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STARÁME SE O VAŠE POJIŠT NÍ, 
nabízíme Vám jistotu, vždy ve Vašem zájmu.

Ž ár nad Sázavou • Nové M sto na Morav  • Byst ice nad Pernštejnem • tel.: 566 629 199, 566 629 865 • e-mail: petrast@petrast.cz • www.petrast.cz

Oslavy 440. výročí povýšení 
Bystřice n. P. na město

V neděli 9. srpna 2020 se v Bystřici 
nad Pernštejnem slavilo. Uplynulo to  ž 
440 let od povýšení Bystřice na město. 
Městská práva udělil Bystřickým císař 
Rudolf II. 11. dubna 1580 a o povýšení 
městečka na město se zasadil tehdejší 
majitel panství a současně i nejvyšší 
kancléř království Vra  slav z Pernštej-
na. Významné jubileum oslavil v tento 
den i sbor dobrovolných hasičů a to 
145 let od svého založení. Hasiči zde 
předvedli ukázku požární techniky. Své
umění dopoledne také předvedli i   
nejmladší z hasičů. Ukázali divákům, 
jak vypadá kompletní požární útok. 

Dopolední program poté pokračoval 
ukázkou cvičených psů, včetně zpa-
cifi kování nebezpečného útočníka. 
Po celý den se na náměs   konala 
tradiční Vavřinecká pouť. Odpolední 
program zpestřila svým vystoupe-
ním zpěvačka Markéta Konvičková, 
vystřídal ve večerních hodinách Ri-
chard Müller. Celodenní program 
vyvrcholil zahájením 5. ročníku Start 
Film Festu s fi lmem 3Bobule a jeho 
hosty. Fes  val poté pokračoval celý 
týden promítáním fi lmů jak v letním 
tak v kulturním domě.

-MM-

V pátek 14. srpna se Bystřicí 
přehnala velká voda

V pátek odpoledne byla v Bystři-
ci bouřka a trochu i zapršelo. Mezi 
čtvrtou a pátou hodinou zde spadlo 
něco přes 20 mm vody. Ve stejnou 
dobu však během hodiny naprše-
lo v povodí říčky Bystřice nad Do-
manínským rybníkem a v povodí 
potoka Nedvědičky místy až 100 
mm vody a došlo zde k tzv. blesko-
vé povodni. Ta se nejdříve projevila 
v Rovném a Divišově. Nedvědička 
se rozlila ze svého koryta a v Rov-

ném po zaplavení kanalizace voda 
protékala obcí přes silnici na louku.  
Povodňová vlna se dále hnala přes 
bezpečnostní přeliv Domanínského 
rybníku. Automa  cký systém varo-
vání pod hrází hlásil v 17:52:03 pře-
kročení I. stupně povodňové ak  vity 
a již za dalších 30 vteřin došlo k pře-
kročení II. a III. stupně! Za dalších 20 
minut již začala stoupat hladina řeky 
ve městě. 
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Jubilan  

SPOLEČENSKÁ  KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ  ŘÍJEN 2020

Otevřeno:
pátek    12 - 18 hod.
sobota    8 - 18 hod.
neděle    8 - 14 hod.

Na výstavě si návštěvníci i chovatelé mohou prohlédnout, případně 
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. 
Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení.

Těšíme se na návštěvu. Výstavní výbor

ve dnech 11. - 13. září 2020 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n.P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVADROBNÉHO ZVÍŘECTVA

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Tuto akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem z grantového programu - Kultura a společenský život.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. se sídlem ve Stříteži 
pořádá

SRPEN 2020
   1. 8.   Kateřina Kubovčíková
           Fran  šek Houdek
   8. 8.   Eva Navrá  lová
         Jiří Veselý
   8. 8.   Žaneta Havránková
         Libor Schneider
15. 8.  Markéta Čechová
 Vojtěch Oliva

ZÁŘÍ 2020
Marie Dvořáková 93 let
Zdeněk Maršálek 90 let
Marie Šauerová 89 let
Ludmila Vetešková 88 let
Jaroslav Handl 80 let
Ludmila Drlová 80 let
Fran  šek Pilát 75 let
Nikolaj Baliev 70 let

Od 1. 9. 2020 je otevírací doba poš-
ty změněna. Pošta Bystřice n. P.,
Masarykovo nám. 105, 593 01.

Otevírací doba:
PO: od 10.00 do 12.00 hod. 
 od 13.00 do 18.00 hod.
ÚT: od 08.00 do 12.00 hod. 
 od 13.00 do 16.00 hod.
ST: od 10.00 do 12.00 hod. 
 od 13.00 do 18.00 hod.
ČT: od 08.00 do 12.00 hod. 
 od 13.00 do 16.00 hod.
PÁ: od 08.00 do 12.00 hod. 
 od 13.00 do 16.00 hod.
SO: od 08.00 do 12.00 hod.

Po ukončení otevírací doby této 
pošty je otevřena pošta:
Žďár n. Sáz., Nádražní 23, 591 01:

PO: od 08.00 do 18.00 hod.
ÚT: od 08.00 do 18.00 hod.
ST: od 08.00 do 18.00 hod.
ČT: od 08.00 do 18.00 hod.
PÁ: od 08.00 do 18.00 hod.
SO: od 08.00 do 12.00 hod.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Je stále s námi. Není dne, 
abychom si nevzpomněli 

na naši manželku, maminku, 
babičku a tchýni 

paní Kamilu ĎUROŠKOVOU. 
Odešla 1. října 2017. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, s námi. 
Děkujeme. Štěpán Ďuroška 

manžel, Hana Dobiášová dcera, 
Václav Dobiáš vnuk, 

Fran  šek Zounek zeť.

Odešla 1. října 2017

jste ji znali a měli r

VZPOMÍNKA

Dne 11. září 2020 
uplyne 20 let 

od úmr   

pana Juraje FAGULY. 

Vzpomíná manželka a dě   
s rodinami.

Dne 24. září 2020 
by se dožila 100 let 

paní Marie VAŠICOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Stále vzpomíná 

dcera s rodinou.

Dne 26. září 2020 
by se dožila 80 let 

paní Marie ILLKOVÁ 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

S láskou vzpomíná manžel a 
dcery s rodinami.

Byli informováni hasiči a vydáno va-
rování do Víru a letním táborům a 
autokempu po toku Bystřice. Voda 
v řece dále stoupala a dosáhla ma-
xima zhruba o půl desáté večer, kdy 
bylo koryto plné až po břehovou 
hranu. Na některých místech se 
voda vylila z břehů. Při průběhu po-
vodně zasahovali jak profesionální, 
tak dobrovolní hasiči. Provedli včas-
né varování v ohrožených místech, 
zajišťovali  průchodnost velké vody 
na mostech a tam, kde se vytvářely 

V pátek 14. srpna...
překážky toku vody. Řídící důstojník 
konající službu HZS Kraje Vysočina 
rozhodl o provedení evakuace letní-
ho dětského tábora pod Aueršper-
kem. Kulminace řeky ve Víru nastala 
před půlnocí, kdy korytem teklo 
přibližně 13  síc litrů vody za vteři-
nu. Tato blesková povodeň poprvé 
prověřila dobrou funkčnost systému 
automa  ckého varování, který byl 
nastaven v roce 2014 při zpracová-
ní nového digitálního povodňového 
plánu města.  

Fran  šek Klimeš

(Pokračování ze str. 1)

ZKRÁŠLUJEME NAŠE MĚSTO - Amálka Dudová, Alžběta Špačková

Ceny udělené v rámci oslav

NEJKRÁSNĚJŠÍ 
KVĚTINOVÁ 
VÝZDOBA 
- mateřská škola 
Korálky, cenu 
převzala Vlasta 
Moncmanová

NOSITEL TRADIC 
BYSTŘICKA 2020 
- Aleš Uherka

CENA STAROSTY 
města Bystřice n. P. 
za přínos k rozvoji 
turis  ckého ruchu 
na Bystřicku 
- Eva Zamazalová
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Kraje 
Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 51 Žďár nad Sázavou se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místa konání voleb:

ve volebním okrsku číslo č. 1
je volební místnost - Základní 
umělecká škola, Nádražní 1300, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
417, 418, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 438, 455, 470, 474, 475, 479, 
480, 491, 496, 511, 600, 612, 613, 
614, 615, 624, 629, 639, 760, 765, 
906 až 908, 992, 1410
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 
536, 537, 598, 599, 603, 610, 611, 
891 až 902
v ulici Topolová pro č.p. 532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555, 774, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p. 318, 
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 
588, 644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Prů-
myslová, Strojírenská, Výrobní

ve volebním okrsku číslo č. 2 
je volební místnost – Základní 
umělecká škola, Nádražní 1300, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 
888 až 890 
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová pro č.p. 879 až 887 

ve volebním okrsku číslo č. 3 
je volební místnost – Mateřská škola 
„Korálky“, Zahradní 622, Bystřice nad 
Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Ho-
rou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, 
Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na 
Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. 
Štourače, Antonínka, Voldán, Větr-
ná, K Valše, Rácová, Jitřenka č.p. 515

ve volebním okrsku číslo č. 4 
je volební místnost - Kulturní dům, 
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 
962 až 964, 977 až 982

ve volebním okrsku číslo č. 5 
je volební místnost – VOŠ a SOŠ, Dr. 
Veselého 343, Bystřice nad Pern-
štejnem 
pro voliče bydlící 
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č.p. 930 až 
932, 948, 949 
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 
950 až 954

ve volebním okrsku číslo č. 6 
je volební místnost – Městské mu-
zeum, Masarykovo náměs   č.p. 1, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící

v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
měs  , Tyršova, Luční, Příční, Dr. 
Veselého, Malá branka, Rud. Vaš-
ka, Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, 
Bratrská, Cibulkova, Koželužská, Na 
Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
Lužánky
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
495, 501, 502, 571, 585, 586, 589, 
849, 853, 996, 997
v ulici Nový dvůr č.p. 336
v ulici Nádražní č.p. 138, 158, 341, 
346, 1414

ve volebním okrsku číslo č. 7
je volební místnost – Dům s pečo-
vatelskou službou, Hornická 643, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643, 758
v ulicích: Černý vršek, K Domanínku, 
Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Do-
linka, Starý dvůr, Za Rybníčkem, U 
Jeřába, Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní čás   Do-
manínek v ulicích Lnářská, K Zámeč-
ku, K Hájům

ve volebním okrsku číslo č. 8
je volební místnost - Kulturní dům 
Bratrušín č.p. 1101
pro voliče bydlící v místní čás   Bra-
trušín

ve volebním okrsku číslo č. 9 
je volební místnost - bývalá škola 

Pivonice č.p. 33
pro voliče bydlící v místní čás   Pi-
vonice 

ve volebním okrsku číslo č. 10 
je volební místnost - bývalá škola 
Lesoňovice č.p. 13
pro voliče bydlící v místní čás   Le-
soňovice a Kozlov 

ve volebním okrsku číslo č. 11 
je volební místnost – Kulturní 
středisko Dvořiště č.p. 1035
pro voliče bydlící v místní čás   
Dvořiště 

ve volebním okrsku číslo č. 12
je volební místnost – bývalá škola 
Karasín č.p. 38
pro voliče bydlící v místní čás   Ka-
rasín

ve volebním okrsku číslo č. 13 
je volební místnost - Kulturní dům 
Vítochov č.p. 10
pro voliče bydlící v místní čás   Ví-
tochov

ve volebním okrsku číslo č. 14 
je volební místnost - Kulturní dům 
Domanín č.p. 10 
pro voliče bydlící v místní čás   Do-
manín

ve volebním okrsku číslo č. 15
je volební místnost – Kulturní 
dům Rovné č.p. 5 
pro voliče bydlící v místní čás   
Rovné a Divišov

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (03.09.20202) dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do 
územního obvodu Kraje Vysočina.

Právo volit do Senátu má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Voliči musí ve volební místnos   prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 
Voliči obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb sadu hlasovacích lístků. Pro druhé kolo voleb do senátu již voliči nebudou dodá-

ny hlasovací lístky předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnos  .
Ve volební místnos   obdrží voliči prázdnou úřední obálku označenou úředním razítkem městského úřadu. Do úřední obálky vloží volič hlasovací lístek 

volební strany, které dává svůj hlas. Na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev krajů může volič udělit preferenční hlas nanejvýš čtyřem kandi-
dátům. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. U voleb 
do senátu volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič 
hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném  skopise, je přetržený nebo není vložen do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasova-
cí lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. 

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do Senátu může volič 
takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu.

Příslušný obecní úřad, u něhož je volič zapsán v seznamu voličů nebo zastupitelský úřad mohou předat voličský průkaz voliči buď osobně, nebo ho 
mohou předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Dne 25. září 2020 je poslední 
den lhůty, kdy může volič doručit žádost o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu písemným podáním s úředně ověřeným 
podpisem nebo elektronicky do datové schránky. 

Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu 
členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou 
volební komisi.

MěÚ
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Bratrušínská pouť 16. 8. 2020
Bratrušínská pouť začala už v sobotu přátelským fotbalovým zápasem a 

poté pokračovalo sousedské posezení v kulturním domě. V neděli se konala 
mše v kapličce za farníky, živé a zemřelé obyvatele obce. Při mši proběhla 
sbírka na opravy kapličky, při které se vybralo 5700 Kč.

Bratrušínská překopka
Začátek srpna se na Bratrušíně nesl sportovní atmosférou. Na místním 

sportovním hřiš   se konal již 10. ročník nohejbalového turnaje tříčlenných 
družstev. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 týmů. Skvělá nálada a sportovní 
bojovnost trvala až do večerních hodin. Vítězem se stalo družstvo z Nedvě-
dice. Všem děkujeme za účast a hlavně za bezproblémový průběh turnaje. 
Velký dík patří hlavně členům SK Bratrušín za organizaci turnaje i za bohaté 
občerstvení.

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

POZNEJ BYSTŘICKO!
V našem měsíčníku zveřejňu-

jeme vždy jednu fotografi i (kra-
jiny, památky,...) pořízenou z po-
někud netradičního úhlu. Vaším 
úkolem je pokusit se uhádnout, 
o které místo na Bystřicku se 
jedná. Správné odpovědi po-
sílejte na info@bystricenp.cz 
pod názvem POZNEJ BYSTŘIC
KO. Koncem každého měsíce 
vylosujeme jednoho šťastlivce, 
který obdrží volné vstupenky či 
zajímavé propagační předměty. 
Odpovědi posílejte do 15. září 
2020. 

Další kolo soutěže Poznej 

SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

Nerozumím tomu!

Bystřicko! má svého výherce. Z došlých správných odpovědí ze srpnového 
čísla byla vylosována Lucie Houdková ze Štěpánova n. S., která správně 
uvedla, že na dané fotografi i byla zobrazena část pernštejnské vrchnosten-
ské zahrady, která v současné době prochází obnovou a v příš  m roce by 
měla být přístupná návštěvníkům. Gratulujeme výherkyni!  

Není moje vlastnost kri  zovat. 
Avšak pokud se dějí tak zásadní kro-
ky v neprospěch občanů a snižuje se 
hodnota majetku města ve prospěch 
soukromých podnikatelů, nedokážu 
přejít bez povšimnu  .

Na zasedání zastupitelstva dne 
17. 6. 2010 byly projednány body 
20-10-04 a 20-10-05, kde vládnoucí 
koalice již dopředu předpokládá, že 
ohromné množství pozemků v loka-
litě Rovinky prodá fi rmám Stavofl os 
s.r.o. a SPH stavby s.r.o.

A to je věc, které opravdu nerozu-
mím. Ve volebním programu ČSSD 
je jeden z bodů výstavba dostupné-
ho komunálního/obecního bydlení. 
Avšak dostupné bydlení developeři 
neposkytují, protože musí dostatečně 
vydělat, což je cílem podnikání. V na-
šem městě je koalice v čele s ČSSD 
jiného názoru – prodat pozemky 
soukromým developerům, a navíc za 
ceny (165,-Kč/m2 ), které neodpovídají 
ceně tržní. A občané, chcete-li bydlet, 
plaťte developerům jejich ceny. Ono 
se může stát, že i dě   či vnoučata vo-
ličů koalice, by rády zůstaly v Bystřici, 
avšak budou muset sáhnout hloubě-
ji do kapsy. Připomíná mi to divoká 
90. léta.

