
řem. Lidé v jeho farnos   ho měli rádi, 
neboť jim naslouchal, prožíval s nimi 
všechny jejich rados   i staros  , vzdě-
lával je a snažil se, aby kolem sebe i 
v sobě nacházeli dobro. 

Naši zemi však v té době řídili lidé, 
kteří se vzdělaných a silných lidí obá-
vali. Nečinilo jim problém využívat 
nejrůznějších podlých prak  k k od-
stranění takovýchto pro ně nepoho-
dlných osob.  P. Josefa Toufara jedné 
tmavé noci ls   vylákali z číhošťské 
fary a unesli jej.

Mučili ho.  Zemřel. Nepokořen. 
Avšak křivdy té doby s námi žijí dál. 

Dva podvečery a tolik myšlenek, 
emocí a možná i odkrytých ran, kte-
ré si s sebou neseme a bojíme se do 
nich vlít dezinfekci, aby se zahojily. 
Bojíme se, protože to nejspíš bude 
bolet. 

Lékařská pomoc je už na cestě. 
Podvečer tře  . Dva muži – Filip 

Habrman a Richard Bouda, kteří po-
máhají společně s Diecézní charitou 
Brno v oblas   iráckého Kurdistánu 
lidem, kteří podle Islámského státu 
nemají právo žít. Chtějí, aby krváce-
li, aniž by měli šrám na těle. A proto 
ubližují před zraky rodičů jejich dě-
tem a před zraky mužů jejich ženám. 
Mučí je, prodávají do otroctví, zabí-
její. 

Navzdory krutému počínání ISIS, 
se však lidé vrací do svých domovů 
– do města Sinjaru a snaží se o jeho 
obnovu. Staví nemocnici, vytváří 
pracovní místa pro dívky, které zažily 
nejkrutější zacházení ze strany jejich 
otrokářů.  Válkou zmítaná oblast se 
pomalu probouzí k životu. 

I přes snahu vzít jim vše, jim na-
štěs   nedokázali vzít duši. 

Tři podvečery utekly tak rychle. 
Možná jsme si to na začátku pod  -
hou obav přáli, ale teď je tomu jinak. 
Nová přátelství, nové nápady, mož-
nost uspořádat si myšlenky, možná 
i hodnoty, to vše nám předchozí 
besedy daly. Naštěs   můžeme být 
pořád ještě v oblacích, i když se už 
pomalu chystáme k přistání, protože 
čtvrtý podvečer je tady. 

Jan Rudzinskyj – dalo by se říct 
„starý známý.“ Vždyť tu byl už na jaře. 
Překvapí nás? 

Ano. Svým povídáním o přáních, 
touze, štěs   a intuici zhmotňuje čer-
venou nit, která spojuje Janovické 
podvečery a uzavírá kruh. Vrací nás 
zpátky do reality, jež není černá ani 
bílá. Je taková, jakou si ji děláme my.  

Konec.
Je noc ze 13. na 14. listopadu a já 

píšu tento článek. Je to patnáct dní, 
co Janovické podvečery skončily, 
a přesto je nedokáži popsat, tak jak 
bych chtěla. 

Byly intenzivní a inspira  vní. Nyní 
záleží jen na naší touze, síle a odvaze, 
kam to vše posuneme. 

PS: Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na realizaci Janovických podveče-
rů. A taky všem, kteří tuto akci přišli 
podpořit svojí účas   na jednotlivých 
besedách. Bez vás by to nebylo ono. 

-DD-
*převzato a upraveno z Pipi Dlouhá 
punčocha



Poslední víkend září patřil závěru 
sezóny koně Valmonta s Danielou 
Prokešovou (12 let) na drezurních 
závodech Středomoravské jezdecké 
ligy v Těšánkách. Ve čtyřech otevře-
ných soutěžích spolu s dospělými 
jezdci obsadili 2x 4. místo a 2x 5. 
místo s výsledky přesahujícími 64% 
a 65% v úlohách L0 a FEI DD. Výbor-
nými známkami právě v úlohách FEI 
DD si tak s přehledem splnili první 
kvalifi kaci na MČR v drezuře 2020. 
Bodovým ziskem v celé sezóně pak 
obsadili úžasné celkové 2. místo v 
seriálové soutěži Středomoravské 
jezdecké ligy, kategorii dě   12 - 14 
let na velkých koních a celkové 5. 
místo v kategorii dě   v celostátním 
výkonnostním žebříčku České jez-
decké federace. Na základě splnění 
výkonnostních kritérií byla Daniela 
zařazena do Sportovního centra mlá-
deže ČJF také v sekci velkých koní, což 
ji otevírá cestu k možnos   reprezen-
tace v zahraničí i na velkých koních. 

