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

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

Projekt „Sázíme budoucnost“
Ve dnech 18. - 22. 9. 2020 se usku-

tečnilo na Skalském dvoře již VIII. 
setkání osob žijících s transplantova-
ným srdcem v CKTCH Brno. Setkání 
se zúčastňují jak transplantovaní, tak 
přední chirurgové z Centra kardiovas-
kulární chirurgie a 1. kardioangiolo-
gické kliniky FN u svaté Anny v Brně. 
Setkání bývají vždy na jiném místě 
Moravy a Slezska a vždy zanechá-
vají  v místě nějakou vzpomínkovou 
stopu. V Bystřici nad Pernštejnem to 
byla, v rámci projektu "Sázíme bu-
doucnost", výsadba stromů. V sobo-
tu dopoledne v bystřickém parku mi-
niatur vysázeli transplantovaní spolu 
s doktory řadu ovocných stromů, 
jabloní a hrušní. Potom si prohlédli 
miniatury a pohádkovou cestou se 
prošli k Edenu. Všichni byli spokojeni 

a velice chválili oddychovou a spor-
tovní zónu, originální park miniatur a 
obdiv si zasloužil i bystřický zubr.

Poděkování patří městskému úřa-
du za umožnění sázení, technickým 
službám za přípravu k výsadbě a pra-
covnici městského muzea Evě Strako-
vé za prohlídku a výklad.

  J. Hosa

Stavební ruch v Bystřici pokračuje
Jak jsem již uvedl v jednom z mi-

nulých vydání Bystřicka, vedení měs-
ta rozhodlo pokračovat v souladu 
se schváleným rozpočtem města ve 
velkých inves  čních akcích napláno-
vaných na rok 2020. 

Podařilo se nám vybudovat cyk-
lostezku do Domanína, která byla 
otevřena začátkem července. Její 
využi   v průběhu prázdnin i dále po 
prázdninách ukázalo, že tato inves  č-
ní akce byla potřebná a slouží nejen 
cyklistům, ale i chodcům. 

Velkou akcí probíhající v současné 
době je úprava a změna povrchu na 
ulici Okružní na sídliš   II. Jedna z dal-
ších etap postupné obnovy bude po-
tom řešit zvláště parkování, které je 
velkým problémem této hustě oby-

dlené čás   města. Parkoviště tedy 
vznikne po obou stranách obnovova-
ného povrchu této komunikace.

Také slepé rameno ulice Stříbrná 
si již delší čas říkalo o opravu. Zde do-
chází současně k opravě vodovodu i 
povrchu vozovky, která se po ukon-
čení oprav stane pro místní obyvate-
le přehlednější. 

V zadní čás   hřbitova také probíhá 
rekonstrukce nevyužité plochy, kte-
rá umožní rozšíření hřbitova o nová 
hrobová místa a místa v kolum-
báriu. Vznikající kamenná zeď v této 
čás   hřbitova tak kopíruje stejný styl, 
jaký má kamenná zeď v přední čás   
hřbitova.

Dotační akcí, která má být do-
končena závěrem letošního roku, je 

i stavba chodníku v Lesoňovicích. 
Zde navazujeme na činnost společ-
nos   E-ON, která realizuje pokládku 
elektrokabelu. Ten bude nahrazovat 
nadzemní elektrické vedení. Město 

poté zainvestuje výstavbu chodníku 
v místní čás   Lesoňovice, který pove-
de podél silnice I/19 v celé zastavěné 
čás   obce. 

Mar  n Horák, místostarosta města
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Jubilan  

Úmr  

SPOLEČENSKÁ  KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ŘÍJEN  LISTOPAD 2020

Narození

Od října peletkujeme.cz
více na straně 23

Dne 1. října 2020 uplyne 1 rok, 
kdy nás opus  la naše milovaná 
manželka, maminka, babička, 
prababička, teta a švagrová 
paní MARIE ČEJKOVÁ.

S láskou vzpomíná manžel, 
dcery s rodinami a sourozenci s 

rodinami. Nikdy nezapomeneme!
Kdo jste ji znali, věnujte  chou 

vzpomínku s námi.

22.8. Kamila Havlíková
 Filip Sitař
  5.9. Michaela Vaculová
 Jakub Jukl
12.9. Michaela Juračková
 Dominik Tomeček
19.9. Simona Fučíková
 Alexandr Jakubec

  6.5. Violet Beno
  8.5. Pavel Mikuláš
11.5. Thomas Hofman
19.5. Adéla Sáblíková
23.5. Matyáš Novák
26.5. Nella Hamerníková
27.5. Mia Samková
27.5. Viktorie Svobodová
28.5. Dominik Řehůřek
  2.6. Nikola Dadíková
  6.6. Lucie Marinčová
  7.6. Rozálie Kalousek
  9.6. Robin Pešek
11.6. Julie Pilátová
19.6. Anna Svobodová
30.6. Lilly Anne Menšíková

ŘÍJEN 2020
Ing. Jan Hosa 91 let
Ludmila Peňázová 90 let
Miroslava Vojkovská 87 let
Marta Pavlačková 75 let
Milan Vodák 75 let
Ludmila Kosová 70 let
Fran  šek Kubík 70 let
Marta Boháčová 70 let
Jana Dostálová 70 let
Oldřich Šustr 70 let
Jozef Šimko 70 let
Ladislav Pokorný 70 let

ČERVENEC 2020
   4.7. Markéta Jurnečková 83 let
10.7. Stanislav Císař 59 let
13.7. Marie Škorpíková 82 let
SRPEN 2020
   2.8. Miroslav Dostál 75 let
   2.8. Miloslav Faltys 77 let

Park miniatur v bystřické lokalitě Lužánky se letos roz-
rostl hned o několik nových exponátů. Modeláři Zdeňku 
Brachtlovi se povedlo dokončit další modely hradů z po-
vodí řeky Svratky – přibyly modely hradů Louka, Osiky a 
Dalečín. Ty jsou již zcela dokončené. Poslední detaily se 
ještě ladí na stavbě hradů Aueršperk a Kunštát. 

Bystřický park miniatur byl v letní sezóně hojně na-
vštěvován. Denně, o letních prázdninách, přišlo do parku 
v průměru 150 až 200 návštěvníků. Většině se park velice 
líbil, někteří jeli do parku dokonce záměrně z jiných kou-
tů republiky. Samozřejmě se našli i výtky (chybějící popis-
ky u hradů, nedostatečně posečená tráva). Je však třeba 
si uvědomit, že park je stále ještě ve výstavbě. Jakmile 
bude postaven poslední hrad, bude již vše v naprostém 
pořádku. 

BYSTŘICKÝ PARK MINIATUR

Sledujte aktuální epidemiologickou situaci v ČR, od které se bude odvíjet konání akcí.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Většina z nás má nějakého koníčka ať už se jedná o sportovní ak  vitu, nebo luštění křížovek, vždy se té dané 
věci věnujeme naplno. Nejinak je tomu i u sběratelů. V dnešní době se dá sbírat vlastě kde co. A každý správný 
sběratel se také svojí sbírkou rád chlubí. Také Luboš Korbář vám rád ukáže, co za ty roky nasbíral, ale má to jeden 
háček. Musíte nazout turis  cké boty, zabalit si svačinu a vyrazit společně na vycházku jak po okolí, tak po celé 
republice. Luboš Korbář je to  ž sběratelem hraničních a smírčích kamenů.  

Jak se stane, že člověk začne pá-
trat po hraničních a smírčích kame-
nech?

Všechno to začalo díky pátrání 
po keškách, kdy u jednoho smírčí-
ho kamene byla taková jedna keška 
ukrytá. Začal mě zajímat význam 
těchto kamenů, proč tu jsou. Začal 
jsem tedy pátrat a čerpat z literatury 
místních kronikářů a spisovatelů. Za-
čal jsem tedy hledat záměrně kešky, 
které měly být schované u památ-
ných kamenů a křížů. Zjis  l jsem, 
že tudy cesta nepovede, na celém 
Žďársku jsem objevil pouze tři. Ob-
jednal jsem si tedy knížku Památné 
a smírčí kameny Čech a Moravy. 

Co to vlastně jsou smírčí kameny 
a kde je můžeme najít?

Je to kamenná památka na tragic-

kou událost (vražda, krádež, neúmy-
slné zabi  ). Většinou kámen obsahu-
je datum, alespoň rok. Někdy je ona 
událost vyobrazená, nebo popsána 
přímo na kameni (nůžky, sekyra, 
dýka). Většinou památku musel ne-
chat zhotovit ten, který skutek zavi-
nil. Jednalo se o určitý druh vykou-
pení a žádání o odpuštění. Nachází 
se na starých cestách, křižovatkách 
a v lesích. Některé můžeme vidět 
v muzeích, parcích a na hradech. 

Proč právě smírčí a hraniční ka-
meny a ne třeba známky? 

Mimochodem známek mám 
doma pět alb. (smích) Zajímá mě 
kamenná historie naší země, kraje a 
mého nejbližšího okolí. 

Nechybí vám ta možnost, ukázat 
celou svojí sbírku přátelům? 

Ba naopak, pokaždé rád kohokoliv 
provedu po smírčích a památných 
kamenech. Také rád ukážu drobné 
památky, jako jsou například kříže a 
drobné zajímavos   v okolí. Stačí se 
ozvat. 

Jak dlouho se tomuto hledání 
věnujete?

Patnáct let a je to stále málo. Pro 
mě to je hledání na celý život. Než 
člověk objede celou zemi, je to spíš 
na několik životů. 

Kolik úlovků už máte ve své 

sbírce a který je pro vás ten nej-
cennější?

Znám paní Jarmilku, která v sou-
časné době eviduje 999 objevených 
kamenů, smekám! Já mám tedy ješ-
tě hodně co dělat abych se dostal 
k podobnému číslu. Pro mě jsou 
nejcennější všechny, protože všech-
ny mají své kouzlo. 

Je možné se s vámi někde setkat 
a dozvědět se něco o kamenné his-
torii?

Určitě je možné se spojit přes 

Facebook, kde nás najdete na strán-
ce Hraniční kameny a jiné kamen-
né památky. Nebo přímo na mém 
profi lu Luboš Korbář. Po domluvě je 
možné získat kontakt i na IC (infor-
mačním centrum). 

Na závěr bych také rád poděko-
val lidem, kteří mi pomohli a stále 
pomáhají v mém koníčku a pátrání. 
Zkrátka bez dobrých přátel a kama-
rádů nejen z Bystřice, ale z celé Vy-
sočiny bych to tak lehce nezvládl. 

-mm-

LUBOŠ KORBÁŘ z Bystřice nad Pernštejnem a jeho netradiční sbírka

Přeji obča-
nům krásný, 
klidný a po-
hodový den. 
Dlouho jsem 
zvažoval, jestli 
mám napsat 
tento článek. 
Každá akce 
vyvolává re-

akci. A proč to všechno říkám? Jistě 
si vzpomenete na „předvolební boj“ 
před posledními komunálními vol-
bami. V Bystřicku se střídaly články 
opozice i koalice a vzájemně vysvět-
lovaly a obhajovaly svoje postoje 
a názory. Většina článků napadala 
radnici a snažila se nega  vní kam-
paní zlomit volby na svoji stranu. 
Radnice pak opoziční výpady vysvět-
lovala a uváděla na pravou míru. Já 
jsem v té době byl v pozici koaliční-
ho radního a nakukoval pod poli  c-
kou pokličku. Moc jsem nechápal, 
proč se musí na články odpovídat. 
Říkal jsem si, že lidé to snad vědí a 
není třeba se před nimi obhajovat. 
Opak je však pravdou. Své kroky se 
snažíme zviditelňovat a osvětlovat. 
Ač se opakujeme a říkáme tu samou 
věc dvacetkrát, rozhodně neobsáh-
neme všechny. Budu tedy reagovat 

na článek paní zastupitelky v minu-
lém čísle Bystřicka.

V prvé řadě mám jiný názor 
ohledně celostátní poli  ky a vo-
lebních programů poli  ckých 
stran. Podle mého názoru je ko-
munální poli  ka odlišná od celo-
republikové. V menších městech 
a obcích jsou v poli  ce spíše lidé 
bez poli  cké příslušnos  , kteří se 
víceméně neřídí volebními pro-
gramy, ale aktuálními situacemi 
v obcích. Mnohdy tedy nehlasu-
jí jako jedna strana, ale více dle 
svého názoru na věc. V menších 
městech je vždy ke svým voleným 
zastupitelům blíže a lidé je často 
znají z osobního kontaktu. To pla-
  i naopak. Zastupitelé musí svá 

rozhodnu   obhajovat i tváří v tvář. 
Neposlední věcí je také fakt, že ně-
která sdružení nejsou napojena na 
žádné poli  cké strany. Zdá se mi 
tedy úplně mimo realitu vytahovat 
příklady z celostátní poli  ky na naši 
úroveň.

