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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Uspěli jsme! Hned dvakrát.

Koruna Vysočiny se zapojila do 
soutěže „Vysočina – nejlepší dovo-
lená“, kterou vyhlásil Kraj Vysočina 
na podporu a oživení regionální 
ekonomiky v cestovním ruchu. 

Do soutěže se mohly zapojit 
různé subjekty, které v reakci na 
nedávnou pandemii onemocnění 
COVID-19 vytvořily nové komplexní 
nabídky služeb. Na nejvyšší oce-
nění ve výši 100.000,- Kč dosáhlo 
10 TOP příspěvků, které komise 
ohodno  la jako špičkově připra-
vené a kvalitní produkty cestovní-
ho ruchu s vysokým potenciálem 
oslovit konkrétní typy návštěvníků. 
Mezi TOP projekty Kraje Vysočina 
se zařadily hned 3 projekty Koruny 
Vysočiny: Putování za sochami Mi-
chala Olšiaka, Instagramová stezka 
a Koruna Vysočiny sklářská. Za pro-
jekty Dobrodruh Koruny Vysočiny 
a Ztracené drahokamy Koruny Vy-
sočiny jsme získali druhé místo s fi -
nančním plněním 60.000,- Kč a za 
projekt po Koruně za Korunu jsme 
získali tře   místo a částku 30.000,- 
Kč. Finanční prostředky, které jsme 
získali prostřednictvím soutěže, 

budou použity na realizaci těchto 
projektů a rozšíření nabídky pro 
návštěvníky regionu. 

Dalším velkým úspěchem Ko-
runy Vysočiny je obdržení cer  fi -
kace des  nace. Organizace des-
 načního managementu (DMO) 

představuje v daném regionu klí-
čový subjekt vytvořený za účelem 
efek  vnějšího řízení cestovního 
ruchu. Hlavním cílem cer  fi kace je 
zkvalitnit výkon a efek  vitu činnos-
  v oblas   des  načního manage-

mentu v České republice a přispět 
ke zvýšení kvality a efek  vity rea-
lizovaných marke  ngových ak  vit 
na domácím a zahraničním trhu. 
Zjednodušeně se dá říct, že pro-
cesem cer  fi kace může projít jen 
des  nace, která je schopná strate-
gicky plánovat, řídit marke  ngové 
ak  vity s cílem propojit nabídku 
a poptávku. A to vše na základě sta-
novených norem Ministerstva pro 
místní rozvoj. Na základě žádos   
o cer  fi kaci DMO Koruny Vysoči-
ny, z. s. Cer  fi kační komise Kate-
gorizace organizací des  načního 
managementu rozhodla o uděle-
ní cer  fi kátu, který je platný na 
jeden rok, a to bez připomínek. 
Tato skutečnost nám otevírá nové 
možnos   pro získávání krajských 
a celostátních dotací. Věříme, že 
tyto úspěchy nám pomůžou posu-
nout se opět o kousek dál v napl-
ňování našeho poslání, kterým je 
podpora regionálního cestovního 
ruchu a propagace regionu v rámci 
celé České republiky. 

Oľga Königová

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na oslavu na 440. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město. 
Podrobný program najdete na straně 24.

SLAVNOSTI MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 7. 8. - 9. 8. 2020

Dětský Majáles 
a Diskotéka za Lužánkami

Blíží se Slavnos   města Bystřice nad Pernštejnem, které proběh-
nou od 7. do 9. srpna 2020. Do programu jsme pro malé návštěv-
níky a jejich rodiče připravili tradiční DĚTSKÝ MAJÁLES ve stylu 
RETRO DEN.

večer připravili diskotéku v MEGA 
stanu s těmi nejlepšími hity posled-
ních let! Příjemné posezení, točené 
pivo a grilovačka do pozdních noč-
ních hodin je samozřejmos  . Proto 
vás všechny zveme v sobotu 8. 8. 
2020 na Dětský Majáles od 13:00 
do 16:00 hodin k zimnímu stadionu 
v Bystřici a na super prázdninovou 
diskotéku do MEGA stanu od 20:00 
hodin do bystřických Lužánek.

-tk-

Zveme dě   a rodiče užít si netra-
diční soutěže a ak  vity do areálu za 
Lužánkami – připravujeme pro Vás 
skákací hrady, soutěže a zábavu pro 
dě   a rodiče v retro stylu. 

Umíte cvrnkat kuličky, skákat 
gumu, házet talířem a užít si super 
zábavu i bez chytrých telefonů a 
počítačů? Celé odpoledne budeme 
mít diskotéku a drobné dárky pro 
všechny dě  , které nás navš  ví.

A pro dospěláky jsme na sobotní 

KŘEST PAMĚTNÍ MINCE
Během oslav ke 440. výročí povýše-

ní Bystřice nad Pernštejnem na město, 
bude v neděli 9. 8. také představena a 
pokřtěna zbrusu nová pamětní mince. 

K zakoupení bude v turis  ckém infor-
mačním centru, kde bude také k dispo-
zici pamětní razítko a výroční dřevěná 
turis  cká známka.

-red-
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Jubilan  

Úmr  

SPOLEČENSKÁ  KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN  ZÁŘÍ 2020

ČERVEN 2020
27.6. Šárka Jílková
 Petr Vázler

ČERVENEC 2020
  4.7. Iva Kolouchová
 Milan Kříž
18.7. Anna Groulíková
 Pavel Svoboda
18.7. Věra Havlíčková
 Josef Štěrba

SRPEN  2020
Ladislav Havlík   93 let
Vlas  mil Brázda   93 let
Marie Dvořáková   86 let
Miloslav Flek   86 let
Marie Trybulová   80 let
Radomír Baručák   75 let
Ludmila Balášová   75 let
Miloslav Semerák   75 let
Alena Demková   70 let
Marie Janečková    70 let

ČERVEN 2020
11.6. Jiří Hořák   64 let 
14.6. Jindřiška Mynářová 74 let
17.6. Miroslav Mlynář   61 let
20.6. Jana Havránková 77 let
30.6. Květoslava Rotkovská 79 let

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou 

poděkovat posádce vozidla 
zdravotnické záchranné služby, 

a to paní 
Ivetě Havlíčkové 

a panu Fran  šku Navrá  lovi, 
kteří dne 19. 6. 2020 svým 

zcela profesionálním a lidským 
přístupem přispěli k záchraně 

života mého manžela 
Pavla Mar  nce.

S úctou děkuje manželka a dě  .

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

Soutěž Poznej Bystřicko! má své první 
vítěze. V červnovém čísle Bystřicka byla 
na fotografi i zřícenina hradu Aueršperk, 
i když z velmi netradičního pohledu a 
v netradiční době (kůrovcová kalamita). 
Ze správných odpovědí byla vylosována 
jako výherkyně paní Alena Víchová z Ka-
rasína. 

V červencovém čísle Bystřicka byla 
na fotografi i zřícenina hradu Víckov, 
tedy její nejzachovalejší část. Tento-
krát se výhercem stal pan Michal Kor-
bář, který jako jediný fotografi i poznal. 
Oběma gratulujeme a budeme se těšit 
na další odpovědi ze srpnového čís-
la. Zkuste štěs   i Vy! Správné odpovědi zasílejte do 15. srpna 2020 na 
e-mail: info@bystricenp.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Dne 14. srpna 2020 by oslavila 
100 let naše babička, 

prababička a maminka paní 
Josefa HAVELKOVÁ 

z Bystřice n. P. 

Co jiného jí můžeme dát, jen 
ky  čku na hrob a vzpomínat. 

Vnučka Pavla s rodinou 
a dcera Pavla.

Dne 3. 8. 2020 
by se dožil 100 let 

pan Alois VINKLER 
a 4. 8. 2020 paní 

Marie VINKLEROVÁ 
98 let.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. 8. by se dožil 80 let 
náš otec, dědeček, 

pan Josef PEČINKA 
z Bystřice n. P.

Vzpomínají manželka Jarmila, 
dcera Jarmila, syn Jirka 

s rodinami.

st/21/10
Bystřice nd Pernštejnem
kulturní dům, 1900

Moravia Brass Band
Chuhei Iwasaki / dirigent
Ondřej Moťka / trubka

Využijte možnos   zakoupit 
si v předprodeji vstupenky 

na koncert fes  valu 
Concentus Moraviae 

konané v našem městě 
se slevou 50 Kč. 

Tato nabídka pla   
do 10. 9. 2020.

Putování po Koruně Vysočiny 

Za sochami Michala Olšiaka
Slyšeli jste někdy jména jako Ha-

mroň, Mamlas nebo Dařbucha? A 
co takhle potkat na procházce nebo 
na projížďce přírodou obří houby 
nebo mamuta? Že ne? No tak u nás, 
v Koruně Vysočiny, se vám to může 
lehce podařit. Volně v krajině jsou 
rozmístěné betonové sochy různých 
nadpřirozených bytos   od místního 
sochaře Michala Olšiaka. Vydejte se 
do přírody na kole, pěšky nebo au-
tem a poznávejte zdejší krajinu při 
putování za oblíbenými sochami, ze 
kterých budou mít jistě radost nejen 
dě  , ale i dospělí. 

Cestou sbírejte razítka do průkaz-
ky cestovatele. Již za 15 razítek do-
stanete odměnu. Stačí navš  vit TIC 
v regionu a vyměnit vyplněnou prů-
kazku za malou pozornost. Více in-

formací v turis  ckých informačních 
centrech v Bystřici nad Pernštej-
nem, v Novém Městě na Moravě, 
ve Žďáře nad Sázavou, v Nedvědici  
a ve Westernovém městečku Šiklův 

mlýn. Přejeme všem cestovatelům 
a objevitelům příjemnou zábavu při 
putování po Koruně Vysočiny. www.
korunavysociny.cz

Oľga Königová

VZPOMÍNKA

VELKOPLOŠNÁ 
OBRAZOVKA 

V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

OPĚT 
V PROVOZU

BLIŽŠÍ INFORMACE:
WWW.KDBYSTRICENP.CZ

Vzhledem k epidemiologické 
situaci prosí dětš   lékaři z polikli-
niky v Bystřici n. P., aby se všichni 
pacien   před návštěvou lékaře 
nejprve telefonicky objednali, 
zvláště pak pacien  , kteří přijíždí 
ze zahraničních dovolených, by 
nejprve měli kontaktovat svého 
lékaře telefonicky. Snažíme se 
tak předcházet kontaktu pacien-
tů v čekárně a možnému přeno-
su infekce.

