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Návštěva ministryně Jany Maláčové v Bystřici
V úterý 9. června 2020 navš vila
naše město paní ministryně MPSV
Jana Maláčová. Společně se starostou Nového Města na Moravě
Michalem Šmardou jsme s ní konzultovali možnos výstavby Domova
pro seniory u nás. Jednání probíhají
úspěšně a já jsem přesvědčen, že se
jej v dohledné době dočkáme. Problém je v registraci zařazení našeho
města do sítě sociálních zařízení Kraje Vysočina. Určitě nám nepomohl
současný stav výpadku ﬁnanci v souvislos epidemií koronaviru. Kraj vyčkává, protože výpadek ﬁnancí nelze
jednoduše odhadnout. V loňském
roce chybělo, jak známo, v sociálních
službách cca 18 mld. Kč. Nebyli jsme
zařazeni. Jen pro informaci – regist-

race garantuje doﬁnancování ztráty,
která sníží doplatek případným klien-

Rekonstrukce hotelu Angela
Město se dočká vytoužené rekonstrukce bývalého hotelu Angela na
Masarykově náměs . Nemovitost,
která má rozlohu přes 2 200 m2, se
rozhodla koupit ﬁrma EKOTREND

BEST. Momentálně se připravuje
kupní smlouva. Cílem projektu je proměnit chátrající objekt v zajímavou
lokalitu, která bude splňovat vysoké
nároky na ekonomické, moderní a
bezpečné bydlení. Bývalý hotel se tak
promění v nadčasové a jedinečné bydlení na lukra vním místě.
V 1. etapě bude k dispozici 21
moderních bytových jednotek v
nadstandardním provedení čistého a
jednoduchého designu za použi přírodních materiálů. V nabídce budou
byty o velikos 1+kk s galerií, 2+kk a
3+kk o výměře od 34 m2 do 74 m2.
Předprodej je plánován na podzim
tohoto roku. Zájemci budou moci využít prohlídku vzorového bytu.
Karolína Smolínová

SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA!

POZNEJ BYSTŘICKO!
V našem měsíčníku zveřejňujeme vždy jednu fotograﬁi
(krajiny, památky,...) 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.
Koncem každého měsíce vylosujeme jednoho šťastlivce,
který obdrží volné vstupenky
či zajímavé propagační předměty. Odpovědi posílejte do
15. července 2020.

tům. Dalším problémem jsou blížící
se krajské volby. Já budu kandidovat

do kraje a vyzývám všechny sympa zanty z našeho regionu, aby se snažili
zařadit na kandidátky. Je to výhodné
napříč poli ckým spektrem!
Doufám, že se blýská na lepší časy.
Rýsují se volná místa pro registraci,
která by mohla být využita pro Bystřici nad Pernštejnem.
Na pracovním obědě s paní ministryní jsme konzultovali poli ckou
situaci ve státě, kompenzace obcí
po oslabení RUD, pokračování OŠR,
situaci sociálně slabých a podporu
dalšího nastartování ekonomiky.
Paní ministryně dále navš vila Domov pro seniory Mitrov a Ústav sociální péče v Křižanově. Setkání bylo
velmi příjemné a přínosné!
Karel Pačiska

Inves cemi podpoříme
ﬁrmy i podnikatele
Vážení spoluobčané,
celý svět se vyrovnává s nenadálou situací, kterou představuje virus
Covid 19. Každý stát má jiný postup
šíření nákazy a jinou strategii v boji
pro nemoci. Česká republika se pomalu vrací k běžnému životu. Vláda
slibuje nemalé ﬁnanční injekce do
společnos , aby se opět rozjela ekonomika.
Naše město stálo před rozhodnu m, zda vynechat některé akce
plánované na tento rok tak, aby
zmírnila avizovaný menší přísun peněz od státu. Některá okolní města
pozastavila větší inves ce.
Bystřice n. P. má zdravé ﬁnancování, prostředky na účtech nám poskytují dostatečnou zásobu rezerv
pro případ nouze. Nyní tedy nemusíme pozastavovat naplánované akce.
Tento názor potvrdilo i poslední Zastupitelstvo města. Jdeme cestou
nerušení inves čních akcí a jejich

dokončení. Inves cemi tedy podpoříme i ﬁrmy a podnikatele, u kterých
tak zmírníme následky krize.
Otázkou zůstává, co příš rok.
Jakou strategii zvolit, když se jen
těžko odhaduje vývoj nemoci, potažmo příchozích peněz od státu. Při
tvorbě rozpočtu tak budeme muset
být opatrní, ale zároveň dostatečně
štědří pro udržení chodu místní ekonomiky. Vidíme potřebu spolupráce
v místě a okolí, z které bude těžit náš
region.
Díky naspořeným prostředkům
se nemusíme obávat velkého propadu. Pokud se situace radikálně
nezmění, projdeme touto krizí relavně lehce a na ekonomiku obce to
nebude mít tak velký dosah.
Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál krásné prosluněné prázdninové dny s odpočinkovou a bezstarostnou dovolenou.
Mar n Horák, místostarosta
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Z RADY MĚSTA BYSTŘICE N. P.
Květnové a červnové rady bývají
celkem „vydatné“, co se týká projednávaných bodů. Nejinak tomu bylo
i 26. května, kdy rada projednala 28
bodů. Prvním bodem bylo vydání
nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pro lesy vlastníků o výměře do 50
hektarů. V následujícím bodě rada
odsouhlasila, že na základě nařízení vlády č. 202/2020 Sb. nebude k
1. 7. 2020 zvyšován nájem u nájemních smluv, kde je ujednáno zvyšování nájemného o inﬂaci. Dále byla
schválena smlouva o dílo s ﬁrmou
STAVOFLOS na provedení opravy fasády na bytovém domě čp. 977-978 na
ul. Hornické. Podpořeno bylo i gymnázium částkou třice síc na výměn-

ný pobyt studentů v Crimmitschau.
Rada schválila odměny ředitelů škol
a školských zařízení a poté dodatky
smluv s ﬁrmou TS města a. s. na akci
Adaptace objektu váhy na sklad sportovního nářadí a zázemí obce Dvořiště
a rekonstrukcí bytů č. 33, 34, 56, 57,
79, 80, 102, 103 v DPS. V souladu s vyhlášeným programem na podporu
čištění odpadních vod v Lesoňovicích
byly podány dvě žádos o dotaci, které byly schváleny. Rada také schválila,
že Úsměváčci z. s. už mají svoje zázemí
ve dvorním traktu městského úřadu.
Rada se zabývala, v souvislos s nouzovým stavem v ČR, žádostmi nájemců o osvobození nájmů. Bylo schváleno 100 % snížení nájmu pro měsíce
duben, květen roku 2020.

„Ekonomické okénko“ se zabývalo
účetními závěrkami a výsledky hospodaření za rok 2019 příspěvkových
organizací městských společnos
a samozřejmě i města samotného.
Rada dále projednávala ﬁnancování
akce „Rekonstrukce amﬁteátru“ a
rekonstrukce ulice R. Vaška.
Byla projednána žádost o ﬁnanční podporu na akci automobilových
závodů „Vírské serpen ny 2020“ a
na závěr byla schválena smlouva o
poskytnu dotace z Fondu Vysočiny
na projekt Vodovodní přivaděč Lesoňovice.
Zápis z rady naleznete na webových stránkách města: www.bystricenp.cz/rada.
-red-

BEZVA VÝLETY PO KORUNĚ VYSOČINY
Naučná stezka Bobrová

V našem putování vás dnes zavedeme do nedaleké obce Bobrová. Rádi
bychom vás pozvali na výlet po naučné stezce, která má dva okruhy. Kratší měří 6 km a je značený červenou
barvou, delší má 17 km a je značený
zeleně. První tři zastavení jsou společná oběma trasám – kostel sv. Petra a
Pavla v Bobrové, Bílkův Mlýn a zámek
v Radešíně. Od zámku se malý okruh
vydá směrem na sever ke Gohialovu
kameni a na Kalvárii. Velký okruh pokračuje z Radešína směrem na jih do

mravenčího království, do Bobrůvky a
kolem pozůstatků hrádku Valy se vrací
zpět. Trasu jsme nevybrali náhodně.
Velkou výhodou je, že trasa není turiscky pře žená. Na své si určitě přijdou
milovníci krajiny a fotografování. Rozhodně doporučujeme zastávku na jídlo nebo občerstvení v Balónovém hotelu Radešín. Uvítá vás nejen výborná
kuchyně, ale také místní minipivovar.
Víte že…
V Bobrové můžete také navš vit
muzeum panenek, které se nachází

v budově staré školy (č. p. 148) hned
vedle kostela svatého Petra a Pavla.
Otevřeno je od června do konce září
vždy v neděli, a to od 14:00 do 17:00.
Expozici čítající na třináct set exponátů si můžete prohlédnout i mimo tuto
otevírací dobu, vždy ale po domluvě na telefonním čísle 721 064 688.
V muzeu je provozována i kavárna
s možnos občerstvení a lze tam zakoupit také drobné dárkové předměty. Vstupné je dobrovolné.
Oľga Königová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatky
ČERVEN 2020
6.6. Kateřina Šikulová
Pavel Pečinka
6.6. Věra Štouračová
Jiří Vágner
13.6. Lenka Štěrbová
Karel Trčka
20.6. Sabina Suchá
Marek Suchý
20.6. Veronika Štěpničková
Pavel Pačiska
Narození
9.1. Marek Koudelka
14.1. Dominika Kintrová
17.1. Jiří Kalibán
21.1. Sára Stará
23.1. Nina Hůrková
27.1. Damian Havlík
28.1. Jose na Koudelková
4.2. David Fanta
4.2. Kris án Doležal
14.2. Terezie Mičková
16.2. Antonín Bezunk
17.2. Fran šek Bárta
21.2. Viliam Lukas
24.2. Terezie Mašková
27.2. Jindřich Buček
6.3. Mar n Ratolístka
12.3. David Čuhel
12.3. Jan Čuhel
15.3. Karolína Ludvíková
17.3. Veronika Jindrová
30.3. Jasmína Olahová
31.3. Soﬁe Straková
1.4. Sebas an Kupský
16.4. Jakub Kliment
23.4. Dorota Střešňáková
26.4. Ljubomir Žižka
Jubilan
Juklová Julie
75 let
ČERVENEC 2020
Božena Štěpánková
92 let
Libuše Křenková
91 let
Zdeňka Jobánková
90 let
Marie Ježová
88 let
Věra Javůrková
86 let
Miloslav Šibor
85 let
Ing. Josef Vytlačil
75 let
Richard Musil
75 let
Dagmar Šikulová
70 let
Josef Juráček
70 let
Jaromír Žváček
70 let
Úmr
KVĚTEN 2020
1.5. Olga Mar nková 89 let
15.5. Božena Kovářová 94 let

VZPOMÍNKA
Dne 23. 7. 2020 uplyne 1 rok
od úmr pana
Viléma ŠINDELKY.

Vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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BUDU VZPOMÍNAT V DOBRÉM
Rozhovor i Ing. Zdeňkem Mašíkem

Zdeněk Mašík se zapsal do historie Bystřice jako skvělý sportovec. Dlouhá léta byl ředitelem sportovní haly a nyní
odchází do důchodu. Což je důvod pro malý bilanční rozhovor.

