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Výsledek hlasování v anketě
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Do konce ledna 2020 bylo možné hlasovat pro jednu ze tři variant parcipa vního rozpočtu. Jednalo se o oplocený psí výběh s překážkami,
lavičkami a odpadkovými koši, o chodník na ulici Větrné po křižovatku
k silnici č. 19 a opravy cest na Sídliš I (za kotelnou mezi garážemi). Hlasovat jste mohli online z městského webu nebo vyplněnými dotazníky,
které jste mohli odevzdat na MěÚ, v knihovně a turis ckém informačním
centru. Na internetu hlasovalo 233 osob a 45 anketních lístků bylo odevzdáno osobně. Po sečtení všech hlasů získala nejvíce varianta opravy
cest na Sídliš I. Pro tento rok byla pro par cipa vní rozpočet stanovena
částka 400 000 Kč.
-red-

Lesní stezka na kopci Hora
V letošním roce máme v rozpočtu
vyčleněné peníze na projekt „Kozí
stezka“, který je pracovním názvem
pro lesní stezku na kopci Hora. To je
právě kopec u bystřické sjezdovky,
který se pyšní velkým převýšením.
Možná právě proto název „Kozí stezka“, protože svou náročnos bude
připomínat stezku pro horské kozy.
Projekt vzniká ve spolupráci
s místní akční skupinou (MAS) Zubří země, která má za úkol v našem
regionu propojovat podnikatelský,
veřejný a neziskový sektor.

Životní podmínky 2020

Lesní stezka na kopci Hora by
měla začínat nad výle štěm pod
Horou, kopírovat zdejší lom a její
ukončení bude netradičním prvkem
z odolného tvrdého dřeva v podobě
pobytových stupňů. Stezka bude
skutečně náročným výstupem, kde
budeme zdolávat vysoké převýšení. Nad lomem by měla vzniknout
vyhlídka, která při plánovaném odlesnění, otevře pohled na bystřický
kostel a Bystřici. Vše doplní edukavní prvky. Stezka tak bude plnit
i učební charakter.
(Pokračování na str. 5)

výběrové šetření v domácnostech

Český sta s cký úřad organizuje
v roce 2020 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní sta s cké
službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o
životních podmínkách domácnos
v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“ (EU-SILC),
které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem
je získat data pro výpočet ukazate-

lů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnos byly do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době
od 1. února do 24. května 2020
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
(Pokračování na str. 4)

PLES MĚSTA BYSTŘICE

Příchod k lomu u výle ště

HOLIDAY WORLD a REGION WORLD

Letošní ples Města Bystřice nad Pernštejnem a kulturního domu se
konal 15. února ve velkém sále kulturního domu. Celým večerem opět
bravurně provázel Petr Holík a o hudební doprovod se postarala skupina Dreams Moravský Krumlov. Hosty letošního plesu byli zpěvačka Tereza
Mašková a Josef Vágner. Este ckým zážitkem bylo předtančení Rock and
Roll clubu Elvis Jihlava a Dance style Petry Novákové. Stalo se již tradicí, že
se na plese vyhlašují sportovci a osobnos města 2019. Stručné medailonky oceněných si můžete přečíst na straně 7.

Město Bystřice nad Pernštejnem
se zúčastnilo od 13. – 16. 2. mezinárodního veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD a REGION WORLD
v Praze. Svoji prezentaci město spojilo s agenturou VysočinaTourism, která měla pro tento a následující veletrhy zbrusu nový stánek. Společně
jsme se prezentovali s dalšími městy
jako např. Velké Meziříčí, Jihlava,
Telč nebo Jemnice. Tématem letošního roku je „Vysočina sklářská“, ke
kterému byla vydána nová brožura.
Právě ona získala 3. místo společně
s Kalendářem akcí na Vysočině 2020
v kategorii nejzajímavější propagační
materiál. Od poloviny března budou
tyto materiály k rozebrání také u nás
na TIC.
-redHistorická

BystĒice nad Pernštejnem
jak ji neznáte!

Turis cké informační
centrum Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, že od
1. března bude stolní kalendář Historická Bystřice nad
Pernštejnem 2020 slevněn
na 30 Kč.
-red-
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE BŘEZEN DUBEN 2020
ĂƚƵŵ

EĄǌĞǀĂŬĐĞ

ϭ͘Ϯ͘ʹϭ͘ϰ͘ sǉƐƚĂǀĂKDKs d^<|DK/D
ϭϳ͘Ϯ͘ʹϯϬ͘
ϯ͘
ϮϬ͘Ϯ͘ʹϯϭ͘ϯ͘
ϱ͘ϯ͘
ϱ͘Ͳϴ͘ϯ͘
ϱ͘Ͳϴ͘ϯ͘
ϲ͘ϯ͘

sǉƐƚĂǀĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝş/y͘ƌŽēŶşŬƵƌĐĂĚůĞŶşĂďǇƐƚƎŝĐŬĠŚŽ
ĨŽƚŽŬůƵďƵ
sǉƐƚĂǀĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝş:ŝƎşŚŽ,ƵĚĐĞ
hϯsʹƉƎĞĚŶĄƓŬĂ͗ŽďŶŽǀĂŽŬƌĂƐŶĠǌĂŚƌĂĚǇƉŽĚ
ŚƌĂĚĞŵWĞƌŶƓƚĞũŶ͖ϭϯ͗ϬϬ
^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽŽŬŽůĂEŽǀĄsĞƐ
^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽdĂƚƌĂŶDůĂĚĢũŽǀ
ŝǀĂĚůŽʹsƓĞƉƌŽĨŝƌŵƵ͖ϭϵ͗ϬϬ

ϲ͘ʹϴ͘ϯ͘

sǉƐƚĂǀĂƚƌŽĨĞũşǌǀĢƎĞƵůŽǀĞŶĠǀƌ͘ϮϬϭϵ͖ϴ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬ

ϳ͘ϯ͘
ϳ͘ϯ͘

ŝŵŶşůŝŐĂŵůĂĚƓşĐŚǎĄŬƽ
DĂƓŬĂƌŶşƉůĞƐŵƵǌĞĂ͖ϮϬ͗ϬϬ

ϴ͘ϯ͘
ϭϭ͘ϯ͘

dƵƌŶĂũǀĞǀŽůĞũďĂůƵ
^ĞƚŬĄŶşŬƎĞƐƛĂŶƐŬǉĐŚƐĞŶŝŽƌƽ͖ϭϯ͗ϬϬ

ϭϮ͘ʹϭϱ͘ϯ͘
ϭϮ͘ʹϭϱ͘ϯ͘
ϭϰ͘ϯ͘
ϭϰ͘ϯ͘
ϭϰ͘ϯ͘
ϭϱ͘ϯ͘
ϭϱ͘ϯ͘
ϭϳ͘ϯ͘
ϭϳ͘ϯ͘
ϭϴ͘ϯ͘

Ϯϴ͘ϯ͘
Ϯϴ͘ͲϮϵ͘ϯ͘
Ϯϵ͘ϯ͘
ϯϬ͘ϯ͘

KƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌ
DĢƐƚŽǇƐƚƎŝĐĞŶĂĚWĞƌŶ͘Ă
DŝŬƌŽƌĞŐŝŽŶǇƐƚƎŝĐŬŽ

DĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵŶW

<hDad͕DĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵŶW

&ƌĂŶƋƵĞǌĂĂĨĠŶW

&ƌĂŶƋƵĞǌĂĂĨĠǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

ĂƐĞĚĂĐşŵşƐƚŶŽƐƚDĢj

DĢjǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^ŽŬŽůEŽǀĄsĞƐ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
dĂƚƌĂŶDůĂĚĢũŽǀ
sĞůŬǉƐĄů<ŶW
<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
^Ąů,ĂƐŝēƐŬĠƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ D:ʹKŬƌĞƐŶşŵǇƐůŝǀĞĐŬǉƐƉŽůĞŬ
ǀĞěĄƎĞŶ͘^͘
ěĄƌŶ͘^͘
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
DĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵŶW
DĢƐƚƐŬĠŵƵǌĞƵŵŶW
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
KƌůŽǀŶĂŶW

DŝƌŽƐůĂǀ&ĞůĐŵĂŶ
:ĞĚŶŽƚĂKƌĞů

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
sĞůŬǉƐĄů<ŶW
<sşƌ

^ŽŬŽůƌŶŽǀŝĐĞ
ŽŵŝŶŝŬ<ƎŝǀĄŶĞŬ
d:^ŽŬŽůǇƐƚƎŝĐĞ
<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
ĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽŽďĐĞsşƌ

<ĂůĞēşŶ

KďĞĐĂůĞēşŶ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
sĞůŬǉƐĄů<ŶW
DĂůǉƐĄů<ŶW
sĞůŬǉƐĄů<ŶW

KƌĞůEŽǀĠDĢƐƚŽŶ͘D͘
<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
WŽĚŶĄũĞŵ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
ĂƐĞĚĂĐşŵşƐƚŶŽƐƚDĢj

sĞůŬǉƐĄů<ŶW

^ǀƌĂƚŬĂƌŶŽ
DĢjǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
KĐŚŽƚŶŝĐŬǉĚŝǀĂĚĞůŶşƐŽƵďŽƌ
sşƎŝŶĂ
<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

dƵƌŶĂũǀĞǀŽůĞũďĂůƵ
dƌĂĚŝĐĞ͕ēĞƉŝĐĞ͕ƚƌƵŚůŝĐĞͬƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşƉƌŽƓŬŽůǇ͖ϭϬ͗ϬϬ
DŝĐŚĂůŽǀŝŵĂǌůşēĐŝʹǌĄďĂǀŶǉƉŽƎĂĚƉƌŽĚĢƚŝ͖ϭϳ͗ϬϬ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
sĞůŬǉƐĄů<ŶW
sĞůŬǉƐĄů<ŶW

DŝƌŽƐůĂǀ&ĞůĐŵĂŶ
<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
WŽĚŶĄũĞŵ

>ŝŐĂsǇƐŽēŝŶǇǀĞĨůŽƌďĂůƵʹŵůĂĚƓşǎĄĐŝϯнϭ
^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĂƚƵƌŶĂũĞʹ^<^ůĄǀŝĂWƌĂŚĂ
WƎĞĚŶĄƓŬĂʹĄŵĞĐŬĠŬŶŝŚŽǀŶǇŶĂDŽƌĂǀĢ͖ϭϴ͗ϬϬ
<ŽŶĐĞƌƚʹWĂǀĞůŽďĞƓĂdŽŵĄƓ<ŽƚƌďĂ͖ϭϵ͗ϬϬ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
KƌůŽǀŶĂŶW
sĞůŬǉƐĄů<ŶW

^<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W
^<^ůĄǀŝĂWƌĂŚĂ
WŽ^ƉŽůĞŬ
<ƵůƚƵƌŶşĚƽŵǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘

DƵǌĞƵŵŶW

^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽ^ŽŬŽůĂƌŶŽǀŝĐĞ
^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşǀĞĨŽƚďĂůƵ
WǇǎĂŵĄŬʹƚƵƌŶĂũǀĞǀŽůĞũďĂůƵ
sŝŶĂƎƐŬǉƉůĞƐ͕ŚƌĂũĞƵďĞƌƐŬĄƓĞƐƚŬĂ͖ϮϬ͗ϬϬ
ϮϮ͘ŵĂƓŬĂƌŶşƉůĞƐ͖ϮϬ͗ϬϬ
WƎĞĚŶĄƓŬĂƉƌŽĨ͘WŚƌ͘:ĂŶĂ^ŽŬŽůĂʹƉĞŶşǌĞ͕
ƐǀŽďŽĚĂ͕ƉƌĄǀŽ͕ŵƌĂǀŶŽƐƚ͖ϭϱ͗ϬϬ
dƵƌŶĂũǀĞĨůŽƌďĂůƵ
<ŝŶŽʹĂŶŝŵŽǀĂŶĠƉŽŚĄĚŬǇ͖ϭϬ͗ϬϬ
<W,ʹŶƐĞŵďůĞůǲĂƉƌĠƐŵŝĚŝ͖ϭϵ͗ϬϬ
ŝǀĂĚůŽƉƌŽƓŬŽůǇʹWƎĞůĞƚŶĂĚŬƵŬĂēēşŵŚŶşǌĚĞŵ

ϭϴ͘ʹϮϮ͘ϯ͘ ^ŽƵƐƚƎĞĚĢŶşĨŽƚďĂůŝƐƚƽ^ǀƌĂƚŬĂƌŶŽ
ϭϵ͘ϯ͘
hϯsʹƉƎĞĚŶĄƓŬĂ͗dƌĠŶŽǀĄŶşƉĂŵĢƚŝ͖ϭϯ͗ϬϬ
Ϯϭ͘ϯ͘
ŝǀĂĚĞůŶşƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşƐŽƵďŽƌƵsşƎŝŶĂͲ͕͕sƓĞƉƌŽ
ĨŝƌŵƵ͖͞ϭϴ͗ϬϬ
ϮϮ͘ϯ͘
<ŝŶŽŬĂǀĄƌŶĂʹ^ŶĢǎŶǉŬůƵŬ͖ϭϱ͗ϬϬ
ϮϮ͘ϯ͘
Ϯϰ͘ϯ͘
Ϯϳ͘ϯ͘

DşƐƚŽ
EĞŵŽĐŶŝĐĞDŝůŽƐƌĚŶǉĐŚ
ďƌĂƚƎşǀƌŶĢ

<ZŽǎŶĄ

Ϯ͘ϰ͘

hϯsʹƉƎĞĚŶĄƓŬĂ͗sĞůŝŬŽŶŽēŶşĂƌĂŶǎŵĄ͖ϵ͗ϯϬ

ϭϴ͘ϰ͘

WŽĐŚŽĚͣDĞŵŽƌŝĄů:ŝƌŬǇ^ƚƎşůŬĂ͖͞ϭϬ͗ϬϬʹϭϳ͗ϬϬ

^ǀƌĂƚĞĐŬŽƵŚŽƌŶĂƚŝŶŽƵ
ŬƌŽǌŚůĞĚŶĢ,ŽƌŶşůĞƐ

DĢjǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
sēĞůĂʹǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉ
ŬůƵďƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇ
^<ǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W
KďĞĐŽůŶşZŽǎşŶŬĂ
^ŬĂƐĂE
WƌŽƐƚŽƌǇad'D
ĚĞŶǇƐƚƎŝĐĞŶ͘W͘
<d:ŝƎşŚŽ'ƵƚŚĂʹ:ĂƌŬŽǀƐŬĠŚŽ
WŽůŝēŬĂ

ϯ͘ϰ͘

sĞůŝŬŽŶŽēŶşƉƌŽĚĞũŶşǀǉƐƚĂǀĂ͖ϴ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬ

W^

ϰ͘ϰ͘
ϰ͘ϰ͘
ϰ͘ϰ͘
ϴ͘ϰ͘
ϭϬ͘ʹϭϮ͘ϰ͘

>ŝŐĂsǇƐŽēŝŶǇǀĞĨůŽƌďĂůƵͲĞůĠǀŽǀĠ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşũĂƌŵĂƌŬ͖ϵ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬ
//͘sĞůŝŬŽŶŽēŶşƚƌŚǇƉŽĚWĞƌŶƓƚĞũŶĞŵ͖ϭϬ͗ϬϬ

^ƉŽƌƚŽǀŶşŚĂůĂ
<ŽůŶşZŽǎşŶŬĂ
EĞĚǀĢĚŝĐĞ
ad'D
ĚĞŶŶW

Ϯϱ͘ϰ͘

WŽĐŚŽĚͣĂŬƌĄƐĂŵŝEĞĚǀĢĚŝĐĞ͖͞ϳ͗ϰϱʹϭϴ͗ϯϬ

KŬŽůşEĞĚǀĢĚŝĐĞ

<dEĞĚǀĢĚŝĐĞ

sĞůŝŬŽŶŽēŶşũĂƌŵĂƌŬad'D͖ϭϯ͗ϬϬ
^ǀĢƚŽǀĠsĞůŝŬŽŶŽĐĞŶĂĚĞŶƵ͖ϵ͗ϯϬʹϭϴ͗ϬϬ

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

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
NA BYSTŘICKU
<ƌĄƐŶĠĂĚĂůĞŬĠǀǉŚůĞĚǇŶĂǀĄƐēĞŬĂũşŶĂǇƐƚƎŝĐŬƵ͘ĂƐƚŽǌŵşƐƚǀŽůŶĢ
ǀƉƎşƌŽĚĢ͕ŶĂƉƎ͘ǌ<ƎŝǎŶŝĐĞƵƌĂƚƌƵƓşŶĂ͕ǌĞƐŝůŶŝēŬǇŶĂĚDŝůĂƐşŶĞŵēŝǌŬſƚǇ
EĂ:ĞĚůŝ͕ŽĚŬƵĚǀŝĚşŵĞƵĐŚƚƽǀŬŽƉĞĐĂĚĄůĞĚŽĞĐŚ͕ǀǉũŝŵĞēŶĢŝ<ƌŬŽͲ
ŶŽƓĞ͘ĂďǇůſŶƵƵ>şƐŬŽǀĐĞũĞǀŝĚĢƚēĄƐƚƌŶĂ͕ŽĚ<ŽǌůŽǀĂēŝ<ŽǀĄƎŽǀĠƐĞ
ŬŽĐŚĄŵĞǀǉŚůĞĚǇĚŽƷĚŽůş^ǀƌĂƚŬǇ͕ǌĞƐŝůŶŝĐĞƐƉŽũƵũşĐşŽůŶşZŽǎşŶŬƵĂŽůŶş
>ŽƵēŬǇƐĞůǌĞƐƚƎşĚĂǀĢƚĢƓŝƚǀǉŚůĞĚĞŵǀƉƌĂǀŽĚŽƷĚŽůş>ŽƵēŬǇēŝǀůĞǀŽĚŽ
ƷĚŽůş^ǀƌĂƚŬǇĂǎŬƚĂũƵƉůŶĠ^ǉŬŽƎŝ͘ƉƌŽēƐĞƎşŬĄͣŶĞďĞƐŬĄƐŝůŶŝĐĞ͞ŬŽŵƵͲ
ŶŝŬĂĐŝŵĞǌŝ^ƵůŬŽǀĐĞŵĂEǇŬůŽǀŝĐĞŵŝ͍KĚƉŽǀĢěũĞũĞĚŶŽǌŶĂēŶĄ͕ďƵĚĞƚĞ
ƚĂŵŵĄůĞŵǀŶĞďŝ͙
<ƌĄƐŶǉǀǉŚůĞĚƐĞũĞƓƚĢƵŵŽĐŸƵũĞǌŵşƐƚŬǀǇŚůşĚŬĄŵƉƎŝǌƉƽƐŽďĞŶǉĐŚ͘:ĚĞ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵŽƌŽǌŚůĞĚŶǇ͕ĂůĞŝŚƌĂĚŶşǌƎşĐĞŶŝŶǇĂǀǇŚůşĚŬŽǀĠƐŬĄůǇ͘