Děkujeme za spolupráci a re-
spektování této situace!

ZPRÁVA PRO 
RODIČE DĚTÍ
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ZPRÁVY Z MĚSTA

V Bystřici nad Pernštejnem napro   zimnímu stadionu vyrůstá nová mu-
zejní expozice s názvem Bystřický park miniatur. Kolem potůčku, který zde 
protéká doslova na zelené louce, postupně vzniká kopie údolí Svratky se 
zhruba dvacítkou modelů hradů, klášterů a jiných památek v měřítku 1:50.
Miniatury ale neodráží dnešní stav památek, naopak se díky realizaci vra-
cejí do období svého největšího rozkvětu a návštěvníci si tak mohou pro-
hlédnout, jak vypadaly ve 14. a 15. stole  . Realizaci modelů má na starost 
Zdeněk Brachtl za pomoci Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. 

Zdeněk Brachtl - modelář a výtvarník
by měl park převážně navštěvovat?  

Nově vyrostla v parku rozhledna, 
ze které jsou všechny modely krásně 
vidět. Nejlepší výhled je ale z lavičky, 
která je na kopečku nad celým par-
kem miniatur. Dále je zde nová lávka 
a návštěvníci už tak nemusí přeska-
kovat potok, který přes louku teče 
a dostanou se tak bez problému na 
druhou stranu parku. Návštěvu par-
ku doporučuji všem, nejčastěji ho ale 
navštěvují rodiny s dětmi. 

Jaké jsou plány do budoucna a 
jak bude vypadat konečná podoba 
parku? 

Z mého pohledu modeláře bych 
rád dodělal Pyšolec, Skály, Trmačov, 
klášter v Doubravníku a hornickou 
osadu. Pokud vše půjde podle plánu, 
tak příš   rok tyto všechny modely 
dokončím, a  m tu moje práce prav-
děpodobně skončí. 

Bystřický park miniatur je již svým 
založením odlišný od desítek jiných 
parků, které návštěvníkům předvádí 
zajímavé stav-
by z celého 
světa či Evropy. 
Místo pro náš 
park je přímo 
stvořené pro 
imitaci údolí 
řeky Svratky. 
Pro   proudu 
řeky začíná-
me klášterem 
Porta Coeli, a 
pak v předem 
daných inter-

valech můžeme navš  vit jednotlivé 
hrady ležící na levém či pravém bře-
hu Svratky a končíme hradem Skály 
– lidově Štarkovem. Většina z nich 
je dnes pouze hromadou kamení se 
zbytky zachovalého obranného sys-
tému. V plné kráse je bylo možné 
spatřit v dávné minulos   a vzhledem 
k tomu, že se jedná o venkovní mu-
zejní expozici, náš park návštěvníka 
zavede do XIV. – XV. stole  . Modelací 
terénu, a to hlavně vodního prvku 
(meandry a postavení staveb nad 
řekou - Černvíru, Aueršperku  nebo 
Dalečína), vytváříme obdobnou kra-
jinu jako ve skutečnos  . Park bude 
postupně osázen starými odrůdami 
ovocných stromů (pod Zubštejnem 
vzniká vinohrad)  a nakonec dopl-
níme park velkými bloky hornin na-
cházejících se na Bystřicku. Smyslem 
celého projektu je zavést návštěvníky 
do doby vrcholného středověku.

Děkuji za rozhovor.
Michal Mašek

Kdo je vlastně Zdeněk Brachtl, 
představte se prosím našim čtená-
řům. 

Pocházím z Brna. Od roku 2011 
se živím výrobou modelových re-
konstrukcí pro památkové objekty 
a muzea. Jinak to mám tak trochu 
složité. Maturitu jsem vystudoval 
jako strojař a celý život jsem studoval 
hlavně technickou část, ale vnitřně 
jsem byl vždy zaměřený k humanit-
ním věcem. Spíš mě více táhnou a 
od malička mě zajímají hrady, dějiny, 
umění a historie. 

Kdy a kde se zrodila první myšlen-
ka vybudovat v Bystřici park minia-
tur? 

První myšlenka přišla od Vladimí-
ra Cisára, jeho to napadlo, ale pak to 
bylo nějakou chvilku u ledu. Když při-
šla ta správná doba, tak oslovil mě, ale 
já běžně dělám modely 1:500 nebo 
1:200. Modelovat hrady 1:50 byla tak 
trochu výzva. Mám za sebou realizaci 
na deví   objektech a ve třech mu-
zeích. Moje modelování začalo prak-
 cky rokem 2013 na výstavu Pern-

štejnský rok na hradě Pernštejně. Tam 
byla první výstava a první model byl 
v roce 2011 hrad Veveří. A jelikož dě-
lám rekonstrukce na základě dostup-
ných pramenů, jak hrady vypadaly 
dřív, tak mě oslovil Vladimír Cisár na 
vytvoření parku miniatur v Bystřici. 

Jak složité bylo vybrat místo a za-
čít stavět? 

Míst na začátku bylo několik, ale 
nakonec louka napro   zimnímu sta-
dionu vyšla jako ta nejlepší. První 
model, který zde vyrostl, byl hrad Če-
pička a to ještě na zarostlé louce. Na 
jaře jsme měli takovou vizi a prvoplá-
nově jsme rozvrhli, kde jaký model 
bude stát. Pak následovala samotná 
realizace. První model byl vlastně 
nejjednodušší, byl blízko k cestě a na-
víc tam bylo i spousta kamení, které 
se dalo využít. Náročnější už to bylo 
se stavbou Pernštejna a Zubštejna, 
ty jsou tedy ty největší a musely se 

pro ně vybudovat velké základové 
sokly. Na Zubštejn nám dovezli veliké 
kameny, které jsem musel rozbíjet 
palicí, což nebylo úplně tak jednodu-
ché. Pernštejn stojí na betonových 
pilířích, které mu dodávají pevnost. 
Všechny modely, které jsou v parku 
miniatur postavené,  stojí na železo-
betonové desce, takže mají pevné 
základy. Není to tak, že by ty modely 
stály přímo na louce a mohlo dojít 
k jejich propadu do hlíny, každý hrad 
stojí na pevných základech, bez toho 
by to prostě nešlo.    

Hrady mohou návštěvníci vidět v 
podobě, jakou měly přibližně v 14 - 
15. stole  , proč právě toto období a 
ne současná podoba? 

Protože je to období, kdy ty hrady 
ještě stály ve své největší kráse, aby si 
návštěvník udělal představu, jak do-
tyčné hrady mohly vypadat. Pokud 
bych modeloval dnešní podobu, tak 
u některých hradů by ani nebylo co 
stavět. Navíc je pro návštěvníky důle-
žité to, že na tak malém území mo-
hou vidět zvláštní úkaz. Každý hrad je 
to  ž úplně jiný a jiného typu. Pokud 
se tedy vrá  me do toho 15. stole-
 , můžeme vidět jak je každý hrad 

typologicky jiný. Nachází se zde hra-
dy s válcovým bergfritem jako jsou 
Loučky, nebo můžete vidět válcovou 
věz s břitem, jako má Pernštejn. 

Jaké modely už mohou vidět ná-
vštěvníci hotové a na kterých se prá-
vě pracuje? 

Hotové jsou Čepička,  šnovský 
klášter, sídlo v Černvíru, Pernštejn, 
Zubštejn, Osiky, Lomnice, Loučky. A 
letos se dodělává Dalečín, Louka u 
Kunštátu a Aueršperk, tyto modely 
budou hotové během prázdnin a po 
prázdninách, pokud půjde všechno 
tak jak má, bude hotový Kunštát. 
Výroba jednoho modelu trvá zhruba 
měsíc a půl, záleží také hodně na po-
časí, zda se dá pravidelně pracovat. 

Je ještě něco, co mohou zájemci 
kromě miniatur v parku vidět a kdo 

JUDr. EVA ŠPATKOVÁ – nejdéle sloužící tajem-
nice široko daleko! Eva byla při transformaci měst-
ského národního výboru na městský úřad. Zajiš-
ťovala personální i materiální vybavení pro město 
s rozšířenou působnos  , kterým Bystřice je až do 
dnešních dnů. Mladším kolegům byla vždy oporou 
v rozhodujících situacích. Při práci tajemnice dlou-
hodobě vykonávala funkci předsedy přestupkové 
komise. Z jejího vyprávění vím, jak pravdivé je heslo 
„toho neznám, zřejmě je to slušný člověk“.

Ing. HYNEK JURMAN – zajímavá, i když občas 
kontroverzní osobnost. Hynka buď máte rádi, nebo 
ne. Na jeho obhajobu musím napsat, že s drobnými 
výhradami patřím do té první skupiny. Na informač-
ní centrum přišel před více než dese   lety. Svými 
zkušenostmi a texty prezentoval Bystřicko v okolí 
i ve světě a já jsem přesvědčen, že jej velmi miluje. 
Při výběrovém řízení jsem ho charakterizoval slovy: 
„O čem jiní teore  cky vyprávějí, Hynek objel na 
kole“.

Za Evou a Hynkem
Koncem měsíce června došlo na radnici našeho města k výrazné změně. 

Po mnoha odsloužených letech odcházejí na zasloužený odpočinek naši ko-
legové a výrazné osobnos   veřejného života města Bystřice nad Pernštej-
nem – JUDr. Eva Špatková a Ing. Hynek Jurman. Léta běží, nikdo nemládne, 
ale oba se nové životní etapy dožívají v dobré tělesné i duševní kondici.

Vážení kolegové, děkuji vám za odvedenou práci pro naše město a celý 
region. Přeji vám hodně krásných roků, pevné zdraví, op  mismus života 
a hromadu štěs  . Na radnici i ve svém okolí vás vždy rádi uvidíme.