Jezdecká sezóna 2019 vyvrcholila 
reprezentací mansberské stáje ze 
Sejřku v zahraničí. Ve dnech 12. - 13. 
října se Danča Prokešová zúčastnila 
se svým pony Borisem , jako jediná 
kvalifi kovaná reprezentantka ČR, 
fi nále středoevropské drezurní sou-
těže Donau Bohemia Trophy 2019 v 
centru Budapeš  . Soutěž DBT je po-
řádána pro soutěžící z ČR, Slovenska, 
Maďarska a Rakouska. Daniele se s 
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Bystøice nad Pernštejnem
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Oddíl šermu informuje
2. 11. 2019 Opavský listopad žačky: Kateřina Illeková 2, Petra Kozlová 8, Bar-
bora Hašková 14, a Sofi e Karafi átová 17.
3. 11. 2019 Opavský listopad kade  : Vojtěch Holemý 3, kadetky: Nela Lou-
kotová 3, Petra Kozlová 10, Sofi e Karafi átová 15
2. 11. 2019 SPJ Londýn fl eret: Marek Totušek 42, celkem 188 závodníků, Isa-
bela Sedláková 85, celkem 132 závodnic
3. 11. 2019  U23 Londýn fl eret: Marek Totušek 12, celkem 178 závodníků a 
Isabela Sedláková 58, celkem 116 závodnic.
9. - 10. 11. 2019 SP seniorů Bonn: prvním rokem junior Marek Totušek 117 
z 258 startujících.
9. 11. 2019  ECC Budapešť Vojtěch Holemý 234 z 287 startujících, v druž-
stvech ve složení Geriš, Gru  k, Holemý 32. místo z 55 družstev.
9. 11. 2019  ECC Budapešť Isabela Sedláková 14 z 257 startujících- super 
výsledek
9. 11. 2019 Turnaj mladých nadějí Brno mnž: Zuzana Vetešníková 9, Ladislav 
Hašelk 7, Vítězslav Jeřábek 12 
10. 11. 2019 Turnaj mladých nadějí Brno mlž-ky: Michala Illeková 1, Barbora 
Hašková 11, Sofi e Karafi átová 16 a Zuzana Vetešníková 23.
Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.

Trénujeme v pondělí a ve středu 16:00 - 18:00, 
v 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.

SPORT, RŮZNÉ

Jezdecká stáj MANSBERK: 

Stříbrný pohár z Budapeš   do Sejřku

Borisem podařilo v obou kolech po-
dat spolehlivý výkon. V prvním kole 
v úloze FEI Children Team (DD) ob-
sadili 2. místo a v 2. kole v úloze FEI 
Children Individual (DJ) také 2. místo. 
Celkově potom v celém seriálu DBT 
kategorie L pony získali 2. místo a 
stříbrný pohár. Patří jim za vzornou 
reprezentaci velká gratulace. 

Úplně posledním závodem sezóny 
a spíše již nahlédnu  m do sezóny pří-
š   byl pro tuto dvojici reprezentační 
výjezd na mezinárodní drezurní zá-
vody CDIP Zakrow v Polsku, kontrolní 
závody Střediska talentované mláde-
že pony ČJF. V silné konkurenci pony 
jezdců z mnoha zemí ( Německa, Ho-
lanska, Švédska, Maďarska, Polska, 
Rakouska, ČR a dalších) byla Daniela s 
Borisem v početném startovním poli 
nejmladší jezdkyní. V úloze FEI Pony 
Team a v úloze FEI Pony Individual 
obsadili shodně 16. místo. Obě úlohy 
jsou nejvyšší ob  žnos   a kvalifi kační 
pro ME v pony drezuře. Z prvního 
společného startu na CDIP si Danča 
s Borisem přivezli velmi mo  vující 
zážitky, cenné zkušenos   a první 
body do celosvětového žebříčku FEI. 
V celostátním výkonnostním žebříčku 
ČJF v kategorii pony jezdců 11 -13 let 
se Danča Prokešová umís  la celkově 
v letošní sezóně na vynikajícím 
4. místě. S pony Borisem, se kterým 
se více letos soustředila na repre-
zentaci v zahraničí, se umís  la na 