ϯ had:E
,ƌĂĚ͕ŶĂǌǉǀĂŶǉůĂƟŶƐŬǇ>ĂƉŝƐͲ<ĄŵĞŶ͕ďǇůǀǇƐƚĂǀĢŶŐŽƟĐŬǇǌƎĞũŵĢĂǎǀĞ
ϭϰ͘ƐƚŽůĞơ͘ŽĚŶĞƓŬĂƐĞĚŽĐŚŽǀĂůǌďǇƚĞŬƉĂůĄĐĞƐĞēƚǇƎŵŝŬůĞŶƵƚǉŵŝŵşƐƚͲ
ŶŽƐƚŵŝĂēĄƐƚǀƐƚƵƉŶşǀĢǎĞ͕ŬũĞũşǎďƌĄŶĢǀĞĚůƉĂĚĂĐşŵŽƐƚ͘ĞǌƎşĐĞŶŝŶǇũĞ
ǀŝĚĢƚƐŵĢƌĞŵ:s^ǉŬŽƎ͕ũŝǎŶĢĂǎƚĠŵĢƎŬƌŶƵ͕ƐŵĢƌĞŵ:<ƎŝǎĂŶŽǀƐŬŽĂŶĂ
^WŽŚůĞĚĞĐŬĄƐŬĄůĂŝŽŬŽůş^ƚƵĚŶŝĐ͘

ϱ ,Z 1^dK><
,ƌĂďĢĐş ƐƚŽůĞŬ ;ϰϲϬ ŵ Ŷ͘ŵ͘Ϳ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ƷĚŽůş ^ǀƌĂƚŬǇ ƉŽĚ sşƌĞŵ
ƵǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐşŶĄĚƌǎĞŶĂůĞǀĠŵďƎĞŚƵŶĂĚŵŽŚƵƚŶǉŵŵĞĂŶĚƌĞŵƎĞŬǇ͘
sŶĄƌĂǌŽǀĠŵďƎĞŚƵƐĞǀǇƚǀŽƎŝůŽĐĞůĠƐŬĂůŶşĚĞĮůĠƐĞƐŬĂůŶşŵŝŚƎďşƚŬǇ͕
ǎůĂďǇ Ă ƐƵƚĢŵŝ͘ EĂ ǀǇŚůşĚŬƵ ǀĞĚůĂ ŬĚǇƐŝ ǌŶĂēĞŶĄ ĐĞƐƚĂ͕ ŶǇŶş ũĞ ĚŽƐƚ
ŽďơǎŶĠũŝŶĂũşƚ͘EĞũůĠƉĞũĞƐĞũşƚǌĞƐŝůŶŝēŬǇŽůĞƓşŶͲsĢƐơŶĞŬƉƎĞƐůŽƵŬƵ
ĚŽůƽŬůĞƐşŬƵ͘KĚŵĢŶŽƵďƵĚĞŶĄĚŚĞƌŶǉǀǉŚůĞĚĚŽƷĚŽůş^ǀƌĂƚŬǇŶĂŶĄĚƌǎ
sşƌ // ŝ ŶĂ ƉƌŽƚĢũƓş ǌƎşĐĞŶŝŶƵ WǇƓŽůĐĞ͘ :Ğ ƚƵ ŬůŝĚ Ă ĚŝǀŽŬĄ ŶĞƉŽƌƵƓĞŶĄ
ƉƎşƌŽĚĂ͘
,ƌĂďĢ&ƌĂŶƟƓĞŬŽƵĚĞŶŚŽǀĞͲ,ŽŶƌŝĐŚƐǌ<ƵŶƓƚĄƚƵǌĚĞǀƌ͘ϭϵϬϯŶĞͲ
ĐŚĂů ŶĂ ƉƌŽƐďƵ &ƌĂŶƟƓŬĂ aƛĂƐƚŶĠŚŽ ƉŽƐƚĂǀŝƚ ǌĂƐƚƎĞƓĞŶŽƵ ƚƌĄŵŽǀŽƵ
ƌŽǌŚůĞĚŶƵ͕ŶĂǀƌĐŚŽůƵďǇůƐƚƽůƐŵĂƉŽƵĂƓŝƉŬŽƵ͕ŬƚĞƌĄƐĞĚĂůĂŶĂƚŽēŝƚ
ŶĂƌƽǌŶĄŵşƐƚĂǀƚĞƌĠŶƵ͘ZŽǌŚůĞĚŶĢƐĞƎşŬĂůŽ,ƌĂďĢĐşƐƚŽůĞŬĂŶĄǌĞǀƉŽ
ũĞũşŵƌŽǌƉĂĚŶƵơǀƌŽĐĞϭϵϯϬƉƎĞƓĞůŶĂƐŬĄůƵ͘ZŽǌŚůĞĚŶƵƵǎǌĂĐŚǇƟů:ĂŶ
ǀĂŶŐĞůŝƐƚĂEĞēĂƐǀĞƐǀĠŵƉƌƽǀŽĚĐŝWĞƌŶƓƚǉŶĂƉŽƎşēş^ǀƌĂƚŬǇǌdŝƓŶŽͲ
ǀĂŬƵƉƌĂŵĞŶƽŵ;ϭϵϬϯͿ͙͗ͣǀǇƐŽŬĄǀşǎŬĂ͕ƐǀǉŵƚǀĂƌĞŵŶĄŵŚĂƐŝēƐŬĠ
ůĞǌŝƓƚĢƉƎŝƉŽŵşŶĂũşĐş͙͘͞

Sňatky
ÚNOR 2020
22. 2. Andrea Horníčková
Michal Takáč
Narození
3. 12. Eliška Kolbabová
20. 12. Kris na Di richová
24. 12. Victorie Ella Kokyová
27. 12. Mar n Brázda
29. 12. Jindřich Kaštánek
5. 1. Matěj Dvořák
6. 1. Adam Pavlů
9. 1. Mar n Rudoš
Jubilan
BŘEZEN 2020
Květuše Jacková
89 let
Daniela Cinková
88 let
Paraska Vavrincová
88 let
Marta Pavlovičová
87 let
Alois Trávníček
87 let
Josef Doležal
86 let
Julie Bartošová
80 let
Zdeněk Heger
75 let
Josefa Houdková
75 let
Jaroslava Nováková
75 let
Jarmila Míčková
75 let
Jiří Daňhel
75 let
Miroslav Ťupa
75 let
Karel Kašpar
70 let
Úmr
23. 12. 2019 Petra Šafářová 73 let
LEDEN 2020
8. 1. Jarmila Janoušková 76 let
8. 1. Stanislav Vašíček
78 let
30. 1. Josef Čech
91 let

VZPOMÍNKA
Dne 13. března 2020
to bude rok,
co nás opus l otec a dědeček
pan Fran šek HOLEMÝ.

Vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 28. 2. 2020 uplynulo
5 let od úmr paní

Josefy HAVELKOVÉ
a 9. 4. 2020 uplyne
8 let od úmr

NOVÁ BROŽURKA O BYSTŘICKU
Turis cké informační centrum vydalo novou brožuru
Vyhlídková místa na Bystřicku (text H. Jurman, graﬁka J.
Soukopová), kterou si můžete zdarma vyzvednout přímo
na TIC. Rozpracováno máme
několik dalších brožurek a turis ckých novinek, o kterých
Vás budeme opět informovat.
-red-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Antonína HAVELKY.
ϵ <DE/WDdE1<ZKh<p
<ŽƉĞĐ<ĂŵĞŶŝĐĞ;ϳϴϬŵŶ͘ŵ͘ͿƉŽƐŬǇƚƵũĞŶĄĚŚĞƌŶĠǀǉŚůĞĚǇŶĂƐƚƌĄŶĢ͕
ƌĞŵşǌŬǇŝůĞƐǇEŽǀŽŵĢƐƚƐŬĂ͕ŶĂƉĂŶŽƌĂŵĂƷĚŽůşƎĞŬǇ^ǀƌĂƚŬǇĂǀƉƎşƉĂĚĢ
ĚŽďƌĠǀŝĚŝƚĞůŶŽƐƟŝŶĂKƌůŝĐŬĠŚŽƌǇĂ:ĞƐĞŶşŬǇ͘sŶĞĚĂůĞŬĠŵ:ŝŵƌĂŵŽͲ
ǀĢƐĞŶĂƌŽĚŝů:ĂŶ<ĂƌĂĮĄƚ;ϭϴϰϲʹϭϵϮϵͿ͕ĂƵƚŽƌŶĞũēƚĞŶĢũƓşĚĢƚƐŬĠŬŶşǎŬǇ
ƌŽƵēĐŝ͘ ƟƚĞůĠ ũĞŚŽ ĚşůĂ ǀ ēĞůĞ Ɛ ǀǉǌŶĂŵŶǉŵ ŽƌŶŝƚŽůŽŐĞŵ ĚŽĐ͘ ZEƌ͘
<ĂƌůĞŵ,ƵĚĐĞŵ;ϭϵϮϳʹϭϵϭϳͿƉŽƐƚĂǀŝůŝǌŬĂŵĞŶƽƉŽŵŶşŬŶĂŬŽƉĐŝ<ĂŵĞͲ
ŶŝĐĞǀƌŽĐĞϮϬϬϳ͘sƌŽĐĞϮϬϭϵƉƎŝƉƌĂǀŝůŝƉƌŽũĞŬƚŶĂũĞŚŽĚĂůƓşǌĚŽŬŽŶĂůĞŶş͘

ϭϭ sz,>1<ͣDZ/>h͞
DŝŵŽƎĄĚŶĄǀǇŚůşĚŬĂŶĂŚƌĂĚWĞƌŶƓƚĞũŶůĞǎşŶĂǎůƵƚĠƚƵƌŝƐƟĐŬĠǌŶĂēͲ
ĐĞǌŚƌĂĚƵĚŽsĢǎŶĠ͘^ĞũşƚƐĞƐĞŵĚĄƉŽŚŽĚůŶĢŝǌĞ^ŵƌēŬƵ͘:ĂŬŽƉƌǀŶş
ƚƵŶĞĐŚĂůƉŽƐƚĂǀŝƚƉƽǀŽĚŶşĂůƚĄŶŚƌĂďĢsůĂĚŝŵşƌDŝƚƌŽǀƐŬǉĂƉŽũŵĞͲ
ŶŽǀĂůũĞũƉŽƐǀĠĚƌƵŚĠŵĂŶǎĞůĐĞDĂƌŝŝ;ƐŸĂƚĞŬϭϴϵϱͿ͘WƌǀŶşŽƉƌĂǀƵ
ƉƌŽǀĞĚůŵŝƐƚƌƚĞƐĂƎƐŬǉ:ŽƐĞĨDşēĞŬǌĞ^ŵƌēŬƵŶĢŬĚǇǌĂēĄƚŬĞŵϯϬ͘ůĞƚ
ϮϬ͘ƐƚŽůĞơ͘DşƐƚŽƐĞƐƚĂůŽĐşůĞŵƚƵƌŝƐƚƽ͕ǀǉůĞƚŶşŬƽĂŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽŚƌĂͲ
ĚƵ͘ůƚĄŶƉŽƐƚƵƉŶĢĐŚĄƚƌĂů͕ŬŽŶĐĞŵϮϬ͘ƐƚŽůĞơǌĚĞďǇůǇƵǎũĞŶǌďǇƚŬǇ
ĚƎĞǀĢŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘ s ƌŽĐĞ ϮϬϬϬ ƉŽƐƚĂǀŝůŝ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ >ĞƐƽ Z ŶĂ
ƚŽŵŚůĞŽƉƌĂǀĚƵďĄũĞēŶĠŵŵşƐƚĢŶŽǀǉĂůƚĄŶĞŬ͘WĂŶŽƌĂŵĂWĞƌŶƓƚĞũŶĂ
ŝƐƷĚŽůşŵEĞĚǀĢĚŝēŬǇŽĚƚƵĚŵĄƚĞũĂŬŽŶĂĚůĂŶŝ͘

ZK,>E
ϭ <Z^1E

ŽŵŝŶĂŶƚĂ ŶĂĚ <ĂƌĂƐşͲ
ŶĞŵ ǀǌŶŝŬůĂ ǀ ƌŽĐĞ ϮϬϬϮ͘
dƎŝĐĞƟŵĞƚƌŽǀĄ ƌŽǌŚůĞĚŶĂ
ǌ ďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ ŬǀĄĚƌƽ ƐƚŽͲ
ũş ǀ ŶĂĚŵŽƎƐŬĠ ǀǉƓĐĞ ϳϬϳ
ŵ ŶĂĚ ŵŽƎĞŵ Ă ũĞ ƎĞƓĞŶĂ
ũĂŬŽ ũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş ǌĐĞůĂ
ŶĞƉŽĚƐŬůĞƉĞŶǉ ǌĚĢŶǉ ŽďͲ
ũĞŬƚƐēƚǀĞƌĐŽǀŽƵǀĢǎşǀǉƓŬǇ
ϯϬ ŵĞƚƌƽ͘ ĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĄ
ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŶĞƐĞ ǀǇŚůşĚŬŽǀǉ
ŽĐŚŽǌǀĞǀǉƓĐĞϮϳŵĂŶĂďşǌş
ŬƌĄƐŶǉ ƉŽŚůĞĚ ŶĂ ǇƐƚƎŝĐŬŽ
ĂEŽǀŽŵĢƐƚƐŬŽ͘

Ϯ ZK,>E
,KZE1>^

VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
na Bystřicku

,ŝƐƚŽƌŝĞ ƌŽǌŚůĞĚĞŶ ŶĂ
,ŽƌŶşŵ ůĞƐĞ Ƶ ZŽǀĞēŶĠŚŽ
ũĞ ƚĠŵĢƎ ĚǀĢƐƚĢůĞƚĄ͘ s ƌŽĐĞ
ϮϬϬϭ ǌĚĞ ďǇůĂ ƉŽƐƚĂǀĞŶĂ
Ă ϭϵ͘ ĚƵďŶĂ ϮϬϬϮ ŽƚĞǀƎĞŶĂ
ŶŽǀĄ ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş ǀĢǎ
ƵƌŽƚĞůƵ͕ ŬƚĞƌĄ ƚĂŬĠ ĨƵŶŐƵũĞ
ũĂŬŽƌŽǌŚůĞĚŶĂ͘ĞůŬŽǀĄǀǉƓͲ
ŬĂ ŽĐĞůŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ǀǇƐşͲ
ůĂēĞũĞϱϵŵĂŶĂǀǇŚůşĚŬŽǀǉ
ŽĐŚŽǌ ǀĞ ǀǉƓĐĞ ϯϴ ŵ ǀĞĚĞ
ϮϬϭ ƐĐŚŽĚ͘ sǉŚůĞĚ ƐĞ ŶĂďşǌş
Ăǎ ŶĂ :ĞƐĞŶşŬǇ Ɛ WƌĂĚĢĚĞŵ͕
<ƌĂůŝĐŬǉ^ŶĢǎŶşŬ͕KƌůŝĐŬĠŚŽƌǇ
ŝ <ƌŬŽŶŽƓĞ͕ WĄůĂǀƵ ŝ ĐŚůĂĚşĐş
ǀĢǎĞƵŬŽǀĂŶ͘

ϭϬ sz^K<^<>had WEKs
ϰ ^<><>h/ss1Zh
sĞsşƌƵŶĂŶĄƐēĞŬĂũşŬƌŽŵĢƐŬĂůŶşĐŚĨĞƌƌĂƚĂůĞĚŽǀĠƐƚĢŶǇũĞƓƚĢŵŶŽŚĠ
ǀǇŚůşĚŬŽǀĠƐŬĄůǇ͘ůĞƐŶşŚŽŬŽŵƉůĞǆƵ,ŽƌĂƐĞŶĂĚďǉǀĂůŽƵƚŽǀĄƌŶŽƵͣŬůƵͲ
ďĞ͕͞ƚĞĚǇǀǇēŶşǀĄ͕ƐŬĄůĂ<ůƵďĂēŝĐĞ͘sǇŚůşĚŬĂŶĂƐŽƵƚŽŬ^ǀƌĂƚŬǇĂǇƐƚƎŝĐĞũĞ
ŽƉƌĂǀĚƵƐŬǀŽƐƚŶĄ͊jǌŬĄǀƌĐŚŽůŽǀĄƉůŽƓŝŶĂƐĞŶĂĐŚĄǌşďĞǌŵĄůĂϭϬϬŵĞƚƌƽ
ŶĂĚƎĞŬŽƵ͕ŶĂŚŽƎĞũĞŽƉĂƚƎĞŶĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵǌĄďƌĂĚůşŵ͘

ϲ <Kz>1^<>
EĂĚǀŽĚĂŵŝƉƎĞŚƌĂĚŶşŶĄĚƌǎĞsşƌ/ƐĞƚǇēşĂƐŝŬŝůŽŵĞƚƌŽĚŚƌĄǌĞ<ŽďǇͲ
ůşƐŬĄůĂ͘:ĞǌŶşŬƌĄƐŶǉǀǉŚůĞĚŶĂǌĄŬƌƵƚǇsşƌƐŬĠƉƎĞŚƌĂĚǇ͘WŽǀĢƐƚǀǇƉƌĄǀş
ŽƚƎĞĐŚďƌĂƚƎşĐŚ͕ŬƚĞƎşƐĞƵĐŚĄǌĞůŝŽƐƌĚĐĞƉǇƓŶĠƉƌŝŶĐĞǌŶǇ͘DƵƐĞůŝǀũĞƚŶĂ
ƐŬĄůƵŶĂŬŽŶşĐŚĂŶĂƷǌŬĠŵŶĞũǀǇƓƓşŵŵşƐƚĢƐĞŽƚŽēŝƚ͘WƌǀŶşĚǀĂƐĞǌƎşƟůŝ
ĂƉŽǀĞĚůŽƐĞƚŽĂǎƚƎĞơŵƵ͕ŬƚĞƌǉƐŝĚŽƉŽĚŬŽǀǀůŽǎŝůĚŝĂŵĂŶƚǇ͘sǌĄƉĢơ
ĚǉŬŽƵƉŽŵƐƟůƐŵƌƚƐǀǉĐŚďƌĂƚƌƽ͘Ɛŝϭ͕ϱŬŵŽĚƚƵĚƐŵĢƌĞŵŬĂůĞēşŶƵ
ŶĂũĚĞŵĞŶĞƉŽũŵĞŶŽǀĂŶŽƵǀǇŚůşĚŬƵƐŬƌĄƐŶǉŵǀǉŚůĞĚĞŵŶĂŚƵĚŽďşŶͲ
ƐŬŽƵďŽƌŽǀŝĐŝ͕^ƚƌŽŵƌŽŬƵϮϬϭϵ͘