Dalším z mnoha bodů programu 
ČSSD je, že nechtějí další priva  zaci 
ČR. Ale co je jiného prodej lukra  v-
ních městských pozemků soukromým 
fi rmám? 

To není nic pro   ničemu ze strany 
podnikatelů, já mít pro   sobě jako 
podnikatelka takovéto zastupitele, 
tak tohoto hromadného rozprodeje 
majetku jako lukra  vní možnos   také 
pravděpodobně využiji ve svůj budou-
cí prospěch. 

Čím dál víc mi vadí argument pana 
starosty: „To neumíme, tak to nechá-
me těm, co to umí“. Na odborech 
města jsou, předpokládám, přijímáni 
zaměstnanci s potřebnou kvalifi kací 

a praxí. Pak ani tomuto argumentu 
nerozumím.

Myslím, že u nás, jako v jediné obci 
v ČR, vládne tradiční strana, tak slo-
víčko k tomu - tradiční strany měly 25 
let, jinými slovy „čtvrt stole  “, na to 
dokázat, co hlásají, a dovést náš stát 
k lepším zítřkům. Bohužel nejenže 
zbrzdily ekonomický rozvoj naší spo-
lečnos  , ale ukázaly svoji pravou tvář 
prostřednictvím skutečných fi nanč-
ních a majetkových tunelů, neuvěři-
telné korupce a nakonec i poli  ckých 
vražd. Díky za kvalitní inves  ga  vní 
novináře! Katastrofální množství kauz 
všichni známe.

Abych nebyla jen pesimista - sna-
žím se u každého zastupitele, a zvláš-
tě u pana starosty, ocenit jakýkoliv 
vstřícný krok směrem k občanům, tak 
po mých silných argumentech a pře-
svědčení, že péče o nemocné a slabé 
patří z valné většiny do rukou veřejné 
správy, svůj postoj přehodno  l a začal 
činit kroky k tomu, aby si naše město 
mohlo provozovat domov pro seniory 
samo a neprodal tak jednoduše naše 
staré občany opět do soukromých ru-
kou a opět vč. lukra  vních městských 
pozemků.

Tak třeba mi to zastupitelé hlasují-
cí pro tyto kroky vysvětlí. Předesílám 
však, že lidsky a už vůbec ne ekono-
micky to vysvětlit nelze! Rozvaha a 
ekonomika hovoří jasnými čísly. Ho-
tovost velmi rychle ztrácí hodnotu, 
ale inves  ce do bydlení na vlastních 
pozemcích je pro každé město a jeho 
zastupitele známkou kvality.

Protože rozprodávat veřejné majet-
ky a dělat si „strejčka“ do budoucna 
umí každý, budovat a rozšiřovat ak  va 
města umí je   nejlepší. 

Ale nemalujme čerta na zeď, třeba 
se věci změnily nebo změní.

Přeji všem krásné dny
Humpolíčková Soňa
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Za krásného letního počasí jsme v neděli 9. 8. 2020 v rámci oslav výročí města oslavili své 
jubileum i my, dobrovolní hasiči z Bystřice n. P., a sice výročí 145 let od založení našeho sboru.

Vše začalo slavnostním přivítáním okolních sborů před hasičskou zbrojnicí, které při-
jaly pozvání k oslavám, následoval přesun pochodovým krokem pod pódium amfi teátru 
na náměs  , kde pronesli své blahopřejné projevy starosta SDH Miloslav Ungr, který nás 
zároveň v kostce provedl historií sboru, velitel stanice HZS kraje Vysočina v Bystřici n. P.  
Vlas  mil Kurfürst, starosta SH ČMS Jan Slámečka a starosta města Karel Pačiska. 

Po slavnostním požehnání nového zásahového vozidla Peugeot Boxer převzal velitel 
sboru Josef Roman od starosty města klíče od tohoto vozu. Následovalo předání pamět-
ních medailí a ocenění za zásluhy, kdy téměř nejvýznamnější ocenění, medaili sv. Flori-
ana, obdrželi dva členové našeho sboru, za dlouholetou práci ve sboru a výboru okrsku 
sdružení hasičů. Program byl zakončen krátkou ukázkou členů kynologického klubu Bys-
třice nad Pernštejnem, kdy jsme mohli zhlédnout výcvik poslušnos   psů a dále nám po-
licejní pes Pako ukázal, jak hravě si poradí s výtržníkem. Následoval sled požárních útoků 
družstva žen a našich nejmenších hasičů. Odpoledne už patřilo ostatním účinkujícím. Po 
celý den pak bylo možno nahlédnout na požární techniku jak současnou, tak i historic-
kou, kdy jste mohli zahlédnout chloubu naší zbrojnice cisternovou stříkačku Praga RN 
CAS 16 rok výroby 1951, takzvanou „Erena“, nebo čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi 
z roku 1878, kterou zapůjčil sbor SDH Věžná.

Poděkování patří okolním sborům za účast na oslavě našeho výročí a zapůjčení stro-
jů k ukázce. Především pak všem sponzorům, jmenovitě Cormen s.r.o., Envirox,s.r.o., 
Rathgeber,k.s., Pamaga s.r.o., MEGA-TEC s.r.o., T.M.V. spol. s.r.o., Fonorex, akci nemalou 
měrou podpořilo město Bystřice nad Pernštejnem. A v neposlední řadě bychom rádi 
poděkovali za krásné fotky do kalendáře panu Miloši Drlovi. 

Celou akci nelze hodno  t jinak, než pozi  vně a přejme sboru neméně sil, chu   
a nadšení do další práce v letech následujících.

SDH oslavilo výročí 145 let od založení sboru

Přesto, že se může zdát, že léto 
končí a s  m i letní sezóna, ak  vity 
v Koruně Vysočiny pokračují. V ná-
sledujících dnech připravujeme nové 
projekty a spolupráci s různými sub-
jekty. Prostřednictvím grantového 
programu Kraje Vysočina - Marke-
 ng pro cestovní ruch, jsme získali 

dotaci ve výši 200 000,- Kč. Jak s fi -
nančními prostředky naloží Koruna 
Vysočiny? Budeme realizovat nové 
projekty v cestovním ruchu a násled-
ně je propagovat na sociálních sí  ch. 
Například společně s odborníky pa-
nem Milošem Lopaurem (Regionál-
ního muzea ve Žďáře nad Sázavou) 
a paní Alicí Hradilovou (Horácké mu-

zeum Nové Město na Moravě) při-
pravujeme nový produkt, jehož pra-
covní název je Putování po zaniklých 
sklárnách v Koruně Vysočiny.  Výstu-
pem budou  py na výlet v nádherné 
krajině Žďárska a Novoměstska. Na 
podporu regionu Bystřicka a Ned-
vědicka připravujeme Instagramové 
stezky, které budou propagovat spe-
ciální místa s krásnými vyhlídkami. 
Tato místa budeme propagovat sa-
mostatně a také jako výlety pro pěší 
i cyklisty. Pro milovníky adrenalinu 
bude součás   Ferratová stezka ve 
Víru, která je vhodná i pro začáteč-
níky nebo dě  . Co je cílem našich 
ak  vit? Udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu. Znamená to, že se snažíme 
zviditelnit místa, které nejsou tolik 
známá a turisty navštěvovaná tak, 

abychom rozložili návštěvnost do ce-
lého regionu. 

Oľga Königová

 Zaniklé sklárny a Instagramové stezky

NOVÉ PROJEKTY KORUNY VYSOČINY
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RŮZNÉ

Hynek JURMAN - spisovatel a hlavně vášnivý cyklista

Krásný slunečný den a Hynek Jur-
man právě vyráží ze Štěpánova nad 
Svratkou na svém kole přičítat další 
kilometry. Vysočinu a hlavně Bystřic-
ko zná lépe než své boty, ostatně se 
o tom můžete osobně přesvědčit v 
některé z jeho knih; ať už svým jmé-
nem nebo pod pseudonymem Boři-
voj Nebojsa jich vydal více než tři de-
sítky. Strojní inženýr, bývalý pedagog 
OU Bystřice nad Pernštejnem a dnes 
již bývalý zaměstnanec informačního 
centra v Bystřici si užívá zaslouženého 
důchodu. Naštěs   si našel čas na krát-
ký rozhovor do našeho Bystřicka, do 
kterého bude pravděpodobně ještě 
nějakou dobu také přispívat. Hynek 
mi osobně předával štafetu včetně 
redaktorské činnos  , tak si dovolím v 
našem povídání tykání. 

Zdravím tě Hynku, na tuhle otázku 
jsi jistě už několikrát odpovídal, ale 
tak tedy i jednou pro naše čtenáře. 
Jak si užíváš důchodu a co se pro tebe 
nejvíc změnilo? 

Zajímám se o stejné věci jako dříve, 
ale netrávím denně až 10 hodin v prá-
ci. Za  m jsem to ještě neošéfoval, tak-
že jen hojně jezdím na kole, s  hl jsem 
lázně v Třeboni a náročnou cyklis  ku 
kolem Berounky, koupil jsem si nové 
auto, jaksi toho dost zařizuji... Ale jak-
mile to ošéfuji, budu déle spát, budu 
psát, číst a přemýšlet a uvidíme.

Nyklovice, kolářství a již devátý Nositel tradic Bystřicka

Před  m než jsi začal pracovat na 
informačním centru, tak jsi učil ve 
škole. Jak na svá učitelská léta vzpo-
mínáš? 

Moc mě to bavilo, učitel má obe-
censtvo, které nemůže odejít. A tolik 
volného času jako nikdo jiný!

Kdy přišla ta chvíle, že ses rozhodl 
opus  t školu a začít se věnovat ces-
tovnímu ruchu? 

Cestovní ruch dělám ak  vně od 
roku 1991, kdy jsem složil průvodcov-
ské zkoušky. Pan Nahodil mě označil 
za nejlepšího průvodce své cestovní 
kanceláře. Školství jsem opus  l ne-
chtěně, protože naše učiliště sloučili 
se zemědělskou školou a dva museli 
odejít pro nadbytečnost. Jako první 
jsem šel já! Protože jsem léta nesou-
hlasil s praxí, že se nikdo nesmí vy-
hodit, nikdo nesmí propadnout a po 
žácích se nesmí nic požadovat, jen aby 
byly dotace! Tohle jsem často kri  zo-
val a navíc jsem publikoval fejetony o 
našem řediteli, takže nucený odchod 
byl celkem jasný.

Jaký byl tvůj začátek v infocentru, 
co pro tebe bylo to nejtěžší? 

Pro mne snad komunikace v cizích 
jazycích, jenže za těch 15 let těch ci-
zinců zase tolik nepřijelo. Většinu té 
doby jsem se věnoval tvůrčí práci, 
sepsal kolem 60  štěných průvod-
ců, články v Bystřicku se blíží snad ke 
2 000, v rekordním čase jsem sepsal 
knihu o Bystřici, vymýšlel jsem sou-
těže, průvodcoval zájezdy a při vší té 
práci jsem se bavil.

Věřím, že toho bude za ty roky 
hodně, ale pověz nám prosím jednu 
veselou historku z infocentra. 

Třeba to časem sepíšu do Bystřicka 
jako humorné příspěvky. Aspoň struč-
ně: Jeden klient prohlížel letáky všech 
obcí, což je unikum, které prý nemají 
nikde jinde v republice, a pak se zeptal 
na obec z vedlejšího regionu: „Mora-
vec tu není?“S vážnou tváří jsem mu 
odpověděl: „Ne, Moravec už umřel…“ 

Nebo jsem jeden den dostal tyto 

úžasné dotazy: Ten velký komín 
támhle pod náměs  m, to je kremato-
rium? Jak to vypadá s Vírskou přehra-
dou? Je to ještě ke koupání? Jak mám 
cvičit, když mě bolí záda? Mám dělat 
kliky? 

Všichni jistě vědí, že jsi také velmi 
úspěšný spisovatel. O čem jsou tvé 
knížky a kde čerpáš inspiraci? 

Určitě by mě to neuživilo, ale koní-
ček je to báječný. Inspirací je mi přede-
vším Vysočina – příroda, lidé, událos  . 
Vydal jsem už všechny možné žánry - 
verše, fejetony, povídky, pět románů, 
vlas  vědu, monografi e obcí, pověs  , 
ale literatura faktu mě asi bere nejví-
ce. Přemýšlet, hledat souvislos   a ori-
ginální závěry, nebát se napsat, čeho 
se mnozí bojí...

Málokdo už ví, že také píšeš jako 
tvé druhé já Bořivoj Nebojsa, kde a 
proč vznikl tento pseudonym? 

Vymyslel jsem to hezky, ne? Jaké 
pozdvižení vyvolaly mé články o pro-
blema  ckých činech partyzánů! A že 
jich bylo. Byla z toho knižní trilogie, 
další díly odhalovaly zločiny komu-
nistů a jejich hanebnos   v době nor-
malizace. Vyzpovídal jsem desítky 
poli  ckých vězňů, co   lidé zkusili! 
Nepochopím proto, že se k této zrůd-
né ideologii může ještě někdo hlásit. 
Pseudonym mně měl pomoci praco-
vat v klidu, ale asi jsem jej tajil málo. 
Historik Tesař v nedávno vydaných 
Serinkových pamětech došel k závě-
ru, že i Nebojsa nemá vše bezchybně, 
ale že jako jediný autor nic záměrně 
nezkresloval z ideologických důvodů. 
Takže to nebyla zbytečná práce.

Tvou další vášní je cyklis  ka, kolik 
ročně najezdíš kilometrů a kam si 
nejdál na svém kole dojel? 

Roční limit 3 000 km každoročně 
překračuji, přitom v zimě nejezdím. 
Když píšu tyto řádky (13. 8. 2020), 
mám 2 932. Při práci tolik času neby-
lo, ale v červenci jsem byl první měsíc 
v důchodu a ujel rovných 1 000 km. 
Opět jsem křižoval Třeboňsko a zrov-

na teď jsem se vrá  l od Berounky z 
křivoklátských kopců, kam jezdím už 
12. rok. Nejdál jsem dojel asi první dva 
roky po pádu železné opony. To byly 
úžasné časy! V létě 1990 s několika 
mladšími kamarády do Vídně a zpět 
a v červenci 1991 napříč republikou 
až na Šumavu, kousek do Německa a 
zase zpět.

Neméně velkým koníčkem je také 
divadlo. Jsi pouze hercem, nebo se 
zapojuješ i do vytváření her? 

Pár her jsem napsal, hráli jsme z 
nich tři. Nejúspěšnější byla asi Kartář-
ka. Podílím se i na režii, ale momen-
tálně trochu pauzírujeme. Snad se 
situace zlepší.

Co plánuješ do budoucna, čtenáře 
by jistě zajímalo, zda budeš dál přispí-
vat články, nebo už Bystřicko hodláš 
nechat svému osudu a budeš pouze 
psát knihy a dál objevovat krásy Vy-
sočiny?

Těším se, jak vyjde Martyrium v 
Americe. Současně začala práce na 
jeho fi lmovém scénáři, ale to je na-
dlouho. Když bude zájem o články, 
psát budu. Na žádnou větší knihu ne-
pomýšlím, ale chci zpracovat rodopis. 
Z matrik to mám už celkem vytáhlé, 
teď sepsat příběhy, jak z neskuteč-
ně nuzných poměrů se dostal rod za 
4 až 5 generací do situace, že prak  c-
ky všichni členové mají vysoké školy a 
jsou úspěšní. A jsou mezi nimi výraz-
né osobnos  : navigátor a pobočník 
velitele RAF Adolf Jurman, vědec a 
vynálezce Zdeněk Pospíchal, char  -
sta a později velvyslanec v Bulharsku 
Petr Pospíchal, tanečnice košického 
divadla Irenka Škardová, básník, dra-
ma  k a reportér z tří olympiád Michal 
Jurman, propojeni jsme i se zpěvákem 
Michalem Prokopem, z matčiny stra-
ny si zaslouží pozornost vlas  vědný 
badatel Jan Kos a autor řady knih i kre-
seb Pavel Svoboda atd. A tak jim všem 
chci složit hold!