Ve druhé řadě bych chtěl vysvětlit 
svůj postoj ke sporným vyjádřením 
ve zmiňovaném článku. Pokračová-
ní zasíťování lokality na Rovinkách 
bude skutečně provedeno develo-
pery. Ti jsou však vázáni vyhlášeným 

záměrem, který musí dodržet. Sku-
tečně jim odprodáme parcely, ale je 
třeba zde také zmínit, že oni vybu-
dují veškerou technickou infrastruk-
turu (silnice, chodníky, vodovod, 
kanalizaci, veřejné osvětlení …), kte-
rou poté za zlomkovou cenu převe-
dou na město. Prodej pozemků pak 
bude podnikatelským záměrem i 
garancí developera, jehož cílem jistě 
bude prodat s přiměřeným ziskem. 
To se také potvrdilo v předchozí 
etapě, kdy vzniklé řadovky a parcely 
jsou téměř odprodány soukromým 
majitelům. Zde tedy můžeme bilan-
covat. Cena jistě nebyla přemrštěná 
vůči okolním městům. Jaký by byl 
rozdíl, když by bylo investorem měs-
to, ale přiměřený zisk by jistě měly i 
vysoutěžené fi rmy, které by parcely 
pro město budovaly? Ty doby, kdy 
město prodávalo vytvořené staveb-
ní pozemky pod výrobní cenou, jsou 
dávno pryč. Zvláště, když vlastníme 
téměř 1 900 bytů. Dle mého názoru 
máme dostupné bydlení, a to i v po-
rovnání s ostatními městy. Myslím 
si, že z pohledu ekonomického, ale 
i lidského se rozhodně nemáme za 
co stydět!

A dům pro seniory? To je neustá-
le priorita celého zastupitelstva. My 

se snažíme ji naplnit, ale jednání 
nejsou jednoduchá. Ve hře je za  m 
více řešení. Opět však musím opo-
novat paní zastupitelce. Soukromý 
sektor ve staros   o seniory není ni-
kterak ojedinělý. Zvláště, pokud by 
se tato inves  ce měla vyšplhat i přes 
sto miliónů korun. V současné době 
by mohla narušit zdravý rozvoj měs-
ta velkým zásahem do rozpočtu. Za-
stupitelé měli možnost nahlédnout 
do sukromého zařízení domova pro 
seniory a rozhodně jsem se nesetkal 
s nega  vními ohlasy. Pro vzdálený 
příklad nám může sloužit i provo-
zování sociálních zařízení na území 
města Diecézní charitou, kde nevidí-
me žádné komplikace.

Závěrem si dovolím jen podotk-
nout, že článek vyšel těsně před 
dalšími volbami, které nás čekají. Já 
se opět nemohu zbavit dojmu ne-
ga  vní kampaně, která cílí právě na 
ně. Pokud tedy nebudete právě vy 
informováni o věcech města, které 
vás zajímají, nebojte se zeptat. Na 
webových stránkách www.bystrice-
np.cz, nebo například v inforočence 
jistě najdete kontakty na ty správné 
lidi.

Mar  n Horák, 
místostarosta města

Rozumím tomu?
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Bystřice nad Pernštejnem
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
pracovník údržby odboru bytového hospodářství

Požadavky:
 -  výuční list v oboru zedník nebo v příbuzném oboru
 -  praxe v oboru výhodou
 -  odbornost nebo způsobilost pro další údržbářské profese vítána (topenář, obkladač, instalatér)
 -  řidičský průkaz skupiny B
 -  morální bezúhonnost

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

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platové 
zařazení tř. 5

Předpokládaný termín nástupu:
 -  01.01.2021

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

Doklady nutné k přihlášce:
 -   životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, pozicích v zaměstnání, 
     o odborných znalostech a dovednostech
 -   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 -   před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů       
     ne starší 3 měsíce 

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

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

 -  lhůta podání do 31.10.2020

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

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

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

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

Pro naše pravidelné 
čtenáře máme připra-
venou opět fotohádan-
ku, "Poznej Bystřicko". 
V minulém čísle měli 
čtenáři uhodnout, že 
se jedná o Prosičku. 
Bohužel ani jedna ze 
zaslaných odpovědní 
nebyla správná, a proto 
vám tentokrát nepři-
nášíme žádné jméno 
vítěze. V tomto čísle 
by měla být hádanka o 
něco lehčí, zkuste tedy 
zapřemýšlet a poslat 
správnou odpověď na 
e-mail: info@bystrice-
np.cz 

-mm-

Ve středu 16. září 2020 se kona-
lo jedenácté zasedání bystřického 
zastupitelstva v tomto volebním 
období a bylo „rouškované“. Po 
administra  vních bodech jako 
jsou schválení ověřovatelů zápi-
su, schválení programu, kontro-
la plnění usnesení atd. přišly na 
řadu takříkajíc ostré body. Prvním 
z nich bylo schválení neinves  č-
ní dotace ve výši 340 000,- Kč 
Diecézní charitě Brno, Oblastní 
charitě Žďár nad Sázavou, pro 
službu Charitní pečovatelská služ-
ba Bystřice nad Pernštejnem. 
Ing. Sitař informoval zastupite-
le o přípravě a realizaci inves  c, 
kdy největší diskuze proběhla na 
téma přechod přes koleje pro pěší 
u průmyslové zóny. Zastupitelstvo 
dále projednalo 13 majetkových 
převodů, o kterých informoval 
rovněž Ing. Sitař. U převodu po-
zemku v průmyslové zóně na fi rmu 
TBG PKS byl zastupiteli vznesen 
dotaz, jaký záměr má fi rma s da-
ným pozemkem a v jakém horizon-
tu. Starosta reagoval, že fi rma má 
v plánu postavit novou betonárku 
a stavět by chtěla okamžitě.

Ing. Svobodová přednesla bod 
týkající se veřejnoprávní smlou-
vy na neinves  ční dotace měs-
ta z grantu trenérů mládeže pro 
2. kolo 2020.

Dalšími důležitými body bylo 
schválení smluv s fi rmami Sta-
vofl os s.r.o. a SPH Stavby s.r.o. na 
prodej pozemků na Rovinkách, 
kde obě fi rmy chtějí pokračovat 
v přípravě pozemků na individuál-
ní výstavbu.

-red-

REGISTROVANÝ 
NUTRIČNÍ 
TERAPEUT

DAGMAR ČERNÁ

tel.: 
603 182 414

e-mail: 
dajacerna@seznam.cz
jeden čtvrtek v měsíci 

(nutno telefonicky objednat)
budova polikliniky, 

3. patro  

DDOPLŇTE SII  
VV IINFOROČENCCEE

Ze zastupitelstva

města Bystřice 
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Tradiční výstava drobného zvířectva v Bystřici nad Pernštejnem
Již tradiční prodejní výstava se i le-

tos konala v areálu zemědělské školy. 
Opro   loňskému ročníku tentokrát 
přálo pořadatelům počasí, což doka-
zuje i větší návštěvnost. Od pátku do 
neděle navš  vilo výstavu 568 dospě-
láků a doprovodilo je 557 dě  , což 
je o 100 lidí více než v loňském roce. 
Výstavy se zúčastnilo celkem 55 vy-
stavovatelů a návštěvníci mohli vidět 
celkem 420 zvířat. Největší zájem, 
především u dě  , byl o králíky, těch 

V Divišově se rozhodli zakončit 
letošní léto fi lmovým víkendem pro 
všechny generace.

A tak od 21. 8. do 23. 8. navázali  
na přerušenou tradici pouťových ví-
kendů, a to velmi úspěšně.

Počasí sice nebylo takové, jaké si 
organizátoři představovali, ale i přes-
to se během tří dnů sešlo na místním 
dětském hřiš   a v kulturním domě 
v Rovném asi 150 dospělých a dě  .

Za výrazné pomoci členů místního 
Sboru dobrovolných hasičů Divišov 
se hřiště změnilo v malé kino pod vel-
kým nebem. Sdružení Mikroregion 
Bystřicko zapůjčilo fi lmy a s projekcí 
pak pomohl pan starosta Smolka ze 
sousedních Rozsoch, který ochotně 
zapůjčil na celý víkend veškerou po-

ZPRÁVY Z DOMANÍNAZPRÁVY Z DIVIŠOVA

třebnou aparaturu. 
Místní i přespolní diváci tak mohli 

v pátek sledovat fi lm „Poslední aristo-
kratka“ a v neděli „Ženy na vrcholu.“
Sobotní a nedělní odpoledne patřilo 
především dětem – hřiště i skákací 
hrad si bohužel mohly užít kvůli deš   
hlavně o druhém víkendovém odpo-
ledni, ale na fi lm o Matovi a Patovi se 
sešly v sobotu do kulturního domu 
v hojném počtu. Na své si tak přišli 
všichni. Ať už přišli na dobrý fi lm a 
malé pohoštění, nebo jen tak se sejít 
s přáteli a sousedy.

Velký dík tedy patří všem, kteří při-
spěli svou troškou do společného díla… 
Snad se povedlo zavést novou tradici 
„pouťových víkendů v Divišově.“

-jg-

Pohádkový les v Domaníně, tentokrát v podzimním termínu – 13. září 
2020, proběhl tradičně v lese v okolí areálu Borovinka. Myslíme, že nikdo 
nelitoval procházky lesem, neboť se dě   i jejich doprovod ocitly ve třinác   
pohádkách. No, řekněte, kdo by se nechtěl nakouknout do školy s čerty, pl-
nit úkol s opravdovými Šmouly, uvidět Pařezovou chaloupku s Křemílkem a 
Vochomůrkou, zvednout obrovskou činku, kterou nezvednou ani klauni, či 
vidět a vyfo  t se s Elzou a Annou z Ledového království nebo opravdovou 
Makovou panenkou. A byla připravena i spousta dalších stanovišť s pohád-
kami, kde dě   plnily úkoly. Na konci je ještě čekala sladká odměna.

Věříme, že v této složité době jsme udělali radost nejen dětem, ale i všem 
ostatním zúčastněným.

Chtěly bychom poděkovat všem domanínským dobrovolníkům, kteří nám 
tuto akci pomohli uspořádat.

Lenka Pečinková a Laďka Sitařová

Pohádkový les Domanín

PODPOŘENÉ PROJEKTY V RÁMCI 6. VÝZVY PRV
MAS Zubří země, o.p.s. 

uzavřela dne 31. 07. 2020 
v pořadí již šestou výzvu 
MAS pro Program rozvoje 
venkova (dále jen PRV) v cel-
kové alokaci 30 066 310 Kč. 
V této výzvě mohli žadatelé 
z území MAS Zubří země 
– tj. mikroregionů Bystřic-
ko, Novoměstsko a částeč-
ně mikroregionu Pernštejn, 
předkládat projektové zá-
měry v rámci níže zmíněných 
opatření. Celkově bylo při-
jato v této výzvě 41 žádos   
o dotaci, celkový objem po-
žadované dotace pak dosáhl 
30 065 371 Kč. Programo-
vý výbor MAS vybral dne 
17. 09. 2020 k podpoře 
všech 41 žádos  , u nichž 
byla schválena dotace v sou-
hrnné výši 30 065 371 Kč (tj. 
požadovaných prostředků). 

tu bylo 163 kusů (34 plemen). Dále 
bylo možné vidět 102 kusů drůbeže 
(26 plemen), 71 holubů (11 plemen) 
a 84 kusů okrasného ptactva (15 ple-
men). Dě   měly také letos možnost 
svézt se na koních a podle ohlasů byl 
o projížďky velký zájem. Nechyběla 
ani oblíbená tombola, ve které bylo 
možné vyhrát od krmení, přes sklenič-
ky až po nového domácího mazlíčka. 
V pátek dopoledne navš  vily výstavu 
jako každý rok také dě   z mateřských 

škol. Stejně tak se i letos opět 
zapojili studen   VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem, 
kteří v rámci výuky a praxe 
pomáhají vystavovatelům. 
Zároveň mohou učitelé žá-
kům ukazovat vše přímo na 
živých zvířatech. Pokud si-
tuace dovolí, příš   ročník se 
bude konat opět v prostorách 
školy od 10. do 12. září 2021.  

-mm-



student pražské HAMU. Sólových rolí 
se ujímá úžasná žďárská sopranistka 
Svetlana Michálková jako Bas  enka, 
vycházející tenorová hvězda Marek 
Žihla (Bas  en) z Prahy a barytonista 
Lukáš Kunovský jako Kolas. Koncert-
ním mistrem je pan Josef Havel z bys-
třické ZUŠ. 

Projekt je ojedinělý zapojením vý-
tvarných a drama  ckých umělců. Scé-
nografi ckou stránku díla připravuje 
společně se svými žáky paní učitelka 
Hana Jelínková, režie a drama  cké 
stránky věci se ujala její kolegyně 
paní Lada Hubáčková Pokorná. Obě 
dvě tyto dámy jsou duší svých oborů 
na novoměstské ZUŠce. Projekt běží 
pod záš  tou ředitelky ZUŠ Jana Štursy 
v Novém Městě na Moravě paní Evy 
Mošnerové, která si s chu   v orches-
tru zahraje jako houslistka. Organizač-
ně i fi nančně  velmi náročný projekt 
Akvarteta je podporován městy Žďár 
nad Sázavou, Nové Město na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem a soukro-
mými sponzory. Mediální partnerství 
převzal Český rozhlas Vltava. 

Věříme, že Vás naše pozvánka zau-
jala a i vy přijdete osobně ocenit úsilí 
místních učitelů i naší talentovanto-
vané umělecké 
mládeže. 

Blíže o pro-
jektu a jeho pro-
tagonistech na 
stránkách www.
akvarteto.cz
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N e -
z i s k o v ý 
bystřický 
s p o l e k 
Akvarteto, 

pečující o rozvoj muzikality v našem 
regionu, dokončuje přípravy provede-
ní jednoaktové opery W. A. Mozarta 
Bas  en a Bas  enka, kterou uvede v 
neděli 18. října na zámku Kinských ve 
Žďáře nad Sázavou, v pátek 30. října 
v ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na 
Moravě a v sobotu 31. října v Sokolov-
ně v Bystřici nad Pernštejnem. Všech-
na představení začínají ve 20 hodin. 