Karel Pačiska, 
starosta města Bystřice nad Pernštejnem



Za Maxiznámkou i do našeho 
infocentra

Pokud patříte mezi vášnivé sběratele a nechcete si nechat ujít další prázd-
ninovou soutěž, tak se určitě zastavte v informačním centru na náměs  . Při 
vstupu nepřehlédněte dřevěnou turis  ckou Maxiznámku. Z přední strany 
známky uvidíte zříceninu hradu Zubštejn a na druhé straně město Bystřice 
nad Pernštejnem. Co je ale důležité, je mít připravený foťák nebo případně 
mobilní telefon, na který se u známky vyfo  te. Tato Maxiznámka tu to  ž není 
jen tak pro parádu, ale jedná se o letní sběratelskou soutěž. Pokud to  ž rádi 
cestujete, stačí najít deset těchto známek a udělat deset fotek. Fotky poté 

stačí vložit do přílohy e-mailu 
a zaslat společně se svým jmé-
nem, adresou a sběratelským
číslem, které naleznete ve svém 
profi lu na www.turis  cke-
-znamky.cz na adresu soutez@
turis  cke-znamky.cz. Aktuálně 
se v České republice nachází 
55 míst s Maxiznámkou a dal-
ších 12 jich najdete v zahraničí. 
Každý, kdo se zapojí do soutěže, 
automa  cky získává od pořada-
telů výroční turis  ckou známku. 
Kromě toho se také účastníci 
zapojují do soutěže o hodnotné 
ceny a hlavní cenou je víkendo-
vý pobyt pro dva v zámeckém 
resortu Sobo  n s polopenzí 
a neomezeným vstupem do 
wellness. Uzávěrka pro nafo-
cení a odeslání e-mailů je 31. 
srpna 2020. Slavnostní vylo-

sování výherců proběhne při letošním dekorování Znalců České republiky 
v sobotu 5. září v pravé poledne na Jurkovičově rozhledně v Rožnově pod 
Radhoštěm.                                                                                              -red-

Co nového v informačním centru 
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ZPRÁVY Z TIC, RŮZNÉ

Sběratelé magnetek jistě potěší 
zpráva o pě   nových přírůstcích, 
díky kterým mohou rozšířit svoji 
sbírku. Jedná se o čtyři dřevěné ku-
laté magnetky, které nesmí chybět 
na žádné ledničce. Na výběr mají 
zákazníci Zubří zemi, kostel sv. Vav-
řince, kostel sv. Michaela a zříceninu 
hradu Zubštejn. Cena jednoho kusu 
je 15 Kč. Pátou magnetkou, kterou si 
mohou turisté v infocentru zakou-
pit, je cínová Chudobínská borovice, 
nejslavnější strom České republiky, 
který se stal Evropským stromem 
roku. Tato magnetka stojí 105 Kč. 
Pro ty, kteří stále rádi posílají klasic-
ké papírové pohlednice, máme také 
dobrou zprávu, jelikož se sor  ment 
rozrostl o čtyři nové pohledy. Kro-
mě tématu města Bystřice mohou 
turisté poslat z dovolené pozdrav se 
Zubrem od Michala Olšiaka. 

Nultý ročník soutěže Nejkrás-
nější jarní kvě  nová výzdoba je 
za námi. Z došlých fotografi í vy-
brala kulturní komise města jako 
výherní jarní výzdobu MŠ Korálky. 
Gratulujeme! Nyní už můžete za-
čít přemýšlet nad  m, jakou jarní 
dekorací si příš   rok zkrášlíte své 
okolí.

Jak dopadla soutěž 

o nejkrásnější jarní 

kvě  novou výzdobu?



Čtvrtek 10. 9. 2020 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma:  Trénování pamě   –Víte, kdy je den pamě   ?  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zase-
dací místnost v 1. podlaží 
Lektor: Mgr. Dana Dlouhá 

Čtvrtek 24. 9. 2020 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma:  Nemoc začíná v hlavě     
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zase-
dací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Jitka Bukáčková    

Čtvrtek 5. 11. 2020 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma:  Léky a závislos    – jeden ráno, dva odpoledne a 
večer půlku    
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zase-
dací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Dana Dlouhá     

Čtvrtek 19. 11. 2020 ve 13.00 hodin 
Přednáška na téma:  Malta – křišťálově čisté moře a historie na dosah 
ruky   
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zase-
dací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Alexandra Gabrielová  

Úterý 8. 12. 2020 v 9.30 hodin
Přednáška na téma: Advent v Zahradním centru Strakovo – výroba vá-
noční dekorace     
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice nad 
Pernštejnem – půdní galerie
Lektorka: Eva Munzarová

Kromě výše uvedených obecných přednášek připravilo město opět 
ve spolupráci se ZŠ Nádražní a ZUŠ několik volitelných cyklů přednášek, 
které budou rovněž zakončeny příslušným cer  fi kátem. Lektory těchto 
přednášek budou učitelé příslušných škol, kteří tyto přednášky na vy-
soké úrovni zajišťovali již v minulých letech. Exkurze, které jsme měli 
plánované v dubnu  do Jihlavy a v červnu do Úpravny vody Švařec, nelze 
proza  m přesunout do podzimního období, protože tato zařízení za  m 
fungují v režimu zákazu exkurzí do těchto zařízení.

BYSTŘICKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
POKRAČUJE V ROCE 2020 

Po koronavirové přestávce pokračuje Bystřická Univerzita tře  ho věku 
Město Bystřice nad Pernštejnem  pokračuje po prázdninách v projektu Bystřické Univerzity tře  ho věku, jehož cílem 

je  vzdělávat a ak  vizovat seniory,  podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a 
spolupráci. V souvislos   s vyhlášením nouzového stavu  a dalšími omezujícími opatřeními přijatými  v souvislos   s koronavirovou nákazou zru-
šilo město veškeré plánované přednášky a další ak  vity pro seniory v rámci programu Univerzity tře  ho věku, které byly plánovány na období 
duben – červen 2020. Pro velký zájem ze strany seniorů připravilo město další přednášky  na 2. polole   roku 2020.  Předkládáme  zájemcům 
cyklus tzv. obecných přednášek, na které je volný přístup a za jejichž absolvování obdrží účastníci cer  fi kát. 

Základní škola Nádražní připravila kurz práce s počítači, který bude 
zahrnovat 4 lekce zaměřené na zvládnu    obsluhy PC. Lekce nebudou 
navazovat na předchozí cyklus přednášek a jejich program bude reali-
zován dle požadavků a zájmu přihlášených účastníků.  Aby byla výuka 
efek  vní, maximální počet účastníků tohoto kurzu byl stanoven na 20 
osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut činí 50,- Kč.

Cyklus přednášek základní obsluhy PC: 
Středa    4. 11. 2020 od 1430 do 1600 hodin 
Středa  11. 11. 2020 od 1430 do 1600 hodin 
Středa  18. 11. 2020 od 1430 do 1600 hodin 
Středa  25. 11. 2020 od 1430 do 1600 hodin 
Místo konání: Základní škola, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 
Lektor: Mgr. Michal Neterda

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné 
účinky hudby) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý 
z kurzů bude zahrnovat 6 lekcí, které budou navazovat na jarní  výuku. 

Aby byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků  kurzů muziko-
terapie i arteterapie byl stanoven na 10 – 12 osob. Kurzovné za 1 lekci 
v rozsahu 90 minut činí 50,- Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie: 
Pondělí     7. 09. 2020 od 900 do 1030 hodin -  hodina za jarní semestr
Pondělí   21. 09. 2020 od 900 do 1030 hodin -  hodina za jarní semestr
Pondělí     5. 10. 2020 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   19. 10. 2020 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí     2. 11. 2020 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   16. 11. 2020 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   30. 11. 2020 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   14. 12. 2020 od 900 do 1030 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice nad 
Pernštejnem, přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Cyklus přednášek arteterapie: 
Program bude zveřejněn v měsíčníku Bystřicko v zářijovém vydání. 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice nad 

Pernštejnem, přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková  

Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek základní obsluhy PC, muzikoterapie a arteterapie je závislé na počtu přihlášených zájemců, žádám 
zájemce o kurzy muzikoterapie, aby se závazně přihlásili nejpozději do 7. 9. 2020 na emailovou adresu: eva.spatkova@bystricenp.cz.  V přihlášce 
uveďte svoje jméno, příjmení  a adresu trvalého bydliště. Zájemci o kurzy PC se mohou závazně přihlásit na tutéž emailovou  adresu nejpozději do 
15. 10. 2020.

Rovněž tak pro přednášku na téma vánoční aranžmá  spojenou s výrobou vánoční  dekorace potřebujeme znát  dopředu počet účastníků,  
abychom mohli připravit materiál na výrobu vánočních  dekorací. Proto i zájem o tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem 
v termínu do 15. 11. 2020.    

                                                                                                                               Eva Špatková
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ŠKOLSTVÍ

Bilancování školního roku 2019/2020

Milí budoucí prvňáčci, 

Pandemie, která ze dne na den za-
stavila život na mnoha kon  nentech 
světa, v České republice pomalu ustu-
puje. Vliv opatření pro   Covidu 19 se 
však velmi silně projevilo i v naší škole. 
Byli jsme postaveni před velkou výzvu 
a snažili jsme se s touto situací vypo-
řádat, jak nejlépe jsme mohli a uměli. 

Školní rok 2019/2020 skončil a 
můžeme tedy bilancovat. Vidíme, co 
se nám podařilo i co by bylo potřeba 
ještě „doladit“. Z ohlasů rodičů však 
víme, že přístup, který naše škola zvo-
lila, byl pro dě   přehledný a dostupný. 
Učitelé byli dětem neustále k dispo-
zici, psali, telefonovali a mnozí z nich 
vedli online hodiny. V okamžiku, kdy 
to bylo dovoleno, umožnila naše ško-
la nejprve žákům 9. ročníků vrá  t se 
do lavic a připravovat se na přijímací 
zkoušky. Této nabídky využili všichni. 
Od 25. 5. 2020 pak byly dveře otevře-
ny žákům prvního stupně, kteří mohli 

vzdělávání na dálku. 30. 6. 2020 jsme 
se pak konečně všichni mohli sejít ve 
svých třídách při předávání vysvědče-
ní a zasloužených pochval, zejména 
pro žáky 9. ročníků to bylo obzvlášť 
důležité, neboť v lavicích naší základní 
školy seděli naposledy. 