ϳ sz,>1<EZK^^/,K^<>
ZŽǌǀŽũĂĚƌĞŶĂůŝŶŽǀǉĐŚƐƉŽƌƚƽǀĞsşƌƵƉŽĚƉŽƎşƐŽƵēĂƐŶĄƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
ZŽƐƐŝŚŽǀŝůǇ͘ƵĚĞǌŬƵůƟǀŽǀĄŶŝŽŬŽůŶşƚĞƌĠŶĂŶĂĚǀŝůŽƵǀǌŶŝŬĄĚĂůƓşǀǇͲ
ŚůşĚŬĂĚŽƷĚŽůş^ǀƌĂƚŬǇ͘

ϴ ,KZzD1Z<
^ŬĄůĂǌǀĂŶĄ,ŽƌǇŵşƌŬĂƐƚƎĞǎşŬŽŶĞĐsşƌƵǀĞƐŵĢƌƵŶĂZŽǀĞēŶĠ͘ǀĞͲ
ĚĄƐĞĚŽǀǉƓŬǇŶĢŬŽůŝŬĂĚĞƐşƚĞŬŵĞƚƌƽŶŝŬŽůŝǀŶĂĚ^ǀƌĂƚŬŽƵ͕ĂůĞŶĂĚŶĞͲ
ǀĞůŬǉŵZŽǀĞēşŶƐŬǉŵƉŽƚŽŬĞŵ͘EĂŚŽƎĞũĞŽƉĂƚƎĞŶĂǌĄďƌĂĚůşŵĂƉŽƌŽƐƚͲ
ůĄďŽƌŽǀǉŵůĞƐĞŵ͘:ĞũşǀůĂƐƚĞŶĞĐŬǉŶĄǌĞǀǀǇŵǇƐůĞůŽƉĢƚǌĂŬůĂĚĂƚĞůǀşƌƐŬĠ
ƚƵƌŝƐƟŬǇƉĂŶ&ƌĂŶƟƓĞŬaƛĂƐƚŶǉ͘dƵƌŝƐƚƽŵƉƌǉƉƎŝƉŽŵşŶĂůĂƐŬĄůƵ,ŽƌǇŵşͲ
ƌŽǀĂƐŬŽŬƵǌsǇƓĞŚƌĂĚƵ͘sĞƐƚĞũŶĠŵƷĚŽůşēŬƵŬZŽǀĞēŶĠŵƵƐƚĄǀĂůŝƉƌǀŶş
sşƌƐŬǉŵůǉŶĞŬƉĂŶĂsŝŶĐĞŶĐĞEĂǀƌĄƟůĂ͘
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sǇƐŽŬĄƐŬĄůĂƵaƚĢƉĄŶŽǀĂŶĂĚ^ǀƌĂƚŬŽƵƐĞƚǇēşŶĂĚƎşēŬŽƵ,ŽĚŽŶşŶͲ
ŬŽƵĂƐŝϭŬŵǌĂŽďĐşƐŵĢƌĞŵŶĂ,ŽĚŽŶşŶ͘EĄĚŚĞƌŶĠŬŽůŵĠƐŬĂůŝƐŬŽũĞ
ǀǇƐŽŬĠϱϭ͕ϯŵĞƚƌƽĂǀƌĐŚŽůũĞŽƐĂǌĞŶůŝƟŶŽǀǉŵŬƎşǎŬĞŵ͘WƌĄǀĢŽĚƚƵĚ
ƐŬŽēŝůŝĚŶĞϭϳ͘ƐƌƉŶĂϭϵϮϴŶĞƓƛĂƐƚŶşŵŝůĞŶĐŝ͕ĂďǇŶĂƓůŝƐŵƌƚǀĞǀǌĄũĞŵͲ
ŶĠŵŽďũĞơ͘hĚĄůŽƐƚďǇůĂƉŽĚŶĢƚĞŵƉƌŽǀǌŶŝŬũĞĚŶĠĚŝǀĂĚĞůŶşŚƌǇĂŶĢͲ
ŬŽůŝŬĂŬŶŝŚ;ĂƵƚŽƎŝ:͘D͘sĞƐĞůƐŬǉ͕:͘:ŽďĄŶĞŬ͕,͘:ƵƌŵĂŶͿ͘
ĂůƓşŵƌƚǀşďŽŚƵǎĞůŶĂsǇƐŽŬĠƐŬĄůĞƉƎŝďǇůŝŶĞĚĄǀŶŽ͕ŶĞďŽƛƐĞǌĚĞǌĂ
ƉŽƐůĞĚŶşĐŚϯϬůĞƚǌƎşƟůŽŶĢŬŽůŝŬŚŽƌŽůĞǌĐƽ͘EĄĚŚĞƌŶĄƉƎşƌŽĚŶşƉĂŵĄƚŬĂ
ǌĂaƚĢƉĄŶŽǀĞŵǀƓĂŬƵƌēŝƚĢƐƚŽũşǌĂǀŝĚĢŶş͊ZŽǌŚůĞĚǌũĞũşĚŽƐƚƵƉŶĠēĄƐƟ
ĚŽƷĚŽůş,ŽĚŽŶşŶŬǇĂŶĂƉƌŽƚĢũƓşůĞƐǇũĞƐŝĐĞŽŵĞǌĞŶǉ͕ĂůĞǀĞůĞďŶǉ͘

ϭϮ DdK<
sƌĐŚDĞƚŽĚŬĂƐĞƚǇēşŶĂĚŽƐĂĚŽƵ<ŽŶşŬŽǀĂũĞĚŽďƎĞƉƎşƐƚƵƉŶǉƉĢƓŬǇ
ŝŶĂŬŽůĞ͘ǀƌĐŚŽůƵ;ϳϳϴŵŶ͘ŵ͘ͿƐĞŶĂƐŬǉƚĄǀǉŚůĞĚŶĂƉƌƵĚŬĠƐǀĂŚǇ
ĂŚůƵďŽŬĄƷĚŽůş͘DĞƚŽĚŬĂƐƚĞũŶĢũĂŬŽƐŽƵƐĞĚŶş<ĂŵĞŶŝĐĞŶĂďşǌşŬƌĄƐŶǉ
ǀǉŚůĞĚŶĂŶĂƓĞƉŽŚƌĂŶŝēŶşŚŽƌǇ͘EĢŬĚǇũĞŵŽǎŶĠƉŽƵŚǉŵŽŬĞŵƐƉĂƚƎŝƚ
WƌĂĚĢĚ͕ĚŽďƎĞũƐŽƵǀŝĚĢƚKƌůŝĐŬĠŚŽƌǇŝƉŽŚŽƎş<ƌĂůŝĐŬĠŚŽ^ŶĢǎŶşŬƵ͘

S láskou vzpomíná
vnučka Pavla s rodinou.
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Klien denního stacionáře Rosa využijí letos poprvé novou zahradu se s mulačními prvky
Na podzim minulého roku došlo
v denním stacionáři Rosa k rekonstrukci zahrady, kterou realizovalo
Město Bystřice nad Pernštejnem
v rámci projektu Podpora regionů Nadace ČEZ. Náklady na realizaci projektu byly 296 928 Kč,
z toho nadační příspěvek ČEZ činil
260 000 Kč.
Samotnou úpravu zahrady poté
prováděla ﬁrma Ekovysočina s.r.o.
Došlo k revitalizaci plochy před
budovou stacionáře, kde vznikly
vyvýšené záhony, keřové patro,
bylinkový záhonek a sezónní kvěny. Na zahradě stacionáře poté
vznikla bylinková patra, jahodový
záhonek, tři vyvýšené záhony, odpočinková zóna s jezírkem, byly zasazeny nové stromy pro podporu
přirozeného s nu, sběru sezónního ovoce a udržení přirozeného života hmyzu a drobných živočichů.
Pracovníci i uživatelé chtějí zahradu využívat celoročně. Od jara
budou pečovat o vysazené rostliny, krmítka pro ptáčky, plánují
vytvoření hmyzoviště. Na zahradě
budou pracovat v rámci nácviku

zahradních s mulačních činnos i
uživatelé s těžším typem pos žení
a uživatelé na vozíku, kteří budou
moci využít vyvýšených záhonů.
„Rádi bychom připravili keramické
popisky rostlin i stromů, které vyrobíme v tvůrčí dílně stacionáře. Máme
naplánovány ak vity podporující
vnímání přírody, s mulační i ak vizační prvky. Naším cílem je, aby
se na zahradě uživatelé cí li dobře,
mohli si odpočinout ve s nu stromu,
posbírat něco dobrého např. na výrobu letního koláče, moci si vyplet
záhonek, zasadit kvě nu, nebo jen
tak še sedět na trávě a pozorovat
ptáky či motýly. Díky těmto úpravám
budou moci běžné činnos na zahradě vykonávat i uživatelé, pro které by
práce na zahradě byla nedostupná,“
sděluje plány na činnos s uživateli
pracovnice denního stacionáře Michaela.
„Velmi děkujeme Městu Bystřice
nad Pernštejnem za snahu zrealizovat
úpravu zahrady, za jejich ak vní zájem o to, aby se služba pro uživatele
zkvalitňovala a posouvala směrem ke
skutečným potřebám klientů. Zároveň

Životní podmínky 2020

(Pokračování ze str. 1)

Ak vní účast občanů na tomto významném sta s ckém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je
pro nás nesmírně důležitá a umožní
nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácnos
v ČR, které nelze zjis t žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci
zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo
dokladem totožnos . Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná
data jsou důsledně chráněna. Český
sta s cký úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osob-

ních údajů (GDPR) a jedná v souladu
s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou
navíc podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní sta s cké službě, vázáni
mlčenlivos o veškerých šetřených
skutečnostech. Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou
osloveni našimi zaměstnanci, zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu
nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením
šetření Životní podmínky 2020,
kterým je: paní Bc. Jana Daněčková, mobil: 731 622 004, e-mail:
jana.daneckova@czso.cz.
Jitka Číhalová,
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě

děkujeme realizátoru úprav a těšíme
se na další spolupráci. Rádi bychom
pokračovali ve zdokonalování těchto

Zubní pohotovost BŘEZEN - DUBEN 2020
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

BŘEZEN
1.3. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
7.3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
8.3. MUDr. Kreislerová Zdeňka, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 289
14.3. lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké Meziříčí
15.3. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
21.3. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
22.3. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
28.3. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
29.3. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
DUBEN
4.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
5.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

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

VZPOMÍNKA
Dne 20. března 2020
to bude 10 let, co nás opus l
pan Michal FIALA.

Dne 29. března 2020
by se dožil 90 let
pan Fran šek MAŠA

přírodních činnos pro klienty i nadále,“ doplňuje Petra Königová,
vedoucí denního stacionáře.

PODĚKOVÁNÍ
1. dubna 2020 uplynou 3 roky,
co nás navždy náhle opus l náš
milovaný syn,
pan Jiří HAVLIŠ.

Dne 8. února 2020
jsme se rozloučili
s panem

Josefem ČECHEM.
Chtěli bychom touto
cestou poděkovat
za projevenou soustrast,
kvě nové dary
a za účast na posledním
rozloučení.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
si s námi. Stále vzpomíná
celá rodina.
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Vzpomínáme.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná maminka,
sestra s rodinou a bratr.

Zarmoucená rodina.
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Lesní stezka...

(Pokračování ze str. 1)

Na vybudování stezky bychom
chtěli využít státní dotace, proto připravujeme podání žádos do dotačního tulu. Realizace je plánována,
dle dotačního tulu, na konec letošního roku, případně rok následující.

Město Bystřice nad Pernštejnem

Nezávisle na této akci jsou v rozpočtu vyčleněny také prostředky na
obnovu tří křížů na vrcholu kopce
Hora. Zde jsou dnes jen kamenné
pozůstatky původních křížů. Lokalita
tak získá další využi .
Mar n Horák, místostarosta

VYHLAŠUJE
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka/
úřednice
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
zařazeného do odboru životního prostředí
na úseku ochrana zemědělského půdního fondu a vodního
hospodářství

Druh práce a místo výkonu práce:
-

úředník/úřednice odboru životního prostředí MěÚ
Bystřice nad Pernštejnem s úvazkem 1,0
pracovní poměr na dobu neurčitou
místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
náplní pracovního místa je výkon státní správy na
úseku ochrany zemědělského půdního fondu a vodního
hospodářství
Bližší informace:
h ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska

Začátek stoupání pěšiny lesem kolem lomu.

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady
dle předchozích bodů poštou na adresu: Městský úřad
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem, prostřednictvím datové schránky
(ID DS - b3mbs36) nebo osobně na podatelně
Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem; obálku
označte k rukám tajemníka a heslem „Výběrové řízení
odbor životního prostředí – NEOTVÍRAT“
lhůta podání do 30. 4. 2020
Kontaktní pracovník:
Ing. Fran šek Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí,
mobil: 602 743 900, e-mail: fran sek.klimes@bystricenp.cz
Bez splnění výše uvedených náležitos není možné přihlášku
zařadit do výběrového řízení.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit
výběrové řízení bez výběru uchazeče.

Šikmá plošina nad lomem, místo pro vyhlídku.

Z rady města
V letošním roce v pořadí druhá
schůze rady proběhla v úterý 4. 2.
2020 a k jednání měla k dispozici
celkem 22 bodů.
Na úvod rada odsouhlasila pokračování rekonstrukcí elektrických
rozvaděčů v bytových domech, konkrétně v bytových domech čp. 873878 na ul. Višňové a čp. 888 - 890
na ul. Jívové. Byly osloveny tři ﬁrmy,
ale nabídku podala pouze ﬁrma PKS
stavby a.s. Cena za rekonstrukci jednoho domu je 417 612,- Kč bez DPH.
V minulém roce provedlo město
opravu na budově bývalé školy v Karasíně. Protože se na zdech školy
nacházelo několik značných trhlin,
které byly skrz celou zeď. Byla provedena sonda a bylo zjištěno, že
objekt nemá tzv. věnec a stavba se

tzv. rozevírala. Město zadalo vyhotovení sta ckého posudku a byla
provedena oprava. Došlo ke svázání
nemovitos ocelovými pruty, byly
zde vytvořeny sádrové terče, které
budou sledovány za účelem zjištění,
zda nedochází k dalším pohybům
zdi. Náhrada věnce, která spočívala
v tom, že dům byl spojen po celém
obvodu i příčně, se prováděla uvnitř.
Samospráva v Domaníně plánuje
jako další krok po loňské generální
opravě fasády na kapličce v Domaníně pořízení nového zvonu,
protože v báni kapličky je už od 2.
světové války „provizorní“ zvon namísto toho původního, který zabavili Němci pro vojenské účely. Protože
se jedná o významnou událost z hlediska dějin obce, chce samospráva
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pořídit potřebné ﬁnance nebo alespoň jejich významnou část formou
veřejné sbírky. Rada schválila vyhlášení sbírky.
Velmi úspěšní šermíři pod hlavičkou TJ Sokol zažádal o příspěvek na
účast na ME kadetů a juniorů, které
se uskutečnilo ve dnech 22. 2. 2020
– 29. 2. 2020 v chorvatském Poreči.
Rada podpořila reprezentaci šermířů částkou 24 s. Kč.
Vzhledem k plánované stavbě
domova seniorů je nutné ještě před
stavbou samotnou uskutečnit množství administra vních kroků. Z tohoto důvodu rada udělila souhlas
s podáním žádos města Bystřice
nad Pernštejnem o zařazení sociální
služby - domov pro seniory, domov
se zvláštním režimem, odlehčovací

služba a stacionář pro seniory v Bystřici nad Pernštejnem do Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina. Zároveň rada odsouhlasila, že se bude
podílet na spoluﬁnancování těchto
sociálních služeb dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu.
Jak už to na začátku roku bývá,
probíhají výběrová řízení na stavby tak, aby mohly být realizovány
v tomto roce. Rada odsouhlasila na
této radě tři výběrová řízení. První
na cyklostezku Domanín, což je akce
dotovaná z evropských fondů. Město
obdrželo 8 nabídek. Nejlevnější a tudíž i vítězná je ta od ﬁrmy Ekostavby
Brno a.s. s cenou 4.046.920,- Kč včetně DPH.
(Pokračování na str. 6)
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„KAŽDÝ DEN VE STACIONÁŘI JE JINÝ“

Rozhovor s Bc. Petrou Königovou, DiS, vedoucí stacionáře Rosa

Jaká byla Vaše předešlá profesní dráha a jak jste se stala vedoucí
stacionáře Rosa?
V sociálních službách pracuji od
roku 2002, kdy jsem z bystřického
gymnázia nastoupila jako pečovatelka v Domově důchodců Mitrov.
Souběžně jsem si dálkově doplňovala vysokoškolské vzdělání. Po
mateřské dovolené jsem byla vedoucí přímé péče v Charitním domově Moravec. Ráda vzpomínám
na obyvatele i pracovníky, byli pro
mne velkou inspirací. Chtěla bych
poděkovat oběma domovům za
cenné zkušenos . Když se v roce
2014 otevíral denní stacionář Rosa,
přihlásila jsem se do výběrového
řízení. S malým týmem jsem začala
tvořit a nastavovat službu založenou na vzájemném respektu, sa-

Z rady města
Druhým výběrovým řízením bylo
Rozšíření hřbitova do plochy směrem
k zahradě VOŠ a SOŠ. Byly doručeny 3
nabídky a z nich nejlevnější je nabídka
ﬁrmy SPH stavby ve výši 3.981.557,Kč. Poslední stavba s úplným názvem
„Oprava mostu EV. Č. 35733-1 v Bystřici nad Pernštejnem místní část
Domanínek“ se týká opravy mostu
do Domanínku. Zde bylo osloveno
celkem 5 většinou specializovaných
ﬁrem. Nejvýhodnější nabídku podala
ﬁrma SPH za 1.731.181,- Kč.
Město Bystřice n. P. spolupracovalo se společnos Post Bellum o.p.s.
na projektu „Paměť národa“. V rámci
tohoto projektu vznikl ﬁlmový dokument o historii uranových dolů v této
lokalitě, který bude představen při
oslavách 440. výročí povýšení Bystřice n. P. na město.

