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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ZVÍTĚZILO!
Už popáté udělil Kraj Vysočina 

Cenu za společenskou odpověd-
nost. Cenu osobně předal ředitel 
krajského úřadu Kraje Vysočina 
Zdeněk Kadlec starostovi města 
Karlu Pačiskovi. Letošní rok se do 
soutěže přihlásilo 33 organizací ze 
soukromého i veřejného sektoru. 
A právě v kategorii Veřejný sektor 
zvítězila Bystřice nad Pernštejnem 
před druhým Humpolcem a tře  m 
Žďárem nad Sázavou. 

Město obdrželo ocenění, origi-
nální skleněnou plas  ku a pozván-
ku na podzimní regionální konfe-
renci o společenské odpovědnos-
 , která se uskuteční 17. září 2020.

-red-

POZNEJ BYSTŘICKO!
V našem měsíčníku zveřejníme vždy jednu fotografi i (krajiny, památ-

ky,...) pořízenou z poněkud netradičního úhlu. Vaším úkolem je, pokusit 
se uhádnout, o které místo na Bystřicku se jedná. Správné odpovědi 
posílejte na info@bystricenp.cz, pod názvem POZNEJ BYSTŘICKO.

Na konci každého měsíce vylosujeme jednoho šťastlivce, který 
obdrží volné vstupenky či zajímavé propagační předměty. Správnou 
odpověď a výherce se dozvíte v příš  m Bystřicku.

NOVÁ SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

Na Bystřicku máme mnoho krásných míst. Poznáte je?

Tato akce, je ve fázi projektování 
a mohla by přispět k dokonalejšímu 
zacházení s odpadními vodami v na-
šem regionu. Jedná se o velký pro-
jekt odkanalizování oblas  , odkud 
vody odtékají do Vírské přehrady. Ta 
zásobuje pitnou vodou široké okolí 
a je z tohoto hlediska nepostrada-
telná. Máme tedy velký důvod tuto 
vodu udržovat v co možná nejvyšší 
kvalitě. Spojili se tedy vesnice Pí-
sečné a Ždánice s místními částmi 
Vítochov, Karasín a Dvořiště. Ty jsou 
na společné trase k bystřické čis  čce 
odpadních vod (ČOV). 

Původní projekt vznikl v roce 
1998, v plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací kraje Vysočina (PRV-
KUK) se také počítá s napojením 
této oblas   na ČOV Bystřice n. P. 
Nyní se k projektu vracíme. Vše by 
měla podpořit dotace, kterou máme 
v plánu získat. Bez ní by se stavělo 
velice složitě. 

Připravovaná akce - odkanalizování
V současné době se projektuje a 

hledají se vhodné varianty vedení 
potrubí. Domlouváme se s občany 
a hledáme nejvhodnější alterna  vy. 
Je třeba pochopit význam takovéto 
akce pro příš   generace. 

Město Bystřice n. P. má zájem na 
kvalitě odpadních vod. Mimo tento 
projekt podporuje také domácí čis-
 čky odpadních vod v místních čás-

tech, kde se jeví neekonomické na-
pojení na centrální ČOV. V letošním 
roce byl vypsán grantový program 
pro místní část Lesoňovice. Zde je 
o dotaci velký zájem. Pro příš   roky 
plánujeme podobný systém zavést 
v Pivonicích a na Kozlově. Postupný-
mi kroky bychom tak chtěli vyřešit 
všechny místní čás  .

Je pro nás velmi důležité dobře 
hospodařit s vodou. Ta je, zvláš-
tě v dnešní době, velmi důležitou 
a strategickou surovinou. 

Mar  n Horák, místostarosta

V projektu MAP II fi nišujeme
Vstupujeme do posledního roku 

realizace projektu Místního akční-
ho plánu II vzdělávání ORP Bystřice 
nad Pernštejnem. Pokud se ohléd-
neme a budeme trochu bilancovat, 
uskutečnili jsme celou řadu ak  vit, 
exkurzí, workshopů a seminářů pro 
žáky i pedagogy. Ve školách se ob-
jevovali rodilí mluvčí i zahraniční 
dobrovolníci, vysokoškoláci s pre-

ven  vními programy, záchranáři 
nebo třeba řemeslníci. Ve spolu-
práci s Mikroregionem Bystřicko 
jsme od místních fi rem získali pro 
školy množství materiálů do dílen 
a polytechniky.

Do projektu jsou zapojeny všech-
ny mateřské, základní i střední ško-
ly regionu, DDM i ZUŠ. Ak  vně se 
na projektu podílí asi 40 pedagogů.

(Pokračování na str. 5)
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ČERVEN 2020
Anna Fagulová 96 let
Zdenka Didyková 88 let
Marie Podolská 87 let
Jaroslava Večeřová 86 let
Josef Slavíček 86 let
Jan Cink 86 let
Marie Pečinková 85 let
Jarmila Ludvíková 80 let
Marie Zemachová 80 let
Alenka Grézlová 80 let
Ludmila Matoušková 75 let
Anna Javůrková 75 let
Ivan Laksar 75 let
Antonie Čížková 70 let
Miroslav Prosecký 70 let
Anna Lahnerová 70 let

DUBEN 2020
  1.4. Zdeňka Bártová 87 let
13.4. Jaroslav Vašík 80 let
15.4. Blažena Malinová 79 let
16.4. Hana Urbanová 59 let
19.4. Drahomíra Valdhansová  88 let
22.4. Bohumil Kroupa 81 let
27.4. Jaroslav Patloka 69 let
28.4. Alois Havelka 76 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MĚSTA
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Jubilan  

Úmr  

SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ČERVEN  ČERVENEC 2020

GRANT MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2020

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE  8. - 18. 6. 2020

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové 

programy naleznete na webových 

stránkách města Bystřice n. P. 

na h  p: //www.bystricenp.cz/

dotace-poskytovane-od-mesta, či na 

elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

Grantové programy pro rok 2020
2. kolo grantový program pro  OBLAST KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

2. kolo grantový program pro  SPOLKOVOU A ZÁJMOVOU ČINNOST 
 PRO ROK 2020

Další letošní schůze rady proběhla 
v tradiční úterý dne 28. 4. 2020. Pro-
gram tentokrát obsahoval 17 bodů 
a došlo také na výjezd k Domanín-
skému rybníku. Ale popořadě. Rada 
ve funkci valné hromady TS města 
a. s. nejdříve rozhodla o prodloužení 
funkčního období členů představen-
stva – tedy Ing. Romanu Kekrtovi, 
Ing. Karlu Pačiskovi a Mgr. Mar  -
nu Horákovi a dále členům dozorčí 
rady – Ing. Bohumilovi Kotlánovi, 
Petru Hanzlíkovi a Ludvíku Šikulovi, 
o dalších pět let. Radní také debato-
vali o pořízení skleněné markýzy nad 
vchod před městský úřad a rozhodli 
tento záměr zrealizovat. Paní Alena 
Prudká z odboru inves  c poté radu 
informovala, že na základě žádos   o 
dotaci z programu Sportoviště 2020 
byla městu přidělena na projekt Ven-
kovní tělocvična u tenisových kurtů 
částka 100 000 Kč. Poté přišel tradič-
ní blok Ing. Buchty týkající se výpůj-
ček a věcných břemen. 

Místostarosta Horák informoval, 
že k poslednímu květnu končí udr-
žitelnost projektu na opravu areálu 
Eden. S koncem udržitelnos   končí 
i zpřísněná pravidla pro provozová-
ní centra. Ta se rozvolňují a otevírá 
se tak cesta k širšímu poskytování 
služeb v areálu. V širším kontextu 
bychom chtěli centrum provozo-
vat dle stávajícího a služby rozšířit o 
akce typu svateb, fi remních školení, 
předváděcích akcí … K poskytování 
těchto služeb je potřeba dokoupit ur-
čité vybavení. Zároveň bychom chtěli 
úpravami zvýšit atrak  vitu centra. In-
ves  ce by neměla přesáhnout částku 
1 000 000 Kč.

Z RADY MĚSTA BYSTŘICE N. P.
Dále místostarosta přednesl, že 

by město chtělo zefek  vnit a ze-
lektronizovat podklady pro jednání 
zastupitelstva a rady města, pořídit 
elektronickou úřední desku. Nyní je 
možnost žádat o dotaci v OP Zaměst-
nanost. Město spolupracuje s fi rmou 
RPA, která pomůže tuto dotaci získat, 
podíl příjemce by byl 5%. V rozpočtu 
jsou peníze na pořízení elektronické 
desky, které se mohou využít na spo-
luúčast.

Ing. Jurošová radě navrhla trvalé 
upuštění od platby nájmu hrobového 
místa za hrob č. 101/147-149 – hrob 
rodiny Fišovy. Důvodem je, že v hrob-
ce jsou pohřbeni 2 ze starostů Byst-
řice nad Pernštejnem: Peregrin (Pel-
hřim) Fiša (1828–1892) – starostou 
Bystřice n. P. 1867–1886, jmenován 
čestným občanem 11. 7. 1981 jako 
„purkmistr, velkoměšťan a voskař“  a 
Edmund Fiša (5. 9. 1857–13. 8. 1942) 
syn Peregrina Fiši, starostou Bystřice 
n. P. v letech 1899-1927, jmenován 
čestným občanem 6.8.1915 jako 
„Předseda Hasičské pojišťovny, měš-
ťan a starosta“. Dále je zde pohřben 
Stanislav Staněk Doubravský (10. 4. 
1895, Středokluky - 24. 9. 1933 Bys-
třice n. P.) , zeť Edmunda Fišu, diri-
gent, sbormistr a skladatel. V letech 
1917–25 byl kapelníkem Národního 
divadla v Brně, v letech 1925–31 pů-
sobil jako šéf Státní opery v Kluži (Ru-
munsko). Kvůli válečným zraněním 
zanechal dráhy dirigenta. Ke konci 
života žil v Bystřici nad Pernštejnem, 
kde byl činný jako sbormistr a kore-
pe  tor Pěveckého sboru Sokola (od 
1933). Pohos  nsky vystupoval s br-
něnským rozhlasovým orchestrem. 

Jedná se o mimořádně společensky 
prospěšné a všeobecně uznávané 
osobnos   Bystřice nad Pernštejnem. 
Hrob nemůžeme označit za čestný, 
protože bychom tak poškodili sou-
časné nájemce (potomky rodiny 
Fišovy)  m, že by do hrobu dále ne-
směli pohřbívat. Proto by jim mohla 
být prokázána čest aspoň  m, že se 
poskytne sleva/úleva (ve výši 100% 
nebo méně) z nájemného za hrobo-
vé místo. Rada tento návrh schválila.

Rada dále projednala žádost fi r-
my COOP, která provozuje prodejnu 
v obci Domanín. Firma se na město 
obrá  la se žádos   o příspěvek na 
pokry   ztráty z hospodaření na pro-
dejně Domanín. Jedná se o částku 
47 884 Kč, což dokladuje výpisem 
z účetní knihy. Narůstající ztrátu vy-
světluje poklesem obratu. Provoz 
maloobchodní prodejny je tedy dlou-
hodobě ohrožen, předpoklad vyššího 
obratu – nárůst prodeje zboží, se také 
nedá předpokládat. Hrozí tedy zruše-
ní prodejny v Domaníně. Rada města 
schválila příspěvek COOP družstvu 
Velké Meziříčí na úhradu ztráty z hos-
podaření prodejny v obci Domanín 
ve výši 47.884 Kč z provozních fi nancí 
místní čás   Domanín.

Jak bylo avizováno v úvodu, rada 
po projednání všech bodů navš  vi-
la rekreační středisko Domanínský 
rybník, aby posoudila jeho technický 
stav a potřebu inves  c. Na místě bylo 
dohodnuto, že na příš   schůzi rady 
předloží návrh odbor správy majetku 
a inves  c.

Zápis z rady naleznete na webo-
vých stránkách města: h  ps://www.
bystricenp.cz/rada.

-red-

NESHAZUJTE JIM 
HNÍZDA, JINDE 
NEZAHNÍZDÍ !

Jiřičky se zpravidla vrací hnízdit na 
stejné místo, kde se narodily. Celé 
generace jiřiček obývají tentýž ob-
jekt po desítky let. Pokud tedy mají 
příležitost. Bohužel se setkáváme 
s  m, že někteří lidé se snaží jiřičkám 
v hnízdění zabránit a dokonce hnízda 
shazují i v době, kdy sedí na vejcích 
nebo krmí mláďata. To už jde vskutku 
o barbarský čin a navíc je i v rozporu 
se zákonem. Krmení mladých jiřiček 
a jejich vyvádění z hnízda je přitom 
krásná a poučná podívaná. Pokud 
někdo jiřičkám v průběhu hnízdění 
hnízdo shodí, znamená to pro ně vět-
šinou předčasný konec sezóny. Budou 
se samozřejmě snažit postavit hnízda 
nová, pokud jim v tom nikdo nebrání. 
Zjis  te-li, že někde shazují jiřičkám 
hnízda, či jim jinak ak  vně brání v 
hnízdění (např. umísťováním sí   nebo 
ostrých bodců), zkuste s majiteli ob-
jektu promluvit. Třeba jim jen vadí 
hromádky trusu a vyřeší to vhodně 
zvolená a umístěná podložka… Když 
to nepomůže, kontaktujte, prosím, 
Českou inspekci životního prostředí.