Mozart tuto svou první jednoaktov-
ku napsal jako dvanác  letý chlapec 
v létě 1768. Bas  en a Bas  enka se 
řadí mezi tzv. dětské opery, ať už ná-
mětem či formou. Jde sice o Mozarto-
vu prvo  nu, ale nejen znalci Mozarta 
jistě ocení osvěžujícího ducha jeho 
hudby s prvními záblesky geniality. 

Představení opery bude uvedeno 
krátkým drama  ckým pásmem, je-
hož účelem je seznámit posluchače s 
Mozartem a jeho operou formou dra-
ma  zovaného čtení jeho auten  cké 
korespondence. 

Operu studují hudebníci Akvarte-
ta společně s pedagogy základních 
uměleckých škol zapojených měst 
společně s jejich současnými i bývalý-
mi pokročilými žáky. Mnozí jsou dnes 
studenty konzervatoří či akademií 
múzických umění. Orchestr povede 
člen Akvarteta pan Ondřej Kunovský, 

Dnes připomínáme poslední dva fi lmy z naší poznávací a výherní soutěže „S Vodomilem…“ Doubravník a Porta coeli posloužily jako kulisy 
pro natáčení velmi napínavých kriminálních děl.

Film spojený s Doubravníkem Film spojený s Porta coeli

14. ROČNÍK     
VODOMILA

VODOMIL 2020 Filmová místa - 5

T řídílný fi lm Ďáblova lest (2009, 
Noc hadů, Vražedný kód a Brána 
nebes, scénář Arnošt Vašíček, režie 
Jiří Strach) nás zavede až do Před-
klášteří. 

Znalec černé magie Ivan Trojan a 
policejní komisař Jiří Dvořák pátrají 
po pachateli série rituálních vražd, 
které by mohly vést k ovládnu   světa 
ďáblem. Napínavý kriminální příběh 
je inspirovaný existencí tajemné Ďáb-
lovy bible. Doktor Runa je přesvěd-
čen, že sériovým vrahem může být 
někdo, kdo se dostal k tajemnému 
listu, který před stale  mi z Ďáblovy 
bible záhadně zmizel. Podaří se mu 
dokonce přijít na klíč, podle kterého 
si vrah vybírá své obě  ... Runa dál in-
tenzivně spolupracuje s kriminalisty 
Sumarou (J. Dvořák) a Šímovou (A. 
Geislerová), i když oni o jeho teorii 
pochybují. Když ale beze stopy zmizí 
kdesi v Podlažicích Runova dcera Ive-
ta (T. Voříšková), i kriminalisté pocho-
pí, že Runa může mít pravdu. Pátrání 
se rozjede naplno. Děj vrcholí právě 
před vstupem do Porta coeli, kdy dr. 

Televizní seriál Labyrint (2015–
2018) režiséra Jiřího Stracha se dočkal 
tří řad a je reprízován právě teď. 

V opuštěném lomu nedaleko Brna 
objeví náhodní bruslaři tělo regionál-
ního poli  ka Karase nabodnuté na 
kůlu. Případu se ujímají jihomoravš   
kriminalisté v čele s majorem Mi-
chalem Remešem (J. Langmajer). Do 
vyšetřování neobvyklé vraždy se brzy 
připojí také kriminalistka z Bra  slavy 
Tamara Berkyová (Z. Kanócz). Hlavní 
šéf brněnské kriminálky Petr Oliva (M. 
Donu  l) potřebuje mít rychle výsled-
ky vyšetřování. 

První řada měla 7 dílů a řešila se 
v ní řada rituálních vražd. Pachatel se 
inspiroval obrazem Poslední soud od 
Hieronyma Bosche. Děj se částečně 
odehrával v kostele Povýšení svatého 
Kříže v Doubravníku, který byl přejme-
nován na obec Malá Čistá. Podzemí 
kostela ale není zdejší. To se natáčelo 
v kostele Louckého kláštera ve Znojmě 
a podle scénáře zde došlo k výbuchu. 
Natáčelo se i v Deblíně, Brně, Tišnově, 
Blansku, v Moravském krasu i na Ve-

veří a Templštejnu, v Lelekovicích a 
nakonec i v rakouském Hardeggu. 

V druhé řadě se řeší komplikovaná 
série vražd, což opět vede k labyrintu 
napínavých událos  . Tře   série (2018) 
vrcholila ve sklepním vězení rakouské-
ho hradu Hardegg.

Hrají: Jiří Langmajer, Miroslav Do-
nu  l, Petr Stach, Denisa Nesvačilo-
vá, Lenka Vlasáková, David Švehlík, Pa-
vel Řezníček, Jitka Čvančarová, Marek 
Taclík, Barbora Srncová, Veronika Fre-
imanová ad.

Runa zvedne ostatkový kříž v posled-
ní chvíli, z očí soch se vyvalí světlo a 
zlo bude poraženo.

Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Aňa 
Geislerová, Tereza Ramba, Vojtěch 
Dyk, Barbora Munzarová, Hana Vag-
nerová, David Prachař, Filip Cíl, Josef 
Somr, Jitka Schneiderová, Stanislav 
Zindulka, Jana Štěpánková, Fran  -
šek Němec, Oldřich Vlach, Kryštof 
Hádek, Filip Tomsa, Pavel Řezní-
ček, Dana Hlaváčová...

Hynek Jurman

České tajemno, neuvěřitelná fakta, 
tajemné nálezy, překvapivé hypotézy 

Arnošt Vašíček se narodil 27. srpna 
1953. Vystudoval Fakultu žurnalis  ky 
Univerzity Karlovy v Praze ve fi lmo-
vém a televizním oboru. Za více než 
třicet let svého bádání napsal přes 
třicet knih, mezi ty nejznámější kni-
hy patří Neuvěřitelné skutečnos  , 
Maska smr  , Utajený svět, Tajemná 
minulost či Stopy neznáma. Napsal 
také scénáře k úspěšným seriálům 
Setkání s tajemnem, Planeta záhad, 
k trilogii Ďáblova lest  nebo ke zfi l-
mované knize Strážce duší. Mezi jeho 
nejzajímavější dokumentární snímky 
patří Na lovu příšer nebo Mimozem-
šťané. 

Do Bystřice nad Pernštejnem do-
razil Arnošt Vašíček 3. září se svou 
přednáškou České tajemno. Jeho 

poutavé vyprávění si přišlo poslech-
nout více než 70 posluchačů. 

„Náš svět není tak obyčejný, jak 
se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem 
všednos   jsou ukryty stopy fascinu-
jících tajemství.“ Tak těmito slovy za-
čínal Arnošt Vašíček svoji tajuplnou 
přednášku. Provedl návštěvníky ta-
jemnem Voynichova rukopisu, poté 
se s posluchači přesunul na hrad Zví-
kov. Přednáška zaujala všechny pří-
tomné natolik, že úplně zapomněli 
na čas. Na závěr si návštěvníci mohli 
zakoupit poutavé knihy autorem 
podepsané. Podle ohlasů všech pří-
tomných je více než jasné, že už teď 
se můžeme těšit na další setkání. 

-red-

Provedení Mozartovy opery už 
v říjnu 2020 - přijďte!v říjn
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Další NOVINKA pro budoucí studenty v naší nabídce

Velký den otevřených dveří 
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

Dovolte nám pozvat Vás všech-
ny na návštěvu k nám do školy. 
Chystáme to  ž další velký DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOŠ a SOŠ 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
s názvem „TRH FARMÁŘŮ“, a to 
14. 11. 2020 od 8:00 do 13:00 ho-
din v areálu školy.

Připravujeme pro vás mnoho za-
jímavých ak  vit, kterými bychom 
vám chtěli přiblížit naši školu, práci 
našich studentů v podobě výrobků a 
prezentaci dovednos  . Ke společné-
mu setkání pozveme také naše part-
nery, se kterými spolupracujeme při 
výuce našich studentů. Bude se na 
co koukat, ale také osobně vyzkou-
šet. Například jízdu novým elektro-
traktorem z dílny našich studentů, 
manipulační techniku od našich 

partnerů a také drobnou zahradní 
techniku, se kterou naši studen   
pravidelně pracují.

Pro soutěživé typy chystáme ak-
 vity o sladké odměny. Ve spolu-

práci s EDEN CENTRE připravujeme 
drobné občerstvení – ochutnávku 
z pivovaru EDEN, sladké dobrůtky 
od našich mladých kuchařů. Rádi 
vám představíme v reálu naše školní 
učebny a budeme vás informovat 
o studijních a učebních oborech, 
pozveme vás k nahlédnu   do dílen 
a zázemí školy. 

Všichni jste srdečně zváni, neje-
nom   se zájmem o studium, pro-
stě se rádi uvidíme s co největším 
počtem lidí a představíme vám co 
umíme a dovedeme!

Tomáš Krejčí

los   a dovednos   v oblas   nákladní 
a autobusové přepravy. Studenty 
připravíme na zvládnu   náročné 
profese profesionálního řidiče, který 
zvládne logis  ku dopravy, ukládá-
ní nákladů, přepravu různých typů 
nákladů včetně nadrozměrných. 
V klasickém oboru Automechanik 
se pak studen   naučí základní údrž-
bu a opravy nákladních automobi-
lů, dovedou si poradit s nouzovými 
opravami v improvizovaných pod-
mínkách. V rámci odborného výcvi-
ku budeme ak  vně využívat part-
nerské dopravní fi rmy, které mají o 
naše budoucí absolventy eminentní 
zájem. 

Obor bude naplněn velice zají-
mavými benefi ty, které studen   
během přípravy získají. Konkrétně 

se jedná o získání řidičských opráv-
nění skupiny B a C naprosto zdarma. 
Dále naši studen   dle svého zájmu 
získají oprávnění skupiny E – tj. vleky 
v soupravě motorového vozidla nad 
hmotnost 7,5 tuny. Studen   získají 
kompletní a platné profesní osvěd-
čení řidiče profesionála. Získají praxi 
v reálném provozu spedičních fi rem 
a v provozu nákladní dopravy.

Veškeré benefi ty vyjmenované 
výše, se dají ve fi nančním vyjádření 
v současné době ocenit na téměř 
100  síc Kč.

Budeme rádi, když se s případ-
nými zájemci setkáme osobně 
například během velkého Dne ote-
vřených dveří, který se uskuteční 
14. 11. 2020 od 8:00 do 13:00 v pro-
storách naší školy.

Milí žáci, vážení rodiče! V násle-
dujícím školním roce pro budoucí 
studenty připravujeme zajímavou 
NOVINKU ve skladbě oborů. Připra-
vujeme pro vás specializaci v oboru 

Automechanik, a to konkrétně obor 
ŘIDIČ – PROFESIONÁL.

Do oboru zveme všechny budoucí 
studenty, kteří mají zájem o studium 
specializace vedoucí k získání zna-

ZÁŽITKOVÁ KARTA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KORUNY VYSOČINY

I po skončení letní turis  cké sezony připravujeme v Koruně Vy-
sočiny další novinky pro turisty. Tentokrát sázíme na zážitek kom-
binovaný se slevou. Tak to  ž bude fungovat Zážitková karta Koruny 
Vysočiny. 

Připravovaná zážitková karta 
bude držitelům nabízet zajíma-
vé zážitky nebo slevy. Například 
v muzeu veteránů v Bystřici nad 
Pernštejnem držitelé této karty 
dostanou úplně jiný výklad přímo 
od manželky majitele muzea než 
turista, který se rozhodne muze-
um navš  vit v rámci jednodenního 
výletu. V ADREXu, půjčovně kol, 
elektrokol a lezeckého vybavení 
tak držitel karty dostane výběrovou 
kávu nebo čaj zdarma. V Domě pří-
rody v Krátké po předložení karty 
dostanou dě   speciální pátračku, 
která je zábavnou formou prove-
de domem. Pohádková vesnička v 

Podlesí nabízí zvýhodněné vstupné 
do vesničky. Do projektu se zapojí 
i provozovatel lyžařského střediska 
Ski snow park Harusův kopec, kte-
rý připravil pro ubytované turisty 
slevu 10%. Pokud vše půjde podle 
plánů, první karty k pobytu turis-
té dostanou již na zimní sezónu. V 
případě, že se do projektu chcete 
zapojit, kontaktujte kancelář Koru-
ny Vysočiny e-mailem: kancelar@
korunavysociny.cz nebo na telefo-
nu 776 308 072. Další informace 
najdete na společném regionálním 
turis  ckém portálu: www.koruna-
vysociny.cz.

-ok-
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Adaptační kurzy na ZŠ TGM
Začněme známým výrokem kla-

sika – „Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastným“. 

Poněkud nešťastným, alespoň co 
se počasí týká, se mnohým mohlo 
zdát úterý 1. září, kdy dě   po téměř 
půlroční přestávce opět směřova-
ly do školních lavic. Dešťové kapky 
provázely na cestě do školy i letošní 
prvňáčky. 

Ale vzápě   počasí ukázalo svou 
přívě  vou tvář a následující dny dě-
tem připomněly krásný čas prázdnin. 
Batoh s učením mohly nechat doma 
a do školy se vydaly jen s pořádnou 
svačinou a dobrotami od maminky. 
Čekalo je to  ž cvičení v přírodě, kte-
ré vždy na podzim a na jaře pro žáky 
prvního stupně naší školy připravují 
jejich paní učitelky.

