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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Městský dům „Vysočan“ na náměs   se bude na zimu moci pyšnit novým kabátem. 

Dobrý den, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou 

informoval o stavu prací na opravách 
komunikací v Bystřici. Oprava na ulici 
Vírská jede podle plánu a do konce 
listopadu se můžeme těšit na nový 
chodník až ke stacionáři. Jeho sou-
čás   také bude lávka přes říčku Bys-
třici, jdoucí souběžně se silnicí.

Akce Zahradní, Rudolfa Vaška se 
nám mírně komplikuje. Museli jsme 
prodloužit opravu kanalizace téměř 
o 40 m díky nevhodné trase pod 
chodníkem a souběhu s jiným ve-
dením. Situace je však již vyřešena a 
pokládka nového asfaltu na ulici Za-
hradní tak proběhne začátkem listo-

padu. Na komunikaci Rudolfa Vaška 
by mělo být vše připraveno na zimu 
koncem listopadu. 

V tyto dny také probíhají poslední 
práce na chodnících mezi domy 959-
964 na Sídliš   II.

Z nového parkoviště se můžeme 
těšit na ulici Cibulkova, kde chybí 
osadit dopravní značení.

Chtěl bych vás také pozvat na pro-
hlídku Bystřického parku miniatur. 
Zde máte možnost vidět sedm do-
končených miniatur hradů, včetně 
hradu Pernštejna. Přeji vám krásné 
prosluněné podzimní dny.

Mar  n Horák, místostarosta

ystřice nad ernštejnem
Hynek Jurman

Město na bystré voděMěsto na bystré vodě

Centrum EDEN
Bystřice nad Pernštejnem

seminární sál

sobota
26. října 2019 v 15:00 
v rámci Rohu hojnosti

Slavnostní křest knihy

Město 
na bystré vodě

Poslední kolo kotlíkových dotací 
bylo spuštěno v září

Na podporu výměny starých kot-
lů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo
kotlíkových dotací poskytnuta částka 
téměř 240 milionů korun. Za tuto část-
ku by měl kraj podpořit výměnu až 2 

378 kotlů. Pravidla, která stanoví pod-
mínky pro čerpání dotace na výměnu 
starého kotle na tuhá paliva s ručním 
přikládáním za nový ekologický zdroj 
tepla, byla zveřejněna 3. září 2019 
a v tento den byly rovněž zveřejně-
ny nové formuláře žádos   o dota-
ci a další podklady pro podání žádos-
 . Samotný příjem žádos   pak bude 

spuštěn 23. října 2019.
Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kra-

ji Vysočina jsou podporovány násle-
dující zdroje tepla splňující paramet-
ry Ekodesignu:
· kondenzační plynový kotel – 75% 

dotace, max. 95 000 Kč
· kotel na biomasu s ručním přikládá-

ním – 80% dotace, max. 100 000 Kč
· automa  cký kotel na biomasu – 

80% dotace, max. 120 000 Kč
· tepelné čerpadlo – 80% dotace, 

max. 120 000 Kč
Podpora bude navýšena o 7 500 Kč 

při realizaci výměny zdroje v oblastech 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná 
se o obce Bystřice nad Pernštejnem, 
Humpolec, Hradec, Kožlí, Ledeč nad 
Sázavou a Ostrov.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKAMěstský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem vyhlašuje ve spolupráci 
s občanským sdružením Diakonie 
Broumov – Oblastní středisko sociál-
ní pomoci Úpice humanitární sbírku 
na pomoc potřebným občanům. 
Sbírka se uskuteční ve dnech 16., 
18., 23. a 25. října 2019. Sběr věcí 

pro potřebné občany bude zajištěn 
v uvedené dny vždy od 15:00 do 
17:00 hodin v zadní budově ve dvo-
ře Městského úřadu Bystřice nad 
Pernštejnem, ulice Příční  čp. 405. 

Sbírá se zejména letní a zimní ob-
lečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky záclony, látky, péřové a vatové 
přikrývky včetně stanů, spacích pytlů, 
polštářů a dek, nádobí, funkční elek-
trické spotřebiče, hygienické a toaletní 
potřeby, školní potřeby a hračky.

Žádáme, aby věci byly kvůli trans-
portu zabalené do igelitových pytlů 

nebo krabic. Pokud to bude ze stra-
ny občanů možné, je vítán i příspě-
vek na dopravu. 

Organizátoři sbírky žádají obča-
ny, aby na sběrné místo nedodáva-
li matrace, papír, nábytek, dětské 
kočárky, pračky, lednice a další ob-
jemné předměty!

Královna zatopeného údolí, Chudobínská borovice se stala Stromem 
roku 2019. Získala 4 394 hlasů, druhý Žižkův dub v Náměš   n. Osl. 2 518 

hlasů. Chudobínská borovice postupuje do celoevropské soutěže.

Během křtu bude možné zakoupit knihu za zvýhodněnou cenu!
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Sňatky

Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www. bystricenp. cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ŘÍJEN  LISTOPAD 2019

Úmr  

Jubilan  

Protože nebylo umožněno 
důstojné rozloučení s naší tetou, 

paní Růženkou VOTAVOVOU, 
chceme jí  mto poděkovat 

za její příkladný život, který žila. 
Dávala lásku všem, 
které měla ráda. 

S úctou a láskou vzpomínají 
neteř Milenka s manželem Laďou 

a celá její rodina. 
Měli jsme tě moc rádi. 

Spolu s námi vzpomeňte i vy, 
občané Bystřice.

Návštěva ze slovenského regionu Vranov nad Topľou
Po dvou letech náš mikroregion 

opět navš  vili naši slovenš   kole-
gové z regiónu Vranov nad Topľou. 
Naše spolupráce již trvá od roku 
2005 a doufáme, že bude přetrvávat 
i nadále. Hlavním účelem slovenské 
návštěvy bylo jako vždy navázat další 
spolupráci a navzájem se seznámit s 
úspěchy, kterých jsme dosáhli za po-
slední rok.

Návštěva ZMOVR (Združenia miest 
a obcí vranovského regiónu) se usku-
tečnila ve dnech 19. - 21. 9. 2019, kdy 
v pozdních odpoledních hodinách při-
jela delegace celkem 15 slovenských 
starostů/starostek z různých obcí na 
penzion Podmitrov, kde je čekalo 

slavnostní přivítání a také ubytování 
s večeří. Druhý den jsme navš  vili 
Žďár nad Sázavou, kde jsme společně 
zhlédli areál Zámku s komentovanou 
prohlídkou ,,Po stopách San  niho“ a 
dále také krea  vní Muzeum nové ge-
nerace. Následoval oběd v nedaleké 
Polničce, ze které jsme se pak vydali 
na prohlídku poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře, která 
je památkou UNESCO. 

Po návratu ze Žďáru n. S. jsme pro 
naše slovenské přátelé připravili sou-
těže zaměřené na westernové disci-
plíny jako hod tomahawkem, nožem 
či střelba z luku. Poté následovalo 
již očekávané přátelské posezení, 

které zajisté posloužilo k výměně 
zkušenos   pro všechny zúčastněné. 
Poslední den, v sobotu, jsme také 
zavítali do strašidelného zámku Drax-
moor na Dolní Rožínce, odkud jsme 
přejeli k našemu poslednímu bodu 
návštěvy, kterým byla obec Blažkov. 
Paní starostka Petra Ta  čková zde 
přichystala s místními občany a hasiči 
prohlídku hasičské zbrojnice doplně-
nou o ukázku zásahu s historickou 
hasičskou stříkačkou. V kulturním 
domě pak byla k nahlédnu   výstava 
akcí pořádaných obcí a celá návštěva 
byla zakončena slavnostním obědem 
a následným závěrečným proslovem 
paní Petry Ta  čkové, pana Libora Po-

korného (předsedy MB) a předsedy 
ZMOVR Daniela Lorince.

Chtěli bychom poděkovat jak na-
šim slovenským přátelům, že si v 
dnešní uspěchané době najdou vždy 
čas a zavítají k nám, dále také našim 
starostům za účast při přátelských 
posezeních a velké díky patří také 
paní Ta  čkové a místním občanům z 
Blažkova za výtečný oběd a přípravu 
sobotního programu.

Ať tedy i nadále vzkvétá přátel-
ství, předávání si zkušenos  , inspi-
race a společná spolupráce na mezi-
národních projektech rozvoje našich 
regionů.

Mikroregion Bystřicko

ZÁŘÍ 2019
  7.9. Miriam Grosová
 Michal Dvořák
14.9. Petra Takáčová
 Michal Pavlíček
21.9. Jolana Kadlecová
 Zdeněk Hadrava
 Šárka Matušková
 Marek Kaštánek

ČERVEN 2019
15.6. Nikol Fendrychová

ŘÍJEN 2019
Jan Hosa Ing.  90 let
Ludmila Peňázová   89 let
Tomáš Macáš   86 let
Anna Drobečková Mgr.  75 let
Jan Mar  nek   75 let
Václav Boháč   70 let
Josef Buchta  70 let

ČERVEN 2019
7.6. Věra Vetešníková  84 let
SRPEN 2019
6.8. Heřman Rom   56 let
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKA

Dne 1. října 2019 uplynulo 
10 let, co nás náhle opus  l 

milovaný ta  nek a dědeček pan 
Josef DRDLA 

S láskou a úctou vzpomíná 
rodina Drdlova.

Dne 3. 10. 2019 uplyne 
25 let od úmr   našeho 
ta  nka a dědečka pana 

Vladimíra CHMELÍČKA 
z Bystřice n. P. 

Stále vzpomínají 
dě   s rodinami.

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Op  malizace fi nančních úřadů povede 
ke snížení nákladů a zvýšení efek  vity 

Finanční správy
Finanční správa v rámci zvýšení 

efek  vity navrhuje úpravu organizač-
ního zajištění činnos   34 územních 
pracovišť, díky které lze v následují-
cích pě   letech dosáhnout úspor ve 
výši zhruba 686 mil. Kč, aniž by toto 
opatření mělo zásadní dopad na služ-
by poskytované daňové veřejnos  . 
Jedná se za  m o předběžný návrh, 
o kterém chce generální ředitelka 
Finanční správy Tatjana Richterová 
mluvit se starosty a starostkami do-
tčených obcí. V rámci tohoto opatře-
ní nebude zrušeno žádné pracoviště 
fi nančního úřadu, některá ale budou 
dále fungovat v rámci tzv. režimu 
2+2.

Finanční správa, stejně jako ostatní 
orgány státní správy, plánuje od roku 
2020 snižování počtu pracovníků a 
provozních nákladů. V souvislos   
s  mto úkolem musí hledat úspory 
jak v personální, tak v provozní oblas-
 . Finanční správa proto analyzovala 

i oblast řízených územních pracovišť 
a potencionální úspory, které by ply-
nuly z jejich efek  vnějšího fungování. 
Na základě této analýzy byla navrže-
na transformace některých územ-
ních pracovišť na op  malizovaný 
režim 2+2. Základním požadavkem 
však zůstalo zachování dosahu i roz-
sahu služeb, které územní pracoviště 
doposud zajišťují.

Tzv. režim 2+2 znamená zajištění 
činnos   územních pracovišť pro ve-
řejnost v úředních dnech minimálně 
dvěma pracovníky, v případě potřeby 
i v rozšířené kapacitě jak personální, 
tak časové (např. v obdobích kam-
paní podávání daňových přiznání 

k dani z nemovitých věcí nebo k da-
ním z příjmů), a to vše při plnohod-
notném připojení do informační sítě 
Finanční správy. 

„Jsem si vědoma toho, že tato op-
 malizace může v místě územního 

pracoviště vyvolat řadu otázek, ze-
jména ze strany starostů dotčených 
měst a obcí. Proto v průběhu nadchá-
zejících týdnů proběhnou jednání se 
starosty všech měst a obcí, kde mají 
sídla územní pracoviště, kterých by 
se měla nadcházející op  malizace tý-
kat. Jsme připraveni vyslechnout pří-
padné návrhy či stanoviska ze strany 
zástupců územních samospráv a až 
po ukončení těchto jednání budeme 
moci s plnou odpovědnos   rozhod-
nout, která pracoviště budou převe-
dena do op  malizovaného režimu,“ 
uvedla generální ředitelka Finanční 
správy Tatjana Richterová.

První vlna op  malizace fi nančních 
úřadů proběhla již v roce 2016 a v re-
žimu 2+2 již 3 roky úspěšně pracuje 
23 územních pracovišť. Op  malizací 
těchto pracovišť došlo ke zvýšení 
efek  vity činnos   Finanční správy a 
nedošlo ke snížení dostupnos   a roz-
sahu poskytovaných služeb.

V současnos   má Finanční sprá-
va celkem 201 územních pracovišť. 
Česká republika má v porovnání se 
sousedními zeměmi jednoznačně 
nejhustší síť územních pracovišť, a to 
20,5 na 1 milion obyvatel. Slovensko 
má na 1 milion obyvatel 14,8 kon-
taktních míst, Polsko 10,8, Rakousko 
a Bavorsko 8 a z ostatních států má 
například Dánsko pouze 5,5 pracovišť 
na milion obyvatel.