Děkuji za rozhovor.
Michal Mašek

Od roku 2012 oceňují Město Bys-
třice nad Pernštejnem a Mikroregi-
on Bystřicko kolek  vy a jednotlivce, 
kteří udržují, či zdárně obnovili ně-
kterou z tradic, která neodmyslitel-
ně k Bystřicku patří a tento region 
charakterizuje. Ať již jde o tradice 

národopisné, řemeslné, společen-
ské, rodinné či jiné.

K takovým tradicím nesporně od 
nepamě   patří na Bystřicku rukodělná 
práce se dřevem, v letošním případě 
kolářství. Nebudeme se zde vracet až 
ke starým Keltům, ale je nesporné, že 
od druhé poloviny dvanáctého stole  , 
kdy v našem regionu vznikala trvalejší 
osídlení, patří již kolářství k význam-
ným a nezbytným profesím. Koláři se 
neomezovali pouze na výrobu louko-
ťových kol, ale postupně vyráběli celé 
vozy. Vozáci, kočárníci, nápravníci, to 
vše byly vývojové variace na koláře. 
Kromě dopravních prostředků, později 
třeba i včetně lyží, vyráběli i součás-
  domácích a zemědělských náčiní. 

K jejich partnerům patřili místní ko-
váři. Zánik této profese a s ním spoje-
ného řemeslného umění přinesla vel-
kovýroba kol z oceli a sli  n a masivní 

použi   pneuma  k. 
Nyklovické kolářství, kde pracuje 

letošní nositel tradic Bystřicka pan 
Aleš Uherka za pomoci svého otce, 
má sice historii poněkud kratší, ale i 
tak úctyhodnou. Je v pořadí čtvrtou 
generací kolářů na rodinném sídle. 
Dílnu založil počátkem minulého sto-
le   pradědeček Emil Uherka a praco-
val zde až do padesátých let dvacáté-
ho stole  . V roce 1990 dědeček a ta  -
nek Emilové chod dílny obnovili. Nyní 
zde pracuje oceněný pan Aleš Uher-
ka s otcem a mnohdy již i s pomocí 
syna. Kromě výroby loukoťových kol 
se zaměřují na kompletní rekonstruk-
ce historických vozidel. Staré hasič-
ské stříkačky, kočáry, dělové lafety a 
jiná dřevěná vozidla, to vše vychází 
zrenovované z dílny na Bystřicku. 
Práce nyklovických kolářů neobdivují 
jen naše hasičské sbory, ale využívají 

je např. i muzea, česká i zahraniční.
A co je důležité? Na řadě před-

váděcích akcí seznamují naši koláři 
z Nyklovic při ukázkách i prak  ckých 
instruktážích dě   se svojí prací a po-
silují tak vztah dě   a mládeže k nyní 
často opomíjené rukodělné práci, k 
řemeslu, k historii.

Byli jsme na Bystřicku až tře  , kdo 
ofi ciálně ocenil práci pana Aleše Uher-
ky. Před námi mu ministr kultury ČR 
udělil v roce 2015  tul Nositel tradi-
ce lidových řemesel v oboru tradiční 
kolářství a v roce 2016 hejtman Kraje 
Vysočina  tul Mistr tradiční rukodělné 
výroby Kraje Vysočina. O to upřímněji 
však blahopřejeme panu Aleši Uher-
kovi k jeho novému ocenění, ke krás-
né práci a ak  vní rodině a těšíme se 
na další oku lahodící a funkční výrobky 
z jeho dílny.

Eva Zamazalová
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Výuka psaní na klávesnici 
na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pro širokou veřejnost i fi rmy 

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY 
Výuka probíhá nejmodernějšími metodami za použi   
audiovizuální techniky 

ZŠ TGM na prahu nového školního roku

•  Anglič  na pro různé úrovně dle zájmu
•  Němčina pro různé úrovně dle zájmu
•  Ruš  na pro různé úrovně dle zájmu 
•  Italš  na pro různé úrovně dle zájmu
•  Španělš  na pro různé úrovně dle zájmu

Podmínky:
Zahájení výuky – říjen 2019, ukončení – květen 2020     
Cena za polole  : 1.500 Kč 
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy
Otevření kurzu je limitováno počtem zájemců.

Svůj zájem oznamte do 25. září na níže uvedené kontakty:
Tel.: 566 55 29  20 ( 7:00 – 15:30)
E-mail: sekretarka@gybnp.cz

Na gymnáziu probíhá výuka psaní 
na klávesnici v programu „Zaviačič“, 
který přináší trvale vynikající výsled-
ky. Je to dáno především  m, že vý-
uka ve škole se přenáší studentům 
domů a zpět do školy.  Například stu-
den   sekundy začali psát v září 2019 
a už v prosinci zvládali opis souvislých 
textů, s přesnos   na výbornou. Rov-
něž výkon je obdivuhodný, pohybuje 
se od 90 do 210 úhozů za minutu.  
Přednos   tohoto programu  opro   
jiným, např. ATF, je to, že neumož-
ní písařům postupovat dál, pokud 
dělají chyby. V takovém případě jim 
nabídne k procvičování chybná slova, 
odvozeniny, slova v podobné vazbě 
atd. Nejlepší písařkou v této kategorii 
je Monika Pokorná. 

V tercii se studen   ještě budou zdo-

konalovat v psaní a v kvartě mohou 
zájemci složit státní zkoušku. Naučí se 
psát běžnou hospodářskou korespon-
denci, spojenou s nákupem a prode-
jem materiálu a různé písemnos   i 
tabulky v Excelu. Pro složení zkoušky 
musí studen   psát 220 úhozů za mi-
nutu. Pokud si vytknou jako cíl státní 
zkoušku, úroveň jejich dovednos   je 
mnohem vyšší. V příš  m školním roce 
budou mít studen   možnost složit 
zkoušku „Elektronická komunikace.“ 
Bude pro respondenty, kteří nedo-
sáhli požadovaného počtu úhozů ke 
státní zkoušce, ale  přesto chtějí završit 
svoje úsilí uvedenou zkoušku. Věřím, 
že spolehlivým přístupem k plnění 
požadovaných úkolů se jim podaří do-
sáhnout stanovených cílů.

Iva Slámová, vyučující

Přesně před rokem jsem na tom-
to místě vyjádřil přání, aby se vyuču-
jící mohli plně věnovat žákům a aby 
ve škole i v domovech dě   vládla 
spokojenost a radost. V zrekonstru-
ované škole se nám pracovalo pěk-
ně, snaha pedagogů i žáků přinášela 
výsledky. S podobným nasazením 
jsme zahájili i druhé polole  , ale 
v průběhu jarních prázdnin přišlo 
jako blesk z čistého nebe oznámení 
o nákaze koronaviru COVID-19. Co 
následovalo, máme všichni v živé 
pamě  .

Vynucený stav distanční výuky 
trval do konce školního roku, jehož 
samotné ukončení bylo také, mír-
ně řečeno, netradiční. Těch několik 
měsíců změnilo pohled celé společ-
nos   na systém vzdělávání. Odkrylo 

přežívající stereotypy, rezervy v po-
užívání techniky, zastaralost někte-
rých metod a forem práce, otázku 
hodnocení výsledků práce žáků, 
způsob komunikace mezi učiteli – 
žáky – rodiči, ale také mezi články 
nejnižšími – školami – a nejvyššími 
– ministerstvy, vládou. Za  mco vy-
učující, dě   i jejich rodiče odvedli 
obrovský kus práce, reakce nadříze-
ných orgánů byly opožděné, často 
nejasné až zmatené, z pohledu škol 
chyběla koncepce řešení krizové si-
tuace.

Píši tento příspěvek 16. srpna. Do 
dnešního dne se k pedagogům ani 
rodičům nedostaly žádné informa-
ce k zahájení a fungování nového 
školního roku. Prý zítra, 17. srpna. 
Chci doufat, že to tak bude a ma-

teriály budou kvalitní. 
Jen se mi vkrádá otáz-
ka, zda není poněkud 
pozdě. Školy i rodiny 
se potřebují připravit. 
Nejde o budovy, tam 
je vše vypulírováno, 
vydezinfi kováno, vy-
zdobeno. Chceme a 
potřebujeme vědět, 
jakou představu má 
ministerstvo školství o 
tom, co a jak budeme 
učit, zda a kdy budou 
znovu zapojeni rodiče, jak se vyřeší 
problema  ka dostupnos   počíta-
čové techniky a připojení k interne-
tu v případě dálkového vzdělávání, 
atd.

Skutečně bych si moc přál, a to 

nejen za sebe, aby v celém školním 
roce 2020/2021 vládla ve škole 
i v domovech dě   konečně oprav-
dová spokojenost a radost.

Jaroslav Sláma,
 ředitel ZŠ TGM
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KOLEKTIVNÍ KURZY

HUDEBNÍ HODINKY PRO DĚTI A MAMINKY

Lektoři: Bc. Dita Havlová, dipl. um., MgA. Josef Havel, dipl. um.

První seznámení s hudbou a postupný rozvoj hudebních 

schopností hravou a zábavnou formou.

Věk: 2 – 5 let + rodič nebo prarodič

VESELÉ PÍSKÁNÍ – ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ

Lektorka: MgA. Martina Olivová, dipl.um.

Výuka hry na flétnu podle metody známého flétnisty a 

pedagoga Václava Žilky. Kurz je vhodný pro děti s respiračními 

onemocněními (astma, časté záněty průdušek apod.).

Věk: od 4 let

HUDBOHRÁTKY

Lektorka: MgA. Petra Špačková Lintymerová

Veselé muzicírování zaměřené především na zpěv, pohyb, 

základy teorie a celkové rozvíjení muzikality. Kurz je přípravou 

pro případné budoucí studium hudebních oborů na ZUŠ.

Věk: 5 – 7 let

MODERNÍ TANEC 

Lektorka: Kristýna Křemenáková, DIS.

Nový kurz pro holky a kluky, kteří mají rádi pohyb a rytmus. 

Obsahem  jsou základy baletu, taneční prvky a nácvik 

choreografií. 

Věk: od 14 let (v případě nadání i mladší) 

HRA NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ A BICÍ NÁSTROJE

Lektoři: Štěpán Husák, dipl.um., Antonín Pokorný, dipl.um.

Základy hry na zvolený nástroj s možností uplatnění v kolektivu 

dechového orchestru ZUŠ (kurz lze navštěvovat také 

individuálně).

Věk: od 5 let, dospělí

1

2

3

4

5

MUZIKOTERAPIE – LÉČEBNÁ SÍLA HUDBY

Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Odreagování, léčba a předcházení stresu, relaxace                             

a odpočinek (šamanské bubny, djembe, tibetské mísy a další  

nástroje).

Věk: dospělí

FOTOGRAFICKÝ KURZ I., II.

Lektorka: Hana Císařová

Naučte se plně využívat váš fotoaparát, vytvořit působivé 

fotografie, pracovat se světlem, s kompozicí, clonou…

Věk: I. – začátečníci od 6 let, II. – mírně pokročilí od 12 let, 

dospělí

VÝTVARKA HROU PRO NEJMENŠÍ

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková

Výtvarný kurz pro nejmladší děti, tvorba rozvíjející hravým 

způsobem kreativitu dětí a radost z vlastního originálního 

projevu. Kurz je přípravou pro budoucí studium v ZUŠ.

Věk: 3 – 5 let

(výuka probíhá ve dvouhodinových blocích)

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA NA UMĚLECKÉ ŠKOLY

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková

Kurz (nejen) pro budoucí studenty středních i vysokých 

uměleckých škol a architektury, zaměření na kresbu podle 

modelu, malbu, plastiku, perspektivu a základy dějin umění.

Věk: od 11 let výše, dospělí 

(výuka probíhá ve vícehodinových blocích)

ZÁZRAČNÁ MOC UMĚNÍ

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková

Výtvarně - terapeutický kurz zaměřený na harmonizaci 

osobnosti, podporu psychické odolnosti prostřednictvím 

atraktivních technik s oporou v základních principech 

výtvarného umění. Kurz může být otevřen i jako individuální.

Věk: dospělí (výuka probíhá ve vícehodinových blocích)

6

7

8

9

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ KURZY aneb MUZIKANTEM V KAŽDÉM VĚKU

Pro zájemce o hru na hudební nástroj napříč věkovým spektrem ( děti od 4 let, dospělí):

HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE – housle, viola, violoncello
HRA NA AKUSTICKOU KYTARU – doprovodná, country, trampská
HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU – rock, jazz, metal, blues
HRA NA LOVECKÉ NÁSTROJE, HRA NA BORLICI
HRA NA BICÍ NÁSTROJE
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU (výuka probíhá v BnP, v Rožné a Dolní Rožínce)
AKORDEON PRO VŠECHNY (výuka probíhá v BnP a v Dalečíně)
HRA NA KLAVÍR (výuka probíhá v Dalečíně, Jimramově a ve Strážku)

PŘIHLÁŠKA A INFORMACE O KURZECH

E-mail       art-zus@seznam.cz
Telefon     777 122 105 / 736 540 894
Web          www.zusbnp.cz/art

CENA KURZŮ / 15 vyučovacích lekcí 

kolektivní       80,-Kč / 1200,-Kč za pololetí
skupinový      100,-Kč / 1500,-Kč za pololetí

individuální   200,-Kč / 3000,-Kč za pololetí

Všechny kurzy jsou vedeny  odbornými lektory s aprobací. Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu. Kurzy začínají v říjnu 

2020, probíhají v budově Základní umělecké školy, Nádražní 1300 (pokud není uvedeno jinak). Otevírají se pouze při dostatečném 

poštu zájemců. Přihlášku lze stáhnout na www.zusbnp.cz/prihlaska/. Rozvrh výuky dle individuální domluvy s lektorem.

10
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NABÍDKA KROUŽKŮ V DDM 
BYSTŘICE N. P. NA ŠKOLNÍ ROK 

2020/2021
KERAMIKA PRO ZŠ - modelování a glazování ,pro dě   od 1. třídy
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - modelování a glazování, 
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU - základy točení pro dě   a pro dospělé  

VŠEUMĚL - netradiční výtvarné techniky pro dě   od 3. třídy
VÝTVARNÝ - uži   různých výtvarných technik pro dě   od 1. třídy  
 
KORÁLKOVÁNÍ - FIMOVÁNÍ - výrobky z korálků a polymerové hmoty FIMO 
KYTARA - akordy + doprovody (začátečníci, mírně pokročilí), vhodné pro 
dě   od 3. třídy
RYBÁŘSKÝ - pro začínající rybáře od 9-   let, účast na soutěžích, získání ry-
bářského lístku
KREATIVNÍ ŠPERK - výroba šperků a doplňků z různých materiálů pro dě   
od 4. třídy
STOLNÍ TENIS - základy hry, soutěže, turnaje, pro začátečníky i pokročilé
MODELÁŘSKÝ - výroba plas  kových a papírových modelů letadel, lodí atd. 
HRY NA PC - seznámení s počítačem prostřednictvím hry, základy obsluhy
ELEKRONIKA - základy elektroniky, účast na soutěžích, vhodné pro dě   od 
1.třídy
VIDEOTVORBA - práce s kamerou, scénář, střih, dodatečné ozvučení
3D TISK – tvorba 3D modelů a jejich  sk
VAŘENÍ - základy kuchařského umění pro dě   i dospělé. Hotová jídla se sní 
nebo odnesou domů. 
BADMINTON - základy jednoho z nejrychlejších sportů, který se hraje přes síť
AEROBIK - cvičení aerobiku, step aerobiku, gymbally, činky, overbally, ex-
pandery, pedalo, bosu...
ROZTLESKÁVAČKY – dynamická hudba, tanec a práce s pompony 
MAŽORETKY - pro dívky od 1.třídy-taneční průprava, vystoupení na akcích, 
zapůjčení kostýmů 
AIRSOFT – moderní druh vojenského sportu podobný paintballu 
STŘELECKÝ - střelba z plynové pušky, účast na soutěžích, vhodné pro dě   
od 1. třídy 
ŠACHY - základy šachové hry, cvičení pamě  , postřehu, tak  ky atd.
JUDO - pro dě   i dospělé, rozdělení do skupin dle věku a pokročilos  
JUDO SEBEOBRANA - základní techniky založené na systému Aiki a Džúdžucu
SEBEOBRANA PRO ŽENY – kurz pro ženy a dívky
ŠITÍ – nejlepší oblečení je to, které si vyrobíte sami
PLAVÁNÍ - výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce
LVÍČATA – miniaerobik, pohybová a sportovní přípravka pro holky i kluky 
předškolního věku
TANEČNÍ ŠKOLIČKA – základy gymnas  ky a tanečních prvků, vnímání hud-
by pomocí her. Pro dě   4-6 let.
SCÉNICKÝ TANEC – základy baletních prvků, vnímání hudby a její vyjádření 
pohybem. Pro dě   7-11 let.
MATEMATIKA I – příprava deváťáků na přijímací zkoušky z matema  ky na 
střední školu 
MATEMATIKA II – příprava středoškoláků na maturitu z matema  ky.
UKULELE – výuka hry na ukulele pro začátečníky
PÉČE O PSY – jak se lépe starat o své domácí mazlíčky a ukázky canisterapie

NOVINKA:
HRAVÁ ANGLIČTINA – přirozené seznamování s anglič  nou pomocí her a 
dalších ak  vit

Více informací najdete na www.ddmbystrice.webnode.cz 

Nástup dě   do mateřské školy
Maminko, ta  nku, pomozte mně usnadnit pobyt ve školce.