Prošli jsme krizí, doufáme však, že 
získané dovednos   a hodnoty budou 
ku prospěchu nás všech, že odchází-
me silnější a odpovědnější ke svému i 
cizímu zdraví, vzdělání a životu vůbec. 
Na závěr bychom chtěli ještě jednou 
všem zúčastněným poděkovat, ze-
jména žákům za jejich píli a pracovní 
nasazení v těchto z  žených podmín-
kách, dále rodičům za jejich cennou 
spolupráci a podporu a v neposlední 
řadě všem pedagogickým i nepeda-
gogickým pracovníkům, jejichž kvalit-
ní práce si nesmírně vážíme.  

Dita Kabelková

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

v letošním školním roce 
jste se svými rodiči na-
vš  vili naši školu na 
podzim a v zimě. Těšily 
jsme se na Vás i na jaře, 
kdy měl být zápis.  Vy 
byste nám jistě ukázali, 
jak moc jste šikovní a 
co vše už umíte. Určitě 
byste nám řekli, že se 

do školy těšíte. Toto setkání se však 
kvůli vzniklé situaci neuskutečnilo 
a do školy jste byli zapsáni Vašimi 
rodiči. Mrzí nás, že se kvůli nařízení 
nemohla uskutečnit ani připravená 
červnová společná setkání, kde bys-
te si vyzkoušeli práci školáka ve třídě 
se svojí budoucí paní učitelkou. Na 
webových stránkách naší školy na-
jdete, jaké pomůcky do školy bude-

TANEČNÍ OBOR ZUŠ – II. kolo přijímacího řízení
Základní umělecká škola vyhlašuje II. kolo při-

jímacího řízení do nového Tanečního oboru. Zá-
klady baletu, scénického, moderního, párového 
a akroba  ckého tance jsou přístupné holkám 
i klukům od školky až po střední školy. Věková 
hranice je od 5 do 18 let. Přihlášky můžete zasílat 
na www.izus.cz. Případně se můžete dostavit na 
talentovou zkoušku, která se koná ve středu 2. 9. 
2020 ve 14.00, v přízemí školy. Doporučujeme 
sportovní oděv a obuv. Bližší informace najdete 
na webu školy www.zusbnp.cz, případně na tel. 
777 122 105. Za otevření nového oboru pro vaše 
dě   se sluší poděkovat Městu Bystřice, bez jehož dlouhodobé podpory by 
škola nemohla fungovat. Děkujeme a velice si této podpory vážíme.

                                                                                            Ředitelství ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ
Kluci a holky se ještě stále 

mohou přihlásit do výtvarné-
ho oboru. Pokud rádi kreslíte, 
tvoříte a chtěli byste si zkusit 
modelovat, malovat,  sknout 
a poznat spoustu nových tech-
nik, ale i způsob, jak se naučit 
dobře kreslit a malovat, nevá-
hejte a co nejdřív se přihlaste 
ke studiu! Je ještě několik vol-
ných míst. Fenoménem naší školy je práce s tex  lem, kdy žáci tvoří vlastní 
modely od návrhů po uši  , která vrcholí módní přehlídkou. Přijímáme dě   
od 6 let, ale i studenty středních škol. Přihlášky můžete zasílat na www.izus.
cz. Bližší informace najdete na webu školy www.zusbnp.cz, případně na tel.
777 122 105.                                                                                                     Za VO L. Zítková

Přijímací řízení na výtvarný 
a taneční obor ZUŠ

využívat klasickou výuku se svými tříd-
ními učitelkami. O dě   bylo postaráno 
i v odpoledních hodinách v rámci blo-
ků s vychovatelkami a dalšími peda-
gogickými pracovníky, neboť skupiny 

jednotlivých tříd se nesměly míchat. 
Poslední uvolnění přišlo pro zbývají-
cí žáky 2. stupně, kteří se však mohli 
vrá  t pouze na konzultační a třídnic-
ké hodiny, nadále zde pokračovalo 

te potřebovat a co vše si připravíte. 
Společně se uvidíme při slavnostním 
přivítání 1. 9. 2020 v 9 hodin v pro-
jektové místnos   naší školy. Přeje-
me Vám krásný zbytek prázdnin.

Velmi se na Vás těší budoucí paní 
učitelky

 M. Klečková a P. Tomášková
 ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

  Vážení rodi e, 
editelství Základní školy Byst ice n. P., Nádražní 615 

oznamuje, že za átek školního roku 2020 - 2021 bude zahájen  
v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin pro žáky 2. - 9. ro ník   
(p ez vky, psací pot eby a zámek ke sk í ce s sebou)  

a slavnostní uvítání žák  1. t íd v 9:00 hodin v projektové místnosti  
 (vchod družiny).  

 
Zájemci z ad prv á k  o školní družinu se dostaví v 8:30 hodin 

 do projektové místnosti. 
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KULTURA

Bystřické léto 2020 na Masarykově náměs  
Již po třinácté se na bys-

třickém náměs   v amfi teátru 
rozezní Bystřické léto. Tradice, 
kterou založil Radek Vojta, žije 
v rukou dobrovolníků, kteří 
v současné nesnadné době 
pořádání kulturních ak  vit pro 
veřejnost přijali tuto výzvu a 
připravili pro Bystřičáky a další 
návštěvníky našeho města dva 
prázdninové kulturní večery.

Prvním z nich je REVIVAL náměs-
 , během kterého se na nově zre-

konstruovaném podiu amfi teátru 
představí 4 revivalové kapely. Pro 
letošní rok jsme zvolili popovější 
žánr, a proto v pátek 21. 8. 2020  
od 18:00 přivítáme ABBA ROCK 
SHOW, U2 revival, dále PINK revi-
val a večer uzavřou PAPRIKACZE 
– revival RED HOT CHILLI PEPPERS.

Úplný konec prázdnin bude vě-
nován folkovému stylu. FOLKO-
VÝM náměs  m zazní nestárnoucí 
hity MICHALA TUČNÉHO v podání 
jeho revivalu, následně do Bystři-
ce nad Pernštejnem po několika 
letech zavítá SLÁVEK JANOUŠEK, 
známý folkový písničkář, jehož hity 
se zpívají u táboráků již mnoho let 
a trojici doplní místní folkař pan 
LÁĎA ZÍTKA. Folkové náměs   ro-
zezvučíme v neděli 30. 8. 2020 od 
16:00 hodin.

Srdečně Vás všechny zveme na 
obě akce. Vstupenky budou k dis-
pozici na místě za 200 Kč. Tradičně 
pro Vás připravíme bohaté občer-
stvení a samozřejmě přineseme 
dobrou náladu!

-tk-
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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

Pohled na levou stranu náměs  . Pravděpodobně ze střechy staré radnice. 
Uprostřed řady domů budova hotelu Záložna s elegantní secesní fasádou. 
Náměs   bez automobilů má působivou atmosféru minulého stole  . 
Foto H. Jeřábek, 1931.

Uprostřed stromořadí na náměs   T. G. Masaryka protéká potůček, v let-
ních měsících rejdiště nejen bystřických dě  . Z poklidné oázy se stává bohu-
žel i parkoviště.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Podle p. Straky z Karasína)
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Už 14. ročník naší putovní soutěže přibližuje místa spojená s natáčením fi lmů. Navš  vit tak můžete i Vítochov s okolím či Šiklův mlýn.

Film spojený s Vítochovem

Film spojený se Šiklovým mlýnem

14. ROČNÍK     
VODOMILA

VODOMIL 2020 Filmová místa - 3

Ve Vítochově u kostelíka byla nato-
čena píseň Mrtví z hudebního fi lmu 
Slunovrat a končí zde fi lm Kozy léčí 
(2014, režisérka Lenka Wimmerová).

Film je příběhem o cestě k uzdra-
vení. Zuzana S  vínova a Igor Chme-
la představují manželskou dvojici 
ve středním věku, která se rozhod-
ne žít na venkově. Změna životního 
stylu má především pomoci Janě 
v jejím zápasu s nemocí. Společně 
procházejí obdobím, které na ně 
klade několik komplikovaných 
okamžiků spojených se vzta-
hovými, existenčními a dalšími 
problémy.

Ve vztazích mezi rodiči a dět-
mi se odráží i matčina nemoc 
především proto, že se o ní dě   
dovídají až mnohem později, 
než všichni ostatní.

Tím, kdo podstatně ovlivní 
změnu v životě této čtveřice, je 

babi Čiháková (Johanna Tesařová). 
Tato svérázná žena je respektovaná 
v širokém okolí. Její schopnost od-
hadnout zdravotní problémy svých 
bližních i to, jak by si sami mohli po-
moci, funguje také v případě Jany a 
Mirka jako silná inspirace pro další 
běh věcí.

Kromě jmenovaných představi-
telů se ve fi lmu objeví, např. Jana 
Plodková, Alena Sasínová, Norbert 
Lichý ad. 

dobrodružstvích a zážitcích za po-
lárním kruhem postupně zpracovali 
redaktoři Lidových novin Rudolf Těs-
nohlídek, Edvard Valenta a Bedřich 
Golombek. Knihy Třicet let na Zlatém 
severu, Po stopách polárních medvě-
dů a Ledové povídky byly přeloženy 
do mnoha světových jazyků a sklíze-
ly velký úspěch. Autorem scénáře a 
režisérem televizního fi lmu Požírač 
medvědů je Pavel Jandourek.

Film zachycuje období let 1928–
1929. Jan Welzl přečkává zimu ve 
svém rodném kraji Záhřebu na Mo-
ravě. Po rozmrznu   Beringova moře 
se chce vrá  t na Novou Sibiř. Napíše 
redaktorům Lidových novin Valento-
vi a Golombkovi, kteří se rozhodnou 
s ním sepsat knihu.  
Welzl si získává dů-
věru, vystupuje v rá-
diu a přednáší nejen 
na školách, ale i v Be-
sedním domě. Jeho 
vyprávění, mnohdy 
směšná a neuvěři-
telná, jsou přijímána 
s velkým nadšením a 
aplausem.

Welzlovo vyprá-
vění o životě za po-
lárním kruhem je ve 

fi lmu ilustrováno černobílými zábě-
ry, které přiblížují polární končiny a 
život za polárním kruhem. Záběry z 
Dawson City pořídil televizní štáb už 
v roce 1994. Byly natočeny v prostře-
dí westernového městečka Šiklův 
mlýn a přilehlých krajinných exteri-
érech na Českomoravské vysočině. 
Dále se natáčelo v Brně, Velké Bíteši 
a Moravské Bránici.