Petr Slabý (ČSO)
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

tajemník Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE
(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka/úřednice 

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

zařazeného do odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- sociální pracovnice/pracovník úseku sociálně právní ochrany dě  

Druh práce a místo výkonu práce:
- úředník/úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 MěÚ Bystřice nad Pernštejnem s úvazkem 1,0
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
- náplní pracovního místa je zejména – opatrovnictví a poručnictví, péče o dě   vyžadující zvýšenou 

pozornost, sociální poradenství

Zákonné předpoklady zájemce:
- splnění předpokladu dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, 

v platném znění

Jiné požadavky:
- způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění  
- splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zákona 

 č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a 
 o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících)

- znalost zákonů a problema  ky v oblas   sociálněprávní ochrany dě    
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dě  , v platném znění
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (část druhá rodinné právo)
- zkouška zvláštní odborné způsobilos   dle ust. § 21 zákona o úřednících a praxe výhodou
- dobrá znalost a dovednost práce na PC 
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost

Platové podmínky:
- platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platové zařazení tř. 11

Předpokládaný termín nástupu:
- 01. 10. 2020

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat
- jméno, příjmení,  tul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní spojení, e-mailové spojení
- datum, podpis zájemce

Doklady nutné k přihlášce:
- strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, pozicích v zaměstnání, 

 o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely předmětného výběrového řízení uděleného 

vyhlašovateli v souladu s (i) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislos   se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - „GDPR“ a v souladu s tzv. 
adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upřesňuje či rozvádí již zavedená 
ustanovení GDPR týkající se ochrany a zpracování osobních údajů      

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle předchozích bodů poštou na adresu Městský úřad 

Bystřice n. P., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS - 
b3mbs36) nebo osobně na podatelně Městského úřadu v Bystřici n. P.; obálku označte – „k rukám tajemníka“ 
a heslem „Výběrové řízení odbor sociálních věcí a zdravotnictví – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 30. 6. 2020

Kontaktní pracovník:
PhDr. Drahomíra Lukšová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, telefon: 566 590 342, e-mail: 
drahomira.luksova@bystricenp.cz

Bez splnění výše uvedených náležitos   není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče.

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: p osta@bystricenp.cz, 
ID datové schránky: b3mbs36

Dne 11. června 2020 
uplyne 1 rok od úmr   

paní Aleny PUČANOVÉ. 

Vzpomíná manžel, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 9. června. 2020 uplynulo 
5 let, co tragicky zemřel 

David DLOUHÝ. 

S láskou stále vzpomíná bratr 
s manželkou, rodina a přátelé.

Dne 8. června 2020 uplyne 
5 let ode dne, kdy ve věku 34 let 

odešel navždy milovaný syn, 
pan Jiří HORÁK. 

S láskou vzpomíná maminka 
s přítelem.

VZPOMÍNKA
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Bystřice nad Pernštejnem
hledá spolehlivého pracovníka na pozici

Ú K L I D
Náplň práce:

- úklid budovy knihovny, muzea a občasně i dalších 
městských prostor

Požadujeme:
- manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost a pečlivost
- dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
- pracovní smlouvu na HPP
- zajímavé zaměstnanecké benefi ty

Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení,  tul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní spojení, e-mailové spojení

Doklady nutné k přihlášce o zaměstnání:
- strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje 

o dosavadních zaměstnáních, pozicích v zaměstnání, 
o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontaktní pracovník
Ing. Věra Vančová, vedoucí odboru bytového hospodářství, telefon: 
566 590 372, e-mail: vera.vancova@bystricenp.cz

Předpokládaný termín nástupu:
- 01.09.2020

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady 

dle předchozích bodů poštou na adresu Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS 
- b3mbs36) nebo osobně na podatelně Městského úřadu 
v Bystřici nad Pernštejnem; obálku označte – „k rukám 
tajemníka“ a heslem „Úklid – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 20. 6. 2020

Čerpání dotačních programů OPZ, 
IROP a OPŽP přes MAS Zubří země

Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. v prvních pě   měsících v roce 
2020 vyhodnocovala celkem 4 výzvy, a to 2 výzvy v rámci Operačního progra-
mu životní prostředí (OPŽP), jednu výzvu v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) a jednu výzvu v rámci Operačního programu za-
městnanost (OPZ). 

V 7. výzvě MAS Zubří země – OPZ – Podpora ak  vit v rámci sociálních 
služeb – (III.) byly přijaty 2 žádos   o podporu v celkové výši způsobilých výdajů 
4 254 301,4 Kč. Celková alokace na tuto výzvu činila 4 260 693,75 Kč. Výběrová 
komise doporučila snížit celkové způsobilé výdaje (CZV) u jednoho z projektů, 
fi nální doporučená výše CZV schválená MAS je 4 235 051,40 Kč. 

V 15. výzvě MAS Zubří země – IROP – Terminály a parkovací systémy – 
(IV.) byly přijaty celkem 2 projekty s celkovými způsobilými výdaji 8 057 309 
Kč. Celková alokace na tuto výzvu činila 7 000 000 Kč. Oba projekty splni-
ly podmínky věcného hodnocení a byly doporučeny k fi nanční podpoře, 
1 z projektů jako náhradní. 

Ve 2. výzvě MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň – (I.) byly přijaty 3 
projektové záměry s výší požadované dotace 1 511 601,97 Kč. V rámci dopl-
nění nedostatků žádos   o podporu se u projektů změnila kvůli neuznatelnos   
některých nákladů výše požadované podpory na celkových 1 221 004,11 Kč. 
Všechny projekty byly doporučeny k fi nanční podpoře. 

Ve 4. výzvě MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin – (II.) MAS přijala 1 
projekt s celkovými způsobilými výdaji 189 684,17 Kč. Projekt splnil podmínky 
věcného hodnocení i výběru projektu a byl doporučen k fi nanční podpoře.  

Všechny tyto projekty byly předány k závěrečnému ověření způsobilos   na 
nadřízený dotační orgán, který vydá konečné rozhodnu   o podpoření těchto 
projektů v našem regionu.

Seznamy schválených projektových žádos   naleznete pod jednotlivými 
operačními programy a výzvami na: h  p://zubrizeme.cz/uzavrene-vyzvy/.

V projektu MAP II ...
(Dokončení ze str. 1)
Momentálně probíhají setkání 

v pracovních skupinách, Řídící vý-
bor schválil v květnu řadu důleži-
tých dokumentů. Ke konci školního 
roku fi nalizujeme soutěže, ve spo-
lupráci s E-ON by měly dostat nový 
kabát některé trafostanice. Spolu-
pracujeme s MAS Zubří země, o.
p.s., se kterou připravujeme inves-
 ční záměry pro řadu škol z Progra-

mu rozvoje venkova. Připravujeme 
se na příš   školní rok, největší akce 
proběhne 14. října 2020 v kultur-
ním domě, kde se budou prezen-
tovat různá nakladatelství s řadou 
pomůcek, her a stavebnic. Součás-
  budou doprovodné programy, 

včetně konference ředitelů škol. 

Akce bude i pro širokou veřejnost.
Zažíváme nelehké coronaviro-

vé období, na které nikdo nebyl 
připraven. Pro každého z nás to 
znamená řadu omezení, nových 
přístupů a způsobů chování. Tomu 
se muselo přizpůsobit i naše škol-
ství, včetně projektů. Naprosto se 
změnil systém výuky, troufám si na-
psat, že ve školství proběhla docela 
zásadní informačně-technologická 
revoluce. Zasáhla naše dě  , učitele, 
asistenty… rodiče i prarodiče. Teď 
se pomalu vracíme k normálnímu 
životu, pomalu a opatrně. Držme 
si palce, ať tento návrat ve zdraví a 
se c   zvládneme. Děkujeme všem, 
kteří s námi sdílejí společnou cestu 
a na projektu MAP II spolupracují.

Novoměstská nemocnice tento týden 
ruší zákaz návštěv. Budou ale pla  t 

přísná hygienická pravidla  

Novoměstská nemocnice s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 
ruší úplný zákaz návštěv. Za hospitalizovanými pacienty mohou jejich blízcí za 
přísnějších podmínek. 

Nemocnice určila dva návštěvní dny. Ve středu nemocnice povoluje ná-
vštěvy od 15 do 17 hodin, v neděli pak od 14 do 16 hodin. Návštěvy budou 
povoleny jenom u pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizování pět dní 
a více. 

Bez vyplnění Dotazníku rizika infekce COVID-19 se nemocní svých blízkých 
nedočkají. „Před vstupem na oddělení musí mít návštěva dotazník vyplně-
ný. Pokud na nějakou otázku v něm odpoví ano, nemá cenu, aby se do ne-
mocnice vypravila. Dotazník je možné stáhnout na internetových stránkách 
nemocnice. Byli bychom rádi, aby ho lidé vyplnili už doma a do nemocnice 
ho přinesli už vyplněný. Návštěva musí mít po celou dobu roušku, musí si 
dezinfi kovat ruce před vstupem i po odchodu z nemocnice. Samozřejmě bu-
deme všem měřit teplotu, pokud bude vyšší než  37°C, návštěvu na oddělení 
nevpus  me.  Za pacientem může pouze jedna osoba. V případě objek  vní 
nutnos   maximálně dvě osoby, například navštěvující osoba sama potřebuje 
podporu a doprovod,“ shrnuje pravidla návštěv v nemocnici  sková mluvčí 
nemocnice Tamara Pecková. 

„Povolením návštěv k nemocným chceme zvýšit komfort našich pacientů. 
Protože je ale nebezpečí onemocnění COVID – 19 stále přítomno, musíme 
tato přísnější hygienická opatření zavádět. Věříme, že je pacien   i jejich blízcí 
pochopí.  Jsou přijímána hlavně pro zajištění bezpečnos   našich pacientů a 
zároveň i zaměstnanců. Pokud je to možné, prosíme všechny, aby využili ke 
kontaktu se svými blízkými, kteří jsou v nemocnici hospitalizovaní, například 
moderní technologie. Pokud návštěva dorazí, doporučujeme za příznivého 
počasí využít pro setkání náš rozsáhlý nemocniční park,“ dodává ředitelka 
nemocnice Věra Palečková. 

Návštěvy u pacientů hospitalizovaných na ARO, JIP a ODN jsou umožněny 
pouze po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem. 

Kvůli šíření koronavirové nákazy novoměstská nemocnice vyhlásila zákaz 
návštěv 10. března.

Tamara Pecková Homolová,  sková mluvčí  Nemocnice Nové Město n. M.
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„ZACHOVAL SE VELMI KVALITNÍ TÝM PRACOVNÍKŮ“

Fran  šek Toman (1973) bydlí 
v Kundra  cích u Rozsoch a v roce 2019 
se stal ředitelem odštěpného závodu 
GEAM Dolní Rožínka státního podniku 
DIAMO.

Můžete nám přiblížit Vaši profesní 
kariéru před nástupem na součas-
nou pozici?

Po absolvování Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
jsem nastoupil v roce 1996 na závod 
Chemická úpravna odštěpného zá-
vodu GEAM Dolní Rožínka na pozici 
pomocného technologa. Zde jsem po-
stupně prošel několika technickými a 
posléze manažerskými pozicemi, vloni 
v květnu jsem byl jmenován do pozice 
vedoucího odštěpného závodu GEAM 
Dolní Rožínka.

 
Co obnáší být vedoucím takového 

závodu?
V první řadě to znamená být sou-

čás   širšího managementu státního 
podniku DIAMO, což je podnik s více 
než dva a půl  síci zaměstnanci a vel-
mi různorodou činnos    - od zahla-

zování následků hornické činnos   po 
těžbě uranu, uhlí, rud až po třeba vý-
zkumnou činnost v oblas   možného 
získávání užitných složek z těžebních 
odpadů a s ak  vitou rozprostřenou 
po celém území České  republiky. Díky 
své činnos   se  jedná o jedinečný pod-
nik v rámci celé České republiky.

Znamená to, že více než 460 za-
městnanců našeho závodu musí mít 
zajištěnou práci a zároveň jistotu 
adekvátní mzdy. Vytvářet i podmínky 
pro to, aby vše fungovalo. Stále hle-
dat příležitos   a oblas  , ve kterých 
by se podnik mohl realizovat,  sta-
novovat úkoly a zároveň hledat lidi, 
kteří by je řešili.  

Znamená to vstávat před pátou ho-
dinou, před šestou už být v kanceláři, 
nebo v autě na služební cestě. Nedívat 
se  na hodinky a někdy své dě   vidět, 
až když večer spí.