1. Naučte mě dodržovat správný denní režim, tj. pravidelná doba 

spánku, jídla a hry.

 Naučte mě, abych sám uměl jíst a pít z hrnečku. Láhve s dudlíkem 

jsou pro miminka.

 Nedávejte mi mixované jídlo, mám zoubky a umím už kousat sám.

 Naučte mě u jídla sedět v klidu a nenechte mě s jídlem pobíhat po 

místnos  .

 Ve školce pijeme jen z hrnečků a jíme lžící.

2. Nevozte mě v kočárku, protože pak nejsem zvyklý chodit a špatně 

zvládám vycházky.  

3. Zvykejte mě na odloučení.  

4. Naučte mě smrkat a správně používat kapesník.

5. Naučte mě správným hygienickým návykům.

6. Do školky mi kupte bačkorky, vůbec mi nedávejte pantofl e, nemo-

hu si v nich bezpečně hrát, běhat ani cvičit.

7. Na pobyt venku potřebuji oblečení, které si mohu umazat, jdu si 

to  ž s kamarády hrát a běhat na zahradu, do přírody ….

8. Nenechte mě nosit do školky hračky a nebezpečné předměty. Ve 

školce máme spoustu krásných hraček. 

9. Mluvte se mnou o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.

10. Plňte své sliby.

Pomůžete-li mně zvládnout tyto činnos  , bude můj vstup do školky 

jednodušší a budu se cí  t lépe, protože jsem  šikovný.

Vlasta Moncmanová, ředitelka školy

Obec Dalečín a Sbor českobratrské církve evangelické ve Veselí
zve na přednášku 

katolického myslitele, vysokoškolského pedagoga

profesora PhDr. JANA SOKOLA, Ph.D., CSc.

Obsahem přednášky budou peníze, svoboda, právo, mravnost.
Přednáška s možnos   rozhovoru s panem profesorem se uskuteční

v neděli 27. září 2020 v 15 hod. 
v kulturním domě v Dalečíně.

Srdečně jste všichni zváni.



12. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ

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. Většina pověs   je označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl. 

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 fotografi e našeho města se srovnáním, jak daná místa vypadají dnes. Knihu těchto 
fotografi í lze zakoupit v TIC Bystřice nad Pernštejnem.  

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Mariánský sloup s pozlacenou sochou Panny Marie. Nalevo sklad rakví a nad 
ním hotel Záložna, původně Panský dům. Jednalo se o jeden z nejhonosněj-
ších domů v Bystřici. Pohled na sloup je pořízen od kašny. Foto 1906.

Restaurování Mariánského sloupu na náměs   v létě roku 2019. V potoce 
jsou umístěny kovové prvky od uměleckého mistra kováře Milana Beneše.

DIVOŽENKA
Byla zima, až šindele na střechách praskaly, hospodyně za kamny seděly, 

nebo předly a dě   poslouchaly vypravování o všelijakých strašidlech. Tak 
to chodilo dům od domu celou zimu až do jara, když bylo vše spředeno. 
To bylo obyčejně k večeru a ve dne se zase mlá  lo cepy obilí ve stodolách. 
Aby bylo teplo tak zase hospodář se staral o dostatek dřeva na topení. 
Stalo se ve Věchnově, že jeden hospodář poslal pacholka do lesa, kterému 
se říká odjakživa „Vanová“, aby přivezl dřevo. Přichystali velké sáně, říkalo 
se jim vampole a pacholek zapřáhl svěřené koně. 

Když přijel do lesa k velké hranici dřeva, začal nakládat. Už měl velkou 
fůru, ale z hranice ještě zbývalo, uvažoval, ale nakonec naložil všechno, 
aby nemusil jezdit pro zbytek druhý den. Jak vzal do rukou opratě a pobídl 
koně, tu poznal, že chybil. Nepomohlo pobízení koní, ani když vzal na ně 
bič, ne a ne se hnout z místa. V tom se ale ohlédl a vidí, že za ním z lesa 
přichází jakási krasavice. Hned poznal, že to nebude jinak než divoženka, o 
kterých se tolik vypravovalo. Dostal strach, a tak vší silou poháněl koně, ale 
nebylo to nic platno. Mezi  m divoženka došla až k saním a mně nic, tobě 
nic, vylezla na naložené saně. 

Jakmile se posadila v tom celý náklad, jakoby zlehkl, koně sami vyrazili 
a kočí jak seděl vpředu na otepi sena, nestačil je ani ovládat. Běželi jak diví 
po umrzlém sněhu a jen se za nimi prášil sypký sníh. Ještě že byla otevřená 
vrata u stavení, kterými rychlos   vjeli přímo doprostřed dvora, kde teprve 
zastavili. Domácí, kteří viděli z okna tu divou jízdu, vyběhli na dvůr, ale to 
již divoženka skočila ze saní a jako nic vběhla do seknice na pec, kde bývalo 
nejpříjemněji, a proto tam spávaly nejraději dě  . 

Všichni se zarazili, protože poznali divoženku. Báli se velice, nebyli sto 
něco říci, celou noc ani oka nezamhouřili a ráno ze strachu před neštěs  m 
ani nikdo z domu nevyšel. Když tu byla divoženka několikátý den, tu se 
teprve hospodář odvážil vyjít a svěřit se sousedovi, co ho potkalo a radil 
se, co by měl dělat. Souseda napadla dobrá myšlenka, jak divoženku ze 
stavení vypudit, doporučil, aby ještě tuto noc nechali vše jak dosud a ráno, 

že on přijde jako nic a ostatní, aby nechal na něm. 
Sotva se ráno rozbřesklo, přišel soused, jakoby o divožence nevěděl, 

do seknice, nepodíval se za pec a počal vypravovat s velikým údivem. Byl 
prý v lese pro dřevo a je prý ještě teď dostrašený, co tam slyšel. Prý tam 
z houš   se ozýval pláč dětský, ale ne jen tak obyčejný, to prý se nedá ani 
vypovědět. To prý musilo křičet takové děcko, které musilo již několik dní 
nejíst. Svoje doje  , čím dále  m více stupňoval, to že by snad ani žádná 
máma nedovedla takhle děcko do lesa odhodit. Snad to nebyla ani máma 
lidská, to musela být jedině divoženka. Teď se rozpovídal o divoženkách, 
co o nich věděl nejhoršího. 

To už divoženka nevydržela a skočila z pece, nedbala souseda ani domá-
cích a proběhla mezi nimi a dveřmi rovnou na dvůr a neběžela, ale letěla, 
jakoby se vznášela. Nohy se sotva zasněžené pláně dotýkaly až zmizela za 
obzorem směrem k lesu odkud ji pacholek přivezl. Od té doby již divožen-
ku nikdo nespatřil, a když se dověděli sousedé, tak se to rozneslo po okolí a 
vypravovalo se to dále při přástkách nebo při draní peří i při černých hodin-
kách. To bylo navečer, když se sedělo potmě a vypravovalo než se rozsví  ly 
louče, povečeřelo se, a pak se pokračovalo v předení nebo draní peří. 

NA PEŠKOVĚ
Jednomu lesnímu dílu za Karasínem k bývalému Chudobínu, který byl 

zaplaven při stavbě Vírské přehrady, se říká „Na Peškově“. Když se zaklá-
daly gruntovní knihy a zaměřovala se půda, tu nastaly spory hlavně o lesy. 
Kde sedláci neměli řádné doklady, tu si lesy přivlastnila vrchnost do svého 
majetku. Tak se stalo i s lesem Peškovým, který byl na hranicích lesů hra-
bat Mitrovských a Kunštátských. Oba magná   se sešli a mělo se rozhod-
nout, komu bude Peškův les zapsán. Oba jej chtěli, ale dělali, jakoby jim to 
bylo jedno. Nakonec se dali hry v karty a při hře padlo rozhodnu  , že lese 
dostane ten, kdo vyhraje v kartách. Když vyhrál hrabě kunštátský, byl mu 
zapsán do vlastnictví. 

(Podle p. Straky z Karasína)
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ
14. ZÁŘÍ 1937 ZEMŘEL T. G. MASARYK

„To kalné ráno, to si pamatuj, mé 
dítě……“

Těmito Seifertovými verši začínal 
před lety na bystřickém gymnáziu 
svůj výklad o posledních letech T. G. 
Masaryka prof. Jaromír Procházka. 

Masaryk zemřel 14. září 1937, ale 
ze své funkce odstoupil již na konci 
roku 1935. 

„Prezidentský úřad je těžký a 
odpovědný a vyžaduje proto plné 
síly. Vidím, že již nestačím, a proto 
se ho vzdávám. Byl jsem čtyřikráte 
zvolen prezidentem naší republiky; 
snad mi to dává legi  maci, abych 
vás poprosil a celý národ českoslo-
venský i spoluobčany národnos   
ostatních, abyste při správě státu 
pamatovali na to, že státy se udr-
žují těmi ideály, z nichž se zrodily. 
Sám jsem si toho byl vždy vědom“…
těmito slovy oznámil Masaryk svůj 
úmysl; letos uplyne od této udá-
los   právě 85 let. Zároveň uvedl, 
že za svého nástupce by si přál Dr. 
Beneše: „Rád bych vám ještě řekl, 
že za svého nástupce doporučuji 
Dra. Beneše. Pracoval jsem s ním za 
hranicemi i doma a znám ho. Mám 
plnou důvěru, že vše půjde dobře, a 

dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli 
dívat, jak to vedete.“ Samotný akt 
abdikace proběhl 14. prosince 1935 
za účas   nejvyšších představitelů 
státu, prezidentské kanceláře i členů 
rodiny. A po jeho skončení Masaryk 
anglicky konstatoval: „So, I´m free.“ 
(Tak jsem volný.) Když přítomní kývli, 
dodal jediné slovo: „Fine.“ (Dobře.) 
Novým prezidentem byl už 18. pro-
since zvolen Edvard Beneš, kterého 
podpořili i komunisté. Nicméně ne-
lze než konstatovat, že Masaryko-
va abdikace byla počátkem konce 
1. republiky.

Masaryk i po svém odstoupení 
žil trvale na svém oblíbeném zám-
ku v Lánech. Nadále sledoval mezi-
národní i domácí poli  cké dění, ale 
už do něj nijak nezasahoval. 1. září 
1937 se jeho zdravotní stav náhle 
zhoršil. Jeho úmr   14. září oznámil 
syn Jan slovy, která citovaly všechny 
noviny: „Otec skonal ve 3 hodiny 29 
minut. Nezhasl, ale dohořel.“ Jeho 
pohřeb se stal mohutnou manifes-
tací národní jednoty a dojemným 
projevem smutku naprosté většiny 
obyvatel. Pochován je na místním 
hřbitově v Lánech po boku ženy 

Charlo  y.
Připomenout Masarykovu osob-

nost, a také jeho lidskost, lze nejlépe 
citací z Čapkových Hovorů s TGM:
„Podívejte se na ten starý dub; prý 
je mu devět set let, ale jak je silný, 
kolik je v něm života! Ta velikost ani 
to stáří mu nebrání vyrážet v nové 
lis  , ani kvést. Člověk by měl stár-
nout podobně. Žít do sta let, to by 
neměl být žádný kumšt – to se ro-
zumí, těmi umělými, nepřirozenými 
zásahy se toho nedosáhne. Růst 
na zdravém vzduchu a v sluníčku, 
rozumně jíst a pít, žít mravně, pra-
covat svaly, srdcem a mozkem, mít 
staros  , mít cíl – to je celý recept 
makrobio  ky. A neztra  t živý zájem: 
protože zájem, to je právě život sám, 
bez zájmu a bez lásky není života.

Měříme život příliš jednostranně: 
podle jeho délky, a ne podle jeho 
velikos  . Myslíme víc na to, jak život 
prodloužit, než na to, jak jej opravdu 
naplnit. Mnoho lidí se bojí smr  , ale 
nedělají si nic z toho, že oni sami a 
tolik jiných žijí de facto jenom polo-
životem, bez obsahu, bez lásky, bez 
rados  . V poznání pravdy, v mrav-
ním řádu, v účinné lásce máme už 

v tomto životě podíl na věčnos   
– prodlužujeme svůj život ne o dny 
nebo o léta, ale o věčnost. Je dobře, 
že hledíme život člověka prodloužit; 
ale nadto jej máme zhodno  t.“

J. Michálková

(Zdroj: K. Čapek, Hovory s TGM; 
P. Z. Dundek, Ze soukromí 

prezidenta TGM, Most. Listy, 2013)

Foto: ČTK

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ

12. 9. 1980 – Otevření Kulturního domu 35. výročí osvobození
Kromě sokolovny neměla Bystři-

ce větší kulturní stánek, a to chtěli 
představitelé napravit v jubilejním 
roce 1980. Začal se stavět kulturní 
dům. Téměř po celý rok se slavilo 
400. výročí povýšení na město lis  -
nou Rudolfa II. z 11. dubna 1580. Ve 
výlohách obchodů se objevily zvět-
šené fotografi e jednotlivých čás   
města, mnohé byly letecké.

Na jaře měl být kulturní dům 
otevřen, práce však nebyla stále 
hotova.

V dubnu 1980 přišla na trh pu-
blikace Bystřice nad Pernštejnem, 
kterou vytvořil autorský kolek  v 
v čele s Ivanem Štarhou, rodákem 
z Ujčova. O dějinách Bystřice před-

nášel počátkem dubna Ivan Štarha 
v hotelu Přehrada, ale dle kronikáře 
návštěva „byla bohužel neveliká, ze-
jména z řad dospělých“ a „ze studen-
tů gymnázia se dostavil jeden“.

Oblastní výstava poštovních zná-
mek byla zahájena 3. května. Do 
Bystřice také přijel historický vlak a 
místní šermíři předvedli v historic-
kých úborech přepadení dostavníku.

Hlavním dnem oslav se stal 10. 
květen. Na náměs   probíhal horác-
ký jarmark, přijela historická vozidla, 
vystoupili šermíři i gladiátor Franta 
Kocourek a byl sehrán scénický obraz 
o tom, jak Rudolf II. předává Vra  sla-
vovi z Pernštejna privilegium. Město 
převzalo od ONV čestný název Měs-

to 35. výročí osvobození a také řada 
podniků a organizací přijala čestná 
uznání, třeba pěvecké sbory Vysoči-
na a Kohoutek, Lidová škola umění 
v Bystřici, ale i poliklinika, osvětová 
beseda či jednotka lidové milice a 
mnozí další.