krásném 3. místě také ve 
Středomoravské lize a na 
4. místě s klisnou Indigou .

Ofi ciální ocenění za le-
tošní vynikající výsledky 
a bronzový výkonnostní 
odznak budou Daniele 
předány slavnostně na 
zámku v Holešově a také 
v Praze v rámci gala veče-
rů ČJF. Příjemné adventní 
dny a krásné Vánoce, dě-
kujeme, že nás sledujete.

kol. JK MANSBERK z.s.

OHLÉDNUTÍ ZA FUNNY FESTEM 2019Letošní Funny Fest, který se usku-
tečnil v pátek 27. 9. 2019 v Kultur-
ním domě v Bystřici nad Pernštej-
nem, byl opravdu vydařený. Akci na-
vš  vilo zhruba 180 dě   i dospělých.

„Jako první vystoupili místní 
umělci FALO A CHILLER, kteří nám 
předvedli umění hip hopu prostřed-
nictvím vlastních textů. Následovalo 
atrak  vní uskupení 100% LIFE, kteří 
nám v podvečer konání akce ukázali 
parkourovou show. Poté zahráli již 
tradičně oblíbené AMaTer se svým 
folk-popem. Hlavním interpretem 
večera byl písničkář VOXEL. Ná-
vštěvníci s ním zpívali jeho známé 
songy a všichni se velmi dobře bavi-
li,“ hodno   letošní hudební fes  val 
Bc. Renata Hanychová, DiS. vedoucí 
nízkoprahového zařízení pro dě   a 
mládež Nadosah. Mimo hudební 

a kulturní program si pořadatelé 
připravili i bohatý doprovodný pro-
gram – slalom s brýlemi simulujícími 

účinky alkoholu a marihuany, pro-
běhl turnaj ve fotbálku, část večera 
vyplnil i fotokoutek ze ZAOSTŘENO 

VM, tvořivá dílna pro nejmenší, ma-
lování na obličej a hair koutek.

Poděkování patří Městu Bystřice 
nad Pernštejnem a společnos   ZDT 
s.r.o., díky jejichž fi nanční podpoře 
mohla být tato akce zrealizována.  
Nadosah – nízkoprahové zařízení 
pro dě   a mládež usiluje o zlepšení 
kvality života dě   a mládeže v Bys-
třici nad Pernštejnem, která se ocitla 
v nepříznivé životní situaci nebo jí je 
ohrožena. Provozuje nízkoprahový 
klub pro dě   a mládež a terénní so-
ciální práci.

KONTAKT: Masarykovo nám. 299, 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437, e-mail: 
nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz; 
www.nadosah-nzdm.cz; 
@Nadosah-NZDM
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MUŽI SK BYSTŘICE N. P. 
 DIVIZE PO DVOU LETECH

 Jako nováček soutěže jsme se celkem rychle aklima  -
zovali a po podzimní čás   se držíme na 8 pozici se ziskem 

16 bodů. Takové tajné přání bylo mít 18 bodů, což se o kousek nepovedlo. 
I tak můžeme být vcelku spokojeni. Proza  mní bilance ze 13-   utkání: 4 výhry, 
4 remízy a 5 porážek s celkovým skóre 22:28. Cíl pro jarní sezónu bude mini-
málně zopakovat bodový zisk ze skončené podzimní čás  .

