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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ KVĚTEN 2022

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz. Akce proběhnou dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek stanovených nařízením vlády.

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

01. 05. 2022 - Putování s VODOMILEM Korunou Vysočiny Bystřicko

03. 05. 2022 18:30 KINOKAVÁRNA - Srdce na dlani Kulturní dům BnP

06. - 07. 05. 2022 08:00 - 17:00 Dny otevřených dveří - Hasičský záchranný sbor BnP Hasičská zbrojnice BnP

06. 05. 2022 19:00 76. Ochutnávka vín Kulturní dům BnP

07. 05. 2022 16:00 Koncert - BALADY a ROMANCE Kulturní dům BnP

07. 05. 2022 18:00 Muzejní noc Muzeum BnP

07. 05. 2022 - Westernové HOBBY závody EDEN Centrum

08. 05. 2022 18:00 Koncert - BALADY a ROMANCE Kulturní dům BnP

09. 05. 2022 19:00 Divadelní představení - Dva nahatý chlapi Kulturní dům BnP

10. 05. - 2022 - Výstava - Dráteníkův rok Muzeum BnP

10. 05. 2022 15:00 Akademie bystřických mateřských škol Kulturní dům BnP

12. 05. 2022 18:00 Koncert ZUŠ - Absolventský koncert Kulturní dům BnP

13. 05. 2022 18:30 KINOKAVÁRNA - Promlčeno Kulturní dům BnP

14. 05. 2022 - Veřejné setkání přátel koní EDEN CUP EDEN Centrum

14. 05. 2022 09:30 - 18:00 Oslava mezinárodního dne rodiny EDEN Centrum

16. 05. 2022 10:00 Kino pro dě   - Animované pohádky Kulturní dům BnP

17. 05. 2022 17:00 Autorské čtení - Ivanka Devátá Knihovna BnP

21. 05. 2022 - Working Equita  on závody EDEN Centrum

24. 05. 2022 19:00 Divadelní představení - Tak já le  m! (Anna Polívková) Sokolovna Nedvědice

26. 05. 2022 17:00 Koncert ZUŠ Kulturní dům BnP

28. 05. 2022 - Rock MAJÁLES Ovál BnP

28. 05. 2022 - Veřejné setkání přátel koní EDEN CUP EDEN Centrum

28. 05. 2022 10:30 Běh kolem Vírské přehrady - 28 km Vír

28. 05. 2022 10:30 Běh kolem Vírské přehrady - štafeta 2 x 14 km Vír

28. 05. 2022 11:00 Běh přes přehradu 5 km Vír

29. 05. 2022 09:30 - 18:00 Dětský den - prezentace spolků EDEN Centrum

31. 05. 2022 18:30 KINOKAVÁRNA - Ženy a život Kulturní dům BnP
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Vyhraj iPhone!

 TAJEMN  ARTEFAKTY MUZEXVI. ro ník v domostní sout e putování s VODOMILEM 

KONTAKTNÍ MÍSTA: 

 n. P. 

3. 

 
 

1. května odstartoval už XVI. ročník 
vědomostní a poznávací soutěže S Vo-
domilem Korunou Vysočiny. Soutěž je 
vypsána od 1. 5. 2022 – 31. 10. 2022. V 
letošním roce se pod  tulem soutěže sta-
ly „Tajemné artefakty muzeí“. Putování 
má letos pouze pět zastávek se stejným 
počtem razítkovacích míst i otázek. V 
novinách Bystřicko Vám všechny kon-
taktní místa představíme a provedeme 
Vás jejich zákou  mi. U třech kontaktních 
míst jsou zlevněné vstupy s legi  mací a 
razítkem. Pokud budete mít vyplněnou 
legi  maci a odevzdáte nám ji do 31. 8. 
2022, budete nejen zařazeni do sloso-

INFOROČENKA NA WEBU
Z důvodu četných dotazů ohledně nové inforočenky na rok 2022-2023 jsme 
se rozhodli Vás touto cestou informovat, že pro toto období bude inforočenka 
vydána na podzim roku 2022 a bude distribuována tak, jak tomu bylo doposud. 
Její aktuální podobu můžete nalézt na webu města Bystřice nad Pernštejnem 
– www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete pro sebe nebo své blízké vy  sknout. 
Zde naleznete aktuální informace vždy k určitému datu.

-red-

vání o hlavní  ceny, ale obdržíte také 
drobné upomínkové předměty města 
Bystřice n. P. Legi  maci můžete ode-
vzdat nejpozději do 25. 11. 2022 a slav-
nostní losování proběhne opět během 
Vánočního koledování. A o jaké ceny 
se bude letos soutěžit? Ve hře je Apple 
iPhone 11, iPad, poukaz do privátního 
wellness hotelu ALA, balíček poukazů 
do Areálu sportu v Bystřici n. P. a nové 
deskové hry Poznej Bystřicko!

Neváhejte a vydejte se opět s Vodo-
milem čarokrásnou zemí!
Podrobné informace naleznete na 
www.korunavysociny.cz.              -red-
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Kraj Vysočina vyhlásil i v tomto 
roce soutěž Zlatý erb. Jedná se o 
celorepublikovou soutěž o nejlepší 
webové stránky měst a obcí. Do re-
publikového kola postoupil nejlepší 
z kraje.

V těžké konkurenci letošního 
roku obsadila 3. místo Bystřice nad 
Pernštejnem se svými inovovaný-
mi webovými stránkami. Všechny 

3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB
přípravy nového webu právě smě-
řovaly k datu této soutěže. Je vidět, 
že inovace se povedla a líbila se i 
porotcům soutěže. 

Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se na přípravě podíleli a po-
přát uživatelům příjemný zážitek 
při „brouzdání“ na internetových 
stránkách města.

M. Horák, místostarosta města

Po dvouleté covidové přestávce  pro-
běhla  v předvelikonočním období  v 
rámci  Univerzity tře  ho věku další 
úspěšná a hojně navš  vená akce. 
Dne 12. dubna se v městském muzeu 
konala přednáška na téma  „Veliko-
noční aranžmá“ spojená s výrobou 
velikonočních dekorací. V rámci Uni-
verzity tře  ho věku byla tato akce 
zajištěna opět ve spolupráci se Za-
hradním centrem Strakovo, se kte-
rým v této oblas   spolupracujeme 
již od roku 2017.  Ze strany paní Evy 

Univerzita tře  ho věku 
s velikonočním programem

Munzarové se jednalo o velmi zdaři-
lou a pečlivě připravenou akci. Pod 
jejím vedením  vzniklo 40 krásných 
velikonočních dekorací, které ozdo-
bily o velikonočních svátcích  interi-
éry domácnos   účastníků této akce. 
Jsme rádi, že ze strany seniorů je po 
vynucené covidové přestávce opět  
velký  zájem o projekt Univerzity tře-
 ho věku, jehož cílem je  vzdělávat a 

ak  vizovat seniory,  podporovat pro-
-seniorské aktivity a zdravý životní styl.
                                               Eva Špatková

Tak trochu „za kopcem“ na území 
Voje  na, který je místní čás   obce 
Rozsochy, vznikl nový rybník, který 
je ale ve vlastnictví města Bystřice 
nad Pernštejnem. V souvislos   s 
převodem statku na Nových Dvo-
rech dostalo město před léty od 
Kraje Vysočina i několik desítek 
hektarů souvisejících pozemků, na 
kterých dřívější statek hospoda-
řil. Některé z nich byly mimo jiné i 
v k.ú. Voje  n a jeden z nich se od 
začátku jevil jako vhodný pro stav-
bu nového rybníka. Když nám tuto 
úvahu potvrdil i zkušený projektant 
rybníků, rozhodli jsme se zadat mu 

zakázku na zpracování projektové 
dokumentace a zároveň i připra-
vit podklady pro podání žádos   o 
dotaci z Ministerstva zemědělství, 
s níž jste měli nedávnou a dobrou 
zkušenost při rekonstrukci Horního 
rybníka v Domaníně. Projektová 
dokumentace byla zpracována, 
rybník povolen, a když jsme uspě-
li i s žádos   o dotaci, mohli jsme 
provést výběrové řízení  a zahájit 
stavbu. Ta probíhala od jarních mě-
síců do konce roku  2021 s drobným 
přesahem do roku letošního, kdy 
se dodělávaly terénní úpravy na 
hrázi a kolem břehů. Výsledkem je 
krásný nový rybník o výměře mírně 
přes 1 ha, který stál necelých 6,5 

Nový městský rybník ve Voje  ně
milionu a dostali jsme na něj dotaci 
ve výši 4,2 milionu Kč.

Pokud byste se k rybníku chtěli 
podívat, což Vám vřele doporuču-
ji, protože zejména zjara a v létě 
tam bude moc krásně, navede Vás 
k němu nejlépe červená turis  cká 
značka, která vede z bystřického 
náměs   Lužánkami k Centru Eden a 
odtud před železniční trať dolu k Vo-
je  nu. Poslední úsek cesty od želez-
nice k Voje  nu je ve vlastnictví obce 
Rozsochy a začínáme se zaobírat 
společnými myšlenkami tuhle cestu 
vylepšit tak, aby se stala opravdu 
příjemnou trasou pro delší vycházku 

do okolí města. Motorizovaní ná-
vštěvníci se k rybníku dostanou z Vo-
je  na, i těm však doporučuji nechat 
auto v obci a posledních 400 metrů 
dojít po svých.

Voje  nský rybník by neměl být 
poslední ak  vitou města tohoto 
druhu. Krajinotvorné prvky a za-
držování vody v krajině má nadále 
podporu státu i vedení města,  a tak 
začínáme rozvíjet myšlenku  rybníka 
(nebo několika menších rybníčků) 
v lokalitě Labuška a chystáme lesní 
rybníček v Jilmové mezi Ždánicemi a 
Vítochovem, kde ale za  m nemáme 
dořešené vlastnické vztahy k po-
zemkům pod čás   hráze.    

Aleš Sitař

V prosincovém čísle roku 2020 
zpravodaje Bystřicko jsme Vás 
informovali o plánu na doplnění 
Městského muzea Bystřice nad 
Pernštejnem o materiály z 60 leté 
uranové činnos   na Vysočině.

Byli vybráni organizátoři z měst 
a obcí Mikroregionů Bystřicko, 
Novoměstsko a Tišnovsko. V mi-
nulém roce se dvakrát sešli u pana 
starosty Bystřice nad Pernštejnem 
Ing. Karla Pačisky, ale z důvodu 
celostátní pandemie nebyla mož-
nost moc udělat. Po dlouhé diskuzi 

byla vybraná místnost pro uložení 
artefaktů a prostor pro uložení 
renovovaných důlních strojů. Vše 
v prostorách a v blízkém okolí 
Městského muzea Bystřice n. P. 

Dne 5. dubna 2022 byly u staros-
ty města Bystřice n. P. projednány 
tyto konkrétní termíny realizace 
celé akce:
- renovace důlních strojů a úpra-
va prostoru pro jejich umístění za 
muzeem bude ukončena do Dne 
horníků, tedy 9. 9. 2022 (zajis   
Ing. Pavel Vinkler – nám. ředitele 
GEAM) 
- příjem artefaktů a dalších pozor-
nos   (pouze z činnos   UD) budou 
přijímány do 31. 12. 2022

kolek  v důchodců UD
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RADA MĚSTA 5. DUBNA 2022

ZPRÁVY Z MĚSTA

Rada města schválila:
1. změnu čl. 9 odst. 9.4. Směrnice 

č. 2/2016 pro postup při eviden-
ci, účtování, vymáhání a odpisu 
pohledávek Města Bystřice nad 
Pernštejnem, spočívající v navý-
šení minimální částky určené k 
předání exekutorovi k vymáhání, 
a to z 1.000 Kč na 1.500 Kč,

2. navýšení částky na opravu soci-
álního zařízení na Domanínském 
rybníku o 60.000 Kč,

3. fi nancování akce Hřiště s umě-
lým povrchem v Lužánkách část-
kou 1.210 Kč a akce Informační 
tabule Lužánky částkou 70.000 
Kč,

4. přeúčtování nedokončených in-
ves  c dle přílohy do nákladů 
jako inves  ce zmařené,

5. podání žádos   o dotaci z Inte-
grovaného regionálního ope-
račního programu na zvýšení 
kyberne  cké bezpečnos   Měst-
ského úřadu Bystřice n. P.,

6. pronájem bytu č. 22 v DPS paní 
R. L.,

7. pronájem bytu č. 18 v DPS paní 
B. M.,

8. dohodu o ukončení smlouvy s 

Povodím Moravy, s.p.,
9. zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s. 

spočívající v právu uložení kabelů 
NN, VN, jeho údržby a oprav na 
pozemku část parc. č. 2958/6 v 
k.ú. Bystřice n. P. VB bude úplat-
né za jednorázovou úplatu ve 
výši 3.800 Kč + DPH a VB bude 
zřízeno na dobu neurčitou,

10. směnu pozemků část parc. č. 
661/1 z majetku města o výměře 
cca 65 m2 za část parc. č. 76/1 o 
výměře cca 65 m2 z majetku p. 
K., vše v k.ú. Rovné a doporučuje 
zhotovení GP na jehož základě 
bude zveřejněn záměr,

11. pacht pozemku část parc. č. 
1973/1 o výměře 130 m2 v k.ú. 
Bystřice n. P., p. M. B. Roční pach-
tovné 3 Kč/m2,

12. přípravu a realizaci akce „Úprava 
spojovací uličky Bočkova – Za-
hradní“ z par  cipa  vního roz-
počtu,

13. mimořádným přidělením bytu o 
velikos   2+1 pro paní Ing. M. Š., 
která pracuje dlouhodobě jako 
učitelka na VOŠ a SOŠ v Bystřici 
n. P. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou s možnos-

  prodloužení, za nájemné ve 
výši 50 Kč/m2, ve smlouvě bude 
uvedena podmínka odpraco-
vat ve škole 3 roky od přidělení 
bytu. V případě dřívějšího skon-
čení pracovního poměru bude 
byt vrácen do 3 měsíců od skon-
čení pracovního poměru bez 
bytové náhrady,

14. smlouvu o dílo na vypracování 
Změny č. 3 Územního plánu Bys-
třice n. P. s fi rmou Urbanis  cké 
středisko Brno, s.r.o.,

15. pořízení ideové studie fi rmou 
STUDIO – P, s.r.o.,

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sprá-
vě metropolitní sítě,

17. výběr dodavatele stavby Bys-
třice n. P. - Rekonstrukce ul. 
Ant. Štourače – I. Etapa a to fi r-
mu COLAS CZ, a.s., divize Silnič-
ní stavitelství, oblast Jih, region 
Vysočina,

18. podpis smlouvy o dílo s panem 
J. K. za cenu 1.040.452,66 Kč bez 
DPH na rekonstrukce bytů na 
ulici Hornická č. p. 940 byt č. 1 a 
č. p. 947 byt č. 3 v Bystřici n. P.,

19. podpis dodatku smlouvy o dílo 
č. 1 s fi rmou Výškové práce Du-

chek s.r.o. s cenou 198.114 Kč 
vč. DPH na akci Oprava střechy 
smuteční síně na hřbitově,

20. podpis smlouvy o dílo s fi rmou 
TS města a.s. s cenou 1.442.250 
Kč vč. DPH na akci odstavná plo-
cha na SII ulice Spojovací,

21. pronájem Kruháče panu M. H. 
na 07. 05. 2022 na uspořádání 
Freestyle motocrossové show,

22. výjimku ze zákazu podomního 
prodeje dle článku 5. Tržního 
řádu týkající se podomního 
prodeje služeb provozovaných 
na op  cké sí   ve vlastnictví 
města Bystřice n. P.

Rada města neschválila:
23. příspěvek pro pana M. Š. na 

účast na MS v muškaření.

Rada města bere na vědomí:
24. informaci o podání žádos   o 

dotaci a schvaluje čerpání in-
ves  čního fondu na spoluúčast 
dotace na nákup klávesového 
akordeonu.

Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města: h  ps://www.bys-
tricenp.cz/rada.                       -red-

hlasy %

152 55

46 17

40 14

24 9

14 5

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2022
Výsledky par  cipa  vního hlasování

Hlasování bylo ukončeno 20. 3. 2022, celkem se zúčastnilo 276 hlasujících s  mto pořadím: 

1. Úprava spojovací uličky Bočkova – Zahradní 

2. Oplocené hřiště pro psy s překážkami

3. Cesta pod hřištěm T. Dvořáka od gymnázia na Beranku

4. Ježíškovo putování – doplnění vánoční světelné dekorace ve městě, 
tak, aby dával smysluplný okruh

5. Dobudování chodníku z ulice Rudolfa Vaška na ulici Novoměstskou
 směrem k Penny. Je to před domy čp. 571, 501, 502

Velkým tématem, jehož význam 
v uplynulých týdnech naros-
tl ještě mnohonásobně, je tzv. 
kyberbezpečnost, tj. ochrana 
vnitřní sítě a vnitřních informač-
ních systémů úřadu pro   více či 
méně profesionálním a cíleným 
útokům s cílem poškodit město, 
jeho data a vykonávané agendy.

Náš dlouholetý správce vnitř-
ních informačních technologií 
pro nás zpracoval souhrn navr-

Podání žádos   o dotaci na zvýšení kyberbezpečnos   úřadu
hovaných opatření. Předmětem 
návrhu jsou zejména tyto 3 okruhy 
opatření:
1. Firewall jako so  ware, který 

sleduje veškerou elektronic-
kou komunikaci mezi úřadem a 
vnějším elektronickým světem a 
zachytává nebezpečné a pode-
zřelé „zprávy“ všeho druhu.

2. So  warová ochrana webových 
aplikací, kterých úřad provozu-
je více a některé se týká státní 
správy, tj. pracuje s daty, která 

jsou citlivá (důvěrná) a u nichž 
máme zákonnou povinnost tak 
říkajíc o ně nepřijít.

