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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

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

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

VÁŽÍME SI PRÁCE ZDRAVOTNÍKŮ
Jako řada dalších, hledáme i my 

v projektu MAP II ces  čky, jak být 
užiteční v této složité době, kdy ne-
fungují regulérně školy, natož pak 
projekty do škol. Letem frčí VÝZVY, 
a tak zkoušíme sílu médií. Vyzvali 
jsme dě   z MŠ, žáky ZŠ i studenty ze 
SŠ, aby potěšili obrázkem, fotkou či 
slovem zdravotníky z novoměstské 
nemocnice. 

Během několika dní jsme měli na 
stole přes 200 nádherných obrázků. 
Úžasné! Ve spolupráci s Městem 
Bystřice nad Pernštejnem jsme 
vytvořili malé balíčky s ovocem 
a sladkos   a prvních 100 balíčků 
jsme předali 21. 10. 2020 ředitelce 

nemocnice JUDr. Palečkové. Bylo to 
setkání velmi emo  vní, neobvyk-
lé, dojemné… setkání, na které se 
nezapomíná. Druhou část balíčků 
doručíme na bystřickou polikliniku 
a v listopadu ještě znovu do novo-
městské nemocnice. Pokud byste se 
chtěli zapojit i vy, kdo máte chuť a 
potřebu něco našim zdravotníkům 
vzkázat, můžete vhodit v obálce do 
schránky MěÚ v Bystřici nad Pern-
štejnem /s nápisem MAP/, anebo 
odeslat na e-mailovou adresu: stop.
covid@seznam.cz, máte na to ještě 
celý listopad. My pak vzkazy pře-
dáme na patřičná místa lékařům, 
sestřičkám, sanitářům, kuchařům, 

zkrátka těm, kteří se o ne-
mocné starají… 

Děkujeme všem, kdo 
se této akce účastníte, je 
to velmi milé a pozi  vní 
gesto. Na závěr si dovoluji 
citovat vzkaz pro některé-
ho zdravotníka z obrázku 
od malé dívenky. Do tří vět 
shrnula krásné poselství: 
„Ahoj tady Lili, pomáhejte 
těm, co jsou nemocní. Vy-
držte s těmi rouškami, já 
vím, že je to zlé, ale bude-
me to muset vydržet. Buď-
te na sebe hodní!“                                            

         J. Zelená

Ohlédnu   za dvojími volbami
Je to prá-

vě měsíc, 
kdy proběhly 
v naší zemi 
volby do kraj-
ských zastu-
pitelstev a v 
okrese Žďár 
nad Sázavou 

i do Senátu. /Výsledky jsou uveřej-
něny na jiném místě/. Nejprve mu-
sím poděkovat všem, kteří k volbám 
přišli a potom  těm, kteří mně dali 
velké množství preferenčních hlasů. 
Velice si toho vážím, ale je škoda, že 
jich nebylo v celém kraji o cca 100 
více, protože potom bych se mohl 
dostat na tře   místo a tedy do zastu-
pitelstva Kraje Vysočina. Z našeho 
regionu tam není ani jeden zastupi-
tel a to je špatná zpráva. Nechápu, 
proč se někdo nesnaží proniknout 
na volitelná místa. Krajské zastupi-
telstvo je velmi důležitý orgán pro 
život regionu. Vládne fi nancemi, do-

tačními  tuly, majetkem a dalšími 
pravomocemi. Je zřizovatelem zaří-
zení, které máme i v našem regionu. 
Pokud tam nemáme zastoupení, a 
je jedno z jakého uskupení, jsme tzv. 
na vedlejší koleji. Pro příště je třeba 
se zamyslet nad otázkou, jak mohu 
pomoci svému městu a regionu!

Volby do Senátu, horní komory 
PČR, dopadly, jak dopadly. Blaho-
přeji kolegovi Josefu Klementovi ze 
Žďáru, který ve druhém kole vyhrál 
tzv. o parník. Senát nemá přímý vliv 
na regiony a stát se jeho členem, je 
odměna za celoživotní dílo!

Když je po nějakých volbách, oka-
mžitě nastává čas před volbami dal-
šími. Za necelý rok si budeme vybí-
rat poslance do Poslanecké sněmov-
ny PČR. Pan premiér Babiš úspěšně 
zdecimoval svoje současné koaliční 
partnery /ČSSD a KSČM/. Svým po-
stojem si vytvořil blok opozice, která 
při současném rozložení sil pohodl-
ně vyšachuje ANO z celostátní poli-

 ky. Pan prezident se může snažit, 
jak chce. Přichází výměna generací 
a politických preferencí. Na tyto 
změny by měli reagovat i komunální 
politici našeho regionu. Proč by ne-
mohl být poslancem někdo z vás? 
Všichni říkají, jak se mají poli  ci dob-
ře, tak proč nekandidovat?

Tímto jsem se dostal k poli  ce 
celostátní. Ta bude fungovat s námi 
nebo bez nás a Praha je daleko. 
Daleko důležitější jsou volby ko-
munální, které se budou konat na 
podzim roku 2022. Ono se to zdá 
daleko, ale čas le  ! Připravte se vy 
mladí na převzetí odpovědnosti za 
město, které je naším společným 
domovem, aby se rozvíjelo k pro-

speritě tak, jako v minulých letech. 
Chtěl bych, aby to bylo místo, kde se 
dobře žije a  kam se všichni budeme 
rádi vracet.

Na závěr ještě něco k současné si-
tuaci. Kovid je i u nás. Bylo by bláho-
vé si myslet, že se Bystřicku vyhne. 
Je třeba dodržovat všechny pokyny 
dodržovat a pokorně je přijímat. 
Nechoďme nákaze vstříc! Frajeřina 
a neukázněnost není na místě. Vě-
řím, že vzájemnou pospolitos   a ro-
zumným přístupem vše zvládneme 
a ztráty budou minimální.

Do dalších dní vám přeji pevné 
zdraví, štěs   a vzájemnou ohledu-
plnost.

Karel Pačiska - starosta

Výsledky voleb v Bystřici

(Pokračování na str. 3)

Ve dnech 2. a 3. října proběhly volby do zastupitelstev krajů. Volební účast 
ve městě byla solidních 32,5 %. Nejúspěšnější stranou byla Česká strana so-
ciálně demokra  cká s 23,54 % hlasů. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2020

POZVÁNKA DO NITRA ŽĎÁRSKÝCH LESŮ
Jedenác  kilometrová trasa vás 

provede přírodou, historií i samot-
ným nitrem krajiny v okolí Žďáru 
nad Sázavou. Trasa vede přes vy-
hlídky a hluboké lesy, kolem balva-
nů a skal a i tajemného zatopeného 
lomu. Nenáročný výlet je určen pro 

Výsledky voleb v Bystřici
Starosta Karel Pačiska dostal zdaleka nejvíc přednostních hlasů, a to 261, 

přičemž hejtman měl „pouze“ 69 přednostních hlasů. Na druhé příčce se 
umís  lo ANO 2011 s 19,53 % hlasů, pomyslnou bronzovou příčku obsadila 
Česká pirátská strana v 13,26 % hlasů, bramborou pozici získala KDU-ČSL – 
8,63 % hlasů. Pě  procentní hranici překročili ještě Starostové pro Vysočinu 
– 7,03, ODS a Starostové pro občany – 6,98 %, Svoboda a přímá demokracie 
(SPD) – 5,85 a Komunis  cká strana Čecha Moravy – 5,42 %.

Ve stejné dny proběhlo i první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, 
ve kterém se utkalo celkem šest kandidátů. U nás ve městě byly výsledky 

(Pokračování ze str. 1)

Sledujte aktuální epidemiologickou situaci v ČR, od které se bude odvíjet konání akcí.

pěší, ale pro kočárky vhodný není. 
Začátek trasy je na vyhlídce U Sta-

rého dvora. Ta je dostupná ze Žďá-
ru nad Sázavou buď od Pilské nádr-
že po modré turis  cké značce, také 
z centra města úvozovou cestou 
sídlištěm Klafar, anebo po žluté 

značce z Hamrů nad Sázavou. 
Věděli jste, že Peperek a Rozš  pe-

nou skálu spojují pověs   o naštvaných 
čertech házejících kameny na zem? 
Na Peperku se prý rohatý nepohodl 
se zdejšími horníky kvůli stříbru. 

Prosíme, v lesích na Peperku a 

kolem Vápenice se chovejte  še a 
ohleduplně vůči přírodě i ostatním 
návštěvníkům. Pohybujte se zde 
pouze po značených trasách a ne-
vstupujte na neznačené skalky. 

Zdroj: www.korunavysociny.cz 
Foto: Lubomír Dajč

  3.10. Kristýna Dobiášová
 Jiří Němec
10.10. Veronika Kosařová
 Jakub Děda          
10.10. Eva Kaňková
 Jiří Mrkos

LISTOPAD 2020
Josef Stejskal 92 let 
Marie Varmužková 91 let
MUDr. Jitka Uhrová 89 let
Miloslav Matuška 88 let
Josefa Skalníková 87 let
Vladimír Čech 86 let
Marie Havířová 86 let
Marie Konečná 85 let
Stanislav Zemach 85 let
Marie Krásenská 85 let
Bohumil Stašil 80 let
Jan Kouřil 80 let
Marie Pospíšilová 75 let
Pavel Hlaváček 75 let
Nováková Marie 75 let
Zdeněk Pečinka 70 let
Oldřich Horák 70 let
Zdeňka Vejpustková 70 let
Ing. Jiří Liška 70 let

ZÁŘÍ 2020
  9.9. Michaela Dvořáková 41 let
11.9. Miroslav Matuška 81 let
21.9. Jaroslav Elčkner 83 let

naprosto opačné, než byl výsledek celého žďárského okresu. Při bystřické 
volební účas   31,51 % se do druhého kola probojoval Michal Šmarda za 
Sdružení ČSSD, Zelení a Budoucnost s 25,28 % hlasů (v Bystřici měl 35,93 % 
hlasů). První místo obsadil kandidát KDU-ČSL Josef Klement s 31,51 % hla-
sů (v Bystřici měl pouhých 19,11 % hlasů). O týden později proběhlo druhé 
kolo senátních voleb s bystřickou účas   14,77 % voličů, kdy zvítězil současný 
místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement s 59,81 % hlasů. V Bystřici 
samotné ovšem zvítězil Michal Šmarda s 52,51 % hlasů.

-red-

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem sděluje všem zájemcům o přednášky v rám-

ci programu U3V, že s ohledem na vyhlášený nouzový stav a další omezující opatření 
vyhlášená v souvislos   s bojem pro   koronavirové pandemii, se  nekonají  listopado-
vé  přednášky, a to přednáška dne 5. 11. 2020 na téma Léky a závislos    a přednáška 
dne 19. 11. 2020 na téma Malta – křišťálově čisté moře a historie na dosah ruky.

Rovněž tak se v listopadu nekoná  cyklus přednášek základní obsluhy PC a přednášky z cyklu muzikotera-
pie a arteterapie.                                                                                                                                            Eva Špatková
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VZPOMÍNKA

Takto vypadala Vírská přehrada zaplněná na 92 %, hladina dosahovala 
61 metrů, což je 49,12 mil. m3  vody. Do přepadu chybělo pouhých 1,96 
metrů. Fotografi e ze dne 18. 10. 2020.

Vírská přehrada je významná vodohospodářská stavba na řece Svrat-
ce. Výška její hráze přesahuje 70 metrů a je tak tře   nejvyšší v České 
republice (od základové spáry je to 76,5 m). Stavba tohoto monumentál-
ního vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Nádrž vznikla 
za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, ale její význam byl hned 
v počátcích provozu rozšířen o využi   pro vodárenské účely. Vodní dílo 
bylo koncipováno jako soubor na sebe navazujících staveb, které měly 
umožnit komplexní využi   vodního zdroje. Hlavním článkem souboru je 
betonová gravitační hráz výšky 66,2 m, její koruna je široká 9 m a dlouhá 
390 m. 

-red-

OKBH BYSTŘICE 
NAD PERNŠTEJNEM S.R.O.

LABORATOŘ nabízí pro veřejnost – samoplátce – širokou šká-
lu laboratorních vyšetření, které lze stanovit i bez doporučení 
a žádanky lékaře.

Např. vyšetření: 
š  tné žlázy, ledvin, zánětlivých faktorů, cholesterolu, prostaty, těho-
tenský test. Nově vyšetřujeme vitamín D, který je důležitý pro správ-
né fungování imunitního systému. Jeho dlouhodobý nedostatek je 
prokazatelně spojen s vyšší náchylnos   k akutním respiračním infek-
cím a chřipce.

Výsledky nedávných výzkumů také potvrzují, že vitamín D může 
pomáhat v boji s covid-19. 

Bližší informace: 

laborator@polby.cz, tel.: 566 688 210, mob.: 604 725 502

Dne 4. listopadu 2020 uplyne 
10 let, co nás navždy opus  l 

pan Stanislav BALÁŽ. 

U  chlo srdce, zůstal jen žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál. 

S láskou vzpomíná manželka a 
dě   s rodinami.

10. 11. uplyne 1 rok, co nás 
navždy opus  l náš drahý 

ta  nek, bratr, strýc, dědeček 
a pradědeček 

pan Eduard POPELKA.

Stále vzpomínají – sestra Anna 
a dcera Eva s rodinou.