Náplň i turis  cké cíle těchto cviče-
ní bývají velmi pestré a různorodé, 
šité na míru jednotlivým ročníkům. 
Se stoupajícím věkem a schopnost-
mi dě   vzrůstá i náročnost výprav 
do přírody. Ši-
roké je rovněž 
spektrum úkolů, 
pozorování a po-
znávání – ty jsou 
z oblas   živé a 
neživé přírody, 
ekologie, turis-
 ky, tábornictví, 

orientace v pří-
rodě, dopravní 
výchovy, ochra-
ny zdraví a po-
skytování první 
pomoci atd.

Nemalý vý-

Spolupráce je cesta…

Výuka v době coronaviru
Loňský školní rok, tedy přesněji 

jeho 2. polole  , jsme prožili ve vel-
kém stresu z důvodu šíření nemoci 
Covid 19. Žáci, jejich rodiče i zaměst-
nanci školy se museli vyrovnat se 
spoustou nařízení, ne vždy systema-
 ckých a dobře naplánovaných.  Od 

poloviny března měli žáci zakázaný 
vstup do škol a my jsme výuku žáků 
museli nastavit na dálku tak, aby ji 
zvládli všichni i  , kteří neměli dosta-
tečné technické vybavení či přístup 
k internetu. Museli jsme se vyrov-
návat s mnoha překážkami, jako je 
nový způsob výuky, práce s novými 
technologiemi, komunikace s žáky, 
s jejich rodiči, ale i mezi pedagogic-
kými pracovníky, abychom dodrželi 
všechna epidemiologická 
nařízení. Přes všechny pře-
kážky, napjatou a složitou 
dobu si myslím, že jsme 
výuku společnými silami 
zvládli a žáci si mohli 30. 6. 
odnést zasloužené vysvěd-
čení. Velké poděkování patří 
nejenom žákům, ale i jejich 
rodičům a všem pedagogic-
kým pracovníkům. 

O prázdninách se škola 
malovala, na  rala, uklízela, 
dezinfi kovala a dovybavova-
la novým nábytkem, tabule-
mi či interak  vní technikou 
tak, aby přivítala své žáky 
v novém školním roce. Taky 
jsme doufali, že výuka bude 
probíhat již klasickým způ-
sobem a blýská se na lepší 
časy. Opak je však pravdou, 
koronavirová epidemie je 

Letošní školní rok byl trošku jiný 
hned od samého začátku, ale o blo-
ky primární prevence žáci 6. ročníků 
ochuzeni nebyli. Utvořily se nové 
kolek  vy, neboť některé dě   ode-
šly na gymnázia a přišly nové dě   
z okolních malotřídních škol. Začíná 
tak jejich nová společná cesta, kte-
rá bude u mnohých trvat celé čtyři 
roky. Aby byla co nejpříjemnější, po-
zvali jsme odborníky z Centra pre-
vence ze Žďáru nad Sázavou, kteří 
se jim různými ak  vitami snažili 

ukázat, jak je každý z nich v kolek-
 vu důležitý, jak  potřebná je spo-

lupráce, naslouchání si, vzájemná 
tolerance a respekt. Druhý den pak 
měli možnost se ještě více seznámit 
nejen s novými spolužáky, ale také 
se svými třídními učitelkami, které 
je při plnění nejrůznějších úkolů vel-
mi podporovaly. Přeji všem mnoho 
úspěchů a krásných společných zá-
žitků na 2. stupni. 

Dita Kabelková, metodik prevence
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

opět na vzestupu, stále měnící se 
nařízení nás provází na každém kro-
ku, už jen co se týká roušek – jeden 
den ve společných prostorách ano, 
ve třídách ne, další den už roušky i ve 
třídách, ale jen pro 2. stupeň, kromě 
Hv a Tv. Někdy je složité se v jednot-
livých nařízeních orientovat. Cílem 
školy však zůstává vytvořit takové 
prostředí, aby se žáci i zaměstnanci 
ve škole cí  li bezpečně a děkujeme 
také rodičům, že zbytečně nevstupují 
do budovy školy a chrání tak své dě  . 
Věříme, že se opět dočkáme klidněj-
ších dní a budeme moci žáky vzdělá-
vat standardním způsobem.
Hana Kopecká, ředitelka ZŠ Bystřice 

n. P., Nádražní 615

Na začátku nového školního roku 
přicházejí do 6. ročníků každoročně 
noví žáci z okolních vesnic. Sezná-
mení s novým kolek  vem se jim 
snažíme usnadnit pořádáním celo-
denního adaptačního kurzu. Letos 
vedení školy pozvalo na naši školu 
lektorky z Centra prevence CéPéčko 
z Nového Města na Moravě. Cílem 
programu je vzájemná spolupráce 
mezi spolužáky a stmelování kolek-

 vu mezi sebou i s třídní učitelkou. 
Dě   byly zapojeny do různých dru-
hů činnos  , jejichž úkolem bylo do-
zvědět se více o svých spolužácích, 
navázat nová kamarádství, dokázat 
spolupracovat apod. Akce se všem 
zúčastněným moc líbila a doufá-
me, že novým žákům na naší škole 
pomohla se seznámením s novým 
kolek  vem.

Třídní učitelky 6. ročníku, ZŠ TGM

znam mají tato cvičení pro rozvoj 
osobnos   každého dítěte a pro vy-
tváření pěkných vztahů v třídních 
kolek  vech. Dě   se učí poznávat 
své vlastní pohybové schopnos   a 
zároveň jsou vedeny k respektování 
odlišné fyzické dispozice druhých. 
Učí se spolupracovat ve skupině, po-
skytnout pomoc a radu spolužákovi, 
reagovat na vzniklé situace podle na-
učených schémat a zároveň hledat a 
vytvářet nové varianty řešení. Pozná-
vají pro turisty přitažlivou krajinu naší 
Vysočiny a učí se její přírodu chránit.

Tato cvičení potvrzují, že existu-
je mnoho dobrých důvodů, proč je 
dobré učit dě   v přírodě: učení je 
názorné, přináší mnoho podnětů pro 
jejich smysly, kontakt s přírodou vý-
znamně přispívá k duševnímu zdra-
ví a pohodě. Spojení se skutečným 
světem přináší pocit smysluplnos   
učení.

H. Nosková, 
ZŠ TGM

Učit se venku dě   baví
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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 dolní náměs   z tzv. horního náměs  . Zřetelně vidíme strmě kle-
sající zástavbu na pravé straně. Pravé straně dominuje hotel Záložna. Nale-
vo kostel sv. Vavřince. Foto H. Jeřábek, 1930.

Napravo budova bývalého Panského domu, poté hotelu Záložna, Velen, 
Přehrada, Angela... Vlevo zrekonstruovaný chodník s městským mobiliářem.

POVĚST O „KOBYLÍ SKÁLE“
Dnešní Vírská přehrada zaplavuje malebné údolí od Víru přes bývalý Chu-

dobín, z něhož je možno při poklesu vody vidě   dosud zříceniny bývalých 
stavení, až po Dalečín. Tomuto překrásnému údolí se říkávalo Českomoravské 
Švýcarsko. Z úpa   od Karasína připojovala se tu tzv. Pfl egerova stezka, podle 
karasínského rodáka Gustava Pfl egera Moravského, spisovatele českého, jak 
je napsáno na rodné myslivně. 

Dnešní návštěvní přehrady by si těžko představil, ty zalesněné srázy s vy-
čnívajícími skalisky, z nichž zůstala nedotčena je „Klubáčnice“ nedaleko vírské 
továrny. Nejzajímavější byl skalní útes převislý nad řeku Svratku zvaný „Kobylí 
skála“. Horní čás   byla zasazena v mohutném svahu, jako hřeben střechy až 
k vrcholku nad Svratku. 

Již zdaleka při pěší turis  cké stezce podle Svratky čněla tato skála do výše 
a hřeben vypadal jako šíje koně se sklopenou hlavou. Škoda, že byla stavbou 
narušena a při zatopení údolí celá malebná scenérie zanikla. 

I když název „Kobylí skála“ vznikl jistě podle podoby koně, vypráví se ve sta-
ré pověs  , že tu skutečně padaly koně při panských či ry  řských hrách, které 
prý se tu za dob, kdy ještě stály hrady Zubštejn, Pyšolec a Aušperk, Dalečín i 
ty ostatní, po kterých nám zůstaly větší či menší rozvaliny v okolních lesích. 
Tu ry  ři chtějíce ukáza   svoji zdatnost, jezdili po tomto hřebeni na koních 
a na vrcholku jako kobylí hlavě se i s koněm obrá  li, aby přijali potlesk, ze-
jména přítomných šlech  ckých dam. Tu prý nebylo zvláštnos  , že se jezdec i 
s koněm zří  l do údolí, potlučen i s koněm o vyčnívající kameny, aby při řece 
Svratce našel i svůj hrob.

Tyto pověs   snad česká chůva z okolí vyprávěla malém Pfl egerovi, který již 
jako spisovatel použil ve své básni její mo  v. Vypráví se, že zde byl pořádán vel-
ký hon za účas   všech okolních ry  řů, při příležitos   oslavy zasnoubení dcery 
ry  ře s cizím bohatým ry  řem. Po slavném a veselém honu došlo i na Kobylí 
skálu. Mladý a dosud nezkušený ry  ř, i kůň s ozdobami a kováním stříbrným, 
dokonce i podkovy ze stříbra, se sebevědomě rozjel po hřebenu, avšak při ob-
rátce na vrcholu kůň špatně přeskočil nohou a tu nastal strašlivý pád těla koně 
i nešťastného ry  ře. Nastalo zděšení mezi přítomnými, ale když sestoupili 
k řece Svratce, tu ry  ř i kůň umírali. 

Smutek i hana přišla na rodný hrad nešťastného ry  ře, ale ry  řská hrdost a 
čest a starší bratr ry  ře se rozhodl ucháze   se o nevěstu, kvůli které zahynul 
jeho bratr. Na příš  m honu už tu byl se zlatými ozdobami i kováním, i kůň 
měl zlaté podkovy, třmeny a uzdu. Vše bylo jako minule, ale i tu vše skonči-
lo stejně nešťastně. Ale poté se přihlásil nejstarší bratr, celkem nenápadný,
v tmavém pláš   a  železné kování i ozdoby. I on vyjel po hřebeni Kobylí skály, 
ale jeho kůň místo zlatých a stříbrných podkov měl v železných podkovách 
zasazeny diamanty.

Jiskry sršely od kopyt koně a na vrcholku se obrá  l jako na obrtlíku. Všechno 
vypuklo v jásot, když se vracel k celé družině a tu nevěsta vyšla mu napro   
v ústrety (s otevřenou náručí). Ale tu nastalo, co neočekávali. Ry  ř nenápadně 
vyndal z podpláště krátkou dýku a jen se vedle nevěsty mihl a cvičeným po-
hybem probodl tuto přímo srdce a se zvoláním „To   budiž odměnou za moje 
bratry.“ Bez zastavení odejel a více se neukázal. A tak z dávných dob, slávy 
hradů zůstaly jen zříceniny a některé pověs  , jak si je náš lid věkem vybásnil. 

Josef Pavelka, září 1977

TEMPL U ROŽÍNKY
Je to kaple ve slohu klasicismu, s mohutnými sloupy se soškou lurdské Pan-

ny Marie a dole s hrobkou. Dnes je v prostoru Uranových dolů a je nesvě-
domitě téměř zničena. Templ se říká i celému okolí, kde je ještě čtyřhranná 
zřícenina malého domku jako poustevny s vyloženými stěnami mozaikou 
(skleněnou) a vysoký obelisk. 

V hrobce v kapli v Templu byl pochován Jan Nepomuk Mitrovský, který byl 
důstojníkem a bojoval v armádě za Marie Terezie. Když Vilém Mitrovský získal 
roku 1828 sňatkem Pernštejn a s ním i v Doubravníku hrobku většiny majitelů 
Pernštejna, byly i pozůstatky z Templu převezeny do Doubravníka. Obelisk prý 
dal postavit nad hrobem, kde je pochován jeho věrný kůň, na kterém prý bo-
joval všechny bitvy. Poustevna prý byla postavena pro jednoho z Mitrovských, 
který prý si „přivezl“ takovou nemoc, že z něho padaly kusy masa a všichni se 
jej š   li. Bydlel prý zde a z dlouhé chvíle sám si vykládal se stěnou mozaiky. 
Byl-li to Jan Nepomuk nebo jiný z rodu, se s určitos   neví.
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

VZNIK PRVNÍ REPUBLIKY

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ
3. – 6. 10. 1950 – Soud s příslušníky skupiny Hřebík

V letech 1949 a 1950 prováze-
lo život mnoha lidí na Bystřicku 
neskutečné napě  . Nový režim si 
chtěl vynu  t respekt všemi mož-
nými prostředky. A tak vyhrožoval, 
slídil, zatýkal. Nejdříve byli zadrženi  
hoteliér Rudolf Hájek (1914–2013) 
z Rožné a Vincenc Koutník (1911–
2007) z Rozsoch, později z Bystřice. 
Oba byli členy ilegální skupiny Dok-
tor Hřebík, delší čas se pohybovali 
v ilegalitě a nakonec se rozhodli 
odejít za hranice. Dne 16. září 1949 
byli v oblas   Tří Seker vlákáni na 
fi ngovaný přechod, který využívala 
StB pro svoji provokační akci Ká-
men! Nejdříve je výslýchal falešný 
americký důstojník, pak byli zbi   a 
vráceni do Československa. Že ve 
skutečnos   hranici vůbec nepře-
kročili, to tehdy nemohli tušit.