3. Protože pla  , že nejčastější pří-
činou průšvihu je „spojení mezi 
židlí a klávesnicí“, tj. uživatel, 
navrhuje se jednak použi   čipů 
nebo podobných prvků jako 
způsobu potvrzení, že přihlašu-
jící se uživatel je skutečně úřed-
ník a nikoliv diverzant, a jednak 
speciální so  ware, který pozná 
divné chování uživatele a něja-

kým způsobem ho v takové 
chvíli omezí.
Celková cena těchto opatře-

ní se odhaduje na 5,5 mil. Kč. 
Mimo jiné i v souvislos   s me-
zinárodně poli  ckou situací je 
kyberbezpečnost preferovanou 
oblas   z hlediska dotací, proto 
město chce na realizaci výše po-
psaných opatření využít dotaci 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu, kde lze 
získat až 70% dotaci.              -red-
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Zkrat’ si cestu Hurá, jsi v cíli !Zkrat’ si cestu pres voduˇ Vrat’ se na zacátekˇ

ZPRÁVY Z MĚSTA

NOVINKY Z TIC
Rádi bychom Vám představili no-
vinky, které jsme si pro letošní 
sezonu v našem TIC pro turisty při-
pravili. Opět jsme rozšířili seznam 
turis  ckých vizitek, které u nás 
můžete zakoupit.  Jedná se o zno-
vuvydání zříceniny hradu Zubštejn 
s novou fotografi í a zcela nová je 
vizitka zříceniny kaple Jiviny. V naší 
nabídce také nově naleznete mag-
netky Městského muzea Bystřice 
n. P., dřevěné kryté lávky ve Švařci, 
zříceniny hradu Mitrov, rozhledny 
Karasín a Horní les a kostela sv. Vav-
řince v Bystřici n. P. Mezi dřevěnými 
turis  ckými známkami nám vedle 
výroční známky 70 let Střední ze-
mědělské technické školy přibyla 
také známka Městského muzea 
Bystřice n. P. s číslem 2768.

Pro velký zájem jsme nechali vy-
robit nové keramické zvonečky s 
mo  vem bystřického náměs   a ve 
stejné grafi ce také nový hrnek. 

Město Bystřice n. P. má od konce 
loňského roku nové logo BnP, které 
můžete najít na staronovém sor  -
mentu klíčenek, pastelek, pláště-
nek, razítek, dětských her a dalších 
produktech.

Každý rok přidáváme nová turis-
 cká razítka a letos nám naši řadu 

rozšířila rozhledna Horní les a dře-
věná krytá lávka ve Švařci. Zastav-
te se s Vaším deníčkem, u nás se 
chvíli zdržíte!

Úplnou novinkou, na kterou 
jsme přes období covidu netrpě-
livě čekali, je desková hra Poznej 
Bystřicko! Jedná se o unikátní pro-
jekt, do kterého jsme angažovali 
ilustrátorku Mgr. Petru Ta  čkovou, 
jejíž kresby zapadly do našeho 
konceptu hry. Pokud tedy chcete 
mít na Bystřicko krásnou památku 
a zahrát si s dětmi nebo vnoučaty 
„Člověče, nezlob se!“, je tato hra 
ta pravá. Na prodej by měla být v 
první polovině května.

Těšíme se na Vaši návštěvu, na 
Vaše podněty i připomínky. Od 
května je TIC otevřeno v letním 
režimu: 

Po – Pá: 8.00 – 17.00
So – Ne: 9.00 – 16.00                -red-

Ve dnech 2. 3. a 5. 3. 2022 pořádala 
JSDH Bystřice n. P. materiální sbírku 
na pomoc lidem zasaženým válkou 
na Ukrajině. Během sbírky se vy-
bralo velké množství oblečení, dek, 
spacáků, zdravotnického materiálu, 
balených vod, trvanlivého jídla, po-
třeb pro dě  , powerbanek atd... Po-
lovinu materiálu vybraného první 
den sbírky jsme pomocí dvou dodá-
vek ve čtvrtek 3. 3. odvezli na sběr-
né místo do Jihlavy, kde byl ihned 
naložen do kamionu a odvezen na 
Ukrajinu. V tomto odvozu byl za-
hrnut i materiál, který byl vybrán 
dětmi a zaměstnanci ze základní 
školy ve Štěpánově nad Svratkou 
a elektrocentrála, kterou poskyt-
la JSDH Rožná. Zbývající materiál 
jsme odvezli v pátek 4. 3. na sběrné 
místo Českého červeného kříže do 
Žďáru n. S. V sobotu 5. 3. proběhl 
druhý den sbírky, opět se vybralo 
velké množství věcí. Po domluvě se 
starostou města panem Ing. Kar-
lem Pačiskou jsme sbírku odvezli do 

Sbírka pro Ukrajinu pořádaná 
JSDH Bystřice n. P.

partnerského města Boguchwal v 
Polsku. Ke sbírce jsme přidali zdra-
votnický materiál, jenž zakoupilo 
a darovalo město Bystřice n. P. a 
materiál ze sbírky z obce Koroužné 
a Rodkov. SDH Bystřice n. P. sbírku 
podpořilo nákupem zdravotnické-

ho materiálu a hygienických potřeb 
v hodnotě 2.000 Kč. Na cestu do 
města Boguchwala jsme se vydali v 
úterý 8. 3. v ranních hodinách, po 
příjezdu nás zde uvítal místní sta-
rosta a místostarostka. Poté jsme 
náklad za pomoci místních dobro-

volných hasičů složili v hale a spo-
lečně jsme šli na prohlídku místní 
hasičské zbrojnice. 

Velké poděkování patří všem li-
dem, kteří se sbírky zúčastnili. Dále 
bychom chtěli poděkovat fi rmě 
Wera Werk za poskytnu   krabic 
a částky ve výši 10.000 Kč. Obci 
Vlkov a jejím zastupitelům za pomoc 
a fi nanční částku ve výši 5.000 Kč 
k nákupu powerbank, zdravotnické-
ho materiálu a balených vod. Firmě 
BDS spol. s r. o. a jejím pracovníkům, 
paní Janě Urbanové, lékárnici z Oso-
vé Bitýšky za zdravotnický materiál v 
hodnotě 1.000 Kč a všem dalším li-
dem, kteří se v obci Vlkov sbírky zú-
častnili. Obchody Albert (u nádraží), 
Flop Top, Penny Market, Fone  p 
poskytly krabice. Panu Mgr. Jiřímu 
Du  ovi děkujeme za zapůjčení do-
dávky na převoz materiálu a to i do 
Polska a panu Ing. Vítu Novotnému 
za velké množství věcných darů.

JSDH Bystřice nad Pernštejnem

S oteplením a prvními deš  vými 
dny se pouš   na svou každoroční 
pouť do rybníčků a tůní obojživel-
níci. Migrace k místu rozmnožo-
vání obvykle začíná s nástupem 
soumraku a končí po půlnoci. Bo-
hužel, mnohdy musí na své cestě 
překonávat silnice, které je dělí od 
místa jejich rozmnožování. Velká 
část populací tak končí (nachází 
smrt) pod koly projíždějících vo-
zidel. Jedním z takových míst je 
i úsek silnice mezi Bystřicí n. P. a 
Věchnovem, kde se v březnu a 
dubnu do rybníka Argen  na z okol-
ních luk hojně stahují na námluvy 
ropuchy obecné. Z tohoto důvodu 
pracovníci městského úřadu insta-
lovali počátkem dubna ve 200 m 
dlouhém úseku pro   hrázi rybní-
ka Argen  na, kde byly evidovány 
největší ztráty, naváděcí zábranu, 
která by měla zabránit volnému 
pohybu žab přes silnici, ideálně je 
pak navést k žabímu podchodu, 
kudy mohou bezpečně silnici pře-
konat. Především pro páry je tento 

POZOR  ŽÁBY !

úsek k podchodu dlouhý, samičky 
by se zbytečně vysilovaly. Proto 
je nutné okolí zábran pravidelně 
kontrolovat a ropuchy kolem nich 
sbírat a přenášet  na břeh rybníka, 
ideálně k mělčinám s porostem 
rákosu, mezi něž pak samice kla-
dou vajíčka, z nichž se po cca 2 až 
3 týdnech klubou pulci. Na přelo-
mu června a července pak  síce 
malých žabek migrují z vodního 
prostředí do okolní krajiny. Odbor 
životního prostředí se s prosbou 
o pomoc s transferem žab obrá  l 
na místní skautskou organizaci. V 
současné době je tedy úsek něko-
likrát denně procházen dobrovol-
níky, kteří zároveň zaznamenávají 
počty přenesených žab, abychom 
získali informaci o početnos   a 
poměru pohlaví místní populace 
ropuchy obecné. 

Prosíme řidiče, aby nejen v tom-
to úseku ubrali na rychlos   a dali 
tak pomalu se pohybujícím živoči-
chům na vozovce, šanci ji ve zdraví 
překonat. 
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mentu klíčenek, pastelek, pláště
nek, razítek, dětských her a dalších 
produktech.

Poznej Bystricko
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POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ 

PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

S Instagramem po 
Koruně Vysočiny - díl 5

Hele, neznáš nějakou hru pro ce-
lou rodinu? No jasně, co zkusit mrk-
nout na můj instáč, kde o tom píšu! 

Začátek turis  cké sezony se blíží 
rychleji než rychlík z Prahy do Brna 
a spousta z Vás začíná plánovat vý-
lety po Vysočině. Co kdybych pro 
Vás měl jeden TIP na hru, do které 
můžete zapojit celou rodinu a navíc 
přitom poznáte značnou část Vyso-
činy. Potřebujete k 
tomu jenom kar  čku 
Putování za sochami 
Michala Olšiaka, kte-
rou získáte v každém 
infocentru v Koruně 
Vysočiny a pak už jen 
stačí správně naplá-
novat trasu a objevit 
všechny betonové 
sochy schované na 
Žďársku, Novoměst-

sku a Bystřicku. 
Začít můžete rovnou u nás v 

Bystřici nad Pernštejnem, kde jis-
tě nepřehlédnete obřího Zubra, 
který hlídá místní park miniatur. 
No a až nasbíráte všechna razítka, 
kar  čku můžete odevzdat opět v 
některém íčku a dostanete za spl-
nění drobný dárek. 

-red-

Průvodci při vašich toulkách 
v Koruně Vysočiny

Květen je pro každého výletníka 
měsíc přímo zaslíbený, památky 
mají už své dveře otevřeny doko-
řán, parky a zahrady hýří barvami, 
lesní stezky vyschly po jarních tá-
ních, a tak nastal čas vytáhnout z 
botníku pohodlnou obuv a vyrazit 
poznávat Korunu Vysočiny.

Když už se rozhodnete vyrazit 
na rodinný výlet, nastane dilema, 
kam vlastně jít. A od toho jsme 
tady my, tým pro  ků v cestovním 
ruchu, kteří pro vás připravili trasy 
pro vaše putování. Her, hledaček 
a naučných stezek máme opravdu 
hodně. Určitě už jste slyšeli o Pu-
tování po sochách Michala Olšiaka, 
Instagramové stezce a na Bystřicku 
známém Vodomilovi… 

Ale věděli jste, že v nedaleké 
Nedvědici můžete vidět opravdový 
poklad? Je to džbán plný stříbrných 
mincí, který je vystavený v místním 
infocentru. A mají tady i poklad 
pohádkový, který můžete objevit 
s dětmi cestou na hrad Pernštejn. 
Jedná se o nenáročnou hledačku, 
které vám zpestří cestu třeba do 
nových Vrchnostenských zahrad. 

Podle jedné z legend kdysi slou-

žila na hradě Pernštejně mladá a 
hezká komorná Eliška. Neustále 
se parádila, zhlížela se v zrcadle a 
zanedbávala své povinnos  . Nic jí 
nebylo svaté. Kvůli její věčné mar-
nivos   to s ní nedopadlo vůbec 
dobře. Elišku proklel starý mnich. A 
tak od té doby straší na hradě jako 
bílá paní. Možná jí můžete pomoci 
a vysloužíte si tak odměnu. Zkuste 
sesbírat její ztracené korálky. Více 
informací na: www.cu  .ly/koral-
ky_komorne.

Pokud Korálky komorné Elišky 
znáte, nebo to není váš šálek kávy, 
nevadí, podívejte se na náš web 
www.korunavysociny.cz, kde určitě 
objevíte ten správný výlet pro vás i 
vaši rodinu.                                      -dš-

Tak ani římskokatolický kostel 
svatého Václava ve Zvoli, pro Vás 
nebyl nepřekonatelnou hádan-
kou. Celkem do redakce přišlo 28 
správných odpovědí a pouze jedna 
špatná. Je vidět, že stačí i málo a 
San  niho stavbu s jistotou po-
znáte. Pokud chcete poznat i další 
místa, pod kterými je podepsaný, 
máte ideální možnost, vyzkoušet 
si poznávací hru San  niho šifra, 
kterou pro Vás na letošní turis  c-
kou sezonu připravila Koruna Vy-

sočiny. Soutěžní kar  čky budou 
k vyzvednu   v informačním centru.
Vítězkou této hádanky se stala 
paní Marie Sedlářová z Lískovce, 
k výhře gratulujeme. 

Pokud si myslíte, že jste ten-
tokrát poznali s jistotou tajemné 
místo, napište nám do redakce 
co je na fotce a kde tuhle stavbu 
najdeme. Své odpovědi zasílejte 
jako vždy na email info@bystri-
cenp.cz, nejpozději do 15. května. 

-red-
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Šerm v Bystřici nad Pernštejnem 
slaví v letošním roce další úspěchy. 
Jedním z těch, kteří za TJ Sokol Bys-
třice závodí, je Marek Totušek z Ji-
mramovských Pavlovic . 

Kdy jste poprvé začal šermovat 
a jak vypadali vaše začátky? 

Poprvé jsem se k šermu dostal už 
jako malý kluk. Miloval jsem ry  ře 
a hrady a každé léto jsme s rodiči 
museli objíždět všechny hrady a ry-
 řská představení v okolí. Původně 

moje přihláška putovala do oddílu 
historického šermu, kde mě kvůli 
věku ještě nevzali. Naštěs   se obje-
vila další příležitost a mohl jsem začít 
chodit na kroužek sportovního šer-
mu, u kterého jsem vydržel do dnes. 
Měli jsme tam super partu, a tak mě 
to jako malého kluka hrozně bavilo. 
Moje začátky, co se týče medailí a 
úspěchů, nejdřív nevypadaly moc 
nadějně a jako malý kluk jsem z toho 
byl nešťastný. Vzpomínám si na svůj 
první pohár, do dnes ho mám vysta-
vený doma u rodičů. 
Vyzkoušel jste si i jiné sporty? 

Kromě šermu jsem chvíli hrát fot-
bal, ale jsem spíš na individuální spor-
ty a rád se spoléhám sám na sebe. O 
tom, že se mi při fotbale pletly nohy 
a já často netrefoval bránu radši po-
mlčím. Jednou si vzpomínám, že jsem 
dál gól hlavičkou, když jsem běžel k 
bráně a zakopl jsem, dokonce to bylo 
i do soupeřovi brány.  
Co Vás na šermu natolik uchvá-
 lo? 

Pro mě jako kluka bylo hlavní, že 

ŠERM V BYSTŘICI SLAVÍ V LETOŠNÍM ROCE DALŠÍ ÚSPĚCHY
Rozhovor s Markem Totuškem

jsem tam měl všechny kamarády. To, 
že chci být dobrý a dokázat v tomto 
sportu něco, jsem si začal uvědomo-
vat až později. Co se mi hrozně líbilo, 
že jsem se jako malý podíval skoro 
po celé Evropě, vždyť už ve 13 jsem 
byl ve všech sousedních zemích a 
ještě dál, na tom se mi asi i líbilo, že 
mi to záviděli kluci ve třídě. 

Na šermu se mi líbí daleko víc věcí. 
Můj sport není jenom o tom být 
nejrychlejší nebo nejsilnější, ale dů-
ležitá je kombinace všech aspektů. 
Musíte v krátké době vyhodnocovat 
situaci a reagovat na soupeře. Jsou 
to takové velmi rychlé fyzické ša-
chy. Můj trénink se neskládá jenom 
ze samotného šermu, ale je tvořen 
z velké čás   i kondiční složkou a 
mentálním tréninkem. 

Momentálně jsem velkou část 
svého života přesunul do Itálie,  kde 
trénuji pod Olympijskou vítězkou 
Giovannou Trillini a Anna Lisou Col-
tor  . Můj tréninkový den vypadá 
tak, že brzy ráno mě čeká kondiční 
trénink s mojí trenérkou a poté ná-
sleduje lekce, kde trénuji tak  ku a 
techniku. Často toto přirovnávám 
k boxu, když boxer lapuje s trené-
rem. A večer je zpravidla sparing, na 
kterém šermujeme s jinými šermíři 
pro   sobě.
Popište našim čtenářům, jak vy-
padá průběh závodu.

Závody z pravidla probíhají o ví-
kendu, my ale přijíždíme o dva dny 
dříve. Musíme dát svoje vybavení na 
kontrolu, která proběhne den před 
závody, dáme si i krátký trénink, 
abychom se trošku protáhli a zahřáli 
svaly po dlouhé cestě. Další den pro-
běhne kolo základních skupin, což je 
kvalifi kace do fi nálového dne, kam 
postupuje 64 nejlepší šermířů. 
 Co všechno je součás   výbavy 
šermíře? 