Dne 2. listopadu 2020 
by se dožil 

80 let pan Josef BENO 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

S láskou vzpomíná manželka a 
dě   s rodinami. 

Dne 10. listopadu 2020 
uplyne 1 rok, kdy zemřel 

pan Milan SÝS. 

S úctou a láskou vzpomíná 
Helena.

vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

mzdová účetní - personalistka
Termín podání přihlášek do 20. 11. 2020

Nástup 1. 1. 2021 nebo dle dohody.

Více informací:
w w w . d o m o v m i t r o v. c z

Eva Poulová – personalistka

Telefon: 566 591 811 nebo 603 707 214
Email:mzdy@domovmitrov.cz

Do přepadu chybělo kousek

Foto: Michal Mašek

Foto: Michal Mašek
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POZNEJ BYSTŘICKO!

SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

O nás bez nás...  Znáte to? 

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí přátelé, níže podepsaní obyvatelé pečovatelského domu 

„Hotelovka” Bystřice nad Pernštejnem upřímně děkují kolek  vu charity 
BnP, zdravotnímu personálu VZP a současně i paní Daně Sedláčkové (Ptáč-
kové) za jejich laskavé a srdečné jednání, přístup, ochotu při významné po-
moci a nadstandardní péči. Umí poradit, povzbudit, všichni dělají svojí práci 
dobře, svědomitě a rádi. Zajišťují zapůjčení zdravotnických kompenzačních 
pomůcek k usnadnění péče a zvýšení pohodlí nemocného člověka. S tě-
mito lidmi máme možnost každodenně se setkávat a svým přístupem be-
zezbytku naplňují svůj deklarovaný závazek "naplňovat potřeby seniorů". 
V neposlední řadě též patří velké poděkování Městskému úřadu Bystřice 
n. P., který toto zařízení pro seniory vybudoval.

Je to velký výčet díků, ale všichni si to bezesporu zaslouží, neboť svojí 
účas   dokazují, že nejsou lhostejní k pomoci a řešení problémů druhých a 
 m umožňují nám, nemocným, důstojné ži  .

Za osobní, lidský, ochotný a profesionální přístup, rady a pomoc velké 
DĚKUJEME.

Za obyvatele a ostatní seniory 
manželé Voj  škovi a Zdeňka Hřebíčková

Dne 12. října 2020 uplynulo 
10 let, co nás navždy opus  l 

náš milovaný manžel, ta  nek, 
dědeček a pradědeček 
pan Vladimír PILÁT 

z Býšovce. 

Vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

VZPOMÍNKA

Já bohužel ano a nechci, aby se to 
stávalo ostatním. Nemůžu se potkat 
se všemi pěstouny, ale pozvala jsem 
k oválnému stolu jejich zastupující 
organizace. Ve sněmovně to  ž čeká 
na první čtení novela zákona, která se 
jich týká, a proto bychom měli spo-
lupracovat. I když je v novele mnoho 
pozi  vních změn — třeba navýšená 
odměna pro dlouhodobé pěstouny s 
více dětmi v péči nebo s dětmi s han-
dicapem, vyšší příspěvek pro dětská 
krizová centra, lepší podpora mladých 
dospělých po ukončení ústavní nebo 
pěstounské péče a další — přece 
jenom potřebuje ještě vytunit. Na 
MPSV na tom pracujeme a děkuji zá-
stupcům pěstounských rodin, že nám 
pomáhají. 

Pěstouni dávají lásku dětem, kte-
rým osud nepřál. Tím nejlepším mož-
ným způsobem jim nahrazují rodinu. 
A rodina je nejvíc. Nezapomínejme 
na to. 

Jana Maláčová, Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí, Asociace náhrad-
ních rodin České republiky, Asociace 
Dítě a Rodina, z.s., SOS dětské vesnič-
ky, Dobrá rodina o.p.s.

Toto a mnohé napsala nejen paní 
Jana Maláčová, ministryně MPSV.

Ač se to nezdá a mnoho z vás vidí, 
že pěstoun je ten, co jen sedí doma, nic 
nedělá a má velké peníze, tak opravdu 
neví, o čem mluví a mě osobně to mrzí.

Ano „o nás bez nás”… jsem paní Ma-
láčové řekla a i jejím předchůdcům od 
roku 2009. Protože, kde jsou pravdivé 
informace? Jedině z praxe, které našim 
zákonodárcům pravidelně posíláme, 
nebo i osobně jezdíme na konference 
a diskutujeme, protože hledáme ta 
nejlepší řešení, jak vše udělat jinak 
a lépe. Sociálně právní ochrana dě   je 
pro nás pěstouny na prvním místě a 
pečovat o dítě, které je bez rodiny a v 
ústavní péči, je naší prioritou, aby vy-
růstalo v rodině. Pěstounů je bohužel 
pořád málo. Žadatelů o tuto profesi 
také. Bohužel dě   v ústavní péči při-
bývá, obzvláště v dnešní nelehké době 
s pandemií Covid-19. S manželem 
se v oblas   NRP - náhradní rodinné 
péče pohybujeme už 19 let. Počínaje 
adopcí a i nyní pořád v pozici pěstou-
nů. Dě   už máme velké a rozhodli 
jsme se, asi už naposled, jít do toho 

zas. Jsme opět žadatelé o dlouhodo-
bou pěstounskou péči. Máme zde i 
možnos   pěstounské péče na dobu 
přechodnou, kde se pěstouni starají o 
dítě rok, a to do doby, než je dítě   na-
lezena nová rodina. Rodina adop  vní, 
dlouhodobá pěstounská péče, anebo 
se dítě vrací zpět do biologické rodi-
ny. Pěstounská péče je rodinná péče 
a každé dítě má právo na milující rodi-
nu a lásku.

Staň se i Ty pěstounem. Ne-
víš jak na to? Stačí zajít na OSPOD, 
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, 
3. patro a zaklepat na dveře.

M. Dědová, předseda 
Asociace náhradních rodin ČR

A máme tu další fotografi i z Bystřicka, 
která vás jistě zaujme. Pokusíte se opět 
uhádnout, o které místo se jedná? Správ-
né odpovědi posílejte na: info@bystrice-
np.cz pod názvem POZNEJ BYSTŘICKO! 
Koncem každého měsíce vylosujeme 
jednoho šťastlivce, který obdrží volné 
vstupenky či zajímavé propagační před-
měty. Odpovědi na tuto fotografi i zasílej-
te opět do 15. 11. 2020.

Výhercem z minulého čísla se stala paní 
Pavla Havlíčková, která byla vylosována ze 
20   správných odpovědí. Jednalo se tedy 
o letecký pohled na trampolíny v areálu 
centrálního dětského hřiště. Gratulujeme!

Také děkujeme všem, kteří zaslali 
správnou odpověď a soutěží s námi již 
pravidelně.                                                        -bv-
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RŮZNÉ

14. ROČNÍK     
VODOMILA

VODOMIL 2020 Filmová místa - 6

SKAUTING V BYSTŘICI SLAVÍ 90 LET ČINNOSTI
Na podzim 

roku 1929 se 
parta kama-
rádů z ulice 
Malá branka 
rozhodla žít 
podle příručky 

Základy Junáctví, kterou napsal za-
kladatel českého skau  ngu Antonín 
Benjamín Svojsík již v roce 1912. 

A protože se chlapcům vedeným 
Josefem Tulisem program zalíbil, 
vznikl tak v roce 1930 v Bystřici prv-
ní registrovaný skautský oddíl. Letos 
tak slavíme 90 let skau  ngu v na-
šem městě. Chtěli jsme při té příleži-
tos   udělat krásnou výstavu a uspo-
řádat Skautský country bál. Bohužel 
aktuální situace to neumožňuje, 
a proto vám alespoň přinášíme krát-
ké resumé nejdůležitějších milníků 
bystřického skau  ngu.

1932  – skau   svépomocí posta-
vili srub Pod horou za materiálního 
přispění města Bystřice a tehdejších 
špiček místní aristokracie, konkrét-
ně hraběte Mitrovského a baronky 
Loly Nádherné. Již v té době byli 
skau   velmi váženými a oblíbenými 
díky jejich pomoci veřejnos   a vý-
chově dě   a mládeže.

1940   – rozhodnu  m K. H. Fran-
ka z 28. října byl skau  ng poprvé 
zakázán a majetek zabaven. Totalita 
vylučuje skau  ng, skau  ng vylu-
čuje totalitu. Bystřič   skau   beze 
zbytku plnili skautský slib a chránili 
svoji vlast v různých koutech Evropy. 
Bratr Jan Pavlásek – Song se účastnil 
Pražského povstání a osvobozování 
Prahy.

1946    – byl vůdcem střediska Ja-
roslavem Suchým a za velké pozor-
nos   bystřických obyvatel odhalen 
pomník Pod horou, věnovaný skau-
tům padlým v druhé světové válce. 
Navždy si tak zde budeme připo-
mínat jména Rudolfa Vaška, Josefa 
Svobody, Fran  ška Tulise a Fran  ška 
Vrbky, kteří položili svůj život na ol-

tář svobody. Na pomník se ve veřej-
né sbírce vybralo na tehdejší pomě-
ry vysokých 31.630 Kč. 

1950   – skau  ng je podruhé, ten-
tokrát komunisty, zakázán a majetek 
opět zabaven. Skau   jsou pronásle-
dování a posíláni, včetně vůdce stře-
diska Jaroslava Suchého, do táborů 
nucených prací. Skau  ng se tak opět 
dostal do ilegality, ovšem skau   jsou 
nezdolní.

1968  – Pražské jaro se pozi  vně 
odrazilo i ve znovuobnovení skaut-
ské činnos  , která probíhala pře-
devším v okolí bystřického statku 
ve Valše, který skau   kompletně 
zrekonstruovali. Vůdcem střediska 
se stává člen oddílu Jaroslava Fogla-
ra a vážený veterinář Jan Pavlásek.  
U základní školy TGM skau   a skaut-
ky zasadili k výročí založení Česko-
slovenské republiky památnou Lípu 
svobody.

1970   – následkem okupace Čes-
koslovenska ze strany Sovětského 
svazu a s příchodem normalizace 
došlo opět k zákazu skau  ngu. Skau-
  jako obránci svobody a demokra-

cie byli trnem v oku komunistům. 
Schází se tak opět ilegálně na dnes 
již legendárních místech Sluneční a 
Medvědí skály, kde lze dodnes najít 
skautskou symboliku.

1989  – sametová revoluce z lis-
topadu roku 1989 otevřela cestu 
k demokracii, svobodě a skautským 
ideálům, které byly po celou dobu 
totality tvrdě umlčovány. Začínalo 
se opět od nuly, ale nadšení dě   a 
mládeže, kteří skau  ng znali maxi-
málně z vyprávění, bylo obrovské. 
Vůdcem střediska byl zvolen Pavel 
Filip -  Bobr a do vedení jednotlivých 
oddílů se zapojili skau   a skautky, 
kteří zažili krátké obnovení v roce 
1968.

1992   – se koná Tábor přátelství 
na Pikárci, jehož se účastní i početná 
skupina skautů a skautek z němec-
kého města Lübeck, s nimiž navá-

zali kontakt Lubomír Gável -  Široko 
a Jana Kosová -  Kosatka. Středisko 
získává svůj název KLEN, dle velmi 
rozšířeného stromu v Bystřici a s 
písmeny značícími K – kamarádství, 
L – láska, E – elán, N – nezdolnost, 
symbolizujícími podstatu skau  ngu. 
Na Vánoce bystřič   skau   rozdávají 
spoluobčanům Betlémské světlo, 
které se stalo velmi rychle oblíbe-
nou vánoční tradicí.

1999  – budujeme naše nové tá-
bořiště na Vojtěchově v malebné 
krajině CHKO Žďárské vrchy. Všichni 
vedoucí, především pak Václav Vin-
kler - Jestřáb, Jiří Vinkler -  Jeff , René 
Filip - Joe, Lubomír Hnát -  Uďa a Pa-
vel Filip -  Bobr se zasloužili o vlast-
noruční vybudování dřevěné chaty 
– Bobrovny. Získáváme tak konečně 
stabilní zázemí pro letní tábory a 
základnu pro pořádání velkých akcí, 
jakými jsou skautské závody.

2012  – slavíme 100 let českého 
skau  ngu a účastníme se velkole-
pých oslav v Praze, kde je připraven 
bohatý doprovodný program. Naše 
středisko si vybralo reprezentovat 
skauty z Dánska a kromě připrave-
ného programu máme tu čest při-
pnout dánský šátek na velký světový 
skautský šátek, visící na Staroměst-
ském náměs  .

2018   – naše středisko získává 
ocenění Nositel tradic Bystřicka a 
náš nejstarší člen Jan Pavlásek se 
stává Osobnos   Bystřicka. Díky vý-
razné pomoci naší členky Lenky 
Macháčkové se uskutečnil benefi ční 
koncert Rock for Skaut, jehož výtě-
žek ve výši 85.500 Kč půjde na stav-
bu nové skautské klubovny. 28.10. 
pak u srubu Pod horou zasazujeme 
k výročí 100 let republiky Lípu svo-
body, po vzoru našich bratrů a ses-
ter z roku 1968.