RUŠENÍ VLAKOVÝCH SPOJŮ
Obyvatelé Bystřice a okolí si ještě ne-

zvykli, že dostat se do Brna autobusem 
není tak snadné jako dřív, a už se na ně 
chystá další komplikace v hromadné 
dopravě.  Podle plánů Kraje Vysočina 
by mělo od 15.  prosince 2019 zanik-
nout hned několik vlakových spojů, 
bohužel zrovna v časech, kdy se žáci a 
studen   dopravují do škol a pracující 
do zaměstnání nebo se vracejí domů, 
ale kdy jezdí např.  kvůli odbornému 
lékařskému vyšetření i řada starších 
spoluobčanů.  Rušení se týká spojů, 
které vyjíždějí v 6. 02, 14. 02 a 16. 02 
z Nového Města a které v 6. 34, 14. 30 
a 16. 30 pokračují z Bystřice směrem 
na Nedvědici, kde na ně navazuje spoj 
na Tišnov a dále na Brno.  Ve druhém 
směru se rušení týká spoje v 5. 33 

z Bystřice do Nového Města a dále 
spojů, které vyjíždějí ve 12. 34, 14. 34 
a 16. 34 z Tišnova a které v 13. 33, 15. 
33 a 17. 33 pokračují z Bystřice na Nové 
Město.  Tři posledně jmenované nově 
pojedou z Tišnova pouze do Nedvědice 
bez navazujícího spoje.  Je sice pěkné, 
že kraj slibuje v rámci zavádění vlastní-
ho integrovaného dopravního systému 
lepší koordinaci jednotlivých spojů, ale 
nemůže se tak dít za cenu jejich rušení.  
Do pe  ční akce pro   omezování provo-
zu na naší tra   se sice zapojili obyvatelé 
dotčených obcí od Věžné po Rozsochy, 
ale pokud má být dopravní obslužnost 
zachována ve stávajícím rozsahu, je 
třeba, aby se naplno ozvala i Bystřice 
a občané dalších obcí mikroregionu!

Jan Pulkrábek
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RŮZNÉ

Z Rady města Bystřice n. P.

Ze zastupitelstva

Kvalita života v Bystřici klesá
V minulém čísle Bystřicka se staros-

ta Karel Pačiska pohoršuje nad „jakou-
si anketou,“ která ukazuje, že se kvalita 
života bystřických občanů v porovná-
ní s ostatními městy podstatně zhorši-
la. Z loňského 139. místa jsme klesli na 
156. místo a zařadili se tak do poslední 
čtvr  ny obcí s nejnižší kvalitou života 
v ČR. Průzkum se týká všech 206 obcí 
s rozšířenou působnos  . Pan starosta 
tvrdí, že se toho během roku moc ne-
změnilo, a proto prý nemůžeme být 
hodnoceni hůř než loni. Zřejmě ne-
chápe, že když se ostatní obce zlepšují 
a Bystřice ne, propadáme se dolů.

O jaké hodnocení jde?
Jedná se o projekt Obce v datech, 

který zpracovává data z veřejných 
ins  tucí i dalších subjektů a podpo-
řilo jej nejen Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR, ale i Evropská unie. 
Jeho cílem je porovnat kvalitu života 
v obcích s rozšířenou působnos   a 
přispět k jejímu zlepšení a stanovení 
priorit. Hodno   jednotlivá města po-
dle 29 ukazatelů a následně sestavu-
je pořadí od nejlepších obcí pro život 
po ty nejhorší. Porovnání ukazuje, jak 
si stojíme vůči ostatním a data vůbec 
nemusí refl ektovat naše pocity.

Index „boduje“ například úroveň 
dostupnos   zdravotní péče, materiál-
ního zabezpečení, podmínek pro práci 
a bydlení, dostupnost a kvalitu vzdělá-
ní apod. Porovnávalo se například i to, 
je-li v obci kino, dostatek restaurací, 
sledovala se nabídka a struktura vol-
ných pracovních míst, výše nezaměst-
nanos  , stav životního prostředí, kva-
lita dopravního spojení, dostupnost 
služeb, ale také třeba vypořádání se 
s hazardem. 

Jak obstála okolní města a kde se 
má žít nejlépe?

Více jak 100 míst před námi se 
umís  la města Tišnov a Žďár nad Sá-
zavou, Polička skončila 79., Velké Me-
ziříčí je 108. a 114. místo patří Nové-
mu Městu na Moravě. Vítězem inde-
xu kvality života se staly Říčany, které 
následovala Praha, Černošice, Třeboň. 
Do poslední čtvr  ny obcí s nejnižší 
kvalitou života se zařadila Bystřice nad 
Pernštejnem (jako jediná z kraje!) a 
jako úplně nejhorší města skončila po-
dle projektu Most, Karviná a Orlová.

Jaké ukazatele projektu řadí Bys-
třici do poslední čtvr  ny nejhorších 
měst pro život?
- máme vysoký počet nezaměstna-

ných (jsme až 189!)
- dlouhodobě se zhoršuje dopravní 

dostupnost a silniční síť
- v počtu prak  ckých lékařů na oby-

vatele patříme mezi poslední v ČR, 
chybí nám ale i dětš   a zubní lékaři, 
na počet obyvatel chybí i lékárna

- špatné materiální zabezpečení 

obyvatel, hodně lidí pobírá dávky 
v hmotné nouzi

- chybí volná pracovní místa, zejména 
pro pracovníky s vyšší kvalifi kací

- jsme ekonomicky nezajímavým re-
gionem, máme málo bankomatů, 
restaurací, ruší se a omezují ins  tuce 
a školy (úřady katastrální a fi nanč-
ní, Moneta Money bank, VOŠ…),

- chybí kino
- nedostatek kvalitních středních škol 
- nízká kupní síla zřejmě ukazuje na 

zaměstnance s nízkými platy a dů-
chodce

- trvalý úbytek mladých lidí a s  m 
související problém se zaplněním a 
udržením škol

- průměrná délka života je u poloviny 
sledovaných obcí vyšší než v Bystřici

- kladné hodnocení máme za potla-
čení hazardu a kvalitu ovzduší, což 
přispělo k tomu, že nejsme celkově 
hodnoceni ještě hůř
Proč se ptá starosta občanů, co 

má dělat, abychom se dostali do 
první stovky hodnocení? Má všech-
na data, radu, zastupitelstvo a tým 
úředníků. Část ukazatelů může měs-
to přímo samo zlepšit, další může 
ovlivnit nepřímo. 

Například poliklinika patří městu, a 
právě město by mělo zajis  t dostatek 
lékařů a starat se o zlepšování zdravot-
ní péče pro obyvatele. Ve spolupráci 
s krajem může vedení města zajis  t 
i lepší dostupnost hromadné dopra-
vy. Podnikatelům, ale i občanům, je 
také dlouhodobě slibován obchvat 
města s rychlejším napojením na D1, 
který vedení města neúspěšně řeší 
více jak 10 let. Co nejrychleji bychom 
měli také zapracovat na vzniku kva-
lifi kovaných pracovních míst, aby se 
mladí lidé nestěhovali jinam, protože 
úbytek občanů znamená nižší příjem 
od státu a  m kupení dalších problé-
mů. Např. z mých spolužáků z gymná-
zia, kteří šli dále studovat na vysoké 
školy, nezůstal v Bystřici téměř nikdo.

Pokud se nega  vní trendy města 
nezlepší a úbytek mladých obyvatel 
bude pokračovat, stane se Bystřice 
městem starých lidí. Bude nás pak 
čekat zavírání škol a školek, sokolov-
nu nebudeme schopni opravit, byty 
zůstanou prázdné a neopravené, na 
domov pro seniory nebudeme mít. 
Radnice musí urychleně řešit EDEN, 
který už měl být v zisku, a také ne-
víme, zda budeme mít po splacení 
úvěrů prostředky na provoz a opravy 
zimního stadionu… 

Na špatné vedení města upozor-
ňujeme již řadu let a zveřejněná 
data nám dávají za pravdu. Může-
me být rádi, že součás   hodnocení 
není i hospodaření města, protože 
bychom dopadli ještě mnohem hůř!

Vít Novotný, zastupitel

První poprázdninová rada v úte-
rý 17. září projednávala celkem 17 
bodů. První dva body se týkaly per-
sonálních záležitos  . Rada nejdříve 
stanovila celkový počet zaměstnanců 
v muzeu na tři (původně byli dva) a 
dále jmenovala Mgr. Mar  na Roda 
novým vedoucím odboru správního 
a školství. Tradičními body byla věcná 
břemena, nájmy a pachty. Rada dále 
schválila celkem 40 pronájmů na 
poliklinice, všichni stávající nájemci 
na poliklinice zůstávají na svých mís-
tech. Rada dále probírala výsledky 
jednání mezi městem a TS města a. s.
týkající se zimní údržby. Z diskuze 
vyplynuly závěry, které se promítnou 
do nového harmonogramu zimní 

údržby, který bude radě předložen na 
dalších schůzích. Rada dále schválila 
návštěvní řád zříceniny hradu Zub-
šejna a také směrnici O pravidlech 
předkládání, čerpání a vyúčtování 
rozpočtu příspěvkových organizací a 
organizačních složek města, což by 
mělo sloužit k upřesnění postupu, 
pravomocí a odpovědnos   při čer-
pání rozpočtů. Ing. Sitař podal zprávu 
o projektování rybníku ve Voje  ně a 
o fi nancování projektu bezbariérovos   
ZŠ TGM. Ing. Buchta s radou řešil no-
vého nájemce motorestu v Rovném. 

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

-red-

Podzimní jednání zastupitelstva pro-
běhlo ve středu 11. 9. 2019 od 16:00 
hodin. Po procesních bodech přišla na 
řadu vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví PhDr. Lukšová, která za-
stupitelům i přítomným občanům vy-
světlila nutnost navýšení prostředků 
na domácí hospicovou péče, kterou 
ve městě provozuje Oblastní charita 
Žďár nad Sáz. Tradičním bodem jsou 
majetkové převody - tentokrát to bylo 
celkem 14 převodů, které také tradičně 
představil Ing. Buchta. Ing. Sitař infor-
moval o pořízení štěpkovače a velko-
objemových kontejnerů na štěpku díky 
dotaci. Provozovatelem štěpkovače 
budou TS města a. s. a stejně jako 
předchozí štěpkovač bude v provozu 
v areálu kotelny. Dále zastupitelům 
sdělil, jak probíhají přípravy a práce na 
zateplení a výměně oken na bytovém 
městském domě na Voldáně. Ing. Ju-
rošová vysvětlovala dodatek smlouvy 
o návratné fi nanční výpomoci a dota-
ci, která byla uzavřena mezi města a 
ZŠ Nádražní, a která by měla uzavřít 
inves  ční akci na ZŠ Nádražní s pod-
porou dotace. Dalším bodem bylo 
projednání fi nancování akce rekon-
strukce vodovodů a kanalizací včetně 
nových povrchů na ulicích Zahradní 
a Rud. Vaška. Zde se jednalo o velmi 
komplikovanou stavbu, neboť v jejím 
průběhu se zjis  lo hodně nových a 
pro stavbu nepříznivých okolnos   – 
např. zaasfaltované kanalizační šachty, 
jiná trasa kanalizace, špatná únosnost 

podkladů pod komunikacemi atd. 
Pracovní skupina složená se zástup-

ců Sokola Bystřice n. P., rozšířená o 
kulturní sdružení PoSpolek, představi-
la svůj inves  ční záměr na obnovu so-
kolovny. Ing. Robert Václavík, architekt 
a místostarosta TJ Sokol Brno, defi no-
val jako hlavního garanta a hlavního 
koordinátora budoucího provozu od-
díl šermu Sokola Bystřice, tedy jeden 
z nejúspěšnějších sportovních sub-
jektů města. Nas  nil návrh provozu 
a dále možnos   fi nancování obnovy. 

Vedoucí odboru životního prostředí 
Ing. Klimeš představil možnost spo-
lečného odkanalizování obcí Písečné, 
Ždánice a místních čás   Karasín, Víto-
chov a Dvořiště na čis  čku odpadních 
vod v Bystřici. Zastupitelé odsouhlasili 
vypracování projektové dokumentace. 
Dále zastupitestvo schválilo rozdělení 
fi nančních prostředků z grantového 
programu na podporu trenérů mláde-
že. Ke schválení byl také předložen stra-
tegický dokument Plán rozvoje sportu 
města, který kromě strategických cílů a 
úkolů v oblas   sportovní poli  ky města 
mapuje sportoviště na území města. 

Posledním bodem jednání bylo 
prodloužení lhůty pro stavební povole-
ní pro fi rmu Realafi  s. r. o. o dva roky. 
Firma plánuje výstavbu domova pro 
seniory. 

Zápis ze zastupitelstva naleznete na 
webových stránkách města: h  ps://
www. bystricenp. cz/usneseni-zastupi-
telstva                                                      -red-

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 2019ŘÍJEN - LISTOPAD 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

ŘÍJEN
12.10. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997
13.10. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
19.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
20.10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
26.10. ORNIDES s.r.o., zdrav. středisko Křižanov, 731 495 380, 566 522  218 
27.10. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
28.10. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
LISTOPAD 
2.11. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
3.11. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231

• Mikroregion Bystřicko změna e-mailu: info@regionbystricko.cz

OOPRAVTE SI V INFOROČENCCE



Gastronomická akce inspirovaná an  ckým rohem hojnos  , který 
symbolizuje hojnost a blahobyt jídla.  
V letošním roce bude akce tema  cky zaměřena na vesnickou zabi-
jačku a pochoutky s ní spojené.  
Program akce:
• vepřová zabijačka na statku
• foodtrh, Šípkové pivo
• lípy obžérství, ochutnávka vín
• výstava o M.  D.  Re   gové
• dětské podzimní tvoření, food 

carving
• výstava akvarel Dany Jurášové na téma léto-podzim
• od 14 hod.  přednáška Ing.  Hynka Jurmana – Významné ženy 

Vysočiny, po přednášce bude následovat  křest knihy Město na 
bystré vodě

Více o programu na www. centrumeden. cz 

RŮZNÉ
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Počasí se na letošní domanínský fotbalový turnaj vydařilo převelice a také 
výsledky byly pro domácí fotbalisty příjemné, protože turnaj vyhráli před 
Písečným, Lískem, Velkými Janovicemi a mládežnickým domanínským tý-
mem.  Hrálo se na polovičním hřiš   v počtu 5+1 hráč. 