Myslím si, že nejdůležitější pro 
šermíře je vždycky zbraň, já šermuji 
fl eretem. Nedílnou součás   je ale i 
zbytek vybavení, používáme speciál-
ní kalhoty a dres, které jsou ušité z 
kevlarové látky, ze které se například 
vyrábí i neprůstřelné vesty, potom 
máme na sobě i elektrickou vestu, 
to je naše zásahová plocha a všech-
no to je spojené elektrickou  šňůrou, 
která nám vede pod oblečením a je 
napojená na zařízení, které zazna-
menává naše zásahy. Zní to dost slo-
žitě a často od lidi slýchám, že jenom 

se do toho obléci je náročné. Ale po-
kud si to zkusíte, tak přijdete na to, 
že to není zas tak složité. 
 Dodnes jsem žil v domnění, že 
existuje jen kord, ale vy používáte 
fl eret, popište nám, prosím, jaký je 
v tom rozdíl? 

Šerm se dělí na tři disciplíny – 
kord, fl eret a šavle. U nás v Bystřici 
nad Pernštejnem šermujeme jenom 
fl eret.

Hlavní rozdíl je v zásahové ploše. 
V kordu můžete bodnout do celého 
těla, ve fl eretu je to jenom trup a 
v šavli do trupu i do hlavy. Šavle je 
ještě specifi cká v tom, že se nebodá, 
ale seká.

Jednotlivé zbraně od sebe roze-
znáte podle tvaru čížky (ochrana 
ruky u zbraně). 

V šermu je i velmi důležitý rozhod-
čí, který rozhoduje na základě pravi-

del, který z šermířů dal zásah. 
Jaké jsou vaše největší úspěchy? 

Mezi své největší úspěchy řadím 
medaile ze světových a evropských 
poháru. Vybojoval jsem i tře   mís-
to na Mistrovství Evropy Juniorů. 
Bohužel kvůli pandemii jsme přišli o 
Mistrovství světa a v podstatě celá 
jedna sezóna byla zrušena. Teď už 
se pomalu začínáme vracet do tur-
najů a doufám,že si brzy připíši další 
úspěchy. 
Máte nějaké cíle, čeho byste v 
šermu rád dosáhl? 

Určitě, jako každý člověk mám sny 
a  m mým jsou olympijské hry a me-
daile z nich. To je ale běh na dlouho 
trať. 

Děkuji za Váš čas a přeji, ať se Vám 
daří jak ve sportu, tak v osobním ži-
votě.                             

      -mm-

GRANT MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2022

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE 23.5. - 31. 5. 2022

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové 
programy naleznete na webových 

stránkách města Bystřice n. P. 
na www.bystricenp.cz/dotace-
poskytovane-od-mesta, či na 

elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

Grantové programy pro rok 2022
2. kolo grantový program pro  OBLAST KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
2. kolo grantový program pro  SPOLKOVOU A ZÁJMOVOU ČINNOST 

CO NOVÉHO V BYSTŘICI
V našem městě se v letošním roce otevřelo několik nových provozoven. 

Proto jsme se rozhodli vás o nich postupně informovat.

THANH BISTRO

Otevírací doba:
Po - Pá:  09:00 - 20:00
So - Ne: 10:00 - 19:00

Prodejnu najdete na 
Masarykově nám. 58
Tel.: 776 854 929

Otevírací doba:
Po - Pá: 08:30 - 17:00
So:         09:00 - 11:00

Prodejnu najdete na 
Masarykově nám. 50
(průchod u Mazourků)

FASHION for HELPLP

Bystřická Koopera  va
 v nových prostorách

Koopera  vu v Bystřici nad Pernštej-
nem mohou její klien   navštěvovat 

v nových prostorách. Ve čtvrtek 21. 
dubna starosta města Karel Pačiska 
společně s regionální ředitelkou Re-
natou Smíškovou a obchodní ředitel-
kou Marcelou Gulákovou slavnostně 
přestřihli pásku a spus  li tak provoz 
této pojišťovny. Koopera  va v Bystři-
ci nad Pernštejnem poskytuje služby 
svým klientům již 22 let a nyní se na-
chází v místě, kde mohou klientům 
nabídnout zázemí k jednání a diskrét-
nost zároveň.                     

-red-
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Dne 9. 4. 2022 byla slavnostně za-
hájena dlouhodobá výstava „Ta-
jemné Habří a svobodný statek č. 1 
– historie a život“. Autorkou výsta-
vy je Andrea Buchtová, které se tak 
podařilo zrealizovat svou vizi ožive-
ní historie více než 500 let starého 
svobodného dvoru.

„Dlouhodobě se věnuji orálnímu 
výzkumu, kdy zapisuji vzpomínky 
nejstarších pamětníků unikátní 
vesničky Habří, která má velmi za-
jímavou historii. Leccos si pamatují 
z dětství, něco znají z vyprávění 
svých rodičů a prarodičů. Kromě 
vzpomínek, fotografi í a dokumentů 
se mi časem podařilo shromáždit 
i sbírku původních předmětů ze 
statku. Byla by velká škoda zavřít 
všechny tyto poklady do šuplíku, 
určitě si zaslouží pozornost veřej-
nos  ,“ vysvětluje důvod vzniku vý-
stavy autorka.

Mezi největší zajímavos   patří 
dvoukřídlé dveře s ručně kovaný-
mi prvky, které byly původně na 
vejminku, nebo na půdě objevený 
deník Žofi e Volavé. V deníku byla 
nalezena kresba statku, která je 
nejstarším dochovaným zachyce-
ním jeho podoby.

Milovníkům historie výstava při-

Svobodný statek č. 1 v Habří začal 
vyprávět dávné příběhy

náší nejen odpovědi, ale i vzrušující 
otázky: Co měl s Habřím společné-
ho král Karel IV.? Dožil na statku č. 1
ry  ř Vilém Munk z Ejvančič? Kdo 
byli svobodníci? A jak to bylo s do-
lováním drahých kovů?

„Zájemcům o prohlídku doporu-
čujeme domluvit si termín předem 
na tel.: +420 777 404 564 nebo 
e-mailem na buchtova.andrea@
email.cz. Vstupné je dobrovolné. 
Návštěvu jistě zpříjemní možnost 
posezení a občerstvení,“ zve srdeč-
ně turisty i místní do svého rodného 
domu Dušan Buchta.                  -red-

Po klidném zimním období začal v 
parku miniatur opět stavební ruch. 
Byl opraven prodejní stánek, které-
mu silný vítr utrhl střechu. Také se 
buduje odvodňovací kanál, který 
zabrání škodám při prudkých let-
ních lijácích. Pro návštěvníky parku 
miniatur jsou v letošním roce při-
praveny i toalety, které zvýší po-
hodlí v parku miniatur během letní 
sezóny. Jsou umístěny před vstupní 
branou v parku miniatur. 

Výtvarník a modelář, Zdeněk 
Brachtl, upravuje předposlední mi-
niaturu – hrad Skály (Štarkov). Po-
slední miniatura, která bude v parku 
postavena, je doubravnický klášter. 
Bohužel spoustu času mu zaberou 

i opravy předcházejících modelů, 
které byly poškozeny nezodpo-
vědnými návštěvníky parku. Velice 
často se stává (a uvědomujeme si, 
že je to velice lákavé), že především 
rodiče posílají své ratoles   postavit/
posadit se do samotných modelů, 
aby měli krásnou památku na pobyt 
v parku miniatur. Bohužel však díky 
tomuto jednání dochází k praskání 
hradeb, ničení mostů atd. V celém 
parku pla   zákaz vstupu do jednot-

livých modelů, jak je 
uvedeno nejen v pro-
vozním řádu, který je 
umístěn před parkem, 
a také na vstupní bráně 
do parku. Věříme, že 
99 % návštěvníků toto 
nedělá a prosíme zbylé 
procento, aby od to-
hoto jednání upus  lo. 
Nejen že  mto jedná-
ním ubíráte možnost 
ostatním vidět krásné 
modely, ale hlavně 
 mto svým jednáním 

poškozujete cizí majetek. 
A teď velké překvapení. Plánované 

slavnostní otevření parku bude 30. 
června 2022. Bližší informace pro Vás 
budou připraveny v příš  m vydání 
Bystřicka.                                           -muz-

Jak už víme, 
nejen velké Ta-
try najdeme v 
bystřickém mu-
zeu veteránů. 
Fran  šek Pro-

secký myslí také i na ty nejmenší 
fanoušky této značky. Mezi auta 

Co nového u Fran  ška Proseckého? 
tak zaparkoval kočárek, který po-
chází z válečné doby. A není to jen 
tak obyčejný kočárek, tento mo-
del je to  ž konstruovaný pro troj-
čata. Tento kočárek je navíc také 
slavnou fi lmovou rekvizitou. V se-
riálu Četnické humoresky v něm 
to  ž vozí Praporčík Karel Arazím 

Nadešel domluvený termín odlévá-
ní dvou zvonů se jménem Václav a 
Cyril a Metoděj. V sobotu dne 26. 
března 2022 jsme byli svědky his-
torické událos   – zvonař Michal 
Votruba z Myslkovic nás pozval na 
odlévání do své dílny, což je jedna z 
nejdůležitějších etap zhotovení zvo-
nů. Po příjezdu do dílny kolem 10. 
hodiny nás srdečně uvítal zvonař s 
lopatou v ruce, právě dokončoval 
zasypávání forem v licí jámě upro-
střed dílny. Pomocníci odvažovali 
vsázku použité nakoupené mědi 
a cínu tak, aby byl dodržen poměr 
směsi ve zvonovině 78 % mědi 
a 22 % cínu o celkové hmotnos   
350 kg. Současně byla tavící pec 
okolo tavící pánve plněna koksem.

Zvonař sám prováděl dokončo-
vací práce na formách, aby byly při-
praveny na li   roztaveného kovu. 
Jakmile byly tyto důležité práce 

Odlévání zvonů pro Bystřici n. P. – doplnění zvonové soustavy po 80 letech
dokončeny, dal zvonař pokyn k za-
pálení paliva v peci, pec byla víkem 
uzavřena, spus  lo se dmychadlo 
a odsávání spalin a začala tavba. 
Čas do předpokládané doby odlé-
vání kolem 15. hodiny jsme využili 
prohlídkou místního zámku a jeho 
okolí včetně udržovaného židov-
ského hřbitova daleko za vesnicí. 

Odhadnutý čas k roztavení kovu byl 
naplněn, zvonař směs v pánvi zkon-
troloval, stáhl strusku a najednou 
všichni kolem z  chli. Sám zvonař 
zahájil li   přímluvnou modlitbou 
za požehnání a zdar díla, všichni 
kolem s napě  m sledovali souhru 
všech pomocníků a pokyny zvona-
ře ke zdárnému odlévání. Vlastní li   

bylo drama  cké od první-
ho okamžiku vytékání kovu 
korýtkem do formy. Sršení 
žhavé strusky a hlasité po-
kyny zvonaře k pomocní-
kům podtrhly důležitost 
provádění rychlos   li   tak, 
aby byl zvon Václav za ne-
celé dvě minuty kon  nuál-
ně odlit. Povedlo se?

Všichni si oddechli a prá-
ce pokračovaly doplněním 
zvonoviny (cihly cca 10 kg) 
do pánve a paliva do pece 

pro odli   nejmenšího zvonu Cyril a 
Metoděj. Krátce po 17. hodině zvonař 
posoudil stav zvonoviny v peci, nasa-
dil odlévací korýtka, pomocníci stáli 
na svých místech a děj se opakoval.

Odlévání proběhlo bez kompli-
kací, zvonař byl spokojen s jejich 
souhrou, vždyť pomáhali i rodiče 
zvonaře a všem poděkoval, pochvá-
lil a pozval přítomné na malou sva-
činu. Pak se už jen hodno  l průběh 
li   a plány práce na další období, 
které ještě zvony před zavěšením 
do věže čeká. 30. března odpoled-
ne zvoní telefon. Krátká zpráva od 
zvonaře – odlévání zvonů dopadlo 
dobře, pokračují práce na jejich do-
končení.

Odlévání největšího zvonu Bar-
bora proběhne 14. května 2022. 
Za Římskokatolickou farnost se li   
zúčastnili Václav Mičín a Zdeněk 
Kubík.

svá dvojčata. Do 
muzea můžete 
od května zavítat 
o víkendech od 
10:00 do 17:00 
hodin.

-red-
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O nových zvonech pro Bystřici nad Pernštejnem a Domanín
v historickém kontextu i aktuálních souvislostech (3/4)

Od července 1945 tak (až dosud) 
na severní věži kostela sv. Vavřin-
ce najdeme vedle sebe dva zvony, 
ze hřbitovního kostela (roku 1942 
přenesený) starobylý zvon Boží (Po-
ledník) a navrá  vší se zvon Petr a 
Pavel. Tyto zvony zajišťují (pomocí 
nastavitelného elektrického zaří-
zení) každodenní ranní, polední a 
večerní zvonění, související s tzv. 
denní modlitbou církve, včetně ne-
zbytného vyzvánění před každou 
mší svatou a v rámci významných 
svátků a slavnos   v průběhu celého 
liturgického roku, kdy se k nim při-
dává péčí zvoníků na jižní věži velký 
Vavřín a případně i maličký Umírá-
ček. Za vysvětlující zmínku stojí (au-
toma  cké) páteční zvonění ve tři 
hodiny odpoledne, připomínající v 
biblickém Novém zákoně zazname-
naný den a čas skonu Ježíše Krista 
na kříži, což již dnes nemusí být kaž-
dému známo a může se tomu snad i 
trochu podivovat.

Čemu se však musíme podivo-
vat velmi, je již výše naznačená 
(absurdní) bystřická „legenda“ o 
„tajemném hřbitově zvonů“ v Ham-
burku, kde prý stále „leží“ trojice 
bystřických zvonů z roku 1924, kte-
rá se průběžně od konce minulého 
stole   opakuje v místním i regionál-
ním  sku, naposledy obsáhle ještě 
v roce 2022 (Žďárský deník; 5 plus 
2; Bystřicko) či dokonce i vloni (v 
příloze Vysočiny MF Dnes), včetně 
např. dotazu i graduovaného míst-
ního občana „zda někdo pátral po 
ztracených zvonech“, když si far-
nost dovolila zahájit sbírkou na 
pořízení nových tří zvonů a obrá  la 
se proto také na širokou veřejnost 
o pomoc. Vše se žel zakládá jen na 
medializovaném (ničím nepotvrze-
ném) tvrzení, že tři bystřické zvony 
z roku 1924 měly být ještě v roce 
1968 v Hamburku viděny a že tedy 
bude stačit to jen prověřit, podá-
ním žádos   do Německa. Což velmi 
ochotně (v tehdejším  sku) podpo-
rovalo i vedení města, v podstatě 
uvedené v omyl. Chybou tehdy 
bylo, že ze strany muzea či památ-
kářů, nebo i přímo farnos  , nebyla 
tato neustále opisovaná a o  skova-
ná fáma již dříve dostatečně ofi ci-
álně dementována. Nebylo přitom 
nutné žádné rozsáhlejší studium 
daného tématu či soukromé bádání 
(informace jsou dobře dostupné), 
případně stačilo požádat o vyjádře-
ní diecézního kampanologa apod. a 
věc seriózně publikovat. 

Takže „jednou pro vždy“: Do 
roku 1953 byly všechny „zvonové 
hřbitovy“ či „tábory“ evakuovány“ 
a v roce 1968 tak nemohly být v 
žádném případě bystřické zvony 
(z roku 1924) v Hamburku viděny! 
Válku „přežít“ ani nemohly, proto-
že spadaly do výše popsané kate-
gorie A (nejmladších zvonů), které 

byly ihned železárnami roztaveny. 
Pokud tomu přesto není někdo 
schopen stále uvěřit, může se sám 
obrá  t na příslušná ofi ciální místa, 
nebo si do Hamburku osobně za-
jet a prohlédnout dotyčná místa, 
pokud poše  le věří na existující 
„hřbitovy a tábory zvonů“, které 
stále zarpu  le a věrně střeží nějaký 
zapomenutý poslední voják Wehr-
machtu, společně s přepečlivým 
německým byrokratem (čekajícím 
na podání žádos   o vydání) či snad 
žije v iluzi, že naše zvony s českými 
nápisy vyzvání někde v německých 
kostelích. Omlouvám se laskavému 
čtenáři za svou nemístnou ironii 
(toliko v důsledku „neprofesionali-
ty“ některých zdejších žurnalistů i 

ofi ciálních míst).
Mnoho planých řečí tedy v uply-

nulých dese  le  ch zaznívalo, ale 
prak  cké skutky a činy si vynu  ly, 
jako obvykle, až reálné okolnos  . 
Jelikož od roku 1942 (respek  ve 
1945) spočívá každodenní bystřic-
ké zvonění jen na dvou poměrně 
malých zvonech, stokilovém (čtyři-
staletém) Poledníku (zvonu Božím, 
přeneseném v roce 1942 ze hřbi-
tovního kostela do farního chrámu) 
a sedmdesá  kilovém zvonu Petr a 
Pavel (z roku 1841), vyžádalo si to 
svou „daň“ (mechanickým opotře-
bení materiálu). Starobylý zvon Boží 
(Poledník) se v roce 2011 během 
poledního zvonění uvolnil a před 
následným rozbi  m ho zachránila 
právě jen jeho nízká hmotnost a 
pružnost bytelné dřevěné podlahy 
věžního patra. Bylo nutno se obrá-
 t na profesionálního zvonaře.