Vážení rodiče, kamarádi, bratři 
a sestry. Za 90 let činnos   prošly 
bystřickým skautským střediskem 
stovky členů, kteří se výrazným 
způsobem podíleli na utváření spo-
lečenského života v Bystřici. Pomá-
hali jsme při živelných katastrofách, 
podílíme se na charita  vní činnos  , 
snažíme se vychovávat a vzdělávat 
naše členy, aby byli prospěšnými 
společnos  , která nyní v mnoha 
ohledech strádá.  Věřím, že skau  ng 
si zaslouží vaši pozornost a důvěru. 
Budeme se snažit ji nezklamat a tě-
šíme se, že budeme i nadále naplňo-
vat rados   z programu kluky a holky 
z Bystřice i širokého okolí.

 Se skautským pozdravem Luboš 
Gável -  Upír

14. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem doputoval do konce. Letošním pod  tulem byla fi lmová místa Koruny Vysočiny, která upoutala 
fi lmaře od nás i ze zahraničí. Soutěz skončila 31. 10. (razítkování legi  mací) a do 27. 11. 2020 máte čas doručit svoji legi  maci na adresu Turis  ckého in-
formačního centra v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 1. V případě, že vyplníte minimálně 8 rubrik s razítky a správnými odpověďmi, obdržíte 
1 vstupenku do Centra Eden v Bystřici n. P. na rok 2021, za 9 rubrik se správnými odpověďmi obdržíte 1 VIP vstupenku do zábavního areálu Šiklův mlýn na 
rok 2021 a za 10 rubrik se správnou odpovědí postupuje do slosování o 13 hodnotných cen:

• Jízdní kolo v hodnotě 10 000 Kč věnuje Město Bystřice n. P.
• Dárkový poukaz pro 4 osoby na atrakce + vstup do zábavního areálu Šik-

lův mlýn a strašidelného zámku Draxmoor v hodnotě 2 000 Kč (platnost 
na sezónu 2021)

• Poukaz na občerstvení ve výši 1 000 Kč v Penzionu Selský dvůr Daňko-
vice

• Poukaz na občerstvení ve výši 1 000 Kč v Pohos  nství Sedláček v 
Doubravníku

• 2 vouchery na celoroční vstup do Centra Eden pro rok 2021

• Areál sportu a kultury Bystřice n. P. – 10x vstup do bazénu/posilovny
• 2 vstupenky na divadelní představení v Kulturním domě v Bystřici (hod-

nota 700 Kč)
• Poukaz na 2 nohavice štrúdlu v Cukrárně Milena Nedvědice
• Dvě hodnotné knihy o Tišnově od města Tišnov
• Hodnotná publikace „Městys Jimramov v proměnách času“
• Dárkový balíček s upomínkovými předměty města Žďár nad Sázavou
• Dárkový balíček s upomínkovými předměty města Bystré

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situaci v ČR jsme nuceni přímé losování výherců zrušit. Ze všech správných a zkontrolovaných legi  mací tedy vy-
bere Kulturní komise města Bystřice n. P. 10 výherců, které budeme samozřejmě kontaktovat přes e-mail a zveřejníme je také v lednovém vydání novin.

-bv-



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       7. strana

INZERCE

Využijte limitovanou nabídku pro modely Vitara a S-Cross 
a získejte nyní zdarma:

Suzuki slaví 100 let.  
Slavte s námi!

– palivo v hodnotě 10 000 Kč
– sadu zimních kol 
– první servisní prohlídku 

– pětiletou záruku
– sadu povinné výbavy
– Suzuki financování s úrokem již od 3,99 %

www.suzuki.cz    facebook.com/suzukimotorczech    Instagram.com/suzuki_czech

Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet HYBRID: emise CO2 104–106 g/km (NEDC), kombinovaná spotřeba 4,6–4,6 l/100 km. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet HYBRID: emise CO2 104–105 g/km (NEDC), kombinovaná 
spotřeba 4,6–4,6 l/100 km. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Reprezentativní příklad financování – spotřebitelský úvěr: pořizovací cena vozidla (PC) 469 900 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 30 % z PC (140 970 Kč), celková výše spotřebitelského úvěru 328 930 Kč, poplatek 
za uzavření smlouvy 0 Kč, doba trvání smlouvy 60 měsíců, výpůjční úroková sazba 4,9360 %, RPSN 5,0492 %, měsíční splátka úvěru 6 197,67 Kč, celková částka splatná spotřebitelem 371 860,28 Kč. Nejedná 
se o návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatelem vázaného spotřebitelského úvěru je ČSOB Leasing, a. s.

Nabídka platí do vyčerpání zásob a vztahuje se na vozy předané kupujícímu nejpozději do 15. 12. 2020.

AUTO Pečinka, s.r.o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz



8. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činnos  

Chybí Vám kvalifi kace? Potřebujete dosáhnout 
na dotace? Vzdělávejte se!

Vyšší odborná škola a Střední od-
borná škola zemědělsko-technická 
Bystřice nad Pernštejnem připravu-
je podobně jako v minulých letech 
další běh Kurzu pro výkon obecných 
zemědělských činnos  .  Tento vzdě-
lávací program v celkové délce 300 
hodin, z toho 190 hodin prezenční-
ho studia, vám poskytne minimální 
zemědělskou kvalifi kaci – základní 
předpoklad pro získávání evrop-

ských dotací v oblas   zemědělského 
podnikání. Zahájení kurzu je pláno-
váno na prosinec 2020, ukončení 
obhajobou v dubnu 2021.

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. 
Ivo Solaře, tel.: 566 686 404, mo-
bil: 737 947 480, e-mail: solar.ivo@
seznam.cz, nebo na sekretariátu 
školy, tel.: 566 686 401, e-mail: 
info@szesby.cz.
Bližší informace na www.szesby.cz.

Jízda zručnos   traktorem s vlečkou 
plně v rukou studentů 

VOŠ a SOŠ Bystřice

Nabídka oborů ke studiu 
na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem se opět 

rozšiřuje, představíme na 

Podzimní měsíce jsou pro střední 
školy vždy důležité k tomu, aby oslo-
vily co možná nejvíce svých poten-
ciálních budoucích žáků a nabídly 
jim možnos   budoucího vzdělávání. 
Nejinak tomu bývá i na VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem. Epide-
miologická situace nám však letošní 
plány hodně komplikuje, a proto ne-
zbývá, než využívat jiné cesty propa-
gace námi nabízených oborů studia 
na naší škole.

Pro příš   rok jsme připravili mezi 
naše tradiční učňovské obory i no-
vinku, která bude lákat nejenom 
kluky ke studiu, ale věříme, že i děv-
čata by mohla nalézt v tomto zají-
mavém oboru uplatnění.

Od školního roku 2021/2022 to  ž 
u nás budete mít možnost studo-
vat specializovaný obor Mechanik 
opravář motorových vozidel – ŘI-
DIČ PROFESIONÁL. V tomto oboru 
budete mít možnost získat ZDARMA 
řidičáky na osobní a nákladní auto 
za velice výhodných podmínek a to 
i na přívěsy a návěsy dříve než kdo-
koliv jiný, naučíte se zacházet v mo-

derními navigačními systémy, zvlád-
nete základní opravy motorových 
vozidel. Po vystudování učebního 
oboru se budete orientovat v před-
pisech a v logis  ce přepravy a do-
pravy. Najdete uplatnění jako řidič 
autobusu nebo nákladního automo-
bilu k dopravě a přepravě různých 
druhů nákladu.

Jako bonus během studia získáte 
i tolik potřebné PROFESNÍ OSVĚD-
ČENÍ řidiče profesionála, bez které-
ho na silnici jako profi  řidič nesmíš!

Záš  tu a spolupráci v tomto obo-
ru pro naši školu přislíbili a převez-
mou největší dopravci v blízkém 
okolí – fi rmy ZDAR Žďár nad Sázavou 
a BODOS CZECHIA Boskovice.

A jestli chcete více informací 
a podrobně se na naši novinku ze-
ptat, zveme vás na Velký DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční 
14. 11. 2020 od 8:00 v areálu naší 
školy. Pokud by tomu situace nebyla 
nakloněna, připravíme Den otevře-
ných dveří v náhradních termínech, 
o kterých vás budeme předem 
informovat.

Úspěch na krajském kole střed-
ních škol jízdy zručnos   traktorem 
s vlečkou zaznamenali naši studen   
v Tišnově. Naši maturan   pod vede-
ním Mgr. Bře  slava Karpíška před-
vedli své dovednos   a v konkurenci 
dalších studentů odborných škol do-
kázali, že jezdit s traktorem v Bystřici 
umíme!

V kategorii dívek skončila Hana 
Rašovská na 1. místě.

V kategorii chlapců se Ondřej 
Ťupa a Marek Jež umís  li na skvě-
lém 2. a 3. místě.

Obsadili jsme tedy všechna umís-
tění na stupních vítězů a kvalifi kovali 
se do celostátního fi nále.

Společně musíme doufat, že nám 
současná situace umožní zase brzy 
chodit do školy a učit se novým 
dovednostem, které v životě uplat-
níme.

VELKÉM DNU 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ



EXKURZE DO SKLÁRNY
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„Dě   do bruslí“

Evropský den jazyků na ZŠ TGM
aneb cestujeme po Evropě 

Naše škola ZŠ Nádražní 615 se 
zapojila do projektu Dě   do bruslí, 
který vznikl pod záš  tou Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky. Jedná se o výuku 
ledního bruslení pro dě   předškolní-
ho věku a žáky 1. stupně základních 
škol. Účast v projektu je dobrovolná 
a na naší škole se do něj zapojili žáci 
prvních a druhých tříd. Rodiče hradí 
cenu kurzu (5 lekcí) a zřizovatel ško-
ly, tedy Město Bystřice n. P., náklady 
na pronájem ledové plochy, za což 
 mto děkujeme.

Výuka bruslení probíhá pod vede-

ním profesionálních trenérů. Projekt 
je velmi dobře metodicky a odborně 
připraven, kdy kromě základních do-
vednos   na bruslích se klade důraz 
na rozvíjení všestranné pohybové 
ak  vity zábavnou formou. Naše 
dě   si hravé bruslení velmi užíva-
jí a my jsme rády, že jsme jim tuto 
příležitost mohly poskytnout, neboť 
rozvoj sportovních dovednos   před-
stavuje hodnotu, ze které budou 
čerpat po celý život. 

M. Klečková a P. Tomášková 
ZŠ Nádražní 615

Páteční ráno bylo za okny poně-
kud ponuré. I přes nepřízeň počasí 
jsme se rozhodli podniknout ne-
tradiční výlet. A nejen tak ledajaký. 
V rámci oslavy Evropského dne jazy-
ků jsme zatoužili procestovat téměř 
celou Evropu. Díky projektu se žáci 
dozvěděli o současném dění, ale 
neunikly jim ani významné historic-
ké událos  . Na své si přišli milovníci 
hudby, pohádek i přírody. 

Prvňáčci šli v tento den do školy 
jistě plni očekávání, protože se za-
pojili do prvního většího společné-
ho projektu. Ze tříd bylo slyšet cizo-
jazyčné pozdravy a dě   se na chvíli 
alespoň pomyslně ocitly v zemi své-
ho spolužáka, ve Francii. Výsledkem 
jejich pracného dopoledne byl i po-
stavený Happy house, díky kterému 
se dě   naučily spoustu nových ang-
lických slovíček. Našim nejmenším 
ochotně pomáhali i žáci devátého 
ročníku, kteří pro ně vyráběli výuko-
vé materiály. 

Pracovní atmosféra však pano-
vala i v ostatních třídách. Dě   po-
znávaly Itálii, státy Evropské unie, 
ale podrobně se seznámily také 
například se státními symboly Čes-
ké republiky. Žáci pátého ročníku 
však zatoužili vycestovat ještě dál, 
do míst člověkem neobjevených a 
v rámci povídání si o Rusku putovali 
po stopách Gagarina do vesmíru. Na 
dalekou cestu zpět do minulos   se 
vydali i osmáci a procestovali Evropu 
křížem krážem s J. A. Komenským. 
Nad šálkem pravého anglického 
čaje dě   do sebe nasály evropskou 
atmosféru opravdu plnými doušky. 
V závěru projektového dopoledne 
se žáci mohli pochlubit krásnými 
zajímavými plakáty, Babylonskou 
věží, mapou evropských živočichů 
nebo nápaditým dráčkem Koviďáč-
kem, který měl za úkol doručit dopis 
dětem do různých zemí.

K. Dvořáková, ZŠ TGM

V rámci projektu Evropské unie 
Šablony II jsme vyjeli na projektový 
den mimo školu do sklárny v Karlo-
vě u Žďáru nad Sázavou. Z prvního 
stupně se zapojily tři třídy – 2. A, 2. 
B a 5. B. 

A jak se dětem výlet za poznáním 
líbil? To vys  huje malá ukázka ze slo-
hové práce dvou žákyň 5.B, Alžběty 
Špačkové a Veroniky Klusákové:

„Exkurze ve sklárně 
byla fantas  cká. 1. 10. 
jsme jeli autobusem do 
Karlova. Nečekala jsem, 
že to tam bude tak vel-
ké. No… vlastně to bylo 
obrovské. Zaujala nás 
krásná galerie – pod-
niková prodejna - se 
zvláštními skleněnými 
exponáty. Byly tam vy-
stavené vázy, skleničky, 
misky, drahé dekorace a 
ty barvy! Nejdražší sklo 
bylo za 350 000 Kč.