Také Dětskému dnu s hasiči konanému o posledním prázdninovém víkendu 
počasí přálo, což potvrdila účast něco málo přes 30 dě   a cca 35 dospělých. 

-as-

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

ROH HOJNOSTI 
– PODZIMNÍ ŽRÁDLOBRANÍ

26. 10. 2019 
OD 09:30 DO 18:00

CENTRUM EDEN 
V BYSTŘICI N.  P. 

Páté benefi ční divadelní před-
stavení v podání Ochotníků z No-
voměstska ve prospěch spolku 
Úsměváčci, přináší opět známou 
českou komedii. Tentokrát jsme 
pro vás připravili hru inspirovanou 
fi lmem režiséra Václava Vorlíčka a 
knihou spisovatelky Hermíny Fran-
kové, Dívka na koště  . 

Uvidíte nejen spoustu divadel-
ních triků, přeměn herců v králíky, 
kuřata, sovy nebo krávy. Uslyšíte 
písničky s živou hudbou, ale také 
společně s čarodějnicí Saxanou za-

žijete, jaké je to být 300 let po škole, 
naučíte se spoustu kouzel a zjis  te, 
co je to mít rád a to je přece v našem 
životě velmi důležité. 

Vstupné je stejně jako v předcho-
zích letech dobrovolné a celý výtěžek 
jde na podporu spolku handicapova-
ných dě   a mladých lidí Úsměváčci z.s.

Kouzlit začínáme 26. 10. 2019 v 
18 hodin ve velkém sále KD v Bystřici 
nad Pernštejnem.

Dexempo vederex! nebo snad De-
xepo krumplex? Kdo ví.... 

Saxana
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SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACESPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Sport 4U z.  s.  (Aerobic team Jitky Exlové)

20 let? Ani se mi tomu číslu ne-
chce věřit. Do světa, tehdy pro mě 
zcela neznámého - aerobiku, jsem 
to  ž vstoupila, když mé dceři Míši, 
byly dva roky. Spojení hudby a po-
hybu pro mě bylo do té doby cel-
kem cizí. Jako dítě jsem se zabývala 
atle  kou, gymnas  kou, basketba-
lem (ač moje výška tomu neod-
povídá) a během na lyžích. Ale po 
absolvování různých školení, kurzů 
a licencí se aerobik stal mým vel-
kým kamarádem, který mě dopro-
vází a naplňuje již 20. rokem. 

Pro člověka je důležité žít ve společenství, rozvíjet své zájmy, sdružovat se, čerpat nové podněty a informace. Je dobré, že v Bystřici a v jejím okolí se 
můžeme setkávat s mnoha charisma  ckými lidmi, kteří konají mnoho dobrého a záslužného pro druhé. Možná si tento svůj dar ani neuvědomují, ale svými 
postoji a nabídkou něčeho nad rámec svých povinnos   přispívají k rozvoji našeho města, svých obcí. Berou na sebe zodpovědnost, staros  , obětují svůj 
volný čas, možná i zdraví a rodinnou pohodu. Mohou se setkávat s nepochopením, závis  , různými překážkami, ale přesto neváhají a pokračují v rozděla-
ném díle.  Patří jim za to velký dík. 

Rádi bychom Vás i nadále seznamovali s volnočasovými ak  vitami, které se uskutečňují v teritoriu našeho města, prosíme proto o zasílání příspěvků 
v rozsahu cca 1 strana A4 na adresu spolkybystricenp@gmail. com Za spolkovou komisi Jitka Čechová

Ze začátku jsem vedla jeho lekce 
pouze pro dospělé. Poté následova-
la nabídka DDM v Bystřici nad Pern-
štejnem na vedení dě  . A jak šel 
čas, tak jsem své lekce rozšířila i pod 
sportovní halu a později založila svůj 
„Aerobic team Jitky Exlové“. Ježdění 
na závody se tak stalo pravidelným 
rituálem a postupně se začaly také 
dostavovat úspěchy u jednotlivců i 
v pódiových skladbách. Vzpomínám 
si, jak mi maminka mého muže šila 
z kanavy šaty pro holky a my je po-
tom doma stříkali čínskými znaky. 
Tak vypadala příprava na první závo-
dy, kde jsme vystupovaly! Skladba 
se jmenovala Číňanci a holky si na 
ni doma samy vyráběly klobouky. A 
to jim bylo tak 4-5 let. Byla jsem na 
ně patřičně hrdá, jak s noblesou a 
nadhledem nad věcí samou to tam 
pak „vystřihly“ jak dlouholeté profe-
sionálky. 

Každým rokem nám soutěží a vy-
stoupení přibývá. Bylo a je možné 
nás vidět také na bystřických ple-
sech a různých akcích pořádaných 
naším městem nebo jinými spor-
tovními kluby. V současné době náš 
Tým, který se v roce 2016 přejme-
noval na SPORT 4U. z. s. , sdružuje 
76 členů. Z toho více jak polovina 
nás reprezentuje po celé republice. 
A máme za sebou velké úspěchy: 
v roce 2007 se moje dcera Míša sta-
la Minimiss aerobic ČR a v roce 2009 
Miss aerobic Kadet. Roku 2012 se 
Nikča Nach  galová stala mistryní ČR 
v komerčním aerobiku a na letošním 
MČR se Jitka Hatláková umís  la na 
4. místě a Anna Hatláková na 7. mís-
tě. Každoročně děvčata na závodech 
jednotlivců získají 30 – 50 medailí a 
na závodech pódiových skladeb 4 – 
7 ocenění. 

V letošním roce pořádá náš tým 
již 12. ročník „Čertovského aerobi-

ku“, na který se sjede téměř 200 zá-
vodníků z celé ČR. Závody se budou 
konat v bystřické sportovní hale 7. 
12. 2019 v kategoriích od 3 let až po 
dospělé závodnice a srdečně Vás na 
ně zveme. V minulých letech nám 
zde předcvičovali několikanásobní 
mistři světa nebo Evropy, např. Pa-
vel Sirotek, Eliška Strakošová, Lenka 
Tydlitátová, Pavlína Radičová, Zuzka 
Ryšavá… 

Další akce, které jsme pořádali, 
bylo fi nále Miss Sport Aerobik v br-
něnském Kampusu a krajské kolo 
Miss Aerobik pořádané v Bystřici 
nad Pernštejnem. Obě tato kola byla 
následně odvysílána v TV sestřihu. 
Také se nám podařilo 4x po sobě 
naplnit sportovní halu, když pozvání 
do Bystřice přijali několikanásobní 
mistři světa v aerobiku Jakub Stra-
koš, David Holzer, Vladimír Valouch. 

Ač mým studijním oborem byla 
ekonomie a účetnictví, má životní 
cesta mě zavedla úplně jinam - mezi 
dě  . Ve svém volném čase se jim 
snažím předat také něco ze sebe. 
Ukázat jim, že ne jenom úspěchy 
dělají sport sportem, že i neúspěch, 
pády a prohry mohou být důležité a 
to nejen ve sportu, ale i v osobním 
životě. Přát druhým úspěch, i když 
mně se zrovna nedaří, nevzdávat 
se lehce a bez boje, poučit se a jít 
dál. Proto si alespoň jednou za rok 
jdu také sama zasoutěžit, abych si 
připomněla, jak náročné je být zá-
vodníkem, jak po stránce fyzické, 
tak psychické. 

Kromě práce, kterou již tře  m ro-
kem vykonávám na plný úvazek jako 

asistent pedagoga v ZŠ ve Strážku 
a volnočasových tréninků s dětmi, 
mě můžete potkat také na lekcích 
bosu. Dále pořádám akce: wellness 
pobyty pro ženy, Ak  vní dovolená 
v Chorvatsku, tábor pro rodiče s dět-
mi v Krkonoších a už le  té pobytové 
tábory pro dě   a příměstské tábory 
na Orlovně. 

Jsem moc ráda, že se mohu věno-
vat tomu, co mne baví a naplňuje. 

Krásné na tom je i to, že moje první 
svěřenkyně mi do lekcí vodí už svoje 
dě  . Mám také radost z děvčat, kte-
rá k nám přicházela ve velmi nízkém 
předškolním věku a stále s námi 
soutěží, i když z nich jsou již slečny 
na středních nebo vysokých školách 
a dokazují mi, že to, co dělám, má 
smysl. To vše bych nemohla dělat, 
kdybych neměla podporu ze strany 
rodiny a nejbližších přátel.

Jitka Exlová
Co tedy všechno trénujeme? Komerční aerobik, pódiové skladby a v loň-

ském roce jsme začali tréninky sportovního aerobiku. Na našich trénincích 
se setkáte kromě aerobiku i s gymnas  ckou, kondiční a posilovací průpra-
vou. Cvičit s námi tedy může opravdu každý! Navštěvují a trénují s námi také 
dě  , které nesoutěží, jen je pohyb s hudbou baví. Sezónu máme rozdělenou 
na podzimní, zaměřenou na jednotlivce a jarní, ve které se věnujeme více 
pódiovým skladbám. 

Pokud byste měli zájem navštěvovat naše lekce, které se konají v tělocvičně 
ZŠ TGM, zde je naše aktuální nabídka:
Čtvrtek  15. 00 - 16. 00 hod. aerobik 6 – 10 let
Čtvrtek  16. 00 - 17. 00 hod. sporťáček 3 - 6 let
Pátek  16. 00 - 18. 00 hod. aerobik 11 - 100 let
Více informací na www. aerobik-je. estranky. cz
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ŠKOLSTVÍ

I němčina je IN

Talentem Vysočiny pro rok 2019 se stala Michala ILLEKOVÁ

Stalo se již tradicí, že německý jazyk 
je bohužel na vedlejší koleji, studen   
upřednostňují jazyk anglický a často 
zapomínají na to, že znalost anglič  ny 
v této době není známkou výjimeč-
ných kvalit. Naopak, každý zaměst-
navatel s touto znalos   automa  cky 
počítá. Ale umět na solidní úrovní ně-
mecky, rusky, francouzsky, to už kaž-
dého posouvá do předních pozic při 
ucházení se o jakoukoli práci. Studium 
všech těchto jazyků naše gymnázium 
nabízí. Samozřejmě je obrovským 
hendikepem, pokud studen   střed-
ních škol mají mezery i v anglič  ně. 

Bystřické gymnázium je proslulé 
kvalitní výukou všech uvedených ja-
zyků a studen   jsou schopni úspěšně 
skládat státní i profi lovou maturitní 
zkoušku z cizích jazyků. Pla   to i o ma-
turitě z němčiny. 

Za výjimečný úspěch můžeme po-
važovat i každoroční zdařilé složení 
mezinárodně uznávaných cer  fi kova-
ných zkoušek úrovní B1 až C1, v jazyce 
anglickém a německém. Pro studenty 
je to určitě trocha práce navíc, žádná 
příprava a znalost není zadarmo.  Je 
třeba se systema  cky připravit, tré-
novat a rozvíjet schopnos   nejenom 
komunikační, ale i porozumění sly-
šenému a psanému textu, naučit se i 
odborné termíny, pohotově reagovat 

a umět se vyrovnat s časovým tlakem 
i stresem.  

Takového úspěchu dosáhl v červnu 
2019 i Jiří Lukáč, v této chvíli již náš 
absolvent, který své víceleté úsilí a zá-
jem o studium němčiny zakončil cer-
 fi kovanou zkouškou ÖSD na úrovní 

B2. Tímto mu gratulujeme a přejeme 
hodně štěs   na jeho další studijní ces-
tě. Zároveň děkujeme i Radě rodičů 
při Gymnáziu Bystřice nad Pernštej-
nem, která svým fi nančním příspěv-
kem pomohla Jirkovi k vysněnému cíli. 

Budeme rádi, když naši studen   
ocení snahu učitelů a s povděkem 
přijmou možnost rozšířit si své jazyko-
vé vzdělání, které se pro ně samotné 
v jejich budoucím životě stane jedině 
výhodou. Během svého studia mají 
celou řadu příležitos   setkávat se s ro-
dilými mluvčími, lektory německého 
a anglického jazyka, cestovat do zemí 
jako jsou Rakousko, Německo, Anglie, 
Švýcarsko, Francie a další. Anglický ja-
zyk uplatní při setkání se stážisty z ce-
lého světa, němčinu zase při partner-
ských výměnách s gymnáziem z Cri-
mmitschau v Německu či jiných pro-
jektech, např. při účas   na projektu 
Interreg. Rozhodně se v průběhu ce-
lého školního roku nenudí, je na kaž-
dém, aby zvážil svůj zájem a zapojil se 
do nabízených ak  vit. 

(vyučující německého jazyka)

Tak jde čas ve VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem 

Již měsíc běží nový školní rok, 
ale než přijdou nové výzvy pro naše 
studenty v roce 2019/20, pojďme se 
podívat na rekapitulaci největších 
úspěchů našich studentů na poli od-
borného a teore  ckého vzdělávání 
v roce minulém.

Každoročně se naši studen   
účastní několika významných ce-
lostátních soutěží. Patří mezi ně 
soutěž Zlatý pohár LINDE ve svářeč-
ských dovednostech, kde v loňském 
roce kluci obsadili v silné meziná-
rodní konkurenci krásná umístění 
do desátého místa. Největší úspěch 
jsme zaznamenali v celostátní sou-
těži Opravář zemědělských strojů, 
kde se Erik Popelka umís  l na vyni-
kajícím prvním místě a celkově tak 
získal  tul Mistra republiky a oceně-
ní Českých ručiček 2019.

Získali jsme 3. místo v jízdě zruč-
nos   traktorem v rámci celorepub-
likové soutěže Agropodnikání, při 
účas   na Zemědělské olympiádě 
jsme se dvakrát umís  li do 20. mís-
ta.