Tím se stal zvonařský mistr Mi-
chal Votruba z Myslkovic na Tábor-
sku, od něhož již město získalo malý 
zvonek pro přenosnou zvoničku, 
stávající během Vánoc vedle dře-
věného betléma na náměs  . Teh-

dy začínající mladý zvonař, patřící 
dnes mezi malou skupinu zvonař-
ských dílen působících u nás, tak 
v roce 2012 zhotovil a instaloval 
nové závěsy u (utrženého) Poled-
níku (zvonu Božího), pootočeného 
o devadesát stupňů (kvůli výtlu-
kům), ale i malého Umíráčku (z roku 
1841). A protože i zvon Petr a Pavel 
(z téhož roku), střídající se v pra-
videlném zvonění s Poledníkem, 
byl za léta pravidelného používání 
hodně vytlučený a s nevhodným 
srdcem, došlo u něj k jeho výměně 
a též i pootočení v upraveném zá-
věsu během roku 2020. Sám mistr 
zvonař již během své opravy zvonu 
Božího (Poledníku) farnost nabádal, 
aby byla provizorní situace bystřic-

kých zvonů konečně řešena (ne 
pouze nesmyslnými články a planý-
mi úvahami, ale konkrétními činy), 
což se stalo závazným rozhodnu  m 
vedení farnos   na konci roku 2019.

V téže době se farníci v Doma-
níně (jenž je čás   města i farnos  ) 
rozhodli, že pořídí nový zvon do 
své kaple Panny Marie Růžencové. 
Zdejší malý původní zvon byl sa-
mozřejmě zabaven a odvezen (tak 
jako ostatní zvony Protektorátu) 
v roce 1942, ale již v roce 1943 ho 
nahradil zinkový zvon. Toto válečné 
„provizorium“ (z náhražkové suro-
viny, namísto pravé zvonoviny, a 
proto znějící velmi ostrým kovovým 
zvukem) zde muselo vydržet až 
do loňského roku. Počátkem roku 
2020 mě osadní výbor z Domanína 
na bystřické radnici požádal o zpra-
cování informačních podkladů pro 
vyhlášení místní veřejné sbírky, ale 
především návrh nápisů a výzdoby 
nového domanínského zvonu, pro 
další jednání s mistrem zvonařem 
Votrubou.

Jelikož zasvěcení domanínské 
kaple není pouze „všeobecně“ 

mariánské, jako na mnoha jiných 
místech, ale jmenovitě připomíná 
růžencovou Panu Marii Vítěznou, 
bylo o ikonografi i v podstatě roz-
hodnuto. Její svátek 7. října se to-
 ž váže k nečekanému vítězství ve 

velké námořní bitvě u Lepanta v 
Korintském zálivu tohoto dne roku 
1571, kdy spojené vojenské síly ně-
kolika křesťanských (respek  ve jen 
katolických) států porazily mnohem 
početnější fl o  lu Osmanské říše. Za 
dané situace (evropského rozkolu 
mezi katolíky a protestanty i soupe-
ření jednotlivých velmocí té doby) 
se to považovalo za vyprošený zá-
zrak, právě na základě růžencových 
modliteb k Panně Marii, a proto byl 
tento den papežem Piem V. usta-
noven stejnojmenným svátkem. 
V Domaníně se každoročně slaví 
místní pou   u zdejší kaple s  mto 
zasvěcením.

Z historického hlediska se jedna-
lo o velmi zásadní (psychologické) 
vítězství, které zhruba na sto let 
zpomalilo další rozpínavost osman-
ských Turků (muslimů) ve Středo-
moří, okupujících v oné době celý 
jihovýchod Evropy (Řecko, celý Bal-
kán i většinu Uher atd.). Srovnatel-
né se zásadním vítězstvím v bitvě 
u Vídně roku 1683, od kdy teprve 
začíná velmi postupný dvousetletý 
úpadek Osmanské říše a její staho-
vání se zpět k Istanbulu (tj. původní 
Konstan  nopoli, kdysi „brány“ do 
Evropy) na území dnešního Turecka 
v Malé Asii. Obou těchto dějinných 
střetů (1571 a 1683) se zúčastnili 
také naši šlech  ci i pros   vojáci a 
nebýt vítězství, byli bychom dnes 
zřejmě muslimskou zemí.

Vzhledem k tomu, že již dnes 
vlastně nejsme ani zemí křesťan-
skou a ve jménu pos  ak  cké doby 
a evropské poli  cké i občanské 
„hyperkorektnos  “ se činí vše pro 
to, aby se o těchto aspektech vů-
bec nehovořilo, natožpak se žité 
křesťanství veřejně projevovalo, 
omlouvám se za svoji mediální 
„nekorektnost. Zapomíná se však 
na to, že tam, kde chybí „jakákoliv“ 
víra, nastupuje pověra, respek  -
ve „jiná víra“. Neboť žádné (uměle 
vytvořené) společenské „vakuum“ 
nezůstane nikdy dlouho prázdné, 
tak jako každou (zanikající) civiliza-
ci vždy nahradí nějaká jiná (silnější 
a životaschopnější). Omlouvám se 
čtenářům za (asi zbytečné a na-
prosto „nekorektní“) odbočení.

Na zhotovení zvonů je možné 
přispět jakoukoliv částkou a o po-
tvrzení (darovací smlouvu) za po-
skytnuté dary můžete požádat p. 
faráře, bystrice@dieceze.cz  
Č. úč.: 162 125 9319/0800, více na 
www.fabys.cz. Děkujeme všem, 
kteří již tento projekt podpořili. 
 Zdeněk Kubík

(pokračování příště)
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BYSTŘICKÁ VÝROČÍ 110 LET OD NAROZENÍ JOSEFA  PAVELKY

Mezi podniky, které v meziválečném 
Československu určovaly podobu by-
tové kultury, patřila i nábytkářská fi r-
ma Tusculum. Ačkoli sídlila v Brně, u 
jejího zrodu stáli dva bystřič   rodáci.

Karel Pilát se narodil 1. ledna 1876 
v č. p. 145 (původně jeden ze šes   
bystřických mlýnů, dnes přestavěný 
na obytný dům) do rodiny mlynáře 
Josefa Piláta a jeho ženy Magdaleny. 
Mlynářské řemeslo mělo v rodině 
dlouhou tradici: Karlův dědeček 
Cyril Pilát provozoval mlýn v Olešnici, 
dědeček z matčiny strany Karel 
Urschler pro změnu v Louce. Za 
kmotry šli malému Karlovi manželé 
Chudobovi z Louky, jejichž jméno 
nese loucký mlýn dodnes.

Leopold Šmídek se narodil 8. čer-
vence 1877 v č. p. 167 do rodiny sou-
keníka Leopolda Šmídka a jeho ženy 
Antonie. Leopoldův dědeček Josef 
Šmídek byl bystřickým soukenickým 
mistrem, dědeček z matčiny strany 
Antonín Fiala se živil jako tkadlec. Z 
matričního zápisu lze usuzovat, že 

Leopoldův porod probíhal za dra-
ma  ckých okolnos  . Hned po naro-
zení ho to  ž pokř  la sama porodní 
bába Fran  ška Peringrová a potřeb-
né obřady doplnil administrátor far-
nos   Adolf Linkenheld až o několik 
dní později.

Společně podnikat začali Karel 
Pilát a Leopold Šmídek v Týniš   nad 
Orlicí, kde se vyučili a kde se mohli 
opřít o nábytkářskou tradici zalo-
ženou tamním podnikatelem Adol-
fem Novotným. V roce 1908 fi rma 
Pilát & Šmídek přesídlila do Brna 
na Velké náměs   21 (dnes stojí na 
této parcele na náměs   Svobody 
funkcionalis  cká budova Komerční 
banky od Bohuslava Fuchse a Ern-
sta Wiesnera), výrobní a skladové 
prostory však měla v nedalekém 
Rousínově, dalším městě s dlouhou 
historií výroby nábytku. Z Týniště si 
majitelé přivedli i několik zkušených 
truhlářů, celkem dával podnik práci 
dvěma desítkám zaměstnanců.

Roku 1912 přibrali Karel Pilát a 
Leopold Šmídek jako společníka An-
tonína Houdka, s nímž se znali již z 
Týniště, a fi rma se přejmenovala na 
Tusculum, dílny a prodejny úplných 
zařízení bytových, společnost s ob-
mezeným ručením. Novým majite-
lem se stal Antonín Houdek, který 
do rozšíření podniku vložil 50 000 
K, za  mco Pilátův podíl dělal 30 820 
K a Šmídkův jen 27 179 K. Sídlo fi r-
my se přestěhovalo na Fran  škovo 
Koliště 1 do domu, který byl Houd-
kovým majetkem. Kromě kancelá-
ří, kreslíren a čalounické dílny zde 

sídlila dvoupodlažní prodejna, kde 
byl nábytek aranžovaný do podoby 
ideálních pokojíčků.

Slibný růst Tuscula přerušila první 
světová válka. Po jejím skončení se 
sice zájem o nový nábytek – nejen o 
sériový, ale dokonce o luxusnější za-
kázkové kusy – obnovil, ovšem pod-
nik bojoval s nedostatkem materiálu 
a špatným technologickým vybave-
ním. Problémy ve vedení vyvrcholily 
v květnu roku 1922 odchodem Le-
opolda Šmídka, jenž svůj kmenový 
vklad, který se mezi  m zhodno  l 
na 100 000 K, odprodal Antonínu 
Houdkovi a jeho ženě Anastázii. Ka-
rel Pilát nadále vlastnil zbylou tře-
 nu fi rmy a byl jmenován druhým 

jednatelem. Časté cesty do Rousíno-
va, kde dohlížel na zavádění nových 
modelů, kvalitu výroby a výstavbu 
nových výrobních prostor, ho na-
konec přiměly k tomu, že se v roce 
1926 do Rousínova přestěhoval.

29. listopadu 1930 rousínovská to-
várna do základů vyhořela. Obnovu 
zkomplikovala světová hospodářská 
krize, takže se počátkem roku 1933 
dokonce uvažovalo o likvidaci celé 
fi rmy. Ta nakonec pos  hla jen sloven-
ské prodejny a odštěpný závod v Pra-
ze. Koncem téhož roku získal podnik 
několik velkých soukromých zakázek 
a v roce 1934 už Tusculum začalo své 
pohledávky umořovat. Návrat výro-
by a prodeje na Slovensko měla zajis-
 t dceřiná společnost Sup-Tusculum, 

kterou založil Karel Pilát. V jejím čele 
však nestál dlouho, neboť 3. srpna 
1936 v Bra  slavě zemřel. Jeho smr   

se Tusculum stalo výhradním majet-
kem rodiny Houdkovy.

Roku 1940 fi rma spla  la většinu 
svých dluhů, ovšem jejímu další-
mu rozvoji znovu zabránila válka. 
Po roce 1945 mělo Tusculum velké 
plány a ještě na přelomu let 1947 a 
1948 podnikl tehdejší ředitel Jaro-
mír Houdek velkou cestu po Velké 
Británii a USA, kde navš  vil řadu 

nábytkářských podniků a poučil se 
o nových technologiích a designu. V 
červnu 1948 však byl podnik znárod-
něn a stal se součás   Spojených UP 
závodů. K obnově značky Tusculum 
došlo v roce 1991, roku 1994 dokon-
ce převzalo kontrolu nad Spojenými 
UP závody. Splátky priva  začního 
úvěru však dosáhly takové výše, že v 
roce 2003 muselo Tusculum uzavřít 
alianci s fi rmou Jitona a. s. V lednu 
2007 se Tusculum sloučilo s Jitonou 
jako svou stoprocentní mateřskou 
společnos   a souběžně s  m začal 
útlum výroby v Rousínově. 

Poslední zaměstnanci dostali 
výpověď k 31. červnu 2008 a toto 
datum lze považovat za defi ni  vní 
konec stoleté tradice, kterou roku 
1908 založili bystřič   rodáci Karel 
Pilát a Leopold Šmídek. 

Jan a Mar  na Pulkrábkovi

KAREL PILÁT A LEOPOLD ŠMÍDEK

Josef Pavelka, narozený 13. května 
1912 v Bystřici nad Pernštejnem, 
byl dlouhá léta členem muzejní rady 
Okresního vlas  vědného muzea 
v Bystřici nad Pernštejnem. Patřil 
k vzácné generaci vlas  vědných 
pracovníků, neúnavných terénních 
sběratelů lidové slovesnos  . Díky 
jemu se nám zachovalo množství 
etnografi ckých dokladů z našeho 
regionu.

Josef Pavelka pokračoval v ro-
dinné tradici a vyučil se stolařem. 
Absolvoval mistrovskou dřevařskou 
školu ve Valašském Meziříčí. Působil 
na odborné škole v rodném městě, 
kde vyučoval technologickou praxi. 
Pracoval taktéž v pohřební službě. 
Celý život se ak  vně zapojoval do 
veřejného dění - spolkové činnos   
(pěvecký sbor Vysočina, Orel, Český 
svaz červeného kříže, dopisovatel 
Národopisné společnos  ,…). Mi-
loval historii a byl velkým znalcem 
lokální historie, ale především mu 
učaroval národopis. Horácko s jeho 
zvyky i obyčeji, materiální i duchov-
ní kulturou.

Ze své bohaté sběratelské činnos-
  a širokého styku s veřejnos   čer-

pal náměty pro své příspěvky, které 
publikoval nejenom v regionálním 
 sku, ale i v odborných časopisech 

(Vesnické noviny Bystřicka, Uranit, 
Vysočina, Bystřický zpra-
vodaj, Lidová demokracie 
či Vlas  vědný sborník 
moravský). Psal o význam-
ných postavách našeho 
regionu a spolupracoval s 
významnými osobnostmi 
vědy a kultury. Fran  škovi 
Kožíkovi pomáhal získat 
materiály o bystřickém 
rodákovi MUDr. Fran  šku 
Veselém (Fran  šek Ko-
žík: Kouzelník z vily pod 
lipami), Bohuslavovi Per-
nicovi (pedagog, kulturní 
pracovník a etnograf) 
poskytl nemalé množství 
materiálu ze svého boha-
tého archivu Josef Pavelka 
(Moravské Horácko a Pod-
horácko, Lidová vyprávění 
III.). 

Bohaté znalos   získané celoživot-
ním zájmem o rodný kraj, jeho mi-
nulost, ale i přítomnost by stála za 
zpracování. Sbíral pohádky, pověs  , 
lidová pořekadla i pranos  ky. Zapi-
soval prostě vše, co slyšel a o čem 

se domníval, že stojí za uchování 
pro další generace. Byl „chodící ži-
vou kronikou města i širokého oko-
lí“. Životní pouť pana Josefa Pavelky 
skončila 11. října 1992.

Vladimír Cisár
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ZA TAJEMSTVÍM BYSTŘICKÉ ŠIBENICE - část 5

HISTORIE

Naše putování za tajemstvím bys-
třické šibenice se nachýlilo ke svému 
konci. V minulých dílech jsme si před-
stavili to nejdůležitější z výzkumu od 
stavební historie šibenice, přes jed-
notlivé nálezy až po samotné pozůs-
tatky nešťastníků, kteří zde zakončili 
svou životní cestu. V současné době 
jsou všechny získané poznatky před-
mětem odborného hodnocení a věří-
me, že se nám podařilo je představit v 
ucelené podobě ve formě přednášky, 
která proběhla v Městském muzeu v 
Bystřici n. P. 

V pátém díle se proto prostřed-
nictvím několika fotografi í ohléd-
neme za výzkumem šibenice a 

zároveň bychom chtěli  mto po-
děkovat všem, kteří nám výzkum 
umožnili realizovat. Na prvním mís-
tě děkujeme představitelům města 
Bystřice nad Pernštejnem, jmeno-
vitě panu starostovi ing. K. Pačis-
kovi, panu místostarostovi Mgr. M. 
Horákovi a zejména paní A. Prudké, 
díky níž jsme se mohli do výzkumu 
šibenice pus  t a přispět k odhalení 
nových poznatků o výkonu hrdel-
ního práva v Bystřici. Významnou 
a milou pomoc a péči nám poskytli 
také pracovníci Městského muzea v 
Bystřici nad Pernštejnem, jeho pan 
ředitel PhDr. V. Cisár a Bc. E. Stra-
ková, MSc., kteří nás vždy potěšili 

Díky úsilí a péči města se otevřel krásný výhled na Bystřici z Šibeniční hory, 
jak tomu bylo v minulos  .

drobným občerstvením a sami se 
ak  vně zapojili do výzkumných pra-
cích. V neposlední řadě si naše po-
děkování zaslouží naši „šibeniční“ 
spolupracovníci a spolupracovnice 
z řad kolegů a studentů, kteří se s 
námi vydávali do Bystřice a podí-
leli se i na následném zpracování 
nálezů. Významnou „šibeniční“ po-
mocnicí byla především Mgr. M. Bu-
rešová a doc. K. Kirchner z Ústavu 
geoniky AV ČR.

Výzkum bystřické šibenice přine-
sl spoustu nových poznatků i pře-
kvapení, jež odhalují její tajemství. 
Ta jsme se v době covidové snažili 
postupně předávat veřejnos   a ve 

spolupráci se Zd. Skokanem z České 
televize jsme přichystali menší do-
kument shrnující první výsledky vý-
zkumu šibenice (ke zhlédnu   je na 
této adrese: h  ps://www.youtube.
com/watch?v=yPdHyeqGrVQ). Rádi 
jsme se o průběhu výzkumu a s jeho 
výsledky podělili i prostřednictvím 
seriálu „Putování za tajemstvím 
bystřické šibenice“ a věříme, že se 
stane základem naučné tabule a sa-
motné místo šibenice se stane cílem 
procházek, setkávání i ponaučení 
místních i přespolních obyvatel. 

Robin Pěnička, Ústav antropologie, 
Přírodovědecká fakulta MU

První nálezy kos   a keramiky z bystřické šibenice. S novinkami jsme seznamovali zájemce i zástupce města.

Velkým překvapením byl nález hrobu 12 až 
13letého chlapce na dně šibenice. Za  m se 
jedná o zcela ojedinělý nález v rámci výzkumu 
moravských šibenic.

Všem kostem byla věnována náležitá a pečlivá 
pozornost.

I při výzkumu se našla chvilka na sladkou pauzu.