Petr Slabý

Fotbalové přípravky SK Bystřice n. P.
 Na podzim dě   ze starší a mladší přípravky odehrály celkem 15 mistrov-

ských zápasů v Krajském přeboru Kraje Vysočina a absolvovaly spoustu 
společných tréninků. V této věkové kategorii se ještě výsledky a tabulky ne-
vedou, takže doplníme jenom slovní hodnocení. Byl to pěkný podzim, plný 
pohybu, fotbalu, zážitků a kamarádství. Naše dě   byly na krajských hřiš  ch 
určitě vidět a důstojně reprezentovaly náš klub a naše město. Některé zá-
pasy se nám povedly více a některé méně, ale každopádně si všechny dě   
dostatečně zahrály. Všem dětem patří poděkování za to, že poc  vě trénují 
a mají chuť se neustále zlepšovat. Rodičům všech hráčů touto cestou děku-
jeme za důvěru, podporu a věříme v další plodnou spolupráci.

Bureš Michal, Řádková Renata - trenéři starší přípravky

ZIMNÍ STADION BYSTŘICE OSLAVÍ 
5 LET OD OTEVŘENÍ

Zimní stadion Bystřice byl otevřen 
v prosinci roku 2014. Letos to je již 
5 let, kdy se město Bystřice n. P. 
rozrostlo o další sportoviště. Ná-
vštěvnost stadionu, který je ote-
vřen celoročně, potvrzuje, že to 
byla dobrá inves  ce. Návštěvníci si 
budou moci během oslav zabruslit 
za symbolický poplatek 5,- Kč a také 
mohou navš  vit bohatý program. 
Celá akce vyvrcholí mezinárodním 
utkáním, ve kterém se představí 
naši starší žáci BK Zubři Bystřice 
a kanadský tým Whitby Wildcats 
2005.

KDY: 30. 12. 2019
KDE: Zimní stadion Bystřice n. P.

PROGRAM AKCE: 
12:00 – 13:00 veřejné bruslení za  
  5,- Kč
13:30 – 14:00 krasobruslení
14:00 – 14:30 minihokej BK Zubři  
  Bystřice
15:15 – 18:00 utkání  BK Zubři Byst-
řice vs.  Whitby Wildcats 2005

Všichni jsou srdečně zváni.
Tým Zimní stadion Bystřice

SPORT

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE
oddíl

Tréninky Ry  řů pokračují i v 
tomto období, a to v malé tělo-
cvičně JUDA na atle  ckém stadi-
ónu Tomáše Dvořáka. Probíhají 
každé úterý a čtvrtek od 17 do 
18,30 hodin. Trénovat budeme do 
19. 12. a v roce 2020 začneme ve 
čtvrtek 2. ledna od 17 hodin. Zá-
jemců pořád pomalu přibývá a už 
teď se nás na tréninku pravidelně 
střídá až 19 hráčů - polovina z nich 
jsou žáci. Pořád přijímáme nové 
zájemce, jak kluky, tak i děvčata. 
Na postavě nezáleží, jde o to, zda 
máte chuť něco dokázat a případ-
ně něco  udělat se svým tělem. 
Život je v této době hodně tvrdý 
a je nutné se na to připravit. V kte-
rém kolek  vním sportu narazíte 
za utkání 20, 30, 40x do soupeře, 
spadnete na zem po skládce a 20, 
30, 40x se zvednete a jdete hrát 
dále??? Narazit do soupeře je jako 
narazit do zdi a přesto pokračujete 
dále! Neležíte na zemi a neválíte 
se jako jiní, vstanete, i když to bolí! 
TOTO JE RAGBY, TOTO JE SPORT 
PRO ODVÁŽNÉ a TVRDÉ CHLAPY, 
ALE I ŽENY!! Nikdy není pozdě a 
můžete začít i ve 40. RESPEKT k 
soupeři, DISCIPLÍNA a NADŠENÍ, to 
jsou hodnoty, které ragby vyznává 
už desítky let. RAGBY je v součas-
né době na druhém místě ve světě 
v počtu hráčů a států, kde se pro-
vozuje. A jen pro ty, kdo neví, kdo 
k nám přinesl ragby, tak to byl pan 
ONDŘEJ SEKORA, novinář a spiso-
vatel a autor FERDY MRAVENCE. 