Jako každý rok tak i letos jsme 
prezentovali výrobky našich studen-

tů na krajské Spanilé jízdě Kaipanů. 
Našim reprezentantům se poda-
řilo ukořis  t mezi těmi nejlepšími 
prezentujícími nejvyšší ocenění za 
prezentaci projektu pro rok 2019 
– viz foto. Škola je tradičním organi-
zátorem zajímavých akcí – Atle  cká 
soutěž školních družstev O pohár 
starosty města, Studentský bál, 
Zemědělský ples, ve spolupráci se 
Studentským klubem pak Dětský 
Majáles a fes  val Rockový Majáles.

Od letošního roku jsme obnovili 
dlouhodobou tradici zahraničních 
stáží pro všechny kategorie našich 
studentů. Deset našich nejlepších 
se vypravilo do italského Milána na 
třítýdenní misi, kterou si všichni zú-
častnění maximálně pochvalovali.

I v letošním roce bude bystřic-
ká zemědělská škola žít s městem. 
Připravujeme zajímavé tradiční i 
netradiční akce. V nejbližší době vás 
pozveme na další velký Den otevře-
ných dveří Farmářský trh 2, který 
se uskuteční v sobotu 9. listopadu 
v areálu střední školy. Jste srdečně 
zváni!

Tomáš Krejčí 

udělení ocenění není jen ohodnoce-
ním nadání a talentu, ale také píle, 
pracovitos  , cílevědomos   a snahy 
dosáhnout úspěchu v určitém oboru. 

Je udělováno v několika odvětvích, 
mimo jiné i v oboru sportovním. V této 
kategorii bylo vyhodnoceno deset 
nejlepších sportovců kraje, ale pouze 
jediný nakonec dostal nejvyšší ocenění 
a dese  měsíční s  pendium. Talentem 
roku se stala čtrnác  letá studentka na-
šeho gymnázia Michala Illeková, která 
tak završila úspěšnou sezonu ve spor-
tovním šermu (fl eret), za což vděčíme 
především trenérům Kurfűrstovým ze 
zdejšího oddílu Sokol Bystřice n. P. Za 
jaké úspěchy v uplynulé sezoně si vů-
bec toto ocenění zasloužila? 

Zde je výčet těch nejzásadnějších:  
• Mistr ČR juniorů (do 20 let) 
• Vícemistr ČR katedů (do 17 let) 
• Mistr ČR žactva 
• 1. místo na mezinárodním turnaji 

(dále MT) U14 v Liberci 

• 6. místo na MT U15 v Paříži
• 10. místo na MT U15 ve Wroclavi 
• Vítěz poháru ČR žactva
• Mistr ČR v družstvu žactva
• Kvalifi kace na ME a MS kadetů i juni-

orů pro rok 2019
• 32. místo na Mistrovství Evropy ka-

detů (U17) ve Foggii 
• 44. místo na Mistrovství světa kade-

tů v Toruni 
• 8. místo na ME družstva kadetek ve 

Foggii
• několik desítek vítězných turnajů 

v žácích a kadetech na republikové 
úrovni
Michalce děkujeme za šíření dob-

rého jména bystřického gymnázia a 
přejeme mnoho sportovních úspěchů 
do budoucna.  

 Milan Hanák, ředitel školyNa konci června se konalo vyhláše-
ní soutěže „Talent Vysočiny“, které je 
určeno žákům a studentům z celého 
kraje Vysočina. Nominace a případné 
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ŠKOLSTVÍ

PROJEKTY NA ZŠ

MILÝ 
PŘEDŠKOLÁČKU, 
SDRDEČNĚ TĚ 

ZVEME NA 

NÁVŠTĚVU K NÁM 

DO ŠKOLY.  

VEZMI S SEBOU 

MAMINKU, TATÍNKA 

A PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT 

DNE 22. ŘÍJNA 2019 v 15 HODIN. 

 MOC SE NA VÁS TĚŠÍ VEDENÍ ŠKOLY A PANÍ 

UČITELKY ZŠ NÁDRAŽNÍ 615 BYSTŘICE N. P. 

Letošní školní rok je pro naši školu 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 rokem 
změn a také rokem, kdy si připomíná-
me 50. výročí od jejího slavnostního 
otevření. Došlo k rozšíření peda-
gogického sboru z důvodu nového 
fi nancování regionálního školství, 
které umožnilo navýšit počty ho-
din dělených předmětů, a to hlavně 
v oblas   výuky cizích jazyků. Příjem-
né prostředí k získávání poznatků a 
vědomos   nám poskytují nové pro-
story, např. jazyková učebna, fyzikál-
něchemickopřírodopisná laboratoř, 
dílny a venkovní učebna, které se do-
končily více než po roce v rámci pro-
jektu Podpora infrastruktury ZŠ Byst-
řice n. P., Nádražní 615. Škola se stále 
snaží získávat i další fi nanční pro-
středky pro zlepšení úrovně výuky i 
z jiných projektů spolufi nancovaných 
EU, jako je projekt IKAP – „Učíme 
se ze života pro život“, kde se nám 
podařilo získat částku 1 100 000 Kč. 
Z těchto fi nančních prostředků jsme 
zakoupili měřící sady Pasco, Merkur 
8, Arduino, Ozobot, so  ware Corinth 

pro různé předměty a mobilní učeb-
nu s tablety. Tyto nové technologie 
mohou být využity nejen ve výuce, 
ale i ve třech volitelných kroužcích, 
Polytechnický, Badatelský a Krea  vi-
ta. Druhým významným projektem 
spolufi nancovaným EU jsou Šablo-
ny II ZŠ Nádražní BNP. Díky fi nanční 
částce téměř 1 500 000 Kč může na 
naší škole působit speciální pedagog, 
školní asisten  , žáci se mohou účast-
nit projektových dnů ve škole i mimo 
školu pod vedením odborníků z pra-
xe, učitelé se mohou dále vzdělávat a 
využívat tandemové výuky. Ve školní 
družině jsme zřídili školní badatelský 
klub. Myslím si, že vybavení naší ško-
ly je v současné době na velmi dobré 
úrovni a zbývá přání mít školu plnou 
spokojených a pilných žáků, dych  -
cích po vzdělání, nadšených peda-
gogických pracovníků, spolupracu-
jících rodičů a podporující město 
Bystřice n. P. 

Hana Kopecká, 
ředitelka ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615

Procházka rájem Deváťáci ze ZŠ TGM na akci Zetor show
A nemuseli jsme za ní daleko - 

stačilo dojít do bystřického centra 
Eden. Teplé slunečné počasí nám 
přálo a při pohledu na nádhernou 
modrou oblohu či zelené stromy na 
horizontu jsme se občas opravdu cí-
 li jako v ráji … Čekala nás projížďka 

na koních, prohlédli jsme si panský 
statek, vyzkoušeli psát husím brkem 
a inkoustem, dozvěděli se spous-
tu zajímavos   ze života panského 
správce či kočího. Navš  vili jsme 
několik domků v horácké vesnici a 

zjis  li jsme, jak se zpracovával len 
nebo jak se mlela mouka, mohli 
jsme si ochutnat různé druhy medu 
nebo čichem poznat různé druhy 
bylinek. Nádhernou tečkou za pro-
gramem byla možnost pohladit si 
ovce, kozy, slepičku hedvábničku 
nebo jen pozorovat koně a krávy na 
jejich pastvě. 

Výprava na Eden se nám moc lí-
bila a těšíme se na další zajímavé 
výlety do okolí.

Dě   a p. uč. 2. tříd ZŠ TGM

Na jedné lodi 

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se naši de-
váťáci zúčastnili akce Zetor show, 
která se konala v Vysočina Areně v 
Novém Městě na Moravě. Kromě 
pokusu o „trhnu  “ dvou českých 
rekordů, kterými byly sjezd nejvíce 
traktorů značky Zetor na jednom 
místě a vytvoření nejdelší souvislé 
řady traktorů, jsme se mohli těšit 
z bohatého programu a soutěže o 
ceny. Někteří naši žáci obdrželi ceny 
za vědomostní test a skákání v pytli. 
Mimo jiné byla v areálu prezentace 
středoškolského odborného vzdělá-
vání, kde si deváťáci prohlédli stánky 
různých škol a letáčky jejich oborů. 

Ochutnali regionální potraviny, 
zhlédli kaskadérské kousky českých  
bikerů, soutěž v jízdě zručnos   Zetor 
Cup nebo  vystoupení místních ma-
žoretek a bubeníků. Proběhla také 
autogramiáda českých biatlonových 
reprezentantů Puskarčíkové, Mo-
ravce a trenéra Rybáře. V prostoru 
střelnice si mohli všichni návštěvní-
ci vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. 
Zajímavou akci jsme ukončili pro-
hlídkou historických traktorů. Celá 
akce byla velmi vydařená a i přes 
chladné počasí jsme domů odjížděli 
plni zážitků.

Věra Šiborová, ZŠ TGM

Začátek září je na naší škole již 
tradičně spojen s bloky primární pre-
vence pro 6. ročníky. V letošním škol-
ním roce se stali žáci námořníky, kteří 
překonávali společně nejrůznější ná-
strahy, ba přímo bouře. Během dvou 
dnů se snažili lépe poznat, vymyslet 
a dodržovat pravidla pro celou třídu, 
důvěřovat si a hlavně spolupracovat. 

A že to nebylo vůbec jednoduché! 
Někteří to chtěli v určitých ak  vitách 
i vzdát, nakonec se však podařilo 
zdárně i ten nejnáročnější úkol splnit 
za velké podpory třídních učitelek. 
Nezbývá než všem popřát poklidnou 
plavbu na 2. stupni. 

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

POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás v příš  ch číslech provede pověstmi našeho kraje.  Nejstarší pověs   jsou 

zaznamenány již v 16.  stole   za pánů z Pernštejna.  Dr  vá většina pochází 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 budete moci číst v lidovém nářečí.   Každá pověst bude označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl. 

POHÁDKA O LAKOMÉM DĚDOUŠKOVI
Ve své chaloupce bydlel lakomý dědoušek s babičkou. Byl tak lakomý, že 

mu bylo líto i toho, co snědli, a tak počítal, kolik by zbylo, kdyby nejedli. Roz-
hodl se, že dokáže, že to jde i bez jídla, a tak si dal jednoho dne od babičky 
zamknout do komory. Nařídil jí, aby ho z komory nepouštěla a nic mu k jídlu 
nepodala, i když bude tlouc  , nebo prosi   i třeba křiče  . Babička se podle 
toho i z počátku řídila. První den nechtěl dědoušek nic, byl v komoře zcela 
po  chu. Druhý den začal volat, aby ho pus  la, když babička neposlechla, 
tak prosil, tloukl a babička zase nic. Tře   den byl dědoušek zase  cho a to už 
babičce nedalo, měla strach, aby hladem neumřel. Když se stále nic neozý-
valo, to se šla babička opatrně podívat oknem, co dědoušek dělá a viděla, 
že leží pod ohniskem. Donesla si tedy žebřík a postavila ke střeše, vylezla až 
ke komínu a hodila krajíc chleba s tvarůžky komínem dovnitř, i když se jídlo 
od ohniska začernilo, dědoušek se do něho ihned dal. Protože dědoušek ne-
věděl, že to babička hází z jeho zásob, myslil, že to hází někdo z hůry, tak se 
podíval vzhůru a volal: “kdo to hází, až hází víc“, a tak babička hodila znovu, 
a nakonec dědouška pus  la a on zahanben sliboval, že už nebude nikdy la-
komým a závis  vým. 

Podle Fran  šky Slavíčkové 82 leté z Bratrušína, rozené Jobové z Věchnova 
zapsal Josef Pavelka roku 1958

JAK HRABĚ MITROVSKÝ PRODÁVAL PERNŠTEJN
Když jednou dědeček posledního hraběte jel v kočáře z honu tu se mu v 

Roženeckém lese postavil do cesty nějaký otrhaný člověk. Rozpřáhnul ruce 
tak, že kočí musil skutečně zastavit. Tento člověk přišel ke kočáru, byl ve sta-
vu podnapilém a vypadal dos   uboze. Po zastavení kočáru se ptal: „Exce-
lence – já bych vod vás koupil Pernštejn, co za něj chcete“, hrabě, aby se jej 
nějak zbavil, když viděl, že jdo o žert se vymluvil, že má hosty a na takovou 
věc, že je zapotřebí více času na domluvu. Vyzval neznámého, aby jej na-
vš  vil v zámku, a že se zde domluví na koupi. Neznámý se však na zámek 
nedostavil a hrabě, který měl rád samorostlé žerty, už na ten výstup zapo-

mněl, až jednou, když přijel do Kundra  c na čekanou a z dědiny šel pěšky 
kolem pazderny, seděl zde tento člověk na zemi a zašíval pytle. Hrabě jej 
ihned poznal a v žertu mu povídá. „Tak vy jste chtěl kupovat Pernštejn, ale 
nepřišel ste, když sem Vám čekal. “ Oslovený jakoby dělal drahoty, na slova 
vůbec neodpověděl, až na nový dotaz se podíval a povídá „Pane excelenc, 
dyš sem chtěl kupovat, tak ste prodat nechtěl, teď uš si ho nechte, já vo něj 
teď už zase nestojím. 