 
Jak vidíte budoucnost Vašeho zá-

vodu i s ohledem na to, že poskytu-
jete práci mnoha lidem z Bystřicka?

GEAM Dolní Rožínka má za sebou 
dlouhou a, myslím si, že  i úspěšnou 
historii. Teď neposuzuji jen období po 
roce 1992, kdy byl pod  mto názvem 
ustanoven, ale v potaz beru i jednot-
livé organizační složky, které měly 
v minulos   různé názvy. Kolik najdete 
v našem okolí fi rem s více než šedesá-
 letou historií? 

V minulos   zažil závod období vel-
ké slávy, kdy těžba uranu patřila k pri-
oritám hospodářství v naší zemi, ale i 
velice těžké chvíle. Tím nejtěžším bylo 
asi období před 3 lety, kdy se musela 
fi rma vyrovnat s ukončením  těžby 
a zpracováním uranové rudy. Závod 
musely opus  t stovky zaměstnanců. 
Ale i přes obrovský tlak se podařil za-
chovat velmi kvalitní tým pracovníků 

a spousta činnos  , ve kterých se  to 
lidé mohou uplatnit. 

Přestali jsme být závislí na výrobě 
chemického koncentrátu uranu a mu-
seli hledat další   činnos  . Už před cca 
5 roky se podařilo navázat spolupráci 
se Správou úložišť radioak  vního od-
padu (SÚRAO), v rámci které zajišťuje-
me provoz Podzemního výzkumného 
pracoviště Bukov. Nyní připravujeme 
prodloužení této spolupráce až do 
roku 2030, resp. 2035. Tímto krokem 
by zůstala zachována hornická činnost 
v našem regionu. Pravda, není to prá-
ce pro více než dva   síce horníků, jak 
tomu bylo v 70. letech minulého sto-
le  , ani pro 700-800 pracovníků jako 
tomu bylo ještě před 10 lety. Ale i těch 
50-100 lidí je velmi důležitých. Mám 
osobní zkušenost, že jakmile se někte-
rá činnost ukončí, už se ji téměř nikdy 
nepodaří obnovit. 

Dále realizujeme rekul  vační a 
sanační práce po těžbě uranu, uhlí i 
rud  v rámci celé Moravy. Provádíme 
ekologický monitoring, čis  me důlní i 
technologickou vodu a dokážeme pří-
rodě vracet území, která jsme si na pár 
dese  le   vypůjčili za účelem těžby.

Provozujeme skládku odpadu na 
Bukově. Jsme zapojeni do výzkum-
ných činnos   získávání užitných slo-
žek z těžebních odpadů a do procesu 
osvojování ložisek v rámci ČR. Provádí-
me laboratorní testování technologií, 
které by se mohly v budoucnu uplat-
nit např. při těžbě lithia, zlata či kovů 
vzácných zemin. Umíme projektovat, 
vyrábět a stavět technologické celky, 
zejména v oblas   čištění vod.

O služby našich odborníků je vel-
ký zájem i v zahraničí. Spolupracovali 
jsme s japonskými úřady při sanaci 
jejich odkališť, s chilskými těžaři při 
modernizaci dolu na těžbu mědi, pro 

indického partnera jsme navrhovali 
parametry linky tlakového alkalického 
loužení uranové rudy. Nyní jednáme 
o výstavbě dekontaminačních stanic 
v Bulharsku, byli jsme osloveni jor-
dánskou fi rmou JUMCO, abychom 
inženýrsky pomohli s výstavbou tech-
nologie alkalického hadového loužení.

Je zřejmé, že odštěpný závod má 
před sebou velkou  perspek  vu a 
bude záležet na nás, jak k této výzvě 
přistoupíme a jak všechny tyto plány 
dokážeme zrealizovat. Současný po-
čet cca 460 zaměstnanců by se neměl 
snižovat a doufám, že se se v budouc-
nu i mírně zvýší.

 
Můžete přiblížit Váš vztah k Vysoči-

ně, k Bystřicku?
Je to můj domov. Tato věta v sobě 

zahrnuje vše.
 
Na co se teď nejvíce těšíte?
Máme za sebou celkem náročné 

období. Takže se těším na začátek 
července, kdy plánuji týden strávit se 
svou rodinou, odpočinout si a trochu 
„nabít baterky“. 

Jinak se těším na další práci, bude-
me se s kolegy zabývat výzkumem zís-
kávání užitných složek z nerostů, které 
by mohly být těženy v rámci ČR. Já se 
vždy těším na každou chvíli, kdy se 
vracím k „výzkumnickým“ začátkům 
své profesní kariéry. 

Samozřejmě se těším, že se nám 
podaří uzavřít smlouvu se SÚRAO, 
té jsme věnovali velmi mnoho úsilí a 
času. Těším se i na další výzvy a úko-
ly. A těším se, že dokážeme společně 
s místními samosprávami přistoupit 
k řešení našich lokálních problémů a 
 m i přispět ke zkvalitňování života 

občanů v našem regionu.
Ptal se Hynek Jurman

Rozhovor s Mgr. Fran  škem TOMANEM, Ph.D.

Má tak malá des  nace šanci uspět?
Máme za sebou 

poslední fázi roz-
volňování opatření a postupně se 
snažíme dostat do běžných kolejí. 
Cestovní ruch je v této souvislos   
skloňován asi nejvíce. Ztráty jsou 
obrovské a často nenávratné. Na 
druhou stranu situace nikdy ne-
byla příznivější pro tuzemský ces-
tovní ruch, zejména v turis  ckých 
regionech jako je ten náš, Koruna 
Vysočiny. 

Současný turista již neřeší své 
standardní problémy, kde se uby-
tuje, kde se nají a kam se na do-
volené podívá. Hlavním tématem 
se stala bezpečnost, klid a příro-
da. Máme jedinečnou příležitost 
nastartovat cestovní ruch tady u 
nás a ukázat, že náš region přes-
ně tyto požadavky splňuje. Jako 
vizionářskou vnímám myšlenku 
spojit jednotlivé regiony - Žďársko, 
Novoměstsko, Bystřicko a Nedvě-

dicko. Jedna věc je mít turistům co 
nabídnout, to jsme bezpochyby měli 
i před  m. Druhou věcí zůstává, dát 
o sobě vědět. 

V Bystřici nad Pernštejnem funguje 
již roky Turis  cké informační centrum. 
Jeho úkolem je poskytnout skvělý in-
formační servis přicházejícím turistům 
i místním občanům. Záš  tu nad  bu-
dováním značky, marke  ngovými ak-
 vitami nebo organizací novinářských 

press tripů přebírá Koruna Vysočiny. 
Naším úkolem je spojit sílu celého 
regionu, ať už se jedná o společnost 
zřizovanou městem, podnikatele 
nebo sdružení. Chceme Korunu Vyso-
činy představit „tetě z Karlových Varů“ 
a upoutat její pozornost natolik, aby 
se rozhodla svoji vytouženou dovole-
nou strávit u nás. 

Jaké budou naše další ak  vity? Se 
všemi regiony jsme se domluvili, že 
z ekonomických důvodů budou jedi-
nými turis  ckými stránkami stránky 

Koruny Vysočiny. Pro rozpočet měst 
to znamená šetření nákladů. Dalším 
společným krokem všech regionů je 
spojení rozpočtů na marke  ng, jeho 
koordinaci  a op  malizaci v rámci celé 
Koruny Vysočiny. Posledním, neméně 
důležitým rozhodnu  m je vydávání 
společných propagačních materiálů 
napříč celou Korunou Vysočiny. Tu-
rista nezná hranice regionů a našim 
cílem je udržet ho u nás déle než jen 

ně používat jejich fotografi e. Fo-
tografi e k tomuto článku byly také 
poskytnuty zdarma. Zejména bych 
chtěla poděkovat panu Jiřímu Hud-
covi a panu Tomáši Pilátovi, kteří se 
navíc zapojili do akce na podporu 
podnikatelů v cestovním ruchu 
a svoje fotografi e poskytli všem 
k online použi  . 

Oľga Königová,
ředitelka kanceláře

Foto: Miloš Drla
jeden den. Naše 
webové stránky 
jsou i pro vás! 
Nabízíme vám 
inspiraci a  py 
na výlety. Sleduj-
te náš Facebook 
#Koruna Vysočiny.

Závěrem bych 
chtěla opět po-
děkovat skvělým 
lidem, kteří nám 
dovolují bezplat-
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nou vám bude další socha Michala 
Olšiaka, Mamlas. Od sochy budete 
pokračovat 1 km po žluté značce. 
U jedlovského rybníku změníte 
barvu na červenou, která vás dove-
de kolem evropsky významné loka-
lity Dívka do cíle. 

Oľga Königová,
ředitelka kanceláře

BEZVA VÝLETY PO KORUNĚ VYSOČINY

Přijďte se projít CHKO Žďárské vrchy a načerpat energii
Připravili jsme pro vás  p na vý-

let o délce 12 km s časovou nároč-
nos   cca 3,5 hodiny. Nazvali jsme 
jej Objev skalní městečko v Koruně 
Vysočiny. Kromě toho, že stez-
ka vede přes krásné území CHKO 
Žďárské vrchy. Je zajímavá i  m, 
že se po cestě můžete podívat na 
technickou památku Šlakhamr, do-
vede vás na Konec světa, potkáte 
se s Mamutem, musíte dávat pozor, 
abyste nezakopli o Čertův kámen a 
kochat se pohledy na krásná jezera. 
Největší zážitek je skalní útes, Roz-
š  pená skála, která vás překvapí. 

Začátek trasy doporučujeme 
v obci Hamry nad Sázavou, poblíž 
železniční stanice, kde se nachá-
zí rozcestník. Červená turis  cká 
značka vás povede obcí Hamry a 
přes obec Najdek, kde je penzion 
s restaurací s dobrým jídlem a ob-
čerstvením. První zastávka, která 
je zajímavá zejména pro dě  , je od 
startu vzdálená 1,7 km. Na louce 
podél Sázavy se před vámi objeví 
Mamut, jedna ze soch Michala Ol-
šiaka. Po 200 metrech od sochy se 
nachází kulturně-technická památ-
ka Šlakhamr, jenž vznikla původně 
jako hamr, mechanická kovárna a 
v pozdější období byl původní ná-

hon využíván jako mlýn na obilí. Je 
potřeba počítat se vstupným, které 
je symbolické. 

Dále budeme pokračovat po žlu-
té značce, tedy se vrá  me k Mamu-
tovi a naše cesta začne stoupat. Po 
překonání výrazného, ale krátkého 
stoupání, se před vámi objeví fas-
cinující rulová skalní stěna Rozš  -

pená skála. Pokračováním po žluté 
značce 1,4 km se kolem hraničního 
kamene dostanete na rozcestník 
Samo  n, kde se vydáte na Čertův 
kámen a Peperek. Budete pohybo-
vat dalších 5 km trasy v Chráněné 
krajinné oblas   Žďárské vrchy. 
V průběhu putování CHKO vás pro-
síme o ohleduplné chování. Odmě-

VYHLÁŠENÍ 
VE EJNÉ 
SBÍRKY NA 
PO ÍZENÍ 
ZVONU 
DO KAPLI KY 
V DOMANÍN

V polovině měsíce června jsme v Domaníně každoroč-
ně pořádali akci nejen pro dě   „Pohádkový les“. Vzhle-
dem k letošní mimořádné situaci – koronavirové době, 
jsme se rozhodli 11. ročník akce přesunout na polovinu 
měsíce září. Budeme doufat, že již bude čas příznivější 
pro pořádání této oblíbené dětské akce a dě   si užijí od-
poledne plné pohádkových postav i v září. 

Včas budeme o akci informovat.
Organizátoři akce Domanín 

Pohádkový les Domanín

j



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

  6.6. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
  7.6. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
13.6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
14.6. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
20.6. MDDr. Věra Šírová, Vra  sl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
21.6. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
27.6. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, Vel. Meziříčí, 728 638 632
28.6. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město n. M., 566 616 904

RŮZNÉ
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 5
Sochy u železáren - Štěpánov 

Poslední zastávku ve Štěpánově 
uskutečníme u železáren. Kdysi se zde 
odlévala i umělecká li  na, krásné odlit-
ky jsou vystaveny v bystřickém muzeu. 
Na tuto tradici navázalo především 
díky Leoši Bočkovi Sochařské a slévá-
renské sympózium, které probíhalo 
za účas   veřejnos  . Poprvé se odlé-
valy sochy Zdeňka Macháčka, Zdeňka 
Makovského, Miroslavy Špačkové, 
Oldřicha Rujbra, Leoše Bočka a dalších 
umělců 7. 7. 2006, podruhé pak 5. 7. 
2007. Díla byla vystavena v Bystřici 
a v Jihlavě, některá pak našla trvalé 
umístění v Bystřici (Kruhy M. Špačkové 
či Poletucha Zd. Macháčka), v Louce 
(kříž L. Bočka) a také u vchodu do Že-
lezáren Štěpánov.