Do dneška se používá jeho názvo-
sloví, které je specifi cké jen pro 
ragby, jako je mlýn, roj, rojníci, pi-
líř, mlynář, vazač, rváček, mlýnov-
ka, útokovka, tříčtvrtka, křídlo, za-
dák. Vše to upravil a přeložil pravi-
dla z francouzš  ny do češ  ny, když 
byl ve Francii jako novinář na stáži. 
To bylo trochu z historie. Jinak teď 
skončilo Mistrovství světa v Ja-
ponsku a  tul získala Jižní Afrika, 
když porazila ve fi nále Anglii, tře   
skončil Nový Zéland, když porazil 
Wales. Přijďte si šáhnout na tento 
kouzelný šišatý míč, přijďte si za-
hrát ragbíčko a pak poznáte, v čem 
je kouzlo tohoto krásného, tvrdé-
ho sportu. Pokud to nezkusíte, tak 
nezjis  te, co je to mít RAGBY jako 
SRDÍČKOVÝ SPORT. Budete-li mít 
nějaké dotazy, tak mi napište na 
e-mail: mitslob@seznam.cz, nebo 
zavolejte na tel.: 731 680 524. Rád 
vám odpovím na dotazy. Budu se 
na vás těšit.

Mít Jiří 

Jinak je toto poslední číslo 
v letošním roce, a proto bych 
chtěl poděkovat starostovi města 
panu Pačiskovi za podporu, kterou 
nám poskytl a také panu Mašíko-
vi za vstřícnost. Všem ragbistům, 
sportovcům, obyvatelům města 
Bystřice i okolí přejeme příjemné 
proži    vánočních svátků a v roce 
2020 hodně zdraví, štěs   a rodin-
né pohody.

RC RYTÍŘI  Bystřice n. P. 

Veřejné bruslení 
během 
vánočních svátků

V letošním roce došlo k upevňování základních fotbalových činnos   hrá-
čů a hráček. Tréninky byly zaměřeny na všeobecnou průpravu s důrazem 
na základní fotbalové dovednos  . Do tréninku jsme zařazovali mimo jiné 
i gymnas  cké prvky, soutěživé hry, koordinační hry, úpoly apod. Dě   si také 
zvykaly na zápasový rytmus, kdy od září do začátku listopadu absolvovaly 
každý víkend zápasy krajské soutěže. Do tréninku jsme také zařazovali pří-
pravné zápasy během týdne. Tréninky se snažíme zaměřovat na prožitek 
dě   s častým střídáním činnos  .

Horák Mar  n, Sklenář Zdeněk – trenéři mladší přípravky
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OSTATNÍ, INZERCE

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

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

ODŠKODNĚNÍ za pracovní 
úraz či dopravní nehodu? Až 
100% plnění. Kontakt: 776 
222 823, jana. dvorakova@
vaseodskodneni. cz

KOUPÍM staré peřiny a 
nedrané peří, tel.: 721 469 
234

PRODÁM suché smrko-
vé š  pané dřevo. Délka 
30 cm PRMS – 800. Tel.: 
605 230 543.

OBCHOD MEZI KOPCI nabízí 
čaje, kávu, čokolády, medo-
vinu, mouky, musli a mno-
hem víc - těšíme se na Vaši 
návštěvu v Bystřici n. P. na 
náměs   vedle pošty. 

 
 

 hledají na dohodu o provedení práce 
 

pracovníky pro ru ní odklízení sn hu 
 
 
Požadujeme: 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
- dobrý zdravotní stav 
Nabízíme:  
- zajímavé finan ní ohodnocení  
- nepravidelnou práci na dohodu o provedení práce 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

Fair Credit s půjčkou až 

150 000 Kč
pomáhá plnit 
sny celé vaší 

rodině.

800 888 120 Volejte
zdarma www.faircredit.cz

Vánoce s fair credit
plné splněných přání

Třeba na 
nové lyže
pro syna.