Hlavní roli Jana Welzla hraje Júli-
us Sa  nský. V dalších rolích uvidíte 
Vladimíra Javorského, Mar  na Tr-
navského, Milana Lasicu, Ditu Kap-
lanovou, Jiřího Pechu, Mojmíra Ma-
děriče, Stanislava Tříšku a celou řadu 
brněnských herců.

Laskavá komedie ze života po-
lárníka, spisovatele a pábitele J. E. 
Welzla nese název Požírač medvědů 
(1966).

Postava moravského dobrodruha 
a cestovatele Jana Eskymo Welzla 
je známa především starší genera-
ci. Jeho vyprávění o neuvěřitelných 

Navštivte expozici URAN NA VYSOČINĚ v Městském muzeu Bystřice n. P.

Pátek 7. srpna 2020 od 17 hodin
Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy

11. Příběh o štěpánovském kronikáři
V 17. stole   vyrazili do světa za pra-

cí dva italš   kameníci a zastavili se až v 
Nedvědici. Šlo o bratry Petra a Antonia 
Rossi. V Nedvědici pracovali se zdejším 
mramorem, který mohl sněhobílou 
barvou soupeřit i s  m proslaveným 
kararským. Mnoho generací se drželo 
kamenického řemesla, někteří potom-
ci jsou dnes v Bystřici akademickými 
malíři, ale jistý Leopold Rossi zavrhl ká-
men i umění a stal se stolařem. Tomu 
se 4. 4. 1872 narodil syn Jan, jehož 
příjmení se už psalo zjednodušeně 
Rosí. A tento Jeníček opus  l všechna 
řemesla předků a dal se na studia. Jak 
sám napsal, „vybyl tři třídy gymnázia a 
učitelský ústav“. Nejdříve učil v Dolních 
Loučkách, pak v rodné Nedvědici, ná-
sledovalo Olší, Doubravník a v září 1904 
se stal učitelem ve Štěpánově, od roku 
1919 na příš  ch 13 let dokonce řídícím 
učitelem. 

Jan Rosí hodně četl, cestoval a každé 
prázdniny se dobrovolně vzdělával v 
univerzitních kurzech. Na nich osobně 
poznal plejádu vynikajících profesorů 
a vědců. Když na ně ve svých 73 le-
tech vzpomínal, jmenoval na prvním 
místě Vladimíra Nováka, syna správce 
štěpánovských železáren. Ale učil jej i 
pozdější prezident Edvard Beneš, lite-
rární vědec Miloslav Hýsek, lékař a spi-
sovatel Fran  šek Hamza, štěpánovský 

rodák Fran  šek Krejčí, autor mnoha 
sokolských publikací, primář Bakeš či 
Bře  slav Foustka.

Pan řídící procestoval svoji vlast, ale i 
většinu Evropy. V Paříži navš  vil Světo-
vou výstavu. Studoval pak přírodověd-
né, zeměpisné, cestopisné a fi lozofi cké 
spisy. Takto vybaven měl samozřejmě 
žákům co říci. 

Ve Štěpánově psal nejen školní kro-
niku, ale v roce 1923 založil i kroniku 
obecní a vedl ji do roku 1950. Ovšem 
příchod „nové doby“ asi i jej zaskočil, a 
tak už materiál od roku 1948 nezpra-
covával, předal jej svému nástupci. 
Ale kroniku psal náramně! Krasopis-
ně, vytříbeným stylem a především 
interesantně. Zajímal se o všechno, 
za  mco jeho nástupce především o 
dělnickou třídu a revoluční ideologii. 
Po roce 1948 navš  vila to  ž pokračo-
vatele Vladimíra Veselého deputace 
proletářů a žádala doplnit původní kro-
niku, neboť prý řídící vůbec nevěnoval 
pozornost „lidu třídně uvědomělému“, 
proto žádali „doplnit dosavadní zápisy, 
odstranit tak mezeru povahy ideově 
poli  cké“, neboť Štěpánov „pla  l vždy 
za dělnictva pevnou tvrz a neodolatel-
nou pro  reakční hráz“. 

Výsledkem konzultace s funkcionáři 
strany Vra  slavem Kubíkem, Mirosla-
vem Štouračem, Josefem Šmardou a 
Otou Ostrýžem je, že se z nové kroniky 
čtenář o životě v městečku nic nedozví, 
jde jen o snůšku poli  ky, ideologie, bri-
gád, třídního boje a nenávis  . Jaký roz-
díl pro   po všech stránkách zajímavým 
zápisům Jana Rosí. 

Ještě v době totality jsem oslovil ko-
munis  ckého publicistu Miroslava Šaj-
nara s otázkou, jestli byl Rosí opravdu 
tak vzdálen dělníkům, že nic důležitého 
v jejich činnos   nespatřoval, nebo zda 
ty třídní událos   opravdu nebyly pro 
obec důležité. A Šajnar naznal, že Rosí 
byl levičák se sociálním cítěním a že by 
určitě vše důležité zapsal. 

Rosí tedy nebyl dělníkům nijak vzdá-
len, osobně se zúčastnil založení KSČ, 
od roku 1938 ve Štěpánové vedl prv-
ní jednotku přátel SSSR a po válce byl 
předsedou odbočky Svazu přátel SSSR. 
Nijak ho však proletářské poli  zování 
nezaujalo, aby je musel popisovat v 
obecní kronice. To až později se vytvo-

řila umělá legen-
da o štěpánov-
ských kovaných 
funkcionářích, 
zápisy se zpět-
ně doplňovaly 
a druhá kniha 
obecní kroniky 
tak obsahuje 
jen těžko čitelné 
pasáže. Najed-
nou tu byly v 
roce 1950 úplně 
nové dějiny Ště-
pánova od roku 
cca 1900.

M a n ž e l k a 

pana řídícího byla ve Štěpánově pošt-
mistrovou. Byla velmi přísná až komisní 
a navíc ji zajímala mnohá psaní, neboť 
chtěla mít o dění v obci přehled. A tak 
prý na listovní tajemství vůbec nehle-
děla. A nebyla v tomhle jediná…

Pan řídící Jan Rosí vedl mezi světový-
mi válkami také obecní knihovnu, knihy 
kupoval i za vlastní peníze a pořídil tak 
hodnotnou sbírku. Detailně znal Masa-
rykovy spisy a jako odběratel Naší doby 
přemýšlel často o náboženství a smyslu 
života, což popisuje v „Příloze k pamět-
ní knize štěpánovské“. Jak zaznamenal, 
potýkal se s katolickými dogmaty, ale 
ani evangelické učení ho nezbavilo 
pochyb. A tak po vystoupení z kato-
lické církve zůstal bez vyznání. Nadále 
však přemýšlel o „posmrtné jsoucnos-
 “. Píše o „Duchu, který je prapříčinou 

a původcem všeho toho vesmírného 
dění“ a také o „vyšší vůli onoho Tvůrce 

a Správce nekonečného a všeobsáh-
lého ústrojí, jehož jsme pranepatrnou 
součástkou“. 

Své zamyšlení zakončuje větou: 
„Tento životní názor je mi nejsilnější 
útěchou v posledních dnech pozemské-
ho by   a doufám, že mi ulehčí i odchod 
z něho.“

Jaký rozdíl od takzvaně věřících, kte-
ří přejímají víru jen mechanicky a bez 
pochyb, a ještě více od takzvaných ate-
istů, kteří však o ničem podobném ne-
přemýšlejí, takže nemohou být ateisty, 
jsou pouze trpnými bezvěrci.

Bývalý řídící Jan Rosí odešel na od-
počinek do Nedvědice, kde zemřel 13. 
5. 1955. Jeho rukama prošly generace 
štěpánovských školáků, na kremaci mu 
však nejel ze Štěpánova skoro nikdo…

(pokračování)
Hynek Jurman

Učitelský sbor v roce 1932, Jan Rosí 
sedící vpravo.

Vila postavená J. Rossí.

5. ročník fes  valu START FILM 
7. – 14. srpna 2020 / Bystřice nad Pernštejnem
Navzdory všem překážkám, které se v minulých měsících postavily do 

cesty všem pořadatelům fes  valů, můžeme konečně s rados   potvrdit, že 
START FILM FEST v Bystřici nad Pernštejnem se letos uskuteční. Bude záro-
veň trochu jiný, než byli jeho návštěvníci doposud zvyklí.

Pátý ročník fes  valu proběhne od 7. do 14. srpna 2020 v Bystřici nad 
Pernštejnem a svým návštěvníkům přinese zejména fi lmové zážitky. Nej-
větší novinkou je rozšíření projekcí, které se letos budou konat nejen na 
Masarykově náměs  , ale také v Kulturním domě. Diváci tak opět zažijí je-
dinečnou atmosféru projekcí pod širým nebem v zajištění Kinematografu 
bratří Čadíků. V případě nepřízně počasí se promítání přesunou do sálu 
Kulturního domu, jak tomu bylo i v minulých ročnících.

Filmové projekce odstartují již v pátek 7. srpna, avšak ofi ciální zahájení 
fes  valu se uskuteční v neděli 9. srpna. Na Masarykově náměs   se bude 
promítat nová česká komedie 3Bobule, s níž do Bystřice zavítá i početná 
delegace tvůrců, kteří fi lm osobně uvedou. Slavnostnímu zahájení bu-
dou navíc od 17.30 předcházet dva koncerty – nejprve vystoupí zpěvačka 
Markéta Konvičková, po ní oblíbený slovenský interpret Richard Müller.

V následujících dnech budou fi lmové projekce v Kulturním domě za-
čínat vždy v 19 hodin, na Masarykově náměs   budou začínat vždy od 
21:30. Z českých  tulů se mohou diváci těšit na pohádku Hodinářův 
učeň, dokument Afrikou na pionýru, tragikomedii Pražské orgie a na po-
pulární komedie Vlastníci, Na střeše, Poslední aristokratka. Od pondělí 
10. 8. do čtvrtka 13.8. budou probíhat v Kulturním domě  projekce sou-
těžních studentských fi lmů, a to vždy od 18 hodin.