Na západní straně cesty jsou to Ryby 
od Zdeňka Macháčka, na východní 
straně pak zleva postava dívky od stej-
ného autora, vlnitá plas  ka od Barbo-
ry Keinhamplové a pomník železárnám 
Leoše Bočka, od nějž je i portrét Jana 
Matouška na zdi železáren.  

Hynek Jurman

Zubní pohotovost ČERVEN 2020Zubní pohotovost ČERVEN 2020

RŮZNÉ
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

27. 6. DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ

Převrat v únoru 1948 změnil rázem 
všechny hodnoty. Bilance komunis-
 ckého režimu? Jenom na popravi-

š  ch skončilo minimálně 243 mužů 
a 1 žena. Úřad pro dokumentaci a 
vyšetřování zločinů komunismu zase 
doložil 446 popravených osob v letech 
1948–1989, z nichž se ve 213 přípa-
dech jednalo o poli  cké důvody. Při 
akcích SNB zahynulo přes 600 osob a 
v letech 1948–1989 bylo na hranicích 
zdokumentováno 350 úmr  . Přitom 
podle platného zákona byl přechod 
hranic pouze přestupkem, jenž se měl 
pokutovat 50 korunami.

I naše republika podepsala 10. 12. 
1948 Všeobecnou deklaraci lidských 
práv o svobodě slova a  sku či o prá-
vu opus  t kteroukoliv zemi. V praxi se 
však na hranicích střílelo a jiné názory 
než ofi ciální se trestaly jako pobuřová-
ní vysokými tresty.

Při vyšetřování a na útěku bylo zabi-
to možná až 8 000 vězňů. Poli  ckých 
vězňů bylo určitě přes 100 000, uvádí 
se i 217 000. Odsouzeni byli celkem 
na 4,5 milionu let! Asi 250 000 osob 
emigrovalo. Na 48 000 lidí skončilo v 
lágrech bez soudu a na 220 000 mla-
dých mužů prošlo tábory nucených 
prací. V letech 1948–1968 bylo od-
souzeno 6 174 kněží a řeholnic. Přes 
2,5 milionu drobných a středních 
rolníků bylo rozkulačeno a 35 000 z 

nich odsouzeno či internováno, 470 
000 řemeslníků zlikvidováno a 308 
000 podnikatelů vyvlastněno. Počet 
rozvrácených rodin z té doby se nedá 
ani odhadnout. Stejně tak počet na-
daných dě  , které nesměly studovat. 
Ministerstvo vnitra zaměstnávalo 83 
000 zaměstnanců a pro Státní bezpeč-
nost pracovalo 175 000 konfi dentů. 
Na doporučení vyšetřovatelů StB pro-
šlo od roku 1950 psychiatrickým pa-
vilónem C 17 v Bohnicích 11 000 lidí. 
V prvních letech po únoru 1948 bylo 
běžnou praxí nechávat oběť bez sou-
du ve vazbě celé měsíce, ba i léta. StB 
měla lepší systém utajování a lepší síť 
konfi dentů než gestapo. Na rozdíl od 
gestapa nehledala pravdu, ale nu  la 
k výpovědím podle svých scénářů. Lži-
vá propaganda lámala charaktery ob-
čanů, kteří propadli davové psychóze, 
k soudům zasílali  síce rezolucí a hro-
madně skandovali: „Oběsit, oběsit!“  
Škody na mladé generaci a na duších 
a charakterech lidí nikdo nespočítá. 
     Pak už jako banalita vypadají další 
událos   z komunis  ckých dob, kdy 
strana musela schvalovat každou kni-
hu, písničku, fi lm i jeho námět, kaž-
dého řečníka nad rakví umělce, názvy 
hudebních skupin, účes i oblečení 
vystupujících umělců, kdy se vyhazo-
valy do vzduchu trampské chaty, kdy 
vadil i hrob Jana Palacha, byly zaka-

zovány koledy, upravovalo se pořadí 
ve Zlatém slavíku, devizový příslib jen 
tak někdo nedostal. Nedala se koupit 
auta, kola, pračky, ledničky, stavební 
potřeby, knihy ani toaletní potřeby. 
Kdo přišel později do fronty na maso, 
zbyl na něj většinou jeden druh salá-
mu a konzerva. Běda, komu chyběla 
čárka za účast v prvomájovém prů-
vodu nebo povinně nevyvěsil vlajky. 
Kontroloři nespali a udávalo se hojně. 
Ze sta  s  k a ročenek se vymazávali 
sportovci jako Nedomanský, Lendl, 
Navrá  lová, Šťastný, Ája Vrzáňová, 
Cyril Musil. Jan Tříska byl ve fi lmu 
dodatečně nahrazen J. Krampolem a 
fi lm byl znovu sestříhán. Matuškova 
písnička musela zmizet ze seriálu Cha-
lupáři. Rušička zahraničních stanic nás 
vyšla na 70 milionů korun ročně.

A vedle toho všeho se stále zavíralo, 
mučilo, popravovalo. Komunisté od-
pravili i svého generálního tajemníka 
a další papaláše. Masovému vrahovi 
postavili pomník, aby jej po sedmi le-
tech vyhodili do povětří. Ještě v roce 
1988 utýrali ve vězení Pavla Wonku 
jen za to, že chtěl nezávisle kandido-
vat ve volbách! Abychom na zrůdný 
komunis  cký režim nezapomínali, 
byl 27. červen, výroční den popravy 
Dr. Milady Horákové v roce 1950, 
označen za Den památky obě   komu-
nis  ckého režimu. Pamětní deska na 

budově bystřického muzea připomíná 
od 17. listopadu 2006 místní obě   
komunismu. I zdejší lidé byli zavíráni 
a zbytečně umírali. V Račicích u Bob-
rové byl 17. 5. 1950 obklíčen a zastře-
len Bohuslav Pavlů z Litavy, v Dalečíně 
zase 28. 4. 1954 po honičce s estébá-
ky Josef Veselý z Mirošova. Ve vězení 
zemřeli Raimund Musil z Rodkova a 
Antonín Straka z Veselí, další se vrá  li 
domů jenom zemřít.

Připomínám citát z polistopado-
vého článku Vladimíra Jičínského: 
„Jedině lidé bez svědomí a morálky 
mohou i nadále, po odhalení všech 
komunis  ckých zločinů, zločinů, které 
přesahují svojí strašlivos   i tu nejobra-
zotvornější fantazii, zastávat tyto zlo-
činné ideály a vystupovat z pozic tzv. 
komunismu.“

A učitel Jan Jílek z Rovečného uvedl 
v doslovu ke knize Josefa Novotného 
Olešnické memento: „Stali jsme se 
oběťmi režimu, který o sobě po 40 let 
s oblibou prohlašoval, že je  m nej-
spravedlivějším řádem v lidských ději-
nách. A za  m: Kam šlápl, tam přinášel 
úpadek a zkázu. Nenávist a strach. 
Přetvářku a lež. Demoralizaci všeho 
ušlech  lého a tradičního. Vězení a 
koncentráky. Šibenice. Vykonstruova-
né procesy.“     

Lidé, nezapomínejme!
Hynek Jurman

18. 6. 1905 PŘIVÍTÁNÍ PRVNÍHO VLAKU V BYSTŘICI
V tzv. Zourkově kronice se do-

čteme, že už v roce 1839 se „začaly 
v naší říši železné dráhy stavě  , jež 
přemnoho milionů zlatých stát stály“. 
Nejdříve se spojovala Vídeň s dalšími 
velkými městy, ale postupně želez-
niční síť houstla. V roce 1868 se zača-
lo uvažovat o vybudování železnice 
mezi Brnem a Německým Brodem a 
z toho důvodu byla i z Bystřice o rok 
později vypravena deputace k císaři. 
K realizaci však kvůli nedostatku fi -
nancí za  m nedošlo. 

Někteří představitelé si uvědo-
movali, jak velký význam pro rozvoj 
města bude mít vlakové spojení se 
světem. V roce 1885 bylo spojeno 
Brno s Tišnovem tra  , jež dostala 
název Tišnovka. O dvacet let později 
byla protažena dráha z Tišnova do 
Žďáru a dostala ofi ciální název Hor-
ka. Snad proto, že vedla z města až 
kamsi do hor. Každopádně na Horác-
ko. Přesto se v našem kraji i pro tuto 
část dráhy vžil spíše název Tišnovka.

V lednu 1895 bylo konečně vydá-
no povolení k předběžným technic-
kým pracím na místní dráze z Tišno-
va přes Bystřici do Žďáru. Prohlídka 
budoucí tratě v roce 1899 vedla ještě 
údolím Nedvědičky mimo Bystřici, 
ale v roce 1901 bylo rozhodnuto o 
nádraží u Nových Dvorů. Bystřič   tak 

neprosadili přiblížení tra   více k měs-
tu. Dne 7. června 1902 došlo k udělení 
licence na trať Tišnov–Žďár. Firma Os-
vald Životský zahájila práce 30. červ-
na 1903 a stavba byla dokončena do 
dvou let. Pozornost obyvatel budila 
výstavba tunelu u Prudké. 

Trať měla původně vést z Rožné 
na Rozsochy údolím Nedvědičky, a to 
by Bystřici zcela minula. Nádraží pro 
naše město mělo stát až u Rodkova a 
k němu by se zřídila kyvadlová dopra-
va. To však nevyhovovalo Bystřickým, 
představitelé města chtěli trať blíže ke 
svému bydliš  . Došlo tedy ke kom-
promisu, město fi nančně přispělo (na 
částce 163 000 korun se podílelo měs-
to, záložna a okresní silniční výbor) a 
původní projekt byl změněn. Jeden 
návrh zněl na vybudování nádraží 
v prostoru dnešní benzinové pumpy 
u silnice č. 19. Problém tu však byl 
s výkupem pozemků a jednání se pro-
tahovala. To hrabě Mitrovský prý za
reagoval rychleji a pozemky pro ná-
draží poskytl zdarma; samozřejmě 
v místě, které vyhovovalo jemu, tedy 
nedaleko jeho Nových Dvorů. 

Pozoruhodné dílo přitáhlo v době 
svého vzniku nejrůznější lidičky, fi -
gurky a existence. O tom, jak stavba 
narušila poklidný život v našem kraji, 
pěkně vypovídá kronika školy v Ne-

dvědici. Dělníci na tra   byli podle ní 
většinou Čechové, pak i Charvá  , 
Slovinci a Italové. „Čtyři cizí dělníci 
zde zemřeli a jeden byl soudruhem 
zavražděn,“ prozrazuje kronika a do-
dává, že po Nedvědici „potulovala se 
individua nejhoršího druhu.“ Stejné to 
muselo být i v Bystřici, proto byla po 
dobu stavby posílena četnická stanice 
o jednoho člena. 

Hned od počátku byla Horka ter-
čem žertů pro svou pomalost. Na 
jednom kresleném v  pu šel dědou-
šek kolem tra   do Brna a cestujícímu 
z vlaku vysvětloval, proč si nesedne: 
„Jo, milá brachu, já tam musím být 
brzo.“

V roce 1905 se dala bez problé-
mů celá trať 
přejet za 2 
hodiny a 23 
minut, dnes 
nejčastěji za 
1:46 či 1:51, 
jsme tedy za 
sto let rych-
lejší zhruba 
o půlhodinu. 
Více nedovo-
lí členitá trať 
a z ní plynou-
cí závazné 
předpisy.

Od listopadu 1904 už po tra   
jezdily pracovní vlaky. První vlak byl 
v Bystřici slavnostně přivítán 18. 
června 1905. Provoz byl slavnostně 
zahájen na celé tra   23. června, „u 
nás beze vší slavnos  “, zaznamenal J. 
Herzog o situaci v Novém Městě. O 
dva dny později zdravili vlak i účastní-
ci srazu bystřických rodáků, kterých 
se sešlo na 560. Z příjezdu prvních 
vlaků do Bystřice se zachovaly zají-
mavé pohlednice.

Původně po tra   jezdily čtyři páry 
smíšených vlaků, dvakrát Tišnov–Ně-
mecký Brod, jednou Tišnov–Žďár 
a jednou Bystřice–Německý Brod. 
V roce 1924 byla dráha zestátněna.

 Hynek Jurman

RŮZNÉ
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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

Uprostřed budova bývalého skladiště hospodářského družstva, později 
ZNZ. Dnes prodejna nábytku a ZZN hospodářské potřeby, a.s. V Bystřici je 
opravdu hodně zeleně.

Část starého města s ulicí Pod Kaštany. Vlevo nahoře budova hospodář-
ské školy. Záběr je pořízen z dnešního výle  ště. Foto E. Neubauer, 1925.