Po dalším výslechu skončili v Br-
ně-Pisárkách a nakonec ve věznici 
ve Znojmě. Byli mučeni tělesně i 
psychicky. Koutník vzpomínal, že 
mu tři měsíce nesundali pouta, tři 
měsíce se neumýval, s pouty jedl, 
s pouty chodil i na záchod. Na cele 
se sešel s Petrem Křivkou, bývalým 
členem ochranky prezidenta Be-
neše a členem západního odboje. 
Měl přeraženy nártní kos  , nos 
nakřivo a uši utlučené. Nakonec ho 
komunisté popravili.

Krátce po zatčení Hájka a Kout-

níka byli zajištěni členové  šnovské 
skupiny Lahoda, Kulík, Chocholáč, 
Šafránek, Šimek, JUDr. Hutař, Musil 
a další. Provinili se jenom  m, že se 
scházeli a rokovali. V květnu a červ-
nu 1950 pak proběhlo na Bystřicku 
velké zatýkání dalších občanů.

Ve dnech 3. – 6. října 1950 pro-
běhlo v Brně velké divadlo, soud 
s obviněnými. Konal se před spous-
tou pracujících z Vysočiny, kteří byli 
k soudu organizovaně přivezeni. 
Byla zde uspořádána vzorná výstav-
ka zbraní a prokurátor navrhoval 
Hájkovi a Koutníkovi pro velezradu 
a špionáž trest smr  . Podle žalo-
by chtěli změnit vývoj poli  ckých 
poměrů ke kapitalismu. Marně se 
Koutník bránil, že se trestných činů 
velezrady a špionáže nikdy nedo-
pus  l. Dostalo se mu pozoruhodné-
ho zdůvodnění: „Činů jste se nedo-
pus  l, ale kdybyste utekl, tak byste 
to všechno provedl!“ 

Nakonec dostali Hájek i Koutník 
doživo  , Koutníkův bratr Josef 22 
roky, bratr Fran  šek Koutník stačil ze 
stanice SNB u Aše utéct a emigrovat. 
Domů se vrá  l v roce 1988 zemřít. 
Hájek a Vincenc Koutník byli propuš-
těni až v roce 1964.

Z dalších odsouzených v procesu 
se skupinou Doktor Hřebík dostala 
Anna Koenigová, choť bystřického 
lékaře, šestnáct let, Josef Svitav-

ský dvacet let, Jaroslav Chocholáč 
ze Stříteže osmnáct let, JUDr. Karel 
Hutař šestnáct let, Raimund Musil 
z Rodkova šestnáct a jeho soused 
Fran  šek Crha dvanáct let. K tomu 
příslušely ještě pokuty (Hájek, V. 
Koutník, Koenigová, Musil a Svitav-
ský po 100 000 Kčs, Josef Koutník 
polovinu, ostatní méně), odně   
občanských práv na deset let po od-
pykání trestu a samozřejmě ztráta 
veškerého majetku.

V návaznos   na předešlé byli 
ještě odsouzeni k vysokým trestům 
Mil. Trapl (17 let), bystřický zvěro-
lékař Fran  šek Mašek (14 let), au-
todopravce Josef Kašpárek (10 let), 
místoředitel okresní záložny Ladislav 
Jelínek (2,5 roku), Ing. Robert Poko-
ra a další. Zatýkání a souzení si tehdy 
Bystřič   užili do sytos  …

Rozsudkem Státního soudu 
v Brně ze dne 11. května 1951 byl 
odsouzen ještě Eduard Velen, syn 
hoteliéra v Bystřici, pro napomáhá-
ní k útěku za hranice ke ztrátě svo-
body na tři léta, k peněžité pokutě 
50 000 Kčs, ztrátě občanských práv 
na deset let a propadnu   veške-
rého jmění. Z hotelu Velen udělali 
soudruzi sídlo okresního národní-
ho výboru. Další obžalovaný Josef 
Najmr byl po dese  měsíční vazbě 
pro nedostatek důkazů propuštěn 
na svobodu.

Odsouzený Koutník se pohybo-
val po trase Bory, Příbram, Jáchy-
mov, Leopoldov, Mírov, Pardubice, 
Ruzyně, Jáchymov a Valdice. Zde 
byl Vincenc Koutník, budoucí čest-
ný občan Bystřice nad Pernštejnem 
a nositel prezidentského vyzname-
nání, v dubnu 1964 propuštěn. Co 
utrpení, násilí a ponižování prožil, 
pochopí každý, kdo měl kdy co do 
činění s komunis  ckou jus  cí a vě-
zeňstvím…

A co na to bystřický kronikář Rin-
chenbach v roce 1950? 

„Takový osud s  hne všechny, 
kteří by chtěli rozvracet naši lidově 
demokra  ckou republiku.“

Hynek Jurman

Vznik Československa je spjat se 
jmény Čechů, kteří žili v exilu, stejně 
tak se jmény těch, kteří zůstali v čes-
kých zemích na území Rakousko-
-Uherska. Válečné útrapy 1. světové 
války těžce doléhaly na všechny a na 
podzim roku 1918 událos   nabraly 
rychlý spád.

Poli  k, právník a historik Petr 
Pithart takto rekapituluje událos-
 : „Už v noci z 27. na 28. října píše 

Alois Rašín první zákon. Ale ten už 
mají trochu připravený a pomáhají 
mu naši úředníci ve Vídni. 28. října 
se objevují davy lidí na Václavském 
náměs  . Někdo zvolá: To je konec! A 
lidé jsou dych  ví, aby se něco stalo. 
A tato nálada se šíří dál. Mezi  m ale 
muži 28. října udělají klíčový tah: na-
vš  ví obilní úřad a zrekvírují zásoby. 
To bylo mimořádně důležité. A pak 
navš  ví úřad rakousko-uherského 
místodržícího.“ Kdo byli oni muži 28. 
října? Právník a mladočech Alois Ra-
šín, statkář a agrárník Antonín Šveh-
la, sociálnědemokra  cký novinář a 
redaktor Práva lidu Fran  šek Sou-
kup, národní socialista Jiří Stříbrný 
a slovenský lékař Vavro Šrobár. Pro-
klamace prvního zákona, který tato 
pě  ce sdružená v Národním výboru 
podepsala, zněla jasně: „Samostatný 

stát československý vstoupil v život.“
Klíčovou roli ve vzniku státu měl 

bezpochyby T. G. Masaryk, který žil 
ve Spojených státech amerických a 
již poslední květnový den roku 1918 
podepsal dohodu v Pi  sburghu. Ma-
sarykův požadavek byl zcela jasný: 
nezávislost Čechů a Slováků v samo-
statném státě.

A je třeba připomenout mimořád-
né úsilí dalších exulantů, kteří se také 
zasloužili o vznik Československa. Byl 
to Edvard Beneš a generál francouz-
ské armády, Slovák Milan Ras  slav 
Štefánik. Vznik státu s sebou nesl 
naděje, ale zároveň už i jisté problé-
my, které se postupně objevovaly. 
Jedním z nich byl počet národů a 
národnos  , které na území nového 
státu žily. Nově vzniklý – uměle vy-
tvořený – československý národ byl 
něčím od začátku sporným. Pro tři 
miliony Němců byl vznik Českoslo-
venska nejen překvapivý, ale často 
byl jimi chápán dokonce jako tragický. 
Masarykův postoj k této otázce byl 
ale nekompromisní: „Území obývané 
Němci je území naše a zůstane naším. 
My jsme vybudovali svůj stát, my jsme 
jej udrželi a my jej budujeme znova.“ 
Získat pro tuto myšlenku amerického 
prezidenta Woodrow Wilsona nebylo 

vůbec jednoduché. Klíčem k úspěchu 
se ale stala Wilsonova řeč v Kongre-
su v lednu 1918, ve které formuloval 
americké válečné cíle, z nichž pro 
nás bylo nejpodstatnější zřízení me-
zinárodní organizace zajišťující mír ve 
světě (pozdější Společnost národů, 
dnes OSN). Wilson si nejdříve před-
stavoval, že Rakousko-Uhersko by se 
mělo federalizovat, ale protože se sku-
tečnost vyvíjela jinak, uznal v září 1918 
Československou národní radu. Cílem 
ostatních spojenců bylo především 
potrestat Německo, ale protože byl 
Wilson akademik a šlo mu především 
o lepší svět, usiloval na prvním místě 
o vznik Společnos   národů. A do to-
hoto konceptu se mu vznik nového 
státu Čechů a Slováků hodil, naštěs   
pro Československo. V Paříži s brit-
ským a francouzským premiérem 
jednal československý tým vedený Dr. 
Benešem. Hlavním podporovatelem 
Čechoslováků byla Francie; podařilo 
se vyjednat, aby Česko bylo uznáno 
v historických hranicích a Slovensko ve 
víceméně etnických. Historické hrani-
ce Čech upřely právo na sebeurčení 
sudetským Němcům a byly jedním 
z důvodů jejich nespokojenos   s Ver-
sailleskou smlouvou a později růstu 
nacismu. Když se prý Wilson dověděl, 

že Československo bude obsahovat i 
tři miliony Němců, zvolal: „To mi Ma-
saryk nikdy neřekl!“ Ať už to tak bylo 
či nikoli, i tato okolnost zřejmě napo-
mohla vzniku Československé repub-
liky. Z vděčnos   Češi odhalili v roce 
1928 Wilsonovi sochu; na začátku vál-
ky ji svrhli nacisté, později komunisté. 
V roce 2011 byla odhalena její kopie….
 T. G. Masaryk ve své knize Světová 
revoluce, vydané v roce 1925, napsal: 
„Wilson byl a je jeden z největších prů-
kopníků moderní demokracie.“

 Jarmila Michálková

Woodrow Wilson, 
americký prezident, který se 

zasloužil o vznik Československa.

Poli  cký vězeň Vincenc Koutník na 
vzácné fotografi i 

s Milanem Paumrem.
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru

1. Příběh o maratonu a první sauně
Jak bývalý režim promarnil schop-

nos   mimořádných lidí dosvědčují 
mnohé životní osudy. Připomenu ale-
spoň Fran  ška Vojtu, který nás přive-
de ze Štěpánova do Víru.

RNDr. Fran  šek Vojta se narodil 13. 
4. 1902 v Brně, v roce 1921 maturoval 
a ve studiu pokračoval na Přírodo-
vědné fakultě Masarykovy univerzity. 
V roce 1926 absolvoval obor mate-
ma  ka – tělocvik. To už měl za sebou 
úspěšné kurzy na pařížské univerzitě 
i státní zkoušku z tělocviku. Složil pak 
i zkoušky z antropologie, antropo-
grafi e a všeobecné zoologie. Stal se 
doktorem přírodních věd (1934), ale 
to už 7 let působil jako lektor tělesné 
výchovy a sportu hned na dvou vyso-
kých školách. Sám vedl kurzy atle  cké, 
plavecké, herní či lyžařské.

V roce 1926 byl u zrodu a také 
v čele organizace Vysokoškolský sport 
Brno, která se stala jeho životní ná-
plní. Cvičil však i v Sokole, účastnil 
se jako funkcionář olympiád, vedl 
reprezentační družstvo atletů na Svě-
tových studentských hrách v Paříži 
(1937). Za války ho hledalo gestapo, 
byl totálně nasazen a nakonec po-
máhal partyzánům na Novoměstsku.

Po válce se vrá  l do Brna, habilito-
val se na docenta a ve Zlíně pak zřídil 
středisko péče o pracující. Jenže na-
jednou přišlo období, kdy nebyl zájem 
o vzdělané, pracovité, schopné lidi. 
Najednou měli zelenou   neschop-
ní a všehoschopní, oddaní, kovaní… 
Ovšem kam s těmi schopnými? A tak 
šel docent Vojta do dělnických profe-
sí. Zjednodušeně řečeno k lopatě! Od 
roku 1954 pracoval na stavbě Kružber-

ské a pak Vírské přehrady. 
Až přešla doba nejhorší tyranie, 

mohl v letech 1958–1963 učit na SUPŠ 
v Brně. Nikdy se neoženil a nezaložil 
rodinu. Vydal několik teore  ckých 
publikací a tělovýchovná hesla zpra-
covával pro Slovník jazyka českého 
ČAV. Navštěvoval symfonické koncer-
ty, chodil na výstavy, přednášky, do 
hvězdárny a rád a dobře fotografoval. 
V roce 1967 založil populární veterá-
niády. Vychoval celou řadu šampiónů 
(sprinter Mirko Paráček, Ota Hobst…), 
pozvedl náš sport na mezinárodní 
úroveň. Docent Vojta se též domníval, 
že odhalil tajemství života a možnos   
posunout jeho délku. Což se mu nepo-
vedlo… Zemřel 16. 6. 1973 v Tišnově.

Na Vírské přehradě dostal naštěs   
docela přijatelnou práci. Nejdříve hlí-
dal hladinu a pak budoval pokusné 
hráze (modely hrází Orlík, Slapy a Vír) 
na potoku pod Hlubokým. Přitom vy-
myslel v roce 1954 výborný atle  cký 
závod. Malý svratecký maratón, který 
se dodnes běhá z Víru přes Štěpánov 
do Nedvědice a zpět. Měří 32 kilome-
trů a účastnili se jej už mnozí přední 
běžci od Chudomela, Kocourka a Pod-
molíka až po dnešní šampióny v čele 
s Orálkem. 