Pamětní medaile převzali kromě 
funkcionářů také mnozí umělci. Do 
rámce oslav zapadla i okrsková spar-
takiáda 25. května 1980. K oslavám 
byla vydána padesá  haléřová znám-
ka, žel s nepřesným znakem města.

Konečně v září 1980 bylo možné 
otevřít nový Kulturní dům 35. výročí 
osvobození. Proč nebyl nazván KD 
400. výročí povýšení na město těžko 
říct. Asi proto, že ústřední název byl 

už pro město udělen. Kulturní dům 
byl slavnostně otevřen až 12. září 
1980. Několika desítkami milionů 
korun jej dotovaly Uranové doly. 
Bystřici tehdy navš  vili tajemník 
ÚV KSČ J. Havlín a ministr kultury 
ČSSR Klusák. Když tento zeť býva-
lého prezidenta Svobody procházel 
kolem Masarykovy sochy, byl bys-
třickými komunisty ujišťován, že 
toto ideově vadné dílo bude brzy 
odstraněno. Ministr namítl, že jde 
přece o hodnotnou Makovského 
práci. Místní soudruzi však měli jiné 
hodnotové žebříčky a sochu skuteč-
ně odstranili. Už potře  . Jednou va-
dila fašistům a dvakrát komunistům.

Hynek Jurman 

Příznivci a podporovatelé Chudobínské borovice se 
konečně dočkali! Na turis  ckém informačním centru 
si můžete zakoupit tričko s mo  vem Chudobínské bo-
rovice. Dostupné velikos   jsou dětské (4, 6, 8, 10 let) 
a dospělé velikos   od M až po 4XL. Dále zde můžete 
nalézt v prodeji knihu Chudobín – historie zaniklé obce, 
respek  ve její druhé doplněné vydání.

Ještě do 14. 9. 2020 můžete přispět do Sbírky škol-
ních potřeb, kterou organizuje Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou. Školní aktovky, penály, sešity, pera, tuž-
ky, pastelky a mnohé další můžete přinést na sběr-
ná místa, kterými jsou turis  cká informační centra: 
Bystřice n. P., Nové Město n. M., Žďár n. S., Velké Mezi-
říčí a Velká Bíteš.

NOVINKY Z TIC
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy

12. Příběh o o tom, že i mlýn lze ukrást
Ve hře Vizionář Divadla Járy Cimr-

mana se diví majitel uhelného dolu, 
že by mu měl důl někdo ukrást. „Důl, 
to je díra v zemi. Chodby sem a tam. 
Peněženku mi můžou vzít, kočár mi 
můžou vzít. Ale důl? Důl vám nikdo 
nevezme! Ten se může zasypat, zato-
pit, ale nikdo vám ho nemůže vzít!“ 
byl si jistý majitel. Netušil, že jis   vý-
tečníci to brzy dokáží.

Podobně na tom byl ve Štěpá-
nově mlynář Josef Kovařík. Vzít mu 
mohli pytel obilí nebo kabát. Ale 
mlýn? Mlýn nemůže zloděj vstrčit 
do kapsy! Mlynář s nasazením živo-
ta v nejtěžších obdobích našich dějin 
každému potřebnému rád pomohl! 
Byl si jist, že mu také nikdo nic zlého 
neudělá, dal by za tu jistotu krk. Jen-
že… Komunisté se dostali k vládě a 
mlynář o hlavu málem přišel! 

Josef Kovařík svůj mlýn značně 
zvelebil a za války pomáhal všem 
potřebným, mlel jim načerno a ani 
dese   sícové pokuty a s  hání kont-
rolních orgánů ho nezastrašily. Navíc 
vše nechával lidem za nejmírnější 
ceny. Ale jak už to bývá, našel se 
udavač. Mlynář byl vzat gestapem 
do vazby a vyslýchán, nikoho však 
neprozradil. Proto mu v červnu 
1945 udělili ve Štěpánově čestné 
občanství a jednu z ulic nazvali Kova-
říkovou! A o hodech 21. října 1945 
mu byla slavnostně odevzdána ro-
dinná kronika za lidumilné jednání s 
lidmi za války. V krojovaném průvo-
du mu ji donesla deputace starostů 
z širokého okolí, před mlýnem vy-
hrávala dechovka. Hrdina se dočkal 
ocenění!

V kůži vázáná kronika se pyšnila 
zlatou ořízkou a krátkým ozdobným 
textem. V porovnání s  m, co s mly-
nářem brzy komunisté udělají, je 
text pozoruhodný: „Panu otci štěpá-
novského mlýna Josefu Kovaříkovi. 
Ku c   a chvále na věčnou paměť zde 
svědectví vydáváme o tom, že v době 
germánské okupace za druhé světo-

vé války vždy věrně a poc  vě stál 
při lidu českém, všem nám vydatně 
a nezištně pomáhal, nikdy od prahu 
svého mlýna nikoho nezapudil, nikdy 
českému člověku pomoci neodmítl. A 
za to jemu čest a chvála budiž nehy-
noucí. Na důkaz toho naše podpisy.“

A následovaly podpisy starostů 
dvanác   obcí a dalších svědků z 
místních železáren. Některé podpisy 
patří komunis  ckým špičkám, jaký-
mi byly Kubík, Ostrýž či Valík. 

Jenže náhle přišel převrat a před 
Velikonocemi 1949 nechal mlynář 
přespat vyčerpané uprchlíky Hájka 
a Koutníka. A jak se tedy odvděčil 
lid český mlynářovi? Do mlýnice mu 
podstrčili pistoli a za údajné přecho-
vávání zbraně a za poskytnu   noc-
lehu dvěma uprchlíkům ho 17. 5. 
1950 zatkli. Donu  li jej k výpovědi, 
že v pytli s bramborami převzal pro 
Koutníka i samopal a v říjnu ho pak 
odsoudili na 18 let do vězení. Celou 
rodinu perzekvovali, mlýn sebrali 
a všechny věci rozkradli. I mlýn jde 
ukrást! Mlýn i uhelný důl šlo vstrčit 
do rudé kapsy… 

Mlynářův majetek byl sepsán na 7 
listů, od generá-
toru, šrotovníku 
a cirkulárky až po 
smeták, lopatku 
a 5 březových 
košťat. Postup-
ně se poztrácelo 
všechno. Jen tu 
památnou kro-
niku se soudru-
hům nepodařilo 
sebrat a zničit! 
Mlýn převzalo 
místní JZD, které 
hospodařilo tak 
špatně, že jed-
notka dosáhla až 
minus 3 koruny! 
Národní správa 
byla na objekt 
uvalena 21. 5. 

1950 a u této skutečnos   jsou pode-
psáni i soudruzi Kubík a Ostrýž, kteří 
před necelými pě   lety stvrzovali do 
kroniky nehynoucí zásluhy štěpá-
novského mlynáře! I tak svět dokáže 
odplácet! 

Soudruzi z bystřického okresu 
vydali leták na tuhém papíře, který 
vylepovali na všechna možná místa. 
Kromě neskutečně hloupých frází 
se dočteme i to, že „…pro tučný zisk 
byli ochotni p. Musil z Rodkova, p. 
Kohout ze Zvole, p. Kovařík ze Ště-
pánova a jiní zrádci vlas   spojit se 
třeba s Hitlerem samotným a přes 
krev, přes válku a vyvraždění třeba 
poloviny lidstva zajis  t si rozkvět 
svých statků!“

Propagandis  cká snůška dobo-
vých frází a pitomos   nese podpisy 
největších komunistů a funkcionářů 
bystřického okresu té doby počínaje 
předsedou ONV Fran  škem Kubí-
kem. Sami vyšli z chudých poměrů a 
najednou ztra  li cit a pokoru, najed-
nou byli schopni podepsat doslova 
všechno!

A tak se Josef Kovařík, po-
c  vý a pracovitý člověk ze 

Štěpánova nad Svratkou, dočkal v 
krátké době dvojího, naprosto dia-
metrálního hodnocení. Nejdříve byl 
pochválen, „že v době germánské 
okupace za druhé světové války vždy 
věrně a poc  vě stál při lidu českém, 
všem vydatně a nezištně pomáhal, 
nikdy od prahu svého mlýna nikoho 
nezapudil, nikdy českému člověku 
pomoci neodmítl. A za to jemu čest 
a chvála budiž nehynoucí.“

A vzápě   mu bylo stejnými lidmi 
nadáváno do „jidášů, nejohyzdněj-
ších zaprodanců a zrádců vlastní 
krve, vlastního národa, kteří se bra-
tříčkují s hyenami v lidské podobě, 
německými SS many“ a patří mu 
proto „opovržení všeho pracujícího 
lidu celého světa“. 

Nelze pochybovat ani o tom, že ho 
prak  cky stejní lidé také udali kdysi 
za války gestapu…

Amen!

(příště předá Štěpánov štafetu Víru)
Hynek Jurman

Mlynář Josef Kovařík Titulní list z kroniky z r. 1945

BYSTŘICKÁ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU 

Cyklus přednášek arteterapie: 

Pondělí 12. 10. 2020 
 od 900 do 1200 hodin 
Pondělí 9. 11. 2020 
 od 900 do 1200 hodin 
Pondělí 23. 11. 2020 
 od 900 do 1200 hodin 

Místo konání: Základní umělecká 
škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P.,
přízemí - velký sál 

Lektorka: Mgr. Libuše Zítková 

Celkem 6 přednášek artete-
rapie bude sloučeno do tří ter-
mínů, které budou koncipovány 
jako 3 „dvouhodinovky“, takže 
kurzy budou tříhodinové. Vzhle-
dem k tomu, že zahájení předná-
šek arteterapie je závislé na po-
čtu přihlášených zájemců, žádám 
zájemce o kurzy arteterapie, aby 
se závazně přihlásili nejpozději 
do 5. 10. 2020 na e-mail:
eva.spatkova@bystricenp.cz

V přihlášce uveďte svoje jmé-
no, příjmení a adresu trvalého 
bydliště. 

Eva Špatková

Dopoledne od 9:00 - 12:00

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:

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

Zubní pohotovost Zubní pohotovost ZÁŘÍ  ŘÍJEN ZÁŘÍ  ŘÍJEN 20202020

ZÁŘÍ
  5.9. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
  6.9. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
12.9. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
13.9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
19.9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
20.9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
26.9. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
27.9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774
28.9. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S., 
566 643 012 
ŘÍJEN 
  3.10. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
  4.10. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 566 690 125
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Při putování naší výherní soutěží můžete navš  vit i Strážek a hrad Pernštejn.

Film spojený se Strážkem

Film spojený s Pernštejnem

14. ROČNÍK     
VODOMILA

VODOMIL 2020 Filmová místa - 4

Televizní seriál Četnické humo-
resky z prostředí četnické pátrací 
stanice se odehrává na brněnském 
venkově v době první republiky. 
Zabývá se osudy četníků z četnické 
pátrací stanice a zejména Karla Ara-
zíma (Tomáš Töpfer). Seriál vznikal 
převážně v prostorách brněnských 
studií České televize, četnická sta-
nice je umístěna ve skutečných ka-
sárnách v Brně, natáčelo se však i 
v Kraji Vysočina.

Seriál kombinuje prvky detek  v-
ky a komedie. Kriminalis  cké záplet-
ky vycházejí ze skutečných kriminál-
ních případů, které v archivech pro 

režiséra Antonína Moskalyka (mládí 
prožil ve Šlapanicích u Brna; zemřel 
v průběhu natáčení 3. řady) našel 
plukovník Michal Dlouhý, speciali-
sta na historii českého četnictva a 
kriminalis  ky. Po smr   Moskalyka 
převzala režii jeho dcera Pavlína 
Moskalyková Solo.

Natáčení bylo zahájeno 17. srpna 
1998. Děj seriálu končí před vypuk-
nu  m 2. světové války, kdy mnozí 
hrdinové odlétají do Anglie. Původ-
ně má letět i Jarý, ale ten se rozhodl 
nenechat členy pátračky ve štychu a 
ještě než se letadlo odlepí od země, 
tak z něj vyskočí. Všichni četníci 
včetně Arazíma zůstávají v Brně ve 
službě.

Četnické humoresky se natá-
čely třeba v Černvíru, Štěpánově, 
Litavě, Víru, Bobrové, u Moravce i 
v tunelu Prudká, na zámečku Karl-
štejn u Svratky, v Jimramově, Jihla-
vě, Třebíči, Tasově, Náměš   n. Osl., 
Tišnově, Mirošově, Řečici, Račicích, 
Velkém Tresném a také ve Strážku. 
19. díl Návrat začíná záběry křížku 

Jak se budí princezny je česká fi l-
mová pohádka režiséra Václava 
Vorlíčka z roku 1977 (premiéru 1. 
března 1978). Scénář napsala Bo-
humila Zelenková na mo  vy pohád-
ky O Šípkové Růžence. Exteriéry se 
natáčely na hradě Křivoklát, v Telči, 
na hradě Pernštejn, na Konopiš   
a na zřícenině Orlík u Humpolce.
Melánie (Libuše Švormová), sestra 
královny Růžového království, se 

nemůže smířit s  m, že si král Dali-
mil I. (Jiří Sovák) za manželku vybral 
její sestru Elišku (Milena Dvorská). 
Proto při narození princezny Růžen-
ky (Marie Horáková) vysloví kletbu, 
podle které se princezna v sedm-
nác   letech píchne do prstu, upad-
ne do věčného spánku a spolu s ní i 
celé království. To se skutečně stane 
a na záchranu nepřijde nápadník 
princ Jiří, ale jeho mladší bratr Jaro-
slav. Musí si prokles  t cestu trním, 
nalézt vchod do hradu, po zatopení 
sklepení vykopat vlastnoručně od-
vodňovací strouhu. Podaří se mu 
však spící princeznu nalézt a polib-
kem probudit z dlouhého spánku. 
Spolu s Růženkou se probere celé 
království, zlá Melánie se při útěku 
utopí v řece.

Hynek Jurman

u Chlébského, kam se vrací hrdina z 
Ameriky, pokračuje v Nedvězí (opět 
vděčný Librův grunt), v sousedních 
Trhonicích (Amerikán se schází se 
svou ženou u známé Boží muky) a 

vrcholí právě ve Strážku u kostela sv. 
Šimona a Judy. Na zdejší kostelní zdi 
se objevují hanlivé nápisy a nakonec 
se zde chystá svatba.

 5. ročník fes  valu START FILM FEST
7. – 14. srpna 2020 / Bystřice nad Pernštejnem 

Letošní 5. ročník fes  valu stu-
dentských fi lmů START FILM FEST 
v Bystřici nad Pernštejnem je za 
námi. I přes mnohé organizační pře-
kážky a omezení však proběhl se c  .

Na rozdíl od předchozích ročníků, 
kdy v rámci fes  valu probíhala celá 
řada tema  ckých workshopů pod 
vedením fi lmových profesionálů, 
byl letošní ročník zaměřen na pro-
jekce fi lmů. 

Ty probíhaly jak pod širým nebem 
v nově otevřeném amfi teátru na 
Masarykově náměs  , tak v sále kul-
turního domu. Organizátoři fes  va-
lu se snažili o vyváženou skladbu za-
hraničních i domácích fi lmů, samo-
statný prostor pak dostaly projekce 
soutěžních studentských fi lmů. 

Na fes  val zavítala i řada hostů. S 
novou českou komedií 3Bobule, kte-
rou byl fes  val zahájen, přijela po-
četná delegace tvůrců. Pohádku Ho-
dinářův učeň představila divákům 
režisérka Jitka Rudolfová, režisérka 
Irena Pavlásková představila divá-
kům svůj fi lm Pražské orgie, po je-
hož projekci s diváky vedla dlouhou 
diskuzi ve velmi příjemném duchu. 
Komedii Poslední aristokratka uvedl 
její režisér Jiří Vejdělek. Fes  valové 
projekce pak uzavíral cestopisný 
dokument Afrikou na pionýru, který 
na pionýru přivezl do Bystřice jeho 
režisér Marek Slobodník.