ČERNOKNĚŽNICKÉ KNÍŽKY VE MLÝNĚ 
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
V Bystřici býval mlynář, kterému se vše dařilo, i ve vlastním hospodářství 

šel od úspěchu k úspěchu. S každou prací byl mezi prvními a to si lidé vy-
kládali, že to všechno je vlivem knížek, které má uloženy ve skřínce a večer, 
až ostatní spí, dlouho z nich čte, a proto, je považovali za černokněžnické. 
Byly svátky a mlynář byl v kostele, a to se stalo, když byly dě   doma samy, 
si odemčely skřínku, z níž počaly listova   až přišly ke stránce s textem, na 
který se v místnos   zatmělo a za velkého hluku vletěl do místnos   podiv-
ný muž a ptal se, co si poroučí. Dě   se polekaly a nevěděly, co by mohly 
poručit, až si vzpomněly, že mlynář mluvil o tom, že hned po svátcích musí 
všichni ze mlýna na poli rozhazovat hnůj, co pacholek celou zimu vyvážel a 
tak řekly, aby byl rozházen. Nato podivný muž zmizel. 

Když se mlynář a ostatní vraceli z kostela a potkali dvořišťské ženy jim 
pověděly: „Cože to poslali na pole za lidi, že rozhazují hnůj až jim od vidlí 
vítr fouká. Hned poznal mlynář, co se stalo a protože znal zpamě   formu-
li, která mohla černokněžnické dílo odvrá  t, tu je vyslovil, ale také od té 
doby knížky už neúčinkovaly, mlýn přišel do cizích rukou, ale noví majitelé 
nemívali žádné štěs  . Když se poté protrhl domanínský rybník, tu voda vy-
stoupila až po půdu a potopu tu přežil na půdě v seně jen pacholek s psem 
jako strážcové a na mlýnu vznikla nepředstavitelná škoda. 

Josef Pavelka, Bystřice nad Pernštejnem

PERNŠTÝNSKÝ TIS A KVĚTNÁ NEDĚLE

Jistě je známo, zejména návštěvníkům hradu Pernštýna, že je tu  sí-
ciletý  s opředený mnohými pověstmi o jeh osudu spojeném s osudem 
hradu. Zasadil jej podle různých podání Sv. Metoděj, když šel z Čech do 
Moravy a pozoroval lopo  cí dělníky vynáše   kámen. Když se na dotaz do-

věděl, že staví hrad, tu prý zabodl svoji hůl uříznutou z  su do země a pro-
hlásil, že dříve se ta hůl zazelená, než by na této skále postavili hrad. Hůl 
se ujala a rostla a hrad postaven byl,  s rostl jen velmi pomalu a také celá 
stale   se hrad rozšiřoval, když ale uschla větev, hrozila spadnu  m i některá 
část nebo věž a musila být snesena, kdyby uschl  s podle pověs  , zanikne 
i hrad Pernštýn.

Pro ochranu  su byla kolem postavena dřevěná ohrada, a když na květ-
nou neděli se v kostele svě  ly ratoles  , tu chtěli mít lidé z okolních vesnic 
větévky z  su. Toto se tolik rozšířilo, že býval  s - pokud lidé dostali, celý 
olámán, a proto před Květnou nedělí hlídal  s dráb.

Podle některých verzí se uvádí, že šel kolem poutník ze svaté země a jiné 
křižácký vojín z válek do své vesnice pod rodnou střechu v našem kraji.

Josef Pavelka, Bystřice nad Pernštejnem 273

JANOVO PEKLO
U Sulkovce je místo, kde se říká „Janovo peklo“, prý peklo někdejšího ma-

jitele, který se jmenoval Jan. V těchto místech, když jede koňský povoz, půda 
pod koňskými kopyty dosud duní a v zimě se tu sníh neudrží, proto si lidé 
vytvořili název peklo. Otec posledního majitele zde zavážel nějaké otvory, 
snad propadliny, kamením. Pravděpodobně jde o staré, dávno zaniklé doly, 
kde teplý vzduch proudí z hlubin na povrch a  m zahřívá půdu, na které 
i sníh roztaje. Lidé si toto místo opředli mnohými pověstmi. Podle jedné prý 
se zde zdržovaly divoženky. Když jednou zde pásl Janův pacholek koně, musil 
s nimi tančit do rána. Zato mu divoženka dala „dolek“, z kterého prý může 
jíst, ale nikdy jej nesmí sníst celý. Dal si jej doma do kufru a podle příkazu se 
řídil, až služka vyslídila, že pacholek v ústraní tajně pojídá dolky. Bylo jí divné, 
kam na ty dolky chodí, až za jeho nepřítomnos   otevřela jeho kufr a „dolek“ 
našla a také snědla. Od té doby byl s dolkem konec.

Podle jiné pověs   prý se zde skrývali nějací řeholníci.

RŮZNÉ
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy

9. Jak prarodičům shořel kostel

Všichni moji předkové žili v Pol-
ničce u Žďáru do té doby, než tam 
zavřeli železárny. Pak odešli za prací. 
Někdo jen na Novoměstsko, někteří 
do Štýrska a já podezírám, že někte-
ří až do Austrálie. Před pár lety jsem 
to  ž našel Jurmana ve fotbalové 
reprezentaci třiadvacítky Austrálie. 
A jiný Jurman skákal před 50 lety za 
Jugoslávii na lyžích. Ale pěkná řádka 
jich přišla právě do Štěpánova.

Tam se musela brzy také odstavit 
vysoká pec, ale protože měli dvě 
kuplovny, dováželi surové železo 
z Vítkovic a ve velkém tavili šedou 
li  nu. Práce tu bylo dost! Děvčata 
se většinou brzy provdala, a tak si 
například Anna Jurmanová vzala 
Fran  ška Halouzku a 8. 11. 1892 se 
v Olešničce (1950 sloučena se Ště-
pánovem) stala matkou pozdějšího 
varhaníka a hudebního skladatele 
Bohumíra Halouzky. Počátkem ad-

ventu 2012 si Štěpánovš   připomí-
nali jeho 120. výročí narození slav-
nostním koncertem v kostele. Můj 
praděd Fran  šek, stolař, domkař, 
muzikant a kapelník, syn Antonína 
Jurmana z Polničky, sehnal malý 
domek v Olešničce a potkal mla-
dou nevěstu v sousedním Ujčově. 
S Annou Zemanovou počali 11 dě  , 
několik jich zemřelo, ale třeba dcera 
Marie se dočkala nějakých potom-
ků! Vnoučka – vědce, vynálezce a 
vysokoškolského pedagoga Doc. Dr. 
Ing. Zdeňka Pospíchala, CSc. (1940) 
a pravnoučka – disidenta a později 
velvyslance v Bulharsku Petra Po-
spíchala (1960). Ze tří synů se pak 
nejstarší Fran  šek stal otcem sta-
tečného letce RAF Adolfa Jurmana 
(1919-1975), který jednou obdrží 
dva válečné kříže. Nejmladší Alois 
byl postřelen ve Velké válce a jako 
jeden z prvních se podílel na výstav-
bě čtvr   Tahi  . A konečně můj děda 
Hynek, zámečník, muzikant a pilný 
cvičenec v DTJ, který jednou zemře 
ve stejný den, kdy já se narodím, byl 
 m, komu shořel kostel.

Štěpánovská školnice Josefa Fry-
šoncová využívala k úklidu tříd svých 
tří dcer a těm se občas večer zdálo, 
že ve škole straší učitel Jícha, který 
v budově před léty zemřel.  Přede-
šlá školnice prý kvůli podezřelým 
zvukům dokonce složila funkci. To 
už měl syn Václav Jícha, rodák bys-
třický, za sebou úspěchy hudební 
(učil jej samotný Janáček) i výtvarné. 
Přátelil se s Fran  škem Bílkem a v 
Jaroměřicích byl kolegou Otokara 

Březiny. Václav Jícha s úspěchem vy-
stavil soubor 80 akvarelů v Praze u 
Topiče, stal se členem sdružení ma-
lířů SVUM a získal si srdce milovníků 
výtvarného umění. Na odpočinku žil 
ve Fryšavě, kde je i pochován a na 
náhrobku můžeme číst pěknou větu: 
„Byl život, který kráse svého kraje 
věrně a stále, láskyplně sloužil.“

Děvčata Fryšoncova dorostla 
zrovna v tom čase, kdy se kluci Jur-
manovi začali ohlížet po nevěstách. 
Bratři Alois a Hynek si namluvili Ma-
řenku a Růženku, jejichž nejstarší 
sestru Boženku si vzal pozdější sta-
rosta Štěpánova Hubert Matoušek. 
Hynek a Růženka požádali faráře o 
ohlášky, v říjnu 1917 se měli brát. 
Jenže co se nepřihodilo…

Ve čtvrtek 20. září 1917 lehl ště-
pánovský farní kostel popelem! A v 
neděli měla být první ohláška. A teď 
si představte babičku Růženku, kte-
rá se těšila na svatbu! Byla chytrým 
děvčetem, složila kdysi zkoušku z 
obecné školy hned do tře   měšťan-
ky v Bystřici, ale na další studie chy-
běly peníze. Tak aspoň dostala jako 
nejlepší žačka od bystřického učitele 
Kobzy Dolenského Obrázkové dějiny 
národa českého (vyšly 1902), který-
mi jednou u mne probudí zájem o 
historii a vlas  vědu. Když nemohla 
studovat, provdá se. Sice se jí dvořil 
Karel Čápek, syn movitého uzenáře 
z Olešnice, ale babička už měla vy-
bráno. Vezme si Hynka. Netuší, že 
Čápek bude v příš   válce popraven a 
pak povýšen na brigádního generála. 

Dneska se lidé berou na přehra-

dě, na rozhledně, pod vodou i v 
balónech. Tehdy tak ztřeštění nebyli 
a bez kostela si svatbu nedoved-
li představit. Babička viděla požár 
kostela na vlastní oči. „Smutný to 
byl pohled, jak lavice každá zvlášť 
plápolala,“ vzpomínala v mém dět-
ském časopise v září 1970.

Po dvě neděle se improvizované 
pobožnos   konaly na faře, poté v 1. 
patře Panského domu č. 12. A právě 
tady proběhl 21. října 1917 sňatek 
mých prarodičů, kteří se vzápě   
vypravili za obživou do Vídně. Když 
jsem chtěl jet v jejich stopách aspoň 
na výlet, koukali na mě v létě 1989 
soudruzi jako na blázna. Nepus  li 
mě tam ani s národním umělcem 
Jaromírem Tomečkem, co prý si to 
dovolujeme! Vida, jak někdy dokáže 
lidstvo kráčet zpět ve vývoji…

Kostel ve Štěpánově zůstal několik 
let v troskách, ale architekt Kopřiva 
se nakonec vycajchnoval. V letech 
1923 až 1924 tu postavil stavitel Hu-
tař podle jeho plánů unikátní kubis-
 cký kostel. Ten byl slavnostně vysvě-

cen v neděli 16. 11. 1924. To už byli 
moji prarodiče z Vídně zase zpátky, 
děda tam přežil španělskou chřipku. 
Z Vídně si babička přivezla šicí stroj, 
děda jízdní kolo a dvacet pět korun. 
Hned první den při nástupu do že-
lezáren mu někdo pětadvace  koru-
nu ukradl. Začínali zase od nuly! Ale 
kostel jim brzy postavili. Podle prof. 
PhDr. Josefa Války, CSc. jde o jedinou 
kubis  ckou stavbu na Bystřicku…

(pokračování)
Hynek Jurman

Nový kostel byl dostavěn a posvěcen 
16. listopadu 1924.

14. ROČNÍK     
VODOMILA

VODOMIL 2020 Filmová místa - 1

San  niho jazyk (2011) je český 
mysteriózní fi lm, jenž rezonuje s díly 
geniálního stavitele Jana Blažeje 
San  niho Aichla. Podle knihy Miloše 
Urbana (2005) napsal scénář Tomáš 
Končinský a fi lm natočil režisér Jiří 
Strach. Hrají: David Švehlík, Ma-
rek Taclík, Viktor Preiss, Mar  n 
Stropnický, Petra Molnárová, Lucia 
Bugalová, Zuzana Kajnarová, Stani-
slav Fišer, Monika Timková, Michal 
Pavlata, Robert Jašków, Hynek Čer-
mák, Berenika Kohoutová, Mar  n 
Hub, Jiří Strach.

Nespokojený zaměstnanec re-
klamní agentury Mar  n Urmann 
je pověřen nesplnitelným úkolem, 
který má fak  cky ospravedlnit jeho 
náhlý vyhazov ze zaměstnání. Mar-
 n úkol přijímá, ale je to spíše gesto 

vzdoru, než vážně míněná snaha za-
chránit své postavení. Práce ho ne-
přímo zavede na stopu tajemných 
vzkazů dávno mrtvého architek-

ta, které se zdají promlouvat přes 
hloubku času přímo k němu. Mar  n 
se pouš   do honby za rozluštěním 
těchto zpráv. Jeho cesta je lemována 
záhadnými vraždami, které nějakým 
způsobem musí souviset s jeho pá-
tráním... 

Film se natáčel hlavně v Pra-
ze (včetně katedrály svatého 
Víta na Pražském hradě) a na dal-
ších místech, kde stojí stavby Jana 
Blažeje San  niho: v Kladrubech, 
v Plasích, Panenských Břežanech, 
v Rajhradu, Kř  nách a v Sedlci. A sa-
mozřejmě na Zelené hoře, kde celý 
fi lm vrcholí.