První ročník se běžel 17. října 1954 
a mezi 17 závodníky byl i zakladatel 
maratónu doktor Vojta, ač měl už 52 
roků. Historický 1. ročník vyhrál Hulák 
z PDA Mar  n v čase 2:06:58. Druhý 
ročník pak Michálek ze Sp. Sokolovo 
před Hulákem a Katolickým. Opět bě-
žel Vojta a nejlepším družstvem byla 
Nedvědice (Musil, Strážnický, Proků-
pek). V roce 1969 stanula na startu 

první žena historie, úspěšná cyklistka 
Marta Tulisová z Dlouhého. Skončila 
celkově 28. v čase 2:32:24, vítězný 
Podmolík zaběhl 1:57:46. Běželo se 
krátce po úspěšném vystoupení Mar-
ty Tulisové na MS v cyklis  ce. 

Na tra   v údolí Svratky zápolili 
i žokej Václav Chaloupka, lyžař Franta 
Šimon, cyklistka Tulisová i jedlík Ka-
mil Hamerský. Doktor Hrbek tu závo-
dil ještě ve svých 79 letech a doktor 
Podmolík jednou vyhrál s náskokem 
dese   minut a pě   sekund. Drahomír 
Pechánek držel traťový rekord plných 
19 let (1959–1978). 

Docent Vojta založil u Vojtěchova 
i závody v orientačním běhu. A ve Ště-
pánově mezi řekou Svratkou a strou-
hou pod krajním domkem Hamrů 
zbudoval první saunu v naší republice. 
Stalo se už na letním táboře brněn-
ských vysokoškoláků v roce 1936. 

V roce 1946 nechal vybudovat saunu 
v Pisárkách a celkem snad vyprojekto-
val na 200 saun, jednu také provozo-
val ve Víru. 

Co s e týče štěpánovské sauny, jed-
nalo se o jednoduchý dřevěný srub 
a ochlazování probíhalo v řece. Neví-
me, jak dlouho byla sauna v provozu, 
podle obecní kroniky lze odhadovat 
na léta 1936 –1939. Pak byly zavře-
ny vysoké školy, tábory se nekonaly 
a sauna byla opuštěna. Když se v roce 
1943 ustavili štěpánovš   fotbalisté, 
převezli opuštěný srub k hřiš   a udě-
lali si v něm první šatnu. Později zřídili 
rozměrnější dřevěné šatny, ale srub 
zde stál až do konce 60. let a využíval 
se jako bufet při utkáních a příležitost-
ných výletech. Svět opus  l o pár let 
dříve než doktor Vojta.

(pokračování příště)
Hynek Jurman

Zaměstnanci Domova pro senio-
ry Mitrov vstoupili v roce 2018 do 
projektu „Učit se společně, růst indi-
viduálně“. Koordinátorem projektu 
byl zřizovatel sociálních služeb Kraj 
Vysočina. Projektu se zúčastnilo pět 
krajských zařízení: DS Velké Mezi-
říčí, DS Mitrov, DD Proseč u Pošné, 
Domov Nové Syrovice, Domov bez 
zámku Náměšť nad Oslavou. Pro DS 
Mitrov projekt zahrnoval tyto ob-
las  : strategické plánování, 
supervize, bazální s  mulace, 
exkurze do domovů v Dolním 
Rakousku. Výsledkem pro-
jektu je písemně zpracovaný 
strategický plán organizace. 
Se strategickým plánem jsou 
seznámeni všichni pracovníci 
v organizaci.

Supervize probíhala v době 
průběhu projektu pro všech-
ny pracovníky v sociálních 
službách, sociální pracovníky 
a pracovníky ve vedoucích 
pozicích. V případě potřeby 
do supervizí docházeli i pra-
covníci z jiných úseků. Cílem 

supervizí bylo zajis  t pracovníkům 
bezpečné prostředí pro sdílení 
svých zkušenos  , problémů a úspě-
chů. Supervize pomáhá získat po-
hled z vícero stran na situace, které 
pracovníka mohou trápit, nebo se 
s nimi setkává poprvé a není si jis-
tý svým přístupem a řešením. Se 
supervizí budeme v organizaci dále 
pokračovat.

Model bazální s  mulace byl v DS 

NA MITROVĚ SE UČÍME SPOLEČNĚ, ROSTEME INDIVIDUÁLNĚ

Mitrov zaváděn již několik let před 
zahájením tohoto projektu. V obdo-
bí stanoveném projektem byli všich-
ni pracovníci v přímé péči proškoleni 
na metody této práce. Byli vy  pová-
ni klien  , u kterých se prvky bazální 
s  mulace používají při každodenní 
práci. Model bazální s  mulace jsme 
mohli vidět také v sociálních služ-
bách v Dolním Rakousku, kam jsme 
se jeli podívat.

Každá z těchto oblas   měla svého 
koordinátora, který řídil průběh ak-
 vit a jehož snahou je, aby témata 

vyplývající z klíčových ak  vit pro-
línala do řízení organizace a praxe 
pracovníků.

M. Špačková,
DS Mitrov
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Drobné dárky, balónky pro dě   
a různé propagační materiály.
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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 ŘÍJEN  LISTOPAD ŘÍJEN  LISTOPAD 20202020

ŘÍJEN 
10.10. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
11.10. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
17.10. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 623 908
18.10. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město n. M., 566 616 904
24.10. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
25.10. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
28.10. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 731 533 340
31.10. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 731 533 340
LISTOPAD 
  1.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 9

Pamětní deska Josefu Stehlíkovi - Strážek

Statečnému s  hacímu pilotovi 
plk. Josefu Stehlíkovi byla odhale-
na pamětní deska na budově školy 
ve Strážku v roce 1994 z podnětu 
Jana Kodrase. Deska z leštěné čer-
né žuly má v horní zaoblené čás   
pilotův portrét a pod ním nápis: 
„/ Plk. Josef Stehlík / s  hací pilot / 
československého vojenského letec-
tva /“. Pak je vyobrazen letecký od-
znak a pod ním nápis pokračuje: „/ 
Za II. světové války účastník bojů o 
Francii, Bitvy o Británii a SNP / zdejší 
školu navštěvoval r. 1927 – 1929 / 
* 26. 3. 1915 Pikárec † 30. 5. 1991 
Slavičín / PER ARDUA AD ASTRA /“ 
Josef Stehlík vychodil ve Strážku 
měšťanku a žil s rodinou na neda-
leké hájence Kouty. Přes Polsko a 
Francii se dostal až k 312. s  hací 
peru   RAF a později přes SSSR na 
povstalecké Slovensko. S 10 jistými 
a 3 pravděpodobnými sestřely se 
stal 6. nejúspěšnějším čs. s  hačem. 

V r. 1948 byl vyhozen z armády, zat-
čen a 7 měsíců držen ve vazbě. Pra-
coval pak v dělnických profesích.

Hynek Jurman

Vážení příznivci české hudby a sborového zpěvu. Ženský pěvecký sbor 
Akordum si vás dovoluje pozvat na Podzimní koncert klenotů českého 
repertoáru pro ženský sbor, jako jsou slavné Moravské Dvojzpěvy An-
tonína Dvořáka, veselý Petrklíč Bohuslava Mar  nů, či Tři sbory Bedřicha 
Smetany. Těšit se ale můžete i na zcela neznámé lidové písně z Horácka, 
našeho kraje. Spolu s ženským pěveckým sborem Akordum vystoupí 
sopranistka Mahulena Vondrášková a mezzosopranistka Marie Svobo-
dová, studentky pražské HAMU, houslistka Nelly Helclová studující na 
Anton Bruckner privatuniversität v rakouském Linci a absolventka Praž-
ské konzervatoře, klavíristka Štěpánka Rohlíčková. Za dirigentský pult 
se postaví bystřický rodák, absolvent místního gymnázia a ZUŠ Ondřej 
Kunovský, nyní rovněž student HAMU. 

Přijďte si i v této době připomenout, že kultura stále žije a nechat se 
potěšit skvosty české hudby. Těšíme se na vás v neděli, 25. října v 1900 

v malém sále kulturního domu v Bystřici n. P. Vstupné je dobrovolné.
     Akordum

Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Ašenbrenerová Ivana Menopauza: tělo a duše v harmonii
Cisár Vladimír  Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes II.
Czendlik Zbigniew  Uchem jehly 2
Černá Jaroslava  Doktor Jesenius
Fidler Jiří   Dějiny československých legií v datech
Jakoubková Alena  Přišla tře   blondýna
Katalpa Jakuba  Zuzanin dech
Leszcyňska Stanislawa Svědectví porodní asistentky z Osvě  mi
Motl Stanislav  Osudové lásky
Nowak Szymon  Doktor z Osvě  mi
Padevěd Jiří  Komunis  cké lágry
Vojáček Jan  Umění být zdráv
Zimmermann Zuzana Ře  zek slz

Knihy pro mládež:
Haplová Barbora  Vladana a Prasopes
Pilátová Markéta  Co vyprávěla gorila
Stewner Tanya  Lili Větroplaška 6. Panda není klokan!

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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Co má v krvi Anna Polívková
Každoroční benefi ce „Na jedné lodi“ Por  mo si už získala místo v diáři nejednoho divadelního 

fajnšmekra v okolí. Tradičně ji to  ž završuje divadelní představení, kterých se v našem okolí neode-
hrává mnoho. Po Báře Hrzánové nebo Ivě Janžurové se letos můžeme těšit na duo Anna Polívková 
– Bolek Polívka. Divadelní představení „DNA“ proběhne 6. 11. 2020 v KD Nového Města na Moravě. A 
protože pod  tulem letošního ročníku benefi ce je „máme to v krvi“, položili jsme Anně Polívkové pár 
otázek na tělo a bezmála až na krev.
Co vám vlije novou krev do žil?
Divadlo. Když hraji divadlo, po představení bývám jako znovuzrozená.
Co vám naopak pije krev?
Hoaxy a lživé zprávy, jak snadno se lež rozšíří a jak složitě se vyvrací…
Z čeho máte takový strach, že by se ve vás krve nedořezal?
Strach mám z komunistů, z plíživé totality a z lidské krutos  , když má pocit, že je v právu…
Vyhrála jste STARDANCE, řekla byste o sobě, že máte tanec v krvi? A co máte v krvi dalšího?

Tanec v krvi asi mám... Hlavně tango mě 
nějak celoživotně přímo pronásleduje. Zbož-
ňuji, když se lidi smějou, tak to mi asi taky ně-
jak koluje v žilách.

Říká se, že krev není voda. Pla   to i v he-
rectví? Jaké bylo vaše první hraní s tátou nebo 
s bratrem Vladimírem?

S tátou jsem jako dítě hrála malou roli 
„loutky“ v představení Šašek a královna. Při 
děkovačce jsem měla pocit, že diváci tleskají 
jen mně... S Vladimírem jsem hrála jen jednou 
a to ještě, když byl na DAMU. Zaskakovala 
jsem za jeho spolužačku v roli jeho dcery.

Většina holčiček sní o tom, že bude princez-
nou a v žilách jim bude kolovat modrá krev. O 
čem jste jako malá snila vy?

Já snila o tom, že budu princezny hrát. 
No, to mi nevyšlo. Hodím se spíš na skřítky a 
čarodějnice. Ale jsem za to ráda.

Více informací na www.por  mo.cz a FCB. 
Vstupenky je možné zakoupit v IC Bystřici 
nad Pernštejnem. Výtěžek ze vstupného po-
kryje náklady divadelního představení a také 
podpoří sociální služby a programy Por  mo, 
o.p.s.

Kulturní dům 

Bystřice nad Pernštejnem

Výtěžek z koncertu podpoří sociální služby a programy Portimo, o.p.s

KD Bystřice nad Pernštejnem
 

(předprodej)

(na místě)

předprodej od

PODPOØILO

Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem

www.bystric .cz

Vysočina

POKÁČ 
PRO PORTIMO, o.p.s. 
- tentokrát v Bystřici n. P.
Dne 6. 12. 2020 v 18:00 se v Kulturním domě 

v Bystřici nad Pernštejnem uskuteční koncert zná-
mého písničkáře POKÁČE. Výtěžek z tohoto kon-
certu podpoří sociální služby a programy neziskové 
organizace Por  mo, o.p.s. 

Přijďte si odpočinout, nabrat nové síly, poslech-
nout skvělé písničky a podpořit dobrou věc! 

Aktuální informace budou zveřejněny na: 
www.por  mo.cz
www.facebook.com/por  moops
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JK MANSBERK: MČR a Grand Prix Brno CDI***
Vrchol jezdecké sezóny se opravdu 

vydařil. V srpnu se konalo ve Zducho-
vicích MČR pony, kde letos dvojice Da-
niela Prokešová (13 let) a Boris starto-
vala o dvě výkonnostní kategorie výše 
než  v loňském roce, a to v nejob  ž-
nější kategorii Masters (jezdci 11 - 16 
let). V tříkolové soutěži se představili 
v drezurních úlohách FEI Pony Team, 
FEI Pony Individual a FEI Pony Free-
style. Spolehlivými výkony ve všech 
kolech dosáhli na krásné dekorované 
5. místo.