Ak vně jsme spolu hrávali basketbal, ale Ty jsi byl především
fotbalista. Jak vzpomínáš na léta
v dresu Baníku Bystřice?
Sport mě provází celý život a
fotbal byl dlouho na prvním místě.
Za TJ Baník Bystřice n. P. jsem hrál
více než 20 roků až do doby, než mi
soupeř úmyslně prošlápl koleno.
Tím moje fotbalová kariéra skončila.
Současně s fotbalem jsem hrál ve
Štěpánově nad Svratkou košíkovou
a na léta strávená v bezvadné partě
kolem Vládi Berana a Jirky Mikuleckého rád vzpomínám.

Co Tvoje další záliby? A co tenis
v Tvojí rodině?
Ve 13 jsem jako samouk začal hrát
tenis a s ním jsem dodnes. Po 39 létech v čele TK jsem v roce 2018 předal
vedení Zdeňku Kolářovi, v klubu však
funguji i nadále. Ty se ale spíše ptáš
na syna Honzu? V žákovském a juniorském věku patřil mezi nejlepší hráče
ČR, v dospělých dosáhl na žebříčku ATP
umístění 248. V poslední době se věnuje trénování a aktuálně pracuje v regionální akademii v čínské Šanghaji.

Podobná zařízení prodělávají všude (jenom ztráta žďárského bazénu
je cca 5,5 mil. Kč/rok). Všechna sportoviště byla postavena pro obyvatele Bystřice, a pokud chceme, aby je
využívali, nemohou být ceny jiné.
Buďme rádi, že dě v Bystřici sportují a naší povinnos je vytvořit jim
k tomu dobré podmínky. Nemám
nic pro kultuře a je naprosto v pořádku, že z rozpočtu města dostává
ročně více než 12 mil. Kč, ale řeší se
pouze ztráta sportovní haly.

Jak vidíš kariéru Zdeňka Koláře?
Jsem přesvědčený, že Zdenda má
na to, aby se na žebříčku ATP do první
stovky dostal. Tenisu obětuje opravdu mnoho, tvrdě s tátou trénuje a
nyní potřebuje být hlavně zdravý a
mít trošku toho sportovního štěs .

Co bylo v Tvé práci ředitele haly
nejtěžší?
Měl jsem většinou štěs na spolupracovníky, takže, obzvláště na
začátku, to byla práce zajímavá,
která mě bavila a velice oboha la.
Postupně, tak jak přibývala další
sportoviště a činnos , už to bylo
složitější. Nastupovali noví zaměstnanci, často jsem musel řešit i velice
nepříjemné věci, a to pak každého

Občas nějaký chytrák vyčítá, že
sportovní hala nevydělává. Co mu
odpovíš?

člověka poznamená. Ze sportu, jako
koníčka, se stala práce, která přinášela problémy a mě samotného už
sportovat nebavilo. Celkově však na
toto období budu vzpomínat dobře,
poznal jsem spoustu zajímavých lidí,
kteří měli stejnou zálibu ve sportu a
byli ochotní pro to něco udělat.
Jak si budeš užívat důchodu, na
co se nejvíce těšíš?
Hlavně už nechci nic řešit. Tím, že
zde skončím, se snad časem ke sportu vrá m a po mnoha létech začnu
opět hrát tenis. Jinak máme domek
s velkou zahradou, kde je stále co
dělat, mám dva vnuky, které chci
vést ke sportu a těším se, že budu
více chodit hrát golf, na který jsem
doteď neměl moc času. A už teď
dvakrát týdně trénuji dě na tenis.
Tak ať se Ti v důchodu daří!
Ptal se Hynek Jurman

OPR
RAVTE SI V INFOROČEN
NCE
Obvodní oddělení Policie ČR,
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 974 282 701

Nová brožurka - Ze staré Bystřice - škola
V letošním roce, kdy si Bystřice nad Pernštejnem připomíná výročí 440 let povýšení (nebo obnovení městských práv?) na město císařem Rudolfem II., se Městské
muzeum Bystřice nad Pernštejnem rozhodlo vydat ojedinělou edici od bystřického
občana Bohumila Schwarzera.
Tento amatérský historik zpracoval střípky z bohaté bystřické historie s neobyčejnou pečlivos a profesionálním přístupem. S velikou trpělivos objížděl
archivy a hledal v nich naši minulost. Díky tomu
poskládal celkem přesný pohled na vývoj města
Bystřice n. P. Číslo 1 má ve Schwarzerově i naší edici
bohatá historie školství. Věděli jste ku příkladu, že
Ze staré Bystrice
ß
první písemná zmínka o škole v Bystřici je již z roku
1. díl - Škola
1472, tedy 20 let před objevením Ameriky? V knize
najdeme spoustu dalších informací, na které můžeme být právem pyšní.
Publikace Ze staré Bystřice - I. díl Škola je doslovným přepisem zápisů Bohumila Schwarzera, proto omluvte drobné grama cké nepřesnos , byť
v tehdejší době bylo vše napsáno správně.
Publikaci je možné zakoupit v TIC Bystřice n. P.
Vladimír Cisár, ředitel muzea
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Uspěli jsme! Radioak vní úložiště
u Bystřice exper odmítli
Potvrzuje se to, na co jsme dlouhodobě upozorňovali. Kraví hora na Bystřicku je podle odborníků pro
výstavbu radioak vního úložiště naprosto nevhodná
a ze všech vy povaných 9 lokalit úplně nejhorší z hlediska bezpečnos , životního prostředí, ale i technické proveditelnos . Za pravdu nám dal Panel expertů
při Správě úložišť radioak vních odpadů (SÚRAO).
Stát vybírá chao cky místo pro
vybudování hlubinného úložiště
radioak vních odpadů už 15 let a
pro lokality používá takové názvy, že
občané mnohdy nevědí, kde přesně
dané místo leží. Nyní se spěchá kvůli
výstavbě dalšího bloku jaderné elektrárny (JE) Dukovany. Exper proto
výběr zúžili na čtyři lokality, které se
podrobí dalším průzkumům.
„Černý Petr“ zůstává i nadále
Vysočině, kde leží hned dvě z vybraných lokalit pro výstavbu, a to
Horku (9 obcí u Budišova a Přírodní
park Třebíčsko na rozhraní okresů
ZR a TR) a Hrádek (6 obcí a Přírodní
park Čeřínek u Dolní Cerekve na Jihlavsku). Zbývající dvě území jsou Janoch nedaleko Temelína a Březový
potok na Klatovsku. Plzeňský i Jihočeský kraj se výstavbě úložiště brání
svými usneseními, představitelům
našeho kraje ale jeho vybudování
nevadí. Kraj Vysočina k možnému
uložení radioak vních odpadů na
svém území mlčí a obcím nepomáhá, přestože mají platná referenda o
tom, že úložiště nechtějí.
Ve vybraných čtyřech lokalitách
zavládlo zděšení, bydlet vedle úložiště lidé nechtějí, bojí se nevratně
zakopaných síců tun radioak vního odpadu, který bude dle expertů
nebezpečný nejméně 100 síc let.
Jeho dlouholetá výstavba změní
krajinu i životní prostředí, jedná se
to ž o podzemní stavbu v rozsahu
700 fotbalových hřišť. Za m nikde

na světě nestojí a jeho výstavba je
podmínkou pro vybudování dalších bloků JE. Nebezpečný jaderný
odpad produkuje energe cký kolos, prosazující další rozšíření JE, o
odpady se ale musí postarat stát. V
ČR vyprodukuje jaderná energe ka
a drobní původci přibližně 450 tun
radioak vních odpadů ročně, vyhořelého jaderného vysoce radioak vního paliva vzniká asi 100 tun za rok.
Na nevhodném výběru „naší“
Kraví hory je vidět, že je třeba hledání nejbezpečnější lokality pro
uložení radioak vního materiálu
ponechat na expertech a odbornících, pak ještě podrobit nezávislé
oponentuře a nerozhodovat podle
toho, kde je „ﬁnančně mo vovaná
poli cká vůle“…
První „bitvu“ jsme sice vyhráli,
v klidu ale zůstat nemůžeme. Návrh
expertů musí ještě schválit Rada
SÚRAO, MPO a konečné slovo bude
mít nakonec vláda. Přestože Kraví
hora bezpečnostním požadavkům
nevyhovuje, zůstává nadále lokalitou náhradní…
Závěrem bych chtěl poděkovat
spoluobčanům a místním podnikatelům za pomoc v naší práci a
popřát všem příjemnou dovolenou
a hezké výlety třeba jen po malebném Bystřicku a krásné, dosud čisté
Vysočině.
Vít Novotný, předseda spolku
Bystřičáci a zastupitel města

Město 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 správního a školství
na oddělení správní
Druh práce a místo výkonu práce:
• úředník/úřednice Odboru správního a školství MěÚ Bystřice nad
Pernštejnem s úvazkem 1,0
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
• náplní pracovního místa je zejména - zajištění agendy související
s evidencí obyvatel, občanskými průkazy a cestovními doklady
Bližší informace:
• h ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska
Předpokládaný termín nástupu:
• 01.11.2020
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 „Výběrové řízení odbor správní
a školství – NEOTVÍRAT“
• lhůta podání do 31. 7. 2020
Kontaktní pracovník:
• Mgr. Mar n Rod, vedoucí odboru správního a školství, telefon:
566 590 344, e-mail: mar n.rod@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.

5. ročník fes valu START FILM
7. – 14. srpna 2020 / Bystřice n. P.
Navzdory všem překážkám, které
se v minulých měsících postavily do
cesty všem pořadatelům fes valů,
můžeme konečně s rados potvrdit, že START FILM FEST v Bystřici
nad Pernštejnem se letos uskuteční.
Bude zároveň trochu jiný, než byli
jeho návštěvníci doposud zvyklí.
Pátý ročník fes valu proběhne od
7. do 14. srpna 2020 v Bystřici nad
Pernštejnem a svým návštěvníkům
přinese zejména ﬁlmové zážitky. Největší novinkou je rozšíření projekcí,
které se letos budou konat nejen na
Masarykově náměs , ale také v atriu
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Diváci tak opět zažijí jedinečnou atmosféru projekcí pod širým nebem
v zajištění Kinematografu bratří Čadíků. V případě nepřízně počasí se

promítání přesunou do sálu Kulturního domu, jak tomu bylo i v minulých
ročnících.
Filmové projekce odstartují již v
pátek 7. srpna, avšak oﬁciální zahájení fes valu se uskuteční v neděli
9. srpna. Na Masarykově náměs
se bude promítat nová česká komedie 3Bobule, s níž do Bystřice zavítá
i početná delegace tvůrců, kteří ﬁlm
osobně uvedou. Slavnostnímu zahájení budou navíc od 17.30 předcházet dva koncerty – nejprve vystoupí
zpěvačka Markéta Konvičková, po ní
oblíbený slovenský interpret Richard
Müller.
V následujících dnech budou ﬁlmové projekce na Masarykově náměs i v atriu VOŠ a SOŠ začínat vždy
od 21.00. Z českých tulů se mohou
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diváci těšit na pohádku Hodinářův
učeň, dokument Afrikou na pionýru,
tragikomedii Pražské orgie, drama s
prvky thrilleru Modelář a na populární komedie Vlastníci, Na střeše,
Poslední aristokratka a Bourák.
Kromě českých ﬁlmů se letos v
programu objeví i větší počet divácky
atrak vních a oceňovaných zahraničních tulů: Joker, Rocketman, Volání divočiny, Tenkrát v Hollywoodu,
Juman ji a Le Mans'66. Před každou
projekcí zhlédnou diváci zároveň i
pozoruhodný krátký studentský snímek, čímž pořadatelé navážou na
tradici předešlých ročníků START FILMu, v němž měla studentská tvorba
vždy své pevné místo.
Ani na pátém ročníku fes valu nesmí chybět zajímaví hosté, s nimiž se