Bystřická šibenice se stala součás   minidokumentů o tajemných 
místech Moravy.
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nově zakoupených knih. 

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376    Mobil: 723 521 892

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

Knihy pro dospělé:
Beran Ladislav  Panop  kum města Písku
Boš  k Jan   Mladočovské Jericho
Czornyj Maksymilian Nacistova dcera
Denemarková Radka A já pořád kdo to tluče
Grisham John  Vražda na ostrově Camino
Hocek Jan   Českem od severu k jihu
Jakoubková Alena  Líný manžel, holé neštěs  
Kirsch Josephine  Makramé pro začátečníky
Novotná Mar  na  Prokle   hradu Mydlovar
Pavelka Josef  Pověs   z Bystřicka
Reichová Barbora  Peking 2022
Suchánková Alena  Líná zahrada
Šťastná Renáta  105 bylinek a koření
Viewegh Michal  Děravé pamě  

Knihy pro mládež:
Acín Eduardo  Albert Einstein
Beršadskaja Marija  Jak si velká malá holčička upekla kouzelný den
   Jan Řehoř Mendel
Malenovská Vlasta  Adam a tajemství Těžkovského hrádku
Peška Vlas  mil  Střelené pohádky
Pospíšilová Zuzana  Kouzelná třída o Velikonocích
Šiborová Zdeňka  Jak se vodníček stal hasičem

Březen – měsíc čte-
nářů byl v knihovně 
tradičně ozdoben 
show známého ilus-
trátora knih pro dě   
Adolfa Dudka. Zú-
častnili se jí žáci 3. tříd 
obou bystřických ZŠ 
a také třída 5.A ze ZŠ 
Nádražní. A jako vždy 
to byla jízda!

Kateřina Rakovčíko-
vá a Radim Sasínek 
představili žákům 
2. tříd „Pohádky ze 
Špalíčku“. Klasické 
příběhy Fran  ška 
Hrubína a jeho zhu-
debněné básničky se 
dětem i vyučujícím 
velice líbily.

Na vystoupení Ivanky Deváté a Marie Formáčkové je vzhledem 
omezené kapacitě nutné si v městské knihovně vyzvednout 

od 5. května 2022 místenky.  

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 27

Před kostelem sv. Havla v Sul-
kovci stojí socha zastřešená jed-
noduchou kapličkou. Jedná se o 
pískovcovou barokní sochu sv. 
Jana Nepomuckého v podživotní 
velikos  , která je umístěna na  hra-
nolové základně. Světec je oděný 
v obvyklém kanovnickém rouchu, 

Socha sv. Jana Nepomuckého v Sulkovci

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOSTZUBNÍ POHOTOVOST KV KVĚTEN - ČERVEN 2022TEN - ČERVEN 2022

KVĚTEN
01. 05. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, NMnM, 722 410 010
07. 05. BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMnM, 566 616 904
08. 05. lékař stomatolog Mykola Klepach, Záviškova 151,
  Velké Meziříčí, 775 234 573
14. 05. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
15. 05. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, BnP, 566 688 232
21. 05. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
22. 05. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
28. 05. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
29. 05. BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMnM, 566 616 904
ČERVEN
04. 06. EvedalDent s.r.o., Poříčí 11, Velké Meziříčí, stará budova, 
  2. patro, 728 638 632
05. 06. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.,
  774 084 064

rukou přidržuje kříž a mučednic-
kou ratolest. Socha byla přivezena 
z Dalečína, od tehdejší papírny, 
dnes podnik GAMA. Mnohokrát 
byla opravována a v r. 2002 byla 
ukradena a nalezena za obcí roz-
bitá. Opravena a znovu postavena 
byla na náklady P. Grmely.
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KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA SBORŮ

KULTURA

Po dvouleté nucené covidové 
pauze se naše ZUŠ stala opět or-
ganizátorem již IV. krajského kola 
31. ročníku Celostátní soutěže 
školních dětských pěveckých 
sborů a 13. ročníku Mezzochori 
- celostátní soutěže středoškol-
ských sborů. Ve třech kategoriích 
od nejmenších zpěváčků po stře-
doškoláky se představilo celkem 
9 sborů, z toho jeden z nich k nám 
přijel až z Českých Budějovic. 
Všem se u nás moc líbilo, odjíž-
děli nadšení a spokojení, s krás-
nými cenami a slibem, že se zase 

za rok setkáme. Do celostátního 
kola, které se koná 28. 5. v Uni-
čově, postoupil DPS Pramen ze 
ZUŠ Bystřice. Pod vedením Inky 
Pospíšilové okouzlil porotu a do-
stal nejvyšší počet bodů. Za orga-
nizátory bychom rádi poděkovali 
ins  tucím - Městu Bystřice n. P., 
Kulturnímu domu a SRPŠ při ZUŠ. 
Bystřickým fi rmám – Lahůdky 
Gurmán, Sagras a. s. a Velkoob-
chod Herník. Tak držíme našemu 
„Prameni“ palce a těšíme se na 
další ročník.

L. Macháčková

Po dvou letech, kdy se kvůli one-
mocnění Covid 19 nemohly konat 
hromadné akce, se letos opět roz-
běhly soutěže organizované MŠMT. 
Naše ZUŠ se účastnila těchto: Hra na 
dechové nástroje dřevěné – Vandír-
ková Taťána – třída M. Podsedník 
Olivové, Havlíčková Aneta - třída 
M. Kytnerové, Špačková Daniela a 
Brožová Natálie – třída J. Císaře – bez 
postupů. Hra na dechové nástroje 
žesťové: Zeman Radek, Uhlířová Eliš-
ka, Komosná Claudie, Trhlík Mikoláš, 
s postupem do kraje – Filip Jan, Ko-
lář Matouš – třída A. Pokorného, 
Jarý Lukáš, Jílek Jiří, Křenek Matyáš, 
s postupem do kraje Polách Tadeáš, 
Blažek David a Servít Miroslav – třída 
Š. Husáka. Sólový a komorní zpěv – 
Tomášková Markéta, Havlová Dita, 
Sedláčková Nela, Tomášek Slávek, 
Špačková Daniela, Sedlářová Micha-
ela a s postupem do kraje Joklová 
Aneta – třída P. 
Špačkové Lintyme-
rové, Uher Mar-
 n, Duo Pramen 

– Zuchnická Žofi e a 
Pečinková Kateřina, 
Duo MaMa – Uher 
Mar  n a Pospíšil 
Matouš, Trio – Ja-
nečková Aneta, Vá-
šová Anna a Žilková 
Markéta – všichni 
s postupem do kraje 
– třída K. Pospíšilo-
vé. Hra smyčcových 

ÚSPĚCHY SOUTĚŽÍCÍCH ZE ZUŠ BYSTŘICE
orchestrů, krajské kolo – Smyčcový 
orchestr N. Kyjovského – dirigent 
L. Macháčková. Tím ovšem úspěchy 
žáků naší školy nekončí. Do ústřed-
ních kol nás pojedou reprezento-
vat: 30. 4. do Turnova Mar  n Uher 
v sólovém zpěvu, 14. 5. do Olomou-
ce Smyčcový orchestr N. Kyjovského 
a 21. 5. do Prahy Tadeáš Polách ve 
hře na trubku. Je to pro naši školu 
i město neskutečný úspěch a všem 
soutěžícím přejeme, ať se jim daří 
i nadále. Žáci by ovšem svých úspě-
chů nikdy nedosáhli bez výše zmí-
něných pedagogů, kterým bychom 
 mto také rádi poděkovali a bez 

obětavých korepe  torů – M. Justo-
vé, A. Smětak a R. Jablonovského, 
jejichž práce si velice vážíme. Podě-
kování patří i rodinám žáků. Je krás-
né, že podporujete své dě   v cestě 
za uměním, děkujeme. 

vedení ZUŠ
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Už 28. května 2022 rozduní Bystřici 
nad Pernštejnem 12. ročník legen-
dárního fes  valu Rock Majáles! Stru-
ny prohrábnou a o říznou atmosféru 
se tentokrát postarají kapely Škwor, 
Morčata na útěku, Tanja, Černá, Al-
dabra, Lore  a, Madam Royal, Eufory, 
Hand Grenade a 21 Gramů. Krásný 
areál na bystřickém inline oválu za 
Lužánkami, skvěle vychlazená Chotě-
boř a voňavá krkovice z grilu jsou jen 

FESTIVAL V BYSTŘICI N. P. BUDE!

Oslava Velikonoc se vydařila. Během 
čtyřdenního programu navš  vilo 
centrum přes 3500 návštěvníků, 
kteří se navrá  li k tradicím a užili si 
bohatý doprovodný program. Více o 
Velikonocích na Edenu se dočtete ve 
zpravodaji na webu www.centrume-
den.cz, kde najdete také fotogalerii.

Od května na Edenu začíná víken-

Květen na Edenu

SONK, z. s. při ZUŠ Bystřice n. P. a KD srdečně zvou na 

Vstupné 200 Kč
Předprodej a rezervace

BENEFIČNÍ

Získané prostředky budou pod záštitou 
Oblastní charity Žďár n. S. 

rozděleny pro potřebné dle aktuální situace.

Rocková kapela 
ALIGATOR a hosté

Smyčcový orchestr 
N. Kyjovského

Sobota 7. května 2022 
v 16:00, KD Bystřice n. P. 

, p

BE

Balady 
&

romancePro velký zájem přidán koncertdový provoz, máme 
otevřeno každý víkend 
od 9:30 do 18:00. Přijď-
te pozdravit zvířátka 
v zookoutku, prohléd-
nout si nové expozice, 
pohrát si v rozšířené 
herně a dát si dobré 
občerstvení. Návštěvu 
Edenu si užije celá ro-
dina!

Na víkend 14. - 15. 5. 
připadne Mezinárod-

ní den rodiny, který letos oslavíme 
v Centru Eden ve spolupráci s For Fa-
mily.cz. Připraven bude bohatý do-
provodný program pro celou rodinu 
a vynikající občerstvení.

Zároveň vyhlašujeme výtvarnou 
a literární soutěž pro dě   na téma 
“Rodina a můj zvířecí kamarád”. 
Svoje výtvory nám můžete zasílat do 

pátku 10. 5. elektronicky na e-mail: 
eden@centrumeden.cz, nebo do-
ručit poštou na adresu Centrum 
Eden, Nový Dvůr 318, Bystřice nad 
Pernštejnem 593 01.

Pro maminky a babičky vyhla-
šujeme soutěž o nejlepší bábovku. 
Bábovky spolu s recepty přijímáme 
od soboty ráno do nedělních 10:00, 
kdy se porotci vrhnou do ochutná-
vání a vyhlásí tu nejlepší.

V neděli 29. 5. oslavíme den 
dě  , v rámci kterého proběhne ve 
spolupráci s Městem Bystřice nad 
Pernštejnem prezentace spolků a 

zájmových kroužků. Připraven bude 
program pro dě  , svezení na koních, 
ry  řské hry, skákací hrad, trampolí-
ny a otevřen bude celý areál.

Termíny jezdeckých závodů v Jez-
deckém areálu Eden na květen:
   7.5.  Westernové HOBBY závody
14.5. Veřejné setkání přátel koní 

EDEN CUP
21.5. Working Equita  on závody
28.5. Veřejné setkání přátel koní 

EDEN CUP
Přijďte se podívat a podpořit 

závodníky.

třešničkou na dortu. Připravujeme 
pro Vás skvělé zázemí v podobě VIP 
stanu a luxusní servis pro všechny! 

Přijďte upus  t páru a zažít pořád-
né rockové rodeo! Vstupenky může-
te kupovat na www.sms  cket.cz za 
výhodnou cenu v předprodeji nebo 
na místě. Všechny horké novinky se 
dozvíte na ofi ciální Facebook strán-
ce fes  valu: www.facebook.com/
rockmajales
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOLMilí rodiče, zveme Vás k zápisu Va-
šich dě   do bystřických mateřských 
škol s osobní přítomnos   dě   u zá-
pisu.

Stanovení termínu a informace 
o prezenční formě zápisu dě   

k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2022-2023

Termín zápisu: 16. května 2022 od 
8:00 do 15:00 hodin

Místo pro podání žádos  :
Mateřská škola Čtyřlístek, 
Okružní 753, 593 01 Bystřice n. P.
Zástupkyně ředitelky Pavla Kissová, 
tel.:  739 093 021

Mateřská škola Pohádka, 
Nádražní 421 Bystřice n. P.
Zástupkyně ředitelky Květa Vojtová, 
tel.: 731 524 210           

Mateřská škola Korálky, 
Zahradní 622 Bystřice n. P.
Zástupkyně ředitelky Ilona Hájková, 
tel.: 739 093 799

Zákonní zástupci na zápisu 
předloží: 
občanský průkaz a rodný list dítěte

Doporučujeme rodičům, jejichž 
dítě dovrší věku 3 let v době od 
1. 9. 2022 do 30. 6. 2023, aby se in-
formovali u vedení školy na postup 
přije   těchto dě   do MŠ.

Odlišnos   při přijímacím řízení ci-
zinců, kterým byla v ČR poskytnu-
ta dočasná ochrana podle zákona 
o některých opatřeních v souvis-
los   s ozbrojeným konfl iktem na 
území Ukrajiny.

Pla   stejná pravidla jako pro běž-
ný zápis podle školského zákona, s 
výjimkou termínu konání a žádost 
o přije   k předškolnímu vzdělávání 
může podat jen cizinec s dočasnou 
ochranou.
Termín zápisu: 15. června 2022 od 

8:00 do 15:00 hodin
Místo pro podání žádos  :
Mateřská škola Čtyřlístek, 
Okružní 753, 593 01 Bystřice n. P.
Ředitelka školy Mgr. Vlasta Monc-
manová, tel.: 739 093 010

Zákonní zástupci na zápisu před-
loží ověřovací doklady:

rodný list dítěte/pas cizince, cizin-
ci (mimo EU) doloží právo pobytu 
na dobu delší než 90 dní, občanský 
průkaz/pas – doložení zastoupení 
zákonných zástupců

V roce 2022 nejdříve proběhne 
běžný zápis dne 16. 5. 2022.   

Další zápis pro dě   příchozí z 
Ukrajiny podléhající dočasné ochra-
ně je stanoven ředitelkou školy na 
15. 6. 2022. Tento zápis je výhradně 
určen pro přihlášení cizinců:

a) kterým byla poskytnuta do-
časná ochrana v souvislos   s válkou 

na Ukrajině (prokazuje se vízovým 
š  tkem nebo záznamem o udělení 
dočasné ochrany), nebo 

b) kterým bylo uděleno vízum k 
pobytu nad 90 dnů za účelem str-
pění pobytu na území ČR, který se 
nově automa  cky ze zákona pova-
žuje za vízum pro cizince s dočasnou 
ochranou (prokazuje se uděleným 
vízovým š  tkem nebo razítkem v 
cestovním pasu).

Přihlášku pro předškolní vzdě-
lávání cizinců podávají zákonní 
zástupci. Přihlášky se podávají a 
správní řízení je vedeno v českém 
jazyce.

Podrobné informace o zápisech 
jsou na webových stránkách školy.                                                 

Kontaktní údaje:
Mgr. Vlasta Moncmanová, 
ředitelka školy, 
Tel.: 566 550 073, 739 093 010
e-mail:moncmanova.skolka@bys-
tricenp.cz
Web: www.skolka-bystricenp.cz

11. 5. 2022 od 15:00 do 16:00 hodin
se na vás těšíme v mateřských školách

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, př. org. 
pořádá v rámci „Dne otevřených dveří“

„BABY DEN“
•  dě   se seznámí s prostředím MŠ, novými kamarády
•  paní učitelky mají pro dě   přichystanou bohatou nabídku her, 
    pohybových, pracovních, hudebních či výtvarných činnos  

Pohádka - Čtyřlístek - Korálky

Srdečně vás zveme 
na koncert duchov-
ní hudby, který 
Akvarteto uspořádá 
v neděli, 8. května 
2022, v 18 hodin 

v kostele sv. Kunhuty v Novém 
Městě na Moravě. Na koncertu 
vystoupí sopranistka Karolína Gre-
beníčková, absolventka Pražské 
konzervatoře a žačka italského 
pedagoga Paola de Napoliho. Na 
varhany ji doprovodí Marek Peňáz, 
absolvent Novoměstské ZUŠ a stu-

Komorní koncert duchovní hudby 
dent Brněnské konzervatoře, který 
s námi spolupracuje už delší dobu. 
Na violoncello zahraje Vanda Teo-
charisová.

Na programu budou vybrané árie 
z kantát J. S. Bacha, G. F. Händela, B. 
M. Černohorského a dalších, zazní 
i skladby A. Dvořáka či F. Schuberta.

Spolek Akvarteto koncert při-
pravuje ve spolupráci s římskoka-
tolickou farnos   u kostela svaté 
Kunhuty v Novém Městě na Mo-
ravě a s městem Nové Město na 
Moravě.
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STARŠÍ ŽÁCI POSTUPUJÍ NA 
MISTROVSTVÍ ČR!

Skvělých výsledků dosáhli naši šermíři 
na světovém šampionátu, na kterém 
byla podpořena naše účast městem 
Bystřice n. P. a Krajem Vysočina.

5. 4. 2022 v kategorii juniorů obsa-
dil náš Marek Totušek 50. místo a Voj-
těch Holemý skončil na 121. místě. 
V kategorii juniorek obsadila Isabela 
Sedláková 35. místo a Michala Illeko-
vá 57. místo. 

6. 4. 2022 v kategorii kadetek skon-
čila naše Michala Illeková na 33. mís-

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P. - MS v šermu Dubaj 2 - 8. 4. 2022
tě a Kateřina Illeková na 73. místě. 