Poté nás paní Svobo-
dová (manželka majitele 
sklárny) dovedla přímo 
do výrobny na ukázku 
sklářského řemesla. Se-
známili jsme se s nároč-
nou prací mistrů sklářů. 
Dávali nám hádanky a 
rozdávali drobné dárky. 
Věděli jste, že se sklo 
taví při 12000C? A to 

jsme ještě netušili, že si vyzkoušíme 
i oblíbené malování na sklo. Malo-
vané dekorace jsme si mohli odnést 
a získat tak originální památku na 
návštěvu sklárny. Moc, opravdu 
moc, se nám tam líbilo, možná se 
stanu sklářkou...“

Za vyučující Svatava Solařová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Podzim v naší školní družině
V sychravém větru už to zebe, su-

chého, barevného lis   plný kout…
Tak jako podzim hýří barvami, 

tak i práce dě   ve školní družině 
září barevnos   a nápaditos  . Dě   si 
vyzkoušely různé výtvarné techniky. 
Vyráběly zvířátka z brambor, zava-
řovaly ovoce 
do sklenic, ma-
lovaly barevné 
stromy, o  sko-
valy listy a na 
papíře se jim 
proháněli papí-
roví draci. Pod-
zim v našich 
družinách patří 
i zvířátkům, o 
kterých se do-
zvídaly plno 
z a j í m a v ý c h 
věcí, opakovaly 
jejich názvy v 
anglič  ně a vy-
plňovaly různé 
kvízy. Také jsme 
pokračovali v 
projektu „Kniha 
je můj kama-
rád”, protože 
čtení a poslech 
s porozuměním 
je pro rozvoj 
dítěte velmi 
důležitý. Práce 

se jako každý rok krásně rozjela a 
dě   byly v družinách šťastné, bohu-
žel naše snažení přerušil virus, tak 
doufejme, že ještě nějaké podzimní 
téma s  hneme.

Vychovatelky ŠD při ZŠ TGM
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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

Pravá strana náměs  . Od kostela sv. Vavřince nahoru vidíme starou rad-
nici a měšťanské domy; č. p. 2 (dům Vlachovský) nevidíme – je prohnutý jako 
luk, č. p. 3 (dům Šabartovský), č. p. 4 (dům Pičínovský), č. p. 5 (dům Jakuba 
Zlatkovskýho), č. p. 6 (dům Jana Kabelky) a č. p. 7 (dům Matěje Lužického). 
Fotografie je z roku 1900.

Pohled na pravou stranu náměs   od bývalého hos  nce pana Čermáka. 
Domy č. p. 7, 6 a 4 jsou přestavěny v polovině 80. let XX. stole  . Nepomohla 
jim ani památková ochrana!

O ERBU PÁNŮ Z PERNŠTEJNA
Erb pánů z Pernštejna byl nadán za válečných králů moravských. O tom se 

v kronice polské tato zmínka činí. 
Byl muž jeden jménem Věnava, jenž bydlení své měl v krajině moravské 

mezi velikými horami. Býval sobě živnos   pálením uhlí, maje chaloupku 
svou na vysoké hoře postavenou, v kteréž chléb i jiné potřeby sobě choval. 
Když pak živnos   své si hleděl a zřídka doma býval, naučil se do té chaloupky 
zubr chodi  , jenž chléb a cokoli jiného v ní dostal, to všechno sžíral. 

Když se o tom škůdci dověděl Věnava, myslil na to, jak by mohl toho zubra 
zabí  . Až jednoho času, když si něco před chaloupkou opravoval, zubr do ní 
zezadu vešel. Když to Věnava spatřil, ponenáhlu se k němu přiloudil. Zubr, 
ucí  v ho, chtěl z boudy vyskoči  , ale on doskočil k němu, za rohy jej uchy  l, 
utrhnul proutek mladý a skrze chřípě zubrovi prostrčil. Upletl houžev a vedl 
zubra podle sebe od toho místa, veliké tři míle, až do města Brna, když na 
ten čas král byl se svým dvorem. 

Král vida v tom muži takovou sílu, zeptal se ho, čeho by žádal za ten dar, 
který mu přivedl. Věnava odpověděl, že nic víc nechce, toliko svobodu, aby 
měl na těch horách, aby bez překážky mohl uhlí páli  . 

Poznávaje král, že více zaslouží, tou vší krajinou mezi těmi horami ho na 
věčnost obdaroval. Což on s vděčnos   přijal a mužnost svou prokázal, levou 
rukou drže zubra za houžev, pravou tesáček, který při sobě nosil, dobyl a 
jednou ranou zubrovi hlavu sťal. Vida to král, divil se jeho síle a na věčné časy 
jemu i potomků jeho za erb daroval a nosi   přikázal hlavu zubří černou ve 
zlatém poli a v chřípích jeho houžev.

To všechno potvrzuje starodávná pověst mezi lidmi té krajiny, že ten Věna-
va měl syna jménem Prštana, a jsa sám v letech starých synu svému na pa-
mátku na tom místě, kde prve měl svou chaloupku, dvůr dřevěný vystavěl. 

Nazval jej od jeho jména Prštan a ten okršlek mnohými vesnicemi a městeč-
ky osadil, a veliké roje včel rozmnožil. Když pak syn jeho dorostl a síly nabyl, 
dal ho ke dvoru královskému, sám pak na hospodářství dohlížel. 

Bartoloměj Paprocký z Hlohol
 

U NOVÉ BOUDY
Tento název je na mapách a dosud se tak říká v lese za Lískem dříve Lho-

tou. Když prý přišli „Prajzi“ a podle svým map „Novou boudu“ hledali, nena-
šel se již pamětník, který by ji pamatoval. Zde prý na stromě býval obrázek 
svaté Anny a na její svátek sem přijížděla vrchnost ze zámku v Rožínce a na 
upraveném „sóle“ tančívali až do rána.  Byly zde do nedávna sklepy, které se 
před  m naplnily jídlem a pi  m. Protože všude je většinou jen les, byly tu 
i roboty lesní. Sedláci vozili dřevo i dřevěné uhlí do Štěpánova a chalupníci 
pracovali v lese. Káceli ale i sekali dřevo na panské stavby, dělali koryta pro 
ovce a dobytek, žebříky, připravovali dřevo i na vozy a podobně. Považovali 
se za tesaře, i když se to učili jen syn od otce. 

Na den sv. Anny při panských radovánkách to musili všichni  to „tesaři“ 
pěkně oblečení se sekerami přes ramena čekat na Lísku, kde po přivítání 
vrchnos   tuto doprovázeli až na „Sólo“ a byli zde s nimi až do rána. V průvo-
du šli vedle kočárů jako stráž a to po cestě, které se dosud říká „Myslivecká“,  
na které se řadí myslivci při honech. Důvod, proč se musili povinně zúčastnit 
radovánek, je jistě několikerý. Měli být na očích, poněvadž by se jim nejlé-
pe pytlačilo, když by lesní personál byl na radovánkách a nakonec by byli 
skutečně jakousi ochranou před nějakým přepadem a sami stejně neměli 
velkou důvěru vrchnos  . Zrušením roboty přestala i tato jakási „čestná“ po-
vinnost.
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

17. LISTOPAD  DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Na počátku všeho bylo násilné 

potlačení demonstrace u příležitos-
  21. výročí vzniku samostatného 

Československa. Tato demonstrace 
se konala v tehdejším Protektorátu 
Čechy a Morava v Praze na Václav-
ském náměs   28. října 1939. Pořád-
kové síly i jednotky SS zasahovaly 
dos   nelítostně. Při jedné z potyček 
byl zraněn i student medicíny Jan 
Opletal, který 11. listopadu na ná-
sledky zranění zemřel. Jeho pohřbu 
na pražském Albertově se zúčastnily 
 síce lidí, především studentů. Ten-

to projev protestu pro   okupaci měl 
však tragické následky. V noci z 16. 
na 17. listopad došlo k rozsáhlému 
zatýkání studentů na vysokoškol-
ských kolejích v Praze, Brně a Pří-
brami a následné deportaci do kon-
centračního tábora Sachsenhausen. 
Devět představitelů studentských 
organizací bylo zastřeleno a došlo 
k uzavření českých vysokých škol na 
dobu tří let. Dva roky po této udá-
los   byl 17. listopad vyhlášen v Lon-
dýně na zasedání Mezinárodní stu-

dentské rady Mezinárodním dnem 
studentstva.

Tento krátký pohled do historie 
nám pomůže přenést se do roku 
1989, kdy se opět studen   chopili 
inicia  vy a rozhodli se pootočit „ko-
lem dějin“. Tentokrát však zcela zá-
sadně. Na 17. listopad 1989 byla na-
plánována vzpomínková akce k pa-
desátému výročí uzavření českých 
vysokých škol. Akce se měla odehrát 
opět na pražském Albertově a být 
tak připomínkou pohřbu Jana Ople-
tala. Po skončení povolené ofi ciální 
čás   programu se značná část účast-
níků vydala na Václavské náměs   
s cílem vyjádřit svoji nespokojenost 
se současnou společenskou situací 
a narůstající touhu po změně. Na 
Národní třídě byl průvod zastaven a 
brutálně rozehnán. Událos   nabra-
ly nečekaně rychlý spád . Studen   
společně s herci pražských divadel 
vstoupili do stávky a podíleli se na 
organizaci každodenních protestů 
na Václavském náměs  . Vzniklo tzv. 
Občanské fórum jako mluvčí česko-

slovenské veřejnos  . 24. listopadu 
odstoupilo vedení KSČ a ke generál-
ní stávce, která byla svolána na 27. 
listopad, se připojila široká veřej-
nost. Došlo k nenásilnému svržení 
poli  cké reprezentace a pro celý 
tento akt se vžil název „Sametová 
revoluce“. K jejímu završení došlo 
29. prosince 1989, kdy byl neformál-
ní vůdce opozice Václav Havel zvo-
len československým prezidentem.

Naše země se ocitla na prahu své 
novodobé historie. Svoboda v roz-
hodování vedla k tomu, že po téměř 
75 letech došlo k zániku společného 
státu Čechů a Slováků a oba náro-
dy se vydaly samostatnou cestou. 
17. listopad si připomínáme jako 
Den boje za svobodu a demokra-
cii. Studen   zasáhli opakovaně do 
naší moderní historie a jejich přínos 
byl neoddiskutovatelný. Nabízí se 
otázka, jaký je současný student? 
Je schopen podobných činů? A je 
vůbec nutné srovnávat ho v kon-
textu těchto událos  ? Netroufnu si 
hovořit za celý školský systém, ale 

dovolím si vyjádřit svůj názor, který 
vychází i z každodenní spolupráce 
s mými kolegy z pedagogického 
sboru na bystřickém gymnáziu. Sna-
žíme se v našich žácích vypěstovat 
zodpovědný přístup ke všemu, co 
před ně život postaví. Ať už se jedná 
o pracovní návyky nebo mezilidské 
vztahy. Vedeme je k samostatnos   
a pomalu přecházíme k systému 
práce, kdy pedagog bude chápán 
spíše jako průvodce světem nepře-
berného množství informací. Naši 
žáci by se neměli obávat vystoupit 
s vlastním názorem, který se ovšem 
bude zakládat na co nejobjek  vněj-
ším pohledu na svět a na toleranci 
k lidské různorodos  . Má-li však 
toto naše vzájemné působení být 
co nejlepší, potřebujeme mít své 
žáky nablízku, abychom jim mohli 
doslova i obrazně podat pomocnou 
ruku. Doufám, že se všechny školní 
budovy v celé zemi brzy zaplní do 
posledního místa.

Milan Hanák

Koncert Hradišťanu s místními muzikanty

Asi mi dáte za pravdu, že mo-
mentálně žijeme v době, která je 
emocionálně i materiálně dos   
náročná a aktuální koronavirové 
sta  s  ky nám nikterak nepřidáva-
jí klidu ani jistoty. O to více člověk 
ocení každý počin, vedoucí naši 
mysl k rados   a pozi  vnímu vnitř-
nímu rozpoložení. Velmi krásným a 
hodnotným podnětem k rados   a 
povznesení ducha bylo dlouho oče-
kávané a dokonce už jednou odlo-
žené vystoupení hudební skupiny 
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, společně 
se Smyčcovým orchestrem Něho-
slava Kyjovského ze ZUŠ Bystřice, 
Komorním sborem Alter ego a hos-
ty, které se uskutečnilo v neděli 27. 
září v Kulturním domě v Bystřici 
nad Pernštejnem. 

Příznivci Hradišťanu si jistě pa-
matují na jeho předchozí vystou-

pení se smyčcovým orchestrem 
N. Kyjovského, které v Bystřici za-
znamenalo veliký úspěch, a proto 
byl jeho letošní společný koncert 
s místními muzikanty kýženým 
logickým pokračováním. Sdílet 
jedno pódium s Hradišťanem a 
doprovázet jej při produkci jeho 
originálního oduševnělého reper-
toáru se srdcem na dlani, blízkého 
přírodě i lidové slovesnos  , je jistě 
pro každého muzikanta svátkem 
a rovněž i nevšedním hudebním 
zážitkem pro publikum. Už téma 
koncertu - láska, dobro a naděje 
nemohlo být, vzhledem k součas-
né době, zvoleno lépe. Nadšené 
publikum nejprve svým hudebním 
projevem pozdravil samotný Hra-
dišťan s Jiřím Pavlicou, následně 
se dostaly ke slovu také smyčce, 
které později doplnil komorní pě-

vecký sbor a ke sváteční atmosfé-
ře přispěli svým hudebním proje-
vem i hosté - Miroslava Kytnerová 
a Adam Štarha hrou na fl étny, 
Dorota Matyášková na hoboj, 
Matouš Vrbík a Natálie Paleč-
ková na klarinety, Petr Klape-
tek na fagot, Štěpán Husák 
a Tadeáš Polách na trubky a Petr 
Ondráček se svým tenorem. Velmi 
milým zpestřením koncertu byla 
sólová vystoupení dvou velkých 
malých zpěvaček, Matyldy Steh-
líkové a Valerie Stely Karafi átové, 
které jsou žákyněmi Inky Pospíšilo-
vé. Všechny místní interprety řídila 
svojí taktovkou Lenka Macháčková 
a je třeba dodat, že to Hradišťanu 
s místními muzikanty velmi slušelo. 
A to nejen po hudební stránce, ale 
i po té lidské. 