Kromě českých fi lmů se letos v programu objeví i větší počet divácky 
atrak  vních a oceňovaných zahraničních  tulů: Joker, Rocketman, Ju-
manji a Yesterday. Před každou projekcí zhlédnou diváci zároveň i pozo-
ruhodný krátký studentský snímek, čímž pořadatelé navážou na tradici 
předešlých ročníků START FILMu, v němž měla studentská tvorba vždy 
své pevné místo.

Ani na pátém ročníku fes  valu nesmí chybět zajímaví hosté, s nimiž se 
diváci setkají na fi lmových projekcích a s nimiž také budou moci diskuto-
vat. Kromě delegace k fi lmu 3Bobule je již nyní potvrzena účast přední 
české fi lmové režisérky Ireny Pavláskové, která v Bystřici představí svůj 
nejnovější snímek Pražské orgie. Ve stádiu jednání je také účast Jiřího Lá-
buse, Jiřího Mádla, Marka Slobodníka nebo tvůrců pohádky Hodinářův 
učeň. O všech potvrzených hostech budou pořadatelé později informovat.

Pátý ročník fes  valu zakončíme v pátek 14. srpna ve velkém stylu. Před 
zakončovací projekcí vystoupí DJ Matěj Zlatev, zpěvák Štěpán Urban, kte-
rý patří k úspěšným fi nalistům SuperStar, a absolutní tečkou pak bude 
videomapping na budovu spořitelny na Masarykově náměs  .
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro letní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zaevido-

vaných knih.

Knihy pro dospělé:
Boland Shalini  Pravá matka
Frej David   Tvoje imunita je tvůj nejlepší lékař
Hájíček Jiří  Plachetnice na vinětách
Jurman Oldřich  Špion a lhář
Kubát Luděk  Brutalita
Morgan Sarah  Léto v Paříži
Palán Aleš   Návrat do divočiny
Ptáčková Jindřiška  Pod jabloní
Šíma Tadeáš  Na kole přes Afriku
Vondruška Vlas  mil  Pomsta bílého jednorožce

Knihy pro mládež:
   4 pohádkové příběhy Čtyřlístku. 
   Fajermonovy boty
Dairman Tara  Všechny čtyři hvězdičky
Hole S  an   Neboj se, Oskare
Miklós Malvina  Cesta kolem světa očima dě  
Molavcová Jitka  Ji  k sportovcem
Schwab Victoria  Můj anděl strážný. Druhá šance
Zapletal Miloslav  Báchorky blanického ry  ře

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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Wůdštok posedmé
Koronavirová krize zasáhla každého 

z nás ať chceme, nebo ne a dotkla se 
hlavně kulturního a společenského 
života. O to lepší zprávou je, že i letos 
se můžete těšit na nejpohodovější 
fes  val na Vysočině, Wůdštok a letos, 
stejně jako loni na bystřickém ná-
měs  . Letos se uvidíme 29. 8. 2020. 
“Amfi tyjátr” získává novou podobu, 
celé působiště se uzpůsobuje mo-
derním potřebám a my děkujeme 
městu Bystřice nad Pernštejnem, 
že i letos můžeme konec prázdnin 
na tomto místě náležitě oslavit. 
I letos se můžete těšit na místní inter-
prety i hudebníky přespolní. Hlavním 
lákadlem určitě bude brněnský ra-
pper Maniak, spadající pod vydava-
telský label BiggBoss Vladimira 518. 
A přiveze show hodnou jeho jména. 
Na vlnu energie naváže Pekař. Známý 
zpěvák, skladatel a tanečník, jehož pís-

ničky “Bůh”, “Tančím”, nebo “Co když” 
určitě najdou svoje místo ve všech 
uších. A abychom ukojili potřeby i 
rockově naladěných lidí, určitě potěší 
vystoupení čím dál úspěšnější kapely 
Infi nity. Ta se letos úspěšně 4 týdny 
držela na špici žebříčku Rockparáda na 
TV Rebel. Ten samozřejmě na Wůd-
štoku nebude chybět. Samozřejmos   
je i účast stálic bystřické scény, kapel 
Ecce Homo, Babyløn a Rabies, které 
jsou jasnou zárukou vysoké kvality a 
které není třeba představovat, jen se 
na ně těšit. 

Jídla a pi   bude dost, počasí je 
taky objednaný a vstupné je stejně 
jako v loňském roce ZDARMA. Takže 
se nezbývá než těšit a užít si konec 
léta tak, jak se sluší a patří. Co nej-
pohodověji. 

Za Zbystři z.s.
Filip Koenig

Vás srdečně zve na výstavu obrazů

„MAŘÁKOVCI“
Bubeníček, Egelmüller, Holub, Honsa, Langer,
Panuška, Havelka, Pečinka, Štolovský, Jaroš

a

NEJZNÁMĚJŠÍ
KRAJINÁŘI VYSOČINY
Jambor, Blažíček, Fiala, Cína Jelínek, Porš,

Mervart, Sodomka, Wágner, Emler, Hanych, 
Bukáček, Puchýř, Lukášek, Balíček,

Odvárka a další

Otevřeno denně od 2. 8. do 28. 8. 2020.
Pondělí až pátek od 13 do 17 hodin
Sobota a neděle od 10 do 17 hodin

Výstava bude slavnostně zahájena
v neděli 2. srpna 2020 v 15 hodin.

Na vernisáži zazpívá JIŘÍ HELÁN z Moravěnky  
a HANKA CVRKALOVÁ.

GALERIE NA BAHNECH VE VÍRU

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 7

Socha sv. Floriána - Strážek
V parčíku na náměs   ve Strážku 

najdeme drobnou církevní stavbu, 
tzv. poklonu. Má sedlovou střechu, 
v průčelí železný kříž a z přední strany 
je zasklená. Uvnitř je umístěna pozd-
ně barokní socha sv. Floriána. Tenhle 
patron pro   ohni zde byl umístěn 
zřejmě v 18. stole  . V levici svírá pra-
por a pravicí vylévá vodu z putýnky 
na hořící stavbu u své levé nohy.

Hynek Jurman
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Bystřický fotbal pomáhá

Dne 8. července se dostalo významného uznání dlouholetému předsedovi 
SK Bystřice n. P. panu Josefu Soukopovi, a to formou udělení ceny předsedy 
Krajského fotbalového svazu Vysočina. Tuto obdržel na losovacím ak  vu KFS 

Vysočina v Polné z rukou předsedy 
KFS pana Miroslava Vrzáčka.

Ve Sportovním klubu Bystřice n. P. 
(dříve TJ Baník) působil nejprve jako 
hráč (dorost, „A“ a „B“ tým mužů), 
později jako rozhodčí. Po skonče-
ní ak  vní kariéry se začal věnovat 
práci v zázemí klubu: jako vedoucí 
mužstva nebo správce areálu. Po-
stupem času začal pracovat také 
jako funkcionář ve výkonném výbo-
ru klubu. Nejprve jako člen, později 
se stal jeho předsedou. V této funkci 
působí s malou přestávkou dodnes. 
Mimo předsednické funkce, která 
mu zabírá velkou část volného času, 
má hlavní zásluhu na fi nančních pří-
jmech od sponzorů klubu, na per-
fektním stavu obou travnatých hra-
cích ploch a stále provozuschopném 
klubovém autobusu. Jako předseda 
SK byl u historického vítězství na-
šeho družstva mužů v KP Vysočina 
v sezóně 2011/2012 a následném 
postupu do MSD.

Tímto mu děkujeme za dlouhole-
tou práci pro klub. 

Výkonný výbor SK Bystřice n. P.

Cena předsedy 
Krajského fotbalového svazu Vysočina

JK MANSBERK: 
Jezdecká sezóna pokračuje

V sobotu 4. 7. se zúčastnili koně 
a jezdci mansberské stáje dalšího 
závodu v rámci Českého drezurního 
poháru 2020 ve Vyškově. René Pro-
keš se s klisnou Adrianou z vlastního 
chovu představil v úloze úrovně L, 
FEI DD, která byla současně mistrov-
stvím Zlínského kraje v drezuře mužů 
a obsadili v něm 4. místo, pouze ne-
celé procento za bronzovou příčkou. 
Klisna se v drezurní soutěži této úrov-
ně představila poprvé a svým výsled-
kem potvrdila drezurní výkonnost L. 
Mimo sportu je její výcvik zaměřen 
na práci pro fi lm a kaskadérské účely, 
účinkovala v mnoha fi lmech české i 
zahraniční produkce. Daniela Pro-
kešová na koni Valmont (rovněž z 

chovu pana R. Prokeše) startovala v 
otevřené soutěži FEI Childern Indivi-
dual (DJ), kde spolu obsadili 3. místo. 
Tato úloha je nejob  žnější meziná-
rodní drezurní úlohou v kategorii dě   
do 14 let předváděná také jako fi nále 
ME. Oběma jezdcům a koním patří 
velká gratulace. Dlouholetá chova-
telská a trenérská práce mansberské 
stáje tak přináší své velmi uspokojivé 
výsledky, které mo  vují k jejímu po-
kračování. Velkou nadějí příš  ch let 
bude jistě další zde narozený kůň, 
čtyřletý valach Dantes Lordanos s 
vynikajícím původem z chovu pana 
Bohuslava Prokeše, nyní ve výcviku 
Reného Prokeše. 

Kolek  v JK Mansberk

 V sobotu 27. června na stadio-
nu SK Bystřice proběhl již 7. ročník 
fotbalového charita  vního turnaje 
Bystřický fotbal pomáhá. Výtěžek 
letošního ročníku bude věnován na 
pořízení zdravotních pomůcek pro 
bývalého dlouholetého hráče SK 
Bystřice n. P. Vladislava Mitáše z Uj-
čova. Letošního ročníku se zúčastni-
lo celkem 12 týmů mladších přípra-
vek: SK Bystřice A + B, MFK Chrudim 
A + B, SK Ujčov, TJ Ježek Ran  řov, FC 
Sparta Brno, TJ Tatran S. Lískovec, 
TJ Rozsochy, SK Pernštejn Nedvědi-
ce, FC Medlánky a FC Svratka Brno. 
Nejprve se hrála utkání v základních 
skupinách, po přestávce na oběd a 
vykoupání se v koupališ   pokračo-
val turnaj zápasy o celkové umís-
tění. Kromě zápasů byl připraven i 
doprovodný program: projížďka na 
koních, fotbálek v E.ON mini aréně, 
lezecká stěna, prohlídka hasičské-
ho vozu či vysokozdvižné plošiny. 
Do sbírky pro Laďu Mitáše přispěly 

jednotlivé týmy složením startov-
ného, u vstupu byla umístěna po-
kladnička na dobrovolné vstupné 
návštěvníků, prodávala se tombola 
a v neposlední řadě mohl každý (a 
dosud může) poslat fi nanční příspě-
vek na transparentní účet vedený u 
MMB č. 219598406/0600. Ke dni 
20. 7. 2020 je na kontě účtu celkem: 
100.103,62 Kč. Kromě toho přispě-
je ještě Město Bystřice n. P. dalšími 
20.000,- Kč. Tímto děkujeme všem, 
kteří se na průběhu celého turnaje a 
jeho přípravě podíleli.