7. 4. 2022 v družstvech juniorů 
ve složení Marek Totušek, Vojtěch 
Holemý (oba TJ Sokol Bystřice n. P.) 
Lev Holý (TJ Sokol Brno 1) a Jáchym 
Hasík ze Slezanu Opava jsme obsadili 
34. místo.

V kategorii juniorek přišla vynikající 
forma našich děvčat ve složení Isabe-
la Sedláková, Michala Illeková (obě 
TJ Sokol Bystřice n. P.), Barbora Pro-
kešová (USK Praha) a Ema Rubášová 
(TJ Sokol Brno 1) a toto družstvo na-
vázalo na senzační výsledek z ME 
6. místem, což je skutečně senzace. 
Skvělý výkon podala Isabela Sedlá-
ková a Michala Illeková. Škodou je, 
že tento skvělý šerm se nepodařilo 
zúročit i v jednotlivkyních. Děkujeme 
za vzornou reprezentaci ČR, Kraje Vy-
sočina, města Bystřice n. P. a Klubu TJ 
Sokol Bystřice n. P. Zdroj fotografi i je 
Český šermířský svaz.

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

Oddíl šermu je připraven přijmout 
nové zájemce o tento krásný sport.

Trénujeme pondělí, středa 16:00-
18:00 a pátek 17:00-19:00 v Areálu 
sportu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas  -
mila Kurfürsta 724 105 036 nebo pří-
mo na místě na hale Areálu sportu a 
kultury v Bystřici n. P.                          -vk

Pořadí chlapci:    
Jiří Sádecký         12. místo
Vladimír Prudký 13. místo
Jiří Vrbas              15. místo 
Jan Ťupa               17. místo

Střelecké 
družstvo DDM

Pořadí družstev 
družstvo DDM Bystřice n. P.   
4. místo
(Prudký, Sádecký, Vrbas)  

Starší žáci fl or-
balového ASK 
dosáhli význam-
ného úspěchu, 
když získali  tul 
mistrů kraje Vy-
sočina. Už bě-

hem sezóny se povětšinou drželi 
na prvním místě tabulky a o prvním 
dubnovém víkendu je čekal závě-
rečný turnaj 6 nejlepších týmů kra-
je, který se díky postavení našeho 
týmu na špici dlouhodobé tabulky 
konal na domácí půdě v bystřické 
sportovní hale. A je třeba říct, že 
domácí prostředí a podpora publika 
byly jistě jedním z významných pilířů 
konečného úspěchu.

Dopoledne odehráli starší žáci 
dva zápasy ve skupině - nejdříve s 
FBŠ Jihlava a poté s Orlem Kněžice. V 
obou zápasech zvítězili. Nedá se říct, 
že s převahou, ale na druhou stranu 
ani v jednom zápase to nebylo ke 
konci drama s nejistým koncem. Od-
poledne už šlo do tuhého, protože 
začaly vyřazovací zápasy. V semifi -
nále nastoupili starší žáci ASK pro   
Spartaku Pelhřimov. Ani tenhle zá-
pas nebyl drama, někdy v polovině 
utkání náš tým výsledkově odskočil 
a do konce zápasu už si své vedení 
nejen hlídal, ale i pojis  l. 

A bylo tu fi nále. A to už drama 

bylo, navíc se skvělou atmosférou, 
kterou by klukům + jedné dívce 
mohly závidět i mnohem starší a 
zkušenější týmy. Pro   našim stál 
tým JeMoBu (pro neznalé – jedná 
se o zkratku měst Jemnice a Morav-
ské Budějovice).   V první tře  ně byl 
snad nejosamělejším tvorem ve ves-
míru brankář domácích – společnost 
mu dělali většinou jen útočníci sou-
peře a často jich bylo i víc současně. 

Výsledek 1:6 před první 
pauzou už nebyl varová-
ním, ale spíš poukázkou 
na ručník v ringu. Pak se 
ale stalo něco, co hokejis-
té hovořící o přestávce do 
televizní kamery označují 
souslovím „řekli jsme si 
něco v kabině…“. Naši si nic 
v šatně říct nemohli, pro-
tože přestávka trvá pouhé 
2 minuty a do šaten se bě-

hem ní nechodí. Asi si tedy během 
ní něco řekli na střídačce, trenér na 
začátku druhé tře  ny stáhl sestavu, 
kluci se „kousli“, padlo jim tam pár 
gólů a najednou bylo všechno jinak. 
Na hřiš   byl jenom jeden tým hrají-
cí v euforii podpořené diváky z řad 
rodičů a bystřických fl orbalových 
fandů. Už během druhé tře  ny se 
výsledek překlopil na naši stranu 
v poměru 7:6. Soupeři se ještě po 
náhodné chybičce naší obrany po-
dařilo srovnat na 7:7 a ve tře   tře  -
ně ještě po pěkné akci na 8:8, ale to 
bylo z jeho strany všechno. Pak už jej 
náš tým defi ni  vně zlomil a góly už 
padaly jen do branky za obranou Je-
MoBu. Diváci skandovali „Mistři, mi-
stři“ a hráči si vychutnávali sladkost 
vítězství a radost ze zlatých medailí 
a poháru pro Mistry Vysočiny.

Následně pak krátce po uzávěrce 
tohoto vydání (jak se psávalo dříve 

v novinách) hráli starší žáci zápas o 
postup na mistrovství ČR své věko-
vé kategorie, v němž po poměrně 
jasném průběhu porazili mistra 
jihočeského kraje FBC Š  ři České 
Budějovice a chystají se  do Nového 
Města nad Metují, kde ve dnech 6. 
až 8. května odehrají závěrečný tur-
naj 12 nejlepších družstev z celé Čes-
ké republiky. Fandové našeho týmu, 
držte nám palce, výsledky můžete 
průběžně sledovat na FB klubu ASK 
Bystřice. 
Oba klíčové zápasy sezóny ještě 
shrňme zpravodajsky:

Finále turnaje o mistra kraje Vy-
sočina:
ASK Bystřice n.P. – SK JeMoBu: 
12:8 (1:6, 7:1,4:1)

Branky ASK: 2 Hosa Fran  šek, 12 
Svatoň Radim (Novák Dominik) , 14. 
Hosa Fran  šek (Novák Dominik), 
14. Svatoň Radim, 15. Novák Domi-
nik (Hosa Fran  šek), 16. Bukáček 
Petr (Trhlík Kilián), 17. Svatoň Radim 
(Hruška Matěj), 17. Hosa Fran  šek 
(Novák Dominik), 25. Hruška Matěj, 
27. Novák Dominik (Janhuba Pro-
kop), 29. Hruška Matěj (Cisár Patrik), 
30. Novák Dominik

Kvalifi kace o postup na Mistrov-
ství České republiky:
ASK Bystřice n.P.  – FBC Š  ři České 
Budějovice 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky ASK: 7. Novák Dominik, 8. 
Bukáček Petr (Novák Dominik), 12. 
Svatoň Radim (Kos Josef), 21. Novák 
Dominik (Cisár Patrik), 24. Kos Josef
Sestava ASK Bystřice n. P.

Janhuba Prokop, Cisár Patrik, Pelc 
Štěpán, Roman Jakub, Skalníková 
Sára, Trhlík Radim Kilián, Bukáček 
Petr, Kos Josef, Svatoň Radim, Klu-
kan Jonáš, Humpolík Daniel, Hum-
polík Stanislav, Hosa Fran  šek, 
Novák Dominik, Hruška Matěj

Družstvo juniorek ve složení: 
Michala Illeková, Ema Rubášová, 
Barbora Prokešová a Isabela 
Sedláková

2. kolo Střelecké ligy mládeže 
školní rok 2021/2022 

se uskutečnilo 26. 3. 2022
v sálu DDM ve Žďáře n. S. 

Za DDM Bystřice n. P. se 
zúčastnili:  

Vladimír Prudký, Jiří Sádecký, 
Jan Ťupa, Vrbas Jiří
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V bystřickém kulturním domě bylo 
opět rušno. V sobotu 9. 4. 2022 se 
po dvouleté pauze konečně usku-
tečnil jubilejní 10. ročník Bystřického 
Kos  třasu. Už od samého rána se za-
čal náš kulturní dům plnit tanečníky 
všech věkových kategorií. Od před-
školáčků až po seniory. Profesionální 
porota ve složení Eliška Koutníková, 
Věra Hanáková, Jan Šnajder, Petr a 
Jakub Brhelovi měla nelehkou práci, 
aby všechny tanečníky ohodno  la a 
vybrala ty nejlepší.

Soutěžilo se ve 27 kategoriích a 
na tanečním parketu se vystřída-
lo cca 1400 tanečníků. Nejlepší tři 
choreografi e v každé kategorii byly 
odměněny diplomem, pohárem a 
originálními medailemi, které byly 
vyrobeny právě pro tuto soutěž. 

Jak už bývá zvykem, závody pro-
běhly naprosto bez komplikací, v té 
nejlepší náladě a závodní atmosféře. 
Kulturní dům doslova hřměl nejen 
hudbou, ale i smíchem, výskáním a 
potleskem. 

Bystřický Kos  třas 2022
Všichni tanečníci a tanečnice tan-

čili jak o život a nesmírně jim to šlo. 
Důležitým faktorem tanečních závo-
dů je hudba, o kterou se naprosto 
skvěle postaral pan Fran  šek Ma-
cháček a za to mu děkujeme. 

Dále je nutno poděkovat Ing. 
Tomáši Krejčímu za věcné a v  pné 
moderování, Pavle Benešové za fo-
todokumentaci a za bezchybné sčí-
tání výsledků můžeme být vděčni 
Radimu Zemanovi.

Poděkování patří i celému týmu 
v pozadí, kam patří velká skupina 
dobrovolníků, rodičů a příznivců 
naší taneční skupiny. Vám všem ješ-
tě jednou moc a moc děkuji. 

Mé poděkování rovněž patří 
sponzorům a podporovatelům naší 
bystřické soutěže.

Pokud jste se letos našeho 10. 
ročníku nes  hli zúčastnit nezoufej-
te. Již nyní se těšíme na 11. ročník, 
který se bude konat 15. 4. 2023. 

  Za Dance Style Bystřice n. P., z.s.
Petra Nováková ml.

48 sezóna fi nišu-
je a basketbalový 
oddíl, který hraje 

od počátku systémem 3 x 3 v men-
ších tělocvičnách, pokračuje v plné 
svěžes   dál. Už několik roků si říká-

me, že skončíme, ale znovu převáží 
chuť do hry a radost z pravidelného 
setkání s kamarády. Vždy k tomu 
zavdá příčinu nějaký impulz jako 
v loňském roce změna tělocvičny, 
příchod nových hráčů nebo návrat 
starých hráčů. Svědčí o tom posled-
ní případ Oldy Běluši, který po dvou 
letech strávených na gauči přišel 
znovu mezi nás. Služebně nejstar-
ším hráčem je Mirek Špaček, který 
hraje od samého začátku, to je od 
roku 1974, Pepa Fiala od roku 1977 
a Robert Kalas od roku 1985. 

Dá se říct, že mnohá manželství 
netrvají tak dlouho jako vztahy 
ve stabilním kádru oddílu. Známe 
všechny svoje dobré stránky, ale i 
ty horší, zažili jsme menší i větší kri-
ze, ale vždy převážilo to lepší v nás, 
a touha společně si zahrát i když 
někdy jde doslova o život. Nikdo 
nechce prohrávat, každý dává do 
hry všechno. A v tom je to krásné. 
Je obdivuhodné, že hrají 4 hráči nad 
70 roků a že s těmito kmety hrají 
mladíci jako jsou Mikuláš Haluška, 

Jedeme dál…
Marek Zita a stále mladí čtyřicát-
níci Petr Chalupa, Lukáš Novák. 
Samozřejmě jim nemůžeme stačit v 
rychlos  , ale zkuste projít přes Oldu 
Bělušu. Málokde uvidíte nádherné 
kombinační akce v podání nesto-

rů oddílu, a tak krásné „haluzové“ 
koše.

 Vidina 50 let oddílu v roce 2023 
nás drží pohromadě a všichni hráči 
se toho chtějí dožít v plné síle a ne-
jenom to, pokud to půjde, a hlavně 
pokud to zdraví dovolí, pokračovat 
dál. Neuvěřitelný je počet odehra-
ných zápasů výše uvedených tří 
služebně, ale i věkem nejstarších 
hráčů. Hrajeme od října do května 
pouze jednou týdně, a J. Fiala za  m 
odehrál 833 zápasů, R. Kalas 788 
a M. Špaček 690. Zápasy nekore-
spondují s délkou trvání u oddílu. 
Někdo pracoval mimo Bystřici, 
někdo měl dlouhodobé zdravotní 
nebo osobní problémy a od toho se 
odvíjela jeho docházka. Podstatné 
bylo, zda měl chuť s námi hrát a do 
oddílu se mohl kdykoli vrá  t. Zápi-
sy z odehraných zápasů s počtem 
košů každého hráče a docházkou 
jsou písemně evidovány a archivo-
vány od sezóny 1979/80.

Za Radu starších: M. Špaček

V sobotu 9. dubna 2022 ožil bystřický 
kulturní dům tancem, hudbou, nad-
šením a hlavně radostnou náladou 
všech přítomných tanečníků i diváků. 
„Hurá, konečně kulturák zase žije, 
Kos  třas se vrá  l!“

V dlouhé době covidové trávila 
naprostá většina dě   spoustu času 
u displejů mobilních telefonů a obra-
zovek počítačů nebo televizí. Zařídit 
úplné odříznu   dě   od těchto zaří-
zení není příliš reálné, ale je důleži-
té, aby u mobilu, počítače či televize 
netrávily svůj veškerý volný čas, ale 
pravidelně se hýbaly.

Ministerstvo zdravotnictví společ-
ně s ministerstvem školství věnuje 
problema  ce pohybu dě   v poslední 
době velkou pozornost. Pohybové 

Tančíme s Kos  třasem
ak  vity dě   jsou podporovány různý-
mi plány, projekty, které na realizaci 
dostávají vysoké fi nanční pobídky.

V mnoha případech bohužel tyto 
ak  vity nezaujmou dě   tak, jako 
osobní nasazení, láska k tanci, pohy-
bu a spolupráci s kolek  vem dě  . To 
vše ale pravidelně zažívají bystřická 
děvčata i chlapci v Dance stylu, jehož 
srdcem je již dlouhou dobu Petra No-
váková.

Pravidelně pracuje s dětmi různých 
věkových kategorií v tělocvičně VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Ta-
neční průprava dě   probíhá bez ná-
tlaku, tanec přináší dětem potěšení, 

uvolnění od stresu a velkou radost. 
Při práci s dětmi Petře pomáhají její 
„odchovankyně tance“, společně se 
věnují bystřickým dětem na úkor své-
ho volného času. V minulých letech 
dě   pravidelně navštěvovaly taneční 
soutěže, ve kterých získávaly výborná 
umístění. Bohužel i soutěže přerušil 
covid. Petře Novákové, společně s 
jejími příznivci, patří velký dík za zor-
ganizování taneční soutěže Kos  třas 
v této velmi nejisté době.

V minulých letech jsem byla něko-
likrát členkou poroty této soutěže a 
tanec dě   jsem vnímala  a hodno  la 
komplexně, protože tanec je mozaika 

mnoha různých aspektů a dovednos-
 . Je to především radost z ladného 

pohybu, vnímání rytmu hudby, ale 
také trocha dřiny a potu.

I letos bylo jasně vidět, že tančící 
dě   mají pohyb rády a že tanec je 
zdravá a přirozená pohybová ak  vi-
ta, kterou mohou vyjádřit své pocity 
a tyto pocity přenést na přítomné 
diváky a ostatní příznivce tance. 
Chce to jen začít poslouchat své tělo 
a splynout s hudbou, nechat se po ní 
unášet. A to se dětem dařilo. Potvr-
dily tak, že tanec je pro ně jedním z 
nejpřirozenějších a nejpříjemnějších 
pohybů vůbec.

Petro, tančete s bystřickými dětmi 
dál!

Vlasta Moncmanová

Zleva stojící: J. Fiala, J. Schneider, D. Toman, P. Chalupa, M. Zita
Zleva klečící: M. Novák, M. Haluška, M. Špaček, R. Kalas, J. Moncman
Chybí:       L. Novák a O. Běluša
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Přes všechny pro-
blémy, které s se-
bou nese „covidová 
doba“, se studen   
kvinty a 1. ročníku le-

tos dočkali vytouženého lyžařského 
kurzu. Ve slohové práci si kvintáni 
na necelý týden v Jeseníkách za-
vzpomínali. Jak to tedy naši studen   
viděli?

Už od lyžařského kurzu v sekun-
dě, který byl zaměřený na běžecké 
lyžování, jsem se nemohla dočkat 
toho „opravdového“ lyžařského 
kurzu. Vzpomínám si, jak mi bylo 
doma vždy kladeno na srdce, že 
vzpomínky z „lyžáku“ si ponesu s se-
bou celý život. A taky že ano!

Den odjezdu začal nega  vními 
výsledky an  genních testů a po-
zi  vní náladou všech účastníků. 
Pozi  vní náladu však po příjezdu 
vystřídaly jiné pocity. Jaké bylo to  ž 
naše překvapení, když jsme se asi 
půl kilometru před cílem dozvěděli, 
že náš autobus už dál nepojede… 

Kousek před námi – v kopci smě-
rem k našemu penzionu – uvízl ve 
sněhu jiný autobus, a proto jsme 

Kvinta a 1.A na horách
museli vyjít kopec pěšky i s našimi 
(někdy hodně objemnými) zavaza-
dly. Po dalším čekání jsme se ko-
nečně dostali na naše pokoje. Večer 
jsme unavení hodno  li hned první 
těžký den v obavách, co přijde dál. 
Naštěs   se o nás postaraly kuchař-
ky. Jídlo bylo dobré – teplá večeře, 

každé ráno pak bohatý švédský stůl 
a oběd s velkou dávkou masa „na 
sílu“.