Poslední srpnový týden se v Brně 
na Panské Líše  konaly mezinárodní 
drezurní závody světového poháru 
Grand Prix Brno CDI***. Daniela 
Prokešová zde startovala hned ve 
dvou kategoriích, v CDIP s  valachem 
Borisem a v CDICH (dě  ) s českým 
teplokrevníkem Valmontem. Pro 
Valmonta byl tento závod vstupem 
na mezinárodní drezurní scénu. Pro 
Danielu to znamenalo celkem šest 
startů během tří náročných dnů. 
I přes brzké ranní časy startů se 

všechny soutěže vydařily. S Borisem 
startovala v úlohách Pony Team, FEI 
Pony Individual a FEI Pony Freestyle 
a vždy obsadili 6. místo a svůj výkon 
zase zlepšili od předešlých CDIP v 
Maďarsku, na závěr si užili dekoro-
vání na koni.

Ještě lépe se Danče dařilo s Val-
montem v soutěžích CDICH, v úvod-
ní FEI Preliminary B překročili 70% 
a získali 4. místo, druhý den ve FEI 
Children Team opět dosáhli více než 
70% a vystoupili na stupně vítězů na 
nádherné 3. místo, na závěr v nejob-
 žnější úloze FEI Children Individual 

zajeli za 67% a umís  li se na 4. mís-
tě. Dosáhli tak společně vynikajícího 
výsledku při těchto prvních mezin. 
závodech. O to více jsou výsledky 
hodnotné,jelikož soutěže byly posu-
zovány pouze kvalitními čtyř a pě  * 
mezin. rozhodčími.

Valmontovi se však s Danielou da-
řilo výborně i v září v ESC Olomouc 
při MČR v drezuře. Byl to její první 
start na MČR velkých koní, startovali 

v početné kategorii dě   (11 - 14 let) 
v tříkolové soutěži. První den v  ná-
rodní úloze Z5, druhý den v úloze FEI 
Childern Team a tře   den ve volné 
úloze úrovně L na hudbu, kde do-
sáhli nejvyššího celkového výsledku 

68,9% (umělecká hodnota výkonu 
dosáhla až  na 74%). Vydařené fi -
nálové kolo Danče s Valmontem 
zajis  lo nádherné 3. místo a stupně 
vítězů. Veliká gratulace za úžasné 
výkony a krásná umístění!

Návštěvnost koupaliště 
v uplynulých letech

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P. MČR

PODPOØILOPODPOØILO

Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem

www.bystric .cz

Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce 
o tento krásný sport.

Trénujeme pondělí, středa 16:00-18:00 a pátek 17:00-
19:00 v Areálu sportu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta tel.: 
724 105 036 nebo přímo na místě na hale.

3 medaile - 2 zlaté a 1 bronzová 
12. 9. 2020 MČR žačky Brno: Michala Ille-

ková 1., Kateřina Illeková 3., Petra Kozlová 6., 
Barbora Hašková 8. a Sofi e Karafi átová 16. 
V družstvech náš tým obsadil 1. místo (slo-
žení Michala Illeková, Kateřina Illeková, Petra 
Kozlová a Barbora Hašková)

4 medaile – 1 zlatá, 2 stříbrné a 1 bron-
zová

19. 9. 2020 MČR v Bystřici n. P., senioři 
Marek Totušek 3., Jiří Kurürst 7., Jan Kurfürst 
10., Vojtěch Holemý 18. V družstvech 2. mís-
to. (Marek Totušek, Jiří Kurfürst, Jan Kurfürst 
a Vojtěch Holemý)

Seniorky: Isabela Sedláková 2., Kateři-
na Jakubcová 5., Michala Illeková 6., Eliška 
Malíčková 13. a Nela Loukotová 17. místo. 

V družstvech vybojovala  děvčata 1. místo 
(ve složení Kateřina Jakubcová, Michala Ille-
ková a Isabela Sedláková). Naše druhé druž-
stvo obsadilo 4. místo (Sofi e Karafi átová, 
Petra Kozlová a Nela Loukotová).

3 medaile - 2 zlaté a 1 stříbrná medaile
20. 9. 2020 MČR v Bystřici n.P. kadetky, 

Michala Illeková 1., Isabela Sedláková 2. a 
vítězka Českého poháru Kateřina Illeková 7., 
Nela Loukotová 11., Petra Kozlová 12., a So-
fi e Karafi átová 14. V družstvech jsme vybo-
jovali 1. místo (Isabela Sedláková, Michala 
Illeková), naše druhé družstvo (Sofi e Karafi -
átová, Nela Loukotová a Petra Kozlová), vy-
bojovalo 4. místo

Gratulujeme.

MČR v Bystřici nad Pernštejnem podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny a město Byst-
řice nad Pernštejnem.

Počasí pro letošní sezonu bys-
třického koupaliště nebylo příz-
nivé. Od poloviny června byly ba-
zény připravené, ale až poslední 
červnový víkend se nakonec ote-
vřelo. Teploty nebyly stabilní a čas-
to se objevovaly i extrémní rozdíly. 
Do toho ještě vydatně pršelo a do-
cházelo k prudkému ochlazování 
ohřáté vody. Provoz koupaliště byl 
tedy omezen a muselo se opera-

 vně reagovat na jeho otevírání. 
Za  mco teploty kolem 25°C nadchly 
pouhé desítky návštěvníků, několik 
tropických dnů na konci července 
přizvalo  sícovky zákazníků. Rekord-
ní návštěvnost byla v úterý 28. 7., 
kdy prošlo turniketem více než 1200 
osob. V celkové bilanci však rok 
2020 nebude patřit mezi nejhorší.

 Jan Illek
Areál sportu a kultury, s.r.o.
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9. ročník tábora TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem
Sokolský tábor v Babolkách
Přestože se prázdniny pomalu 

blížily ke konci, neměla jsem žádný 
důvod ke smutnění, právě naopak. 
Letos, stejně jako každý rok, pro-
běhl sokolský tábor. Věděla jsem, 
že mě ještě čeká prima týden strá-
vený v přírodě se super partou lidí, 
spoustou her a hlavně hodně sran-
dy. Proto jsem v neděli 16. 8 .2020 
plná očekávání odjížděla na tábor, 
který se letos konal v pro mě ve zce-
la novém prostředí – v Babolkách, 
maličké vesničce nedaleko Letovic. 

Na rozdíl od minulých let jsme 
nebyli úplně stejná parta. Někteří se 
k nám letos nepřipojili a přibylo nám 
mnoho nových členů. V průběhu ce-
lého týdne se z nás všech stali velmi 
dobří kamarádi, kteří se dokázali 
podpořit a stáli jeden za druhým.

Táborové hry prohlubovaly naše 
přátelství a tvořily nová. Vyjížďky na 
kole v okolním kopcovitém terénu 
otestovaly naši fyzickou zdatnost 
více než obvykle. Naše odvaha byla 
prověřena rovnou několikrát – noč-
ní bojovkou v lese, stezkou odvahy 
i spaním pod širákem. Našeho bo-

jového ducha jsme probudili při hře 
dobývání zříceniny hradu Rumberk, 
lodní i vodní bitvě. Volné chvíle jsme 
vyplňovali hraním Městečka Paler-
ma, hrou rozvíjející naši schopnost 
argumentace a obhajoby. Celý náš 
program hrami úplně přetékal. Ka-
ždodenní hra Lov bizonů začínala 
rovnou ranním budíčkem. 

Počasí k nám bylo přívě  vé a 
plány nám nijak nepřekazilo. Celý 
týden bylo hezky, pršelo pouze jed-
no dopoledne. Dvě teplá odpoledne 

jsme strávili u vody, další teplé od-
poledne jsme využili k vodní bitvě.

Líbilo se mi, jak jsme se uměli 
v týmu podržet, spolupracovat a 
všichni jsme do všeho šli se 100% 
nasazením. Táborové hry otestovaly 
naši fyzickou zdatnost, logické myš-
lení a vynalézavost.

Když jsme se v sobotu 22. 8. 2020 
všichni s těžkým srdcem loučili, ni-
komu se nechtělo domů. Všichni by 
tam nejraději zůstali ještě jeden tý-
den. Tak snad zase příš   rok…

Myslím, že můžu za nás všechny 
poděkovat všem vedoucím, kteří se 
o nás celý týden starali. Veliké díky 
patří především Kačce, která nám 
celý tábor tvořila úžasný program, 
Pavlovi a Zdeně, kteří nám nabídli a 
zařídili zázemí, a také všem místním, 
kteří nás přijali mezi sebe. Mohli 
jsme zde strávit jeden úžasný prázd-
ninový týden. Děkujeme.

Za TJ Sokol Bystřice n. P. 
Hana Králová

BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ
V sobotu 19. 9. 2020 před začát-

kem divizního utkání mezi SK Byst-
řice a FC H. Brod, proběhlo předání  
symbolického šeku na 120.000,- Kč 
bývalému hráči SK Bystřice n. P. panu 
Vladislavu Mitášovi. Tato částka je 
určena na pořízení zdravotních po-
můcek pro usnadnění jeho rehabi-
litace po vážném zdravotním úrazu.

Do sbírky pro Laďu Mitáše přispě-
ly 27. 6. 2020 jednotlivé fotbalové 
týmy letošního 7. ročníku charita  v-
ního turnaje "Bystřický fotbal pomá-

há" složením startovného. Během 
turnaje také byla u vstupu umístěna 
pokladnička na dobrovolné vstup-
né, dále se prodávala tombola a 
v neposlední řadě mohl každý poslat 
fi nanční příspěvek na transparentní 
účet vedený u Moneta Money Bank. 
Ke dni 31. 8. 2020 bylo na kontě 
účtu celkem: 100.084,12 Kč. Kromě 
toho přispělo ještě Město Bystřice 
n. P. dalšími 20.000,- Kč. Tímto děku-
jeme všem, kteří se na průběhu ce-
lého 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 Bystřice n. P.  20.000
drobní přispěvatelé  12.455   
kamarádi SK Pernštejn Nedvědice   6.100
TJ Jiskra Vír     5.000
Celkem                    120.000,- Kč

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

Mistrovství ČR na klasické tra   
uspořádal v sobotu 19. 9. 2020 oddíl 
orientačního běhu SK Brno Žabo-
vřesky s centrem v Autokempu Na 
Kopci u Bystřice nad Pernštejnem. 
Závodníci běželi na nově vytvořené 
mapě Zubštejn v měřítku 1:15 000. 
Tratě byly velice kopcovité a nároč-
né. Trať mužů byla dlouhá 13.1 km s 
převýšením 870 metrů (pro zajíma-
vost, tahle vzdálenost je na mapě po 
spojením kontrol, vítěz podle GPS 
uběhl přes 16 km a vyšplhal/vybě-
hl přes 1 000 metrů převýšení), na 
ženy čekala trať dlouhá 8,1 km a 460 
metrů převýšení. Pro tře   vítězství v 
řadě si doběhla Denisa Kosová z OK 
99 Hradec Králové za 69:05, druhá 
skončila Jana Knapová z Lokomo  vy 
Pardubice, tře   byla Lenka Mechlo-
vá ze Slavie Hradec Králové. V mu-
žích si s loňš   medailisté jen proho-
dili místa. Vyhrál s 3,5 minutovým 
náskokem Miloš Nykodým z pořá-
dajících SK Žabovřesk Brno, druhý 

Orientační běh SK Brno Žabovřesky 
s centrem v Autokempu Na Kopci

skončil loňský vítěz Vojtěch Král ze 
Severky Šumperk, tře   byl Pavel 
Kubát z OK 99 Hradec Králové. Mi-
loš Nykodým v cíli: "Byl jsem docela 
dobře připravený na ty delší volby, 
tu první jsem asi úplně nezvládl, ale 
pak už jsem to měl připravený. Po-
dařilo se mi držet strojové tempo, 
které jsem si nastavil. Teď mrzí, že 
mi loni vítěznou šňůru na klasikách 
přerušil Vojta." (Loni přerušil šňůru 
tří vítězství na MČR na klasické tra   
právě Vojtěch Král.)

V neděli pak probíhaly na stejném 
místě, ale s kratšími tratěmi, závody 
Veteraniády ČR a veřejného závodu. 
Celkem o víkendu běhalo v lesích 
okolo hradu Zubštejn  síc orientač-
ních běžců.

Děkujeme za podporu městu Bys-
třice nad Pernštejnem a vlastníkům 
lesů za jejich vstřícné jednání.

Všechny podstatné informace 
můžete najít na stránkách závo-
du: h  ps://klasika2020.zabiny.club/

Foto: Tomáš Bubela
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MISTR BEDNÁŘSKÝ OCENĚN

MIROSLAV 
VRTĚNA 

se vyučil bednářem v roce 1968 
v plzeňském pivovaru, dvacet let 
pracoval v bystřické bednárně a pak 
se osamostatnil. Šel tak ve stopách  
svého praděda, děda i strýce. Až na 
krátkou výjimku se věnuje tomuto 
krásnému řemeslu po celý život. Vy-
rábí soudky na víno a pálenku, oko-
vy, kvě  náče, saunové vany a další 
bednářské výrobky. 

Je o ně mimořádný zájem mezi 
drobnými odběrateli, ale i velkými 
fi rmami a umělci. Dělal výrobky pro 
pražská divadla, prezidenta Husáka i 
Daniela Hůlku, viděli jsme je v řadě 
fi lmů a seriálů (Krkonošské pohádky, 
Jan Amos Komenský, Cirkus Hum-
berto) a nepohrdl jimi ani Holly-
wood pro fi lm Můj obr.