Koncert nejen naplnil všechna svá 

přislíbená témata, ale navíc přidal 
úctu k tradicím, přírodě a pokoru. 
A není divu, že tento nevšední 
hudební zážitek byl nakonec pu-
blikem odměněn dlouhotrvajícím 
potleskem ve stoje. Měli jsme 
velké štěs  , že druhý pokus pro 
uskutečnění koncertu se vešel do 
období mimo zákaz shromažďo-
vání a jeho publikum si s sebou 
do současné náročné doby moh-
lo odnést náboj rados  , op  mis-
mu, naděje a lásky. Náš velký dík 
si zaslouží všichni dobří lidé, kteří 
ochotně s maximálním nasazením 
a bez nároku na odměnu pomohli 
s realizací koncertu. Velmi děkuje-
me také sponzorům akce, kterými 
byli: MEGA-TEC s.r.o., WERA WERK 
s.r.o., SAGRAS s.r.o. a Soundservis.

Augus  n Holý
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru

2. Příběh o počátcích turis  ky
V roce 1899 se na Vysočině děly 

věci! Třeba o Velikonocích byla u 
Polné zavražděna Anežka Hrůzová 
a následné útoky na Židy byly vní-
mány až ve Vídni. Na podzim se do 
sporu vložil T. G. Masaryk a dne 6. 
listopadu 1899 vydal brožuru Nut-
nost revidova   proces polenský. Ješ-
tě téhož dne byla konfi skována... A 
téhož dne se ve Víru na řece Svratce 
narodil hos  nskému Šťastnému syn 
Vladimír. Z potomka hos  nských a 
zakladatelů turis  ky ve Víru vyros-
tl báječný vypravěč a propagátor 
krás zdejšího kraje. Spřátelil jsem 
se s ním a hlavně díky jemu jsem se 
dozvěděl mnohé o jeho předcích a 
počátcích turis  ky na Bystřicku. 

Jeho děd Fran  šek Šťastný se na-
rodil v Chudobíně (7. 1. 1836), vyučil 
se krejčím a na zkušené v Brně ho-
vořil i s císařem Fran  škem Josefem. 
Pronajal si hospodu v Rovečném, 
ale v roce 1869 koupil usedlost č. 29 
ve Víru, zřídil z ní hospodu a od roku 
1880 zde vítal první výletníky. Tento 
Fran  šek Šťastný (1836–1908) má 

na bývalém hos  nci pamětní desku. 
Syn Fran  šek ml. (27. 5. 1875–

22. 2. 1949) se stal v roce 1896 
zakládajícím členem Klubu českých 
turistů v Novém Městě na Moravě 
a postaral se o proslulost rodinné-
ho podniku. Až v Lipsku si nechal 
vy  sknout pohlednice, podílel se na 
vydávání brožur a některých knih, 
zdejší kraj propagoval i na š  tcích 
na hole. Reklamy na své likéry, pře-
devším vyhlášený Vírský vánek, ale 
i nealkoholické nápoje, měl po celé 
monarchii. Hlavně po otevření tratě 
Tišnov - Žďár připravil pro zájemce 
výborné občerstvení, levné ubyto-
vání a všestranné využi   volného 
času. V zahradě postavil dřevěnou 
chatu s divadelním sálem, pod vo-
nící lípy nechal zabudovat lavičky a 
houpačky, tyčily se tu kamenné ma-
kety Zubštejna a Pyšolce, hrály se 
kuželky a u jezu se půjčovaly loďky. 
A majitel také přemluvil syna Vladi-
míra, aby se převlékl za hastrmana a 
pobavil společnost.

Dne 25. 9. 1910 byla založena pa-
mětní kniha hostů a turistů a brzy 
se do ní zapsali i slavní literá  . Vždyť 
sem dvakrát zavítal Petr Bezruč, dva 
týdny zde bydlel Alois Mrš  k, Jaro-
mír John přijel na kole, ale osud sem 
zavál i Rudolfa Mayera, Eduarda 
Basse, Josefa i Karla Čapkovy, Jana 
Herbena, Arne Nováka i Zdeňka 
Nejedlého, byl zde Rudolf Těsno-
hlídek, Ferdinand Peroutka, Ema 
Des  nnová či Rudolf Firkušný. Také 
Jan Masaryk. A v roce 1912 byl s žá-
dos   o letní byt odmítnut profesor 
Tomáš Masaryk, protože Šťastný ne-
měl potřebný počet volných světnic. 
Masarykův dopis jsem viděl u Šťast-
ných zarámovaný na zdi. A podpisy 
většiny slavných hos   se zachovaly v 
pamětní knize. Básně přímo v hos-
podě skládali Otýn Břenek a K. V. 
Červinka.

Samotný Vladimír Šťastný (6. 11. 
1899–24. 8. 1994), vystudoval v Brně 
hos  nskou školu, ale stal se prvním 
vírským poštmistrem. Oženil se poz-
dě, navzdory tomu oslavil zlatou 
svatbu a všechny tři dcery se v ži-
votě uplatnily. Nejstarší Anna Pous-
tová (13. 3. 1940–2. 8. 2015) byla 
skvělou malířkou a ilustrátorkou. 
Eva (1941) pracovala v evangelické 
církvi a Vladimíra (1945) byla psy-
choložkou a ředitelkou poradny pro 
mezilidské vztahy. 

A jejich otec byl báječným pa-
mětníkem, vypravěčem, pábitelem. 
Básník Jan Skácel, jehož verše s chu-
  ilustrovala právě Anna Poustová, 

o pábitelských schopnostech Vladi-
míra Šťastného prohlásil: „Hrabal by 
bledl závis  .“

Vyprávěl mi o všem možném, 
hodně o svých vzácných hostech. 
O Janu Masarykovi, kterému půjčil 
v parném létě plavky. Našel však je-
diné volné plavky dámské, a tak se 
náš slavný diplomat koupal v řece 
Svratce právě v nich! Také mi ukázal 
dopis od doktora Steinbacha z New 
Yorku, který měl při našem sezná-
mení u sebe. Stejný Steinbach byl 
přece kdysi láskou Olgy Scheinpfl u-
gové a ještě po komunis  ckém puči 
jí nabízel sňatek!

 „Byl to poslední lékař Karla Čapka 
a Jana Masaryka. Žid, co utekl před 
Němci a podruhé před komunisty. 

Já s ním hrával ve Víru divadlo. Po-
dívejte, jakou on dostal od nějakého 
básníka skladbu, citoval Vladimír z 
dopisu: Domov je zcela jinde - mar-
né snahy, na to vsadím tucet piv. 
Můžou vyhnat Steinbacha z Prahy, 
ale Prahu z Karla nikoliv.“

Bavili jsme se o Peroutkovi, mi-
nistru Stránském a třeba i o Ivo Du-
cháčkovi, jehož hlas jsem dobře znal 
z vysílání Hlasu Ameriky, bez nějž 
jsem si v éře komunizmu neuměl 
představit jediný večer. Ducháček 
vysílal svůj oblíbený Nedělní zápisník 
pod pseudonymem Mar  n Čermák 
a já teď četl u Šťastných jeho dopisy.

A poslouchal jsem též o třech Ru-
sech, kteří se v roce 1910 zastavili ve 
Víru na své pou   kolem světa. Nebo 
o dvou Němcích, kteří odstartovali 
z Bonnu v balónu a vítr je nezanesl 
nikam jinam než do Víru! Byl bych 
Šťastnému věřil, že každý, kdo za 
něco stál, musel Vírem projít!

Dvacátého srpna 1994 ještě tra-
dičně přihlížel vírskému maratónu a 
v úterý 23. srpna si sám uvařil kafe a 
během řeči, jen jako mimoděk, pro-
nesl k manželce: „A kremaci mi ne-
dělej, ani rozloučení v Bystřici. Chci 
obřad od domu.“

A zase mluvil o jiných věcech, 
poslouchal Svobodnou Evropu, sle-
doval televizi. Ráno ve čtyři zasténal 
a o půl šesté zemřel. Podle posled-
ního přání odpočívá v rodinném 
hrobě pod tújí u zdi, mezi vírský-
mi přáteli, které měl tolik rád. Jen 
o kousek mu uniklo přání žít ve třech 
stole  ch. 

Tento zemitý člověk, nezištný pro-
pagátor naší Vysočiny a vlastenec 
v nejlepším slova smyslu, si zaslouží 
vzpomínku všech, kteří ho znali. Po 
právu jsme mohli číst na parte před 
jeho jménem  tul „DOBRÝ ČLO-
VĚK“.

 (pokračování příště)
Hynek Jurman

Fran  šek Šťastný st., zakladatel 
turis  ky ve Víru.

Vladimír Šťastný, báječný vypravěč.

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

Dopoledne od 9:00 - 12:00

Zubní pohotovostZubní pohotovost    LISTOPAD LISTOPAD  20202020SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 10

Pamětní deska strážeckému rodá-
kovi, malíři Ing. Janu Kletečkovi, byla 
odhalena na jeho rodném domě 
7. 2. 2015. Z leštěné černé žuly ji vy-
robil kameník Jaromír Veselý z Dale-
čína a o instalaci se zasloužil přede-
vším Petr Brychta. Vlevo je vyveden 
portrét malíře a vedle nápis „/V 
tomto domě / se narodil 7. 2. 1925 / 
malíř obrazů / Jan Kletečka /“ Malíř 
samouk, původně voják z povolání, 
si získal oblibu tématy z Vysočiny, 
zpracovával je především kombino-
vanou technikou. Ilustroval knihu 
Štěpánov n. Svr. 1285 – 1985. 

Jan Kletečka byl vždy zdvořilý a 
usměvavý, takže jeden náš společ-

Pamětní deska Janu Kletečkovi - Strážek

ný spolupracovník o něm prohlásil: 
„Kletečka by se usmíval i na popra-
viš  !”

Hynek Jurman

LISTOPAD

  1.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545  

  7.11. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060 

  8.11. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060 

14.11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858    

15.11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858    

17.11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858    

21.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777  

22.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777  

28.11. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997  

29.11. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129



RŮZNÉ, INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       13. strana

Archeologický výzkum bystřické šibenice
Robin Pěnička, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

V souvislos   s budováním plá-
nované lesní stezky na kopci Hora 
(někdy i Šibeniční hora) nad Bystřicí 
byl proveden archeologický výzkum 
dochovaných reliktů popraviště. 
Pod záš  tou Ústavu archeologic-
ké památkové péče Brno, v. v. i. se 
této akce ujal tým pod vedením 
profesora Josefa Ungera, který již 
na Moravě prozkoumal několik po-
pravišť (např. v Tišnově, Křenovicích, 
Ivančicích a Šatově). Po domlu-
vě s pracovníky městského úřadu 
a architektem Janem Velkem došlo 
k prozkoumání reliktů bystřické šibe-
nice a jejího okolí.

Místo jsme navš  vili již před pě   
lety v průběhu rekognoskace mo-
ravských šibenic podle Prvního vo-
jenského mapování a tehdy jsme 
nabyli dojmu, že terénní úpravy, ke 
kterým došlo po zániku popraviště a 
po vybudování lyžařského vleku, zni-
čily celou situaci. Tento předpoklad 

se však nepotvrdil a letos proběhlý 
terénní výzkum šibenice přinesl do-
posud nejbohatší nálezy z průzkumu 
moravských šibenic. Náš výzkum se 
zaměřil především na vnitřní prostor 
čtvercové šibenice o vnějších rozmě-
rech 440 až 480 cm. Dochované zdi-
vo, tvořené lomeným kamenem po-
loženým na maltu, dosahuje výšky 
přibližně 65 cm a je kryté betonovou 
korunou z 80. let 20. stole  . Vnitřní 
prostor byl zatravněn až do výšky 
koruny dochovaného zdiva. Postup-
ně jsme odstraňovali výplň šibenice 
a odkrývali jednotlivé vrstvy až do 
hloubky 150 cm od koruny zdiva. 
Po odstranění recentních drnů jsme 
se dostali na vrstvu obsahující velké 
množství lastur a polotovarů perle-
ťových knofl íků, které patrně tvoří 
odpad po bystřických perleťářích a 
knofl íkářích z 19. stole  . Po nálezu 
ojedinělých lidských i zvířecích kos   
v této vrstvě a po odstranění znač-

ného množství velkých 
kamenů, jsme odkryli 

událostech, které vedly k jeho cestě 
na šibenici, něco dozvíme. V tom 
nám pomáhá dr. Daniel Wojtucki 
z wrocławské univerzity, který již ve 
spisech apelačního soudu v Praze 
objevil několik případů z Bystřice a 
okolí. Dalším překvapením na dně 
šibenice byl nález jamky po dřevě-
ném sloupu, který byl upevněn ně-
kolika kameny. Tento nález dokládá, 
že na místě zděné šibenice stávala 
starší, dřevěná, tvořená patrně dvě-
ma svislými kůly, mezi kterými bylo 
položeno vodorovné břevno. Zajíma-
vos   byl také nález lidské kos   v této 
jamce, který dokládá, že se na Hoře 
popravovalo již v době budování dře-
věné šibenice. Po začištění dna šibe-
nice a celkové dokumentaci jsme se 
pokusili několika sondami prozkou-
mat i okolí šibenice. Podle dochova-
ných fotografi í měl být celý areál vy-
mezen zídkou. Tento předpoklad se 
nám však díky terénním úpravám při 
budování lyžařského vleku nepoda-
řilo potvrdit. Přesto lze však průběh 
této zídky sledovat podle 
vzrostlých jasanů, které 
i dnes vymezují areál 
popraviště. Celý průběh 
výzkumu byl písemně, 
fotografi cky i kresebně 
dokumentován a na zá-
věr byla dokumentace 
provedena i dronem a 
pracovníci Ústavu geoni-
ky AV ČR, v. v. i. provedli 
laserové skenování celé 
šibenice, jehož výsled-
kem bude 3D model.