Do soutěžní sekce fes  valu se 
letos přihlásilo okolo osmdesá   
studentských fi lmů za středních a 

vysokých škol, což je vzhledem ke 
zrušené výuce v letošním školním 
roce neuvěřitelné číslo. Porota 
vybrala patnáct fi lmů do užšího 
výběru, které byly promítnuty v sa-
mostatných projekcích. Vítězem 
studentské soutěže se pak stal fi lm 
Nuda Alice Bednárikové z VŠMU 
v Bra  slavě. 

Pátý ročník fes  valu byl zakon-
čen koncertem zpěváka Štěpána 
Urbana, který patří k úspěšným fi -
nalistům SuperStar, a absolutní teč-
kou byl videomapping na budovu 
spořitelny na Masarykově náměs-
 , který připravili studen   SŠUM 

v Brně.
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

SOCHY A VÝTVARNÁ 
DÍLA BYSTŘICKA - 8
Socha sv. Jana Nepomuckého 

- Strážek
Socha českého patrona sv. Jana Nepomuc-

kého, nejčastější socha ze všech instalova-
ných na Bystřicku, spočívá i před vchodem na 
bývalý hřbitov ve Strážku, jenž obepínal re-
nezanční kostel sv. Šimona a Judy. Jedná se o 
kvalitní barokní plas  ku z pískovce a pochází 
z 18. stole  . Představuje našeho populárního 
světce v životní velikos   s bohatou drapérií. 
Stojí na vysokém hranolovém soklu, levá ruka 
drží smeknutý biret, na hrudi v pravici kříž 
s korpusem, nad hlavou má svatozář s pě-
 cí pozlacených hvězd. V roce 1936 ji opra-

vil Boh. Kokrda, sochař z Dolní Libochové. 
Vyčištěna a opravena byla v roce 2001. 

Hynek Jurman

Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Anýž Daniel  Jdu s hlavou vztyčenou
Dán Dominik  Nevinným se neodpouš  
Drobný Honza  Vždy je cesta, aneb, Ztracený bílý muž 
   a pochroumaný pes napříč kon  nenty
Fielding Joy  Na špatném místě
Frej David   Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař
Landsman Dominik  Na chalupě s moderním fotrem
Liardet Frances  Musíme být statečné
Mariani Sco    Alchymistovo tajemství
Pawlowská Halina  Čmelák
Pivník Sam  Osvě  m
Sheldon Sidney  Zítřek nedoženeš
Svěrák Zdeněk  Filmové příběhy
Třeš  ková Radka  Foukneš do pěny
Ward Penelope  Až léto skončí 

Knihy pro mládež:
Braunová Petra  Eda se nedá
Cass Kiera   Zaslíbená
Dairman Tara  Všechny čtyři hvězdičky
Green D.L.  Kája, super frája. Bratránek za všechny peníze
Mar  šková Petra  Léto v sí  
Niklíčková Alexandra  První čtení s velkými písmenky. 
   Jak pan doktor léčil zvířátka a jiné příběhy
Olson Kayla  Hrady z písku
Schwab Victorie  Můj anděl strážný. Nové začátky
Vopěnka Mar  n  Spící město

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní půjčovní doba. 
Od začátku září pla   opět půjčovní doba, na kterou jsou již naši 
čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8:00 – 12:00
Út zavřeno
St 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 8:00 – 12:00
Pá 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00

Oddělení pro dě  
Po, St, Čt  12:30 – 16:00

Internetová studovna
Po 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Út 9:00 – 12:00
St 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čt 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Pá 9:00 – 12:00
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. 

2020 

: 

„Podzimní koncert o lásce a nadeji“

HRADIŠŤAN - neděle 27. 9. 2020
POZOR, OMEZENÁ KAPACITA SÁLU

předprodej vstupenek v KD, tel.: 566 552 626
Začátek koncertu v 19:00 hod.

CVIČENÍ A RELAXACE

Celobarevná kniha nazvaná „Bystřice nad Pernštejnem včera 
a dnes 2" s textem Vladimíra Cisára a Evy Strakové nenabízí pouze 
pohled do historie díky dobovým fotografi ím města, ale uka-
zuje i srovnání se současnými fotografi emi Pavly 
Benešové. 

Druhý díl publikace 
zve na pomyslnou 
procházku nejen 
do okrajových čás   
města, ale také do 
přidružených okol-
ních vesnic, na rozdíl 
od prvního dílu, který 
byl věnován převážně 
náměs  .

Kniha je k zakoupe-
ní v TIC Bystřice n. P.

-ES-

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

včera a dnes

Vladimír Cisár ◆  Eva Straková

                
    Pavla Benešová

II

BY
ST

ŘI
CE

 N
AD

 P
ER

NŠ
TE

JN
EM

 V
ČE

RA
 A

 D
NE

S 
   

II

KŘEST NOVÉ KNIHY
vyhlašuje:

výběrové řízení na pozici

Vedoucí kuchyně – šé  uchař
Termín podání přihlášek do  5. 10. 2020

Nástup  1. 1. 2021

přijme:
Všeobecnou zdravotní sestru

nástup  ihned nebo dle dohody

Pracovníka/-ici sociální péče – pečovatele/-ku
nástup ihned nebo dle dohody

 Více informací:

www.domovmitrov.cz
Eva Poulová – personalistka

Telefon: 566 591 811 nebo 603 707 214
Email: mzdy@domovmitrov.cz
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO KLEN INFORMUJE

Vstupujeme do posledního roku realizace MAP II
Od začátku roku 2020 pořádal 

projekt MAP II rozvoje vzdělávání 
ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. 
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008577 řadu ak  vit pro 
pedagogy i žáky, než téměř všechny 
programy zastavila opatření vlády. 
Proběhly tři semináře Logopedické 
prevence s Mgr. Evou Tulisovou, pro 
pedagogy semináře „Prevence syn-
dromu vyhoření“ s Mgr. Fruhwirto-
vou, dále pak „Společné vzdělávání 
je přirozená věc“ s Mgr. Fraiovou 
a „Kritéria školní zralos   – Odklad 
školní docházky“ s Mgr. Bínovou. Na 
školách probíhaly preven  vní pro-
gramy pro žáky „Sociální sítě“ a pro 
učitele „Sborovna“. Hostovali u nás 
dva dobrovolníci z Programu Eras-

mus+, jeden byl Ital a druhý Španěl. 
Chodili a jezdili do škol, kde předá-
vali své jazykové znalos   a zkuše-
nos   žákům a dobrovolníci se učili 
náš rodný jazyk. Proběhla soutěž 
o nejzajímavější grafi cký návrh na 
dvě budovy trafostanic společnos   
E.ON, na kterých už můžete reálně 
vidět vítězné návrhy. Ve spolupráci 
s knihovnou v Bystřici n. P. proběhlo 
pasování prvňáčků na čtenáře. Dal-
ší akce musely být bohužel zrušeny 
z důvodu pandemie Covid 19. 

Nový školní rok už pomalu klepe 
na dveře a na co se můžete těšit? 
Semináře, workshopy, soutěže, růz-
ná setkávání a ještě mnoho dalšího. 
První workshop s názvem „Ve škole 
s knihou a rádi“ s Mgr. Chudobovou 

se uskuteční v bystřické knihovně. 
Dále „Setkání u kulatého stolu“ 
s řediteli škol, výchovnými poradci, 
OSPOD, Policií ČR pod vedením kri-
minalisty Jana Kudry a následovat 
bude seminář „Právní předpisy ve 
školství“ s P. Zemanem. Připravený 
je také poslední seminář logope-
dické prevence „Hrajeme si s řečí“ 
s Mgr. Tulisovou. Pro dě   proběh-
nou ve školkách workshopy „Od Se-
mínka po výrobek“ s J. Marečkem, 
pro MŠ i ZŠ programy s Por  mem a 
CPP, soutěže.

Ve středu 14. října 2020 bude 

probíhat největší podzimní akce 
projektu MAP II „Prezentace nakla-
datelství“, a to v Kulturním domě 
v Bystřici n. P. spojená s prodejní 
výstavou. Všichni pedagogové, ro-
diče, žáci i přátelé škol jste srdečně 
zváni. Součás   bude doprovodný 
program: od 8.00 hodin se pro škol-
ní družiny a DDM uskuteční seminář 
„Tvoříme ze dřeva“, v odpoledních 
hodinách pak „Konference ředitelů 
škol“ a „Setkání pracovních skupin“. 
Těšíme se na vás, podrobnos   na-
jdete na www.bystricenp.cz

MAP II

Léto poma-
lu končí, vítr 
si na strniš-
 ch pohrává 

se zbytky slámy a kluci s holkami se 
chystají do školy. Pro naše skautské 
středisko začíná další skautský rok, 
který bude jak jinak než plný velkých 
událos  . Pojďme se podívat, co se za 
poslední dobu stalo a co nás v nej-
bližší době čeká.

Skautská činnost byla na jaře vý-
razně poznamenána koronavirovou 
situací. Nicméně věrni skautskému 
heslu „Buď připraven!“ jsme celé 3 
měsíce, kdy jsme se nemohli schá-
zet, maximálně využili. Za  mco 
dospělí činovníci se věnovali dobro-
volnické činnos   při rozdávání rou-
šek a roznášení léků, tak naši mladší 
členové pečlivě plnili úkoly, které pro 
ně vedoucí připravili. Podívali se tak 
s rodiči na zajímavá místa, naučili se 
doma spousta zajímavých věcí a za-
pojili se do celostřediskové soutěže 
o deskovou hru. Během přerušené 
činnos   jsme uspořádali dvě on-
line vysílání a vedoucí nejmladších 
benjamínků měli pro kluky a holky 
připravené online pohádky. Zkrátka 
jsme udržovali kontakt, jak jen se 
dalo. I s rouškami jsme se pus  li do 
venkovní rekonstrukce srubu Pod 
horou, který po devadesá   letech 
již nutně potřeboval opravu základo-
vých trámů. Ty byly tak ztrouchnivě-
lé, že bylo nakonec nutné je vyměnit 
úplně všechny. Díky absenci schůzek 
tak mohli vedoucí pracovat ve svém 
volném čase na tomto projektu, kte-
rý bude pokračovat v září kompletní 
výměnou vnějšího obložení a zatep-
lením, abychom mohli tento v sou-
časnos   jediný náš objekt co nejvíce 
využívat i v zimě. 

Ačkoliv bylo v červnu ještě stále 
nejasné, zda budeme moci uspořá-
dat letní tábor, tak jsme se pečlivě 
připravovali na jeho konání. Na kon-
ci června jsme dokonce ještě s  hli 
několik schůzek a nakonec se konal 

i tábor, který byl soudě podle ohla-
sů účastníků jedním z nejlepších za 
poslední roky. Tématem byla sym-
bolicky Cesta po stopách skau  ngu, 
během níž si v průběhu dvou týdnů 
kluci a holky prošli nejdůležitějšími 
milníky v historii světového, české-
ho i bystřického skau  ngu. Na voj-
těchovském tábořiš   jsme vztyčili 
i památeční totem, na němž každý 
táborník zanechal kus své práce a 
bude doufáme dlouho připomínat 
společné chvíle na táboře, který byl 
svými omezeními sice výjimečný, ale 
zároveň nezapomenutelný z hledis-
ka skvělé přátelské pohody a souná-
ležitos  . 

Věříme, že podzimní činnost bude 
probíhat normálně, protože nás če-
kají důležité akce. Na konci září se 
uskuteční Skautský den u srubu Pod 
horou, který bude slavnostně ote-
vřen po rekonstrukci. Součás   bude 
ukázka skautské činnos   a prezen-
tace jednotlivých oddílů. V listopa-

du nás pak čeká Výstava k 90 letům 
skau  ngu v Bystřici nad Pernštej-
nem. Konat se bude v bystřickém 
muzeu a součás   bude i setkání 
všech bývalých i současných skautek 
a skautů našeho střediska. V této 
souvislos   bychom rádi poprosili 
všechny bystřické občany o možnost 
sdílení jakýchkoliv skautských doku-
mentů, které byste doma našli. Jsou 
mezi námi stále pamětníci skau  ngu 
z roku 1968 a ne na všechny máme 
kontakt, tak se nám nebojte ozvat. 
Pro potřeby výstavy uvítáme histo-
rické zápisníky, fotky, kroje, vlajky. 
Zkrátka cokoliv dokumentující, jak se 
skautovalo dříve. Celá výstava bude 
zakončena Skautským country bá-
lem v Kulturním domě, který jsme 
se rozhodli po úspěšných ohlasech 
účastníků opět uspořádat. O detai-
lech budeme brzy informovat, ale 
už teď se můžete těšit na nabitý pro-
gram.

Závěrem bych chtěl dodat, že 

skau  ngu se v Bystřici nebývale 
daří. Máme přes 160 ak  vních čle-
nů, z toho 120 dě   a další zájem ze 
strany dě   i rodičů nás velmi těší. 
Jedinou překážkou v dalším rozvoji 
je aktuálně chybějící klubovna. Nic-
méně věříme, že i tento problém se 
nám podaří během příš  ho roku ve 
spolupráci s městem vyřešit. Skau-
 ng je o opravdovém přátelství a 

pokud ho chceš zažít, přijď se po-
dívat na naše schůzky. Rádi u nás 
uvítáme i dospělé, kteří mají rádi 
přírodu, ak  vní životní styl a rádi by 
své zkušenos   předávali dál. Jsme 
otevřeným spolkem, založeným na 
lidských hodnotách a snažíme se 
navázat na tradici a váženost, které 
skautské hnu   nejen v Bystřici v mi-
nulos   mělo. Pokud se chcete o naší 
činnos   dozvědět více, tak sledujte 
náš web skautbystricenp.cz a sociál-
ní sítě Facebook či Instagram.

Se skautským pozdravem 
Luboš Gável - Upír
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NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO 
V ČR VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY

JK Mansberk - Sejřek: 
Třikrát zlato pro mansberské koně

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Horní Rožínka
Vás srdečně zvou na konání sedmého ročníku

sportovního dne ve stylu legendární televizní sout že

S
p

o
n

zo
ři

Program sportovního klání:

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Rozsochy  
Rožná 

Strážek 
Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 

Věchnov
Věžná
Vír 

12. zá í 2020 ve 13:00 hod.
u požární nádrže na Horní Rožínce

(akce proběhne za každého počasí)

13:00 –  prezence soutěžních družstev
13:30 –  zahájení Her bez hranic
13:45 –  start turnaje
18:00 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:30 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Více na:Více na:
 www.regionbystricko.cz www.regionbystricko.cz

Zvole

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná 
novou sezónu! Přijďte si zacvičit tra-
diční korejské bojové umění taekwon-
-do! Jsme největší škola s nepočet-
nější nabídkou tréninků po celé ČR! 
Jsme největší školou v Čechách i na 
Moravě s nejširší nabídkou tréninků.

V roce 2020 hodláme obhájit cel-
kové vítězství na Mistrovství České 
republiky a též patříme do nejlep-
šího a nejúspěšnějšího Střediska 
talentované mládeže v ČR. Při tré-
ninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a se-
beovládání, kromě toho se zaměřu-

jeme na rodiny s dětmi. Zabýváme 
se také prak  ckou sebeobranou. 
Školu vedeme pod dozorem korej-
ského velmistra Hwang Ho Yonga, 
jako jediní v republice nově vyuču-
jeme i další korejská bojová umění 
taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlaste se nejlépe během září a 
října jako začátečník, ať Vám nic ne-
unikne, jen u nás získáte zkoušky na 
vyšší pásek, členské známky a výba-
vu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. 
Proto neváhejte a přidejte se k nám, 
bližší informace o trénincích uvede-
me brzy na našem webu tkd.cz. 