Z Bystřice. Vypravuje Fran  šek Zmrzlý, varhaník v Bystřici

ZABITEJ KRAVAŘ
Do palírny k Eislerovi přišel jednou kravař, aby se poptal po kravách. V hos-

podách a palírnách se nejdříve mohl dozvědět, kde by mohl krávu koupit. 
Náhodou zde byl Tonda Šikula z Bratrušína a dal se s ním do řeči. Po chvíli 
opus  li nálevnu a vypravili se spolu, neboť mu Šikula slíbil, že ho zavede, kde 
krávu koupí. Zavedl jej pod Bratrušín a Korbičkovu chalupu a tam v lese zabil. 
Zarovnal ho do hromady kamení na kraji lesa. Protože byl cizí a nikdo o něm 
nic nevědě, tak ho také nehledali. Za týden, kdy počasím a rozkladem těla se 
kamení posunulo a z hromady kamení vyčnívaly špice botů. Lidé se sběhli a vy-
hrabali mrtvolu. Bylo zjištěno, že to byl obchodník s dobytkem a podle toho, že 
 to nosívali u sebe peníze a on u sebe nic neměl, bylo jisté, že jde o loupežnou 

vraždu. Přišli četníci a vyšetřovali, a protože byl nejblíže Korbička, tak ho také 
zavřeli pro podezření z této loupežné vraždy. Teprve až byl Korbička ve vězení, 
začali se lidé o případě zajímat, až si  , co obchodníka viděli v palírně, vzpo-
mněli, že odešel se Šikulou. Přišli četníci za ním, ale on už nebyl doma. Marně 
se po něm sháněli, až byl vypátrán na Kobylnicích, kde už z uloupených 400 
zlatých měl již u sebe jenom 35 zlatejch. Byl zavřenej a v kriminále se voběsil. 
Tížilo ho svědomí. Korbička byl propuštěnej. 

Z Bystřice. Vypravuje Marie Elčknerová r. 1952, 50 roků, nar. 1902, jak jí 
vypravovala její matka, narozená 1865. 

Dodatek: Když Šikulu vedli četníci, tak se sběhli občané z celého Bratruší-
na a Šikula na ně vyplazoval jazyk. 

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 51

Drobné církevní památky

Náš seriál se pomalu chýlí, konec 
nastane zřejmě v prosinci. Stranou 
jsme nechali mnohé kříže, křížky, 
boží muky a další drobné církevní 
památky. Třeba i tři kříže v Hoře.

Šibenná hora, dnes Hora, byla 
místem, kde se vykonávalo hrdelní 
právo. To bylo Bystřici odňato v roce 
1729, šibenice měla být odstraněna 
až v r. 1788. V roce 1853 byla Hora 
zalesněna a o rok později tam ne-
chala vdova Josefa Šašková postavit 
tři kamenné kříže na věčnou pa-
mátku popravených. Dnes po nich 
zůstala pouze tři svislá břevna. Při 
pohledu na dominanci obnovené 
Kalvárie nad Novým Městem na 
Moravě se nabízí myšlenka na mož-
nou obnovu tří křížů i u nás.

Soupis drobných církevních pa-
mátek by vydal na další seriál. Ně-
které jsou uvedeny v letáku Sakrál-
ní památky Bystřicka a okolí. Jako 
reprezentanta dnes představujeme 
boží muku, která je občanům málo 
známá, ale mně se zalíbila hned při 

prvním spatření. Najdete ji nad ulicí 
Na Vyhlídce.

Hynek Jurman

ZÁJEZD SE MŮŽE OPAKOVAT
V úterý 17. 9. 2019 podniklo Turis  cké informační centrum v Bystřici n. P. 

poznávací zájezd po trase Bystřice–Vír–Rovečné–Bystré–Starý Svojanov–Ví-
tějeves–Brněnec–Letovice–Svitávka–Kunštát. Viděli jsme mnohé, např. v Ro-
večném na hřbitově jsme hledali pomník předků herce a kaskadéra Zdeňka 
Srstky, ve Vítějevsi obdivovali kostel s dřevěným patrem věže a ve Svitávce 
Löw-Beerovy vily. Schindlerova továrna v Brněnci je už v troskách, ale unikátní 
byla návštěva chrámu sv. Mikuláše ve Starém Svojanově. Šindelová střecha, 
vzácné go  cké fresky, konsekrační kříže, portál a další kamenické práce, to je 
prostě pro oko i duši zážitek! Navíc v tomhle chrámu zřejmě rozjímaly takové 
osobnos   jako Přemysl Otakar II., Záviš z Falkenštejna či Karel IV. 

Protože autobus nepobral všechny zájemce, je možné vyrazit na stejnou 
trasu ještě v dubnu 2020. Přihlášky přijímá TIC v Bystřici n. P., cena 200.- Kč.

-HJ-
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – Štěpánovské příběhy
1. Příběh o obyvatelích fary

Nejstarší kostel ve Štěpánově 
mohl podle odborníků vzniknout po 
roce 1235. Farář Heřman ze Štěpá-
nova je podepsán na lis  ně z roku 
1285, fara tu tedy zřejmě vznikla 
také brzy. Z farářů, kteří se zde vy-
střídali, někteří svým věhlasem pře-
kročili hranice kolatury. 

Letošní objev v archivu prokázal, 
že na podzim 1776 se do Štěpánova 
přemís  l páter Fran  šek Dominik 
Pomesián (cca 1700–1777) z Bystřice, 
kterou měl údajně při svém odjez-
du proklít! Je jisté, že 1. 1. 1777 psal 
Pomesián dopis ze Štěpánova (S  epa-
nau nächt Pernstein), a v něm si dělal 
naději na místo kanovníka při pláno-
vaném rozšíření brněnské kapituly. 
Ve Štěpánově prožil několik měsíců, 
pravděpodobně na opuštěné faře (ta 
byla opět obsazována až od r. 1843). 
V archivech se našly dva jeho dopisy 
psané právě ve Štěpánově. Žil stále 
nadějí na návrat do duchovní služby, 
nakonec ale přece jen do Olomouce 

odjel a tam se jeho život naplnil 7. 
května 1777. Odsloužil mši svatou a 
při odchodu z kostela byl raněn mrt-
vicí a náhle zemřel. 

Vlastenecký farář Fran  šek Ronov-
ský se narodil na Znojemsku (17. 11. 
1806 Únanov) a osud jej také přivál 
do Štěpánova. Nastoupil sem jako 
kooperátor v roce 1831 a po deví   
letech se stal farářem. Nebyl však jen 
duchovním pastýřem. Byl výborným 
ovocnářem a hospodářským spiso-
vatelem. Pochopil, že nestačí zasadit 
jabloň a po čase ch  t trhat jablíčka. Je 
potřeba se postarat. Prořezávat, rou-
bovat, obrývat, zalévat, hnojit a mno-
hé jiné. Napro   faře přes ulici zakoupil 
pro svou hospodyni Finkovou, vdovu 
po lékaři, chátrající dům, zřídil si tam 
vzorovou zahradu a ještě přistavěl do-
mek. Jako výborný ovocnář studoval 
naši i cizí literaturu a poznatky uplat-
ňoval v praxi. A sám experimentoval. 
Celkem působil ve Štěpánově 32 let a 
vyučoval zde názorně školní mládež. 

Dr  vou většinu svých poznatků, kte-
ré zveřejňoval v kalendáři Moravan a 
roku 1863 vydal knižně, získal právě 
ve Štěpánově. Když přešel v roce 1863 
do Doubravníka, vydal knihu o 476 
stranách s prostým názvem Hospo-
dářská kniha. Byla vydána brněnským 
Dědictvím sv. Cyrila a Metoděje tehdy 
obrovským nákladem 13 000 vý  sků!

Díky panu farářovi se stal Štěpánov 
místem, kde se mimořádně dařilo 
především jablkům. Svědčí o tom i 
zmínka v jediném románu Jana Karní-
ka Soumrak rodu Jamborova, že lidé z 
Horácka jezdili pro jablka právě do Ště-

pánova. Rouby z Ronovského zahrád-
ky se rozšířily po širokém okolí a ještě 
po sto letech se naši přední odborníci 
shodli v názoru, že v odborných zna-
lostech nejsou o mnoho dále a že se 
z Ronovského díla mohou stále učit.

Fran  šek Ronovský zemřel 21. 9. 
1871 v Doubravníku. Zhruba stole   
po něm zavítal na dlouhých 34 let 
na štěpánovskou faru další skvělý 
zahrádkář, P. Ludvík Pešek. Ale z 
Ronovského stromů před ním trhali 
mnozí jiní faráři…

(pokračování)
Hynek Jurman

Krásná Vysočina
V pořadu “Kde domov můj“ se Aleš 

Háma ptá soutěžících na zajímavá 
místa jejich domova. Již několik z nich 
mělo problém nějaké místo označit. 
Já na jejich místě bych se též těžko 
rozhodoval, avšak proto, na které mís-
to nezapomenout. Celé naše okolí je 
nádherné. Dříve bývávalo označova-
né jako „Horácko“ a vycházel i časopis 
„Naše Horácko“. Vyjmenovat všech-
na místa snad ani nelze. Žďár, Nové 
Město, Bystřici, Nedvědici, Olešnici a 
další menší, ale též krásná místa uvést 
nelze. Když vystoupíte na kopeček 
nad kteroukoliv vesničkou, spatříte 
krásné okolí. Každý z nás máme v srdci 
místa, která má rád. Když procházím 
krajinou, vidím mírné i strmé svahy 
a uvažuji, jak na těchto kamenitých 
políčkách mnoho stole   hospodařili 
naši předkové a pracovali ze všech 
sil, aby svým rodinám zajis  li skrom-
nou obživu. Hlavně houbaři si zajisté 
všimli v téměř nepřístupných mís-
tech dlouhých hromad kamení, které 
ohraničovaly malá políčka, kde chudí 
lidé dobývali pro sebe chléb tehdy 
ještě primi  vními nástroji. Dnešní 
člověk nad  m musí žasnout, jak 
toto dokázali. Ze svého mládí vím, jak 
jejich pomocníkem byly výjimečně  
krávy. Dnes bych se takto živit nedo-
kázal.  Nedaleko mého rodiště se na-
lézá Vírská přehrada a já tvrdím, že 
jedna z nejhezčích v naší republice. 
Současně však musím dodat, že de-
vadesát procent krásy již neuvidíme. 
Hlavně to překrásné údolí od Dalečí-

na do Víru, které projektan   a stavi-
telé stavbou přehrady zničili a nijak 
nezdokumentovali. Sním o svém 
mládí a již, bohužel, nesplnitelném 
přání: Seběhnout Traplovou strání 
dolů k řece, po jejím břehu dojít ke 
splavu a jako kdysi malý se vykou-
pat, přejít po mostě a projít po staré 
cestě okolo řeky tohoto údolí dojít 
k bývalé hospodě u Juříků na sodov-
ku jako kdysi. Tam jsme obdivovali 
výletníky a hráče kuželek. Také jsme 
jim někdy stavěli kuželky za sklenici 
sodovky. Také si u stolu pod mohut-
nými lípami vypít pivo. S kamarády si 
připít skleničkou vyhlášené jeřabinky 
a zazpívat si píseň od pana Preislera 
a kapelníka Jana Bartoně z Karasína:  
Na břehu Švarcavy, stojí tam ves-
nička krásná, ukrytá v údolí ve s  nu 
skal, půlnoc již minula a záře měsíce 
jasná padla do údolí, kde sám jsem 
stál. Za chvíli skončí se již noci vlá-
da, červánek úsvitu naději vzal. Proč 
nejdeš v náruč mou, když máš mne 
ráda, proč nejsi takovou, jak bych 
si přál. Jak voda Švarcavy byla naše 
láska čistá, voněly fi alky, kvet mod-
rý len, na lásku zbyla již vzpomínka 
jen…   Na to lze jen vzpomínat a vše 
si pouze představovat. Proč musely 
tři krásné vesničky Chudobín, Ha-
mry a Korouhvice zmizet ze světa a 
jejich obyvatelé vše, co jim bylo od 
mládí drahé, opus  t. Vyčítám si, že i 
já mám část viny, když jsem tam ně-
kolik měsíců pracoval.

-VZ-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: TEL.: 566 552 626
EMAIL: INFO@KDBYSTRICENP.CZ
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
14. 

Pro chladné podzimní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově 
zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
   Rožná, Zlatkov, Josefov
Bowen James  Kocour Bob a jeho životní moudrost
Earl Julian   Kráva na stromě
Falconer Colin  Perly nebes
Folle   Ken  Klíč k Rebece
Hancock Penny  Myslela jsem, že tě znám
Horn Mike  Dotknout se nebes
Chua Amy   Bojová píseň tygří matky, aneb, 
   Jak jsem své dě   učila vítězit
Jindra Jaromír  Jed pro kralevice
Liu Cixin   Problém tří těles
Monroe J.S.  Nepamatuji si své jméno
Penalva Nuria  Přírodní lékárna
Růžičková Marie  Učíme se českou znakovou řeč
Simons Paullina  Měděný jezdec
Strnadová Anna  Maxi žhář
Vašíček Arnošt  České tajemno
Whelan Julia  Můj oxfordský rok  

Knihy pro mládež:
Dahl Roald  Karlík a velký skleněný výtah
Lewis Gill   Špekáčkova psí akademie. 
   Maxík a záchrana ve vlnách
Řeháčková Věra  Darja a Matyáš ve sněhové pas  

Moje Pacifi cká hřebenovka
V úterý 5. listopadu 2019 proběhne dopolední beseda s novoměstskou ro-
dačkou Monikou Benešovou, která zdolala jednu z nejtěžších pěších tras na 
světě – Pacifi ckou hřebenovku, vedoucí od jihu na sever USA. Setkání se 
uskuteční ve spolupráci s Klubem seniorů – učitelů.

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 590 376
Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz    

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme již čtrnácté pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně zveřejňujeme prá-
ce z loňského ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla 
téma „Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů jsme se již přesunuli ke 
„spisovatelům“ z věkové kategorie 16 - 19 let. Dnes uveřejňujeme práci 
s názvem Jak kluci našli svůj domov od šestnác  letého Karla Vařejky ze ZŠ 
TGM Bystřice nad Pernštejnem, který v soutěži obdržel 2. místo.

Práce není redakčně upravována.

Jak kluci našli svůj domov

„Tak, a jde se na věc,“ pronesl hrdě Tomáš. Vydal se směrem k vagónu vlaku, který právě 
zastavil na kolejích. Skupinka tří kluků se vydala za ním. Loudali se po štěrku rozkutále-
ném na malém plácku. Jejich velkým společníkem byl bledý měsíc, jenž se vesele houpal na 
noční obloze. 