Seznam největších přispěvatelů:
pořádání turnaje 56.445 
(startovné, pokladnička, tombola, 
dražba dresů)
Město Bystřice n. P. 20.000
spoluhráči SK BnP 20.000
kamarádi SK Pernštejn Nedvědice    
   6.100
TJ Jiskra Vír   5.000

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

Je doba prázdnin a pro dě   jsou 
organizovány různé tábory. Na dvou 
táborech, které uskutečnila paní Paz-
derová v Rozsochách, jsem dětem 
ukázal něco z toho našeho tvrdého, 
ale krásného sportu RAGBY. Pro tyto 
dě   jsem to dělal formou zábavných 
her - hlavně aby si šáhly na tu kouzel-
nou šišku - ragbyový míč. První tábor 
byl hned začátkem července a 8. ve 
středu jsme s dětmi ve věku 5 - 10 
roků měli první seznamování s  mto 
sportem. Strávil jsem s nimi více než 
hodinu, dě   bylo 14. Myslím si, že se 
jim tato předváděčka líbila a byla při 
tom i sranda, kdy jsme se všichni pěk-
ně zasmáli.

Vedoucím se to také líbilo, a tak 
mě bude čekat ještě jeden tábor a 
16. 7. budeme mít další sportovní 

den o ragby. Bude tam asi 24 dě  , 
tak uvidíme, jak se jim to bude líbit.

Jinak pak začneme v srpnu s tré-
ninky na travnaté ploše in line ová-
lu, a tak zveme všechny zájemce o 
tento sport. Trénovat budeme za  m 
každý čtvrtek od 17 hodiny. Jak jsem 
psal,zveme všechny kategorie- muže, 
ženy, chlapce, dívky,a to už od 6 roků 
až do věku kolem 45,záleží na Vás, jak 
se cí  te - můžete být i starší a jen si 
tak zablbnout se šiškou a s kamarády.

Na postavě nezáleží - záleží na od-
hodlání jít DO TOHO!!

Tak se budu na Vás těšit. Kon-
takt na mě tel.: 731 680 524, nebo 
e-mail mitjiri@seznam.cz.   

Trenér a zakladatel RC Ry  řů 
Bystřice nad Pernštejnem, 

oddílu ragby, Mít  Jiří

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE
oddíl
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Není tak dávnou historií, kdy se 
na motokrosové tra   kousek od 
Dalečína jezdilo mistrovství světa. 
První takto velký závod se tu jel 
v roce 1978, a to pouze v kubatuře 
do obsahu 125 ccm. Letos se mož-
ná i díky koronavirové krizi sešli 
v Dalečíně jezdci na úrovni malého 
mistrovství světa. Jel se to  ž první 
závod mezinárodního mistrovství 
republiky v motokrosu. Parkoviš-
tě zaplněné do posledního místa, 
teplé slunečné počasí bez mráčků 
a davy fanoušků. Taková byla at-
mosféra, kterou Písečská zmole 
dlouho nezažila. A i přes některá 
opatření, kdy bylo nutné rozdělit 
diváky do několika sektorů, aby se 
nepotkávalo větší než povolené 
množství, si závody užili jak jezdci, 
tak diváci. 

MX1 ovládl německý závodník 
Max Nagl. Na tra   ukázal soupe-
řům, jak dokonalá a bezchybná 
jeho jízda byla, čímž si dojel jed-
noznačně pro první místo. Dru-
hé místo bral rakouský závodník 
Pascal Rauchenecker a tře   dojel 
do cíle náš závodník Václav Kovář. 
Bohužel druhá jízda se v této ka-
tegorii nemohla uskutečnit, a to 
díky vysokým teplotám a vážným 
zraněním. Naštěs   několikanásob-

V Dalečíně se sešla motokrosová elita, 
atmosféra připomínala mistrovství světa.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
ARGETINA 2020

Tradiční rybářské závody, které 
pořádá pobočný spolek Moravské-
ho rybářského svazu Bystřice nad 
Pernštejnem, se budou pořádat na 
rybníku Argen  na. Bude se soutěžit 
ve dvou kategoriích (dospělí a dě  ). 
Loví se na jeden prut na těžko (fee-
der povolen). Oceněn bude mimo 
jiné i rybář, který uloví první rybu a 
i nejlepší rybářka. Souběžně bude 
probíhat závod sponzorů. V kategorii 
dě   si odnese cenu každý závodník a 

zároveň je pro ně připravena zdarma 
malá svačinka. Čeká nás opět bohatá 
tombola a občerstvení. Termín koná-
ní závodů je v sobotu 29. srpna 2020. 
Prezence bude od 6:00 do 7:00 ho-
din. Dě   chytají do 11:30 a dospělí do 
13 hodin. Více informací naleznete 
ve vývěskách rybářského spolku a na 
www.momrs-bystricenp.cz. Těšíme 
se na všechny účastníky a i na diváky 
z řad veřejnos  . 

Výbor PS MRS Bystřice n. P.

ný mistr republiky Mar  n Michek i 
jeho soupeř Petr Polák, kteří skon-
čili v nemocnici, jsou bez vážnějších 
zranění a snad se brzy vrá   na trať. 

Kategorie MX2 byla v režii zahra-
ničních jezdců. První místo na stup-
ních vítězů bral vedoucí jezdec mis-
trovství světa Tom Vialle z Francie. 
Těsně za jeho zády do cíle dorazil 
Rakušan Rene Hofer a pro poslední 
místo na bedně si přijel Simon Lae-
genfelder z Německa. Nejlepším 
českým závodníkům patřilo čtvrté 
a páté místo, jmenovitě Richard Ši-
kyňa a Jakub Těreščák.   

Mezi veterány dlouho vévodil na 
své Suzuki Mar  n Žerava, tentokrát 
ale musel své místo na slunci pře-
nechat rychlejšímu kolegovi a první 
místo v Dalečíně bral Petr Bartoš, 
který zároveň startoval i ve třídě 
MX1. 

Ženám jasně vévodila Kristýna 
Vítková, i když se jí nepovedl ani je-
den start, vždy se dokázala probo-
jovat do čela závodu a udržet si to 
své prví místo. Díky své bojovnos   
a odhodlání proza  m neztra  la v 
kvalifi kaci ani bod. Druhá příčka tak 
zůstala na Lucii Simonovou. Trojici 
na stupních vítězů uzavřela pak ra-
kouská závodnice Elena Kapsame-
rová.

-mm-

Atle  ka byla jedním z mála sportů, v němž se mohlo i přes dobu omeze-
ní Covid 19 individuálně trénovat. Rovněž patřila mezi vybrané sporty, kde 
byla možná účast na závodech už na konci měsíce května. Náš oddíl toho 
samozřejmě využil a hned od června se zúčastnil několika závodů v různých 
kategoriích:

Atle  cký oddíl od června závodil!

JUNIOŘI A MUŽI
Jihlava - 6. 6. – krajské přebory 
družstev - Petr Smolík: 1. místo ve 
výšce a trojskoku, na 100m obsadil 
4. místo
Jihlava – 13.6. – přebor jednotlivců 
- Petr Smolík: 2. místo 110m pře-
kážek, 4. místo ve výšce, 6. místo 
v oštěpu
MLADŠÍ ŽACTVO
Havl. Brod – 14.6. - krajské pře-
bory družstev: Kateřina Ille-
ková - 1. místo ve vrhu koulí 
a 4. místo v hodu míčkem, Karolína 
Halvová - 2. místo v míčku, 3. místo 
ve výšce, 6. místo na 60 m př.
Třebíč – 20.6. – pě  boj – 8. Karolí-
na Halvová, 11. Tereza Jedličková, 
19. Kateřina Lukšová, 22. Kristýna 
Beranová
PŘÍPRAVKA
Velké Meziříčí – 20.6. – čtyřboj – 
2. Fran  šek Horníček, 14. Arman 
Brinda, 17. Michaela Halvová, 22. 
Zuzana Jedličková

Děkujeme všem atletům za vzor-
nou reprezentaci našeho oddílu. 
Podrobné informace, fotografi e a 
výsledky závodů najdete na webo-
vých stránkách.

Za atle  cký oddíl SK Jan Illek
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RŮZNÉ, SPORT

 
 

  

 
PODPOØILO

Mìsto 
Bystøice nad Pernštejnem

www.bystric .cz

 

 

 

24. ROČNÍK MEZINÁROD
NÍHO CYKLISTICKÉHO ETA
POVÉHO ZÁVODU MUŽŮ 
VYSOČINA 2020, který se 
měl konat ve dnech 30. 7. - 2. 
8. 2020, nebyl dne 16. 7. 2020 
Dopravním Inspektorátem Po-
licie České republiky Žďár nad 
Sázavou povolen a z tohoto dů-
vodu byl závod

 ZRUŠEN

Nebylo v našich silách překonat 
roční nepřízeň tohoto policejního 
odboru.