Film spojený se Žďárem n. S. Film spojený s Daňkovicemi

Pohádka Obušku, z pytle 
ven! (1955) vznikla na mo  vy po-
hádky Karla Jaromíra Erbena Kou-
zelné dary. Točil ji Jaromír Pleskot 
v okolí Sněžného, na scénáři s ním 
spolupracoval Jiří Brdečka. V hlav-
ních rolích Ladislav Pešek, Fran  -
šek Smolík a Josef Beyvl. Premiéra 
proběhla v Praze 7. září 1956.

Chudý potulný muzikant zavítá 
při svém putování do hos  nce U 
Pečínky. Má hlad, ale nemá pení-
ze. Proto mu nabídne hos  nský, 
že pokud zahraje jak nejlépe umí, 
dostane od něj jitrnici, jakou svět 
neviděl. Muzikant zahraje i za-
zpívá, ovšem jediné, čeho se od 
hos  nského dočká, je krajíc chle-
ba a „neviditelná jitrnice“. Tedy 
taková, kterou svět neviděl. Mu-
zikant však začne předs  rat, že jí 
tu největší a nejlepší jitrnici, čímž 
hos  nského dokonale poplete. 
Večer potká hladového kouzel-

ného stařečka, s nímž se rozdělí o 
svůj krajíc chleba. Pro dobré srdce 
od něj dostane kouzelný ubrousek 
a oslíka. Tře   dar, kouzelný obušek, 
nepřijme, neboť chce s lidmi vždy 
vycházet v dobrém. Poté se vrá   
do hos  nce, kde jej hos  nský opije 
a okrade o dary. Místo kouzelného 
ubrousku mu podstrčí obyčejný a 
kouzelného oslíka, schopného třást 
zlaťáky, mu vymění za obyčejného 
osla. Když to muzikant zjis  , vyžádá 
si od stařečka obušek, vrá   se do 
hos  nce a hos  nského potrestá. 
Dary dostane zpět, chudobu vyžene 
ze svého domu a uspořádá hody pro 
celou vesnici. Natáčelo se přede-
vším u Daňkovic na Buchtově kopci, 
u Samo  na, Březin, Krátké a Spěl-
kova. Když Ladislav Pešek zpívá: „Já 
s písničkou jdu jako ptáček…“ a vede 
osla, je zabírána celá krajina v okolí 
Buchtova kopce. 

Hynek Jurman

Už 14. ročník naší putovní soutěže přibližuje místa spojená s natáčením fi lmů. Navš  vit tak můžete i památkami překypující Žďár nad Sázavou a zrovna 
tak malebnou krajinu kolem Sněžného, Daňkovic a Buchtova kopce.

RŮZNÉ
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ŠKOLSTVÍ

Bystřická střední odborná škola se 
připravuje na závěrečné a maturitní 

zkoušky v roce 2020
Všichni se v současné době nachá-

zíme ve složitém období, které ka-
ždému z nás přináší různorodé pro-
blémy v pracovním i soukromém ži-
votě. Stejně tak i na středních školách 
jsme se museli přizpůsobit způsobu 
výuky a přípravě žáků našich oborů.

Od poloviny května jsme obnovili 
výuku na naší škole pro studenty zá-
věrečných ročníků učebních oborů a 
současných maturantů. Vycházíme 
našim studentům vstříc a připravu-
jeme je na složení závěrečných zkou-
šek. U některých panují obavy, zda 
zkoušky a maturity zvládnou, někteří 
potřebují pouze procvičit to, co se za 
uplynulé roky v naší škole naučili. 

Co na to říkají samotní studen  ? 
V období karantény bylo vyučová-

ní ob  žnější, protože výuka probíhala 
z našich domovů. Myslím si, že jsme 
tuto situaci celkem dobře zvládli a 
snažili jsme se co nejvíce spolupra-
covat s učiteli a učitelé s námi. Na 
maturitu nás připravovali učitelé jak 
online výukou, tak se nám věnují 
i teď v době, kdy chodíme do školy 
a máme vyučování cílené k přípravě 
na maturitu. Pevně věříme, že jarní 

termín maturity všichni zvládneme.
A jak to vidí naši učitelé?
Velkou výhodou naší školy je exi-

stence programu Moodle, v němž 
většina vyučujících a studentů pra-
covala dlouho před vyhlášením ka-
rantény. Tento komunikační prostře-
dek slouží jako místo pro zadávání 
úkolů, zasílání zápisů probíraného 
učiva a studijních materiálů. Naši 
vyučující jsou však vynalézaví a 
mnozí z nich se snaží přiblížit mladé 
generaci  m, že jejich výuka probíhá 
přes kanály, které jsou pro studenty 
dnes již běžné a používají je každý 
den. Proto se některé z vyučovacích 
hodin odehrávají například pro-
střednictvím videohovorů. V těchto 
dnech kromě distanční formy výuky 
probíhá výuka také přímo ve ško-
le. Pro utužení učiva nic nenahradí 
osobní přítomnost žáků v hodinách, 
ale ještě více náš těší, že můžeme se 
svými studenty trávit alespoň něja-
ký čas, vidět na vlastní oči, že jsou 
všichni zdrávi, a pookřát díky jejich 
přítomnos  , dobré náladě a jistému 
nadhledu, který mladé generaci ani 
v této vypjaté době neschází.

DOBROČINNÉ AKTIVITY NA ZŠ TGM
Ani nouzový stav nezabránil žákům naší školy v ak  vitách environmen-

tální výchovy, která zahrnuje spoustu oblas  . Nemohli jsme se sice zapojit 
do projektu Čistá Vysočina, kdy se každoročně snažíme pomoci uklidit naše 
město a okolí. Mnoho rodin ale pokračovalo ve sběru pomerančové kůry 
a plastových víček. I v období uzavření školy se nám podařilo shromáždit 
několik pytlů. Peníze, které utržíme za nasbíraná PET víčka, sice nejsou v ni-
jak závratné výši, ale můžeme je věnovat na podporu nemocným dětem 
v našem okolí. 

Díky štědros   rodičů v předešlých letech jsme také mohli pokračovat (bez 
možnos   uspořádat le-
tošní sbírku) i v projektu 
Adopce na dálku. Každý 
rok posíláme 7 000,- 
Kč na podporu dívky 
Adong Stelly z Ugandy, 
díky kterým může cho-
dit do školy, mít školní 
pomůcky a obědy a 
především lepší bu-
doucnost díky svému 
vzdělání. 

Všem dětem i rodi-
čům děkujeme za za-
pojení do těchto ak  vit 
i v nelehkých časech …
za žákovský parlament 

E. Poláchová

Škola bez zvonění

Dům dě   a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

MĚSTSKÉ TÁBORY 2020
I. turnus   7. – 10.7. – všeobecný 640 Kč (720 Kč)
II. turnus  13. – 17.7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč)
III. turnus 20. – 24.7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč)
IV. turnus 27. – 31.7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč)
V. turnus 17. – 21.8. – modelářský  800 Kč (900 Kč)
(max. 10 dě  , od 9   let)
VI. turnus 24. – 28.8. – počítačový 800 Kč (900 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě  , které nenavštěvují žádný kroužek v DDM.
Tábory budou probíhat za zpřísněných hygienických podmínek podle aktuál-
ní situace. V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje.

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora – hry, 
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dě   !

Přihláška a platba je třeba nejpozději ve čtvrtek před začátkem turnusu! 
(č. účtu: 43-8385290227/0100)
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na telefonu: 
606169117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

www.ddmbystrice.webnode.cz

Je to už téměř tři měsíce, kdy bylo 
naše školství vrženo do zcela nezná-
mé situace. Učitelé, žáci a především 
jejich rodiče byli nuceni vypořádat 
se s dosud neznámým způsobem 
výuky. V prvních dnech vyučování 
na dálku probíhalo zejména formou 
zadávání úkolů ve školním informač-
ním systému EduPage. Učitelé se 
učili vytvářet vzdělávací materiály, 
online testy, natáčet výuková videa, 
komentované prezentace, nahrávat 
podcasty aj. Na rodiny čekalo hned 
několik těžkých úkolů – nejprve bylo 
nutné naučit se v systému EduPage 
pohybovat, umět řešit na počítači či 
mobilních telefonech interak  vní cvi-
čení, odesílat svoje práce učitelům. 
Snad pro všechny bylo nejtěžším 
úkolem umět si dobře zorganizovat 
práci, zejména pak v rodinách s více 
školáky bylo nutné vést dě   k samo-
statnos  . Poté, co jsme se všichni 
v těchto činnostech zdokonalili, přišla 
nová výzva. Většina učitelů zařadila 
do své distanční výuky online hodiny 

vedené přes aplikaci Teams.  Koneč-
ně se žáci mohli se svými učiteli a 
spolužáky vidět alespoň prostřednic-
tví videa. Velmi mile nás překvapilo, 
s jakou rychlos   a nadšením se dě   
dokázaly s novou situací vyrovnat 
a ak  vně se zapojovat do všech na-
bízených forem výuky. Vzhledem 
k tomu, že ani moderní technologie 
nenahradí vzdělávání ve škole, mu-
seli učitelé slevit z nároků na obsáh-
lost učiva. Žáci si však osvojili mnoho 
nových kompetencí, ke kterým by se 
možná ani za běžné školní docházky 
nikdy nedopracovali – např. zvýšení 
úrovně čtenářské gramotnos  , od-
povědnos   za svoji práci, samostat-
nos  , disciplinovanos  , umění si na-
slouchat při online hodinách… Také 
učitelé zdokonalili mnohé své doved-
nos   zejména v oblas   počítačů. Bez 
obrovské pomoci rodičů bychom to 
nezvládli, patří jim za to velký dík! Už 
se těšíme, až se s Vámi rodiči a Vašimi 
dětmi zase setkáme tváří v tvář 
R. Klusáková, Z. Šilhánová, ZŠ TGM
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

KONTAKTNÍ MÍSTA:
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S VODOMILEM S VODOMILEM 

Ekobádání ve školní družině
Jmenuji se Jana Pivková a pracuji 

ve školní družině s dětmi od 1. do 
3. třídy. Naše škola je dlouhodobě 
zapojená v projektech GLOBE, Eko-
škola a Šablony II. Možná znáte moji 
maminku Dagmar Pivkovou, která je 
mentorkou programu GLOBE. Chtě-
la jsem se také ak  vně zapojit. Přála 
jsem si, aby si dě   lépe zapamatova-
ly témata Ekoškoly a více v družině 
bádaly, a proto jsem pro ně vytvořila 
místo, kde třídí odpady, ale i nástěnku, 
aby si mohly zjis  t potřebné informa-
ce o ochraně přírody. Bohužel pro nás 
není možné využívat pavilón na školní 
zahradě (je daleko, nejsou tam zácho-
dy, dě   odcházejí do kroužků a zase 
se vrací, odcházejí na autobus apod.). 
Chodili bychom rádi ven, kde by se 
mohla provádět různá pozorování, ale 
nejde to, tak bádáme ve třídě. Dě   si 
zvolily a hledaly, jak odpady dále vy-
užít. Postupovali jsme podle badatel-
ského průvodce, ale musela jsem si ho 
upravit podle věku našich dě  .

Na téma „Plasty“ jsme se pokusili 
vytvořit z pet fl ašky tučňáka. Někte-
ré dě   byly zručné, ale většině jsem 
musela pomáhat. To byste viděli, ko-
lik měly dě   u práce otázek a hypo-
téz. Vzniklo i několik problémových 
situací, při kterých dě   zkoušely 
hledat řešení. Práce byla náročná, 
ale dě   to bavilo. Na téma „Papír“ 
jsme vytvořili z ruliček papíru myš-
ku, kočku a další věci. U práce si i po-
vídáme a přemýšlíme, jak minima-
lizovat produkci odpadu. Povedený 
výrobek byl pro dě   potěšením a 

mo  vací pro další práci. 
I hlínu prozkoumáváme ze všech 

stran – keramickou i tu pro zahrádká-
ře. Práce s keramickou hlínou je pro 
dě   zajímavá, krea  vní a uklidňující. 
Při modelování se musí dbát na to, 
aby hlína byla ve správné konzisten-
ci. Proběhlo spoustu pokusů, omylů 
a poučení z chyb. Z keramické hlíny 
dě   vytvořily mnoho výrobků např. 
sovičku jako kvě  náč, ale pracovaly 
i s hlínou jako půdou – zasazovaly do 
kvě  náče lístek fi alky, který sledova-
ly, jestli jim zakořenil a vytvořil další 
lístky. V březnu před velikonocemi si 
dě   zasadily do vlastně vyrobeného 
kvě  náče obilí – pozorovaly klíčení, 
jenže výsledek už kvůli koronaviru 
bohužel vidět nemohly.