  Hoši vstoupili do vlaku a sesedli se k sobě do prázdného kupé. Batohy si hodili pod 
sedadla a spokojeně se uvelebili. Martin se podíval na ceduli, na níž se třpytila slova: směr 
Znojmo. Poté si vzpomněl na to, kolik bylo, když prošli nástupištěm.  Koukl na hodinky, 
aby se ujistil, jestli jdou přesně. Rafi čky ukazovaly pravý čas-03:30. 

  Jakoby si až teď Martin uvědomil, kolik hodin vlastně je. V tu dobu bývá pořádně 
přikrytý peřinou ve své vyhřáté posteli. Už teď se mu stýskalo, i když si to nechtěl vůbec 
přiznat. Nechtěl před klukama vypadat jako zbabělec. Na nic takového nebyl zvyklý, mu-
sel to zkrátka překousnout. 

  Velká kola parní lokomotivy se dala do pohybu, který byl doprovázen typickým za-
pískáním. Zelené Mikádo pomalu opouštělo město, kde kluci bydleli. Jejich plán zatím 
vycházel. Každý z nich byl na to patřičně hrdý. Jakému chlapci se kdy poštěstí, aby tajně 
utekl z domova? Rozhodli se tak jedno nudné letní odpoledne u vody, zábava vázla a oni 
si museli přiznat, že je tady nebaví už vůbec nic. A najednou-slovo dalo slovo... Jejich cíl byl 
jasný. Z Česka, kde chcípl pes, do Rakouska. 

---
  ‚To bude jenom krátkodobý stav,‘ pomyslel si, i když si tím nebyl jistý. Zbylí členové 

party pomalu padali do říše snů, a i když by se Martin rád svěřil, nechtěl je teď rušit. Za-
díval se z okna někam daleko, a jeho výraz byl tak prazvláštní-bylo v něm nějaké hluboké 
jádro, do kterého by se mohl podívat snad jen ten nejlepší psycholog. Nedalo se pochybovat, 
klučina nad něčím nepřemítal. 

  Vlak už jel bez zastavení po dlouhou dobu, která zřejmě stačila ospalým hochům ke 
zdřímnutí, protože se začali náhle jeden po druhém probouzet. Nejprve otevřel oči Tomáš, 
který když uviděl svého kamaráda zavěšeného pohledem někde v dálkách, jako by mu četl 
myšlenky. Podíval se taky ven a najednou si uvědomil svou chybu. I ve snu, jenž se mu 
právě zdál, mu cosi řeklo, že dělá nesprávnou věc.  ‚Vždyť je tady tak krásně,‘ uvědomil si 
konečně. Podíval se na kamarády. Vypadalo to, že jsou na tom stejně. Zírali tam ven-do 
té nádherné scenérie. Pak se Adam s Alešem koukli na Tomáše. Trojice souhlasně přikývla. 
„Jedeme domů, kluci,“ řekl Tomáš coby vedoucí party. Jak to zasněný Martin uslyšel, odtrhl 
pohled a rozzářil se na kamarády. Byl pro všemi deseti. 

---
  Když konečně dorazil vlak do Pardubic-jejich rodného města, rázem pookřáli, rychle 

nastoupili, jen aby už byli konečně doma.  Cestou zpátky toho moc nenapovídali. 
  ‚Člověk je prazvláštní tvor, kterého vlastně řídí jakási intuice, instinkty a cosi hluboko 

uvnitř. Jednou si něco usmyslí a pak ho napadne zase jiná věc, a ta směle zvítězí nad tou 
první, jež už leží někde v místě, kde má mozek koš na hloupé nápady, staré zážitky a 
přebytečné informace. Jak se říká: Člověk míní, život mění. A to je vlastně dobře. Tak to má 
být,‘ přemýšlel v tu chvíli Adam.

  V tu samou dobu i ostatní kluci dumali nad tím, jak se vlastně hloupě zachovali. 
Každý by teď ten odvážný nápad na místě zavrhl, i když si to nikdo netroufl  říct nahlas.

Pokračování textu naleznete na: www.regionbystricko.cz

Karle, děkujeme Ti za nádhernou literární práci. Ať se i ty stále rád vracíš 
domů jako hrdinové Tvého příběhu.

Mikroregion Bystřicko

VYUŽITÉ DOTACE PRO TIC
Z dotačního programu Kraje Vysočina TURISTICKÁ IN-

FORMAČNÍ CENTRA 2019 projekt „Zkvalitnění turis  c-
kých služeb“ jsme využili prostředky pro zkvalitnění služeb 
i v Bystřici. Místní infocentrum pořídilo nový monitor k PC 

a nový laminovací přístroj. Dále jsme vy  skli letáky Město Bystřice (10 000 
ks), Krásy a zajímavos   na Bystřicku (10 000 ks) a Hrady a zříceniny na 
Bystřicku (3 000 ks). Další chystáme pro příš   sezónu, především Výlety 
pro pěší a cyklisty.

-HJ-
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PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ 
BYSTŘICKÉ FOTOGRAFY

Pokračujeme v seriálu, ve kterém bychom čtenáře chtěli seznámit s osob-
nostmi a tvorbou mladých fotografů z našeho města a okolí.  V posledních 
letech se zejména v nastupujících generacích stala fotografi e hitem; nové 
možnos   techniky a různé sociální sítě tento fenomén podporují. 

1.  Jak se člověk jako ty dostane k fotografování?
K fotografi i jsem se dostal hlavně díky skateboardingu, který dělám zhru-

ba 17 let. Vždycky mě bavila především video tvorba, ta mě baví vlastně  
dodnes… Postupem času, asi 9 let zpátky, jsem začal přepínat tlačítka na 
foťáku z natáčení na focení, začal jsem v tom tak nějak lítat, experimentovat 
a stal se ze mě zapálený samouk. Mezi  m jsem asi 4 roky nefo  l a teď jsem 
začal zhruba před 3 roky fo  t celkem ak  vně. 

2.  Jakou techniku používáš, jaká témata tě baví a jsi spíše pro černobí-
lou nebo barevnou fotografi i?

Používám starší model Canonu, konkrétně EOS 550D, k tomu pár oby-
čejnějších skel a jedno staré manuální USSR, které je naprosto dokonalé. 
Potom mám doma ještě lomo foťák Diana F+, starého Sokola a nedávno 
jsem od známého koupil starou Prak  ku na kinofi lm... Určitě to začnu po-
užívat… Nemám vyloženě téma, které bych preferoval,baví mě tak nějak 
všechno, ale nejvíc ze všeho mě baví příroda, potom příroda a zase příroda. 
To je kouzelné i bez fotoaparátu.  Fotografi i mám radši černobílou, ale je to 
specifi cké. Hodně záleží na situaci a na emo  vních vibracích, které by měly 
z fotografi e sálat…

3.  Máš nějaké umělecké vzory, setkáváš se s kamarády fotografy a pře-
kvapila tě Cena starosty, kterou jsi obdržel loni?

Umělecké vzory nemám, sleduji spíše tvorbu lidí, které znám, ať už se 
jedná o tvorbu fotografi e či malování obrazů nebo umění všeobecně. 
S kamarády fotografy se setkávám občas na bystřickém Fotoklubu, když v 
té dnešní uspěchanos   najdu čas, nebo jezdím na Šumavu, kde bývají srazy 
fotografů každé jaro a podzim. Jsou pořádané Vladimírem Kuncem, který je 
pro mě takový bůh fotografi e; myslím z lidí, co znám osobně…

Cena starosty mě překvapila víc než dost, stejně jako to, že jsem s  hl na-
hrát fotografi e do soutěže a dostavit se včas na předání cen. Nejvíce mě na 
tom ale překvapil snímek, který byl vybrán, protože osobně s ním nejsem 
spokojen. Vlastně neexistuje snímek z mé tvorby, se kterým bych byl osobně 
spokojen….

4.  Kdyby sis mohl vybrat, kam a co bys jel fotografovat?
Kdybych zalovil ve své mysli a trefi l ta správná čísla ve sportce, tak asi můj 

největší sen by bylo fotografovat po světe divoká zvířata; musí to být šílený 
adrenalinový zážitek. Když se zamyslím trochu reálněji, tak určitě bych rád 
jednou vyrazil do Peru se svým strýcem, který tam jezdí dost často za jedním 
šamanem. Chtěl bych tam fo  t pralesy, život a kulturu lidí, co tam žijí. Jinak 
si tak nějak sny plním, letos jsem byl 2x na Šumavě, z toho jsem jednou s 
kámošem přešel celý hřeben. Trvalo to 5 dní, ušli jsme 107 km a překonali  

Lukáš ALT
28 let, pracuje jako OSVČ

tak v těžkých chvílích sami sebe... Na březen mám zabukovanou letenku na 
Island, na který jsem strašně zvědavý. Jinak miluji Bystřici a její okolí, je to tu 
báječné a krásné…

Divadlo

V odhalení

Drama u Pivonic
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KONCERTNÍ SEZONA SMYČCOVÉHO ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO
S novým školním rokem začíná i 

koncertní sezona našeho smyčcové-
ho orchestru, který hraje při ZUŠ Bys-
třice již od roku 2001. Co nás a hlavně 
vás, milí posluchači, v nejbližších mě-
sících čeká? Pro mnohé je listopad 
nevlídným a uplakaným měsícem. 
Abychom jej trochu  rozzářili, spojili 
jsme opět síly s folkovou legendou 
NEZMAŘI a Vy se můžete těšit na 
koncert v neděli 10. 11. v 18.00 v KD. 
Předprodej vstupenek byl zahájen 
29. 9. v KD.

Vánoční doba je díky všeobec-
né pospolitos   nakloněna dobrým 
skutkům. A jeden takový koncertní 
připravuje i orchestr. Bude jím další 
z řady projektů Balady a romance, 
tentokrát s pod  tulem „ROCK for 
PORTIMO“. Všichni účinkující hrají 
opět bez nároku na odměnu a výtě-
žek podpoří PORTIMO, o.p.s. v No-
vém Městě n. M. www.por  mo.cz. 
Pokud se chcete připojit k nám, užít 
si večer plný dobré muziky a pomo-
ci dobré věci, přijďte v neděli 8. 12. 
v 18.00 do KD v Novém Městě n. M. 
Předprodej vstupenek od 29. 10. v IC 
NMnM a TIC Bystřice. No a do Vánoc 
už je jen malý kousek. Společně s Ko-
morním sborem Alter ego zveme na 
Adventní koncert do evangelického 
kostela v Rovečném v neděli 15. 12. 
v 16.00.

Společně se potkáme i na tra-
dičním Vánočním koncertu ZUŠ 26. 
prosince v 18.00 v kostele sv. Vav-

řince. Dobu vánoční zakončíme Tří-
královými koncerty – 11. 1. v kostele 
Nejsvětější trojice ve Zbyslavi a 12. 1. 

v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě 
n. M. Děkujeme všem podporovate-
lům a těšíme se na setkávání s vámi. 

Lenka Macháčková – dirigent

Výročí 10 let taneční skupiny Dance Style Bystřice n. P.
Dne 14. září 2019 se od 15:30 ho-

din začal areál VOŠ a SOŠ v Bystřici 
nad Pernštejnem plnit lidmi. Sešlo 
se tu cca 250 lidí, kteří s námi přišli 
oslavit 10. narozeniny taneční sku-
piny Dance Style. Naši hosté mohli 
vidět bohatý program plný nejen 
tance a hudby, ale také si s námi 
mohli zasoutěžit, protože i to je ná-
plní naší taneční sezóny. Soutěžili 
jsme ve 3 věkových kategoriích o 
celkového vítěze SKOKANA ROKU, 
kterého jsme určili podle výsledků 
soutěží skoku do dálky a skákání 

v pytli. Pro naše hosty bylo v areá-
lu zajištěno i drobné občerstvení.
Na tanečním parketě se vystřídali 
všichni naši tanečníci. Od našich 
nejmenších předškoláků a dě  , kteří 
v letošní sezóně navš  vili 3 města, 
ve kterých úspěšně bojovali o oce-
nění, až po naše “ostřílená“ děvča-
ta z kategorie Juniorů, a kategorie 
Hlavních, která procestovala Českou 
republiku a stála několikrát na „bed-
ně“. Na závěr našeho programu jste 
mohli zhlédnout historicky první 
pokus, který se podle nás opravdu 

vyvedl. Vystoupení maminek s ná-
zvem AFRIKA, aby si i ony vyzkou-
šely, jaké to je tančit před publikem. 
Během odpoledne byl každý člen 
skupiny Dance Style obdarován 
drobným dárkem ve formě ba-
tůžku a trička. Celé odpoledne 
jsme si všichni parádně užili, a to 
hlavně díky všem zúčastněným.
Proto bych chtěla ještě jednou po-
děkovat členům, ale i kamarádům, 
kteří pomohli celou akci připra-
vit, vyzdobit prostor, a za to, že tu 
s námi jsou. Rodičům za to že své 

dě   povzbuzují a podporují. Také 
bych chtěla poděkovat příznivcům, 
kteří se na naši akci přišli podí-
vat a všem sponzorům, kteří jsou 
s námi už dlouho a podporují nás 
v tom, co děláme. Velké DÍKY 😊
A pokud máte rádi hudbu a tanec, 
můžete se k nám přidat. Novým 
zájemcům se budeme věnovat kaž-
dý pátek, tančíme celé odpoledne 
v tělocvičně VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 
Rádi Vás uvítáme.