mostatnos a ak vitě.
Co si má neznalý člověk pod pojmem stacionář představit a co vše
tam klienty čeká?
Denní stacionář Rosa, spadající
pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, poskytuje své služby osobám s mentálním a kombinovaným
pos žením ve věku od 6 do 60 let.
Posláním zařízení je podpora a rozvoj osob s pos žením, vedoucí k co
největší samostatnos , začlenění
se do běžné společnos a spokojenos uživatel. Spolupracujeme
s mnoha zařízeními ve městě, zapojujeme se do akcí mimo stacionář.
Zároveň ale nabízíme ak vizační
činnos , nácviky běžných denních
činnos , poskytujeme sebeobslužné činnos , podporujeme uživatele
v komunikaci, setkávání se s lidmi
i veřejnos a mnoho dalších ak vit. Každý den ve stacionáři je jiný.
Snažíme se být ak vní a přicházet
s novými nápady, ale respektujeme přání uživatelů i jejich potřebu
odpočinku. Naším cílem je, aby
naši uživatelé žili „normální, běžný
život“ jako jejich vrstevníci v okolí.
Šlo by ještě chod stacionáře vy-

lepšit? A jakou máte kapacitu?
Pořád je co vylepšovat. Stále
mám mnoho nápadů a přání, co
by se dalo vylepšit. Zároveň dochází k naplňování kapacity zařízení.
V současnos máme 28 uživatelů.
Okamžitá kapacita je 18 lidí, denně
stacionář navš ví kolem 17 osob.
Máme nové zájemce o službu,
což nás moc těší. Stacionář se stal
potřebnou a využívanou službou
v bystřickém regionu. Jsou tam
především uživatelé s těžším typem pos žení, vyžadují speciální
pomůcky, zvedáky, lůžka, cvičební
potřeby. Jsme moc rádi, že se podařilo navázat spolupráci s mnoha
zařízeními, organizacemi, ﬁrmami
i jednotlivci, kteří nám pomáhají
ﬁnančně i materiálně nebo formou
dobrovolnictví. Moc si jejich pomoci vážím, umožňují nám vykonávat
naše činnos kvalitněji. V současné
době bychom uvítali rekonstrukci
koupelny.
Můžete nám sdělit něco o své
rodině a svých zájmech?
Práce ve stacionáři mi zabere
hodně času. Ráda jsem s manželem, dětmi, mojí rodinou a mými

nejbližšími přáteli. Vážím si jejich
podpory a pochopení. Vím, že to
se mnou mnohdy nemají lehké.
Pravidelně podporuji syny v jejich
sportovních ak vitách. Již od dětství mám ráda přírodu, lesy, zvířata,
zvláště psy. Vedu canisterapeu cký
spolek Cantes z.p.s Vysočina. Na
DDM vedu kroužek Péče o psy. Práce s dětmi mne moc baví, i v oblas
myslivos . Tře m rokem studuji
Českou zemědělskou univerzitu,
obor kynologie. K respektu k přírodě i k druhým lidem se snažím
vést své dě , být pro ně oporou
i inspirací. Ráda si jdu zaběhat.
Odpočívám ak vně, společně s rodinou a přáteli na vodě, horách
a procházkách.
Na co se teď nejvíce těšíte?
Stále se na něco těším, těším se
z maličkos každý den, ty tvoří celý
náš život. Těším na jarní prázdniny,
kdy budu trávit čas se svými nebližšími. Pracovně se těším na spolupráci s mými kolegy, dobrovolníky
i uživateli. Máme naplánováno
mnoho krásných akcí.
Ptal se Hynek Jurman

(Pokračování ze str. 5)
Společnost dále nabízí projekt
„Příběhy našich sousedů“, což je
vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých
a devátých tříd základních škol a tercií
a kvart víceletých gymnázií. Mají za
úkol vyzpovídat pamětníka, natočit
vzpomínky, digitalizovat fotograﬁe,
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo
psanou reportáž či dokument. Na
školách by vznikly týmy po 2-5 žácích,
které by vedl pedagog. Více informací naleznete na www.pribehynasichsousedu.cz.
Rada tento projekt podpořila, přičemž stanovila maximální podporu
na 120 s. Kč.
Zápis z rady naleznete na webových stránkách města: h ps://www.
bystricenp.cz/rada.
-red-

BURZA STAROŽITNOSTÍ
SOBOTA 14. BŘEZNA 2020, 8 - 12 HODIN
CENTRUM EDEN V BYSTŘICI N. P.
Projděte půdy, prolezte stodoly. Nepotřebné věci u nás prodejte
a nakupte si nové poklady od jiných.
Více informací na www.centrumeden.cz
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PLES MĚSTA

SPORTOVCI MĚSTA 2019 – VYHODNOCENÍ BEZ POŘADÍ
JITKA CÍSAŘOVÁ, reprezentantka ČR v šipkách
Jitka Císařová je bystřická rodačka,
která se s přestávkami šipkám věnuje
již od roku 1998.
Dříve se věnovala šipkám elektronickým, poslední roky hraje šipky steelové, ve kterých v roce 2019 získala
mnoho úspěchů.
Na domácí scéně získala tře
tul Mistra České republiky v řadě za
sebou, což se ještě nikomu v historii
nepovedlo a k tomu vyhrála třikrát v
řadě i celkový žebříček bodování České
šipkové organizace. Přidala i mnoho výher v republikových turnajích a obhajobu vítězství v ceněném turnaji TOP 10 pro deset nejlepších hráček republiky.
Na mezinárodní scéně je momentálně na 21. místě žebříčku Bri sh Darts Organisa on po výsledcích: Austrian Open Vienna 2. místo, Hungarian Masters
3. místo, Slovak Open 3. místo, 3. místo na největším turnaji ve střední Evropě
Czech Open.
Účastnila se také Mistrovství světa týmů v Rumunsku, kde s týmem ČR
v konkurenci 46 ženských družstev obsadila 6. místo. V tomto turnaji došla
ve dvojicích po semiﬁnálové výhře 5:0 nad anglickou dvojicí Lorraine Winstanley a momentálně největší hvězdou dámských šipek Fallon Sherrock až
do ﬁnále, kde nad síly naší dvojice byly hráčky z Japonska Mayumi Ouchi
a dvojnásobná Mistryně světa Mikuru Suzuki.

KATEŘINA ILLEKOVÁ, sportovní šerm - zbraň ﬂeret
Nar. 28. 1. 2008, studuje na zdejším
gymnáziu, ráda vaří, ráda plave a potápí se v moři.
Hraje závodně tenis, je členkou družstva mladších žáků tenisového klubu.
Ocenění Kateřina získává za své významné úspěchy v šermířském světě
v roce 2019: mistr ČR v minižácích (její
věková kategorie), mistr ČR v mladších
žácích, mistr ČR v družstvu starších
žáků, vítěz Českého poháru v minižácích, vítěz několika desítek turnajů v ČR v různých kategoriích (minižactvo až
žactvo), 5. místo na Mezinárodním turnaji Babylon Cup v Liberci, 19. místo
(150 účastníků z celého světa) na Mezinárodním turnaji ve Wroclawi. Vloni
oceněná její sestra Michala (2005) je v reprezentaci ČR (šerm) – letos se probojovala na MS v USA.

V KATEGORII KOLEKTIV BYLO ZA ROK 2019
VYHODNOCENO DRUŽSTVO
TK BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - MLADŠÍ ŽÁCI

Adam Kučera
Libor Jedlička
Adam Vodák
Jakub Janík
Tomáš Janík

Toto družstvo pod vedením
trenéra Ivana Kučery v roce 2019
bez porážky vyhrálo svoji skupinu v KS III, když v šes utkáních
hráči prohráli pouze 4 zápasy
z celkových 54.
Velmi cenné je, že se v utkáních vystřídali všechny hráčky
a hráči, kteří byli zapsaní na
soupisce a všichni jsou členy TK
Bystřice. V utkáních nastoupili:
Veronika Dvořáková
Markéta Ptáčková
Nikola Petrásková
Kateřina Illeková
Tereza Grecová

mužů: 26 utkání, z toho 20 výher, 1 remíza, 5 proher, skóre 68:30, zisk 61
bodů. V rozehrané divizní sezóně 2019/20 patří týmu po podzimní čás
průběžné 8. místo s bilancí: 13 utkání, 4 výhry, 4 remízy, 5 proher, skóre
22:28, zisk 16 bodů.

V KATEGORII TRENÉR ROKU ZÍSKAL OCENĚNÍ
IVAN KUČERA

Cenu přebral syn Adam Kučera.

Dlouholetý hráč klubu, který po
skončení hráčské kariéry začal trénovat
mladé hráče. Intenzivně se věnuje zejména věkové kategorii, kde nastupuje
syn Adam, ale trénoval i s dorostenci.
Družstvo mladšího žactva, které trénoval a v soutěži i vedl, vyhrálo v roce
2019 bez porážky soutěž KS III. s možnos postupu do KS II.

OLDŘICH VESELÝ, ml.
Celý svůj fotbalový život působí ve
fotbalovém klubu SK Bystřice n. P. Za
největší hráčský mládežnický úspěch
považuje zisk tulu nejlepšího střelce
tehdejšího jihomoravského krajského přeboru dorostu. Po přechodu do
mužské kategorie je jeho největším
úspěchem historicky první postup
týmu mužů do divize. Škoda jen, že až
na sklonku jeho hráčské kariéry, kdy
už pomalu přecházel na další fotbalovou etapu, což je trénování.
Sedmým rokem trénuje bystřickou mládež, 3 roky působí jako trenér
u týmu mužů A. S m se mu v loňské sezóně podařilo postoupit zpět do
divize. Časově je velmi zaneprázdněn, ale díky skvělé a tolerantní manželce
to zvládá. Rád by se v trénování dále zdokonaloval a věří, že ten největší
trenérský úspěch má teprve před sebou.

OCENĚNÍ OSOBNOST SPORTU
JOSEF REBENDA
(nar. 1944) – bývalý hráč a později i nesmlouvavý trenér bystřické kopané.
Do klubu přestoupil z jihomoravských Kos c v roce 1968 a hned se stal
velice platnou posilou. Výrazně přispěl k historickému vítězství v 1. B třídě
v sezóně 1969/70 a m k postupu bystřického klubu do tehdejší 1. A třídy
Jihomoravského kraje, nejvyšší soutěže, kterou do té doby klub hrál. Fyzicky
velmi dobře vybavený fotbalový útočník, s razantní střelou, kterému bylo
jedno, kterou nohou střílí. Kromě klasického fotbalu se věnoval i malé kopané, ve které se v roce 1987 stal v Praze, coby hrající trenér týmu Bystřice,
mistrem republiky. Po skončení ak vní hráčské kariéry se věnoval trénování v našem oddíle. Jeho odchovanci se dostali v minulos až do naší první
a druhé fotbalové ligy (Patrik Štecha, Michal Voj šek).
Hráčská kariéra: (TJ Baník, SK By) 1968–1981
Trenérská kariéra: (TJ Baník, SK By) 1981–1983 (muži), 1984–1992 (žáci,
dorost), 1994–1997 (muži), 2014–2015 (dorost).

DRUŽSTVO MUŽŮ „A“ SK
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Ocenění získalo za vítězství
v krajském přeboru Vysočina mužů v sezóně 2018/2019
a postup do divize mužů od
sezóny 2019/2020 pod vedením trenéra Oldřicha Veselého. Jeho bilance ve vítězném
ročníku krajského přeboru
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KORUNA VYSOČINY
Od 1. února
2020 na pozici ředitele des nační
společnos Koruna
Vysočiny nastupuje
paní Oľga Königová z Bystřice n. P.
Koruna Vysočiny - Vytvoříme
služby v cestovním ruchu stejně
jako mají v Rakousku?
Des nační společnost Koruna Vysočiny, k.s. vznikla jako projekt měst
a dalších aktérů v turis ckém ruchu
za účelem vytvoření jednotného turis ckého územního celku – turis cké
des nace. V současné době zahrnuje
regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka. Cílem des nace
je realizovat společné marke ngové
projekty za účelem zvýšení zájmu o
tento turis cký region u návštěvníků.
Říká se, že dvakrát do stejné řeky
nevstoupíš. Ve tvém případě to nejspíš nepla .
Smích. Vypadá to, že ne. Osobně
si myslím, že v lásce na první pohled
to opravdu nepla . A m pro mě cestovní ruch, a obzvlášť Vysočina, je.
Nepocházíš odsud, proč sis vybrala zrovna cestovní ruch a podporu tak malého regionu?
Ano, jsem cizinec ze Slovenska.
S manželem jsme bydleli v Brně, a
jako správní Brňáci, jsme i my jeli
na prodloužený víkend na Vysočinu.
Dodnes si pamatuji, jak jsem byla
uchvácena krásou zdejšího regionu.
Připomínal mi můj rodný kraj. Po
pár dnech jsme věděli, že se sem
přestěhujeme a do roka se z nás stali
Bystřičáci.
Jak ses dostala k cestovnímu ruchu?
Měla jsem velké štěs , že jsem po
mateřské dovolené nastoupila jako
asistentka starosty města Karla Pačisky. Po dvou letech jsem byla přeřazena na pozici referenta Turis ckého
informačního centra Bystřice nad
Pernštejnem a měla jsem na starost
vnější vztahy a propagaci města. Bylo
to hezké období, postupně se člověk
dostával do větších tajů cestovního ruchu, jeho světlých i s nných stránek.
Vyhrála jsi v roce 2010 soutěž
EDEN – European Des na on of
Exellence
Rozhodně jsem já nic nevyhrála!

Přišla nabídka přihlásit se do republikového kola. Myslím si, že to byla velká odvaha se vůbec přihlásit. Bystřicko
vůbec nikdo neznal. Dokonce při vyhlášení republikového kola jsem se setkala s m, že si nás pletli s Bystřici pod
Hostýnem. Velkou výhodou bylo, že
jsem zde nevyrůstala, že jsem neměla
„provozní slepotu“ a viděla jsem náš
region očima turisty. Navíc díky působení na městském úřadu jsem měla
přehled o tom, kolik zajímavých projektů zde bylo vytvořeno samosprávou i soukromými subjekty pro zlepšení regionálního turis ckého ruchu a
rozšíření sportovních příležitos . Můj
úkol byl jen popsat to, co vidím a co
jsem cí la, když jsem na Bystřicku byla
na dovolené. Zástupci poroty z Ministerstva pro místní rozvoj a agentury
CzechTourism nás osobně navš vili a
viděli přesně to, co jsem viděla já. Navíc, jak sami říkali, náš region znali, ale
za několik let se změnil, udělalo se tu
mnoho práce a byla vidět spolupráce
mezi jednotlivými subjekty.
Od 1. února 2020 ses vrá la do
cestovního ruchu. Říkám schválně
vrá la, měla jsi, pokud se nepletu,
přestávku 8 let.
Přesně tak. Po odchodu z turis ckého ruchu jsem nastoupila v místní
německé rodinné ﬁrmě RATHGEBER,
kde jsem měla na starost marke ng.
Práce v turis ckém informačním centru mě mnohému naučila a práce pro
RATHGEBER mi otevřela nové obzory
a měla jsem příležitost vyzkoušet marke ng v praxi.
Proč tedy Koruna Vysočiny?
O des načním managementu jsme
mluvili již v roce 2010, ale nebyli jsme
zcela připraveni. Navíc začala realizace
dalších důležitých projektů v cestovním ruchu a bylo potřeba soustředit
veškerou sílu mto směrem. Tím chci
říct, že myšlenka společné propagace
regionů, které mají společnou historickou návaznost, stejnou DNA, musela uzrát. Hrozně jsem Koruně Vysočiny
na dálku fandila a přála, aby to rozjela
ve velkém. A letos na mě vyskočil inzerát, že Koruna Vysočiny hledá nového
manažera, který by celou des naci
posunul dál….
Jaké jsou cíle a plány Koruny Vysočina?
První důležitou fázi existence des načního managementu

NOVÉ MÜ S TO N A M O R AVÜ
Ž ÐÁR NAD SÁZAVOU
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máme za sebou. Bylo důležité
vše připravit, správně načasovat
a prověřit správnost rozhodnu
vytvoření projektu Koruna Vysočiny. Cílem druhé fáze je zpracovat dosavadní pě leté zkušenos ,
bilancovat a následně přijmout
opatření, která z Koruny Vysočina
vytvoří homogenní celek, fungující
na principu vzájemně prospěšné
spolupráce. Právě tato spolupráce a propojení je alfou a omegou
celého projektu. Letošní rok bude
více administra vní, než roky předešlé. Čeká nás cer ﬁkace, aby
se z Koruny Vysočina stala řádná
des nační oblast uznávaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Řádně
uznaná des nační oblast může žádat o dotace a čerpat další výhody
při své propagaci
Cílem des nace Koruna Vysočiny je
tedy vytvořit fungující pla ormu, naplnit principy komunikace, kooperace
a koordinace, které jsou základem
pro efek vní des nační spolupráci.
Již v minulos naší oblas rezonovala myšlenka jednotných turis ckých
karet. V rámci letošního roku budeme
připravovat jednotlivé kroky a propojovat subjekty v cestovním ruchu s cílem vytvoření turis cké karty.
Aby Koruna Vysočiny mohla plnit
své základní poslání, budeme hledat také možnos ﬁnančních dotací
z různých fondů. I v dalších letech počítáme s úzkou spoluprací s Vysočina
Tourism a Krajem Vysočina.
Co cí š ty osobně jako největší
výzvu?
Bude to znít asi nadneseně, ale
mým velkým vzorem jsou turis cké
des nace v Rakousku. Tam už výše

zmiňovanou 3K pla ormu naplňují. Je
mi jasné, že nemůžeme dohnat něco,
co se v Rakousku vytvářelo desítky let,
ale když se o to ani nepokusíme, bude
nás to mrzet.
Článek vyjde v místních periodikách, takže je namístě otázka, co
mohou udělat pro Korunu Vysočiny
občané a co pro ně udělá Koruna
Vysočiny.
Začnu s m, proč je důležité vytvořit funkční model cestovního ruchu u
nás. S rozšiřováním trendu automa zace a robo zace ve výrobě se očekávají změny struktury pracovních míst.
Budou zanikat pracovní pozice. Potenciál bude ve službách. Rozvoj cestovního ruchu v regionech zabezpečí v budoucnu i nová pracovní místa a lepší
životní úroveň našich občanů.
A závěrem si dovolím přijít za vámi
s malou prosbou a výzvou. Pomozte
propagovat náš region, sledujte facebookové stránky Koruny Vysočiny,
pokud budete vkládat příspěvky,
nezapomeňte označit oblast Koruna
Vysočiny. Pokud je vaším koníčkem
fotografování, prosím, pošlete nám
své fotky, abychom měli propagační
materiál k prezentování našich regionů. Vždy uveřejníme i autora fotograﬁí. A již teď si dovolím osobně
poděkovat několika nadšencům, kteří
nám dali svolení k používání jejich fotograﬁí. Děkuji mto panu Michalovi
Vytlačilovi, panu Miloši Drlovi, paní
Magdě Novohradské, panu Vojtěchu
Benešovi, panu Petru Hájkovi, paní
Janě Buchtové a panu Pavlovi Sinkule.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů jak tobě, ale zejména Koruně
Vysočina.
-vk-

MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM O ZÁJEZD
I druhý poznávací zájezd 21. 4. 2020
po trase Bystřice – Vír – Rovečné –
Bystré – Starý Svojanov – Vítějeves
– Brněnec – Letovice – Kunštát se
obratem vyprodal. Sraz je v 8:00 před
muzeem. Protože přicházejí další
přihlášky, je možné jet ještě potře ,
ale až po naplnění autobusu. Buď
ještě na přelomu dubna a května,
nebo v září. Hlásit se můžete stále
v TIC Bystřice n. P., předpokládaná
cena 200.- Kč.
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Zajímavou zastávkou na trase je
chrám sv. Mikuláše ve Starém Svojanově s konsekračními kříži a freskami
ze 14. stole . Kostel navštěvovali i
Přemysl Otakar II., Záviš z Falkenštejna či Karel IV. Též bývalá Schindlerova
továrna v Brněnci stojí za zhlédnu , i
když je areál uzamčen. Oskar Schindler zde zachránil za války sícovku
Židů (viz ﬁlm Schindlerův seznam).
V Rovečném zapátráme po předcích
Zdeňka Srstky, v Bystrém vzpomene-

me všechny dobré
rodáky a ve Vítějevsi
spatříme kostel sv.
Kateřiny s věží s dřevěným patrem. Prý
se tu narodil i král…
V Letovicích a Kunštátě zastavíme na
občerstvení.
-HJ-
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RŮZNÉ

NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

20. VÝROČÍ VSTUPU ČR DO NATO
Když bylo po 2. světové válce jasné, že země osvobozené Sovětským
svazem za své osvobození zapla
strašnou cenu, protože jeho touha
po cizích územích byla a je nenasytná, rozhodlo se společenství ostatních evropských států spolu s USA
učinit opatření, aby nebyl pohlcen
celý kon nent. Proto podepsalo
4. dubna 1949 ve Washingtonu
dvanáct ministrů zahraničí Severoatlan ckou smlouvu, jejímž
hlavním cílem je zajištění míru a
bezpečnos členských zemí. Po
Sametové revoluci navázalo Česko
spolupráci s NATO, protože poli ci
hledali spojenectví, které by bylo
garantem nově vzniklé demokracie
a svobody země. Prezident Václav
Havel podepsal lis nu o přistoupení
České republiky k Severoatlan cké
smlouvě 26. února 1999 a plnopráv-

ným členem jsme od 12. 3. 1999.
Stali jsme se členy elitního obranného spolku, leč dlužno podotknout, že si toho příliš nevážíme.
Když bylo v roce 1989 lidu předloženo k věření, že došlo k revoluci,
nebyli jsme schopni se vypořádat
s minulos , za což tvrdě pla me
a dlouho ještě pla t budeme. Názornou ukázkou bylo jednání páté
kolony cizí mocnos u nás v rámci protestů pro radaru v Brdech
v roce 2007. Ak vním jádrem byl
spolek vysloužilců, kteří zde v době
okupace sovětskou armádou klidně
tolerovali tajné uložiště jaderných
zbraní a čile obchodovali s okupanty. Řízeni zvenčí však vehementně
protestovali pro radiolokačnímu
zařízení.
Příslušník kyberne cké a informační jednotky Armády České

republiky plukovník Miroslav Feix
se vyjádřil pro server Eurac v.cz
následovně: „Největšími hrozbami
pro NATO jsou v současnos kyberne cké hrozby, terorismus a Rusko.“
To je skutečnou hrozbou, protože
je důsledným pokračovatelem konnuální expanzivní poli ky od dob
carského Ruska. Ekonomický trpaslík, jehož HDP je stejně velké jako
u pouhých dvou amerických států
Texasu a Kalifornie, si musí dokazovat svou velikost jinak. Za jednu
z nejvýs žnějších charakteris k považuji legendární báseň Jiřího Pištory Lapkové, o štěnou v časopise
Mateřídouška v říjnu 1969, ilustrovanou Luďkem Vimrem:
„Žije, žije ve stepi jeden v suché
otepi.
Druhý v láp ch pod pařezem, tře
v díře mezi bezem.

Ať si jsou, tam kde jsou. Ať sem na
nás nelezou.“
A protože sem lezou stále a všemi
možnými způsoby za podpory mnohých zdejších přisluhovačů, patrně
toužících žít v ráji dělníků a rolníků,
proto je naše členství v NATO tak
důležité.
Ferdinand Šmikmátor

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ
7. 3. 1930 ZALOŽEN SKAUT JUNÁK V BYSTŘICI

Zdravé návyky pro pobyt v přírodě a základy pro provozování
všech možných sportů získávají
mladí lidé ve skautských oddílech. Všechno začalo v Anglii,
když jistý Robert Baden-Powell
uspořádal v roce 1907 na ostrově Brownsea první skautský
tábor na světě. Dnes se k hnu
hlásí 60 milionů skautů a skautek po celém světě. V létě 1911
odjel sokolský náčelník, profesor
Antonín B. Svojsík, do Anglie na
výzvědy, o rok později vydal knihu Základy junáctví a v červenci
1912 zahájil první skautský tábor
se 13 chlapci nedaleko hradu
Lipnice. V roce 1915 takhle u nás
poprvé tábořily i dívky.
Zakladatelem skau ngu v Bystřici byl Josef Tulis z Malé branky. Se skau ngem se seznámil
v roce 1929 v Mikulově a o rok
později založil oddíl v Bystřici nad
Pernštejnem. Stalo se tak před
90 lety, 7. března 1930. Zakládajících členů bylo pět, chlapci chodili do přírody a stanovali třeba
v Chudobíně. Oddíl se rozrůstal,
přišel i lesní adjunkt Jaroslav Suchý a díky němu byl pod Horou

postaven skautský srub, který stojí
dodnes.
Když byl v roce 1939 bratr Josef
Tulis přeložen, stal se druhým vedoucím střediska právě Jarek Suchý. V roce 1940 však Němci skaung zakázali a srub zabavili.
Skau ng vadil totalitním režimům, a tak byl u nás zakázán hned
třikrát. Poprvé se o to zasloužil K. H.
Frank 28. října 1940, podruhé komunisté v roce 1950 a po krátkém
procitnu během Pražského jara
byli skau zakázáni nastupujícími
normalizátory v roce 1970.
Po skončení války Jaroslav Suchý skau ng v Bystřici obnovil. Na
schůzce 3. července 1945 se sešlo
kolem stovky členů. Čtyři bystřič
skau , Josef Svoboda, Rudolf Vašek, Fran šek Tulis a Fran šek Vrbka, položili ve válce svoje životy a
byl jim pod Horou 20. srpna 1948
odhalen pomníček. To už se hnala
další mračna a Jaroslav Suchý byl
v únoru 1950 odvezen do tábora
nucených prací a ve stejném roce
byl srub zabaven a skau ng zrušen.
Naděje svitla zase v roce 1968,
kdy se z popudu Metoděje Švaříčka
a Jaroslava Suchého sešel přípravný výbor 17. dubna v hospodě Pod
Kaštany. Ustavující schůze proběhla 16. června za přítomnos asi 25
občanů. Byla zvolena deví členná
místní rada Junáka s předsedou
MUDr. Reichem. Skau se v říjnu
1968 dozvěděli, že je Junák opět legální organizací. Už v listopadu jeli
Dr. Reich, Dr. Pavlásek, P. Filip a N.
Mizeráková do Prahy na 3. junácký
sněm. V klubovně pražské Dvoj-
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ky se sešli s Jaroslavem Foglarem.
Bystřické středisko Junáka mělo
koncem roku 1968 tři chlapecké
oddíly se 78 členy a dva dívčí oddíly
s třice členkami. Přišla však komunis cká normalizace a v roce 1970
byl Junák opět zrušen.
Až rok 1989 přinesl svobodu i do
organizování volného času mládeže. Stanovy byly schváleny 28. 12.
1989, v současnos nese organizace název Junák-český skaut a vykazuje 64 383 členů a 2 172 oddílů.
Už 14. prosince 1989 byla obnovena činnost bystřických skautů. Vůdcem byl zvolen Pavel Filip–Bobr. Na
stovku zájemců čekala bohatá činnost plná zajímavých her, táboření
a putování.
Od podzimu 1992 nese bystřické
středisko název KLEN (K – kamarádství, L – láska, E – elán, N – nezdolnost). Skautskou osobnos se stal

Upír a Song

MVDr. Jan Pavlásek (* 27. 10.
1923), kdysi člen Foglarova pražského oddílu. Účastnil se protektorátní výpravy Jestřába pro
oddílové kroniky do zapečetěné
vodárenské věže a jako Song ﬁguruje v některých Foglarových
knihách. V roce 2016 obdržel
jedno z nejvyšších skautských
vyznamenání, bronzovou Medaili sv. Jiří a v r. 2018 pak z rukou starosty K. Pačisky ocenění
Osobnost Bystřicka.
Od roku 2016 vedou středisko
Luboš Gável (Upír) s Mar nem
Samkem (Sámo). Členská základna má 120 členů. V roce 2018
získalo bystřické středisko Klen
pres žní ocenění Nositel tradic
Bystřicka za dlouholeté udržování tradic skau ngu v našem
regionu.
Hynek Jurman

Foto: Hynek Jurman
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KULTURA

KONCERTY NAŠEHO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU NAPŘÍČ ŽÁNRY
Je to neuvěřitelné, ale už jsou za
námi dva měsíce nového roku. Jistě
víte, že mnohé koncerty orchestru
jsou určeny k pomoci druhým. Tak
to bylo i se dvěma lednovými Tříkrálovými koncerty. Beneﬁční koncert 11. ledna podpořil náročnou
rekonstrukci krásného kostela ve
Zbyslavi, druhý 12. ledna v Novém
Městě na Moravě zase tradiční Tříkrálovou sbírku. A co nás čeká dále?
V pátek 17. dubna zveme všechny
na koncert orchestru a absolventů zpěvu ze třídy Petry Špačkové
Lintymerové do auly gymnázia.
Poprvé v podání našeho orchestru uslyšíte kromě jiného hravou a
radostnou „Dětskou symfonii“ od
J. Haydna. Říká se: máj – lásky čas
a vy se můžete těšit na neděli 10.
května na koncert „NEJEN O LÁSCE“ s Hradišťanem. HRADIŠŤAN &
Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s
vysokou uměleckou i interpretační

úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel
zejména z lidové tradice. Opět se
účastní i mnozí hosté a vytvoří tak
velké symfonické těleso a připojí
se i Komorní sbor Alter ego. Předprodej vstupenek bude zahájen
3. března v KD Bystřice n. P. V srpnu se orchestr vydá na letní fes val v Dubrovniku, v rámci kterého
provede dva programy – duchovní hudbu v katedrále a skladby
moderního žánru při venkovních
koncertech. První adventní neděle
29. listopadu se ponese ve znamení ﬁlmové hudby. Hvězdou večera a
hlavním hostem koncertu bude bystřický rodák Radim Linhart, geniální
muzikant a pianista, zapsaný v Guinessově knize rekordů. No a pak už
tu budou zase Vánoce… ale o nich
až příště. Moc děkujeme za podporu Městu Bystřice nad Pernštejnem,

ﬁrmám Mega – Tec a Wera Werk
a vám všem, kteří chodíte na naše
koncerty. Vaše přízeň nás naplňuje
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HRADIŠĢAN & Jiĝí Pavlica

„Májový koncert nejen o lásce“
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VYŠLA ZAJÍMAVÁ
KNIHA

Miroslav Pavlík (1940), známý kulturní pracovník z Železného, vydal na
konci roku 2019 zajímavou knihu o
šnovském malíři a fotografu Norbertu Pokorném. Spoustou barevných
fotograﬁí přibližuje především jeho
sakrální obrazy, ale pozornost věnuje
10. strana

rados a mo vuje k další práci.
Lenka Macháčková – dirigent,
www.sonk.cz
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Miroslav Pavlík:

AKADEMICKÝ MALÍŘ NORBERT POKORNÝ A JEHO ROD
i celému zajímavému rodu.
Otec Josef Pokorný (1821 Říčany–1900 Tišnov) měl ze svého tře ho manželství 4 dě : Norberta (6. 6.
1869), Hynka (1871), Tomáše (1874)
a Annu (1878). Všechny se dožily dospělos a založily rodiny. Hynek se
vyučil stolařem, Tomáš soustružníkem
a Norbert se učil pekařem, ale zvítězil
jeho výtvarný talent.
Už otec Josef namaloval řadu obrazů, např. sv. Annu s P. Marií pro kapli
sv. Anny v Doubravníku (1945 přemaloval Stanislav Bělík). Norbert byl po
vojně 1892 přijat do ateliéru ak. malíře J. L. Šichana (1847–1918) a v roce
1895 na pražskou AVU, kde studoval
portrét a monumentální malbu v ateliéru prof. Sequense.
Především oltářní obrazy a křížové
cesty Norberta Pokorného najdeme
v širokém okolí na Tišnovsku, ale i dále
po Vysočině. Třeba v Bedřichově, Dolních Loučkách, ve Fryšavě, Jamách,
Novém Veselí, Lomnici u Tišnova, Novém Městě na Moravě, Olší u Tišnova,
v Porta coeli v Předklášteří, ve Štěpá-

nově, Tišnově, Velké Bíteši, ve Vranově u Brna či ve Zvoli (pozoruhodná
Kalvárie aneb Dokonáno jest, 1945),
ale také na Valašsku a na Slovensku.
Při bombardování Tišnova 25. 4.
1945 byl zasažen i Pokorného dům
a zničeny mnohé jeho pohlednice a
fotograﬁe. Norbert fo l třeba i Masaryka 17. 6. 1928 v Tišnově při jeho
památné cestě na Horácko. Norbert
Pokorný zemřel 11. 1. 1954 doma a
13. ledna byl v Tišnově pochován děkanem Josefem Válkou.
A co další členové rodu? Oltářní
obraz sv. Antonína Paduánského ve
Smrčku (1938) a také třeba obraz
v kapli v Bělči namaloval Norbertův
bratr Hynek (Ignác) Pokorný, fotograf
a příležitostný malíř.
Synovec Norberta Rudolf Pokorný
(nar. 15. 4. 1880 v Tišnově) byl velmi
dobrý šachista a zřejmě i podvodník.
V Chicagu měl kadeřnictví, později
dovážel francouzské toniky. Už v roce
1907 se psalo, že Rudolf Pokorný
utekl společníkům asi se 400 dolary.
V roce 1909 oznamoval americký

sk, že se Rudolf Pokorný nemůže
kvůli zranění z nehody zúčastnit zápasu s Capablancou, jímž měla být
v New Yorku otevřena zimní sezóna
šachistů. V dalších článcích se objevilo i demen , že Pokorný není mexickým šampionem, že jen vydržel
nejdéle hrát a získal cenu v nějakém
podružném turnaji. Jiní ho bránili, že
se nikdy za mistra Mexika v šachu nevydával. Každopádně byl tehdy středem zájmu v USA a Mexiku.
Ing. arch. Norbert Pokorný, vnuk
malířův, pracoval v inves čním oddělení UD Dolní Rožínka a podílel se
na přípravě staveb sídlišť v Novém
Městě na Moravě, v Bystřici, Tišnově
i polikliniky a kulturního domu v Dolní
Rožínce.
Jeho syn Ing. Michal Pokorný (1960
NMnM) žije v Praze a ﬁnancoval vydání této pozoruhodné knihy o svém
pradědovi. Zvláště cenné jsou v ní především barevné reprodukce četných
obrazů. Kniha určitě zaujme milovníky
výtvarného umění.
Hynek Jurman
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy
Krásné, roman cké skalisko se
tyčí k nebi hned za Štěpánovem,
sotva půl kilometru před bývalou
pilou a myslivnou. Horolezci skále
naměřili 51,3 metrů výšky. Kolem
Vysoké skály na Hodůnkách běhal
mladý Ruda Gabessam a ve zralém
věku se sem vracela slavná herečka z Národního divadla. Leopolda
Dostalová jistě dobře znala drama,
které se v těchto místech odehrálo.
V režii místního ochotníka!
Po první světové válce se štěpánovš ochotníci docela činili a
hráli jednu hru za druhou. Mezi
nimi dominoval i pohledný mladík,
Bohumil Pečman. Narodil se 6. 7.
1900 v Lošově u Olomouce a do
Štěpánova přišel s rodinou za prací,
protože táta Alois dostal místo mistra nikláře v místní hu . Když vznikla
samostatná republika, bylo mu 18
let a jistě netušil, že má vyměřeno
už jenom deset let života. Svůj volný čas dělil mezi ochotníky, hasiče
a sokoly, jimž dělal náčelníka. Ještě
4. března 1928 hrál kaplana Rokytu
ve hře Na děkanství. To už se blížilo
jiné drama…
Když přijel na sokolský slet do
Nitry, nezapomněl navš vit bývalého spolužáka a kamaráda Aloise
Šulce. Ten se narodil jen o dva týdny
později než Bohouš, ale nesl tehdy
matčino jméno Cveček. Až se máma
provdala za Šulce, byl Lojzík adoptován. Během vojny na Slovensku si
našel pohlednou dívku Helenu Sivákovou (narozena 4. 2. 1905), oženil
se s ní 12. 6. 1922 v Nitře a získal
tam místo zkoušeného topiče. Brzy
přišly dvě dě …
Lojzík byl teď rád, že vidí velkého
kamaráda z dětství a že mu může
ukázat šťastnou rodinku! Byl pyšný
na svou ženu a dě ve věku 2 a 5 let.
Pozval Bohouše domů a představil
mu manželku. Bohumil a Helena se
do sebe zahleděli na první pohled
a v ten okamžik byli ztraceni. Vášeň
je oba uchopila na svá křídla a vynesla až na vrchol Vysoké skály.