diváci setkají na ﬁlmových projekcích
a s nimiž také budou moci diskutovat.
Kromě delegace k ﬁlmu 3Bobule je
již nyní potvrzena účast přední české
ﬁlmové režisérky Ireny Pavláskové,
která v Bystřici představí svůj nejnovější snímek Pražské orgie. Ve stádiu
jednání je také účast Jiřího Lábuse, Jiřího Mádla, Marka Slobodníka nebo
tvůrců pohádky Hodinářův učeň. O
všech potvrzených hostech budou
pořadatelé později informovat.
Pátý ročník fes valu zakončíme v
pátek 14. srpna ve velkém stylu. Před
zakončovací projekcí vystoupí DJ
Matěj Zlatev, zpěvák Štěpán Urban,
který patří k úspěšným ﬁnalistům SuperStar, a absolutní tečkou pak bude
videomapping na budovu spořitelny
na Masarykově náměs .
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Vzdělávání na dálku jako příležitost
k osobnostnímu rozvoji žáků
Výuka se na naší škole po 11. 3.
2020 nezastavila, pouze dostala jinou
podobu. Pedagogové využili mimo
oﬀ-line a on-line výuky, při které jsou
s žáky v kontaktu pomocí počítačové
techniky a mobilních telefonů, také
příležitost zařadit do výuky prvky tzv.
sebeřízeného vzdělávání, kdy mají
žáci možnost následovat své zájmy a
rozvíjet se v oblastech, které považují
za podstatné. Součás školní práce se
tak staly výzvy žákovské rady vyhlašované na facebookové stránce školy,
jejímž cílem bylo mimo jiné podpořit
týmového ducha školy a přispět k rozvoji sociálních a občanských kompetencí žáků. Výzvy měly různorodý
charakter a jejich zaměření lze lehce
odvodit z jejich názvů: Ponožkový den
online – Světový den Dawnova syndromu, Kvě nový den, Víkend s Andersenem, Den naruby, Velikonoční
výzva, Den matek, Sportuj doma.

Zpětnou vazbou žákovských ak vit
bylo zasílání fotograﬁí a krátkých videí,
které byly umístěny na facebookové
stránce školy. Dále jsme se zaměřili na
dlouhodobé projekty, do kterých se
zapojilo velké množství žáků. Jeden
z projektů s názvem Moje zahrada
realizovala třída 4.A. Žáci dostali
rámcové zadání s m, že provedení
mohou přizpůsobit svým domácím
podmínkám a vytvořit návrh zahrady svých snů. Fotograﬁe prací zaslali
vyučující, která z nich vytvořila elektronickou knihu, ta je přístupná na
webových stránkách třídy, což žákům
umožňuje sdílet výsledky své práce
s ostatními. Takovýchto projektů byla
v rámci školy realizována celá řada,
neboť věříme, že tento způsob práce
má smysl a vede k rozvoji žáků i v této
neobvyklé době.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Sešli jsme se na Pastelce

Letošní zvláštní doba koronaviru
měla dopad i na budoucí prvňáčky.
Byli ochuzeni nejen o klasický zápis
do prvních tříd, ale také o pravidelné schůzky studia předškoláků Pastelka, které probíhají vždy v květnu
až červnu. Přísná opatření se naštěs začala uvolňovat a naše škola
si mohla dovolit uspořádat alespoň
jedno takové setkání, které proběhlo ve čtvrtek 11. 6. Dr vá většina
našich budoucích žáčků s nadšením
přišla a zapojila se do všech činnos ,

které paní učitelky připravily. Dě si
vyzkoušely opravdové školní lavice,
zvládly plnit školní úkoly, ale hlavně
poznaly svou paní učitelku i spolužáky, se kterými se budou od září potkávat. Rodiče se zúčastnili informavní schůzky s vedením školy, kde se
dozvěděli podrobnos o organizaci
začátku nového školního roku. Při
pohledu na rozzářené tváře dě už
se těšíme, až se s nimi po prázdninách znovu sejdeme.
Zdenka Šilhánová, ZŠ TGM

Konec netradičního školního roku
na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Dům dě a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

MĚSTSKÉ TÁBORY 2020
I. turnus

7. – 10.7.

– všeobecný

II. turnus

13. – 17.7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč)
(s účas studentek z Erasmu – možnost komunikace v anglič ně)

III. turnus

20. – 24.7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč)
(s účas studentek z Erasmu– možnost komunikace v anglič ně)

IV. turnus

27. – 31.7.

V. turnus

17. – 21.8. – modelářský
(max. 10 dě , od 9- let)

800 Kč (900 Kč)

VI. turnus

24. – 28.8.

800 Kč (900 Kč)

– všeobecný

– počítačový

640 Kč (720 Kč)

800 Kč (900 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě , které nenavštěvují žádný kroužek v DDM.
Tábory budou probíhat za zpřísněných hygienických podmínek podle aktuální 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: 606 169 117, e-mail: ddmbynp@
seznam.cz, www.ddmbystrice.webnode.cz
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V době, kdy čtenáři mají v ruce
nové číslo Bystřicka, je školní rok
2019/2020 již minulos . Stejně
jako všechny ostatní školy, i my
jsme se ve druhém polole potýkali s distanční formou výuky pro
všechny naše studenty. Přesto se
nám podařilo připravit naše studenty k úspěšnému složení maturitních a učňovských zkoušek.
Studen našich oborů – maturitního Cestovního ruchu a Agropodnikání i učebních – Automechanici, Strojní
mechanici, Opraváři
zemědělských strojů, Farmáři, Kuchaři
a Zámečníci, byli téměř všichni úspěšní
a svoji první velkou
životní
zkoušku
zvládli. Patří jim
gratulace a přání
úspěšného startu
do soukromého a
pracovního života.
Stejné poděkování
patří i všem pedagogům, kteří naše
studenty připravují.
Poděkování za zodpovědnou
práci,
kterou odváděli i
v nedávné době při
on-line výuce.
Závěrečnými
zkouškami však škol-

ní rok nekončí. Již dnes pilně připravujeme nový školní rok a nabízíme
studium v našich oborech. Stále je
možno se ucházet o studium maturitních oborů v dalších kolech přijímacího řízení a stejně tak je možno
u nás zahájit studium na Vyšší odborné škole v oboru Agroturis ka.
Všechny naše budoucí studenty rádi
přivítáme 1. září 2020 v plně připravené škole.
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

5. 6. 7. DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
Většině obyvatel České republiky
se při vyslovení křestních jmen Cyril a Metoděj vybaví v mysli název
státního svátku. Někteří se na tento
letní den těší, protože nebudou muset jít díky tomu do zaměstnání, jiní
ho mají spojený se společenskými,
kulturními a především náboženskými akcemi. Budou si jimi připomínat
dva rodné bratry, kteří podnikli ve
své době zcela neobvyklou zahraniční
misi. Nebyla vojenská a nezpůsobili při
ní ani žádný poli cký převrat. Přesto
díky ní naprosto změnili život jednoho
malého národa a jejich společné dílo
ovlivnilo celou Evropu.
A proč se na naše území vlastně
vypravili? Kníže Ras slav plánoval
zřídit na Velké Moravě biskupství. Po
r. 860 proto požádal papeže Mikuláše
I. o vyslání učitele, který měl zajis t
prohloubení křesťanství na Velké Moravě. Papež však tehdy upřednostnil

spojenectví s německým císařem, a
proto byla jeho odpověď nega vní.
Ras slav se však nedal od svého záměru odradit a vyslal obdobné poselstvo na východ k byzantskému císaři
Michalovi III. Ten jeho žádos vyhověl
a na Moravu vyslal dva sourozence,
kteří byli zkušenými zástupci tehdejší
vyspělé kultury. Konstan n měl vystudovánu tehdejší nejvýznačnější univerzitu v Konstan nopoli. Byl žákem
patriarchy Fo a a na této své alma
mater působil později jako profesor
ﬁlosoﬁe, účastnil se i různých diploma ckých jednání a disputací. Metoděj působil ve státní správě a měl
právnické vzdělání.
Na Velkou Moravu doputovali věrozvěstové roku 863. Během své misie
se snažili nejen o předávání křesťanské víry, ale také naučili obyvatele Velké Moravy číst a psát písmem, které
pro ně vytvořili (hlaholice). Do staro-
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slověnš ny přeložili liturgické knihy potřebné pro
konání bohoslužeb a některé čás Bible. Dalším
jejich velmi důležitým dílem bylo vytvoření prvního slovanského civilního
zákoníku, který položil
základ právního systému v této oblas . Vznikl
podle řeckého, římského
a slovanského zvykového
práva. Již o stole dříve
se toto území pokoušeli
zcivilizovat franš kněží
z iroskotské misie, ale
jejich působení bylo neúspěšné. A to především
z toho důvodu, že mluvili
la nsky a nesnažili se
o pochopení mentality
Slovanů. Právě používání
srozumitelného jazyka
v rámci cyrilometodějské
misie vedlo k většímu
pochopení a rozvoji duchovních hodnot a položilo základy samostatné
církve. K tomu, aby mohli na tomto území dále působit, potřebovali získat souhlas papeže. Vypravili
se proto do Říma. Hadrián II. roku 868
schválil celé dílo byzantských misionářů včetně slavení slovanské bohoslužby ve staroslověnš ně. Stala se po
la ně, řeč ně a hebrejš ně čtvrtým
liturgickým jazykem. Konstan n však
těžce onemocněl a vstoupil v Římě
do kláštera. Zde také přijal své řeholní
jméno Cyril, pod kterým je znám asi
více, a brzy poté 14. února 869 zemřel. Metoděj byl papežem vysvěcen
za prvního moravského arcibiskupa a
v této své nové funkci se vrá l na Moravu. Zde však později proběhlo násilné převze vlády a Metoděj následně
zažil mnohé intriky a úklady ze strany
nového knížete Svatopluka, nitranského biskupa Wichinga a bavorských
hodnostářů. Zároveň pod jeho vedením zažívala místní křesťanská obec
velký rozkvět, bylo založeno mnoho
kostelů a klášterů, svěceni místní duchovní. Když Metoděj 6. dubna 885 na
Velehradě zemřel, byli jeho žáci z Mo-

ravy vyhnáni. Někteří našli útočiště
v Čechách, Polsku, Bulharsku nebo na
Balkáně, a díky tomu se slovanská liturgie přenesla i do dalších zemí, i když
byla později zakázaná. Tím velkomoravský misijní experiment s používáním rodného jazyka v liturgii skončil a
došel svého uznání až v roce 1970, kdy
bylo oﬁciálně povoleno slavení římskokatolické liturgie v národních jazycích. I když Cyril a Metoděj pocházeli
z byzantské kultury, jsou považováni
za patrony Moravy. 31. prosince 1980
byli papežem Janem Pavlem II. dokonce prohlášeni za spolupatrony celé
Evropy. Je proto velmi dobře, že tento
náš státní svátek reﬂektuje celé jejich
působení, které bylo zcela nadčasové
a ovlivnilo dějiny naší státnos . V našem regionu se slaví několik církevních
pou k uctění cyrilometodějské památky (Albrech ce, Blažkov, Bohuňov,
Křížovice, Lesoňovice...) Nám ta nejbližší a největší se každoročně koná
5. července v nedalekém Vítochově.
Jitka Čechová

DOZNĚNÍ
Hynek Jurman
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HRADIŠŤAN – BUDE!!!
Milí přátelé, po dnech nejistoty
se nám společnými silami podařilo zajis t nový termín pro koncert
orchestru, sboru a hostů s HRADIŠŤANEM. Nový termín koncertu je
v neděli 27. září 2020. POZOR – je
posunutý čas na 19.00. Veškeré
zakoupené a zamluvené vstupenky

zůstávají v platnos , jen si na stránkách KD Bystřice ověřte, kdy si můžete zamluvené vstupenky vyzvednout. Moc se na Vás všechny v září
těšíme.
Za Smyčcový orchestr N. Kyjovského a Komorní sbor Alter ego,
L. Macháčková – dirigent

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ticho jako v Getsemanech,
rozjímání to je dar!
Vzpomínek i nářků zanech,
suchou trávu spal.
Ten svůj křišťálový pohár
s rozkoší jsi vypil zcela!
Teď zmizet še jako Mozart.
Kéž by Noční hudba zněla…
"Člověk má jít do důchodu jako ruina. Patnáct let na infocentru mě
zcela vyčerpalo. Čtrnáct a půl roku jsem přispíval do Bystřicka, žádné číslo
jsem nevynechal. Děkuji Vám za čtenářskou přízeň a všem přeji pevné
zdraví a pohodu."
Hynek Jurman
7. strana
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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.