Letos byl Miroslav Vrtěna oce-
něn i Krajem Vysočina. V únoru 
2020 získal za obor bednářství  tul 

č l b d á

CUPÍK v Rovečném Primární prevence ve školce

mi silami stavěly kostky a na závěr 
si zahrály s Momem na schováva-
nou. Předškolákům se společně 
strávené dopoledne velice líbilo a 
budeme se těšit na další návštěvu!

MŠ Písečné

ŠKOLKA V NOVÉM KABÁTĚ

Po dlouhých úvahách a odkladu 
akce kvůli epidemiologickým opat-
řením se 5. září 2020 na hřiš   v Ro-
večném uskutečnil 2. ročník cyklozá-
vodů pro dě   do 13 let.

Nejmenší účastníci vyrazili na 
svých odrážedlech a malých koleč-
kách, starší oprášili svá mnohdy jen 
zřídka používaná kola. S nadšením 
zdolávali vytyčenou trať určenou 
pro jejich věkovou kategorii. Stano-
veným závodním úsekem je provedl 
zkušený předjezdec z řad členů klu-
bu Bike Rove. O úspěšnos   jednot-
livých závodníků rozhodovala jejich 
strategie, rychlost i zkušenos  , 

odměněni byli však všichni. Kromě 
občerstvení dostal každý účastník 
tašku s upomínkovými a mnohdy 
prak  ckými věcmi,   nejrychlejší 
byli oceněni i pohárem a medailí. 

Potěšil nás zájem malých sportov-
ců, kteří závodili v počtu 62 účast-
níků. Velmi příjemné letní počasí 
a dobrá nálada všech přítomných 
nás utvrdila v plánování 3. ročníku. 
Někteří cyklisté se v následujících 
dnech proháněli obcí se startovními 
čísly na kolech a trénovali.

Děkujeme všem sponzorům a 
přátelům, kteří se zasloužili o úspěš-
ný průběh akce pro dě  .

členové Bike Rove

Titul do Štěpánova

„Mistr tradiční rukodělné výroby 
Kraje Vysočina“ a v červenci obdr-
žel pamětní medaili Kraje Vysočina. 
Tím bylo jen stvrzeno ocenění nej-
vyšší, jímž je nepřetržitý proud zá-
jemců, kteří míří k jeho provozovně 
ve Štěpánově nad Svratkou.

-HJ-

Ve středu 
9. 9. 2020 jsme 
ve školce přiví-
tali velmi milou 
návštěvu. Za 
našimi před-
školáky přijely 
lektorky z No-
voměstské or-
ganizace Por-
 mo s progra-

mem primární 
prevence: „Lili 
a Momo“. Pro-
gram byl zamě-
řen především 
na podporu přátelství, kamarádství 
a spolupráce mezi dětmi v našem 
třídním kolek  vu. Dě   nebyly jen 
pasivními posluchači, ale zapojily 
se do celé řady ak  vit – pomohly 
Lili spárovat ponožky, malovaly ob-
rázky oblíbených hraček, společný-

Dě   z Mateřské školy v Písečném 
zahájily školní rok v nově zrekon-
struované třídě školky. V průběhu 
letních prázdnin byla vyměněna 
podlaha a koberec, pořízen nový 
nábytek na hračky a učební pomůc-
ky. Z minulých let máme krásně 

barevnou šatničku a nové sociální 
zázemí pro dě  . 

Na školní zahradě si dě   mohou 
v rámci dopoledního pobytu venku 
užít nové herní prvky, pohrát si ve 
venkovní kuchyňce a stát se malými 
zahradníky.

MŠ Písečné
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V sobotu 12. září se uskutečnil již 
sedmý ročník sportovního dne ve 
stylu legendární televizní soutěže 
s názvem Hry bez hranic. Sportovní 
odpoledne se odehrálo tentokrát 
na Horní Rožínce u požární nádrže. 
Počasí nám tento rok vyšlo na jed-
ničku, takže nic nebránilo tomu, 
dát do výkonů maximum. Soutěže 
se zúčastnilo nakonec 11 obcí mik-
roregionu Bystřicko (Bystřice n. P., 
Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožín-
ka, Rozsochy, Rožná, Velké Janovice, 
Věchnov, Věžná, Vír a Zvole). Všech-
ny týmy soutěžily v 9 hrách, z toho 
osm her bylo pod patronátem jed-
notlivých obcí.

Vše vypuklo okolo 13:30 hodin 
slavnostním nástupem a předsta-
vením všech týmů. O přivítání a 
následné komentování celého od-
poledne se postarali pánové – Li-
bor Pokorný (starosta obce Rožná, 
předseda DSO), Mgr. Mar  n Horák 
(místostarosta města Bystřice n. 
P., místopředseda DSO) a částečně 
i pan starosta Ing. Luboš Vetešník 
z pořádající obce Horní Rožínka. Po 
slavnostním zahájení vypuklo již sa-
motné soutěžení zúčastněných obcí. 

Soutěžící si v rámci her mohli ově-
řit svoji fyzickou zdatnost, týmovou 
spolupráci i zručnost. V tomto roč-
níku si hráči a zejména diváci užili 
hodně legrace, a to převážně při hře 
obce Rožná ,,Štafeta na způsob opi-
los  “, kde se soutěžící museli otočit 
10x okolo kužele a následně dojít do 
cíle přes připravené překážky. Další 
hrou, která sklidila u diváků velký 
úspěch, byla hra obce Vír ,,Rože-
necký šífy“, kde se hráči postupně 
přepravovali v kánoích na druhý 
břeh požární nádrže. Dalšími hrami 
v rámci soutěže byly např. Hasičská 
štafeta, Chipsovaná – brambůrko-
vaná, Balónkový taxík, Převlékaní 
triček, Housenka ad. 

Během celého konání Her pro-
bíhala také hra připravená Mikro-
regionem Bystřicko, která prověřila 
základní znalost abecedy i týmovou 
spolupráci hráčů. Jejím úkolem bylo 
v co nejkratším čase poskládat abe-
cedně všechny obce mikroregionu 
Bystřicko, kterých 39 je v rámci na-
šeho ORP. Výsledky této hry byly 
soutěžícím odtajněny až na samot-
ném konci soutěže.

V závěru sportovního dne nastala 

dlouho očekávaná chvíle, vyhlašo-
vání výsledků. Pro každý tým byly 
připraveny věcné ceny a pro týmy, 
které se umís  ly na stupních nej-
vyšších, byly kromě těchto darů při-
praveny i medaile, šampaňské, víno, 
dárková pivní balení a dorty. Vítěz 
získal také putovní pohár. 

A teď už jdeme na očekávané vý-
sledky! 

Je to až neuvěřitelné, ale v letoš-
ním roce obhájil, již počtvrté, své ví-
tězství tým z Dolní Rožínky s celko-
vým ziskem 80 bodů! Druhé místo 
bylo velkým překvapením, jelikož ho 
získal nováček soutěže – obec Věch-
nov. Na krásném 3.místě se umís  la 
obec Zvole.

Všem vítězům ještě jednou moc 
gratulujeme a ostatním týmům dě-
kujeme nejenom za účast, ale i za 
příjemnou atmosféru, která prová-
zela celý tento den.

Výsledková lis  na:
1. místo: Dolní Rožínka (80 bodů)
2. místo: Věchnov (77 bodů)
3. místo: Zvole (71 bodů)
4. místo: Vír (69 bodů, o umístění 
rozhodl lepší čas)
5. místo: Rožná (69 bodů)
6. místo: Bystřice nad Pernštejnem 
(58 bodů)
7. místo: Dalečín (56 bodů)
8. místo: Věžná (52 bodů)

  9. místo: Rozsochy (47 bodů)
10. místo: Velké Janovice (40 bodů)
11. místo: Horní Rožínka (39 bodů)

Ze soutěže se nakonec omluvily 
obce Štěpánov nad Svratkou a Strá-
žek.

Díky této akci jsme dosáhli pro-
pojení představitelů místních obcí, 
kteří v podobě soutěžících zdolávali 
mnohdy nelehké soutěžní disciplíny. 
Letošní Hry bez hranic podpořily 
především Kraj Vysočina, Město 
Bystřice nad Pernštejnem a organi-
zace MAS Zubří země o.p.s., které 

na tuto akci poskytly jak fi nanční, 
tak i věcné ceny a pomohly nám 
také s organizací celého sportovního 
dne. Velké díky patří také pořadatel-
ské obci, Horní Rožínce, za skvělou 
spolupráci při přípravě celé akce.

 
Fotografi e a videa z akce nám 

můžete zasílat na: info@regionbys-
tricko.cz. Zaslané fotografi e a videa 
budou zveřejněny na www.region-
bystricko.cz nebo na facebookových 
stránkách Mikroregionu.

Mikroregion Bystřicko

Veřejné plánování 
mikroregionálních akcí

V Písečném se nenudíme
V rámci koronavirové situace byla 

letos zrušena okrsková hasičská 
soutěž. Z tohoto důvodu se rozhod-
lo pár nadšenců uspořádat požární 
útok. Hlavními aktéry se tak stal hor-
ní a dolní konec Písečného.

Akce se uskutečnila 22. 8. 2020 
v 15.00 hodin na místním fotba-
lovém hřiš  . Útok se odehrál na 
2 x 2,5 m savice a klasické vybave-
ní. Na útok byly vždy dva pokusy a 
započítal se tak ten lepší. S časem 
44,5 sekundy se na první příčce 
umís  lo družstvo horního konce 

s věkovým průměrem 46 let. Druzí, 
a  m pádem i poslední, se umís  li 
hasiči z dolního konce, s časem 47,4 
sekundy a věkovým průměrem 39 
let. 

Družstvo, jehož čas byl horší, mu-
selo zapla  t bečku piva, která se po 
akci následně vypila na místním vý-
le  š  . K dispozici bylo také občerst-
vení a hudba. 

Pevně věříme, že se akce všem 
líbila a příš   rok se opět těšíme na 
druhé klání. 

-PT-

Na začátku měsíce října se usku-
tečnilo již 5. veřejné setkání zá-
stupců Mikroregionu Bystřicko a 
neformální skupiny MA21, kteří 
v našem regionu prosazují zájmy 
Místní agendy 21 a Kraje Vysočina. 
Setkání se tentokrát konalo v měs-
tysu Štěpánov nad Svratkou a 
zúčastnili se ho zástupci široké ve-
řejnos  . Společně zde opět zasedli 
představitelé obcí, neziskových 
organizací, podnikatelů, občanů a 
různých zájmových spolků působí-
cích v našem regionu. 

Během setkání se diskutovalo o 
akcích mikroregionu Bystřicko za 
letošní rok, převážně o jejich prů-
běhu v souvislos   s nákazou ko-
ronaviru. Dále zde proběhlo jejich 
vyhodnocení i celkový přínos pro 
náš region. Další bod se zaměřoval 
na návrhy změn pro následující rok 
2021. 

Jednání se týkalo zejména již 
tradičních akcí, mezi které patří 
Putovní letní kino, Hry bez hra-
nic, Bystřicko čte dětem, Dětská 
umělecká soutěž a dále také sou-
těž Nejkrásnější vánoční strom 
Bystřicka, která bude letos vyhlá-
šena již popáté.

Na setkání zazněla různá doporu-
čení a  py pro nadcházející sezónu, 
které budou jistě cenným podně-
tem i pro další ročníky zmiňovaných 
akcí. Uvidíme, zda nám je současná 
doba umožní zrealizovat, abychom 
se mohli opět sejít na veřejném plá-
nování i v příš  m roce. Všem zúčast-
něným moc děkujeme!

Tato akce proběhla pod záš  tou 
Kraje Vysočina a MA21.

Zápis z tohoto setkání nalezne-
te na našich webových stránkách 
v sekci Projekty a akce/Místní 
agenda 21. 
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 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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96.5 FM
R-VYSOC 
vysocina.rozhlas.cz

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka pro provoz t ídící linky 
 
 
Požadujeme: 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-   vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. chrán nou dílnu, je podmínkou invalidita min.  
    1. stupn  
Nabízíme:  

- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání 
- pevnou pracovní dobu bez p es as  
Termín nástupu:  

-   ihned 
  
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  

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

obsluhu popelá ského vozu 
 
 
Požadujeme: 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  

- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání 
- práci v Byst ici n.P. a okolí 
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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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 mechani-
ka a elektromechanika, ná-
stup možný ihned, kontakt: 
549 412 398, p. Bělušová.

 Nechceme už bydlet v 
paneláku. Hledáme RD se 
zahrádkou, počítáme i s 
rekonstrukcí. Za nabídky 
děkuji. T.: 732 369 404.

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

XAVER  
A HOST
pondělí–čtvrtteekk
13.00–14.000

Bystřice n. Pernštejnem 
96.5 FM | R-VYSOC

Talk  show!

BLEŠÍ TRHY - BURZA
DALEČÍN (hřiště)

Sobota 10. 10. 2020  7:00 - 13:00 (prodejci od 6:00)

Přijďte nabídnout, co vám přebývá,Přijďte nabídnout, co vám přebývá,nebo naopak najít, co vám chybí.nebo naopak najít, co vám chybí.
Vstupné prodejci: 120,- Kč                          Vstupné kupující: 20,- Kč

Občerstvení zajištěno      Tel.: +420 776 229 052
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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 
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. 