6. Příběh o tragickém skoku milenců

a Koroužného. A také údolí Hodůnky přezvané na „Pohádkový kraj“,
Vysokou skálu a už vzpomínaný pohřeb „Ze Štěpánova naposled“. Bílá
rakev se zde ztrácí v záplavě lidí.
(pokračování)
Hynek Jurman

Helena, doma se jí říkalo Ilonka,
nejdříve vyzvala manžela k letní
návštěvě Štěpánova. Denně se tu
scházela s Bohoušem, jenže pobyt
skončil a rodina se vrá la na Slovensko. Smutný Pečman se po otcových domluvách sbalil a opus l
domov. Tohle nebude poslouchat,
pojede do Nitry!
Šulcová pobrala doma tajně
všechny úspory, šperky i šatstvo,
opus la dě a s milým odjela do
Brna. Dokonce tam navš vili Výstavu soudobé kultury, ale peníze brzy
došly. Pak se skrývali v Koroužném
a v okolí Štěpánova, protože po povedené matce bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Byli ze své lásky, která
ubližovala mnoha lidem, tak zoufalí,
že napsali dopisy na rozloučenou.
Byl teplý večer, 16. srpen 1928, když
se milenci naposledy objali a dlouho se pak loučili se životem. Dlouho
přes půlnoc… Když se blížilo svítání,
vylezli na skálu, svázali si navzájem
ruce řemenem a skočili do prázdna…
Byl pátek 17. srpna 1928. Brzy
ráno je našel pod Vysokou skálou
syn hajného Zobače z Hodůnek.
Žena ještě pohnula rukou a zemřela, její partner trpěl v posledním
tažení. Oba byli v takovém stavu, že
je mladý Fran šek Zobač nepoznal.
Bohumil zemřel zakrátko v otcově
náručí, když jej poprosil o odpuštění. Na místo sebevraždy proudily
davy zvědavců. Tragédií se nechalo
inspirovat několik autorů. Spisovatel Jiří Jobánek ji zmiňuje v románu
Havárie a povídce Lovci, já v románu Daleko do sametu a Jaroslav Maria Veselský v dramatu Nemravní.
V dopisech na rozloučenou se
nešťastníci loučili se světem, prosili své nejbližší o odpuštění a přáli si
být společně pohřbeni. V tom jim
vyhověno nebylo. Helenu Šulcovou pochoval farář Vladimír Čapka,
Bohouše Pečmana pouze hrobař
Josef Ostrejž, protože byl bez vyznání. Řídící Rosí nad hrobem
ocenil Bohoušovy zásluhy
o rozkvět veřejného života
ve Štěpánově. Pečmanův
pohřeb se stal velkou manifestací přátel a známých, jak
dokládá pohlednice „Ze Štěpánova naposled“, kterou
opera vně vydal traﬁkant
Čech.
Ten měl boudku v rohu
parku na náměs . Antonín Čech byl muzikantem
a hudebním pedagogem.
Za manželku měl Němku a
v roce 1917 se jim narodila
ve Zlíně dcera, která dostala květnaté jméno Lilie. Po
válce se rodina Čechova
přistěhovala do Štěpánova
a dcera vystudovala gymnázium v Tišnově a lékař-

Štěpánovský farní kostel vyhořel
v září 1917 a téměř z gruntu byl přestavěn v rondo kubis cké podobě (architekt Kopřiva, stavitel Hutař) až v letech
1923–1924. Z velké čás musel být pořízen nový mobiliář. Sousoší patronů z
hořického pískovce nad vchodem vytvořil
za 12 síc korun Josef Kubíček (1890 Slana n. Zdobnicí–1972 Brno). Jedná se
o ranou práci tohoto realis ckého brněnského sochaře, který byl žákem Myslbekovým a známým malířem se stal jeho
syn Jánuš Kubíček (1921–1993). Umístěno bylo nad vchod do kostela až v roce
1927. „Tento náklad se splácí sbírkami
a dary po farnos i jinde od stoupenců kultu,“ uvádí obecní kronika.
Z Kubíčkových soch v našem regionu je asi nejznámější Slovenská madona
(matka s dítětem) z umělého kamene na hrobě Josefa Věromíra Plevy na evangelickém hřbitově v Novém Městě na Moravě.
Hynek Jurman
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Foto: Hynek Jurman

skou fakultu v Brně, promovala 2. 6.
1946 a působila jako stomatoložka
a vysokoškolská pedagožka v Praze.
Paní docentka Čechová, kandidátka věd, časem vydala publikace
z oboru: Základy konzervační stomatologie (1978), Vybrané kapitoly
z konzervační stomatologie (1980),
Základy karyologie a endodoncie
(1981). Stala se nositelkou Pamětní medaile města Humpolec. Ráda
vždy jezdila do Štěpánova malým
au čkem a zajímala se o novinky
v obci ještě ve věku 95 let.
Její otec hodně četl a právě proto
prý přišel během 2. světové války o
zrak. Živil se pak jako traﬁkant, kluci
mu místo mincí podstrkovali všechno možné, ale na traﬁkanta si nepřišli. Vše poznal po hmatu a kluky
hnal. Zemřel v roce 1955 přímo na
návsi u pumpy, když šel pro vodu.
Před m vydal edici pohlednic –
štěpánovské železárny, starý hamr
v Borovci, místní čtvrtě včetně Tahi, Černý most, historické autobusy,
mramorové lomy v Ochozi, pohlednice z Olešničky, Vrtěžíře, Švařce

Foto: Pohlednice „Ze Štěpánova naposled“.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 2
SOUSOŠÍ SV. PETRA A PAVLA ŠTĚPÁNOV

MUZEUM

POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás postupně seznamuje s pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs byly
zaznamenány již v 16. stole za pánů z Pernštejna. Dr vá většina pocházela z konce 19. a začátku 20. stole . Tiskem vycházely již za první republiky (Kalábovy
pověs ) a většinu z nich máme uchovánu v pozůstalos bystřického písmáka pana Josefa Pavelky. Pan Pavelka pověs poc vě zaznamenal, tak jak je slyšel
a Vy je můžete číst v lidovém nářečí, jak je zapsal. Většina pověs je označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl.

POVĚST O ZBUDOVÁNÍ PIVONICKÉ KAPLIČKY

Pivonič by si byli rádi postavili kapličku. Sehnali trochu peněz a dali se
do práce. Nemohli však stavbu dokončit, peníze došly. Tehdy byl v čele obce
sedlák Pavelka. Dnem i nocí přemýšlel, jak si pomoci k penězům, za něž by
bylo možno kapličku dostavět. Jednou prý oral, smuten a zadumán chodil
za pluhem, když za sebou uslyšel cizí kroky. Ohlédl se a spatřil podivný zjev,
který mu řek, že je jeden z duchů hradu Zubštejna, jmenuje se Sláma a chce
pivonickým pomoci. Pavelka se duchovi svěřil se svými starostmi. Zjevení
prohlásilo, že mu půjčí, kolik potřebuje, ale za rok že chce dostat peníze zpět
na témž místě, kde byly vypůjčeny. Rolník rád podmínku přijal, dostal peníze, nechal práce a spěchal domů. Kaplička byla brzy dostavěna, ale když
byla všechna vydání zaplacena, ukázalo se, že vypůjčených peněz vlastně
neubylo. Přesně za rok šel Pavelka dluh spla t. Volal, volal, ale nikde nikoho.
Křikl tedy mocným hlasem: „Slámo, pojď si pro peníze!“ Nikdo se neukázal,
ale ze Zubštejna se ozval hlas: „Slámu zabil blesk. Peníze si nech, my po něm
nic nedědíme!“ Milý hospodář si tedy zlaťáky nechal a použil jich k zvelebení
svého statku.
Vypravoval Kšicův pradědeček

HRÁDEK

Za dávných časů stál na kopci u Vítochova, který se jmenuje les „Hrádek“,
hrad. Pánem hradu byl Dětoch. Ves, která ležela pod kopcem, se jmenovala
po něm Dětochov, potom Větochov a nyní má jméno Vítochov. Když sv. Cyril
a Metoděj šli do Čech přes naši Vysočinu, cestou se zastavili na hrádku. Dětoch se dal pokř t a slíbil, že v okolí postaví kapli. Začal stavět, ale nikde se
mu se stavbou nedařilo, všechen stavební materiál se mu vždy přes noc ztral. Někdo mu poradil, aby na všech kopcích v okolí zasadil 7 borovic kořeny
vzhůru, a kde se ujmou, tam ať začne stavět. Borovice ujmuly na kopci, kde
stála pohanská modla. Dětoch pohanskou modlu zbořil a začal stavět. A div
divoucí, stavby rychle přibývalo. Když se sv. Cyril a Metoděj vraceli z Čech,
kapli posvě li a nechali zde kněze. Z „Hrádku“ prý také vede tajná chodba
pod kostel. Borovice jsou už jen dvě. Jsou staré a stojí na kopci, ale blesk se
jich vyhýbá. Ještě nikdy do nich neuhodilo. Když se na ně díváme, vypadají
skutečně jako kdyby byly kořeny vzhůru.
Jaroslav Šejnoha, předseda Ž. O.

O BUKOVSKÉM ZVONU

Na Bystřicku je obec Bukov, kde je na návrší starobylý kostelík. Na věži tohoto
kostela mají památný zvon, o kterém se vypráví, že pochází z hradu Lísku nebo
také Lejsku. Z něho zbyly pouze rozvaliny v lese nedaleko Bukova. Tento hrad prý
byl pobořen za válek, které zde byly za krále Jiříka s Matyášem. I věž shořela a
zvon se propadl až do země, zasypán spadlým zdivem.
Nikdo více se nestaral o hrad ani zvon. Jen když někdo potřeboval kámen na
stavbu, tak si zde naložil, co potřeboval. Tak to bylo několik set roků, až v Bukově
se jednomu hospodáři zatoulaly svině a počaly rýt právě zde v zřícenině hradu.
Byl již večer a všichni z domu hledali až dcera hospodářova došla v Lejsku a tu
vidí, jak si svině ryje do čehosi kovového, vypouklého. Zahnala svině domů a
vypravovala hospodáři, co viděla. Ten se ráno vydal na místo a vykopal celý neporušený zvon. Plni rados si bukovš chtěli zvon dát na svůj kostel, ale v Bukově
nebyla fara a patřili do Rožné, ohlásili nález panu faráři. Ten ale rozhodl, aby byl
převezen do Rožné a umístěn na kostele farním. Neradi bukovš převáželi zvon
do Rožné, nechtěli mí s panem farářem zlou vůli, když byl vyzdvižen na věž a začalo první vyzvánění, tu místo plynulého rytmu, zvon vydával hlas, v němž bylo
slyše slova: Vyryla sviňa zvon- vyryla sviňa zvon. Ihned zastavili a začali znovu,
nic platno, zvon zněl stále jak prve. Od té doby nechtěl nikdo zvoni , protože se
roženeckým z okolních vesnic jen posmívali.

NA RACÍCH POD VLČÍ JÁMOU

Uvaření raci to bývala pochoutka, nic se račímu masu nevyrovnalo. Bývalo jich
také všude v řekách i v potocích. Ze svých děr v březích vylézali za noci, nejvíce,
když sví l měsíček. Malí i velcí je chodili chytat a kluci co byli nejšikovnější a nebáli se, že je rak svými silnými klepety s skne do prstu, hledali v děrách a holou
rukou je vytahovali. V Bystřici jich nejvíce bylo v potoku v Rácovách, to jméno
je od raků. Větší výpravy byly podnikány až do řeky Svratky. Když se jednou vypravila větší skupina, tu když došli pod vlčí jámu, tak najednou vidí plno raků a
hodně velikých, že takové ještě ani neviděli. Posbírali je do pytle a nesli střídavě
na zádech domů. Jak tak šli do karasínského kopce tu před nimi cosi divného
poletovalo a ozývalo se: „Knitli – Knitli“. Na ta slova se začali raci v pytli na zádech
toho, co je právě nesl, mlet a začali být těžší a nakonec to začalo křičet: „Už jsme
v pytli – už jsme v pytli.“ To chlapy tak vylekalo, že pytel s raky zahodili a u kali,
co mohli domů. Od té doby se místo, kde nasbírali tenkráte tolik raků, vyhýbali.

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes
Bystřice nad Pernštejnem si v letošním roce připomíná významné výročí, a to 440 let od povýšení Bystřice na město. Proto vám
v měsíčníku Bystřicko představíme zajímavé historické fotograﬁe našeho města se srovnáním, jak daná místa vypadají dnes. Knihu těchto
fotograﬁí lze zakoupit v TIC Bystřice nad Pernštejnem.

Pohled na náměs ze Skřipce. Uprostřed záběru je radnice, dole pod kostelem vidíme torzo budovy, které zbylo po požáru z roku 1841. Foto R. Onz,
1890.

Budovu rekonstruované staré radnice (dnes městské muzeum) půlí hasičská věž na sušení hadic. Uprostřed stojí budova knihovny a nad ní spořitelna
z roku 1932.
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RŮZNÉ, INZERCE

ROK SE S ROKEM SEŠEL, ANEB KLEN BILANCUJE
Jak se stalo, že už do kolonky datum píšeme 2020? Zažili jsme toho
loni v našem skautském středisku
zase tolik, že jsme si málem nes hli
všimnout, že se minulý rok rozloučil.
Náš rok (ten skautský) to ž pokračuje!
Přesto jsme se ale rozhodli tak trošku
zabilancovat.
Jsme parta nadšených lidí - dě ,
mládeže i dospělých, kteří svůj volný
čas rádi tráví v přírodě, na výpravách,
akčně a hlavně spolu! Po hlavě se vrháme do dobrodružství, která nám
život nabízí, hltáme každý den. A protože podnikáme opravdu netradiční
věci spojené se skautskými ideály, každoročně je nás víc a víc! Letos už 160,
a to je velká hromada lidí, která se ale
bohužel stále nemá kde scházet. Srub
Pod Horou je nám malý, v kulturním
domě jsme pouze hosty a venku se
také celý rok přebývat nedá. Snažíme
se a ve spolupráci s partnery sháníme
peníze, jak se dá, ale s naší vysněnou klubovnou to bude ještě běh na
dlouhou trať. My se ale nevzdáváme! Na našem transparentním účtu
(2701419735/2010) už je 311 000 Kč.
To se může zdát jako malá část, ale
znáte to, korunka ke korunce…
Důležitým momentem roku 2019
byl střediskový sněm. Ve vedení střediska jako jeho vůdce zůstává i nadále
Mgr. Luboš Gável – Upír, jeho zástupci se stali Ing. Mar n Samek – Sámo
a Ing. Michaela Hovorková – Meda.
Velmi nás těší, že naše řady se rozšířily
i o nové oddílové a družinové vedoucí. Často jsou to bývalí skau , kteří se
dnes vrací spolu se svými dětmi. Heslo „skautem jednou, skautem navždy“
zkrátka v praxi pla .
A co nám tedy rok 2019 přinesl?
Největší jarní akcí bylo bezesporu
O poklad pánů z Pernštějna - víkendová dobrodružná hra, na kterou
se na Zubštejně sešlo 136 skautů a

skautek se 40 vedoucími, a to nejen
z našeho střediska, ale z celé Vysočiny.
Společnými silami jsme také v rámci
akce Ukliďme Česko pomohli uklidit
oblast Pod Horou. Světlušky pozvaly
rodiče na Vojtěchov a ukázaly jim, jak
se my skau umíme bavit! V létě jsme
se všichni sešli na našem tábořiš a
užili si dva týdny v příběhu O bozích
a lidech. Na podzim nám začíná nový
skautský rok, na pořadu dne je tedy vítání nových členů, někdy i vedoucích
a společné seznamování. Například
vlčata v roce 2019 podnikla dokonce
speciální stmelovací výpravu. Skau
v oddíle Histerol už se většinou dobře
znají, vrhli se proto po hlavě do strašidelné halloweenské víkendovky na
Mansberku. Nechyběla tradiční sbírka
na pomoc nevidomým s názvem Světluška. Letos se nám podařilo vybrat
17 515 Kč. Další tradiční podzimní akcí
pak bylo spolupořádání Mezinárodního fes valu outdoorových ﬁlmů, kde
jsme měli připravenou i hezkou výstavku fotograﬁí. A pak už se ozval advent,
který je tradičně spojen s potkáváním
se. Volné dny umožnily milé setkání
i členům Březového kmene. Ti zdatně
rozšiřují členskou základnu, takže s sebou přivedli i své partnery a dě .
O něco mladší a otužilejší Roveři a
Rangers svátky využili na tradiční
zimní táboření na Vojtěchově. Celé
středisko společně oslavilo Vánoce
na besídce v KD a u předávání Betlémského světla.
Jednotlivé oddíly pak samozřejmě
podnikly mnoho dalších zajímavých
akcí.
Počet vlčat v oddíle Dvojka se nám
loni téměř zdvojnásobil. Jsou to hoši,
kteří se ničeho nebojí, často za sebou
mají průpravu benjamínků a mohou
se tak po hlavě vrhnout do jakéhokoliv dobrodružství! Scházejí se dvakrát
týdně ve družinkách, všichni společně
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se pak potkávají na větších výpravách.
Prozkoumali okolí Přibyslavi, vydali
se na výpravu za drakem či podnikli
několikrát výpravy s přespáním do
různých koutů Vysočiny. Světlušek už
je v našem středisku také početný roj,
rozdělily se proto také na dvě družiny.
Nezapomínají ale utužovat týmového ducha všechny dohromady, to je
jich pak vždycky přes 20 a je to velká
legrace! V roce 2019 už takhle objevily zajímavos Brna nebo navš vily
Toulovcovy maštale, kde započaly
svoji celoroční hru. Jsou to holky se
srdcem na dlani, o tom svědčí jejich
příspěvek na klubovnu, který vydělaly na psích závodech v Horní Rožínce,
kde si založily kavárničku. Nezapomínají ani na rodnou Vysočinu - tu
letos projely opravdu křížem krážem!
Histerol – oddíl pro holky a kluky od
12 let je plný podnikavců se zápalem
pro skau ng. V roce 2019 bylo hlavním cílem oddílu prohloubení skautských dovednos , členové se mohli
zdokonalit třeba v orientaci v terénu,
v práci s mapou, uzlování a v dalších
prak ckých dovednostech, které pak
zúročili na rozličných akcích, z nichž

mezi nejzajímavější patřilo sjíždění Vltavy na akci Prahou přes tři jezy. Další
sportovní kratochvíle např. ve sportovní hale nejsou už nic výjimečného.
Skau jsou duší ale také kulturního
ražení, navš vili třeba vánoční trhy a
hvězdárnu v Brně. Benjamínci, ačkoliv jsou ještě malí, měli dvě výpravy
s přespáním na srubu, zúčastnili se
s celým střediskem akce Ukliďme
Česko a absolvovali pochod O poklad
pánů z Pernštejna. Od září se Zajíčci
scházejí v počtu 13 dě . Nejmenší
členové na podzim také navš vili toho
nejstaršího – Songa – našeho čestného člena, který oslavil 96. narozeniny.
S rokem 2020 se k Zajíčkům přidala
další družina Ježků, a tak benjamínci
získají nové parťáky na své výpravy.
Chcete-li sledovat naši činnost,
k dispozici jsou následující odkazy:
Web: h p://www.skautbystricenp.cz
FB: www.facebook.com/SKAUTBYSTRICENP
Instagram: skaut.bystrice.np
V případě dotazů je vám k dispozici e-mail: bystricenp@skaut.cz
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Úspěšné zahájení roku 2020
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vykročila do roku 2020 s velkým
nasazením a elánem. Hned v prvních
měsících – lednu a únoru – jsme získali hned několik ocenění. Prvním
z nich byl úspěch našeho studenta
oboru Cestovní ruch v okresním kole
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tomáš Jelínek v silné konkurenci
studentů z dalších středních škol předvedl svoje umění komunikovat v cizím
jazyce a právem si tak vysloužil první
místo. Tomášovi a jeho doprovodu,
paní učitelce Janě Sobotkové, patří
naše gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Další úspěch na sebe nenechal
dlouho čekat. Na celostátním fes valu ﬁk vních ﬁrem v Olomouci náš tým

ﬁk vní ﬁrmy Pekařství FEREX získal
ocenění za nejlepší slogan ﬁrmy v rodném jazyce. Fik vní ﬁrmy přispívají
k dobré přípravě našich absolventů
do reálného života, a proto i úspěch
mezi ostatními soutěžícími školami je
příjemnou odměnou za dobře odvedenou práci. Studentů a paní učitelce
Mirce Šiborové mto děkujeme.
První únorová sobota patřila tradičně studentům, absolventům a
přátelům naší školy – konal se již
66. zemědělský ples. Kvalitní hudba
v podobě Bystřické kapely a skupiny
Pikardi, originální taneční vystoupení
Sedmilhářek a dívek z Dance stylu,
bohatá tombola a perfektní organizace a zázemí připravily pro návštěvníky
večer plný překvapení, zábavy a milých
setkání. Děkujeme
všem partnerům
školy a štědrým
dárcům a už teď se
těšíme na příš rok
a další Zemědělský ples! Speciální
poděkování patří
i zaměstnancům
bystřického kulturního domu a panu
Koudelkovi zvláště
za
stoprocentní
technické zajištění
celé naší akce.