Další den jsme se rozdělili do 
skupin a pod vedením našich pro-
fesorů jsme se vydali na sjezdovku. 
Po lyžařské premiéře následovala 
obědová pauza a odpoledne jsme 
pokračovali a postupně objevovali 
krásy lyžování. Byla to paráda, moc 
jsme si to užívali. Podobně probíha-

ly další dva dny, během nichž jsme 
se zdokonalovali a pouštěli se ze 
svahů mnohem odvážněji. Ve čtvr-

tek jsme náš program zpestřili vý-
stupem na nejvyšší vrchol Jeseníků 
– Praděd. Někteří z nás vyrazili na 
běžkách,   ostatní šli pěšky. Troš-
ku to klouzalo, pořádně fi čel vítr a 
výhledy z vrcholu do krajiny nám 
pokazila mlha, ale přes všechny 
překážky, které nám příroda připra-
vila, nakonec vše dobře dopadlo.

Ráno v den odjezdu jsme se s 
tamním lyžařským areálem symbo-
licky rozloučili posledními sjezdy, 
posilnili se posledním obědem, za-
balili si věci a připravili se na odjezd 
domů.

Všichni určitě vzpomínáme také 
na společně strávené večery plné 
her a zábavy. Ty byly dalším důvo-
dem, proč se nám domů vůbec ne-
chtělo. Štěs   nám přálo i co se týče 
počasí, které bylo pro tento sport 
přímo ideální. Měli bychom také 
poděkovat všem profesorům, kteří 
lyžařský kurz organizovali i v této 
nelehké době, protože díky nim 
jsme nepřišli o zážitky, na které bu-
deme opravdu vzpomínat celý život.

Vybráno a upraveno z prací
 studentek a studentů kvinty.

Žákovská rada má na naší škole 
velmi dlouhou tradici. Pravidelně 
se v ní setkávají zvolení zástupci 
žáků ze 4. až 9. tříd, přispívají svý-
mi návrhy ke zlepšení chodu školy a 
organizují různé ak  vity, které obo-
hacují školní život. Po období útlumu 
způsobeném koronaviro-
vými opatřeními, kdy fun-
govala spíše ve virtuálním 
prostředí, se do toho žáci 
znovu opřeli a podíleli se na 
realizaci hned tří akci – Po-
nožkového dnu na podporu 
osob s Downovým syndro-
mem, Noci s Andersenem 
a Dnu naruby, který nám 
pomocí převleků zpříjemnil 
1. duben, tedy apríl. Do kon-
ce školního roku je napláno-
váno ještě několik dalších 
akcí – Přehlídka domácích 

Žákovská rada opět v akci
mazlíčků, Olympijský den a Za-
hradní slavnost. Věříme, že se i tyto 
ak  vity vydaří a přispějí k pozi  vní 
atmosféře na naší škole.

Věra Slámová, koordinátorka ŽR
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dne 7. dubna předvedli naši žáci 
svoje dovednos   ve školním kole 
recitační soutěže. Nejlepší z každé 
kategorie následně změřili síly s 
žáky ostatních škol v krajském kole 
nazvaném Já a básnička, které se 
konalo 19. 4. ve Velkém Meziříčí. 
Recitátory hodno  la porota slože-
ná z pedagogů jednotlivých škol, 
předsedkyní komise byla ředitelka 
Městské knihovny Velké Meziříčí. 
Komise hodno  la paměť, přednes a 
náročnost textu. Žáci byli rozděleni 
do 3 kategorií. Z množství žáků bylo 
těžké vybírat, o to víc nás potěšilo, 
že jsme uspěli ve dvou kategoriích. 
Na tře  m místě se umís  l Voj  šek 
Sojka s básní Domov J. V. Sládka (II. 
kategorie) a první místo obsadila 

JÁ A BÁSNIČKA
Bohunka Koloditsová se Skácelovou 
Uspávankou s Popelčiným oříškem 
(III. kategorie). Moc dětem gratulu-
jeme a děkujeme za výbornou re-
prezentaci školy.

Iveta Ostrýžová, 
ZŠ Tyršova 106

Pohádka o Sněhur-
ce a sedmi trpaslí-
cích provázela dě   
celé odpoledne v 
Domaníně na dět-
ském karnevale. Ko-
nal se v sobotu 
2. dubna 2022. 
Ukázky z pohádky, 
veselé písničky, tan-
čení, soutěže, smích 
a nadšení z bohaté 
tomboly, to vše bylo 
náplní krásných od-
poledních chvil. Sto 
dě   si vyzkoušelo své dovednos   při 
soutěžích, které jim trpaslíci připra-
vili a u Sněhurky je vždy čekala slad-
ká odměna za splněný úkol. Hlavní 
cenu v tombole – krásného velkého 
trpaslíka s lucerničkou stylově vyhrá-
la holčička, která přišla na karneval 
v masce Sněhurky. Děkujeme spon-
zorům za přispění do bohaté tombo-

Karneval se Sněhurkou a trpaslíky 
v Domaníně

ly. Doufáme, že jsme udělali dětem 
radost, protože naší odměnou jsou 
rozzářená očka dě   a jejich rodičů.

Už nyní bychom chtěli pozvat 
všechny dě   do Domanína na Pohád-
kový les u Borovinky, který se bude 
konat v neděli 12. června 2022.

Těšíme se na viděnou                
L+L
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Po třech letech jsme se mohli opět 
účastnit oblíbené akce Noc s Ander-
senem, která se konala z pátku 1. 4. 
2022 na sobotu 2. 4. 2022. Nejprve 
se zdálo, že účast nebude velká, ale 
nakonec ve škole usínalo 161 dě   a 
21 dospělých. A jak byla letošní Noc 
s Andersenem zaměřená?

Témat bylo hned několik: výročí 
Josefa Lady, Jaroslava Foglara, Jiří-
ho Trnky, Jana Amose Komenského, 
ale také výročí časopisu Sluníčko, či 
časopisu ABC. Bylo na každé třídě, 
které téma si zvolí, avšak větši-
nově vyhrál Josef Lada. Dě   se o 
autorovi dozvěděly spoustu věcí, 
ať už o jeho dětství, životě, tak 
především o jeho dílech, přečetly 
si ukázky, prohlédly si některé z ilu-
strací a následně vyluš  ly křížovku. 
Vyhladovělé dě   zachránila oče-

NOC S ANDERSENEM
kávaná večeře, kterou každý řešil 
jinak. Někdo objednal pizzu, burger 
nebo kebab, jiní měli občerstvení z 
domu, někdo si dokonce sám uvařil 
v naší školní kuchyňce a ostatní hla-
dovce nakrmily paní kuchařky mi-
lovanými řízky. S plnými bříšky jde 
všechno lépe, a tak se dě   vydaly 
na detek  vní hru, která byla pod 
vedením pana učitele Kůry. Dě   
podle různých indicií hledaly vraha, 
který ublížil nejednomu našemu 
pedagogovi. Po dlouhém bádání 
se naši malí Sherlockové konečně 
dopátrali k vrahovi. O pohyb se 
postarala paní učitelka Servítová, 
která dě   rozhýbala aerobikem a 
zumbou. Street dance si dě   vy-

zkoušely hned poté s Terkou Jan-
dovou, Evčou Kolářovou, Vendy 
a Bárou Proseckými, které k nám 
zavítaly z tanečního clubu Dance 
Style, Bystřice n. P. Dě   si oddechly 
u fotokoutku, kde se setkaly s kuli-
sami Pejska a Kočičky, Malé mořské 
víly, Císaře v nových šatech nebo 
také s Rychlými šípy. Deváté roč-
níky se tradičně chopily stezky od-
vahy, která byla tento rok opravdu 
strašidelná. Není divu, že se dě   po 
ukončení cesty plné strašidel chtěly 
uklidnit různými soutěžemi, o které 
se postarala paní učitelka Solařová. 
Odvážlivci nakonec dostali na pa-
mátku lis  nu, kterou na temných 
chodbách školy podepsali. Připra-

vená byla i diskotéka, kterou si užili 
společně s dětmi i dospěláci. Celý 
večer jsme završili o půlnoci společ-
nou písní Hodina duchů a upalovali 
jsme do pelíšků.

Velké poděkování patří třídním 
i netřídním učitelům, kteří se na 
projektu a organizaci podíleli, také 
vedení školy, které dětem umož-
nilo užít si školu trošku jinak, než 
z výhledu školních lavic a rodičům 
za podporu. V neposlední řadě 
děkujeme tanečnicím za rozpohy-
bování dě   a jídelně Scolarest za 
výbornou večeři.

Budeme se těšit a doufat, že pří-
š   rok se sejdeme již podesáté na 
Noci s Andersenem!

Dominika Blíhalová, 
asistentka pedagoga

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Bystřická rad-
nice v létech 
před covido-

vou pandemií pravidelně organizo-
vala pro pedagogy škol na Bystřicku 
příjemná setkání u příležitos   Dne 
učitelů. Covid na téměř dva roky 
vystavil společenskému životu 
stopku, a proto bylo v letošním roce 
pro většinu učitelů příjemné využít 
možnost ke společnému posezení. 
V polovině dubna Městský úřad v 

Učitelé z Bystřicka s Lukášem Hejlíkem vážně i s humorem

Program

• ukázka techniky

 

dne 28. 5. 2022 od 9 do 15 hodin

Bystřici n. P. společně s VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem zorga-
nizoval Setkání učitelů Bystřicka v 
kulturním sále Domova mládeže. 
A že to nebylo jen o jídle a pi   do-
svědčuje i velice příjemný program 
zajištěný hercem Lukášem Hejlíkem 
a jeho kolegyní. Humorné vystou-
pení nad tématy blízkými právě 
učitelům vyplnilo téměř dvě hodiny 
dopoledního programu. Výborní 
herci své obecenstvo rozhodně 

nezklamali. Po dobrém obědě 
pokračovala zábava společným 
posezením u sklenky vína. Pro 
mnohé učitele jsou tato se-
tkání jedinečnou příležitos   k 
diskuzi nejenom mezi kolegy 
ze stejných škol, ale také mezi 
učiteli mateřských, základních a 
středních škol. Děkujeme Městu 
Bystřice n. P. za příjemný zážitek 
a těšíme se na společné setkání 
zase za rok.                                        -tk-
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Sedmého dubna byla ve dvou pod-
lažích kongresové budovy Kraje Vy-
sočina slavnostně otevřena výstava 
„Zdravé Bystřicko“, připravená Měs-
tem Bystřice nad Pernštejnem, Mi-
kroregionem Bystřicko, Městským 
muzeem Bystřice nad Pernštejnem a 
sportovními organizacemi. Navázala 
tak na tradici, rodící se od roku 2013 
a přerušenou pouze covidovými 
opatřeními, představit vždy po dvou 
letech v krajském městě novinky 
z „odlehlého“ Bystřicka.

Tentokrát výstavě dominuje po-
hyb a sport na Bystřicku, jako ode-
zva na práce 12. dětské umělec-
ké soutěže, které převážně právě 
v pohybu a sportu nacházely opory 
pro naše zdraví. Údaje o sportu na 
Bystřicku, sportovních organizacích 
v Bystřici nad Pernštejnem a spous-
ta fotografi í ze sportovních ak  vit 
Sokola, Orla, SK, ASK, Tenisového 
klubu i HO-lezců, bystřická zařízení 
pro sport, historické muzejní foto-
grafi e i trojrozměrné sportovní ex-
ponáty - to vše dokládá, jak dlouho 
a jak pevně je život na Bystřicku se 
sportem a pohybem spojen a dovo-
zuje, že současné sportovní úspěchy 
bystřických sportovců mají hluboké 
kořeny.

Kromě sportu a pohybu a našich 
programových stálic - tj. prací vy-

tvořených v rámci dětských umělec-
kých soutěží, tentokrát v 11. ročníku 
na téma „Bystřice dříve a dnes“ a 
12. ročníku na téma „Zdravé Bys-
třicko“, ukázek z posledního ročníku 
Bystřického zrcadlení, informací o 
posledních Nositelích tradic Bystřic-
ka, koláři panu Aleši Uherkovi z Ny-
klovic, který pro výstavu poskytl i 
svoje historické nářadí, Smyčcovém 
orchestru N. Kyjovského při ZUŠ Bys-
třice n. P. i o nově schválené tradici 
pekařství s představitelem panem 
Josefem Sedlářem z Věchnova – při-
náší výstava i další témata. 

Především je zde v prvním patře 
výstava připravená Městským mu-
zeem „Bystřice napříč stale  mi“, 
která se již úspěšně představila 
v Senátu parlamentu ČR a v polském 
družebním městě Boguchwale. Cha-
rakteris  cký je pro ni především vý-
běr zajímavých dokumentů a jejich 
precizní zpracování.

Neméně zajímavý je společný pro-
jekt tří vysočinských místních akčních 
skupin Zubří země, Českomoravské 
pomezí a Oslavka s názvem „Vážíme 
si přírodního bohatství – půda, voda, 
les“ zaměřený na osvětovou činnost 
v oblas   ochrany a péče o složky ži-
votního prostředí.

Co dodat na závěr naší stručné 
informace? Snad už jen to, že pestrý 

Poprvé v historii obce Koroužné jsme 
vítali jaro, předkřesťanský lidový zvyk 
vynášení smr   a vítání nového živo-
ta. Myslím, že se nám povedlo udě-
lat pěknou jarní atmosféru a akce se 
zdařila i přes vskutku aprílové počasí. 
Nejprve jsme se sešli před místním 
obecním úřadem, kdysi bývalou ško-
lou, kde už na nás čekala Morana, 
symbol zimy. Vyráběly ji společně 
ženy a dě   z Koroužného pod vede-
ním paní Evy Nováčkové. Místní kni-
hovnice Jiřina Holá, společně s paní 
Ivou Patočkovou představily celou 
akci a vysvětlily, proč jsme se zde 
vlastně sešli. Měly připravené básnič-
ky ke Smrtné neděli a k vynášení Mo-
rany. Víme, že Smrtná neděle se koná 
zpravidla dva týdny před Velikonoce-
mi, ale z technických důvodů jsme se 
museli sejít teprve nyní. Cestou k řece 
Svratce nás přepadl déšť a drobné 
kroupy, ale brali jsme to s humorem. 
Byly to přece poslední pokusy zimy 
nás trochu potrápit. Nicméně dorazili 
jsme na most, zazpívali píseň „Přijde 
jaro, přijde“, zapálili Smrtku, jak se jí 
také lidově říká a hodili ji do řeky. No 
a to už sví  lo sluníčko a počasí bylo 
opravdu jarní. 

Potom se průvod přesunul zpět 
na obecní úřad, kde byla pro dě   i 
dospělé připravená dílnička a také 
občerstvení. Vyrábělo se líto, jenž 
bylo společně s beránkem předáno 
panu starostovi Fran  šku Dospíši-
lovi. A také proběhlo jarní zdobení 
stromu před „obecňákem“. Odchá-
zeli jsme domů příjemně naladěni a 
s dobrým pocitem. S pocitem, že se 
nám první ročník Vítání jara v Korou-

BYSTŘICKO V JIHLAVĚ POPÁTÉ

region Bystřicko plný sportu, pohy-
bu a mírového dění, nezapomíná na 
své družební město v Sumské oblas   
na Ukrajině - Trosťanec, které je ve 

válce. Ve vstupní čás   výstavy je i 
stručné připomenu   realizované 
humanitární pomoci.

-EZ-

Obec Dolní Rožínka vyhlašuje konkurzní řízení 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace

Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 31. 5. 
2022 do 12:00 hodin na adresu: 
Obec Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka 3

Ředitel/ředitelka bude jmenován/jmenována na dobu neurčitou 
s předpokládaným nástupem do funkce od 1. 9. 2022.
Bližší informace o náležitostech přihlášky, včetně požadovaných 
dokladů, jsou uvedeny na úřední desce obce Dolní Rožínka, na 
webových stránkách 
h  p://www.dolni-rozinka.cz/w1/index.php/uredni-deska/ured-
ni-deska/vyhlaseni-konkurzniho-rizeni-pdf/detail, 
příp. na tel. č. 724 181 903 - Zdeněk Horák, starosta. 

V Koroužném přivítali jaro
žném povedl. Kdo chtěl, přišel a byl 
spokojený. Dnes má snad ještě větší 
význam se takto scházet, protože se 
začali lidé v kovidové době odcizo-
vat. Snad už se to všechno bude vra-
cet do normálu a lidé budou k sobě 

mít zase blízko. Tak, jak to na vesnici 
bývávalo. Už se těšíme na příš   rok, 
kdybychom z tohoto starobylého 
zvyku našich předků udělali tradiční 
akci.

Iva Patočková
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V našem okénku Vám přinášíme, již podruhé, rubriku Píši, píšeš, píšeme, ve 
které postupně zveřejňujeme oceněné dětské literární práce z posledního, 
již 12. ročníku dětské umělecké soutěže, která probíhala na přelomu roku 
2021/2022. Téma soutěže ,,Zdravé Bystřicko“ se odvíjelo od situace spojené 
s nákazou COVID-19 a jeho cílem bylo připomenout dětem a žákům důleži-
tost zdravého životního stylu a zdůraznit tak péči o naše zdraví. 

Jako další příspěvek tedy zveřejňujeme dětskou soutěžní literární práci 
z věkové kategorie 6-8 let s názvem ,,Zdravé Bystřicko“ od tehdy osmileté 
Zuzany Beranové ze ZŠ a MŠ Rožná, která v soutěži a dané kategorii obdr-
žela 3. místo. 

Práce není redakčně upravována. 