Zjis  la jsem, že klasická zábava 
družiny jako je kreslení, výrobky z pa-
píru dě   moc nebaví. Ony potřebují 
něco neobvyklého, nad čím mohou 
přemýšlet, co mohou zkoušet, obje-
vovat a co si mohou vzít i domů, aby 
to ukázaly rodičům. Kreslit je nebaví! 
Příprava je náročná, někdy i realizace 
zvláště když necháte dě   volně bádat 
a zkoušet, ale ony se snaží a baví je 
to. Vím, že nerozvíjíme všechny kroky 
badatelství, ale snažím se v dětech 
posouvat alespoň některé badatelské 
dovednos   a hlavně tvořivé myšlení a 
spolupráci. Největší odměnou pro mě 
je radost dě   z výrobků, které si sami 
vytvoří. Odezva od rodičů je také klad-
ná, divili se, že jejich dítě je tak zručné. 

Vychovatelka školní družiny,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Galerie "Na Bahnech" ve Víru 
a autorka Eva Londinová

Vernisáž k zahájení výstavy se koná 

v neděli 7. 6. 2020 v 15 hodin

v prostorách Galerie Na Bahnech ve Víru

Výstava potrvá do 1. 7. 2020
Otevřeno: Po - Pá  13−17 h., So- Ne  10−17 h.

SLUNEČNÍ PUTOVÁNÍSLUNEČNÍ PUTOVÁNÍSLUNEČNÍ PUTOVÁNÍ
si vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy obrazů

Doprovodné výstavy:

Veronika Grycová 
− keramika

Ivana Varmužková  
− cínový šperk 
− kámen, kůže, kov

Hudební doprovod: 

Leona Žáková − fl étna
Nikola Tulisová − kytara

Srdečně zve autorka výstavy a Galerie Na Bahnech
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

V tomto našem pravidelném okén-
ku zpravodaje Bystřicko jsme po ně-
jaký čas zveřejňovali vítězné literární 
práce z dětských uměleckých soutě-
ží, pořádaných již pravidelně Městem 
Bystřice nad Pernštejnem společně 
s Mikroregionem Bystřicko. Poslední 
o  štěná práce byla ze sedmého roč-
níku, který byl vyhlášen v roce 2014 
a nesl název ,, Znám křišťálovou stu-
dánku“. Pokládáme za vhodné starší 
literární práce již nezveřejňovat, a to 
z důvodu velkého věkovému rozdílu 
autora v současné době a době, kdy 
práci vytvořil.

Již nyní probíhá 11. ročník této 
soutěže, který byl vypsán při příleži-
tos   440. výročí povýšení Bystřice nad 

Našim čtenářům konečně nabízíme malý výběr z nově zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Fousek Josef Pusa na špacír
Hersey John Hirošima
Hess Anne  e Osvě  mský proces
Honzák Radkin Jak přežít léčení
Jindra Jaromír Boj slepého krále
Lednická Karin Šikmý kostel
Mar  nek Hilly Med v hlavě, marmeláda v srdci
Plachý Jiří Zahraniční armáda 1939-1945
Pullar Emma Papírové panenky
Re   nger Dominik Elzino tajemství: Osvě  m: placená láska
Viewegh Michal Převážně zdvořilý Leopold

Knihy pro mládež:
 Čtyřlístek a kouzelný klobouk
Burešová Jana Ovečka Nina a jiné pohádky
Reviláková Naďa Deník Dory Grayové
Sani Jitka Veronika … a srdíčka pod lavicí
Sutherland Tui Psí průšviháři. 4. Mazaná šel  e
Zadinová Radka S  ny v duši

Městská knihovna funguje od pondělí 25. května 2020 ve standardním 
režimu. Knihy se již vracejí v půjčovnách u půjčovních pultů, tak jak byli naši 
čtenáři zvyklí. Vstup je povolen pouze v roušce, i nadále je při vstupu třeba 
použít dezinfekci. Prosíme čtenáře o dodržování půjčovní doby.

Dále upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že z důvodu dovo-
lené bude knihovna od 7. do 10. července 2020 uzavřena.    

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

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

Koncerty Komořinky s Akvartetem 
2020 v Dolním Čepí

Spolek Akvarteto ve spolupráci 
s obcí Ujčov připravuje tře   ročník 
fes  valu komorní hudby Komořinka 
s Akvartetem 2020. Koncerty budou 
probíhat v kostelíku svatého Vác-
lava v Dolním Čepí od 14. do 17. 7. 
2020. Všechny koncerty začínají ve 
20 hodin, srdečně vás na ně všechny 
zveme!

I letošní ročník Komořinky bude 
kombinací různých žánrů – od akus-
 ckého jazzu přes vokální hudbu, pís-

ně s doprovodem klavíru, starou mu-
ziku, raně roman  ckou hudbu, až po 
modernis  ckou klasiku 20. stole  .

Fes  val už tradičně otevře míst-
ním posluchačům dobře známá ja-
zzová kapela Srnčí a Kočičí v úterní 

večer 14. července. Srnčí a Kočičí le-
tos v Čepí plánuje vystoupit v rozšíře-
né sestavě jazzového sextetu, včetně 
saxofonu. Těšíme se!

Ve středu 15. 7. vystoupí brněn-
š   vokalisté Shot-C, kteří nás zaujali 
na svém vystoupení v rámci výroč-
ního koncertu sborů Gloria Cantate 
a P.A.T.R.O.N v Tišnově a Nedvědici. 
Pokud je ještě neznáte, určitě přijďte, 
jistě budete naší talentovanou mláde-
ží nadšeni.

Na koncertu ve čtvrtek 16. 7. za-
brousíme k sólovější komorní hudbě 
s klavírem. I letos se těšíme na mla-
dého talentovaného klavíristu Marka 
Peňáze, absolventa ZUŠ NMNM, nyní 
studenta brněnské Konzervatoře, a 
úžasnou Svetlanu Sadikovou, ruskou 

zpěvačku a houslistku. 
Vystoupí ale i další sólisté, 
mezi nimi i nové tváře.

Fes  val ukončíme v pá-
tek 17. 7. závěrečným 
koncertem, na kterém 
vám zahrají členové smyč-
cového kvarteta a kvinte-
ta. Za  mco loni jsme měli 
smyčcové kvinteto se 
zdvojeným violoncellem, 
letos to budou kvinteta 
se dvěma violami, jejichž 
zvuk bude románským 
zdím kostelíka jistě velmi 
slušet.

Těšíme se na vás, přijď-
te si spolu s námi užít 
dobré muziky do krás-
ného a klidného kouta 
naší drahé Vysočiny. Do 
té doby sledujte webové 
stránky Akvarteta, bude-
me postupně zveřejňovat 
konkrétnější informace 
o programech koncertů 
i o účinkujících. Nebo se 
u nás na webu zaregist-
rujte, novinky vám budou 
chodit automa  cky.

Pernštejnem na město. Připomíná-
me, že téma soutěže je „Bystřice nad 
Pernštejnem dříve a dnes“. V souvis-
los   s nákazou COVID-19 a uzavřením 
školských zařízení jsme byli nuceni 
posunout termín pro odevzdání dět-
ských prací letošního ročníku. Školy i 
jednotlivci mohou práce předat až do 
konce září 2020. Po vyhodnocení pra-
cí se můžete tedy opět těšit na dětské 
literární práce, které budou i nadále 
zveřejňovány prostřednictvím této 
oblíbené rubriky.

Děkujeme čtenářům za pochopení 
a školám a autorům přejeme hodně 
zdaru při tvorbě soutěžních prací!

Mikroregion Bystřicko

Na základě postupného uvolňování opatření vlády bychom Vás rádi in-
formovali o tom, že se i v letošním roce bude konat, a to již sedmý ročník 
Putovního letního kina po obcích našeho regionu. V červnu vypukne již tra-
diční letní akce, kterou každoročně sponzoruje Kraj Vysočina v rámci Místní 
agendy 21, jejímž hlavním zájmem je propojení aktérů z různých sektorů za 
účelem dosažení udržitelného rozvoje a kvalitní veřejné správy. 

Letos počítáme opět s cca 70 promítacími večery, které se uskuteční v 
obcích a místních částech Mikroregionu Bystřicko.

Již nyní se všichni můžete těšit na další letní sezónu, která jistě opět při-
nese spoustu krásných fi lmových zážitků.

Našim jménem bych chtěla poděkovat pořadatelským obcím a sponzo-
rům této akce, jmenovitě zejména Kraji Vysočina v rámci MA21.

Mikroregion Bystřicko

Zahájení 7. ročníku 
PUTOVNÍHO LETNÍHO KINA

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2020

Info na:   www.regionbystricko.cz

19. – 20. 6.  
 

26. – 27. 6.

26. – 27. 6.

BRATRUŠÍ

KULTURA



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       15.  strana

 
MAS Zubří země, o.p.s. se zapojila do projektu Národní sítě MAS ČR – Regiony sobě. Jedná se o projekt na podporu lokální ekonomiky. Součás   

je webová prezentace, která slouží k propojení lokální nabídky producentů s nejen místními konzumenty. Přímo pro území MAS Zubří země (No-
voměstsko, Bystřicko, Nedvědicko) bude fungovat na webové adrese: www.regionysobe.cz/zubrizeme/, kde si může každý vyhledat podnikatele 
z různých odvětví (obchody a prodejny / potraviny a přírodní produkty / řemesla / rukodělné výrobky / služby / stravování a ubytování) působící na 
území MAS Zubří země. Webová stránka www.regionysobe.cz funguje napříč Českou republikou. Zákazník bude moci kontaktovat podnikatele a 
objednat si u něj voucher. Podnikatel pak zákazníkovi vystaví fakturu a po zaplacení mu pošle e-mailem voucher na službu nebo produkt. Web ale 
funguje i bez voucherů – prostě jako prezentace místních podnikatelů.

 

Cílem není jen propagovat  síce drobných regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co nám venkov 
dává a co je třeba zachovat. Toho doufáme využijí nejen zákazníci z regionů, ale také miliony turistů, kteří stráví letošní léto v Česku. 

Prezentace každého regionálního podnikatele bude ZDARMA a bude obsahovat iden  fi kační a kontaktní údaje, informace o činnos   a vy-
ráběném sor  mentu, fotografi e výrobků a umístění na mapě ČR.  V případě, že se chcete na webu prezentovat, prosím, kontaktujte správce 
webu pro území MAS Zubří země - Mgr. Anetu Šlechtovou na emailové adrese: mas@zubrizeme.cz, tel. 566 590 394.

KULTURA, RŮZNÉ
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Akce Bystřicko čte dětem 2020

Stejně jako mnoho akcí v naší 
zemi, tak i letošní, již třináctý ročník 
akce Bystřicko čte dětem, značně 
ovlivnila nákaza COVID-19. Realiza-
ce této akce byla v plném proudu a 
celkově se s  hlo proza  m uskutečnit 
50 čtení v 16 obcích našeho regionu. 
Původně mělo proběhnout 77 čtení, 
které musely být následně pozasta-
veny v rámci vzniklé situace. S po-

stupným uvolňováním nabízíme ale 
obcím možnost realizovat zbývající 
čtení, a to konkrétně do 30. 6. 2020. 

Každý rok má tato akce velký 
úspěch u dě   i dospělých a doufáme, 
že budeme v této akci i nadále po-
kračovat. Filozofi í celé akce je přivést 
dě   zábavnou a poutavou formou 
ke klasické knize. Proto se pořadate-
lé všech těchto setkání nad knihou 
snaží udělat čtení zajímavé, přitažli-
vé, poučné, a to jak pro dě  , tak pro 
jejich rodiče a návštěvníky. V rámci 
uskutečněných čtení bylo pro dě   
připraveno loutkové i hrané divadlo, 
hudební představení a různé besedy, 

z kterých si dě   mohly na památku 
odnést časopisy od sponzorů, dále 
vlastní výtvory z dílniček nebo také 
dárky z různých soutěží.

Čtenáři byli většinou z řad občanů 
obce případně z řad místních regio-
nálně známých osobnos  , ale v mno-
ha obcích dětem předčítaly známé 
osobnos  , jako např. spisovatelka 
Zdeňka Šiborová, členka národního 
divadla Ivana Valešová, spisovatel 
Jan Opatřil, divadelní umělec MgA. 

Jan Hrubec, spisovatelka Zuzana Po-
spíšilová a Mar  na Bi  nerová nebo 
také radní Kraje Vysočina paní Ing. 
Jana Fialová. Mikroregion Bystřicko 
díky fi nančním příspěvkům od Kraje 
Vysočina a společnos   E.ON má vždy 
možnost zorganizovat tuto smyslu-
plnou akci, která má největší přínos 
právě pro dě  . Všem sponzorům a 
příznivcům velice děkujeme a těšíme 
se na další ročníky.

Mikroregion Bystřicko

Druhé prodloužení projektu Svazu měst a obcí – Centra společných služeb
Chtěli bychom Vás informovat o 

tom, že od 1. 4. 2020 byl prodloužen 
projekt „Posilování administra  vní 
kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také „Cent-
ra společných služeb“ (CSS), reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/000301
7. Tento projekt byl nově prodloužen 
do 31. 12. 2020 a navázal tak na úspěš-
ný projekt „Meziobecní spolupráce“. 