Za Dance Style Bystřice n. P.
Petra Nováková ml.     
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Miroslav Špaček odchází do důchodu

takhle přijel, ale nemohl vystoupit, 
protože došlo k závalu horníků a byl 
vyhlášen státní smutek. Také Václav 
Neckář nemohl zazpívat, i když jej vy-
hlíželo 450 natěšených posluchačů. 
Cestou se mu vybouralo auto s tech-
nikou a bez ní se hrát nedalo. Ale i tak 
u nás mnohokrát koncertoval, celkem 
osmkrát.
Na odbor kultury jste nastoupil v roce 
1984 a vzápě   se znovu odstraňovaly 
Masarykovy sochy. Jak to probíhalo?

Tehdy zrovna došlo ke změně ve 
vedení OV KSČ a lpěl na tom tehdejší 
náměstek pro kulturu. Busty skončily 
v depozitu Horácké galerie, z velkých 
soch to odnesly ty z Bystřice, Křižano-
va a Nového Veselí. Ta bystřická pak 
stála celou dobu na dvoře galerie na 
provizorním soklu. Zbývající dvě skon-
čily v Horáckém muzeu.
Stále hrajete basketbal a se svý-
mi spoluhráči máte neuvěřitelnou 
střeleckou bilanci. Tak nestřílejí ani 
nejlepší borci v Americe. Čím je pře-
vyšujete?

Především  m, že jsme špičkoví 
hráči a potom extrémními trénin-
kovými dávkami, které málokdo vy-
drží. Teď vážně - hrajeme v tzv. malé 
tělocvičně 3 na 3 celkem 70 minut 
s malými přestávkami. Za ty roky to 
„máme v ruce“. Zůstal jsem již jediný 
hrající zakládající člen oddílu v roce 
1974. Zápisky máme od roku 1979 a 
ty pečlivě psané od roku 1984. Ode-

KVŮLI MORAVANCE CHODILY STÍŽNOSTI

Miroslav Špaček se narodil 6. 4. 
1948 v Bystřici n. P. a sedmdesátku 
by mu nikdo nehádal! Většinu života 
organizoval kulturu, bystřický kulturní 
dům si bez něj snad ani nedovedeme 
představit. 

Vystudoval SVVŠ a hned po vojně 
nastoupil v roce 1971 v Městské osvě-
tové besedě v Bystřici. Pořádal tehdy 
kulturní pořady v sokolovně. S Janem 
Pixou, skupinou Olympik, ale též 
koncerty vážné hudby a přednášky. 
V letech 1980–1984 byl v rodiš   ředi-
telem kulturního domu, poté šéfoval 
odboru kultury ve Žďáře (1984–1991). 
Pak podnikal v Brně a od roku 1994 
pracoval na ředitelství pojišťovny Mo-
ravskoslezská koopera  va jako ředitel 
obchodu. Při práci vystudoval obor Te-
orie kultury na FF v Olomouci (1984). 
V roce 2002 se vrá  l do bystřického 
kulturního domu, deset let zde šéfoval 
a v roce 2012 předal taktovku Věře 
Hanákové. Nadále však organizačně 
pomáhal, a tak se jeho čas strávený 
prací pro bystřickou kulturu vyšplhal 
na rovných 30 let.

Nyní při odchodu do důchodu si na-
šel čas na krátké bilancování.
Zajišťoval jste spoustu kulturních po-
řadů. Na který nejraději vzpomínáte?

Na jeden z úplně prvních, kdy při-
jel Viktor Sodoma, Petr Rezek, Franta 
Ringo Čech a jeho skupina. To byla 
sokolovna doslova nabitá. Také na 
Moravanku, která tu hrála dvakrát 
denně, pokaždé se v sále  snilo 400 
lidí a ještě chodily s  žnos  , že se na 
lidi nedostalo. Tak jsme museli domlu-
vit další dvě vystoupení. Vystoupila u 
nás i polská hvězda Maryla Rodowicz 
a také východoněmecká skupina KRE-
IS. S představením Hřbitov slonů přije-
lo hvězdné obsazení – J. Brejchová, J. 
Jirásková, P. Filipovská, J. Tvrzníková. 
Jako „Venkované na městečku“ vysta-
vovali Tomáš, Karel a Boženka Rossí, J. 
Štourač, J. Plieš  k, V. Kokolia, L. Soro-
káč a další.
Co se naopak nepovedlo?

Asi před dese   lety jsme museli 
zrušit koncert skupiny READY KIRKEN 
s Michalem Hrůzou. V předprodeji se 
udalo nějakých 20 vstupenek. Někdy 
zase přijeli s divadlem známí pražš   
herci, ale přesto přišlo sotva 90 divá-
ků.
S jakými oblíbenými umělci jste se při 
své práci potkal?

S mnohými, třeba Vladimír Menšík 
u nás vystupoval několikrát. Zdravot-
ně nebyl v pořádku, lékaři jej vždy při-
pravili jen na to představení. Jednou 

hrál jsem celkem 654 zápasů, z toho 
se u 532  zapisovaly body, takže prů-
měr mám  31,9.  25. září jsme zahájili 
46. sezónu. 
Máte čas ještě na jiné koníčky?

Vždy jsem rád recitoval, kdysi jsem 
vyhrál i armádní soutěž. V Bystřici 
jsme měli recitační skupinu Dipól a 
patřili jsme k nejlepším v kraji. Byli tam 
se mnou Václav Bělík, Míla Kolář, Jarda 
Němec, Jarka Kořistová, Květa Vinkle-
rová, Alena Tulisová, Marcela Uhlířo-
vá… Recitovali jsme také na svatbách 
i pohřbech. Ale hráli jsme i estrády, ze 
Semaforu jsme převzali pásma Vo Co 
De či Jonáš a  ngltangl.
Co by podle Vás potřebovala bystřic-
ká kultura?

Především koncepčně opravit celý 
kulturní dům. Na rozdíl od Žďáru, 
Nového Města, Meziříčí či Bíteše se 
to to tady jen fl ikuje. V Kuřimi se teď 
otevřel kulturní dům opravený za 100 
milionů. Ani vnitřek kulturáku se u 
nás neudělal zrovna šťastně. Chybí tu 
i větší vztah ke kultuře, ani divadelní 
soubor tu nemáme. 
Čeho si chcete užívat v důchodu?

Budu se věnovat zahrádce a pak 
chci hodně číst. A také se těším na 
kolo, více basketbalu a dobré víno 
včetně ochutnávek v kulturním domě.

Tak ještě mnoho hezkých stránek a 
zážitků! Díky za vše, co jste pro bys-
třickou kulturu vykonal!

Hynek Jurman
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Počasí nám nepřálo

V sobotu 14. září se uskutečnil 
již šestý ročník sportovního dne s 
názvem Hry bez hranic. Sportovní 
odpoledne se odehrálo ve Strážku 
na fotbalovém hřiš  . Soutěže se 
zúčastnilo nakonec 9 obcí (Bystřice 
n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Horní 
Rožínka, Rozsochy, Rožná, Strážek, 
Velké Janovice a Vír). Všechny týmy 
soutěžily v 9 hrách z toho osm her 
bylo pod patronátem jednotlivých 
obcí. Soutěžící si v rámci her mohli 
ověřit svoji fyzickou zdatnost, týmo-
vou spolupráci i zručnost. Poslední 
hra, připravena Mikroregionem Bys-
třicko, prověřila týmovou spolupráci 
hráčů, kteří z jednotlivých písmenek 
tvořili nápis „HRY BEZ HRANIC STRÁ-
ŽEK 2019“.

Vše začalo v 13:30 hod. slavnost-
ním nástupem a představením všech 

týmů. O přivítání a následné komen-
tování celého odpoledne se posta-
rali: Libor Pokorný, Mar  n Horák a 
částečně i pan starosta Vlas  mil Tva-
růžek z pořádajícího městysu Strážek. 
Po slavnostním zahájení vypuklo již 
samotné soutěžení. Všichni soutěžící 
šli do každé hry s velkým nasazením. 
Počasí nám tento rok vyšlo na jednič-
ku, takže nic nebránilo tomu, dát do 
výkonů maximum. 

V závěru sportovního dne nastala 
dlouho očekávaná chvíle, vyhlašová-
ní výsledků. Pro každý tým byly při-
praveny věcné ceny a pro týmy, které 
se umís  ly na stupních nejvyšších, 
byly kromě těchto darů připraveny i 
medaile, šampaňské, dárkové balení 
pivních speciálů a dorty. Vítěz také 
získal putovní pohár.

V letošním roce obhájil, již potře-

 , své vítězství tým z Dolní Rožínky 
s celkovým ziskem 66 bodů, druhé 
místo získala obec Dalečín, na místě 
tře  m skončila Rožná. Všem vítězům 
ještě jednou gratulujeme a ostatním 
týmům děkujeme nejenom za účast, 
ale i za příjemnou atmosféru, která 
provázela celý tento den.

Výsledková lis  na:
1. místo: Dolní Rožínka (66 bodů)
2. místo: Dalečín (62 bodů)
3. místo: Rožná (60 bodů)
4. místo: Horní Rožínka (56 bodů)
5. místo: Strážek (50 bodů)
6. místo: Vír (48 bodů)
7. místo: Bystřice n. P. (44 bodů)
8. místo: Velké Janovice (38 bodů)
9. místo: Rozsochy (33 bodů)

Díky této akci jsme dosáhli pro-
pojení představitelů místních obcí, 
kteří v podobě soutěžících zdolávali 
mnohdy nelehké soutěžní disciplíny. 
Letošní Hry bez hranic podpořila pře-
devším společnost ŽDAS, a.s., Město 
Bystřice nad Pernštejnem, organi-
zace MAS Zubří země o.p.s., které 
na tuto akci poskytly věcné ceny a 
pomohly nám také i s organizací celé-
ho sportovního dne. Velké díky patří 
pořadatelskému městysu Strážek za 
spolupráci při přípravě celé akce.

Povedené fotky a videa z akce 
nám, prosím, posílejte na info@
regionbystricko.cz. Vámi zaslané fo-
tografi e a videa budou zveřejněny 
na www.regionbystricko.cz nebo na 
facebookových stránkách Mikrore-
gionu.

Mikroregion Bystřicko

HRY BEZ HRANIC 2019

STRÁŽEK 14. 9. 2019

tentokrát se meteorologové nespletli. 
Jak předpovídali, tak bylo. Zima, vítr a 
k tomu ještě déšť. Přesto všechno se 
v sobotu sešlo 6 soutěžních družstev 
a celý turnaj odehráli. Mokří, špinaví 
a taky docela zmrzlí si ale podle zú-
častněných hráčů celý den stejně užili. 
Nakonec jim ta zima snad ani nevadi-
la. Neděle už po dopoledním deš  ku 
byla o poznání lepší, tak i parta cyklis-
tů a koloběžkářů mohla vyrazit vstříc 
Předklášteří. Zastoupeny byly všech-
ny věkové kategorie od školky až po 

zdatné důchodce. Na výlet se vydal i 
jeden rodák z Předklášteří, tak jsme to 
všechno měli i s komentářem a vzpo-
mínkami na dobu už minulou. Cesta 
proběhla bez problémů, takže těch 
bezmála 50 kilometrů tam a zpět ani 
nebolelo. Ti nejmenší výletníci nazpá-
tek zvolili cestu vlakem, ale to přece 
nevadí, i tak to zvládli na výbornou. 
Ještě lépe řečeno: Všichni, kteří ten 
víkend sportovali, to zvládli na „výbor-
nou“. 

Za všechny sportovce Veselý Jiří

Na víkend 7. - 8. září jsme si ve Věž-
né někdy začátkem prázdnin napláno-
vali dvě sportovní akce. Sportovní klub 
v sobotu naplánoval nohejbalový tur-

naj a na neděli byl v plánu „Cyklovýlet 
do Předklášteří“. S blížícím se termí-
nem všichni bedlivě sledovali předpo-
věď počasí. Ne pokaždé to vyjde, ale 
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Topná sezóna v plném proudu

Jako již tradičně, se v první polo-
vině září vydávají senioři z Rožné na 
výlet za krásami a památkami naší 
země. Letos jsme zvolili dvě místa za-
psaná na Seznamu světového kultur-
ního a přírodního bohatství UNESCO, 
Třebíč a Telč.

Začali jsme procházkou po židov-
ském hřbitově v Třebíči a i když jsme 
nenašli nejstarší hrob z roku 1625, 
návštěva tohoto místa v nás zane-
chala hluboký dojem. Ten se ještě 
zvýšil v monumentální stavbě bene-
dik  nského kláštera Bazilice sv. Pro-
kopa, kde na nás doslova dýchlo více 
než 800 let naší historie. Následně 

Za památkami UNESCO 

jsme si prošli židovskou čtvrť a v Zad-
ní synagoze si vyslechli přednášku 
o velice těžkém a pohnutém životě 
zdejších obyvatel. Návštěvu Třebíče 
jsme ukončili obědem a pak se již 
přesunuli do Telče. 

Krásná renesanční výzdoba zámku 
i náměs   Zachariáše z Hradce vytváří 
jeden harmonický celek, kde se musí 
snad každému líbit. Proto se není co 
divit, že jsme naše letošní putování 
ukončili posezením na zahrádkách 
místních kaváren a cukráren, aby-
chom si krásu a klid tohoto městečka 
co nejdéle uchovali v pamě  . 

Libor Pokorný 

S příchodem podzimního počasí 
nám začala topná sezóna. Všichni 
provozovatelé spalinových cest by se 
měli snažit o to, aby se nedostali do 
smutné sta  s  ky požárů. Kromě tech-
nických závad na nich má velký podíl i 
lidská neopatrnost či neznalost. Pokud 
jste si ještě nenechali vyčis  t komín a 
zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší 
čas to udělat.

Lidé bohužel mnohdy zapomínají i 
na preven  vní čištění komínů anebo 
přejdou z plynového či elektrického 
vytápění opět na topení pevnými 
látkami (dřevo, uhlí), aniž by k tomu 
přizpůsobili komín. Nedostatečná 
údržba se pak podepisuje i na technic-
kých závadách komínů, kouřovodů a 
topidel, které způsobují požáry.