V současné době 
probíhají podrobnější 
exper  zy nalezených 
lidských i zvířecích kos-
terních pozůstatků, na-
lezené keramiky i hledá-
ní písemných pramenů 
k jednotlivým popravám 
a událostem na šibeni-
ci. Z prvotních výsledků 
je zřejmé, že šibenice 
prodělala minimálně tři 

stavební fáze od dřevěné po zděnou. 
Počet nalezených kos   se pohybuje 
v  sících fragmentech a předběžně 
lze odhadnout, že se zde nalezly po-
zůstatky minimálně dvace   lidí. Na-
lezené zlomky keramiky patří několi-
ka nádobám, z nichž nejstarší jsou z 
15. stol. Datování, kdy byla šibenice 
využívána, nám umožňují nalezené 
mince i keramika, které ji datují do 
období od 15. do přelomu 17. a 18. 
stole  . Veškeré nálezy budou po do-
kumentaci a konzervování předány 
do muzea v Bystřici nad Pernštej-
nem, celý areál šibenice bude upra-
ven a s výsledky výzkumu bychom 
chtěli seznámit i širší veřejnost.

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat pracovníkům městského úřadu 
a pracovníkům Městského muzea 
v Bystřici nad Pernštejnem, kteří 
se ak  vně zajímali o náš výzkum, 
přidali pomocnou ruku při bádání 
a v neposlední řadě nás pokaždé mile 
potěšili skvělým občerstvením.

Hrob asi 13letého chlapce nalezený uvnitř šibeni-
ce. Foto: R. Pěnička

Preparace a vyzvedávání kos   popravených osob. 
Foto: R. Pěnička

Odkrývání a čištění kůlové jamky po sloupu dřevě-
né šibenice. Foto: R. Pěnička

Současný stav s upraveným terénem. 

JAMBOR, Emler, 
 Lukášek, Zezula a jiné

Staré obrazové rámy
Hutní sklo Škrdlovice, 

Tel.: 605 433 665
E-mail: koudelka.lubos@centrum.cz

poměrně bohatou 
vrstvu (v hloubce 40 až 
80 cm), která obsaho-
vala značné množství 
fragmentů lidských i 
zvířecích kos  , zlom-
ků keramiky, železné 
hřebíky, srp, součás   
oděvu (zapínání typu 
háček + očko, knofl íky) 
a několika mincí (včet-
ně tří polských denárů 
krále Zikmunda III. a 
bílého peníze Vladi-
slava Jagellonského), 
kterou můžeme dát do 
souvislos   s činnos   
šibenice. Významný byl 
nález několika čás   těl 
v anatomické poloze 
dokládající prak  ky 
hrdelního práva, kdy 
odsouzený a oběšený 
delikvent zůstával na 
šibenici viset jako vý-
straha před pácháním 
kriminálních činů a 
teprve následně bylo 
jeho tělo na popraviš   
zahrabáno. Zcela vý-
jimečným se však stal 
nález hrobu chlapce 
ve věku kolem 13 let, 
který se dochoval na 
dně vnitřního prostoru 
šibenice v neporuše-
ném stavu. Jedná se 
za  m v rámci výzkumu 
moravských šibenic o 
ojedinělý nález a navíc 
je udivující i jeho níz-
ký věk. Kdo byl tento 
chlapec a proč skončil 
pohřbený v šibenici, 
doposud nevíme. Vě-
říme však, že se v pí-
semných pramenech o 
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TŘI PUBLIKACE Z NAŠEHO OKOLÍ
Ve Švařci má chalupu historik, 

odborník na vrcholný středověk, 
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (1960 
Brno), autor a spoluautor celé řady 
knih a sborníků. Uveďme alespoň 
Václav II. Král stříbrného trůnu 
(2015) či sborník Morava v časech 
markraběte Jošta (2012). A pár de-
sítek metrů od této chaloupky, kde 
se narodila Janova prababička, stojí 
rodný statek malíře Jiřího Štourače 
(1960 Nové Město n. M.). Oba tvůr-
ci spojili své síly a 19. září uvedli na 
svět na výle  š   Pod Lipami menší 
sbírku „pověs   nepověs  “ Švareč   
permoníci. Několik ozvěn pověs   
se v knize mihne, ale většinu pří-
běhů si L. Jan vymyslel a podal je 
jadrným jazykem. Poe  čnost jim 

dodávají typicky barevně strohé 
ilustrace J. Štourače. Knihu vy  sklo 
nakladatelství SURSUM na kvalit-
ním papíře a může být pěkným vá-
nočním dárkem, neboť bude k do-
stání i v Bystřici.

Vynálezce Ing. Erich Roučka 
(1888 Velké Meziříčí – 1986 Ezel-
sdorf) vyráběl automa  cké regu-
látory parních kotlů, říkalo se mu 
český Edison a jako téměř stoletý 
zemřel v emigraci. Založil továrny 
v Blansku (1911, pozdější Metra) a 
Sla  ně (1929). Zabýval se i léčením 
rakoviny, stavěl první detektory 
emocí a lži a v roce 1948 sestavil 
funkční model krevního oběhu. 
Prožil na svou dobu typický život-
ní příběh. Člověk nesmírně chytrý 

a pracovitý byl totalitním režimem 
okraden a vyštván za hranice na-
místo toho, aby se národ mohl těšit 
z plodů jeho práce!

Publikaci o jeho životě ERICH 
ROUČKA, život a dílo blanenského 
vynálezce a průmyslníka vydalo 
blanenské muzeum. Pro čtenáře 
z Bystřicka je zajímavý autor pub-
likace, Ing. Jaroslav Šejnoha, rodák 
z Vítochova (1939). Jako mladý in-
ženýr nastoupil v Metře Blansko a 
dotáhl to časem až na generálního 
ředitele.

Za  mco první publikaci lze kou-
pit u knihkupců a druhou v Muzeu 
Blansko, tře   zajímavost Zde někdo 
sleduje roky, vydal doc. Dr. Ing. 
Zdeněk Pospíchal (1940 Brno) jen 

pro své příbuzné a přátele. Ale je 
nesmírně zajímavá! Jeho příběh za-
číná téměř před sto lety, kdy v malé 
chaloupce v Olešničce u Štěpánova 
vyrůstal nejen můj ta  nek s brat-
rem Jaroslavem, ale ještě jejich dva 
bratránci. Z nich starší Adolf Jurman 
se stal statečným letcem RAF za 
2. světové války a o rok mladší Hy-
nek Pospíchal byl později otcem 
autora vzpomínek. Zdeněk tedy 
vzešel z chudých poměrů, ale do-
táhl to na vědce, vynálezce, vyso-
koškolského pedagoga, soudního 
znalce i radního Města Brna. Pub-
likoval přes 300 vědeckých prací, 
je autorem mnoha vynálezů a 13 
patentů, byl předsedou Strany Ze-
lených v Brně a kandidoval za ni do 
Senátu. Vynalézal v nejrůznějších 
oborech – slévárenství, odpady, 
hygiena práce, eliminace bakterie 
Legionella, sauna, ale třeba i par-
kování v Brně. Jako soudní znalec 
řešil např. známé úmr   dvou žen 
v sauně.

Jeho č  vé vzpomínky přibližují i 
setkání s takovými osobnostmi, ja-
kými byli Karel Kryl, Boris Němcov, 
Václav Havel, Jaromír Tomeček, 
princ Charles a princezna Diana, ale 
i léčitel Paseka či na jedné výstavě 
Jakeš se Štrougalem. Z jeho blízkých 
měl bystřické kořeny MUDr. Silvio 
Koenig. 

Zdeňkův syn Petr Pospíchal byl 
nejdříve disidentem, jehož vyváželi 
esenbáci do lesů a třikrát věznili, 
později velvyslancem v Bulharsku…

Hynek Jurman

Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zaevido-
vaných knih.

Knihy pro dospělé:
Atwood Margaret Svědectví
Bates Jeremy Hora mrtvých
Černá Jaroslava Kat Mydlář
Frej David Kuchařka pro zdravé střevo
Go  man John Sedm principů 
 spokojeného manželství
Hřebejková Hana Ať žijí padesátnice
Chris  ansen Andrea Jóga pro oči
Klíma Josef Šarlatán
Kounická Svátková Vlas  na Najdeš mě ve tmě
Kundera Milan Slavnost bezvýznamnos  
Linka Tomáš Paní má se má
Motl Stanislav Kudy kráčela Smrt
Padevěd Jiří Krvavý podzim 1938
Preston Douglas J. Ztracené kos  
Rožek Filip Gump: pes, který naučil  
 lidi žít
Świst Paulina Podezřelý
Vašíček Arnošt Tajemné fenomény

Knihy pro mládež:
Bednářová Jiřina Mezi námi předškoláky
BeršadskajaMarija Jak si velká malá holčička
 ochočila město
Březinová Ivona Šel jsem se psem
Rix Megan Domov U huňatých tlapek
Skala Mar  na My name is Čičák

KONTAKTY NA NAŠI KNIHOVNU

Tel.: 566 590 376  Mobil: 723 521 892     
e-mail: knihovna@bystricenp.cz                  www.knihovna.bystricenp.cz
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KULTURA

Meďan a Koumen 
na planetě pupkáčů 

pohádkové čtení pro dě  

A o čem, nebo o kom vlastně knížka Josefa Be-
neše vypráví. Konečně někdo vymyslel stroj, kte-
rým se dá během okamžiku přesunout na zcela 

jiné místo. Třeba i na neznámou planetu! A kdo že ho vymyslel a sestavil? 
Dva skvělí kamarádi, vynálezce Koumen a stavitel Meďan. Tyhle dva jsou 
přesně jako malé dě  , zvídaví a toužící po dobrodružství. No teď nás mohou 
všechny vzít na jednu napínavou výpravu. A rovnou na planetu pupkáčů. Zní 
to tajemně, že? Věřte, že právě tam s oběma sympa  ckými hrdiny zažijete 
parádní eskapádu dobrodružství a seznámíte se třeba i s létajícími ještěry.

Knihu ilustrovala paní Petra Ta  čková a jejích sedmnáct ručně malova-
ných obrázků se stalo ozdobou knihy. To, jak bude vypadat jedna z hlavních 
postav - ještěr Lap, vybíraly z několika náčrtů anonymně samy dě  .

Kniha je v pevné vazbě 
a má 186 stran, můžete 
ji také podpořit na www.
hithit.com. Pro zájemce 
je už také k mání v bystřic-
kém knihkupectví. Pokud 
uvažujete, že knihu něko-
mu darujete, můžete k ní 
také vybrat jeden z dět-
ských čajů ze speciální 
kolekce. Čaje jsou bez aro-
mat a barviv a v každém 
balení najdete 15 nálevo-
vých sáčků v kvalitě sypa-
ného čaje. 

„Držím se rady - Neplýt-
vej silami, sděl své myšlen-
ky knize a já si to přečtu.“ 
Dodává sám autor. 

-mm-
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2 707 Koláčů pro hospic podpořilo Domácí hospicovou péči 

Koordinátorka dobrovolnického centra: 
Aktuálně hledáme dobrovolníky na krátkodobou výpomoc

Ve středu 7. října 
2020 se ve Velkém 
Meziříčí, Bystřici 
nad Pernštejnem a 
Žďáře nad Sázavou 

uskutečnil již osmý ročník tradiční 
charitní kampaně s názvem Koláč 
pro hospic. I přes nelehkou situaci 
ve státě podpořili obyvatelé regionu 
rozvoj místní palia  vní a hospicové 
péče nádhernou částkou 141 738 
Kč. Všechny dárce odměnila žďárská 
charita 2 707 kusy sladkého pečiva.  

Žďárské kasičky vynesly nádher-
ných 79 819 Kč, bystřické 24 809 
Kč a velkomeziříčské 19 400 Kč. 
Zbylých 3 710 Kč ukrýval přenos-
ný terminál ve žďárském stánku a 
6 000 Kč přispěla fi rma TOKOZ a. s. 
a 8 000 Kč fi rma PKS holding, a. s. ze 
Žďáru nad Sázavou.