Má vaše dítě „DYS“?

Dyslexie, dysgraﬁe, dysortograﬁe,
dyskalkulie, to jsou odborné názvy
pro speciﬁcké poruchy učení, které
se projevují problémy při čtení, psaní,
neschopnos aplikovat grama cká
pravidla do písemné podoby, po žemi s matema ckými představami.
Dě s těmito poruchami stále přibývá.
Možná k nim patří i to vaše. U nás ve
„speciální“ základní škole chystáme
pro tyto dě otevřít třídu pro 6 – 8
žáků. Nabízíme klidné rodinné prostředí, malý kolek v žáků se stejným
nebo podobným „trápením“, které

budou vzdělávat kvaliﬁkovaní a zkušení speciální pedagogové. Pokud byste
chtěli změnu pro vaše dítě, přijďte
se k nám nezávazně podívat u příležitos Dne otevřených dveří dne
18. března v době od 8 do 16 hodin,
nebo kdykoliv po domluvě na telefonu 566 552 032. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy ohledně vzdělávání
v naší škole. Jen se, prosím, k návštěvě
odhodlejte včas, nejpozději do konce
dubna. Těšíme se na vás i vaše dě .
Iveta Ostrýžová,
ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 106, BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
(„speciální škola“)

srdečně zve rodiče i jejich dě

K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
Co nabízíme:
• nízký počet žáků ve třídě,
• výuku zajištěnou speciálními pedagogy,
• logopedickou péči,
• výuku anglič ny
Těšíme se na vás ve středu 22. dubna 2020
v době od 8:00 do 16:00 hodin
Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení
poradny (SPC nebo PPP)

Tomáš Krejčí

Beseda v anglickém jazyce

CANADA – ALASKA

Dne 27. ledna 2020 se naše dě
2. stupně dozvěděly spoustu zajímavého v besedách s Mgr. Karlem Kocůrkem o Kanadě a Aljašce. Besedy
se uskutečnily celkem čtyři, pro každý ročník zvlášť. Od šestého ročníku
postupně v mluvené řeči anglič ny
přibývalo, až v devátém ročníku nezaznělo během přednášky ani slovo
česky, kromě rozloučení.
Přednášející zavedl žáky slovem,
obrazem i videem do kanadských
měst jako jsou Toronto, Calgary a
Vancouver. Ukázal jim nádhernou a
čistou přírodu národních kanadských
parků a divokou ledovou krásu Aljaš-

ky. Nejvíce však dě zaujala roztomilá zvířata, např. veverky, čipmánkové,
různé druhy medvědů, pohybujících
po celém území, horské kozy a nakonec i mořš živočichové, i když obrazem jen z akvárií.
Žáci si také mohli vyzkoušet, jak
rozumí mluvené americké anglič ně.
Uvědomili si, že znalost jazyků jim
přinese svobodu v cestování, možnost využi mnoha slev a neplacených služeb, za které by jinak museli
cestovní kanceláři zapla t. O získání
nových přátel a zkušenos nemluvě.
Jana Korbářová, vyučující Aj
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615













Základní škola BystĜice n .P., Nádražní 615
zve budoucí prvĖáþky a jejich rodiþe
k

zápisu do prvních tĜíd.

Zápis se koná ve stĜedu 8. dubna 2020 od 13 do 17 hodin v budovČ
školy. Rodiþe s sebou pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.


Prosíme rodiþe, aby pĜípadnou neúþast dítČte ohlásili na telefonu 566550401. DČkujeme.
Náhradní termín zápisu je stanoven na pondČlí 20. dubna 2020 od 13 do 15 hodin.
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První pomoc do škol
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Žáci 8. ročníku ZŠ TGM se zúčastnili projektu První pomoc do škol
organizovaného Krajem Vysočina.
Učili se správně přivolat záchrannou
službu, zopakovali si zásady komunikace s dispečerem zdravotnického operačního střediska. Dalším
bodem programu bylo poskytnu
první předlékařské pomoci při zástavě srdce i krvácení. Uměli by si už
poradit s pacientem, který má popáleniny, zlomeniny, popř. utrpěl jiný
závažný úraz. Osmáci si vše vyzkoušeli prak cky a na závěr prověřili
své znalos krátkým testem. Pokud
by se dostali do nějaké mimořádné

situace, budou si vědět rady. Jednou
se jim třeba podaří zachránit lidský
život.
J. Jeřábková, ZŠ TGM
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OKRESNÍ FINÁLE VE FLORBALU
Na konci ledna se týmy chlapců i dívek 6. a 7. ročníků probojovaly až do
okresních kol ve ﬂorbalu, které probíhaly ve Velkém Meziříčí. Dě od začátku ledna poc vě trénovaly, přípravu rozhodně nepodcenily, obětovaly i
svůj volný čas a spánek, neboť tréninky se uskutečňovaly před vyučováním.
Přípravy se vypla ly, po drama ckém průběhu turnajů chlapci i dívky nakonec obsadili tře místo. Pevně věříme, že si to všichni užili a odvezli si nejen
bronzové medaile, ale hlavně spousty zážitků. Rádi bychom touto cestou
poděkovali našim žákům za jejich nasazení, slušné chování a především příkladné sportovní reprezentování naší školy.
Daniel Kůra, Ivona Servítová Rutarová, učitelé Tv
Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615

Dům dě a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé
(výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro
neplavce). Kurz bude zahájen v pondělí 30. 3. 2020
v 16:45 v Areálu sportu.
Cena za 10 lekcí je 800 Kč. Přihlášku a další informace
získáte v kanceláři DDM.
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Městská knihovna informuje
Pro jarní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zaevidovaných knih.
Knihy pro dospělé:
Berg Ellen
Carter Chris
Cook Robin
Dán Dominik
Doležal Miloš
Goodman Carol
Granger Ann
Greaves Laura
Jakoubková Alena
Knight Renee
Moravec Mar n
Perl Gisella
Repová Hana
Silva Daniel
S ller Mar n
Štěrbová Dina
Woehlk Appel

Udělám ze života peklo
Dvojitý kříž
Pandemie
Jednou nohou v hrobě
Když není motorka, lépe chodit pěšky
Noční návštěva
Nezvyklý zájem o mrtvoly
Psí hrdinové
Odříkaného manžela největší krajíc
Osobní asistentka
Vladimír Beneš: mé cesty do hlubin mozku
Byla jsem doktorkou v Osvě mi
Bůh pláče po chu
Nová dívka
Evropou na kole
Touhy a úděl
Háčkovaná zvířátka

Knihy pro mládež:
Ciprová Oldřiška
Pelánková Lenka
Sateren Shelley
Šrut Pavel

Záchranná stanice pro zvířátka. Mazlivý pejsek
O mamince, která si ostříhala vlásky
Dobrodružství v psím hotelu. Dusty dělá nepořádek
Lichožrou

Pasování na čtenáře

V úterý 21. ledna 2020 proběhlo dopoledne v naší knihovně každoroční
pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci celorepublikové akce na podporu
čtenářství dostávají žáci prvních tříd, když se naučí číst, svoji první průkazku
do knihovny zdarma. Tentokrát průkazku obdrželo 54 prvňáčků ze ZŠ TGM.

Setkání seniorů v knihovně
Dopolední přednášku Mgr. Alexandry Gabrielové „Ostrůvek u ostrova“
doplněnou množstvím fotograﬁí zhlédlo téměř třicet členů Klubu seniorů –
učitelů. Akce se konala tradičně první úterý v měsíci.

Bystřicko čte dětem 2020
V letošním roce jsme do projektu Mikroregionu Bystřicko zařadily představení „Loutkohraní“. Žáci druhých tříd bystřických ZŠ se hravou formou seznámí s loutkovým divadlem a různými typy loutek. Každá z loutek má svůj
příběh, písničku nebo minipohádku. Originálním představením dě provedou Marcela Renátová z písničkových Te n a Kateřina Rakovčíková z Divadla
Paravánek. Akce se koná 20. března 2020.

3.
V našem pravidelném okénku zveřejňujeme další pokračování seriálu dětských soutěžních literárních prací. Ve zpravodaji Bystřicko nyní zveřejňujeme
práce z osmého ročníku, který byl vyhlášen v roce 2015 s názvem ,,Světlo
pro život“.
Nyní Vám přinášíme další dětskou soutěžní literární práci z věkové kategorie 15-18 let s názvem ,,Světlo napříč stale mi“ a ,,Světlo v lidském
životě“ od tehdy osmnác leté Karolíny Krejčí ze Střední školy obchodní a
služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, která v soutěži a dané kategorii obdržela
1. místo.
Práce není redakčně upravována.

Světlo napříč stale mi

Ať se nám to zdá nebo ne, světlo zde bylo od nepaměti.
Mnozí lidé věří ve velký třesk a s ním spojený vznik světa.
Jiní jsou například ovlivněni různými náboženstvími.
Vždyť v Bibli se píše o tom, jak Bůh stvořil světlo. I
řekl Bůh: ,,Buď světlo“! A bylo světlo. V pravěku si lidé
,,svítili“ hořícími pochodněmi a to třeba jen proto, aby
si prodloužili den. S vývojem člověka a jeho myšlením
se měnily jeho představy. Hlavním zdrojem světla se
stalo Slunce. To ale v předvečer zacházelo kdesi za
obzor a člověk musel vymyslet, jak přivést do svého
obydlí dostatek světla. Po staletí člověk přišel na mnoho
různých způsobů, jak osvítit své příbytky, když Slunce
zašlo. Od loučí na stěnách po svíčky přes petrolejky až
nakonec k žárovce. Tu vynalezl Thomas Alfa Edison
v roce 1879. Jeho vynález byl jako blesk z čistého nebe. Po
tomto zásadním objevu se značně modernizoval přívod
světla a to pomocí elektrického proudu. Jeho následovníci
a pokračovatelé se zasloužili o to, že v dnešní době, v 21.
století, stačí zmáčknout vypínač a rázem máme světlo.
Světlo v lidském životě

Ať už každý z nás má jiný názor pro vznik světla, tak se
nedá popřít to, že nás světlo provází celým životem. Již
když jsme se narodili, svítilo na nás světlo na porodním
sále. A tak to začalo. Od té doby se s ním budeme
střetávat dennodenně. Světlo nás bude provázet všemi
životními etapami, ve kterých se ocitneme. Zkrátka se
ho nezbavíme. Setkáváme se s ním v mateřské školce,
později ve škole a nakonec v zaměstnání. Světlo nás
bude provázet v různých podobách: od světla pocházející
ze Slunce přes světlo, které vytvořil člověk za pomocí
žárovky a různých moderních technologií, aniž bychom
tomu věnovali pozornost. Světlo je součástí mnoha věcí,
strojů a dalších vymožeností, které člověk využívá ve
svém životě. Většinou ho ani nevnímáme, bereme ho jako
samozřejmost.
Světlo z našeho života jen tak nezmizí, bude součástí
naší planety a jeho obyvatel. Až se náš život bude chýlit
ke konci, nejspíš nás bude doprovázet světlo, které už
bude na konci tunelu, to už je ale něco jiného.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376 Mobil: 723 521 892
E-mail: knihovna@bystricenp.cz Web: www.knihovna.bystricenp.cz
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Milá Karolínko, děkujeme Ti za krásnou literární práci s věrohodným popisem světla v různých podobách.
Mikroregion Bystřicko
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KČT Jiřího Gutha – Jarkovského Polička
vás zve na 14. ročník tradičního výstupu

„Svrateckou horna nou k rozhledně Horní les
– Memoriál Jirky Střílka“,
který se koná v sobotu 18. 4. 2020
od 10:00 do 17:00 hodin

Každý, kdo v uvedené době dorazí k rozhledně na Horním lese, získá
Pamětní list a razítko s mo vem rozhledny. K zakoupení bude také
turis cká vizitka akce, pohlednice a magnetka
s mo vem rozhledny. Chybět nebude ani malé občerstvení.

Více informací na: www.kct-jgj.banda.cz,
nebo na tel.: 735 833 472,
příp. na e-mailu: kct-jgj-policka@seznam.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Barevný týden
v Prosetíně
Dě v mateřské školce prožily během měsíce února „Barevný týden“. Jednotlivé barvy
a jejich ods ny si procvičily nejen při řízených
činnostech, ale každý den přišly oblečené v
jiné, předem domluvené, barvě. V pondělí
byla zelená, v úterý žlutá, ve středu červená, ve
čtvrtek modrá a v pátek se dě oblékly do své
nejoblíbenější barvy. Celý týden jsme zakončili
předáním malé odměny a „Pastelkového diplomu“. Celou akci jsme si moc užili a už teď se
těšíme na další projekty, které nás brzy čekají.

Knihobudka v Písečném
Zastupitelstvo obce se rozhodlo,
že by mohlo zpříjemnit našim spoluobčanům dlouhé zimní večery. Ale
jak? Nápad byl po chvilce na světě.
Knihobudka. Samozřejmě že máme
v Písečném knihovnu a je plně navštěvována našimi spoluobčany,
ale všichni máme doma jistě knihu,
kterou jsme už několikrát četli a
možná bychom ji i rádi za nějakou
jinou vyměnili. Proto nabízíme tuto
možnost. Pokud máte doma knihu,
kterou už nepotřebujete, vyměňte
si ji v naší knihobudce. Je založena

na principu dobrovolnos a určena
všem čtenářům. Je otevřena v místní autobusové zastávce a od soboty
25. ledna ji můžete plně využívat.
Knihobudky jsou neziskové projekty, které začaly vznikat v létě roku
2013 za podpory programu společnos Telefonica O2 „Think Big“
a jsou po celé republice.
„Nemilovat knihy znamená
nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená, stávat se
hlupákem“.
Jan Amos Komenský
-pt-

Naše premiéra
Lyžařský výcvik je běžnou součásvzdělávacích programů některých
škol, avšak na málotřídních školách
tak zcela běžný není. Proto jsem měla
nevýslovnou radost, když jsme se
s rodiči v listopadu na schůzkách domluvili, že by měli zájem, aby jej naše
škola pro své žáky zprostředkovala.
A dali jsme se hned do plánování.
Dobrého partnera jsme našli v lyžařské školičce Newman school, která svoji činnost provozuje v lyžařském
areálu Olešnice. Sice to máme „přes
kopec“, ale i tak bylo nutné, aby nás
tam s celou výbavou zavezl autobus ( mto děkujeme Autodopravě
pana Šauera z Víru). Výcvik proběhl
od 27. 1. do 30. 1. Krásně upravené
sjezdovky! Skvělí instruktoři! Super
občerstvení a zázemí včetně půjčovny! To vše nám umožnilo si náš první
lyžařský kurz užít naplno.
A jak výcvik probíhal? To shrnuje
dopis po prvním dnu kurzu z hodiny
slohu od žáka 5. třídy Miroslava Švába:
Milá paní učitelko,
chtěl bych Vám říct, jak se mi líbilo
18. strana

na lyžařském výcviku v Olešnici. Rozdělili jsme se na dvě skupinky – , kteří
umí lyžovat a neumí. Já jsem ve skupince, která lyžovat umí. Nejdřív nám
dali rozcvičku. Dělali jsme, že jezdíme
na koloběžce a potom jsme šli na malý
vlek a potom ještě na jeden malej. Po-

tom jsme si dali sváču, a jak jsme dosvačili, tak jsme šli na velký vlek.
Spadl jsem dvakrát na vleku a dvakrát na sjezdovce. A pan instruktor
nám dal takovou žížalu a na konci ji
svázal. A dal nám to proto, abychom
skrčili nohy. Potom jsme se báli, že

půjdeme na kotvu, to je taky lanovka,
ale pro dva. A potom jsme dělali, že
jezdíme na kole a tu žížalu máme před
sebou jako řídítka. Pak jsme vyjeli nahoru a zkoušeli zvedat nohu a mávali
rukama jako orel.
A na dnešek se těším taky a doufám, že zkusíme kotvu a doufám, že
se naučím líp brzdit a různé věci a taky
že pojedeme na dva takové skokánky.
A ve středu možná pojedeme svým
stylem. Jo, a od těch lyžařských bot
bolí hodně nohy. A jak dneska pojedeme lyžovat, tak o přestávce si koupím
hranolky.
Miroslav Šváb
Počáteční obavy vystřídal pocit
rados a pohody. Na konci kurzu
ukápla i slzička smutku, že už to pro
letošek končí. Dobrou vzpruhou pro
nás všechny by mohla být informace, že po zhodnocení tohoto ročníku
jsme se rozhodli, že příš rok musíme jet zase! Už teď se nemůžeme
dočkat! Lyžování zdar!
za kolek v žáků a učitelů ZŠ Prose n
a MŠ Prose n Ilona Lukášková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Velikonoční jarmark 4. 4. 2020
9.00 - 16.00hod. - KD Dolní Rožínka
•
•
•
•
•

soutěž O nejchutnějšího beránka
soutěž O největší - nejmenší a nejširší pomlázku
vystoupení dě Mateřské školy Dolní Rožínka
dílničky pro dě
prodejci s výrobky vztahující se k jaru
a Velikonocům
• kavárnička s občerstvením
Všechny srdečně zveme
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Obec Dalečín a Sbor českobratrské církve evangelické ve Veselí
zve na přednášku katolického myslitele, vysokoškolského pedagoga

  -#. */0- 0 +0

profesora PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc.

 +* / .0# 

Obsahem přednášky budou peníze, svoboda,
právo, mravnost.