Začátek dubna je časem žertovné-
ho Apríla. Sluníčko střídá vánice a 
nikdo vlastně neví, co se z jeho leg-
rácek nakonec vyklube. Ani my jsme 
netušili, co výběrem takového data 
ke konání našich akcí vlastně risku-
jeme.  A tak se stalo, že po pečlivé 
přípravě na reprízu silvestrovského 
představení Ať žijí duchové! přišel 
nečekaný šok. Covid si nás našel 
a pár dní před avizovaným datem 
jsme museli akci zrušit. Najít náhrad-
ní termín bylo jako pověstné hledání 
jehly v kupce sena. Ale nebyl by to 
Apríl, aby nás po prudké přeháňce 
neodměnil krásou duhy. Sál Kul-
turního domu v Rožné se nakonec 
zaplnil už v pátek 8. dubna a diváci 
se nechali bavit známou komedií se 
skvělými hity Zdeňka Svěráka a Ja-
roslava Uhlíře v podání dívčí skupiny 

Divoženky, která naše vystoupení 
živě doprovodila. Spokojení nakonec 
byli všichni, štěs   nám přálo a vše se 
podařilo, jak mělo. Zkrátka nepřišli 
ani  , kteří si počkali na následnou 
Oldies party v maskách i bez nich. 
K poslechu a tanci opět zahrála sku-
pina Divoženky. Ve Filmovém kví-
zu poměřilo svoje znalos   z oboru 
dětského fi lmu osm týmů. V souboji 
nakonec těsně zvítězil tým Srdíčka. 
Na parketu se objevilo množství ma-
sek – dámy první republiky, pražský 
Pepík, Barbie, čer  ce, trpaslík s ry-
 řem Brtníkem, fotbalistky nebo 

kapitán Amerika. V konkurenci ma-
sek zvítězil Pavel Sýkora jako Flash.  
Velké poděkování patří panu Fran-
 škovi Macháčkovi, který akce obě-

tavě ozvučil. Vynikající občerstvení 
zajis  la pivnice Peklo.  Za trpělivost 

Silvestrovské EXtrémní Divadlo Rožná

2
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Zdravé Bystřicko
U nás v Rožné je moc hezky. Teče tady hodně potůčků. Je 
v nich čistá voda a žijí tam pstruzi. Jednou jsem dokonce na 
Dvořištích na procházce viděla ledňáčka. Jsou moc vzácní a 
znamená to, že je u nás zdravá příroda. Máme s mamkou hodně 
moc rády zvířátka. Protože žijeme na vesnici, můžeme chovat 
psy a kočky. V akváriu máme rybičky. Maminka měla dřív i 
koně. Jmenovali se Lanka a Kony. Je zde klid a ticho. V noci 
můžeme v klidu spát. Kousek od domu máme kopec Hradisko. 
Chodím tam s babičkou a většinou tam najdu hezké kamínky. 
Je to i hezká procházka. V Rožné se mi nejvíc líbí koupaliště. I 
když mi mamka zakázala skákat ze skokánku, tak stejně ská-
ču. Skluzavka je také moc zábavná. Dědeček pracuje v lese. Ob-
čas tam s ním taky chodím. Je tam čerstvý vzduch, zpívají tam 
ptáčci, chodí tam zajíci a srny. S babičkou tady sbíráme hříbky. 
Aby byl člověk zdravý, měl by se hýbat. Já chodím na mažoret-
ky. Tančíme tam a točíme hůlkou. Kluci vůbec nechápou, jak 
to děláme. Strašně se mi líbí můj kostým na mažoretky. Baví 
mě to tam. Nechtěla bych bydlet někde jinde třeba v Brně nebo 
v Praze. Je tam hodně lidí, jezdí tam spousta aut a svítí tam 
v noci světla. Tady mám spoustu kamarádek a chodím k nim na 
návštěvu a ony chodí k nám. Skáčeme na trampolíně, hrajeme si 
v domečku a houpeme se v houpací síti. Moc si to zde užíváme 
a je to super.

Milá Zuzanko, gratulujeme k obdrženému ocenění v dané kategorii a 
zároveň Ti přejeme mnoho krásných chvil strávených jak v přírodě, tak se 
svými kamarády ve Tvé milované obci. 

Mikroregion Bystřicko

a ochotu chci závěrem poděkovat 
také členům Hradiska – Silvestrov-
ského Extrémního divadla Rožná 
a Šárce, Míše, Ivče a Mar   z kape-

ly Divoženky. A pro příště – místo 
v aprílu vás rádi přivítáme raději 
o masopustu.

          Lenka Novotná

Krásné jarní svátky vyžadují přípravy. 
Dali jsme se do toho a máme hotovo. 
Povídali jsme si o velikonočních zvy-
cích a některé si vyzkoušeli.

Začátkem dubna jsme si ve třídě 
zahráli na šikovné zahradníky a za-
seli společně semínka. Prvně jsme 
si kvě  náče nazdobili ubrouskovou 
technikou, naplnili hlínou, nasypali 
semínka, společně zalili a s napě  m 
čekali na první zazelenání.

Také jsme se naučili několik veli-
konočních koled, abychom si na Veli-
konoční pondělí vysloužili nějakou tu 
odměnu. Četli jsme nejrůznější příbě-
hy, zpívali jarní písničky a vyzdobili si 
naši školičku kuřátky, kraslicemi, za-
jíčky a společně se těšili na úterý 12.4. 
V tento den jsme pro dě   připravili 
projektové dopoledne fi nancované 
z dotačního programu Šablony III. 
Hned z rána za námi přišel pan Josef 
Pokorný. Tentokrát však ne jako sta-
rosta obce Věchnov, ale jako zkušený 
pekař věchnovské pekárny, kde dlou-
hé roky pracoval. Jeho práce s těstem 
byla pro všechny velká podívaná. 
Začali jsme povídáním o surovinách, 
ze kterých těsto vytvoříme a kde je 
vlastně vezmeme. Pokračovali jsme 
názornou ukázkou všech použitých 
ingrediencí. Dě   si je osahaly, ovo-
něly a poté se plni očekávání pus  ly 
do práce. Motaly, tvarovaly, hnětly a 
krou  ly těsto všemi směry. Vytvo-
řily krásné jidáše, mazance a další 
různé tvary. Na závěr si svůj výtvor 
ozdobily mandlemi. A poté už bylo 
na řadě pečení. Vlastnoručně uděla-
né pečivo si dě   odnesly domů spo-
lu s ose  m, vyrobeným kuřátkem a 
velikonočním vajíčkem. Věříme, že 
ozdobily stůl každé mamince.

Myslím, že mohu říci, že tento 
den jsme si užili naplno. Dě   velmi 
chválím za pracovitost, pečlivost a 
krea  vitu, které se meze nekladly. 
Odměnou pro nás dospělé pak byly 
úsměvy na jejich tvářích... I když si 
to mnohdy neuvědomujeme, Veli-
konoce nejsou jen svátky spojené 

s hmotnými věcmi. Ale také svátky 
přátelství a pospolitos  .

Děkuji všem, zúčastněným!

Jana Valová, ředitelka MŠ

 Veselé Velikonoce ve věchnovské školce
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Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem a Karlův Dvůr Bratrušín 

pořádají 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY U KONÍ 
Termíny: 4.-8.7.2022 

  18.-22.7.2022 

  1.-5.8.2022 

Cena: 4000 Kč 

Program: Péče o koně, ježdění na koních 

www.ddmbystrice.webnode.cz   

www.karluv-dvur.cz 

U příležitos   kulatého výročí – 20 
let provozu azylového domu, jsme 
požádali o rozhovor vedoucí sociál-
ní pracovnici Azylového domu Ječ-
mínek Bc. Anetu Musilovou, DiS.

Jak dlouho pracujete na azylovém 
domě ve Žďáru nad Sázavou?

V azylovém domě Ječmínek 
pracuji rok a půl. Jsem zde velice 
spokojená, práce s touto cílovou 
skupinou mě naplňuje. Celkově 
působím v sociálních službách již 
téměř 8 let a musím říct, že v Ječ-
mínku se cí  m potřebná. 
Kolik klientů za tu dobu prošlo 
azylovým domem? Jaká je vlastně 
kapacita azylového domu? 

Za mého působení přibližně 50 
klientů. Většinou se jedná o ma-
minky s dětmi. Občas se objeví i 

Azylový dům Ječmínek - „Pomáháme těm potřebným…“
ta  nek s dětmi nebo těhotná 
žena. Jinak celková kapacita 
azylového domu je 10 pokojů 
a 30 lůžek. 
Naše čtenáře by určitě zajíma-
lo, jak dlouho mohou klien   
využívat sociální službu azylo-
vého domu, kolik za ni pla  ?

Zde bych ráda uvedla, že 
se na nás občas klien   zlobí, 
že musí odejít. To ale není náš 
výmysl nebo naschvál. My se 
musíme řídit zákonem a ten 
je velice striktní. Maximální délka 
pobytu je jeden rok. Klien   u nás 
pla   100 Kč/noc za sebe a 50 Kč/
noc za každé dítě. 
Je vaše práce hodně náročná? 
Setkala jste se někdy třeba s ná-
silím?

Je náročná především psychicky. 

Vyslechnete spoustu pohnutých 
příběhů a osudy klientů. Některé 
dě   se v azylovém domě narodí a 
stráví v něm celé dětství. Těch je 
vám potom líto. Co se týká násilí, 
tak přeci jenom jsme azylový dům 
pro maminky s dětmi, takže je tady 
rela  vně klid, doufám, že to neza-

křiknu. Máme domovní řád a v 
případě, že se klient chová neuc  -
vě k sociálním pracovníkům nebo 
jiným klientům, tak dostane napo-
menu   a opakované napomenu   
znamená ukončení pobytu.
Poslední otázka. Mohou vašemu 
azylovému domu nějak pomoci 
třeba obyvatelé města?

Samozřejmě. Za každou pomoc 
jsme velice vděčni. Přijímáme tr-
vanlivé potraviny, základní hygienu, 
oblečení. Jinak nám samozřejmě 
můžete přispět i penězi. Číslo trans-
parentního účtu je na webu.
Na závěr. Jaké je vaše moto?

Před  m, než mě začneš soudit, 
obuj si moje boty a zkus se v nich do-
stat tak daleko jako já. (R. Wiliams) 
Děkuji za rozhovor.                        

-red-

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022
I. turnus  11. – 15.7.   – výtvarný    1.000 Kč      
     (max. 10 dě  )      
  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
II. turnus   18. – 22.7.  – keramický    1.000 Kč     
 NOVINKA!    (max. 10 dě  )          
  – tanečně pohybový 800 Kč (900 Kč)
 NOVINKA!    (ve spolupráci s DANCE STYLE BYNP)
III. turnus  25. – 29.7.  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
IV. turnus    1. –   5.8.   – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
 V. turnus    8. – 12.8.   – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
VI. turnus  15. – 19.8.  – modelářský    800 Kč (900 Kč)
     (max. 10 dě  , od 9   let)
  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
VII. turnus  22. – 26.8.   – počítačový    800 Kč (900 Kč) 
  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)

Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo 
na telefonu: 606 169 117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

www.ddmbystrice.webnode.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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VZPOMÍNKY

Jubilan  Úmr  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození 2021

Dne 24. května 2022 
uplyne 105 let od narození

pana Josefa PECINY
vesnického učitele ve Zvoli a Lísku,

kapelníka a varhaníka.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Sofi e Altová            03.10.
Hynek Gregor            13.10.
Fran  šek Humpolíček            23.10.
Nicolas Veselý            28.10.
Michal Štěrba            28.10.
Tobiáš Němec            01.11.
Dominika Večeřová            03.11.
Vojtěch Michalik            11.11.
Sára Tlustošová            12.11.
Ondřej Krahulec            14.11.
Tobiáš Beno            15.11.
Anežka Šejnohová            18.11.
Linda Petríková            30.11.
Benjamín Kašuba            01.12.
Maxim Rejzek            05.12.
Kristýna Mašíková            13.12.
Sára Patočková            18.12.
Julie Drápalíková            26.12.

KVĚTEN
Anna Křenková          95 let
Anna Brodecká          92 let

Marie Krejčí          91 let
Danuše Ambrožová          89 let
Fran  šek Bukáček          86 let
Fran  šek Vašek         86 let
Ladislav Fiala          85 let
Jiřina Kardošová          85 let
Kazimír Durczok         85 let
Václav Slaný          80 let
Hana Vandírková          80 let
Milan Bučko          75 let
Jarmila Dostálová          75 let
Ludmila Dudková          75 let
Vojtěch Janda          75 let
Alena Křížová          75 let
Petr Skalník          75 let
Fran  šek Crlík          70 let
Jaroslav Krondráf         70 let
Pavel Sobotka          70 let
Vladimír Tvarůžek          70 let

BŘEZEN
10.3. Naděžda Císařová         54 let
11.3. Emilie Koudelková         61 let

Dne 2. května 2022 vzpomeneme 
první výročí úmr  

pana Václava VINKLERA
z Bystřice.

Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Dne 28. května 2022 
uplyne 10 roků od úmr  

pana Jana HAVLA
z Domanínka

S láskou vzpomíná manželka a dě   s rodinami. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 9. 5. 2022 uplyne 5 let, 
kdy nás opus  l

pan Pavel ADAMOVSKÝ

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 29. května 2022
 uplynou 3 roky od úmr   

paní Stanislavy MUSILOVÉ

S láskou vzpomíná manžel a synové s rodinou. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

S

Měl jsem Vás rád a chtěl jsem žít, přišla nemoc 
a já musel odejít. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 

tak rád měl život a nás. 
Dne 13. května 2022 uplyne rok ode dne, kdy 

nás navždy opus  l náš milovaný manžel, ta  nek, 
dědeček, bratr, švagr, strýc a kamarád

pan Jaroslav VETEŠNÍK z Olešné.

Stále vzpomínají manželka, 
synové s rodinami a sestra s rodinou. 

Dne 26. 5. 2022 uplyne již 1 rok,
kdy nás opus  la 

naše milovaná maminka, 
paní Libuše MARKOVÁ
z Bystřice nad Pernštejnem.

Za  chou vzpomínku všem, kdo jste ji znali 
a měli rádi, děkují dcery Liba a Jarka 

a syn Jiří s rodinami.

Dne 29. 5. 2022 uplynou 4 roky,
kdy nás nečekaně opus  l milovaný

manžel, ta  nek a dědeček
pan Václav STÁREK

Navždy s láskou vzpomínají manželka Marie, 
Lojzík a dcery s rodinami.

N

Dne 30. 4. 2022 jsme si připomněli
16. výročí, co nás opus  la

manželka, maminka a babička
paní Jarmila MĚSÍCOVÁ
z Bystřice nad Pernštejnem.

Vzpomínají manžel a dcera s rodinou. 

 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234. 
 VYKOUPÍME Váš vůz za nejlepší cenu. Volejte 705 124 123.
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
 KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek v Bystřici a okolí (po Tišnov). 

Bez RK, rychlé jednání, tel.: 775 557 714, e-mail:  mar  nek.j2@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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STAREDO s.r.o.
Stavební fi rma působící v okolí Nového Města na Moravě

Přijme pracovníky do dělnických profesí /zedník, tesař, obkladač,
pomocný dělník /. Mladé lidi zaučíme.

Přijme pracovníka do technické profese /stavební mistr,
asistent stavbyvedoucího/.

Nástup možný dohodou. Nabízíme dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefi ty, možnost odborného růstu.

Nástup dohodou.
Zájemci zašlete, prosím, kontakt a případně životopis e-mailem.

kutra@staredo.cz                                                telefon: 724 143 323

 
 

 přijmou  

brigádnice  
na období červenec – srpen 2022 

(4 termíny po 11 dnech) 
 
 
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
tel. 566 551 500 nebo mail kekrt@ts-bystrice.cz . 

OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o. 
Test na stanovení vyšetření   

pro  látek Covid -19
Tukový metabolismus-HDL,   

LDL a celkový cholesterol
Zánět-C-REAKTIVNÍ PROTEIN
Anémie-celkové železo, Feri  n, 
     krevní obraz

Těhotenský test-HCG
Diabetes-glukóza, glykovaný 
 hemoglobin
Dále vyšetření: krevní skupiny,
jaterních testů,vitamínu D, funkce 
ledvin, š  tné žlázy, prostaty.
Drogy v moči, alergie a další…

Akreditovaná laboratoř nabízí širokou škálu vyšetření i v režimu pro samoplátce.

Aktuální ceník včetně dalších vyšetření z nabídky laboratoře 
naleznete na webových stránkách  nebo na tel. čísle: 604 725 502.

OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o. 
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

INZERCE

96.5 FM | R-VYSOC

Vyhrajte dárek 
přímo ve vysílání

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

řidiče nákladního automobilu 
Požadujeme: 
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz 
-    zkušenosti s řízením nákladního automobilu 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

zedníka 
Požadujeme: 
- praxe min. 2 roky, zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství výhodou 
-    řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou, není podmínka 
- samostatnost  a spolehlivost, zodpovědný přístup k práci 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
- přesčasová práce spíše výjimkou 
- jistotu práce u stabilní firmy 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
 
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
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566 590 825
Wera Werk s.r.o.

Nádražní 1403

Bystřice nad Pernštejnem

E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz

Volné výrobní pozice:

Pojď pracovat
k nám!

Pracovník montáže a balení (práce na 1 nebo 2 směny)

Údržbář – mechanik (práce na 2 směny)

Galvanizer (práce na 3 směny)

Pracovnice do výroby (práce na 3 směny)

Skladník (práce na 1 nebo 2 směny)

Seřizovač CNC strojů (práce na 3 směny)

Seřizovač vstřikolisů (práce na 3 směny)

Volné administrativní pozice:

Vedoucí oddělení údržby
Mistr povrchových úprav

NABÍZÍME
PRÁCI I PRO
UKRAJINSKÉ

ŽENY!
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