„Ráda bych aspoň touto cestou 
poděkovala všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na akci Koláč pro hospic. 
Mám velkou radost, že se hospicová 
péče dostává čím dál  m více do po-
vědomí. Není to již takové společen-
ské TABU jako dříve. Společnost stále 
více přijímá to, že umírání je součás   
našich životů. O tom svědčí nejen na-
růstající výtěžek sbírky, ale také to, že 
se lidé na našich stáncích zastavovali 
a diskutovali s námi o tom, jaké služ-

by poskytujeme a v čem naše péče 
spočívá. Nikdy nevíme, kdy se bude 
týkat právě nás samotných,“ sdělila 
Barbora Hadrous, vedoucí Domácí 
hospicové péče.

A jak mohli zájemci místní hos-
picovou péči podpořit? Formou 
dobrovolného příspěvku v minimál-
ní výši 40 korun mohli lidé přispět 
do charita  vní kasičky na podporu 
těžce nevyléčitelně nemocných a 
umírajících. Za odměnu pak získali 
chutné pečivo. Každoročními doda-
vateli krásných a voňavých koláčků 
byly lokální pekárny ENPEKA a.s. 
Žďár nad Sázavou a Pekařství Ře-
čice. V letošním roce se rovněž za-
pojilo Pekařství Koudelka z Bystřice 
nad Pernštejnem a Karlova pekárna 
z Velkého Meziříčí.

Ak  vně se ve sbírce angažovalo i 
dobrovolnické centrum Kambala, 
kdy dobrovolníci centra vypomáhali 
na jednotlivých stanoviš  ch s orga-
nizací. Poděkování patří i Střední a 
vyšší odborné zdravotnické škole 
ve Žďáře nad Sázavou a Gymnáziu 
Žďár nad Sázavou. 

Ve Žďáře nad Sázavou bylo mož-
né již po páté ráno oslovit dobro-
volníky a pracovníky žďárské charity 
před vstupní branou fi rmy Žďas, a.s. 
a před fi rmou Del a.s. na Strojíren-

ské ulici. Už v šest ráno se pak ote-
vřel stánek na Horní ulici. Zde bylo 
možné po celý den kontaktovat 
pracovnice Domácí hospicové péče. 
Do sbírky se i letos zapojili zaměst-
nanci skupiny fi rem PKS a TOKOZ 
a zaměstnanci Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou a sdružené admi-
nistra  vní budovy fi nančního úřa-
du, úřadu práce, okresního soudu 
a okresního státního zastupitelství. 
Koláče mohla získat veřejnost i na 
poliklinice, v bezobalovém obchodě 
Bezobalík na Dolní ulici ve Žďáře nad 
Sázavou a v dm drogerie markt na 
Brněnské. 

V Bystřici nad Pernštejnem mohli 
obyvatelé přispět do kasičky na hor-
ním náměs  . Koláčky byly k mání 
v turis  ckém a informačním centru. 
Podporu naší Domácí hospicové péči 
vyjádřila rovněž bystřická fi rma Cor-
men, s.r.o .

Novinkou letošního ročníku byl 
stánek u kostela sv. Mikuláše ve Vel-
kém Meziříčí. I zde mohli lidé získat 
informace o terénní hospicové péči.

Podpořit Domácí hospicovou péči 
mohou lidé i nadále, a to v rámci říj-
nové kampaně DOMA JE DOMA na 
https://zdar.charita.cz/doma-az-do-
-konce/ Zde je možné zvolit formu fi -
nančního příspěvku na provoz Domá-

cí hospicové péče nebo na zakoupení 
konkrétního vybavení v podobě velmi 
potřebné odsávačky. Ta pomůže tam, 
kde je nutná péče o průchodnost 
dýchacích cest při péči o nemocné-
ho v pokročilém terminálním stádiu.

Domácí hospicová péče, která je 
jedním ze sedmnác   zařízení žďárské 
charity, poskytuje svou péči lidem, 
kteří chtějí být v posledních chvílích 
života se svými blízkými v prostředí, 
které mají rádi. Služba je určena těž-
ce nevyléčitelně nemocným a umíra-
jícím a také jejich blízkým po celém 
okrese Žďár nad Sázavou. Tým pra-
covníků zahrnuje lékaře, zdravotní 
sestry, sociálního pracovníka, pečo-
vatelky, psychologa a duchovního.
KONTAKT: 
Vedoucí Domácí hospicové péče: 
Barbora Hadrous, 
mob.: 777 755 435, e-mail: barbora.
hadrous@zdar.charita.cz  
Koordinátorka kampaně: 
Mgr. Radka Čaníková, 
mob. 730 163 135, 
e-mail: radka.canikova@zdar.
charita.cz
Koordinátorka dobrovolníků:
Mgr. Michaela Kuchtová, 
mob. 777 755 444, 
e-mail: michaela.kuchtova@zdar.
charita.cz

Michaelo, na počátku září jste 
spus  li novou kampaň pro pod-
poru dobrovolnictví v okrese Žďár 
nad Sázavou. Co v ní případným zá-
jemcům o konání dobrých skutků 
nabídnete?

Kampaň, kterou zmiňujete, od-
startovala ve žďárské knihovně 8. 
září v podobě akce s názvem DOB-
RODEN. Ta vznikla ve spolupráci s 
Městem Žďár nad Sázavou a Kol-
pingovým dílem České republiky. 
Zájemci se zde mohli dozvědět in-
formace o dobrovolnictví a využít 
doprovodného programu. V plánu 
máme také propagaci prostřednic-
tvím sociálních sí  . S dobrovolníky 
jsme natočili reklamu na dobrovol-
nictví a upoutávku, připravili jsme 
nové propagační materiály. 

Kde aktuálně vnímáte místo pro 
zapojení dobrovolníků?

Je mnoho možnos  , jak se mo-
hou dobrovolníci zapojit. Záleží 
ovšem na aktuální potřebnos   
spolupracujících zařízení a na do-
vednostech dobrovolníka. V sou-
časné době nás velmi limitují vy-
hlášená opatření, proto uvedu 
jen zlomek aktuálních možnos  .

Hledáme dobrovolníka na pravi-
delnou výpomoc v Charitní zá-
chranné sí   při pomoci ve skla-
du, s nošením materiálu, dále 
hledáme dobrovolníky např. 
pro pomoc se stavěním stanů 
při akcích apod. Rádi bychom 
také uvítali pomoc ze strany 

ak  vních seniorů. Ti budou milými 
společníky pro starší lidi v domácnos-
 , kteří potřebuji podpořit milou ná-

vštěvou, doprovodem na procházku 
či ak  vní činnos  . Na závěr snad už 
jen výčet možnos  , jak se mohou lidé 
zapojit: vedení dospělých lidí v ku-
 lské dílně, při zahradnické činnos  , 

společník pro mládež z výchovného 
ústavu, švadleny na ši   roušek…

Vy sama pracujete v charitě už 
od roku 2005. Jakým směrem se 
dobrovolnictví v poslední době vy-
dalo?

Ano, pracuji v charitě od roku 
2005. Důležité je však dodat, že 
dobrovolnické centrum jsem si plně 
převzala po šes  leté rodičovské do-
volené až v březnu 2020 v období za-
hájení mimořádných opatření v ob-
dobí první epidemické vlny. Směr 
dobrovolnického centra je ovlivněn 
historií i aktuální situací v zařízeních. 
Podaří-li se covidovou situaci zklidnit, 
budeme  velmi rádi, když se dob-
rovolníci zcela vrá   na pravidelné i 
nepravidelné činnos   v zařízeních a 
spolupracujících organizacích.

Z analýzy, která proběhla v po-
sledních měsících vyplynulo, že 
zařízení žádají dobrovolníky na 

jednorázové, krátkodobé činnos  . 
Dobrovolnické centrum se tedy do 
budoucna vydává cestou hledání 
krátkodobých dobrovolníků, kteří 
pomohou jednorázově během roku 
např. na sbírkách, veřejných akcích, 
v administra  vě, besedách, progra-
mech pro uživatele, technickém za-
jištění zařízení apod. Proto bychom 
rádi získali do dobrovolnického cen-
tra nejen jednotlivce, ale i navázali 
spolupráci s jinými organizacemi či 
fi rmami, které budou ochotné po-
moci příležitostně během roku.

Kdo se tedy může stát dobrovol-
níkem centra Kambala? Z jaké loka-

lity má pocházet?
Přihlásit se mohou lidé s dobrý-

mi úmysly a srdcem, kterým je nad 
15 let a chtějí pomoci v rámci svých 
možnos   a dovednos  . Uvítáme jak 
mladé studenty středních škol, tak 
vysokoškoláky, maminky na rodičov-
ské dovolené či ak  vní lidi středního 
i staršího věku, spolky, organizace 
či fi rmy. Hledáme dobrovolníky ve 
Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad 
Pernštejnem, Velkém Meziříči, ale 
také spolupracujeme se sociálními 
službami v Mitrově a Novém Městě 
na Moravě.

Jak Vás mohou zájemci o dobro-
volnickou činnost kontaktovat, pří-
padně kde najdou více informací?

Ráda komunikuji přes e-mail: mi-
chaela.kuchtova@zdar.charita.cz, 
nebo využívám facebook @Kamba-
laDC a obecné informace k dobro-
volnictví lze najít také na: www.zdar.
charita.cz, případně jsem k dispozici 
na tel.: 777 755 444.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
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INZERCE

platnost akce od 9.11. do 28.11.2020

ceny jsou uvedeny s DPH

PRACOVNÍ ODĚVY 
Bystřice nad Pernštejnem

Adresa prodejny: Zahradní 580 
(zadní vchod polikliniky) 

593 01, Bystřice nad Pernštejnem

tričko 

CXS DANIEL

90,-
130,-

polokošile 

CXS MICHAEL

160,-
200,-

triko s dlouhým rukávem 

CXS PETR
130,-
170,-

 

CXS odlamovací nůž

40,-
55,-

multifunkční šátek 

CXS DANY

100,-
120,-

 

CXS LED SVÍTILNA

80,-
100,-

blůza, kalhoty a zahradníky 

CXS LUXY

310,-
370,-

kotníková obuv 

CXS STONE

400,-
500,-

softshelová polobotka 

CXS SPORT

750,-
900,-

380,-
450,-

390,-
480,-

polomáčené rukavice 

CXS BRITA 15,-
25,-

polomáčené rukavice 

CXS ABRAK

16,-
25,-
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SPORT

Výsledky soutěží Areálu sportu a kultury s.r.o.
KUŽELKY (ukončená soutěž 2019-2020)

pořadí družstvo
 počet 
zápasů

průměr 
náhozů

celkem 
bodů

max. 
nához

1. WERA 18 912,8 32 964

2. AREÁL SPORTU 18 894,2 24 952

3. RENEGADE 18 829,3 8 915

4. BVK 18 791,4 4 874

BOWLING (výsledky neukončené soutěže 2019-2020)
1. LIGA (každé družstvo mělo odehrát 18 zápasů)

pořadí družstvo
 počet 
zápasů

průměr 
náhozů

celkem 
bodů

max. 
nához

1. COLAS I. 16 1948,6 149 2084

2. LESOŇKY 16 1863,6 118 1988

3. BOŽKOV 16 1814,6 90 1909

4. BWC ZUBŘÍ 15 1866,6 87 1960

5. ŽEL. ŠTĚPÁNOV 14 1835,4 79 2030

6. GEAM 17 1778,7 70 1970

7. AREÁL SPORTU 14 1771,7 55 1873
Více informací naleznete na našich stránkách www.arealsportu.cz

Jan Illek, ředitel společnos  

Další závody přípravek 
a ml. žactva

JK MANSBERK: Stříbro z fi nále 
Českého poháru v drezuře 2020

SQUASH (ukončená soutěž 2019-2020)
Konečné pořadí:

1. Jaroslav Dufek 
2. Miloš Prášil
3. Kateřina Stehlíková
4. Mar  n Unzei  g

5. Tomáš Fryšavský
6. Ilona Krbušková
7. Jaroslav Maršálek
8. Dušan Vít

MLADŠÍ ŽACTVO
Pacov – 6. 9. – krajský přebor: Karolína Halvová 
– 3. místo ve skoku vysokém, 4. místo v hodu 
míčkem, 4. místo v běhu na 60 m překážek

PŘÍPRAVKA
Třebíč – 5. 9. – krajský přebor družstev – 
čtyřboj – 4. Fran  šek Horníček, 13. Matyáš 
Kozáček, 9. Zuzana Jedličková, 11. Arman 
Brinda, 27. Michaela Halvová, 31. Anna 
Malasková, 40. Magdalena Malasková

Podrobné informace, fotografi e a výsledky 
závodů najdete na webových stránkách.

Jan Illek, atle  cký oddíl SK

Celoroční seriál soutěží Českého 
drezurního poháru vyvrcholil ve 
dnech 9. - 11. 10. svým fi nále v Kra-
lovicích u Slaného. Do tříkolového 
fi nále ČPD bylo pozváno vždy pouze 
max. 10 jezdců v každé kategorii s 
nejvyššími celkovými kvalifi kačními 
výsledky z jednotlivých kol. Jezdecká 
stáj Mansberk ze Sejřku zde měla za-

stoupení v kategorii dě   (11 - 14 let) 
- Danielu Prokešovou s koněm Val-
montem, se kterým se v září na MČR 
v drezuře umís  li na 3. místě. Také 
v rámci napínavého kralovického fi -
nále poháru podali vynikající výkony 
ve všech třech kolech, v úloze Z5, v 
úloze FEI Children Team (DD) a volné 
úloze na hudbu úrovně L. Celkovým 

průměrným výsledkem 
67,245% si zajis  li stupně 
vítězů, umís  li se na skvě-
lém stříbrném 2. místě s 
rozdílem pouze jednoho 
procenta od vítěze. Parádní 
výsledek na konec letošní 
sezóny. K němu ještě Dani-
ela přidala aktuální 1. mís-
to v celkovém žebříčku ČJF 
drezurních pony jezdců ČR 
její věkové kategorie (11 - 
13 let) a 3. místo v žebříčku 
drezurních jezdců katego-
rie dě   na velkých koních. 
Moc blahopřejeme k vyda-
řené sezóně! 