$  %#' 

Přednáška s možnos rozhovoru s panem profesorem se uskuteční

v neděli 15. března 2020
v 15:00 hod. v kulturním domě v Dalečíně.

0 12  32  $

Srdečně jste všichni zváni.
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PROČ?
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Od poloviny prosince 2019 nastaly díky zrušení tře ny vlaků mezi Novým
Městem na Moravě a Nedvědicí mnoha rodinám a jejich rodinným příslušníkům krušné časy. Lidem využívajícím zrušené spoje byla sebrána jistota,
že se dostanou pohodlně a včas do zaměstnání, k lékaři, na úřady, nákupy či
do školy a také zpět. Zrušení těchto spojů vyvolalo hned několik zneklidňujících otázek a námětů k zamyšlení:
PROČ jezdí vlaky dopoledne v dvouhodinových intervalech a do školy
jede pouze jeden ranní vlak v 6 hodin z Nedvědice směrem do Tišnova a jeden do Nového Města na Moravě? Proč nejsou posíleny ranní a odpolední
vlaky, které pracující a především školáci nejvíce využívají?
PROČ musí rodiny vydávat vysoké částky za dopravu svých dě na vlaková nádraží, např. do Nedvědice či do Nového Města na Moravě, když dříve
by dě cestu zvládly samy a nebyly tak příliš zatěžovány rodinné rozpočty?
PROČ se dě musí ze školy vracet až ve večerních hodinách, protože nes hnou vlak a dvouhodinové takty ve všedních dnech nedostačují?
PROČ se nikdo nezamyslí nad m, že dě nevlastní řidičské průkazy
a nemohou se samy dopravit tam, kam musí? Že také existují starší spoluobčané, kterým již není vydán řidičský průkaz ze zdravotních důvodů? Jak
se mají to lidé dostat k lékaři nebo k vyšetření do nemocnice?
PROČ osobám odpovědným za tuto situaci očividně připadá logické, že
jezdí tzv. soupravové vlaky, které nikde nezastavují, vracejí se bez průvodčího a bez cestujících, kteří by mohli za jízdu zapla t, a to každý všední den
brzy ráno do Bystřice nad Pernštejnem a před devátou večer zpět do Tišnova, ale neﬁgurují v jízdním řádu? Proč Kraj Vysočina argumentuje úsporou
peněz? Kdo tyto přejezdy vlaků hradí?
PROČ se Kraj Vysočina snaží odříznout své občany od vzdělání, lepšího
zaměstnání, služeb …? Proč se nesnaží zastavit vylidňování venkova? Proč
nemá zájem udržet mladé lidi v regionu a co nejvíce jim pomoci získat bezproblémový přístup ke vzdělání a práci a neházet jim svými rozhodnu mi
pouze klacky pod nohy?
PROČ musí lidé volit cestu auty místo vlaky či jinou veřejnou dopravou?
Zajímá někoho, že tak ubude cestujících, kteří potom nevyužijí ani ty zbývající spoje, které byly ponechány, protože cestující museli najít jiný způsob
dopravy? Proč se Kraj Vysočina nesnaží využíváním železniční dopravy chránit životní prostředí?
PROČ autobusové spoje stejné autobusové dopravní společnos na sebe
navzájem několika minutami v místech přestupů nenavazují?
PROČ Kraj Vysočina již 10 let slibuje opravit silnici mezi Rožnou a Nedvědicí? Proč tento problém vyřešil mazaně značkou „Nerovnost vozovky“
v úseku 7 km od hranice krajů až po začátek obce Rožná?
Takových PROČ existuje nespočet. Každý si jich může jistě několik doplnit.
Obyčejným lidem nezbývá než věřit, že odpovědi na otázky dostanou a že
se těmi PROČ bude ochoten zabývat někdo z vyšších míst a dojde k nápravě.
-mt-
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SPORT, INZERCE

Další „osobák“ juniora Petra Smolíka

Oddíl šermu informuje
Oddíl šermu informuje:
24. 1. memoriál Marie Krůbové USK Praha kategorie S Michala Illeková 3.,
Isabela Sedláková 6., v kategorii J Michala Illeková 3. a Isabela Sedláková 4.
24. 1. memoriál Jiřiho Jesnského USK Praha kategorie S Marek Totušek 1.,
Vojtěch Holemý 10., v kategorii J Marek Totušek 1. a Vojtěch Holemý 8.
1. 2. SPJ Bochum Isabela Sedláková 32., Michala Illeková 100. ze 138 juniorek
1. 2. SPJ Lešno Marek Totušek 147. ze 182 juniorů
8. 2. ECC Varšava Vojtěch Holemý 133. ze 158 kadetů.
8. 8. Hradecký Orel žačky, Michala Illeková 1., Kateřina Illeková 2., Barbora
Hašková 9., Soﬁe Karaﬁátová 12. a Petra Kozlová 17.
15. 2. SPJ Mödling Isabela Sedláková 46., a Michala Illeková 101. ze 111 juniorek

PODPOØILO
Mìsto
Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricFOQ.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 přímo
na místě na hale.

V zimním období se atle ka nese v duchu
halových závodů. Ty se výběrově zařazují do
zimní přípravy a zpestřují tak méně oblíbené tréninky fyzické kondice.
Petr Smolík se zúčastnil v tomto období
hned několika pres žních závodů, kde si nakonec vyskákal svůj osobní halový rekord.
18. 12. 2019 – Vánoční laťka Hády v Brně –
3. místo (muži) – 183 cm
26. 1. 2020 – Halový přebor Kraje Vysočina
v Praze – 2. místo (muži) – 181 cm + 2. místo
60 m překážek – junioři (09:77)
8. 2. 2020 – Hustopečské skákání – 11. místo (junioři) – 184 cm - (juniorský vítěz tohoto závodu z Velké Británie skočil 222 cm)
15. 2. 2020 – Brněnská laťka (muži) – 2. místo – osobní halový rekord 187 cm!
Na fotograﬁi je Petr společně s olympijským vítězem a doposud nepřekonaným světovým rekordmanem ve
skoku vysokém Javierem Sotomayorem z Kuby (245 cm – v roce 1993)!
Petrovi děkujeme za skvělou reprezentaci našeho oddílu a přejeme mnoho dalších osobních rekordů!
Za atle cký oddíl SK Jan ILLEK

Střelecké družstvo DDM

3. kolo Střelecké ligy mládeže - školní rok 2019/2020 - se uskutečnilo
22. 2. 2020 v sálu DDM ve Žďáru n. S. Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili:
Radim Hruška, Vladimír Prudký a Jiří Sádecký.
Pořadí chlapců
- Vladimír Prudký
7. místo
- Radim Hruška
8. místo
- Jiří Sádecký
16. místo
Pořadí družstev
- družstvo DDM Bystřice n. P. 4. místo
(Hruška, Prudký, Sádecký)

Foto: Josef Prokeš, soustředění v Itálii před ME
zleva Josef Prokeš, Isabela Sedláková, Adéla Kocourová, Michala Illeková,
Barbora Prokešová a Marek Totušek

Úspěšná nadnárodní společnost
Thuasne CR, s. r. o.,
jejíž ak vity jsou zaměřeny na výrobu
a prodej zdravotnických výrobků,
hledá pro svou výrobní divizi
se sídlem v Předklášteří

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY
RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE

oddíl

Letos to bude již 5 let, co jsme s manželkou založili oddíl ragby v Novém
Městě na Moravě, a to TITÁNY. O to se teď pokouším ve vašem městě, které
je také sportovně založené. Myslím si, že tady chybí akční a bojovně a fyzicky
náročný kontaktní sport, který se ve světě rozšiřuje neuvěřitelným tempem
a v současné době je již druhým nejpopulárnějším sportem ve světě s obrovskou hráčskou základnou. Ve svých 22 letech jsem založil oddíl ragby v
Přelouči a tam je ragby již na vysoké úrovni. Letos budou oslavovat již 46 let
od založení - v oddíle jsem pracoval a hrál 25 let, za tu dobu vychoval oddíl
již několik hráčů, kteří hráli a někteří v současné době hrají za reprezentaci
dříve Československa, nyní České republiky. V současné době je juniorský
reprezentant Petržílka na stáži v Jižní
Africe, kam byl vybrán v rámci dohody na studium, kde dostal s pendium a zároveň tam bude trénovat
v jejich ragbyovém středisku s jejich
nejlepšími juniory. Tuto možnost
mají i studen , kteří by začali hrát a
trénovat u nás v oddíle Bystřických
Ry řů. Chce to jen vůli pracovat na
sobě a ch t dosáhnout co nejlepší
sportovní výkonnos a dostat se do
juniorů České republiky. V březnu bude oddíl zřejmě již trénovat venku na
hřiš , ještě nevíme, kde to bude, ale pokud budete mít zájem, tak mě můžete kontaktovat na e-mail: mitslob@seznam.cz nebo tel.: 731 680 524.
Takže přijďte si vyzkoušet ragbíčko, uvítáme jak kluky, tak dívky všech věkových kategorií, a to již od 7 roků. Postava není důležitá, můžete být i silnější nebo hubení, malí, velcí, je to vždy o tom mít chuť zkusit něco nového!
Budu se na Vás těšit.
Mít Jiří, trenér
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vhodné kandidátky pro pracovní pozici

ŠIČKA
Náplň práce:
• ši zdravotnických výrobků
Požadujeme:
• ZŠ / SŠ vzdělání
• min. 1 rok praxe v ši
• pečlivost, pracovitost
a manuální zručnost
• dobrá pracovní morálka
• trestní bezúhonnost

Beneﬁty:
• 13. plat
• týden dovolené navíc
• stravenky
• příspěvek na penzijní/životní
připojištění
• příspěvek na dopravu

Nabízíme:
• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• stabilní zázemí prosperující ﬁrmy
• práce pro atrak vní odvětví
zdravotnictví
• příjemné čisté pracovní prostředí
• nástup možný ihned
Bližší informace,
týkající
se této pracovní
nabídky, budou
OBJEVTE
SPOLEČNOST
THUASNE
předmětem osobních jednání vhodných kandidátů s vedením
www.thuasne.cz
ﬁrmy Thuasne CR, s. r. o. v Předklášteří.
Pokud vás tato nabídka oslovila a splňujete uvedené požadavky,
zašlete svůj životopis na mailovou adresu: prace@thuasne.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, SOC. OBLAST
V neděli 26. ledna 2020 se od 15:15
na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnila náborová akce
„Pojď hrát hokej“ v rámci Týdne hokeje. Akci organizoval místní Bruslařský
klub Zubři Bystřice nad Pernštejnem
za podpory Českého svazu ledního
hokeje a města Bystřice nad Pernštejnem. V našich podmínkách se jednalo
o sedmou velkou náborovou akci. Akce
byla určena pro dě od 4 do 8 let, které
nemají zkušenos s ledním hokejem.
Akce se zúčastnilo celkem 26 dě .
Nejprve byly provedeny úkony spojené s registrací dě a vyplněním formulářů. Následně byl dětem předán
dres České hokejové reprezentace a
další upomínkové předměty. Rodiče
dětem na dres napsali jméno a zároveň obdrželi samolepku na helmu

HOKEJ 2020
se jménem dítěte. Následovala prezentace obsahující informace o chodu
klubu, zázemí, organizaci náborové
akce a také informace o činnos ČSLH.
Rodičům byl představen lední hokej
jako ideální sport pro vývoj a růst dě .
Měli možnost si prohlédnout hokejovou výstroj, která dě na ledě chrání a
byly jim předány informace o organizaci mládežnického hokeje v místním
klubu, četnos tréninků, systému hraní soutěžních utkání, povinné výbavě
mládežnického hráče, bezpečnos
sportovních ak vit na ledě a mnoho
dalšího. Po prezentaci se odešlo do
šaten, kde následovalo převlékání.
Zde byla možnost zapůjčení bruslí,

Domácí hospicová péče
Všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám, lidem na
sklonku života a jejich rodinám v každodenní péči o nemocného
•

Poskytujeme nepřetržitou zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní
v týdnu ve vašem domácím prostředí.
• Staráme se o pacienty všech věkových kategorií na území
okresu Žďár nad Sázavou.
• Péči zajišťuje mul disciplinární tým složený z lékařů,
zdravotních sester, psychologa,
duchovního, sociálních pracovnic a
Foto: Zbyněk Čech
pečovatelek.
• Nabízíme odlehčovací službu – pomoc
při osobní hygieně, podávání jídla,
doprovázení k lékaři a na úřady,
zůstaneme s nemocným, když si
potřebujete něco zařídit nebo
odpočinout…
• Zaškolíme rodinu v péči o nemocného.
• Zapůjčíme zdravotnické a
kompenzační pomůcky.
• Neopus me vás ani v době zármutku.
KONTAKT:
Domácí hospicová péče
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 604 843 062, 731 636 957
e-mail: dhp@zdar.charita.cz

helem, hokejek a chráničů. Většina
dě byla dobře vybavena, dětem byl
k dispozici trenér klubu, který rodičům
vysvětlil, jak funguje možnost zápůjčky hokejového vybavení a podobné
informace. Převlékání bylo rychlé i
díky pomoci trenérů a rodičů. Poté
již nebránilo nic k ak vitám na ledě.
Trenéři rozdělili hřiště na tře ny, aby
se mohli věnovat dětem na různém
výkonnostním stupni. Nejmenší dě
se za pomoci hrazdiček poprvé seznamovaly s ledem. Zlepšovaly se každou
minutou. Pro již bruslící dě byla připravena cvičení formou hry. Projíždělo se mezi brankami, střílelo se na
gólmana, sbíraly se míčky, lovily se ry-

bičky a jiné pohybové ak vity na ledě.
Byla také připravena ukázka střelby.
Na závěr programu byla připravena
ukázka minihokeje na ledě, kterou si
pro nově příchozí připravili trenéři klubu spolu se svými svěřenci. Dě se zájmem sledovaly své vrstevníky. Tečkou
za akcí byla společná fotograﬁe všech
účastníků. Chtěli bychom mnohokrát
poděkovat Českému svazu ledního
hokeje, městu Bystřice nad Pernštejnem, všem trenérům, dobrovolníkům
a v neposlední řadě také rodičům a
dětem. Věříme, že se na ledě budeme setkávat i nadále a že se vzájemně
podaří dě ve sportu zdokonalovat
a posunovat jejich fyzickou zdatnost
tak, aby je pohyb nejen na ledě bavil,
ale i naplňoval.
Fran šek König

Pozvání na velikonoční prodejní výstavu
Včela – volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním pos žením na Hornické ul. 643 v Bystřici
and Pernštejnem Vás zve na tradiční
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční v pátek 3. dubna
2020 od 8:00 do 16:00 v prostorách
klubu. Zakoupením výrobků z našich dílen podpoříte činnost zařízení
a uděláte radost klientkám, které
vyrábí s velkým nadšením.
Včela je volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním pos žením, ve kterém jde především o
ak vní trávení volného času a kontakt
se společenským prostředím. Každé ráno začíná klub cvičením, kdy si
všichni rozhýbou svá těla při rozcvičce
nebo na rotopedu. Po cvičení začíná
krea vní a tvořivá dílna. Zde se tvoří
výrobky z různých materiálů prostřednictvím různorodých technik a metod.
Během dílny je však i prostor pro hraní
deskových her, trénování pamě , povídání u dobré kávy. Odpolední klub
nabízí různé besedy, vaření a pečení,
posezení s písničkou, trénování pamě, procházky a návštěvy zajímavých

míst v Bystřici nad Pernštejnem a v
blízkém okolí. Kromě pravidelných akvit se klub Včela podílí i na kulturním
dění v Bystřici nad Pernštejnem, vyráží
na celodenní výlety na zajímavá místa
České republiky a pořádá prodejní výstavy výrobků. Každý měsíc zveřejňujeme na webových stránkách www.
zdar.charita.cz a facebooku @vcelaochzr náš měsíční program. Na ten se
není nutné (kromě výletů) přihlašovat. Není nutné účastnit se všech ak vit, ani není nutné mít nějaké zvláštní
schopnos a dovednos . Stačí chuť za
námi přijít.
Kontakt:
Včela – volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním pos žením
Hornická 643, 593 01 Bystřice n. P.
mob.: 735 726 859
e-mail: vcela.bystrice@zdar.charita.cz

Potřebujete DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI
pro své blízké?
Kontaktujte nás na tel. 777 755 435.
Pečujeme o pacienty v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými
příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu tak, abychom jim umožnili proži důstojného života mezi svými blízkými.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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RŮZNÉ, INZERCE

KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ
• JAMBOR, BLAŽÍČEK,
Emler, Lukášek, Zezula
a jiné
• Staré obrazové rámy
• Hutní sklo Škrdlovice,
vázy, skleněné objekty
Koudelka Luboš, Strážek
Tel.: 605 433 665
E-mail: koudelka.lubos@centrum.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. Tel: 608 700 515,
www.renovacevany.eu

VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234
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INZERCE

výhodné

www.filistostudenakuchyne.cz

JARNÍ
SLEVY

OBLOŽENÉ MÍSY, ROLÁDY, SALÁTY, ŘÍZEČKY,
SLADKÉ DEZERTY, KANAPKY, CHLEBÍČKY,
KŘIDÝLKA, JEDNOHUBKY A DALŠÍ LAHŮDKY
TEPLÉ I STUDENÉ KUCHYNĚ DLE VAŠÍ CHUTI

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D

CATERING FILISTO

1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

VÝBĚR ONLINE: www.filistostudenakuchyne.cz

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.

TELEFONICKY + 420 604 539 768
OSOBNĚ: Nádražní 138, Bystřice nad Pernštejnem

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

6

český výrobek

5

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

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

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

www.vpo.cz
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Přijmeme nového kolegu nebo kolegyni do pracovní pozice
INSPEKTOR/KA /MANAŽER/KA/PROVOZNÍCH JEDNOTEK
PRO OBLAST BYSTŘICKO
Požadujeme:
- min. středoškolské vzdělání
- zkušenos s vedením týmu
- dobré komunikační a organizační schopnos
- odpovědný přístup k zadaným úkolům
- znalost práce na PC
(Microso Word, Microso Excel)
- praxe v maloobchodě vítána
- jste pozi vní člověk s dobrou psychickou odolnos
- výhodou bydliště v oblas , není podmínkou
- řidičský průkaz skupiny B
Náplň práce:
- zodpovědnost za svěřené provozní jednotky
- provádět obchodně – provozní inspekce
- nábor a instruktáž nových zaměstnanců
- vedení personální agendy
- plnění úkolů vedení společnos
- administra va svěřených provozních jednotek
- mo vace a podpora vedoucích prodejen
V případě zájmu zasílejte své profesní životopisy na adresu:

info@coopvelmez.cz do 15. 3. 2020
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INZERCE

ŠKODA

FABIA
již od 229 000 Kč
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