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Letní prázdniny znamenají pro 
jezdce a koně období plné soutěží a 
cestování, vrcholící sezónu. Stejně 
tak je tomu pro mladou jezdkyni ze 
Sejřku Danielu Prokešovou (13 let). 
O víkendu 25. - 26. 7. se zúčastnila se 
svými koňmi hned dvou kvalifi kačních 
soutěží Českého drezurního poháru. 
Přes velmi náročné horké počasí po-
dávali po oba dny vynikající výkony. V 
sobotu v Jaroměři Daniela předvedla 
svého pony valacha Borise v úloze FEI 
Pony team (PD) s vysokým výsledkem 
65 % a získali 1. místo. Soutěž byla 
zároveň kvalifi kací do ČDP Pony - ka-
tegorie Masters. Následně startovala 
v Jaroměři také s Valmontem v úloze 
FEI Childern Team (DD) a s výsledkem 
66,76 % i v této soutěži jasně zvítězili. 
Ještě týž den večer se team JK Man-
sberk přesunul do Brna, kde je čekalo 
v neděli další kolo ČDP velkých koní. 
Zde Daniela s Valmon-
tem startovali opět 
v úloze FEI Childern 
Team (DD) a s výsled-
kem 65,46 % získali po-
tře   1. místo, ke třem 
vítězstvím navíc přidali 
ještě vynikající 2. místo 
z následné soutěže FEI 
Childern Individual (DJ) 
s výsledkem 65,69 %.
Zároveň také splnili 
kvalifi kační podmínky 

ČJF pro zařazení do reprezentace ČR v 
kategorii dě   na velkých koních. 

Počátkem srpna se pak Danča s 
Borisem účastnila kontrolních závo-
dů české drezurní pony reprezentace 
CDIP v Maďarském Pilisjászfalu, kde 
podali spolehlivé výkony a v obou 
úlohách FEI Pony Team (PD) a FEI 
Pony Individual (PJ) v silné evropské 
konkurenci špičkových pony obsa-
dili 15. místo. Tyto závody byly také 
přípravou na MČR pony, kategorie 
Masters a další mezinárodní závody 
CDIP konané na konci srpna v Brně 
na Panské Líše. Zde by se také Daniela 
měla představit premiérově v CDICH i 
s velkým Valmontem. Aktuálně je tak 
jedinou jezdkyní ČR reprezentující v 
kategorii pony i v kategorii velkých 
koní. Gratulujeme k vynikající přípravě 
a krásným výsledkům. 

Kolek  v JK Mansberk
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Oddíl orientačního běhu SK Žabo-
vřesky Brno pořádá v blízkém okolí 
Bystřice v sobotu 19. září 2020 Mis-
trovství České republiky v orientač-
ním běhu na klasické tra  . Centrum 
závodu je v kempu Na Kopci (dříve Ji-
třenka). Závodníci budou běhat v le-
sích okolo zříceniny hradu Zubštejn, 
cíl bude v kempu. Na závodníky čeká 
velice dlouhá a kopcovitá trať. Na 
startu budou všichni češ   reprezen-
tan  , vítězství obhajuje Vojtěch Král 
ze Severky Šumperk, největšími sou-
peři mu budou Pavel Kubát z OK99 
Hradec Králové a Miloš Nykodým 
z pořádajících Žabovřesk. Mezi že-
nami bude  tul obhajovat Denisa 

Orientační běh v lesích kolem hradu Zubštejna
Kosová z OK99, jejími největšími 
soupeřky budou Adéla Indráková 
(Žabovřesky) a Vendula Hořčičková 
(Slovan Luhačovice). Vzhledem k le-
tošní sezóně OB je veliká možnost 
vidět reprezentanty před MS, které 
proběhne příš   rok v okolí Doks.

Chtěli byste si vyzkoušet orientač-
ní běh? V neděli pak probíhá vedle 
Veteraniády ČR i veřejný závod v ori-
entačním běhu, kde Vás rádi přivítá-
me. Vše podstatné i jak se přihlásit 
najdete na stránkách závodu: 

h  ps://klasika2020.zabiny.club
Co to je orientační běh? Orien-

tační běh je ztělesnění spojení fy-
zické i psychické ak  vity závodníka, 

který se snaží v co nejlepším čase 
překonat danou předem nezná-
mou trať za pomocí speciální mapy 

a buzoly. h  ps://zacitorientak.cz
Jan Drábek

Foto: Petr Kadeřávek

V bílém dresu je Vojtěch Král, v červeném Miloš Nykodým.

Dětský tábor v Rozsochách
Každé dobrodružství jednou kon-

čí a to naše táborové skončilo 19. 
7. 2020. Ale nebojte, jenom na rok! 
A než začneme chystat nový ročník 
tábora Sportmánia, rádi bychom se 
společně s vámi ohlédli za  m letoš-
ním. Už tře   rok tradičně s organiza-
cí Volnočasovky SPORT pořádáme 
dětský tábor v Rozsochách, kam se 
sjedou dě   z blízkého i dalekého 
okolí, aby si společně mohly užít 
týdenní putování. Tento rok jsme se 
sešli na dvě party a to od 4. do 11. 
7. a 12. do 19. 7. 2020. V penzionu 
U Pazderů na nás čekali duchové 
lesa! Takoví malí „lotrové“ si pro nás 
připravili spoustu zapeklitých úkolů, 
při kterých jsme poznávali své okolí, 
sami sebe i nové kamarády. A hlav-
ně nás zvali ke svým hrám nejenom 
přes den, ale i v noci! Na jejich bílé 

bohatství, které jsme museli za svitu 
měsíce sbírat… na to jen tak neza-
pomeneme. Na sklonku dne jsme 
se těšili na večerní pohádku a alou 
do postele, protože jsme věděli, že 
další den bude zase úžasný. Samo-
zřejmě jsme si užívali i netradičních 
her jako je třeba ragby, letního kou-
pání v rybníku i bazénu a různých 
verzí outdoorových deskových her. 
Ale hlavně, našli jsme si kamarády, 
na které se budeme těšit zase další 
rok. Chcete vyjet za dobrodružstvím 
příš   rok s námi? Sledujte nás na 
facebookové stránce Volnočasovky 
SPORT nebo na naší webové strán-
ce www.volnocasovkysport.cz. Hle-
dáte na vaše akce pedagoga, který 
dě   zabaví zajímavými ak  vitami? 
Napište nám na hana.pazderova@
volnocasovkysport.cz.

BK ZUBŘI
pořádají 

NÁBOR 
do hokejové přípravky

20. 9. 2020 ve 13:00
ZS Bystřice n. P.

S sebou brusle, helmu (i cyklistickou) a chrániče. 
Možnost zapůjčení výstroje 

na místě. 
Více info: 606 387 153, p. Píštěk

www.bkzubribystrice.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. TURISTICKÝ POCHOD VYSOČINOU 
 
 
 
 

 
 

19. září 2020 
(vždy třetí zářijová sobota) 

Start / Cíl:  Kulturní dům Vír 8:00 - 11:00 hod. 
 

Občerstvení bude zajištěno. Startovné dobrovolné.  
K dopravě do Víru můžete použít vlak z Brna v 6:53 hod.,  

Kr.Pole v 7:06, v Nedvědici v 8:05 hod. navazuje bus až do Víru. 
Zpět z Víru se dostanete stejným způsobem v 17:15 hod.  

 
Akce se koná za podpory Obecního úřadu ve Víru. Přijďte se projít 
podzimní Vysočinou a rozhlédnout se z Karasína, Zubštejna  
a Horního lesa. Prohlédněte si Chudobínskou borovici, hrdou 
držitelku titulu Evropský strom roku 2020. Jde se za každého 
počasí. 
 

http://www.unites.info 
http://www.virvudolisvratky.cz 



domluvit nebo 
je ohrožuje, 
nebo neví, jak 
řešit ob  žnou 
životní situaci 
způsobenou 
u v ě z n ě n í m 
partnera.

AL PASO VY-
SOČINA působí 
v okresech: 
Třebíč, Jihlava, 
Pelhřimov, Ha-
vlíčkův Brod a Žďár n. S. 
Adresa: Smrtelná 389/6, 67401 Tře-
bíč. Telefon: 731 644 168, 731 646 
992, 731 646 923, (603 799 074)
E-mail: alpaso@trebic.charita.cz
http://www.facebook.com/ALPA-
SOCharitaTrebic
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Dětský den v Lísku

Putovní letní kino na Dolním Čepí

Většině lidí jistě připadá samozřej-
mé a správné, že se naše společnost 
snaží pomáhat osobám, kterým jejich 
osud připravil životní břemena ve 
formě tělesných, duševních či sociál-
ních pos  žení. Nepřízeň osudu přece 
může potkat každého z nás a princip 
solidarity nám dává pocit, že nikoho 
z nás tato záchranná síť nenechá do-
padnout až na dno. Za nemoci a ne-
šťastné náhody přece nikdo nemůže. 
Kontroverznější téma pro rozpravu by 
patrně byla pomoc lidem, kteří se do 
problémů dostali vlastním přičiněním 
a navíc svým jednáním způsobili újmu 
či škodu druhým osobám, za což si od-
pykali po právu vyměřený trest a nyní 
řeší problém, jak se zařadit zpět do 
společnos  . Naštěs   však společnost 
ani tyto lidi „nehází přes palubu,“ ale 

Dětská umělecká soutěž 2020  -  BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM DŘÍVE A DNES
V prosinco-

vém vydání 
novin Bystřic-
ka z roku 2019 
jsme Vás infor-
movali o vy-
hlášení nové-

ho, již jedenáctého ročníku tradiční 
dětské soutěže, kterou pořádá Měs-
to Bystřice nad Pernštejnem ve spo-
lupráci s Mikroregionem Bystřicko. 

Přelom letních prázdnin se na 
Dolním Čepí nesl ve znamení příprav 
na promítání již sedmého ročníku 
Putovního letního kina Mikroregio-
nu Bystřicko. Obec Dolní Čepí se do 
tohoto projektu zapojila podruhé.  
Filmová projekce se uskutečnila u 
místního kulturního domu a byla 
rozvržena do dvou večerů, tedy na 
pátek 31. července a sobotu 1. srpna.

Páteční projekce byla věnována 
především těm nejmenším z nás – 
dětem, ale promítání nenavš  vily 
jen ony. Filmem večera byla animo-
vaná dobrodružná komedie Sněžný 
kluk. Sobotní program byl věnován 

staršímu publiku. Promítala se česká 
komedie Přes prsty.

Oba dva promítací večery se sku-
tečně vydařily. Návštěvnost předčila 
očekávání pořadatelů. Nutno dodat, 
že počasí organizátorům skutečně 
přálo, protože po předešlých propr-
šených dnech se na víkend vyčasilo a 
promítání se obešlo bez jediné kapky 
deště. Poděkování patří členům SDH 
Dolním Čepí a dalším občanům Dol-
ního a Horního Čepí, kteří celou akci 
zorganizovali a zajis  li potřebné záze-
mí pro fi lmovou projekci. Díky patří 
také obci Ujčov a Mikroregionu Bys-
třicko, jenž akci fi nančně podpořili.

Eliška Večeřová

Dobrodružná cesta po stopách Pokémonů. Takový byl dětský den 
v Lísku, který zpestřil neděli 9. 8. V horkém letním odpoledni se dě   
v doprovodu rodičů a kamarádů vydaly do příjemného lesního chlád-
ku, aby za splnění jednotlivých úkolů nasbíraly všechny Pokémony. 
V cíli na líseckém fotbalovém hřiš   je pak čekala zasloužená medaile 
i sladká odměna. Vyřádit se také mohly na skákacím hradě nebo si 
zkusit bodyzorbing. Hlavní atrakce na závěr byl horkovzdušný balon, 
který přivezl ing. Lubor Slonek. Návštěvníci mohli nejen na vlastní oči 
pozorovat, jak se balon nafukuje a připravuje ke vzlétnu  , ale také se 
pokochat výhledem z balonového koše několik metrů nad zemí.

Text: Markéta Justová, foto: Jiří Hudec

V nouzi poznáš přítele
snaží se jim pomoci s jejich navráce-
ním se zpět do běžného života. 

Mezi nestátní neziskové organiza-
ce, které mají ve svém programu po-
moc osobám propuštěným z výkonu 
trestu i jejich blízkým patří Oblastní 
charita Třebíč, která je organizační 
jednotkou Diecézní charity Brno. Už 
název terénního programu „AL PASO 
VYSOČINA,“ prostřednictvím které-
ho pomáhá Oblastní Charita Třebíč 
potřebným a překlad jehož názvu zní 
„krok za krokem,“ napovídá, že jeho 
snahou je na území Kraje Vysočina své 
klienty doprovázet krok za krokem při 
jejich začleňování do společnos  . Jako 
prostředek pro naplňování cílů tohoto 
programu slouží individuální poraden-

ství, informační servis, pomoc v krizo-
vých situacích, mo  vační rozhovory, 
nácvik osobních sociálních dovednos-
 , asistence při vyřizování administra-
 vních záležitos   a zprostředkování 

návazných služeb. 
Terénní program AL PASO VYSOČI-

NA je tu pro Vás, pokud se vracíte z vě-
zení a máte obavy z toho, co Vás čeká, 
nevíte, kde budete bydlet, potřebuje-
te podporu při hledání práce, při ko-
munikaci s rodinou, při jednání s úřa-
dy, při řešení exekuce, bojíte se špatné 
pověs   nebo že spadnete do starých 
kolejí. Pomoc zde naleznou i lidé, 
kteří mají někoho blízkého ve vězení 
a nevědí si rady, mají strach, protože 
s uvězněnou blízkou osobou se nedá 

Chtěli bychom touto cestou 
připomenout všem zájemcům o 
tuto soutěž, že letošní téma bylo 
vypsáno při příležitos   440. výročí 
povýšení Bystřice nad Pernštejnem 
na město a nese název ,,Bystřice 
nad Pernštejnem dříve a dnes“.

Tato soutěž je určena pro školy 
i jednotlivce správního celku Bystřic-
ko a lze v ní uplatnit jak výtvarné, 
tak literární práce. Účast v soutěži 

je dána za podmínek, které jsou do-
stupné na www.regionbystricko.cz 
a dále také na všech školách a obec-
ních úřadech Bystřicka.

V souvislos   s nákazou COVID-19 
došlo na jaře k posunu termínu ode-
vzdání dětských prací. Soutěžní prá-
ce lze tedy i nadále odevzdávat, a to 
až do konce září 2020 na uvedené 
kontaktní místo.

Kontaktní místo pro předání sou-
těžních prací:
Kancelář Mikroregionu Bystřicko
Příční 405 (bývalá budova SOŠ ze-
mědělsko-technické, za budovou 
MěÚ Bystřice n. P. ve dvoře)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 590 399, 736 535 145
E-mail: info@regionbystricko.cz

Těšíme se na vaše práce!
-MB-
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Počítačový kurz v Písečném SATAN CUP v Písečném pošesté

Individuální vzdělávání

V obci Písečné jsme využili na-
bídku počítačového kurzu pro „se-
niory“. Mobilní počítačová učebna 
byla zprostředkována pro občany, 
nejen z naší obce, zcela zdarma díky 
dotaci MPSV. Jedinou podmínkou 
bylo dosažení věku 55 let. Kurz byl 
koordinován lektory z nestátní ne-
ziskové organizace Spokojený senior 
KLAS Brno, kteří účastníkům zapůj-
čili veškeré nutné vybavení. Cyklus 
6 dvouhodinových lekcí proběhl 

v přátelském a veselém duchu dle 
individuálních požadavků účastní-
ků. Kurz se konal v místní knihovně 
v maximálním počtu 5 účastníků. 
Všichni získali potřebné informace 
a osvojili si nové znalos   a doved-
nos  . Nejdůležitější však bylo, že 
se účastníci cí  li dobře, pobavili se, 
zasmáli, a hlavně se nenásilnou for-
mou naučili něco nového. 

KKJ

Dne 18. 7. 2020 se uskutečnil v Pí-
sečném již 6. ročník nohejbalového 
turnaje na antukovém hřiš   v prosto-
ru výle  ště obce Písečné. I přes ne-
příliš příznivé počasí, kdy se sportovci 
museli potýkat s přetrvávajícím deš-
těm, a tedy mokrou herní plochou, 
se zúčastnilo 10 družstev z blízkého i 
širšího okolí v rozmanitém věkovém 
složení. Panovala skvělá atmosféra, 
všichni sportovci podali znamenité 

výkony, nikdo nebyl zraněn a snad 
všichni si tento den užili. První místo 
obsadilo mužstvo z Modřic u Brna 
ve věkovém složení 12-13-45 let, 
na druhém místě skončilo družstvo 
z Bystřice n. P., na tře  m místě pak 
družstvo z Brna. Děkujeme všem 
sponzorům, pořadatelům a obci Pí-
sečné za možnost uspořádat tuto 
sportovní a společenskou akci. 