Milan Plocek – ředitel závodu

Dopoledne od 9:00 - 12:00

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:

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

Zubní pohotovost Zubní pohotovost SRPEN  ZÁŘÍ SRPEN  ZÁŘÍ 20202020

SRPEN
  8.8. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, Vel. Meziříčí,  728 638 632
  9.8. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
15.8. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
16.8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
22.8. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
23.8. MUDr. Kreislerová Zdeňka, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 289
29.8. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
30.8. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
ZÁŘÍ 
  5.9. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
  6.9. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n n. Osl. 71, 799 505 925
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RŮZNÉ

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

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

 

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

Prezentace každého regionálního podnikatele bude ZDARMA a bude obsahovat iden  fi kační a kontaktní údaje, informace o činnos   a vy-
ráběném sor  mentu, fotografi e výrobků a umístění na mapě ČR.  V případě, že se chcete na webu prezentovat, prosím, kontaktujte správce 
webu pro území MAS Zubří země - Mgr. Anetu Šlechtovou na emailové adrese: mas@zubrizeme.cz, tel. 566 590 394.
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www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Tradiční začátek prázdnin

Putovní letní kino v Písečném 

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA POKLADEM V PÍSEČNÉM 

Školní výlet na kolech

O životě u nás ve Věžné už jsem 
několikrát na tomto místě psal. Jsme 
sice obec malá, ale pořád se zde něco 
děje. Pořádáme akce menší, větší, 
nové, ale i tradiční. Jenom málo z 
místních si začátek prázdnin dove-
de představit bez dvou již tradičních 
akcí. Začíná léto, a tak se oboje ode-
hrává kolem vody. Už koncem června 
rok co rok vyráží parta vodáků, aby 
pokořili nějakou novou řeku. Už ani 
nevím, které české řeky mají za se-
bou. Letos jim všechno vyšlo i poča-
sí přálo, vody bylo dost, a tak se na 
desáté výročí jejich výprav vrá  li na 
Lužnici do místa, kde tradici založili. A 
že výroční plavba stála opravdu za to, 
potvrdí všichni ze 46 zúčastněných. 
Věřím tomu, že když někde zaznělo 
to tradiční vodácké „ahoooj“, tak byla 
ta naše parta pořádně slyšet. 

Hned co se vodáci vrá   domů, tak 
se dění přesune k místnímu rybní-
ku kde místní spolek rybářů pořádá 

nesl v pohodovém, přátelském a řekl 
bych i v odpočinkovém duchu. U nás 
pořádáme týmovou soutěž a chytá 
se 24 hodin nepřetržitě od 9 hodin 
ráno do druhého dne. Tím pádem u 
našeho rybníka na jeden den vznik-
ne během chvilky malý autokemp 
s veškerým zázemím. Samozřejmě, 
že každý ze všech patnác   týmů dělal 
vše proto, aby uspěl co možná nej-
lépe, ale jak to bývá na všech soutě-
žích, vyhrát může jenom jeden, a to 
ten nejlepší. Tentokrát trofej zůstala 
doma a na poháru pro vítěze bude 
navždy vybroušeno jméno místních 
borců Dominik a Milan Čechovi. 

Co dodat na závěr? Založené 
tradice je potřeba dodržovat, to je 
vcelku jasná věc. Ze svého pohledu 
nemám strach, že v partě těchto 
bezva lidí se to nepodaří na dlou-
hou dobu splnit. 

Za všechny tentokráte od vody 
Veselý Jiří                                                                                                                

Letní kina zažila období své velké 
slávy za socialismu, ale ani dnes nelze 
říci, že by této zábavě úplně odzvoni-
lo. Na mnohých místech letní promí-
tání obnovili a pořádají již několikátý 
ročník. 

Zároveň náš MIKROREGION BYS-
TŘICKO již sedmým rokem umožňuje 
obcím půjčit si aparaturu a promítat. 
I my jsme se opět zapojili a v červenci 

občané Písečného mohli strávit dva 
příjemné večery u fi lmu „Přes prsty“ 
a u pohádky „Hodinářův učeň“. 

Snažili jsme se připravit stejnou 
atmosféru, jako v kině. Večer přišel 
vhod i horký svařák a teplý punč. 

Pevně věřím, že se našim spoluob-
čanům výběr fi lmů líbil a že si odnesli 
příjemný fi lmový zážitek.

-pt-

Druhá polovina letošního škol-
ního roku byla „jiná“, proto se žáci 
s paní učitelkami ze Základní školy 
Písečné rozhodli absolvovat školní 
výlet jinak. Jak jinak? Na kolech.

A tak se ve čtvrtek ráno z místní 
školy v Písečném vyrojili cyklisté – 
paní učitelky a žáci z 1. až 5. třídy, 
kteří se na kolech vydali na trasu 
Písečné, Janovičky, Borovinka. Te-

rén po deš  vých dnech byl velmi 
ob  žný, ale všichni jej zvládli bez 
výrazných ztrát. Na Borovince se 
žáci posílili zmrzlinou, zahráli si na 
pískovém hřiš   přehazovanou a 
nevynechali ani herní prvky a prů-
lezky.

Výlet na kolech se velmi zdařil. 
Žáci si přáli, aby se stal tradicí.

ZŠ Písečné

Dlouho odkládaná (kvůli nepříz-
nivému počasí) dobrodružná cesta 
za pokladem se konečně uskutečni-
la v neděli 28. 6. 2020. Dě   se sešly 
v 15.00 hodin a vyrazily směr “Ská-
lí“. Malé dě   doprovázeli rodiče. 

Všichni dostali ručně malovanou 
mapu, která jim ukazovala, kam 
mají přesně jít a kde najdou úkoly, 
které musí splnit, aby mohli najít 

poklad a vykopat ho. Úkoly byly 
jednoduché i ob  žné a snažili jsme 
se je přizpůsobit malým i větším 
dětem. 

Ve Skálí potkali poustevníka, 
kterého se nejprve všichni velmi 
báli, ale po chvíli začali odpovídat 
na jeho otázky. Asi po hodině se 
dozvěděli, kde by měl být poklad. 
Někdo hrabal lopa  čkou, někdo 

pouze rukama, ale truhlu s pokla-
dem nakonec všichni našli.

-pt-

„Věženský háček“. Věřte nebo ne-
věřte, letos jsme se 4. - 5. července 

u rybníka sešli už na dvanáctém roč-
níku. Jako každý rok se celý závod 
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Zahradní bazény - nebezpečná past 

Projektový den „Třídíme odpady“

SDH Písečné 
Sbor dobrovolných hasičů v Píseč-

ném funguje již od roku 1891. Před 
pár lety se k nim připojilo i pár no-
vých dívek a žen, které se ak  vně 
zapojují do mnoha akcí svázaných 
s působením sboru.

V předchozích letech místní dívky 
a ženy nafo  ly kalendář a tento rok 
se rozhodly pomoci Dětskému od-
dělení Nemocnice v Novém Městě 

na Moravě. Oslovily proto pár fi rem 
kolem vesnice, které darovaly spous-
tu věcí. Touto cestou bychom rádi 
chtěli poděkovat fi rmě Ravensbur-
ger s. r. o., Míchárna Ubušínek s. r. o., 
a GAMA GROUP a.s. závod Dalečín.

K slavnostnímu předání darů 
došlo v pátek 10. 7. 2020 v No-
vém Městě na Moravě, kde nás 
měla přivítat Mgr. Tamara Pecková 

Homolová,  sková 
mluvčí nemocnice, 
ale z důvodu dovole-
né nás místo ní vřele 
přivítaly vrchní sest-
ry Soňa Svatoňová a 
Kateřina Nováková. 

Jako sbor jsme 
velice rádi, že jsme 
svou činnos   mohli 
pomoci a pevně vě-
říme, že hospitalizo-
vaným dětem hračky 
udělají radost.

Za SDH Písečné M. 
Plucková

Nikdo si nedokáže představit 
letní horké měsíce bez nepřekona-
telné dvojice - bazén a voda. Česko 
je bazénovou velmocí, stačí se po-
dívat na letecké snímky a najdeme 
ho skoro na každé zahradě. A právě 
tato dvojice tvoří až smrtelnou past 
pro celou řadu malých dě  , které 
v nestřeženém okamžiku spadnou 
do vody. Vždy se přitom jedná jen 
o pár vteřin, po které je dospělí ne-
chají bez dozoru. A přitom celé řadě 
závažných úrazů lze celkem snadno 
předejít. 

Nejjednodušším řešením, jak 
tomu předejít, je zabránit dětem 
v přístupu k hladině. Způsobů, jak 
toho docílit, je celá řada. Od pev-

ných plotů přes zakry   nebo zastře-
šení, až po volbu nadzemní varianty 
bazénu, kam dě   prostě nedosáh-
nou. K dostání jsou rovněž různé 
elektronické alarmy, které spus   
signál v okamžiku, kdy do bazénu 
někdo spadne. Pozor však na různé 
měkké zakrývací fólie  nebo plachty.  
V případě, že na ně spadne malé 
dítě, mohou vytvořit nebezpečný 
průhyb plný vody, ze kterého se dá 
velmi ob  žně vypros  t. 

Apeluji na vás, rodiče malých dě  , 
dbejte hlavně v letních měsících na 
bezpečnost vašich dě   u bazénu. 

Okrskový preven  va 
P. Trávníčková

V pátek 26. 6. 2020 se dě   z Ma-
teřské školy Písečné v rámci projek-
tového dne „Třídíme odpady“ se-

známily se základními informacemi 
o správném třídění odpadů a jeho 
dalším zpracování. Dě   si hravým 

a poutavým způso-
bem osvojily správ-
né třídění plastů, 
papírů a komunál-
ního odpadu. V 
závěru programu si 
dě   mohly vyrobit 
malé popelnice z 
ruliček od toaletní-
ho papíru, které si 
společně s novými 
poznatky odnesly 
domů. Děkujeme 
za odborné vedení 
projektového dne 
paní Ing. Lence Po-
hankové. 

MŠ Písečné
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INZERCE

Půjčíme vám až 
150 000 Kč

#nežřeknetešvec

140 x 84 mm dovolena.indd   1 22/07/2020   12:49

Telefon: 603 268 576 - nonstop

POHŘEBNÍ SLUŽBA
KAMENOSOCHAŘSTVÍ

tradice - úcta
individuální přístup

• nepřetržitý odvoz zesnulých 

• veškeré pohřební služby

Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 86 (vedle pošty)



ŘÁDKOVÁ  INZERCE

 SEČENÍ trávy, tel.: 608 065 337

 Firma DALAKER v Tišnově přijme strojního me-
chanika a elektromechanika, nástup možný ihned, 
kontakt: 549 412 398, p. Bělušová.

 Sběratel koupí osobní auto Škoda, Tatra, Lada 
nebo Trabant vyrobené do roku 1993 v jakémkoli 
stavu. Tel: 776 856 898
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e 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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