V KARASÍNSKÉM POLESÍ

V karasínském polesí je vidět z daleka Zichovu skálu patřící kdysi k největšímu Zichovu gruntu v Karasíně. Když se zapisovaly grunty do vlastnictví
a Zich neměl řádné doklady, vrchnost si skálu i celý les přivlastnila a Zich
z toho zešílel. Pod skálou je malý kousek půdy zarostlý trávou vždy zelený
i v zimě se zde sníh neudrží. Lidé si vypráví, že je v tomto místě pochován
nějaký facír. Hajný prý při obchůzce zde uviděl sedě dobře oblečeného
muže a domníval se, že je to nějaký cizí hrabě nebo myslivec. V domnění,
že bude mít i hodně peněz a věděl, že se v lese právě nikdo nezdržuje, napadla ho myšlenka neznámého zavraždi , což také dobře mířenou ranou
vykonal. Nenápadně se přiblížil k mrtvole, ale při prokapsování našel jen
několik grejcarů. Odtáhl neznámého do houš ny a smazal všechny stopy.
V noci poté přišel, vykopal v tomto místě hrob a mrtvolu pochoval. Svědomí ho žilo, a proto odešel ze služby a odstěhoval se z kraje. K činu se
přiznal až před smr , ale nikdo se o vykopání nepokoušel až za léta, když
si o příhodě vyprávěli lesní dělníci, napadlo je hrob vykopat. Když ale přišli
na kovový knoﬂík od kabátu, dostali strach a hrob zaházeli. Od té doby se
o to již nikdo nepokoušel.

PYTLÁCI V KARASÍNĚ

Za dávných časů se v Karasíně rozmohlo pytláctví do takové míry, že hrabě, jak to dělával v takových případech, přemís l do Karasína mladého fořta,
aby tomu udělal přítrž. Když pytláci, kteří se scházeli u jednoho sedláka, poznali, že s fořtem není žertů, rozhodli se jej zneškodnit, případně odstranit.
Již jednou číhali u fořtovny, až půjde fořt do lesa a tu vidí ukry , oknem jak
se vypravuje, jak se obléká, bere svoji ručnici, loučí se svoji mladou ženou a
ještě od dveří se znovu vrací a objímá ji. Při pohledu na toto loučení se rázem
jejich srdce obměkčilo a odešli, aniž by se odvážili svoje rozhodnu provést.
A i když nenáviděného fořta od jeho mladé ženy odloučit.
Podle p. Straky z Karasína

BOŽÍ MUKA U ZLATKOVA

Jižním směrem od Bystřice na Mikšíčkově kopci stojí stará Boží muka.
Po druhé světové válce byla o několik metrů posunuta, poněvadž překážela směru nové silnice, která se budovala. Již dávno před m se vyprávěla
pověst, že na tomto místě byl v dávných dobách někdo oběšen a na místě
pochován. Místo toto prý bývalo označeno nejdříve kamenem a později zde
byla postavena Boží muka. Tak se uvádělo i ve starší kronice. Při přestavnění
boží muky a práci na nové silnici byla skutečně objevena kostra, u které byly
železné součás výzbroje mezi nimi i ostruhy. Z toho bylo pozna , že jde
o pochovaného vojáka, podle úsudku švédského. Škoda, že nebyla kostra
přesněji zjištěna, šlo-li o člověka oběšeného apod. Kos byly přeneseny na
hřbitov do Rožné

MOŽNOST DRUHÁ

Když Torstenson přitáhl se svoji armádou v roce 1645 k Pernštejnu, kde
mimo hradní posádky prý bylo i síc jízdních vyslaných Vídní pod velením
obránce Flajšingera. Švédská vojska se rozjížděla po okolí, aby hlavně po
vesnicích rabovali, protože tak velká armáda potřebovala velké množství
potravin. V době, když větší množství útočníků byla právě po okolí, jak pozorovali obránci z obranných hlásek, tu vyrazili z brány a mnozí vyšli tajemnými
chodbami a nastaly velké boje, kde bylo mnoho švédských vojáků i s důstojníky zajato.
Mnoho Švédů padlo a mezi nimi i veliký důstojník, který prý byl pochován
jeden a půl míle daleko směrem poledním a místo mělo být označeno velkým kamenem. Od té doby se po Vanové a okolí ukazovala střídavě několik
kamenů, jako domnělé hroby. I koňské podkovy zde bývaly nalezeny po lesích pod pařezy a dokonce obráceně vykované, která prý používaly spojky,
aby oklamaly pronásledovatele. Nalezená kostra vojáka pod Boží mukou
dává možnost, že jde o tohoto velitele švédského vojska (ne samého Torstensona) Nebo tu byl popraven nějaký vojenský zrádce, či zběh, jak vypráví
původní pověst.

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

Pohled na město od východu. Vlevo Staré město, vpravo poměrně rozlehlá čtvrť – Na Cihelně s provozními budovami městské cihelny.

Nalevo kostel sv. Vavřince se středem města, uprostřed v zeleni Staré
město. Nad ním sídliště Voldán a vpravo nahoře budova rozvodny. Sídliště
bylo vybudováno koncem XX. stole .
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V Bystřici nad Pernštejnem se
bude 18. - 19. září konat 10. Rockový majáles Zubří země. Jde o jeden z
největších open-air rockových fes valů na Vysočině.
V letošním roce nově dvoudenní program láká na 76 nejlepších
českých rockových kapel. „Už za
dva měsíce začínáme a věříme, že
spoustě našim fanouškům se po-

14. ROČNÍK
VODOMILA

sledních našich devět ročníků líbilo, teď je na čase se společně opět
sejít a udělat na Vysočině rockové
peklo," říkají jedním hlasem organizátoři a přidávají: „Díky za každého
z vás, kdo podpoří svojí účas náš
speciální dvoudenní nadupaný
rockový narozeninový line- up, protože je co oslavovat, vyrostli jsme
v jednu ze tří největších open -air

ročník představí největší hvězdné
obsazení s těmi největšími českými rockovými legendami, v čele s
kapelami Arakain, Doga, Trautenberk, Komunál, Alkehol, Titanic,
Vitacit, Miloš Dodo Doležal, Rimor s, D.O.P., Headﬁre, ale také
Insania, Th!s s Vojtou Kotkem, B.C.
Brothers a s velkými lákadly Kabát
revival a Metallica revival.

VODOMIL 2020 Filmová místa - 2

Už 14. ročník naší putovní soutěže přibližuje místa spojená s natáčením ﬁlmů. Navš vit tak můžete i krajinu kolem Jimramova, Bystrého či Sulkovce.

Film spojený s Jimramovem
V Jimramově se kromě inscenace
Konec Černého supa (1983) natáčela
i pohádka O kominickém učni a dceři cukráře (2006), ale i další pořady
(Světci a svědci, Křesťanský magazín...). Od roku 2014 se tu i jinde na
Vysočině točily Četnické trampoty,
které nakonec dostaly název Četníci
z Luhačovic (2016, 2017). Jedná se
o český historický kriminální seriál,
jehož děj se odehrává v roce 1919.
Ústřední dvojici mladých prvorepublikových četníků ztvárnili Robert
Hájek a Mar n Donu l, kteří řeší se
zkušenějšími četníky kriminální případy.

rockových akcí na Vysočině!"
Rockový majáles Zubří země
propojuje nejen rockovou muziku
s pohodovou a přátelskou atmosférou a s příjemným přírodním
prostředím travnatého areálu.
Největší rozšíření však návštěvníci zaznamenají opro dřívějším
ročníkům během obou fes valových dnů na velkém pódiu, kde 10.

Seriál volně navázal na úspěšnou
sérii Četnických humoresek. Natáčení seriálu v produkci brněnského studia České televize začalo 9.
září 2014 v Lesním Hlubokém u Velké
Bíteše a v Boňově, kde vznikla policejní stanice, dějově umístěná do vesnice u Luhačovic. Další natáčecí lokace
byly v Jimramově, Prostějově, Luhačovicích. Původně se mělo jednat jen
o šest dílů a natáčení mělo skončit v
květnu 2015, aby byl seriál odvysílán
v září 2015. Došlo však k obměně
tvůrčího týmu a seriál se rozšířil na
dvanáct dílů. Název seriálu se tedy v
průběhu produkce změnil z původně
ohlášených Četnických
trampot na Četníky
z Luhačovic. Snad v každém dílu si mnohokrát zahrál právě půvabný Jimramov. Nejvíce prostranství před
radnicí, náměs kolem
Síně rodáků (bývalá
škola U sv. Jána) a ulička ke kostelu. Premiéra
prvního dílu proběhla
6. ledna 2017.
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Film spojený se Sulkovcem a Bystrým
Všichni dobří rodáci je ﬁlm režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968 o
osudech vesnických lidí ve 40. a 50.
letech 20. stole . Film byl uváděn
jen necelé čtyři měsíce během léta
a podzimu 1969, přesto jej vidělo
více než 900 000 lidí. Poté zmizel
v trezoru a do pádu komunis ckého režimu se nesměl promítat.
Ukazuje proměny osudů skupiny
sedmi kamarádů v moravském městečku Kelč (rodiště Jasného, ale i bří
Křičků!) od května 1945. Lidé prožívají euforii po konci druhé světové
války, ale přichází únor 1948, znárodňování majetku sedláků, vytváření JZD a poli cké procesy. Doba přála
zvláště bezcharakterním jedincům,
kteří náhle mohli rozhodovat o životech a majetku ostatních. Jiné těžce
pos hla ztráta blízkých a rozpad
rodinných a společenských
jistot. Skupina přátel z malého městečka se rozpadá a
rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Jedním z těch,
kteří vzdorují kolek vizačnímu nátlaku, je všeobecně respektovaný sedlák Fran šek
(Radoslav Brzobohatý). Jeho
předlohou byl sedlák Fran šek Slimáček z Kelče, s nímž

se R. Brzobohatý před natáčením důkladně seznámil. Reálnou předlohou
pro postavu Očenáše byl pak varhaník Jaroslav Očenášek.
Natáčelo se v Bystrém (v kostele
i v ulicích, též u nedaleké vápenky),
kde se dodnes vzpomíná na bouřlivé
noční tahy herců v čele s Vladimírem
Menšíkem, Waldemarem Matuškou,
Prachařem, Lohnickým, Brodským,
Hlinomazem, Brzobohatým, Růžičkovou ad. Nepřekonatelný ﬁlm Všichni
dobří rodáci (1968) i jeho volné pokračování Návrat ztraceného ráje
(1999) se točily ale i v okolí. V Sulkovci (statek R. Brzobohatého), Nedvězí
(známý Librův grunt sloužil za hospodu) či ve Sněžném (rychta Zášínka
- Waldemara Matušky). Menší role si
zahráli zdejší obyvatelé.
Hynek Jurman
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zaevidovaných knih.
Knihy pro dospělé:
Bishop Christ
Černá Jaroslava
Černá Jaroslava
Fisher Kerry
Hindráková Hana
Jakoubková Alena
Moyes Jojo
Nagy Timea
Nesvadbová Barbara
Niedl Fran šek
Skočílková Mirka
Vondruška Vlas mil
Weavar Tim