V rámci CSS Bystřicko budou tedy 
i nadále poskytovány služby v oblas   
veřejné správy s důrazem na samo-
správné kompetence obcí, ale i v pře-
nesené působnos  , s cílem zajis  t 
efek  vnější poskytování veřejných 
služeb občanům.

Hlavní cíl projektu bude nyní za-
měřen na prozkoumání sociální 
oblas   v našem DSO, které povede 
k tvorbě návrhů sloužících ke zlepše-
ní současné situace sociálních služeb. 
Další oblas   se budou týkat analýzy 
fungování meziobecní spolupráce 
a zpracování přehledu o stavu ve-
řejnoprávních smluv. I nadále se bu-
deme snažit dosahovat zkvalitnění 
a zefek  vnění výkonu veřejné sprá-
vy, zajišťovat rovnoprávnější přístup 
občanů k poskytovaným veřejným 
službám, zlepšovat informovanost a 
zvýšit dostupnost a kvalitu poskyto-
vaných veřejných služeb pro občany.

Díky tomuto projektu se mohou 

Jaro je tady Všichni už vyhlížejí konec

opět naši zaměstnanci pravidelně 
vzdělávat formou seminářů a zvy-
šovat tak odbornost služeb posky-
tovaných členským obcím na bázi 
meziobecní spolupráce. Projekt 
nám umožňuje zlepšit poradenství 
v oblas   dotačního managementu, 
obecního práva, rozvoje obcí a celé-
ho mikroregionu. I nadále budeme 
obcím poskytovat službu týkající se 
zpracování veřejných zakázek malé-
ho rozsahu. Díky předchozímu pro-
jektu jsme vytvořili také regionální 

databázi z oblas   lokální ekonomiky, 
která odhaluje dopady související 
s nákazou COVID-19.

Závěrem bychom chtěli touto 
cestou poděkovat Svazu měst a obcí 
České republiky nejen za fi nanční 
podporu, ale také za dlouhodobou 
spolupráci a podporu DSO Mikro-
region Bystřicko. Pevně věříme, že 
tento projekt přinese další cenné 
zkušenos   pro zaměstnance a obce 
našeho regionu.

Mikroregion Bystřicko

Každý rodič je rád, když se jeho 
potomek zabaví venku sám. K tomu-
to účelu skvěle slouží dětská hřiště. 
Proto se i my v Písečném snažíme 
vytvořit různé ak  vity pro trávení 
volného času rodin s dětmi. 

Za  mto účelem jsme zažádali o 
dotaci na dětské hřiště v rámci pro-
gramu „Obnova venkova Vysočiny“, 
jehož cílem je poskytnu   fi nančních 
prostředků 
ke zkvalit-
nění život-
ních podmí-
nek na ven-
kově a  m 
zabránit od-
livu obyva-
tel. V rámci 
programu 
p r o b ě h l a 
i výmalba 
chodníko-
vých her. 
Na již zmí-
něné hřiště 
byly umís-
těny nejen 

hrací prvky pro dě  , ale i fi tness ves-
lovací stroj pro dospělé. V blízkos   
se také nachází základní a mateřská 
škola, která může chodníkové hry vy-
užívat v rámci tělesné výchovy. 

Pevně věříme, že až se uvolní 
současná situace, tak se nové hřiště 
naplní hlavně dětmi, pro které bylo 
primárně vybudováno.

P. Trávníčková

Také u nás ve Věžné prožívá-
me takovou, jak já říkám, divnou 
dobu. Každý to bere jinak, každý 
po svém a podle svého svědomí. 
Co ale všichni máme společné? 
Očekáváme už konec, ale hlavně 
to, až se zase do vesnice, a ne-
jen do naší, ale do všech, vrá   
normální život. S postupujícím 
časem a uvolňováním vládních 
omezení není přece jen tak lidu-
prázdno, jako tomu bylo někdy 
v březnu, když se to na nás všech-
no sesypalo. To, jestli všechna ta 
omezení byla na místě a správná, 
to nechci a ani mně nepřísluší 
hodno  t, to musí udělat někde 
jinde. Chtěl bych ale touto ces-
tou a s odstupem času za sebe 
a mám pocit, že za všechny naše 
občany, poděkovat těm, jak se 
jim říká „V PRVNÍ LINII“.

A co u nás? Velký dík patří na-
šim ženám. Když jsem jako první 
oslovil paní Terezu Doleželovou, 
jestli by nebyla ochotna začít šít 

roušky, ani na moment nezavá-
hala. Přidaly se další ženy, pus  ly 
se do práce a v místní prodejně 
jsou neustále roušky k dispozici. 
Další velké díky putuje právě do 
místní prodejny, ne však vedení 
Coopu, ale naší paní prodavačce 
Ivetě Pokorné. Právě do místní 
prodejny v tuto dobu míří daleko 
více lidí, s vědomím se vyhnout 
a vyvarovat setkání s velkým 
počtem lidí ve větších městech. 
Určitě to není jednoduché zvlád-
nout mnohem větší zátěž, a to 
vždycky s úsměvem a dobrou 
náladou, jinak to snad ani Iveta 
neumí. Takže díky, velké díky, vím 
to  ž, že od vedení se poděkování 
asi nedočká, spíše právě naopak. 
Závěrem bych rád ještě popřál 
všem čtenářům Bystřicka a neje-
nom jim, ale všem, pevné zdraví 
a věřte, všechno pomine a zase 
bude dobře. 

Veselý Jiří, starosta Věžné
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SPORT, RŮZNÉ

Fotbal v době koronaviru

Přátelská fotbalová utkání
MUŽI "A"

  6. 6. Ždírec nad Doubravou venku čas bude upřesněn

13. 6. Boskovice 10:00

TRADIČNÍ TURNAJE MLÁDEŽE

20. 6. RATHGEBER CUP ml. žáci 3. ročník

27. 6. Charita  vní turnaj ml. přípravky 7. ročník

Z důvodů obecně zná-
mých byla od 16. 3. 2020 

přerušena veškerá sportovní orga-
nizovaná činnost, včetně přípravy 
všech věkových kategorií na jarní 
fotbalovou sezónu. Dne 8. 4. 2020 
byly z rozhodnu   fotbalového sva-
zu ukončeny všechny nižší fotbalové 
soutěže v ČR. V současné době se 
začíná s postupným obnovováním 
organizované fotbalové činnos  , a to 
postupným rozběhem tréninkové pří-
pravy jednotlivých kategorií mládeže 
i dospělých. Od pondělí 27. 4. mohly 
začít trénovat skupiny o max. 10 li-
dech (včetně trenérů apod.), od 11. 5. 
byl zvýšen počet trénujících už na 100 
osob. Stále však k tomuto datu nebylo 
dovoleno využívat související vnitřní 
prostory (kabiny, sprchy), WC pouze 

s omezeními a dodržením přísných 
hygienických pravidel. Všechna druž-
stva fotbalistů i atletů SK Bystřice n. P. 
se do obnovených tréninků zapojila.

Koncem června budeme pořádat 
na stadionu dva fotbalové turnaje 
mládeže. Nejprve 20. 6. Rathgeber 
Cup pro mladší žáky, o týden později 
u nás proběhne s podporou Města 
Bystřice n. P. již 7. ročník charita  vní-
ho turnaje Bystřický fotbal pomáhá, 
který je určen pro hráče starších pří-
pravek.

Nová fotbalová sezóna potom 
začne (pokud nedojde k jiným 
omezením) v původním termínu: 
muži o víkendu 8. – 9. 8. a mládež 
22. – 23. 8. 2020.

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ 
Pozvánka na 7. ročník 

charita  vního turnaje mladších přípravek 
dne 27. června 2020 v Bystřici n. P.

Řízení turnaje: Milan Hronec - organizace fotbalového turnaje 
   tel. č. 775 574 892, přípravka SK Bystřice n. P.  
Místo konání: fotbalový stadion SK Bystřice nad Pernštejnem  
Termín konání:  sobotu 27. června 2020,  
  začátek v 9:00 hodin – ukončení v cca 16:00 hodin  
Startují:   hráči narození 1. 1. 2011, hráčky narozené 1. 1. 2010 
  a mladší  
Doprovodný program:  skákací hrad, trampolína, tvořivé dílny, malování 
na obličej, projížďka na koních, prohlídka hasičského auta, střelba ze vzdu-
chovky, fotbalové soutěže. Součás   programu je také bohatá tombola. 

Konečně začalo uvolňování po tom koronaviru i pro amatérské sportovce, 
a tak již začínáme pomalu trénovat. Změnili jsme místo na trénink a budeme 
na travnaté ploše uprostřed inline a cyklooválu. Většina z vás bude vědět, 
kde to je, ale jen krátká informace - je to asi 100 m za tréninkovým hřištěm 
na fotbal podél cyklostezky kolem říčky Bystřice. Takže opět zveme zájemce, 
aby si vyzkoušeli tento krásný a tvrdý sport. Věk ani postava nerozhoduje!

Vše záleží na tom, zda si chcete sáhnout na ten kouzelný šišatý míč. Mo-
hou přijít i rodiče s dětmi. Spojíte příjemné s užitečným, dítě se vyblbne a vy 
případně také. Nebude to pro vás nic náročného. Přijďte ve sportovním, sta-
čí triko a tenisky. Foto je po prvním tréninku v květnu. Rád bych také pozval 
naši mládež, jak kluky, tak i děvčata. Můžete se trochu vyblbnout venku na 
čerstvém vzduchu a poznat nové kamarády a hlavně nový sport, který vám 
může změnit život. Studen  , kteří by byli v tomto sportu talentovaní, dostali 
se do výběru ČR, tak mají šanci dostat také s  pendium buď ve Francii nebo 

v Jižní Africe, a to v rámci roz-
voje ragby mezi ragbyovými 
federacemi  České republiky a 
JAR nebo Francie. Chce to mít 
jen chuť, vůli a dokázat něco 
sobě, a hlavně makat. Po-
kud budete ch  t něco vědět 
více, tak můžete napsat na:
e-mail mitslob@seznam.cz, 
nebo volat na tel.: 731 680 524. 
Odpovím vám na dotazy. 

Jiří Mít, zakladatel oddílu 
ragby Ry  řů z Bystřice n. P.  

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE
oddíl

Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude ve dnech 
22. - 26. června 2020 pořádat v tenisovém areálu u kou-
paliště další ročník tenisové školičky pro dě   ve věku od 
6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci se-

známí se základy této krásné hry na celý život. Tenisová školička bude 
probíhat denně a začne v pondělí dne 22. 6. 2020 v 16:00 hod. Cena je 
500 Kč/dítě. Dě  , které nemají vlastní tenisové rakety, si je budou moci 
na školičku zapůjčit. Zájemci se mohou přihlásit na recepci sportovní 
haly buď osobně, nebo telefonicky na čísle 566 551 098.

Tenisová školička 2020
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SOUTĚŽ O WELLNESS 
POBYT PRO 2 

Bystřice nad Pernštejnem
 Zahradní 416, 593 01

(obchod se nachází v budově ZZN)

AKCE PLATÍ 
OD 1. 4. DO 31. 5. 2020

NÁBYTEK HARMONIE

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO ÚSTŘIŽKU
 A ZAKOUPENÍ SEDACÍ SOUPRAVY 

 FIRMY LUMCO BUDETE ZAŘAZENI 
DO SLOSOVÁNÍ

bližší informace k akci na prodejně nábytku 

tel. 420 777 689 092
www.harmonie-nabytek.cz

e-mail: nabytek-harmonie@seznam.cz

6 7

INZERCE

VOLNÁ VOLNÁ 
PRACOVNÍ MÍSTAPRACOVNÍ MÍSTA

Všeobecná zdravotní sestra
nástup dle dohody

Prak  cká sestra
nástup dle dohody

Kuchařka
nástup 1. 7. 2020

Bližší informace:
www.domovmitrov.cz

Eva Poulová - personalistka
Telefon: 566 591 811 nebo 603 707 214

E-mail: mzdy@domovmitrov.cz
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INZERCE
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   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

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e popelá ského vozu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz, 
- 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  

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2020  
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STÁLE POKRAČUJE - PŘIJEDU, ZPRACUJI A 

PODÁM VAŠI ŽÁDOST O DOTACI 

Tel.: 607 654 821, www.s-projekt.webnode.cz  
 MÁTE STARŠÍ KOTEL NA TUHÁ PALIVA A CHCETE HO VYMĚNIT ZA NOVÝ? 

 DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pelety max. 80 % - 120 000 Kč, 

kotel na dřevo s akumulační nádrží (ruční přikládání) max. 80 % - 100 000 

Kč, plynový kondenzační kotel max. 75 % -  95 000 Kč 

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
SEČENÍ trávy,  tel.: 608 065 337
VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234
PRODÁM suché palivové dřevo. Tel.: 605 230 543.