Za celoroční podporu 
děkujeme Pile Mansberk 
pana B. Prokeše.

pořadí družstvo
 počet 
zápasů

průměr 
náhozů

celkem 
bodů

max. 
nához

1. RATHGEBER 21 1846,9 185 2013

2. UPLAVALA TEAM 21 1770,9 158 1897

3. RELAX 21 1818,0 156 1993

4. MEGA 21 1762,5 139 1957

5. AMAZONKY 21 1733,9 127 1865

6. COLAS II. 21 1712,8 119 1855

7. DALLAS 21 1713,6 114 1840

8. SPH STAVBY 20 1698,9 105 1815

9. REKREANTKY 21 1460,9 29 1630

2. LIGA (každé družstvo mělo odehrát 24 zápasů)
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MAS Zubří země se připravuje na programové období 2021 – 2027
Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených v letošním 

(i v příš  m roce) máme další 2-3 roky, už je třeba myslet na to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou rozdělovat fi nanční prostředky z těchto dotačních programů:  

• Integrovaný regionální operační program - IROP, 
• Strategický rámec Společné zemědělské poli  ky – SZP (Intervence: LEADER),
• Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Ak  vní začleňování terénní ak  vity 
 a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
• Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) 
 a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).

Přesto, že jsme ještě nestačili vyčerpat veškeré dotace určené pro naše území, pouš  me se již do přípravy další etapy působení MAS Zubří země 
na podporu našeho regionu. Předpokladem k tomu je splnění Standardů MAS pro nové období. Dále nás čeká příprava nové Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“), která po schválení řídícími orgány přinese v dalších letech fi nanční prostředky 
z několika operačních programů. 

Přípravu SCLLD jsme zahájili zpracováním analy  ckých dat a dále mapováním potřeb a potenciálu celého území. V současné době zjišťujeme dotaz-
níkovým šetřením potřeby občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, podnikatelů a neziskových organizací regionu. Dotazníky jsou sestaveny 
k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, 
a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období.

www.zubrizeme.cz
e-mail: mas@zubrizeme.cz
tel.: 566 590 393/4, 739 393 121, 731 499 188

Tímto bychom rádi oslovili veřejnost, aby se do přípravy Strategie pro náš region zapojila prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníky jsou k dis-
pozici na webu www.zubrizeme.cz/priprava-sclld-2021/. Prosíme širokou veřejnost o vyplnění a zaslání na e-mail: mas@zubrizeme.cz do 27. 11. 2020. 
Dotazníky je možné vyplnit i online na Googlu.

V prosinci 2020 dále plánujeme, pokud to epidemiologická situace dovolí, veřejné projednání přípravy SCLLD v Nedvědici, Bystřici nad Pernštejnem 
a Novém Městě na Moravě. Přesné termíny ještě nejsou známy, ale budou včas zveřejněny na webu MAS a v Bystřicku 12/2020 tak, aby se projednání 
zúčastnila široká veřejnost.

Zjištěné potřeby vzešlé z komunitního plánování se budeme snažit provázat na dotační programy EU.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

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 (Novoměstsko, 
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. Pod-
nikatel 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 vyrábě-
ném 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.
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Úspěch v literární soutěži žáků ze 
školy v Rožné

Máme rádi podzim Výtvarný úspěch v MŠ Olešínky
Naše mateřská škola se každo-

ročně zúčastňuje projektu výtvar-
né přehlídky a soutěže pro před-
školáky „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“. Na 
pořádání projektu se s Mateřskou 
školou Kampanova Hradec Králové 
podílí Univerzita Hradec Králové, 
Statutární město Hradec Králové a 
Královéhradecký kraj, záš  tu nad 
projektem převzal děkan Pedago-
gické fakulty. 

V loňském školním roce se nám 
již potře   podařilo získat 1. místo 
v této soutěži. Jsme velice rádi, že 
se vždy najdou takové dě  , které 
kreslení baví a na jejich obrázcích je 
to vidět.

Nás jako pedagogické pracov-
níky baví v dětech fantazii a před-
stavivost podněcovat a vhodnou 
mo  vací je po této stránce rozvíjet. 
V poslední době je nám ale upřímně 
trochu líto, že současná generace 
dě   a okolní svět na ni působící za-
příčiňuje ochuzení dě   právě v této 

oblas  . Řekli bychom, že naše prá-
ce je rok od roku těžší a těžší. Právě 
proto jsme velice rádi za podměty 
tohoto druhu. Líbí se nám, že dě   
v této soutěži nejsou limitovány té-
matem či technikou a důraz se klade 
především na osobitý a přirozený 
rukopis dětského výtvarného proje-
vu. Sami jsme mnohdy překvapeni, 
jakou bezbřehou fantazií dě   oplý-
vají a co všechno dokáží vymyslet, 
když dostanou příležitost. Největší 
odměnou pro všechny zúčastněné 
je podle nás fakt, že dě   nakonec 
kreslí rády, s nadšením a spontánně. 

Touto cestou a jménem naší škol-
ky bychom chtěli moc poděkovat 
všem organizátorům této přehlídky 
a již teď se těšíme na další ročník, 
který, jak všichni doufáme, nebude 
ochuzen o osobní setkání a vyhod-
nocení přehlídky, na kterém je po 
dlouhá léta zvykem předávat dětem 
zasloužená ocenění. 

Kolek  v MŠ

Příroda nám v průběhu září na-
bídla krásné babí léto. Teploty stou-
paly k třicítce, a kdo zrovna nesklízel 
úrodu z polí a zahrádek, mohl se 
vypravit do lesa. Během chvilky tam 
nasbíral košík bedlí nebo suchohři-
bů a praváků. Krásu podzimu ale 
mohl objevit i ten, kdo se vydal do 
Základní a Mateřské školy v Rožné. 
Šikovné dětské ručičky z darů pod-
zimu vykouzlily roztodivné skřítky 
Podzimníčky. Radost z práce a no-
vých nápadů byla vidět na každém 

kroku. Odměnou všem byla pochva-
la a obdiv návštěvníků školy. Pod-
zim není jen ke koukání, ale nabízí 
mnoho dobrot i pro mlsné jazýčky. 
Stačí natrhat pár jablíček, přidat za-
jímavé ingredience a už je tu štrúdl 
len  lkový, nutelový, slaný nebo oříš-
kový. Kdo má upečeno, může jablíč-
ka, podzimní vítr nebo jiný symbol 
podzimu nakreslit. Zkrátka a dobře, 
tohle roční období jsme si v Rožné 
opravdu vychutnali!

Lenka Novotná                                           

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
společně s Nadačním fondem fes  -
valu Jičín – město pohádky vyhlásily 
na jaře 2020 literární soutěž na téma 
„O čarovné vodě“. I přes problémy 
spojené s koronavirem přišlo do Ji-
čína do konce června neuvěřitelné 
množství prací z celé České repub-
liky. Porotci, kteří k hodnocení prací 
v září zasedli, to neměli vůbec jed-
noduché, když museli vybrat ze 165 
soutěžících příspěvků ty nejlepší. 

Vyhlášení výsledků literární 

soutěže probíhalo dříve tradičně 
v knihovně v Jičíně. Bohužel se ten-
tokrát nemohlo konat. Ale i tak jsme 
ve škole měli velikou radost. V říjnu 
jsme obdrželi tyto výsledky – v ka-
tegorii 1. - 5. třída byla vyhlášena 
první tři místa a 6 žáků dostalo čest-
né uznání. Mezi těmito šes   byli tři 
žáci naší školy – Alexandr Mynář, Jiří 
Šustal a Tereza Žáková. Odměnou 
jim byly krásné diplomy a knihy. Bla-
hopřejeme.

Jana Romanová

www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145
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MIKROREGIONMIKROREGIONMIKROREGION, RŮZNÉ

ŘÁDKOVÁ  
INZERCE

 SEČENÍ trávy, tel.: 608 065 
337

 Nechceme už bydlet v pane-
láku. Hledáme RD se zahrád-
kou, počítáme i s rekonstruk-
cí. Za nabídky děkuji. T.: 732 
369 404.

 Sháním byt 2+1/3+1. Rádi by-
chom už na Vánoce bydleli v 
novém. T.: 703 668 449.

 Vyměním byt 3+1 na Čer-

ném vršku, 4. patro, za 

byt 2+1 s výtahem. Tel.: 

737 332 249.

Obec Věchnov
Věchnov 73, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00842184 

                                      
Starosta obce

v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění 
pozdějších předpisů

vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele

Mateřské školy Věchnov, příspěvkové organizace, 
se sídlem Věchnov 73

Předpoklady:
• odborná kvalifi kace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pedagogických pracovnícíchʺ)

• plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických 
pracovnících 

• bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících 
• délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnos   nebo v činnos  , pro kterou jsou potřebné 

znalos   stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnos   nebo činnos   ve výzkumu a vývoji 
v souladu s § 5 odst.1 o pedagogických pracovnících, tj. 3 roky 

Požadavky:
• organizační a řídící schopnos  
• znalost školských předpisů a problema  ky řízení daného druhu a typu školy
• znalos   v oblas   trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblas   školství, výchovy 

a vzdělávání
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, o kterém rozhodne konkursní komise, a to 
v oblas   pracovněprávní a fi nanční týkající se mateřských škol.

Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a splnění odborné kvalifi kace (diplom 

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilos   k výkonu činnos   ředitelky/ředitele (ne starší 

3 měsíců)
• strukturovaný profesní životopis
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení, potvrzený 

posledním zaměstnavatelem
• koncepci rozvoje a řízení školy
• čestné prohlášení o svéprávnos  

Přihlášky zasílejte na adresu: Obec Věchnov, Věchnov 73, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem s označením 
„Konkurs“ do 10.11.2020 (včetně).
Předpokládaný nástup: 1.1.2021

Upozornění: Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše 
uvedených předpokladů a obsahových náležitos   přihlášky včetně jejich příloh, bude uchazeči vrácena 
bez dalšího projednání.

Datum zveřejnění: 6. 10. 2020                                                                                                     Josef Pokorný v.r.

TIC VYUŽILO 
DOTACI 

EFEKTIVNĚ 
Z dotačního programu Kraje 

Vysočina TURISTICKÁ INFORMAČNÍ 
CENTRA 2020 projekt „Program 
na podporu činnos   TIC v Kraji 
Vysočina“ turis  cké informační 
centrum využilo v letošním roce 
získané fi nanční prostředky na 
 sk nových letáků: Stezka kolem 

evropského stromu (5 000 ks), 
Vyhlídková místa na Bystřicku (5 000 
ks) a Pěší a Cyklovýlety po Zubřích 
stezkách (5 000 ks). Dále se pořídily 
čtyři zbrusu nové židle k počítačům 
pro veřejnost. Dotaci se TIC snaží 
každoročně využít co nejefek  vněji 
pro potřebu turistů a návštěvníků.

-bv-

TY
štejnem

CYKLOVÝLETY

BYSTŘICKO
... ráj Vysočiny

po Zubřích stezkách 

na Bystřicku

Y
jnem

BYSTŘICKO... ráj Vysočiny

PĚŠÍ VÝLETYpo Zubřích stezkách na Bystřicku
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INZERCE

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Bystřice n. Pernštejnem 96.5 FM | R-VYSOC

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

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

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

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

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 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

MEZ, a.s. 592 62 Nedvědice | tel. 737 007 308 
drevovyroba.mez.cz | drevovyroba@mez.cz

• Výroba nábytku

• Pořez kulatiny do délky 12 m 

a průměru 1 m na dvoukotoučové 

pile DKP 6

• Prodej stavebního řeziva

• Výroba a prodej pelet

 Vše za příznivé ceny

Od října peletkujeme.cz



Bystřicko - periodický  sk územního samosprávného celku, vychází 1x za měsíc. Vydává: Město Bystřice n. P., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pern-
štejnem, www.bystricenp.cz. Redakce novin: Turis  cké informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 387/8, e-mail: info@bystrice-
np.cz. Inzerce: 566 590 369, e-mail: info@bystricenp.cz. Redakční rada: rada Města Bystřice n. P. Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá autor či za-
davatel. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne Tiskárna UNIPRESS Žďár nad Sázavou, ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 7 210 ks. ZDARMA. 

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA

AUTO ... s.r.o.

www.auto-auto.cz

www.skodaplus.cz

ŠKODA RAPID 
1,0 TSI/81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID SPACEBACK  
1,4 TSI/92 KW, AUTOMAT

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA COMBI 
1,6 TDI/85 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID 
1,0 TSI/81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID 
1,0 TSI/81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA KODIAQ 
2,0 TDI/110 KW, 4X4

Cena

Do provozu

Tachometr