Synové severu
Neplakej, vrá m se pro tebe
Valdštejn: zkamenělé srdce v moci ďábla
Žena, kterou jsem byla
Svítání nad savanou
Zmizení perníkové princezny
Schovej mě v deš
Bezmocná
Iluze
Já, ry ř
Kdo věří na zázraky
Křišťálový klíč II.
Nikdo není doma

Knihy pro mládež:
Lebeda Jan
Pilkey Dav

Medovníček. Medulka a Medulínek
DogMan. Peťulka, čili život kotěte

Městská knihovna funguje od pondělí 25. května 2020 ve standartním
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 dovolené 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

Galerie „Na Bahnech“ ve Víru
pořádá výstavu obrazů

ZDEŇKA KOPECKÉHO
a JANY BŘEZINOVÉ

5. - 29. července 2020
Zahájení výstavy v neděli 5. 7. v 15 hodin

Otevřeno denně
Pondělí - pátek: 13 - 17 hodin
Sobota - neděle: 10 - 17 hodin
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy

10. Jak je nebezpečné vařit kafe
Jako blesk z čistého nebe přišel
sarajevský atentát 28. června 1914,
smrt následnického páru a do měsíce vyhlášení ul máta Srbsku. Začala válka, která dostala název Velká.
Ceny potravin vyletěly nahoru, obilí
i mouka se prodávaly „pod rukou“.
Vznikla lichva s potravinami, úřady
byly bezmocné. Došlo k upisování
válečných půjček, zabavování strategických surovin a zásob, byly zavedeny lístky na tuk a v květnu 1916
poprvé letní čas. Došlo i na rekvírování kostelních zvonů. Potravin bylo
málo, vojenské odvody neustávaly
a nakonec ještě vypukla španělská
chřipka.
„Sbírka s hala sbírku,“ píše kronikář Rosí a líčí, jak byli učitelé už
tehdy režimem zneužíváni: „Také
k válečným půjčkám a k agitaci pro
ně byli učitelé stále vyzýváni, i žactvo
museli pobíze , ač vnitřní nechu
tomu uhýbali.“
Během první světové války vzrostly ceny deﬁcitních kovů, a proto se
prováděly pokusy o obnovu těžby
mědi v Borovci. Altendorfská důlní
společnost podnikatele inženýra J.
Skoupila z Letovic začala s přípravnými pracemi v dubnu 1915 a práce trvaly do roku 1919. Výsledky
však byly nepatrné a podnikateli šlo

zřejmě pouze o únik vojenské povinnos . Pracoval to ž se státní subvencí čtvrt milionu korun a byl spolu
s horníky zproštěn vojenské služby.
Před válkou prchali z Itálie tzv.
„vlašš uprchlíci“, z nichž našlo
41 azyl ve Štěpánově. Byli zde ubytováni 28. 5. 1915, dvanáct dě chodilo do zdejší školy, několik „Vlachů“
zde zemřelo, ostatní odešli domů
23. ledna 1919.
První světová válka, jak jí říkáme dnes, měla pro mnohé rodiny
ty nejtragičtější následky. Schopní
muži do 37 let věku museli rukovat
na frontu hned a během války se
povolávaly stále starší ročníky. Na
válečná jatka tak museli nakonec
skoro všichni. Ze Štěpánova třeba
narukoval v roce 1915 na italskou
frontu 18 letý cementář Karel Polák
a o dva roky později odjížděl na ruskou frontu jeho otec Eduard Polák,
který měl 44 let. Většinou v mladém
věku padlo a často bylo pochováno
neznámo kde 28 štěpánovských
občanů, 6 mužů z Olešničky a 12
z Vrtěžíře. Na pomníku ve Štěpánově je sice uvedeno jenom 27 štěpánovských obě , ale byl opomenut
kapitán ruských legií Emil Jaroš. Byl
nadporučíkem rakouské armády a
po zaje vstoupil do ruských legií,

kde byl kapitánem. Až během ana- nově zaznamenán a postřeleného
báze domů byl smrtelně zraněn au- ještě léta jeho kamarád z Nedvědice
tem ve Vladivostoku, byla mu am- vydíral.
Vznik samostatné republiky byl
putována noha, ale přesto zemřel.
Mezi přílohami k obecní kroni- i ve Štěpánově přijat s nadějemi. Už
ce je krasopisně vedený notýsek, 29. října 1918 se četl veřejně žákům
který dokládá tragické a mnohdy ve škole telegram „Jsme svobodni“.
i paradoxní osudy některých účast- Večer se uskutečnil průvod se zpěníků války. Třeba Metoděj Kroupa vem národních písní a provolává„pochodil mnoho ruských krajů ním slávy Masarykovi a Wilsonovi.
v různých zaměstnáních“, Jan Čupr Po celém městečku byly vyvěšeny
„provozoval v Rusku kovářství“, prapory. V kostele se zpívala při mši
Hubert Matoušek byl „jako omrzlý píseň Kde domov můj. Učitel Svopropuštěn“ v roce 1917, Karel Polák boda vybral spoustu šperků na ko(pisatel jej omylem jmenuje jako vový poklad ČSR: 8 zlatých prstenů
Eduarda mladšího) sloužil v Pule a 6 náušnic, ze stříbra pak 1 hodinky,
na křižníku a někteří prošli všechny 3 ře zky, 4 prsteny, troje náušnice
3 fronty a do roku 1920 pak ještě a 25 stříbrných mincí.
(pokračování)
bojovali na Slovensku. Z vojáků se
Hynek Jurman
stali postupně starosty Štěpánova
Metoděj Kroupa, Hubert
Matoušek a Fran šek Tomášek, Vra slav Kubík pak
předsedou MNV.
Zraněni, z toho mnozí
těžce, byli Gustav Štarha,
Fran šek Ondráček, Cyril
Humpolíček, Alois Jurman,
Ota Kubík, Vincenc Ostrý,
možná i další. Z poznámek
u jmen padlých zaujmou
některé podrobnos . Jak
se často zanedbatelná maličkost dokázala vyms t!
Tak třeba Fran šek Bartoš
„uhřál se pod těžkým batohem a zemřel“. Fran šek
Hošek (1892) z č. 5 „přešel
k Srbům, ale zase vrá l.
Podlehl nemoci.“ Josef Kryštof „u Litvinova při vedetě
dostal dumdum střelu“. Fiala padl u Břežan, Jelínek na
Soči, Jaroslav Ondráček byl
střelen do hlavy na ruské
frontě, Ulrich padl v TyroAlois Jurman, vyhublý dvace letý kluk v unilích, Žáček zemřel v Sarajeformě. Stejně ustrojeni byli všichni vojáci,
vě. U jména Josefa Ondráčkteří byli vydáni napospas kulometům.
ka stojí věta: „Vybuchl jim
granát vlastní při š pání
polena.“
Ještě horší důsledky
měla chuť Fran ška Ostrejže na teplou kávu. Neznámý pisatel zaznamenal, že
„na ruské frontě u Břežan
po službě chtěl uvařit kávu,
čímž upozornil Rusy, kteří
těžkou střelbou zasáhli zplna celý kryt s 12 vojáky, kteří všichni zahynuli“.
V matrice jsem našel,
že Fran šek Sedlák, rolník
z Olešničky, zemřel ve 44 letech na bojiš 22. 3. 1916.
Jako příčina smr je uvedeno: „Zapíchl se v pomatenos .“ Divíte se při každodenních drsných bojích v
zákopech, že se někteří vojáci nechali postřelit dobrovolně od kamaráda? Ano,
i tento případ byl ve Štěpá- Pomník padlým ve Štěpánově.
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Bystřické léto v letošním roce
bude v netradičních termínech

Ahoj Bystřičáci! Těšili jste se na letošní tradiční Bystřické léto? To my
taky, ale virus tomu všemu dal velkou stopku.
Přesto pro vás tradiční letní zábavu připravujeme. Jen se s vámi
potkáme v netradičních termínech.
Připravujeme REVIVAL NÁMĚSTÍČKO a FOLK COUNTRY NÁMĚSTÍČKO – obě akce pro milovníky dobré
hudby jsou směrovány na konec
srpna 2020. Konkrétně 21. a 28. srpna se sejdeme v novém amﬁteátru
na bystřickém Masarykově náměs .
O podrobném programu vás bude-

me včas informovat v novinách a na
plakátech.
Ani o tradiční fes val PELÍŠEK
letos nepřijdete! Na kruháč za Lužánkami se vrá me sice až na začátku září, ale nechceme vás o zážitek
na prosluněném kruháči připravit.
Sledujte proﬁl Bystřického léta a
Pelíšek festu a budete v obraze! Těšíme se na Vás!

KŘEST KNIHY
Srdečně zveme na slavnostní
uvedení knihy

Fran ška Dobiáše

KDYŽ CÍSAŘ UMÍRÁ
Uskuteční se
v neděli 12. 7. 2020„Když
v 15umírá
hod. CÍSAŘ“
v sokolovně Jimramov.
V rámci programu vystoupí:
MPS VOCATUS ECUMENICUS - VE®
Klub přátel vojenské historie 98, z.s.

SOCHY A
VÝTVARNÁ DÍLA
BYSTŘICKA - 6
Socha sv. Barbory
- Strážek
Svatá Barbora je patronkou nejen
horníků, ale i četných řemeslníků
a sedláků. Když bylo ve Strážku v
18. stole instalováno několik soch
světců, došlo i na sv. Barborku. Kamenná socha vysoká asi 60 cm stála
v nařaseném rouchu s korunkou
na hlavě na vysokém čtvercovém
podstavci na konci obce směrem na
Jemnici. Dne 28. 11. 1968 došlo k jejímu nafocení a zaknihování památkovým úřadem. Bohužel v 70. letech
byla zničena vandaly, v roce 1975
bylo torzo odvezeno k restaurování,
které se však už neuskutečnilo.
Vytvoření nové sochy sv. Barbory
inicioval Petr Brychta a zhotovil ji
místní autor Milan Slavík z hořického pískovce. Slavnostně byla odhalena 18. srpna 2013. Stojí na soklu
90 cm vysokém z červených cihel a
je umístěna v parčíku na náměs .
Volně je inspirována podobou původní sochy, ale vznikla téměř v životní velikos .
Hynek Jurman
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Pár kulturních zajímavos
KNIHA ROKU PRO JIŘÍHO ŠTOURAČE
Kniha Malíř a mor, která obsahuje 15 ilustrací
Jiřího Štourače k románu Mor Alberta Camuse, se
stala knihou roku 2019 v kategorii biblioﬁlií. Jiří
Štourač vyrostl ve Švařci, spojený je i se Štěpánovem, Písečným a Bystřicí, kde vystudoval gymnázium. Nyní žije v Bystrém.