137x98 kluk lyze.indd   1 21/11/2019   10:38

Charitní záchranná síť pomůže 
těm, kteří si nedokáží pomoci sami

Charitní záchranná síť, jedna ze 
šestnác   služeb Oblastní charity je 
službou nejmladší a současně i nej-
menší. Její záběr je však široký. Cí-
lovou skupinou jsou osoby v nouzi 
na území Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, které vypadávají ze systé-
mu podpory a pomoci ins  tucí a 
dalších služeb, nebo je tato pomoc 
nedostatečná. Jedná se o osoby, 
které se na pracovníky samy obrá  , 
nebo jsou doporučeny jinými ins  -
tucemi nebo službami, případně 
jsou vyhledány pracovníky Charitní 
záchranné sítě. 

A co to znamená v praxi? 
„Každý z nás se někdy může do-

stat do vážné situace, na kterou 
není připraven, neví si s ní rady a 
sám si neumí pomoci. Mezi naše 
klienty patří nejčastěji rodiny s dět-
mi, lidé se  zdravotním pos  žením 
či onemocněním, senioři, lidé, které 
potkala nenadálá tragická událost, 
osoby bez domova,“ vysvětluje 

Mgr. Jana Kincová Křížková, ve-
doucí Charitní záchranné sítě. 

A jak je pomoc potřebným po-
skytována? 

Pracovníci záchranné sítě s pří-
chozím proberou jeho situaci a 
navrhnou možná řešení, doporučí 
další služby, případně nabídnou do-
provod a pomoc při jednání s další-
mi ins  tucemi či službami. Mnohdy 
je tato nouzová situace spojena 
i s  m, že člověk nemá uspokojeny 
základní životní potřeby, nemá jíd-
lo, hygienické potřeby, chybí mu zá-
kladní vybavení domácnos   apod. 
„V této chvíli můžeme poskytnout 
pomoc z prostředků projektu FEAD, 
který je změřen na materiální po-
moc nejchudším osobám, potravi-
nových sbírek, nebo přes naše soci-
ální sítě hledat ochotné dárce, kteří 
věnují třeba dětskou postýlku,“ sdě-
luje Jana Kincová. 

Více informací o Charitní záchran-
né sí   na www.zdar.charita.cz 
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INZERCE

Zahradní 271

S

• JAMBOR, EMLER, 
 LUKÁŠEK, ZEZULA A JINÉ

• STARÉ OBRAZOVÉ RÁMY

• HUTNÍ SKLO ŠKRDLOVICE, 
VÁZY, SKLENĚNÉ OBJEKTY

KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ

Koudelka Luboš, Strážek
Tel.: 605 433 665
E-mail: koudelka.lubos@centrum.cz

KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮKOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka pro provoz t ídící linky – obsluha lisu 
 
 
Požadujeme: 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-   vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. chrán nou dílnu, je podmínkou invalidita min.  
    1. stupn  
Nabízíme:  
- zajímavé finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání 
- pevnou pracovní dobu bez p es as  
Termín nástupu:  
-   ihned 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

JAK SESTAVIT DOMÁCÍ HOMEOPATICKOU LÉKÁRNIČKU

a jak pomoci sobě a své rodině 
v běžných zdravotních problémech vás naučí 4-dílný

KURZ DOMÁCÍ 
HOMEOPATIE

V Kulturním domě Vír
ve dnech 25. 1., 1. 3., 11. 4. a 16. 5. 2020

Kurz vede homeopatka a lektorka Martina Lejska Maštalířová
Pro víc informací pište na lejskamastalirova.martina@gmail.com

ve Ždánicích čp. 78

vás zve k předvánočnímu nákupu dámského, pánského a dětského 
spodního prádla, ponožek, bytového tex  lu, potřeb pro vyšívání a 
pletení a dalšího sor  mentu.

Novinkou v našem obchůdku je koutek nehtového designu, kde si 
můžete nechat zkrášlit svoje ruce. Manikérka vám vytvoří krásné 
nehty různými technikami dle vašeho přání, včetně zdobení 
originální ruční kresbou.

Otevřeno každý všední den od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00 
do 11.00 hodin, případně v jiném čase po předchozí dohodě.

prodejna  734 734 556, manikúra 739 463 738

Zastavte se v předvánočním shonu, udělejte si čas a přijďte si 
užít nákupy i relax v příjemném prostředí bez spěchu a stresu.
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