KKJ

Příměstský tábor v ZŠ Strážek
Příměstský tábor se v Základní 

škole ve Strážku koná letos již po-
druhé a to v rámci projektu Podpo-
ra pracovní fl exibility rodičů žáků 1. 
stupně.

I v letošním roce byl zájem o 
příměstský tábor veliký, což značí i 
skutečnost, že tábor navštěvovalo 
20 dě  . 

Tento rok byl program zaměřen 
na téma lesní pedagogiky, která je 
velmi aktuální. 

Většina použitých pomůcek pro 
výrobky proto pocházela přímo z 
lesa. Dě   si kromě přírodních výrob-
ků domů donesly i spoustu zážitků 
z lesních her. Součás   tábora byla 
i celotáborová hra, kde dě   pomo-

cí kvízů, hádanek a různých úkolů 
zjišťovaly nové poznatky o lese a o 
přírodě. 

Když se však malých táborníků 
zeptáte, co je nejvíce bavilo, odpoví 
všichni stejně: “Vaření!”. Dě   si ne-
jen všechny pokrmy připravily samy, 
ale pak samozřejmě následovala i 
ochutnávka, kde měly možnost tyto 
pokrmy bodově ohodno  t. Poslední 
den tábora byl symbolicky ukončen 
u táboráku, kde si dě   mohly opéct 
buřty. 

“A co bude příš   rok za téma tá-
bora?” Tak to je otázka, která už 
dnes zaznívá od dě  , které se těší na 
další letní dobrodružství. 

Koukolová Lenka

ZŠ ve Strážku umožňuje INDIVI-
DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen IV). 
Jsme malá venkovská škola, která 
preferuje individuální přístup, vstříc-
ná vzdělávacím potřebám nastupu-
jících generací. Tolerance a pocho-
pení je základ, stejně tak hledání 
způsobů jak vzdělávat dě   v 21. sto-
le  . Důležité je přesvědčení pedago-
gů o možnos   osobnostního a vě-
domostního rozvoje každého dítěte 
bez ohledu na jeho aktuální pozici 
na cestě ke vzdělávacím cílům. Škola 
je veřejnou službou a měli bychom 
si umět najít cestu, jak tuto službu 
poskytovat všem. Alterna  vní na-
bídkou je individuální vzdělávání.

IV je plnění povinné školní do-
cházky na 1. a 2. stupni základní 
školy bez pravidelného denního 
docházení žáka do základní školy.

O povolení IV rozhoduje ředitel 

školy v souladu s § 41 školského zá-
kona na základě žádos   zákonného 
zástupce. K žádos   se dokládá vyjá-
dření školského poradenského za-
řízení. Pokud žák není dosud žákem 
naší školy, vyřídíme nejdříve přestup, 
teprve potom povolení IV.

Závažnost důvodů pro individu-
ální vzdělávání posuzuje výhradně 
ředitel příslušné školy. Možnými dů-
vody mohou být např.: větší efek  -
vita vzdělávání díky individuálnímu 
přístupu, možnost propojení výuky 
s prak  ckým životem, zohlednění 
vzdělávání vzhledem k oblastem na-
dání dítěte, po  že různého charakte-
ru např. zdravotní znevýhodnění, po-
byt v zahraničí nebo velká vzdálenost 
školy od místa bydliště. Za průběh a 
výsledky individuálně vzdělávaného 

žáka je zodpovědný zákonný zástup-
ce žáka, a to bez ohledu na to, kdo 
a kolik osob žáka skutečně vzdělává 
(dále jen „vzdělavatel“). Vzdělava-
tel (nemusí to být rodič) musí mít 
alespoň střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, a jedná-li se o žáka na dru-
hém stupni základní školy, vysoko-
školské vzdělání.

Individuálně vzdělávaný žák je 
vzděláván podle školního vzdělá-
vacího programu ZŠ Strážek, je mu 
umožněna účast při vzdělávání ve 
škole a na akcích mimo školu, do-
cházka do kroužků, konzultace a to 
po domluvě s vedením školy. Podle 
školského zákona žák koná za každé 
polole   pouze zkoušky z učiva, tzn. 
dvakrát za školní rok.

Pro IV má naše škola online podpo-

ru výuky žáků, kterou jsme prak  cky 
vyzkoušeli v období uzavření škol. Pro 
komunikaci a vzdálenou spolupráci 
se žáky se nám osvědčila pla  orma 
Microso   Teams. Využíváme chat, 
hovor, videohovor nebo konferen-
ce, zadávání úkolů, sledování jejich 
odevzdávání a jejich hodnocení. Vy-
učující tak může žáky vyvolávat a ho-
vořit s nimi v reálném čase, posílat 
textové zprávy a sdílet soubory, ob-
rázky, materiály, prezentace, nebo 
pracovat na virtuální tabuli. Od no-
vého školního roku zavádíme nový 
online informační systém EduPage.

Vše záleží na dohodě mezi rodiči 
a školou.  Protože cíl je vždycky je-
den – zajis  t kvalitní vzdělávání pro 
každé dítě. 

Více informací sdělí 
Anna Knofl íčková, ředitelka školy, 

tel.: 731 107 933                                                                                
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Funny Fest 
v Bystřici nad Pernštejnem 

oslaví letos 13. narozeniny

  
Oblastní charita Ž ár nad Sázavou p ijme pracovníky na pozice 
 
 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
- PE OVATEL/KA pro Charitní pe ovatelskou službu 
v Byst ici nad Pernštejnem  
 

 
Nápl  práce: 

- p ímá práce s uživateli služby v jejich domácím prost edí 
- vedení související dokumentace  

 
Místo výkonu práce:   Byst ice n. P. a okolí 
Nástup:    srpen/zá í, pop . dle domluvy 
 
Nabízíme: 
- pracovní smlouvu (zástup za pracovníka v pracovní neschopnosti)  

nebo dohodu o provedení práce v rozsahu dle domluvy (zástupy za dovolené,  
práce v odpoledních a ve erních hodinách, o víkendech), 

- zajímavou a smysluplnou práci,  
- další vzd lávání, supervizi, 
- práci v p íjemném kolektivu, 
- zam stnanecké benefity, 
- zázemí stabilní organizace. 
 
Požadujeme: 
-    odborné vzd lání dle zákona . 108/2006 Sb. 
     (kvalifika ní kurz pracovníka v soc. službách je možné si doplnit), 
- p edpoklady pro práci s lidmi,  
- spolehlivost, zodpov dnost, komunikativnost, bezúhonnost,  
- idi ský pr kaz sk. B – aktivní idi /ka, 
- o kování proti žloutence typu B (možnost doo kování) a zdravotní pr kaz, 
- trestní bezúhonnost. 
 
Pracovní pozice je vhodná i pro rodi e na mate ské i rodi ovské dovolené, studenty 
nebo aktivní pracovníky ve starobním d chodu.  
 
V p ípad  zájmu o uvedenou pozici zasílejte motiva ní dopis a profesní životopis  
na email: petra.jezova@zdar.charita.cz  
 
 
Bližší informace: Petra Ježová, DiS., mob.: 777 155 374, email: petra.jezova@zdar.charita.cz 
 

Nadosah – nízkoprahové zaří-
zení pro dě   a mládež, které je 
jedním z šestnác   zařízení žďár-
ské Charity, připravuje již 13. roč-
ník mul  žánrového fes  valu.
Akce bude probíhat v pátek 25. září 
od 16:00 do 22:00 hodin v Kultur-
ním domě v Bystřici nad Pernštej-
nem.

Na fes  valu letos vystoupí jih-
lavská rock’n‘rollová kapela Vzhůru 
a níž, která již na fes  valu hosto-
vala v roce 2017. Ze Zlína dorazí 
rapové uskupení Gabe a Kadr a 
jako hlavní hvězda vystoupí praž-
ský reeggae guru Messenjah. Celé 
odpoledne bude hudebně dokres-
lovat DJ No Limited z Bystřice nad 
Pernštejnem, který se předvede 
se svými „drum and buss kousky“. 

Návštěvníci fes  valu se samo-
zřejmě mohou těšit na doprovodný 
program, který se bude prolínat 
celým odpolednem. Připraveny 

jsou simulační brýle, malování na 
obličej, fotokoutek, hair koutek, 
turnaj ve stolním fotbálku, tvořivé 
a krea  vní dílničky.

„Je super, že máme opět mož-
nost tento fes  val zrealizovat. Pro-
gram navštěvuje více a více lidí a 
nás moc těší to, že můžeme naživo 
přiblížit kus naší práce, zapojit do 
organizace naše uživatele, dobro-
volníky a užít si tak jedno fajn od-
poledne. Neméně důležité je také 
představovat fungování nízkopra-
hových zařízení pro dě   a mládež 
a minimalizovat tak předsudky vůči 
těmto službám,“ vysvětluje vedou-
cí Nadosah – NZDM Renata Hany-
chová. 

Děkujeme městu Bystřice nad 
Pernštejnem za fi nanční podporu, 
díky které je možné fes  val zrea-
lizovat.

Tým Nadosah - NZDM

Skončil 7. ročník 
Putovního letního kina 

pod záš  tou MA21

V letošním roce se konal již sed-
mý ročník Putovního letního kina 
po obcích našeho regionu. Jedná se 
již o tradiční letní akci, kterou kaž-
doročně sponzoruje Kraj Vysočina 
v rámci Místní agendy 21, jejímž 
hlavním zájmem je propojení aktérů 
z různých sektorů za účelem dosa-
žení udržitelného rozvoje a kvalitní 
veřejné správy. Pevně věříme, že 
přesně to se nám v tomto přípa-
dě určitě daří! Do každého ročníku 
jsou, kromě našeho svazku a jeho 
obcí, zapojeni také místní podnika-
telé a spolky zajišťující např. občer-
stvení nebo doprovodný program, 
pochopitelně i společnos   zajišťující 
distribuci fi lmů a v neposlední řadě 
také široká veřejnost. 

Naše letní kino letos organizovalo 
77 promítacích večerů v rámci 34 
obcí a místních čás   Mikroregionu 
Bystřicko. Tyto fi lmové letní večery 
zhlédlo téměř 4000 diváků v jed-

notlivých obcích regionu. A že měli 
diváci z čeho vybírat! Na plátnech se 
vystřídalo celkem 28 různých fi lmů. 
Největšími fi lmovými trháky byly, 
co se týče fi lmů pro dě  , snímky 
jako Pat a Mat: Znovu v akci, Zakleté 
pírko, Sněžný kluk, Hodinářův učeň 
aj., pokud jde o fi lmy pro mladistvé 
a dospělé, tak největší ohlasy měl 
bezesporu fi lm Přes prsty, Posled-
ní aristokratka, Ženská na vrcholu, 
Ženy v běhu, Chlap na střídačku a 
mnohé další. Jak již bývá zvykem, 
tak i léto roku 2020 bylo převážně 
ve znamení českých a rodinných fi l-
mů. Již nyní se všichni můžete těšit 
na další letní sezónu, která jistě opět 
přinese spoustu krásných fi lmových 
zážitků. 

Závěrem chci naším jménem 
poděkovat pořadatelským obcím a 
sponzorům této akce, jmenovitě ze-
jména Kraji Vysočina v rámci MA21.

Mikroregion Bystřicko



RŮZNÉ, INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       25. strana

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

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

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

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel. 
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  
 

 D tský den na ovále 
v Lužánkách 

 

  tvrtek 10. 9. 2020 v 15.00 hod 
  

Kdo si hraje, nezlobí.  

Program: 

eká na Vás odpoledne plné radosti,  
smíchu, zábavy a p ekvapení,  
balónková párty a sout že. 

S sebou sva inu, pití a dobrou náladu  

Akce se uskute ní pouze za p íznivého po así.  
V opa ném p ípad  prob hne náhradní program v centru 
 

Prosíme o nahlášení do pond lí 8. zá í 2020.  

RRoobbiinnssoonn                
rrooddiinnnnýý  ppaarrkk  JJiihhllaavvaa  

  

 
sobota 24. íjna 2020 

P ivítejte s námi jaro v nejv tším rodinném parku na Vyso in . 
Vstup do parku na míst  (d ti do 2 let vstup zdarma) 

CCeennaa  zzaa  aauuttoobbuuss  117700  KK   nnaa  oossoobbuu  

Odjezd od Kopretiny (Domu s pe ovatelskou službou) v 8.30 hod. 
Odjezd z Parku Robinson po domluv  mezi 15.00 - 15.30 hod. 

 
Zájezd se uskute ní v p ípad  dostate ného zájmu. 

Objednávejte se na tel. ísle 731 130 776,  
e-mailem na kopretina.bystrice@zdar.charita.cz                                   

nebo p ímo v Kopretin  do 10.10.2020 

O 

 

  CCyykklluuss  nnaa  sseebbee  nnaavvaazzuujjííccíícchh  pp eeddnnááššeekk  

PPssyycchhoossoommaattiikkaa    
ss  lleekkttoorrkkoouu  MMaarrcceelloouu  GGrreeggoorroovvoouu  

ttvvrrtteekk  1177..  99.. 2020 od 15.00 hod. 

ttvvrrtteekk  2244..  99.. 2020 od 15.00 hod. 
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Sjednejte 
si půjčku 

až 10 000 Kč 
s 0% úrokem

Zase nová
aktovka?
Vyřeší to

FÉROVKA!
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více na www.faircredit.cz

Reprezentativní příklad RPSN vypočtený podle vzorce uvedeného v Příloze č. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru: spotřebitelský úvěr v hotovosti na 
13 týdnů; výška spotřebitelského úvěru je 7 000 Kč; úvěr je splácen 13 týdnů, přičemž první až předposlední týdenní splátka činí 639 Kč a poslední týdenní splátka činí 627 Kč; úroková sazba 
0 % p. a. se nemění po celou dobu spotřebitelského úvěru; administrativní poplatek činí 1 295 Kč; celková částka k zaplacení: 8 295 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 264, 98 %.
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Telefon: 603 268 576 - nonstop

POHŘEBNÍ SLUŽBA
KAMENOSOCHAŘSTVÍ

tradice - úcta
individuální přístup

• nepřetržitý odvoz zesnulých 

• veškeré pohřební služby

Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 86 (vedle pošty)

ŘÁDKOVÁ  
INZERCE

 SEČENÍ trávy, tel.: 608 
065 337

 Firma DALAKER v Tiš-
nově přijme strojního 
mechanika a elektro-
mechanika, nástup 
možný ihned, kontakt: 
549 412 398, p. Bělu-
šová.

 
kandidát na hejtmana

Z
a

d
a

v
a

te
l:
 T

ri
k
o

ló
ra

, 
z
p

ra
c
o

v
a

te
l:
 T

ri
k
o

ló
ra

Pojedeme 
v září

Poznávací zájezdy do Starého 
Svojanova, Brněnce, Kunštátu a 
okolí se uskuteční! V zářijovém 
termínu a s totožným progra-
mem jako ten před rokem. Při-
hlášení na původní termín 21. 4. 
2020 pojedou 15. září a přihlá-
šení na 28. 4. 2020 pojedou 16. 
září 2020. Pokud někdo na zájezd 
nerefl ektuje, může si vyzvednout 
svoji zálohu v TIC v Bystřici n. P. 

-HJ-

ZÁJEZD
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 
Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

Bystřice n. Pernštejnem 96.5 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina
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JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA

AUTO ... s.r.o.

www.auto-auto.cz

www.skodaplus.cz

ŠKODA OCTAVIA 

1,6 TDI/81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA G-TEC 

1,4 TSI/81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA KAROQ 

1,0 TSI/85 KW, AUTOMAT

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA COMBI 

1,0 TSI/81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SCALA 

1,5 TSI/110 KW DSG

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA KODIAQ 

2,0 TDI/110 KW, 4X4

Cena

Do provozu

Tachometr