ZEMŘEL VLADIMÍR MAKOVSKÝ
Dne 2. června 2020 se naplnil bohatý život Vladimíra Makovského (1924 – 2020).
Autor 23 vlas vědných a 5 genealogických publikací se narodil ve Věcově a velký kus života strávil ve Velkém
Meziříčí. Nejznámější jsou jeho knihy o mlynářích či návodná publikace
Hledáme své předky.

MARTYRIUM PRO AMERICKÉ ČTENÁŘE
Životopisný román o Cyrilu Musilovi se dočkal svého překladu do anglič ny. Přeložil jej
Viktor Horák, který se ke knize vyjádřil: „Martyrium je mimořádné dílo, považuji je za klíčové právě pro dnešní dobu, protože ukazuje na
reálných příkladech, jak snadno se projevují (a
proměňují či odhalují) charaktery lidí v různých
režimech. Ale také, jak se někteří nenechají
zlomit za žádných okolnos . V tom je toto historické dílo nadčasové a velice poučné. …Dříve jsem psal, že Martýrium považuji za jednu
z několika opravdu důležitých knih, které jsem
kdy přeložil. Postupně se však pro mě Martýrium stalo vůbec tou nejdůležitější knihou, jakou jsem nejen přeložil, ale kdy četl. Na knize mi proto velice záleží.” A tak
se snad brzy dočká kniha Hynka Jurmana svých čtenářů v Kanadě a USA.
-HJ-

Naši kamarádi z Déčka se rozhodli vyjet na prázdninovou plavbu na
parníku Titán. Pokud tě zajímá jejich dobrodružství, můžeš od 15. 6.
sledovat jejich příběhy na stránkách Déčka. Protože už 1. 7. jim budeš
moci pomáhat s…, ale to nemůžeme prozradit :-). Od začátku prázdnin
se více dozvíš i v našem Turis ckém informačním centru.
Více informací již brzy na www.letosdeckem.cz

Pojedeme v září
Poznávací zájezdy do Starého Svojanova, Brněnce, Kunštátu a okolí
se přece jen uskuteční! V zářijovém
termínu a s totožným programem
jako ten před rokem. Přihlášení na
původní termín 21. 4. 2020 pojedou
15. září a přihlášení na 28. 4. 2020
pojedou 16. září 2020. Pokud někdo
na zájezd nereﬂektuje, může si vyzvednout svoji zálohu v TIC v Bystřici
n. P. O případné volné místo se může
několik posledních zájemců přihlásit.
Zálohu je třeba zapla t do 5. 9. 2020.
-HJ-

Zubní pohotovost ČERVENEC - SRPEN 2020
Dopoledne od 9:00 - 12:00

Opět obrazy Na Staré hospodě
V galerii Na Staré hospodě v Záskalí u Štěpánova nabízí akademická malířka Jaromíra Knoblochová opět své obrazy. Krajinky kolem řeky Svratky, záší, ﬁgury, kopie starých mistrů, vrstevnaté reliéfy. Každou sobotu a neděli
v červenci a srpnu si je můžete prohlédnout i zakoupit vždy od 10:00 do
18:00 hodin.
Hynek Jurman

ČERVENEC
4.7. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
5.7. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, Velké Meziříčí, 566 523 796
6.7. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
11.7. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
12.7. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 603 298 447
18.7. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
19.7. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 603 298 447
25.7. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
26.7. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
SRPEN
1.8. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
2.8. MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S.,
566 643 012

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
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Den dě v Prose ně
Svátek dě jsme v naší mateřské škole slavili několik dní. Dě si užily různé pohybové i rozumové
hry, procházku do místního obchůdku, kde si vychutnaly ovocný nanuk a jiné pamlsky. Vycházkou
jsme došli na dětské hřiště do Čtyř Dvorů, kde to
dě velmi bavilo. Vrcholem tohoto slavení byla
dětská olympiáda na hřiš . Dě dostaly za splněné
úkoly medaili a plno odměn. Všichni jsme si tyto
dny náramně užili.
Učitelky MŠ Plíhalová Marie a Fa lková Šárka

V Písečném chráníme zvěř a životní prostředí
Posláním a činnos mysliveckých spolků je zejména péče o zvěř
a životní prostředí. Myslivecký spolek Písečné se 8. rokem stará o bezpečí zvěře a uživatelů komunikace
budováním pachových ohradníků,
na které je třeba minimálně 2x ročně aplikovat pachovou látku, která
spolehlivě odpuzuje zvěř a v podstatě ji nu k urychlenému opuštění
místa, a tedy i snížení rizika srážky
uživatelů komunikace se zvěří. Pachové ohradníky se v praxi osvědčily a na čás frekventované silnice
Bystřice n. P. - Písečné podstatně
ubylo případů úhynu zvěře v souvislos se srážkou vozidlem. Riziko

srážky se zvěří nelze zcela vyloučit,
ale i snížením rychlos vozidel, zejména v lesních úsecích, lze toto
riziko nezanedbatelně snížit. Prostřednictvím pachových ohradníků
chráníme nejen zvěř, ale zejména
předcházíme škodám na majetku a
zdraví všech uživatelů komunikací.
Při příležitos obnovy pachových
ohradníků členové Mysliveckého
spolku Písečné dobrovolně posbírali
a vytřídili značné množství odpadu
podél komunikace namísto zrušené
akce Čistá Vysočina. Děkujeme, že
chráníte nejen zvěř a životní prostředí, ale i nás.
-KKJ-

NÁVŠTĚVA MINISTRYNĚ
MALÁČOVÉ V DS MITROV
V úterý 9. 6. 2020 navš vila DS
Mitrov Dipl.-Pol. Jana Maláčová,
MSc., ministryně práce a sociálních
věcí, která přijela pracovníkům domova předat poděkování za nasazení a péči o klienty v době pandemie
koronaviru COVID-19. Doprovodem paní ministryni byli náměstek
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hejtmana Ing. Vladimír Novotný a
starosta Nového Města na Moravě
Michal Šmarda. Součás návštěvy
byla diskuze s pracovníky domova.
Pracovníci byli jejich návštěvou potěšeni a povzbuzeni do další práce.
Josef Myslivec,
ředitel DS Mitrov

Canisterapie v Písečném
V pátek 12. 6. 2020 se dě ze školky i školy seznámily s vzácnou návštěvou - paní Irenou Sáblíkovou z Canisterapeu ckého týmu skupiny Cantes
o.s. Vysočina a jejím psem - německým špicem Lokim. Setkání se odehrálo za krásného počasí na zahradě
školky. Malé dě nejprve obsolvovaly překážkovou dráhu, kde nosily
piškoty pro Lokiho a školáci si poté

vyzkoušeli vodit a povelovat pejska.
Fanoušek se stal záchranářem a společně s Lokim vysvobodil všechny
kamarády, kteří se jim schovali po zahradě. Na závěr si dě mohly lehnout
na záda a nabídnout Lokimu piškoty
položené na svém těle.
Společně strávené dopoledne se
všem velice líbilo a již nyní se těšíme
na další setkání!
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Netypické rozloučení se základní školou
Jak všichni dobře víme, celý svět
zasáhla koronavirová vlna a všichni
se s ní museli svým způsobem vypořádat. Nikdo si nemohl nevšimnout
omezení, která se bohužel týkala
i naší malé školičky. Ještě před celostátním uzavřením škol jsme ve třídě vše prožívali a dopodrobna rozebírali dění ve světě a později i u nás.
Nastaly jarní prázdniny a my s představou týdenního zaslouženého
odpočinku nadšeně odešli domů.
Nikdy by nás ani ve snu nenapadlo,
že se několik měsíců nevrá me a že
nám i jen ta samotná budova začne
chybět.
První týden jsme měli ještě
prázdniny, a tak jsme jen čekali na
nadcházející pondělí, co se bude
dít. V pondělí ráno už jsem začala
zjišťovat, jak se připojit ke své třídě
a znovu se „shledat“ se svými učiteli. Pomalu jsem se začala seznamovat s vymoženostmi, o kterých se mi
dříve ani nesnilo a mezi m už mě
učitelé zásobovali prací.
Jak se toho co nejvíc naučit sama
a přitom se nezbláznit? Ze začátku
jsem s m měla menší problém,
ale pak jsem si pořádně rozvrhla

práci a nechala
si i chvilku klidu
na odpočinek
s knihou v ruce.
Rozvržení práce
se mi zdálo jako
to nejdůležitější,
protože bez pravidelnos , kterou mi zaručovalo to neoblíbené
zvonění, jsem
se teď opravdu
nemohla obejít.
Psát si zápisy,
jak chci jenom já
a ne tak, aby se
to líbilo mému
Na fotce je skupina žáků 2. a 3. ročníku při dopoledních výukových ak vitách, které v záučiteli. Vypsat
kladní škole ve Strážku probíhají pro dě prvního stupně od 25. května do konce června.
si jen to, co si
myslím, že je nejdůležitější, udělat a zároveň nechodit je mnohem pomohl snad se vším. Určitě toho
si stručné poznámky, kterým budu komplikovanější. Teď už víme, že naši malí žáčci budou muset hodně
rozumět. Nač číst rozsáhlé zápisy, internet a sociální sítě nejsou jen na dohánět, protože moc dobře vím,
v kterých rozumíte každému páté- to, abychom se podělili o své zážitky že nejlépe si pamatuji to, co jsem
mu slovu? To vše jsme si teď ales- nebo se pobavili, ale že se můžeme se učila jako malá a dobře se mi na
společně učit a vzdělávat.
to navazuje další učivo. Ale já pevně
poň trošičku osvojili.
Vyspat se „do růžova“, nemuset věřím, že naši malí studen jsou doMyslím si, že nás to jako žáky
naučilo hodně. Jsme samostatněj- jít brzo spát ani vstávat. Můžu si psát statečně snaživí a že si neprobranou
ší. Myslím, že už si nebudeme tolik zápis ještě v županu a nikdo mi na nebo nepochopenou látku rychle
stěžovat: „Zase musím do školy“, to nic neřekne. Můžu „být“ na ho- osvojí v dalším ročníku.
Chtěla bych této škole poděkovat,
ale budeme už vědět, že chodit tam dině, komunikovat s učitelem a zároveň snídat. To je ta světlá stránka že mi byla nejen opravdovou základní
věci, ale nemám osobní kontakt ani školou a naučila mě všechny základy,
s učitelem, ani se svými přáteli. Když co bych měla umět, ale také mi předněco nepochopím, musím učiteli stavila skvělé lidi ať z řad pedagogů,
napsat a pořádně popsat svůj pro- žáků nebo jiných pracovníků školy.
blém, nebo mluvit na černou obra- Myslím, že je u nás velikou výhodou
malý kolek v, protože ke každému
darované cho. „Napsal jsem ji v zovku svého počítače.
A co učitelé? Byli nám k dispozici žákovi se může přistupovat individumalebné osadě v horách, když jsem
chtěl vyjádřit svoje pocity k aktuální doslova dnem i nocí a snažili se nám álně a vše celkově působí přátelským
situaci, ve které jsme se nacházeli. Je všem vyhovět. Seznámit se s novou dojmem. Naše “základka” nás skvěle
to píseň o naději, smyslu a mimo jiné formou učení pro ně asi nebyla pro- připravila nejen na další vzdělávání,
je inspirována Žalmem 131," přiblížil cházka růžovým sadem, ale dovo- ale také nám dala rady a skvělé přápísničkář. Můžete se tedy těšit i na luji si tvrdit, že to zvládli bravurně. tele do života. Podle mého názoru
Nové, dříve nepoužívané technolo- jsem na střední školu perfektně přituto novinku v jeho repertoáru.
„Návštěvníci si mohou poslech gie, jim, jak už to bývá, určitě zocelily pravena a nemusím mít nějaké větší
zpříjemnit točeným pivem a dobrým nervy, a tak si myslím, že se s novou obavy, protože mám pevné základy
a můžu jen stavět výš a výš. No, není
vínem, pro dě bude připraveno ne- energií znovu těší do práce.
Pro nás to nebylo tak složité, ale to pravda? Jen si vzpomeňte, jak jste
alko, po koncertu budeme grilovat.
A Pavlovi jako každý rok upeču k sní- neumím si představit, jak bych se vy opouštěli svůj poslední ročník zádani domácí tvarohové buchty,“ do- s m vypořádala v první třídě. Jak kladní školy…
Jana Pavelková,
dává paní statkářka Marie Buchtová bych u sebe každou chvilku potřebovala někoho staršího, aby mi
9. ročník, ZŠ Strážek
s úsměvem.

Pavel Helan znovu
U Statkářky v Habří
Vesnička Habří na Vysočině zažije
17. července 2020 v 19:00 hod. již
potře open air koncert oblíbeného
hudebníka a písničkáře Pavla Helana,
jehož skladby oslovují publikum napříč všemi věkovými skupinami.
„Jsme nesmírně rádi, že Pavel Helan opět přijal naše pozvání,“ říkají
pořadatelé Dušan a Andrea Buchtovi. „Náš rodinný penzion U Statkářky
většinou navštěvují lidé z celé republiky, kteří milují přírodu a hledají klid
a cho. Hudba Pavla Helana to cho
nenarušuje, ale velmi příjemně s ním
souzní. Jeho písně se nesou údolím
řeky Bobrůvky a vy tak mezi lesy
a pastvinami můžete zažít opravdu
výjimečný koncert.“ dodávají.
Že se Pavlu
Helanovi na jeho
sólové dráze daří,
dokazuje i to, že
v prosinci 2019
vyšlo jeho další
CD s názvem Buď
se mnou, které
je výběrem jeho
nejlepších písní a
jeho součás je i
zpěvník s notami
a akordy.
Nezahálel ani
v těžkých časech
koronaviru, kdy
složil a nazpíval
píseň Nečekaně
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JK MANSBERK - Sejřek:
Valmont a Český drezurní pohár, úspěšný restart

3.7.
Vír

3.7. Přes prsty

Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

3.7. - 4.7.
Strachujov

3.7. Hodinářův učeň
4.7. Poslední aristokratka

Začátek promítání v cca 20:30
hodin u KD ve Strachujově.

3.7. - 4.7.
Lesoňovice

3.7. Sněžný kluk
4.7. Staříci

Začátek promítání v cca 21:00
hodin za kulturním domem (v
případě nepřízně počasí uvnitř KD).

3.7. - 4.7.
Bohuňov

3.7. Na střeše
4.7. Poslední aristokratka

Začátek v cca 21:30 hodin pod KD,
v případě nepříznivého počasí v KD.

10.7.
Vír

10.7. Pat a Mat: Znovu
v akci

Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

10.7. - 11.7.
10.7. Příliš osobní známost U obecního úřadu po setmění –
Velké
11.7. Ženy v běhu
cca 21:30 hodin.
Janovice
10.7. - 11.7.
Rovečné

10.7. Pat a Mat: Znovu
v akci
11.7. Ženy v běhu

Začátek v cca 21:00 hodin na
fotbalovém hřiš .

10.7. Ženy v běhu
10.7. - 12.7.
11.7. Zakleté pírko
Věžná
12.7. Afrikou na pionýru

Promítání ve Věžné na hřiš u KD,
začátek po setmění v cca 21:30
hodin.

11.7. - 12.7. 11.7. Přes prsty
Písečné
12.7. Hodinářův učeň

Promítání na výle š po setmění
v cca 21:00 hodin.

17.7.
Vír

Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

17.7. Tiché místo

Po nucené koronavirové pauze
se od května postupně opět vrá lo
sportovní dění i na drezurní kolbiště. Daniela Prokešová navázala na
loňskou sezónu s koněm Valmont.
V neděli 17. 5. se zúčastnili prvního
kvaliﬁkačního kola Českého drezurního poháru 2020 (ČDP) - kategorie
dě 11 - 14 let v Nových Zámcích
na Moravě. V této seriálové soutěži sbírají účastníci hodnocení v
jednotlivých kolech v ČR a pouze
10 nejlepších z celé ČR s nejvyšším
průměrným procentuálním výsledkem dostane možnost startovat na
podzim ve ﬁnále ČDP. První závod
se Daniele s Valmontem podařil
velmi dobře. V kvaliﬁkační úloze FEI
Childern Team (DD) dosáhli v kategorii dě nejvyššího procentuálního
výsledku a celkově v otevřené soutěži i s dospělými obsadili vynikající
4. místo. Svým výsledkem také potvrdili zároveň svou kvaliﬁkaci na
MČR 2020 v drezuře dě na velkých
koních. Ve stejné kvaliﬁkační úloze
se pak představila Danča s Valmontem 30. 5. - 31. 5. v dalším kole ČDP
v areálu Equine sport centrum Olomouc, který bude letos v září hos t
MČR v drezuře. Oba závodili v tomto

novém areálu poprvé. V sobotu obsadili v silné konkurenci kvalitních
zkušených koní vynikající 2. místo. V
neděli, přestože jejich výkon byl stejně přesvědčivý, drobné podklouznu na deštěm rozmoklém terénu
v důležitém cviku je stálo procenta,
i tak dosáhli na krásnou 4. příčku.
Do tře ce Daniela s Valmontem
zamířili 6. 6. na kvaliﬁkační závod
ČDP do jihomoravských Nemojan.
Zde se představili poprvé v nové
úloze FEI DU - B (2020), která je
úvodní úlohou kategorie dě na
FEI mezinárodních závodech a ME.
Hned první start v této úloze vyšel
na výbornou a přinesl 1. místo v početném startovním poli v rámci otevřené soutěže. Druhou soutěží byla
pro Danielu s Valmontem kvaliﬁkační úloha FEI Childern Team (DD), ve
které obsadili opět 1. místo. Série
závodů začátku sezóny Valmonta tak
byla ozdobena dvojitým vítězstvím.
Nyní se bude Daniela vedle Valmonta soustředit také na soutěže
Pony Masters se svým reprezentačním pony Borisem. Do všech startů
přejeme hodně štěs .
Kolek v JK Mansberk

17.7. - 18.7. 17.7. Přes prsty
Výle ště Dalečín, promítání po
Dalečín
18.7. Poslední aristokratka setmění v cca 21 hodin.
17.7. - 18.7. 17.7. Esa z pralesa
Dolní
18.7. Ženská na vrcholu
Rozsíčka

Promítání v cca 21:30 hodin před
KD, v případě deště uvnitř KD.

17.7. - 18.7.
17.7. Zakleté pírko
Skoro ce –
18.7. Chlap na střídačku
Chlébské

Promítání v cca 21:30 hodin na
turis cké ubytovně ve Chlébském.

Začátek po setmění v cca 21:00
17.7. - 18.7. 17.7. Poslední aristokratka
hodin u kapličky, při nepříznivém
Radkov
18.7. Zakleté pírko
počasí v KD.
17.7. Přes prsty
17.7. - 19.7.
Promítání po setmění v cca 21:15
18.7. Vlastníci
Rozsochy
hodin na hřiš TJ Rozsochy.
19.7. Pat a Mat: Znovu v akci
18.7.
Zvole

18.7. Přes prsty

Začátek po setmění (cca 21:0021:30 hod.) u víceúčelového hřiště
ve Zvoli.

24.7.
Vír

24.7. Lásky čas

Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

24.7.
Radkov

24.7. Šťastný nový rok

Začátek po setmění v cca 21:00
hodin u kapličky, při nepříznivém
počasí v KD.

24.7. - 26.7. 24.7. Ženská na vrcholu
25.7. Vlastníci
Štěpánov
nad Svratkou 26.7. Psí poslání 2

Promítání na dvoře ZŠ a MŠ ve
Štěpánově nad Svratkou od 21:30
hodin.

31.7. - 1.8.
Dolní Čepí

31.7. Sněžný kluk
1.8. Přes prsty

Začátek promítání po setmění v
cca 21:00 hodin u KD Dolní Čepí,
za nepříznivého počasí v KD.

31.7. - 2.8.
Věchnov

31.7. Obr Dobr
1.8. Zakleté pírko
2.8. Ženská na vrcholu

Výle ště Věchnov, po setmění
kolem 21:00 hodin.
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Střelecké družstvo DDM
4. kolo Střelecké ligy mládeže - školní rok 2019/2020
- se uskutečnilo 13. 6. 2020 v sálu DDM ve Žďáru n. S.
Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili: Radim Hruška, Vladimír Prudký
a Jiří Sádecký.
Pořadí chlapců
- Radim Hruška
4. místo
- Vladimír Prudký
8. místo
- Jiří Sádecký
9. místo
Pořadí družstev
- DDM Bystřice n. P.
3. místo
(Hruška, Prudký, Sádecký)

Celkové výsledky
Pořadí chlapců
Pořadí družstev

- Radim Hruška
- Vladimír Prudký
- Jiří Sádecký
- DDM Bystřice n. P.
(Hruška, Prudký, Sádecký)

5. místo
8. místo
14. místo
4. místo
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Cyklisté opět do Bystřice
Bystřice nad Pernštejnem je opět etapovým městem cyklis ckého etapového závodu mužů VYSOČINA 2020. V letošním 24. ročníku se v Bystřici
n. P. a okolí opět absolvují dvě závěrečné etapy závodu, které svým proﬁlem
rozhodně promluví do konečných výsledků celého ročníku. Start a cíl obou
etap budou na Masarykově náměs . Loňský ročník byl zakončen jubilejní
100. etapou v historii závodu Vysočina právě v Bystřici nad Pernštejnem.
Sobota 1. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
3. etapa – *** Start: 12:00 hodin ** Cíl: 15:15 hodin
Bystřice nad Pern., další informaci v době redakční uzávěrky nejsou
známé, na původně plánované tra Bystřice n. P. - Vír – Veselí – Dalečín – Písečné - Bystřice nad Pern. , došlo ve Víru k zahájení stavební
činnost (most). Dále je problém s dalším stavebním omezením v oblas
Bystřicka.
Neděle 2. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
4. etapa – 81,8 km *** Start: 10:00 hodin ** Cíl: 12:10 hodin
Bystřice nad Pern. – Domanín – Bohuňov – Lísek – (Skalský Dvůr) - Bystřice nad Pern. – Lesoňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5 okruhů
(Švařec - Čtyři Dvory - Brťoví – Švařec) a zpět přes Štěpánov nad Svr. –
Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory v 1., 3., 5. okruhu.
Dopravní omezení:
Okruh ve 4. etapě (Švařec-Čtyři Dvory-Brťoví-Švařec) bude pro směrně
uzavřen (jízda jen ve směru závodu)
1. etapa se jede 30. července v Přibyslavi (13:30), 2. etapa 31. července
v Poličce (12:00 hod.).

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY
oddíl

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE

Blíží se sice prázdniny, ale tréninky a nábor do nového oddílu ragby
stále pokračuje.
Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 17:00 hod. na travnaté ploše
uprostřed cyklooválu a inline bruslení. Mohou přijít rodiče s dětmi se
vyblbnout a šáhnout si na ten šišatý
míč, nebo i , kteří mají rádi tvrdý a
férový sport. Věk nerozhoduje, jak
jsem již psal, záleží vždy na tom, jak
se člověk cí ! U postavy je to také
tak - mohou být různé, hubení, silnější, malí, velcí - každá postava má
v ragby své místo! Tak vezměte s
sebou kamarády, kamarádky a můžete začít případně pro sobě hrát a
bojovat v rámci pravidel!
Tyto noviny vyjdou až v
červenci a tak je tady jen
úprava - tréninky budou
v červenci každý čtvrtek
od 17:00 hod. Od srpna
budou podle výše uvedené doby.
Pokud byste chtěli nějaké bližší informace, tak

můžete napsat na e-mail: mitslob@
seznam.cz nebo zavolat na tel.:
731 680 524. Přeji všem příjemné
proži prázdnin, kdo chodí do školy
a těm dalším příjemnou dovolenou.
Na obrázku jsem s manželkou, když
jsme zakládali oddíl ragby Titány
v Novém Městě na Moravě - 18. července to bude již 5 roků. Tak přijďte,
a když dáme dohromady družstvo,
tak si pro Titánům zahrají Ry ři
z Bystřice. Budeme se na vás těšit.
Mít Jiří,
trenér a zakladatel Ry řů

Dětský sportovní den
s SK Bystřice nad Pernštejnem

„BYSTŘICKÝ TALENT 2020“
taneční skupiny Dance Style Bystřice n. P.
Dne 12. června 2020 se od 14:00
hodin v tělocvičně VOŠ a SOŠ konala každoroční soutěž pro členy
taneční skupiny Dance Style. Každý
z našich členů mohl předvést před
porotou svoji vlastní choreograﬁi.
Dě byly rozděleny do 4 věkových
kategorií (Předškoláci, Dě , Junioři A a Junioři B) a vystoupit mohly
ve formě sóla nebo dua. V každé
ze 4 kategorií byla vyhlášena 3
místa, která byla předána porotou pod vedením Pavly Jakubcové. Také chceme poděkovat
paní Vlastě Moncmanové, radní
našeho města, která s úsměvem předala medaile a ceny
našim nejmenším tanečníkům.
Na závěr byli určeni i 3 nejlepší tanečníci celé soutěže. Na tře příčce se umís la Adrianka Kubíková
z kategorie Dě , druhé místo si
vybojovala Světlanka Burianová
z kategorie Juniorů B a naším Bystřickým Talentem pro rok 2020 se
stala Vendy Prosecká z Juniorů A.
Všem výhercům, jak celkovým,
tak i v určitých kategoriích, ještě

jednou gratulujeme. Také bychom
chtěli poděkovat všem tanečníkům,
že se soutěže zúčastnili, rodičům, že
své dě připravili a podporují je a
všem organizátorům, bez kterých by
soutěž ani nebyla. Také chceme poděkovat městu Bystřice nad Pernštejnem nejen za podporu naší soutěže,
ale i celé naší organizace.
Petra Nováková ml.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V sobotu 13. 6. 2020 uspořádal
náš klub pro dě z našeho města a
okolí na bystřickém stadionu dnes
již tradiční Dětský den. Vzhledem k
tomu, co se kolem nás v posledních
měsících dělo, rozhodli jsme se tuto
akci koncipovat jinak než v minulos
a zaměřili jsme se více na hry. Loni k
nám dě z mateřských školek a základních škol přicházely organizovaně se svými učiteli a vychovateli dopoledne v pracovní den. Letos malé
sportovce přivedli většinou rodiče a
prarodiče a na stadion nám přicházeli
průběžně. I proto se na jednotlivých
stanoviš ch plnily spíš zábavné úkoly
a bylo méně přímých soubojů. Dě
házely na panáka, shazovaly plechov-

ky, střílely na bránu, potom je čekal
slalom s míčkem na lžíci, přeskakovací pexeso, překážková dráha, koulení
ﬁ -ballu, slalom s kopačákem a samozřejmě i fotbálek. O dě na hřišse starali naši trenéři mládeže, kteří
měli k ruce bystřické mladší žáky. Pomohli i někteří fotbaloví rodiče a hráči A týmu. Všem jim patří velké poděkování za to, s jakým přehledem akci
zvládli. Dě dostaly na konci sladkou odměnu, limču a dinosaura na
složení. Ten slavil u dě asi největší
úspěch a rozdali jsme jich 105. Věřím,
že se dětský sportovní den líbil rodičům i dětem a příš rok se těšíme na
opakování.
Milan Hronec, SK Bystřice n. P.
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SLAVNOSTI
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PERNŠTEJNSKÉHO
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TVÍ 2020
2020
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20.
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0. rro
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o
oččn
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4. 7. - 5.
5. 7.
7. 2020
2020
AREÁL
A
AR
REÁ
EÁL U RYBN
RYBNÍKA
BN
NÍK
ÍKA
A V NEDVĚDICI
4. 7. SOBOTA

5. 7. NEDĚLE

14:00 – 16:00

14:00 – 16:00

Cirkus TE-TY V ZÁPLETU
Divadlo DAMÚZA SUPERKLUK

LEGRANDO BRNO
představení + otevřené
šapitó

18:00 – 24:00

18:00 – 24:00

GYMPLEŘI – country zábava

STEREO – zábava

Rathgeber Cup 2020
fotbalový turnaj mladších žáků
V sobotu 20. 6. 2020 se uskutečnil ve fotbalovém areálu SK Bystřice už
3. ročník fotbalového turnaje mladších žáků – Rathgeber Cup. Turnaje se
zúčastnili hráči těchto 15 týmů: SK Bystřice n. P., TJ Slavoj Polná, FKM
Morava (Vracov-Vlkoš), FKM Vysočina Jihlava, FC Ivančice, SFK Vrchovina,
SK V. Mýto, FC Chotěboř, FC V. Meziříčí, TJ Sokol Jimramov, MFK Vyškov,
SK Polička, ČAFC Židenice, SK Pernštejn Nedvědice a TJ Sokol Želetava.
Celý týden před začátkem turnaje bylo deš vé počasí, ale výraznější srážky
se nám naštěs vyhnuly, takže ráno v 9:00 hod za občasného deště se mohlo
začít. Hrálo se zároveň na čtyřech travnatých hřiš ch, délka každého utkání byla
20 min. Celkem se v základních skupinách a nadstavbě odehrálo 45 utkání, každý z týmů odehrál 6 zápasů. Turnaje se zúčastnilo 180 hráčů a 30 trenérů, plus
dalších 250 osob (rodinní příslušníci hráčů a diváci), celkem tedy přes 460 osob.
Všichni hráči a trenéři měli zajištěný oběd, každý tým dostal tašku plnou
dobrot a upomínkových předmětů s logem turnaje. Prvních šest týmů obdrželo pohár, první tři týmy i medaile, všechny týmy získaly diplom s umístěním.
Celkové pořadí v turnaji:
1. místo FKM Vysočina Jihlava
4. místo SK Bystřice n. P.
2. místo SK Polička
5. místo MFK Vyškov
3. místo TJ Slavoj Polná
6. místo SFK Vrchovina
Tímto děkujeme
všem, kteří ve svém
volném čase turnaj
připravili a zajis li
jeho zdárný chod.
Hlavní poděkování
za podporu turnaje patří společnos
RATHGEBER, k.s.
Za SK Bystřice n. P.
Milan Hronec
(ředitel turnaje)
a Petr Slabý
(sekretář klubu).

VČELAŘSKÁ VÝSTAVA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,
OBČERSTEVNÍ ZAJIŠTĚNO.
VSTUPNÉ:

odpolední 50,- Kč
večerní 100,- Kč
celodenní 150,- Kč

Dě do 15 let a senioři nad 70 let ZDARMA
www.nedvedice .cz
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Domov Kamélie v době epidemie
V posledních třech měsících si
člověk připadal jako ve snu. Ve zlém
snu. V České republice se ze dne na
den objevila nemoc zvaná Covid-19.
Informace o této nemoci jsme čerpali z médií. Ze dne na den vláda
vydala nařízení na ochranu obyvatel
ČR. Sociální služby se musely také
zabezpečit, hlavně pobytové. Naše
služba v Bystřici nad Pernštejnem
nebyla výjimkou. Vymýšleli jsme
opatření, abychom ochránili především klienty, ale i nás, zaměstnance.
Přišel zákaz návštěv, což bylo pro
některé klienty velmi těžké. Pohyb
klientů a pracovníků se mezi domácnostmi také velice zreguloval.
Pracovníci všechna nařízení přijí-

mali velice kladně. Se ši m roušek
také nebyl problém, protože jsou
děvčata velice zručná. Patří jim za
to obrovské díky. Jsem velice hrdá
na to, že mám takový pracovní tým,
který táhne za jeden provaz a je velmi inicia vní. Nyní jsou již návštěvy
povolené, ale v omezené míře. Jsme
velice rádi, že se klien již s rodinami mohou vidět. Opravdu to všichni
zvládli na jedničku, i když to často
nebylo lehké. Klien odloučení od
rodiny velmi vnímají. Všem pracovníkům i klientům DOZP Bystřice nad
Pernštejnem patří obrovské DÍKY!
Alexandra Ostrá,
sociální pracovnice
a vedoucí domácnos

2

WZK:'Z 20 m ,
ĐĞŶĂϮϬϬ͘ϬϬϬ<ē

ǇƐƚƎŝĐĞŶĂĚWĞƌŶƓƚĞũŶĞŵ͕
ĂŚƌĂĚŶşƵůŝĐĞ͕ē͘Ğǀ͘ϯϳϯ
ǀēĞƚŶĢƉŽǌĞŵŬƵƉ͘ē͘ϱϬϭͬϰϳ
EĂďşǌşŵĞ Ŭ ƉƌŽĚĞũŝ ŐĂƌĄǎ ǀ ĂŚƌĂĚŶş ƵůŝĐŝ͘ 'ĂƌĄǎ
ƐƚŽũş ŶĂ ǀůĂƐƚŶşŵ ƉŽǌĞŵŬƵ͘ WĂƌŬŽǀĂĐş ŵşƐƚŽ ƉƌŽ
ũĞĚŶŽ ǀŽǌŝĚůŽ͘ Ž ŐĂƌĄǎĞ ũĞ ǌĂǀĞĚĞŶĄ ĞůĞŬƚƎŝŶĂ͕
ŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝĐĐĂŽĚϬϴͬϮϬϮϬ͘
WƌŽǀşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşǀŽůĞũƚĞ͗
DŽŶŝŬĂDĞũǌůşŬŽǀĄ͕ŵŽďŝůϲϬϮϲϭϯϰϵϰ

výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D
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.

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

6

český výrobek

5

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

3
2

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

4

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

1
7

www.vpo.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
hledají do stálého pracovního pomČru


SEČENÍ trávy,

tel.: 608 065 337

Ĝidiþe popeláĜského vozu
Požadujeme:
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny „C“, profesní prĤkaz,
- þasovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovČdný pĜístup k práci a samostatnost
- profesní životopis
Nabízíme:
- nadstandardní finanþní ohodnocení
- zamČstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zamČstnání pĜevážnČ v okolí BystĜice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobnČ na adrese K Ochozi 666, BystĜice n.P. telefonicky na tel.
566 551 500 (ing. Kekrt), pĜípadnČ mailem na kekrt@ts-bystrice.cz
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