Mezi nejčastější příčiny vzniku těch-
to požárů patří např. vznícení sazí, 
špatná manipulace se žhavým pope-
lem nebo umístění hořlavých látek v 
blízkos   kotlů.

Čištění, kontrola a revize spalinové 
cesty jsou stanoveny novou vyhláš-
kou č.34/2016Sb. o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty, která nabyla 
účinnos   29. ledna 2016. Kontrolu 
spalinových cest provádí oprávněná 
osoba, která je držitelem živnosten-
ského oprávnění v oboru kominictví, 
anebo oprávněná osoba, která je dr-
žitelem osvědčení revizního technika 
spalinových cest.

Čištění spalinové cesty spotřebiče s 

výkonem do 50kw je nutno provádět:
• pro pevná paliva 3x ročně
• pro kapalná paliva 2x ročně
• pro plynná paliva1x ročně

Kontrola spalinové cesty se provádí 
1x ročně.

V případě požáru sazí v komíně 
urychleně odstraňte veškerý hořlavý 
materiál z blízkos   komínového těle-
sa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 
112. Požár sazí v komíně nikdy nehas-
te vodou, neboť by mohlo dojít k jeho 
popraskání nebo dokonce k výbuchu. 
Do příjezdu hasičů se můžete pokusit 
zkro  t plameny pomocí vhazování 
písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína. 

A nakonec je třeba si uvědomit, že 
hasiči mohou za špatně vyčištěný ko-
mín nebo jiné porušení zásad bezpeč-
ného provozu topidel a komínů udělit 
i dese   sícové pokuty. 

Preven  sta SDH Písečné, P. T.

VEŘEJNÉ PLÁNOVÁNÍ 
MIKROREGIONÁLNÍCH AKCÍ
Na začátku října se v Bystřici nad 

Pernštejnem v zasedací místnos   
MěÚ konalo již 4. veřejné setkání 
zástupců Mikroregionu Bystřicko a 
neformální skupiny MA21, kteří v 
našem regionu prosazují zájmy Míst-
ní agendy 21 a Kraje Vysočina, se 
zástupci široké veřejnos  . Společně 
zde ke „kulatému stolu“ zasedli před-
stavitelé obcí, neziskových organizací, 
podnikatelů, občanů a různých zá-
jmových spolků působících v našem 
regionu. 

Cílem tohoto setkání bylo společ-
né vyhodnocení výsledků letošních 
akcí, diskuze nad jejich průběhem, 
zhodnocení jejich přínosu pro místní 
region a také projednání návrhů na 
změny pro rok 2020. Jednání se tý-
kalo zejména již tradičních akcí, jako 
jsou bezesporu Putovní letní kino, 

Hry bez hranic, Bystřicko čte dětem 
a Dětská umělecká soutěž 2020, ale 
také akcí novějších, které se poma-
lu stávají tradičními, což je zejména 
soutěž o Nejkrásnější vánoční strom 
Bystřicka. Ta bude letos vyhlášena již 
počtvrté, cena pro vítěze je vyrobe-
na (ručně malovaná vánoční baňka) 
a čeká na své předání. Stejně jako v 
letech minulých jsme na setkání zís-
kali cenné podněty, shodli jsme se na 
některých změnách pravidel, vymýš-
leli jsme akce nové a hlavně jsme se 
dobře bavili. Již nyní se těšíme, až se 
u kulatého stolu sejdeme zase za rok.

Tato akce proběhla pod záš  tou 
Kraje Vysočina a MA21.

Zápis z tohoto setkání naleznete 
na našich webových stránkách v sek-
ci Projekty a akce/Místní agenda 21.  
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TALENT MAREK TOTUŠEK
Šermuje jako d´Artagnan

Oddíl šermu informuje

Sedím na infocentru a v duchu 
jsem už v Chorvatsku, kam večer 
odjíždím. Otevřenými dveřmi sly-
ším blížící se ťukání o dlažbu. Určitě 
John Silver! Ano, kráčí sem jednono-
hý pirát a ťuká dřevěným pahýlem. 
Ale ne, to vchází d´Artagnan, skvělý 
šermíř! A opírá se o červené fran-
couzské hole! Brzy zvolá: „Jeden za 
všechny, všichni za jednoho!“ Ten 
sympa  cký mladý muž se jmenuje 
Marek Totušek a mezi kadety už vy-
prášil celý šermířský svět. 

Marek Totušek se narodil 6. 8. 
2002 v Brně, ale od malička vyrůstá 
v Jimramovských Pavlovicích. Všech-
no to začalo jako v pohádce. Odma-
lička, ještě než nastoupil na základní 
školu do Jimramova, miloval ry  ře 
a jejich svět soubojů, válek, dobro-
družných výprav. Musel mít meč, na 
hlavě nosil helmu a nejoblíbeněj-
ším oděvem mu byl ry  řský plášť. 
S meči dokonce i spal! Skoro každé 
dítě pro něco podobného zahořelo, 
ale málokteré vytrvalo…

Markovi rodiče by pro chlapečka 
udělali cokoliv, a tak není divu, že za-

reagovali na inzerát bystřického šer-
mířského oddílu. Pánové Kurfürst a 
Bukáček sháněli malé šermíře, Mar-
kovi bylo nějakých pět let, možná 
jenom čtyři, ale nadšeně na nabídku 
kývl. Nakoukl do světa, v němž po 
koberci poskakují s metrovými meči 
dva šermíři na jakýchsi lankách a na 
hlavě mají včelařské kukly. Tedy na 
první laický pohled. Markovi se to 
zalíbilo a třikrát týdně dojížděl do 
Bystřice. Šermoval, trénoval, byl ve 
svém živlu. Malý ry  ř s fl eretem. 
Jenže pořád nic nevyhrál! Prohrával 
v jednom kuse, byl z toho nešťastný!

A pak konečně první úspěch! 
V Bystřici měli soustředění šermíři 
z celé republiky a Marek se probo-
joval mezi nejlepších osm. Hrdě si 
šel pro diplom, ale místo něj dostal 
pexeso a sadu šroubováků. Nemohl 
se ubránit, slzy se mu draly do očí, 
první úspěch oplakal. Tolik chtěl di-
plom! Ale už byl na té správné cestě. 
Jen byla zavedena kategorie minižá-
ků, vyhrál Marek Totušek první sku-
tečný pohár! V té nejmenší kategorii 
nedal nikomu šanci a do postele si 
bral pohár!

Posouval se stále výš. Z minižáků 
do mladších, a pak starších žáků, do 
kadetů a nakonec do juniorů. Ve stu-
diu povýšil na bystřické gymnázium, 
ale od 2. ročníku přešel kvůli trénin-
kovým možnostem do Prahy. Trénu-
je tam v USK Praha, ale závodí stále 
za Bystřici. A každý měsíc cestuje do 

Londýna, kde jej společně s Alexan-
drem Choupenitchem zdokonaluje 
trenér Z. Wojcziechowski. Už se ne-
může v Jimramovských Pavlovicích 
povalovat v posteli s meči a pohá-
rem. Teď se nezastaví, musí kmitat, 
cílů před sebou vidí mnoho. Rodiče 
jsou na něj hrdí, všemožně jej pod-
porují, ale vidí se stále méně…

Studovat by chtěl jednou buď 
v Americe, kde lze získat dobrá s  -
pendia, nebo v Londýně, tam už má 
jisté zázemí. Mezi juniory se chce 
vyšvihnout hodně vysoko, šermuje 
už se seniory, což je trochu zavádě-
jící označení pro muže v nejlepším 
věku. Sní o olympiádě, zřejmě o té 
v roce 2024. S fl eretem už navš  vil 
Tokio, Kuala Lumpur a málem ce-
lou Evropu. Soči, kde byl evropský 
šampionát, Kodaň, Paříž, Londýn, 
Řím, kde trénoval i s olympijským ví-
tězem. Do Švédska jezdí pravidelně 
vždy o Vánocích. 

Jenom letos byl na MS seniorů 
v Budapeš   (o pouhé 2 body ne-
postoupil do fi nále), 15 dní strávil 
v Malajsii, navš  vil Dánsko a až ke 
konci srpna trávil první týden prázd-
nin konečně doma. No doma, sa-
mozřejmě nechyběl na bystřickém 
soustředění, kde si při basketbalu 
vymknul kotník, a proto přišel za 
mnou o holích. Šerm je mu sou-
časně největším koníčkem, na jiné 
nemá mnoho času. Ale rád se sejde 
s kamarády, nepohrdne muzikou, 

fi lmem, v poslední době i dobrou 
knížkou. 

Oplakané neúspěchy jsou už 
dávno zapomenuty, Marek Totušek 
má na kontě pěkná umístění. Mezi 
kadety vyhrál v Manchestru evrop-
ský pohár s celosvětovou účas   ECC 
2019, byl nejlepším ze 180 účastní-
ků. V Evropském poháru do 23 let 
byl letos v Brně tře  . Na Mistrov-
ství Evropy 2018 skončil mezi ka-
dety šestý. Ale vyhrál mezinárodní 
turnaj kadetů v Záhřebu 2018. A 
v září 2019, v době korektury tohoto 
článku, skončil Marek tře   v Bra  -
slavě na turnaji Satelit, což je druh 
světového poháru pro seniory. Byl 
tam tře   z devadesátky výborných 
šermířů z celého světa!

Mistrovské  tuly doma ani ne-
spočítá, je jich jistě přes 10! Letos 
společně s Jiřím a Janem Kurfürs-
tovými vyhrál MR seniorů v druž-
stvech, náhradníkem byl Robert 
König. Navázali tak na tradici rodiny 
Kurfürstovy z roku 2014. 

Sportovní šerm vyžaduje fyzické 
i psychické předpoklady. Marek To-
tušek je má a může už klidně spát. 
Jeho pohádka bude mít určitě šťast-
ný konec. Ale právě proto v přípra-
vě nepolevuje, na planši chce ještě 
mnohé dokázat. Výzvou je třeba 
Mistrovství světa v Salt Lake City. A 
pak ta olympiáda. A další šermířské 
turnaje. Studium. A vůbec celý život, 
který vábí nádhernými barvami, ale 
který tak rychle u  ká…

Hynek Jurman

 Marek Totušek při přebírání ceny 
za 3. místo z Bra  slavy Soustředění v Bystřici

Přes prázdníny měl oddíl šermu 
volno. Pouze Marek Totušek neza-
hálel apracoval na světové úrovni:
17. 7. 2019 MS Seniorů Budapešť  
Marek Totušek 78.
Soustředění šermířů se konalo od 
17-24. 8. 2019 v Areálu sportu a kul-
tury v Bystřici n. P. Účast byla opět 
vysoká 115 dě   a trenérů z České 
republiky, Slovenska a Polska. Na zá-
věr proběhly Přebory ČOS, kde jsme 
vybojovali 3  tuly přeborník ČOS 
- Kateřina Illeková, Vojtěch Holemý 

Oddíl šermu je připraven při-
jmout nové zájemce o tento krásný 
sport.

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

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

Vlas  mil Kurfürst

a Petra Kozlová. Ceny dodala fi rma 
Wera Werk s. r. o – děkujeme.
7. 9. 2019 ST Amsterdam   Marek 
Totušek 23.
14. 9. 2019 Memoriál Ferdinanda 
de Mar  nengo – Bra  slava U 23   
Marek Totušek 3. a Isabela Sedláko-
vá 30.
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Junioři na Mistrovství Čech
Poslední prázdninový týden se ko-

nalo hokejové soustředění mladších 
zubříků na Zimním stadioně v Bystři-
ci nad Pernštejnem. Od pondělí do 
pátku poc  vě trénovali na ledě, ale 
i mimo něj. Každý den byl zahájen 
výtečným obědem, který připravila 
restaurace Club a poskytla dětem 
perfektní stravovací zázemí, za což 
bychom chtěli moc poděkovat maji-
teli restaurace Petru Chalupovi.    

Po obědě se zubříci přemís  li na 
zimní stadion. Zde probíhal suchý 
trénink zaměřený na zvýšení fyzické 
kondice. V něm byly zahrnuty pro-
tahovací cvičení, běhy, skoky přes 
švihadlo a jiné ak  vity prováděné 
formou hry.

Na ledě dě   trávily čas dvakrát 
denně. Zdokonalovaly techniku brus-

HOKEJOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
MLADŠÍCH ZUBŘÍKŮ

lení, přihrávek a posilovaly týmovou 
spolupráci. Po celou dobu soustředě-
ní se našim dětem poc  vě věnoval 
trenér mladších žáků Lukáš Novák, 
kterému asistoval trenér Petr Janda. 
Dětem celý týden věnovali svůj čas a 
předávali jim své nabyté zkušenos  , 
a neméně důležité je, že v nich pod-
porovali týmovost, férovou hru a 
probouzeli v nich radost z pohybu a 
dobrou náladu. Za všechny malé ho-
kejisty a nás rodiče bychom jim chtěli 
upřímně poděkovat.

Dětem moc přejeme, aby získané 
zkušenos   zúročily v nadcházející 
sezóně a oběma trenérům přejeme 
hodně trpělivos   na trénincích a spo-
kojenost s výkony svých svěřenců. 

Rodiče mladších žáků 
BK Zubři Bystřice n. P.

Začali jsme již trénovat  od 10. září.  Trénuje se 2x týdně na  At-
le  ckém stadionu Tomáše Dvořáka, a to v úterý a čtvrtek od 17 ho-
diny. Stále přijímáme nové zájemce , kteří  mají chuť si tento sport 
vyzkoušet. Muže - ženy  a všichni od 10 roků až do 40 si to můžete 
vyzkoušet!!!  Je to sport kde se neválíte - spadnete se soupeřem 
na zem a hned také  vstanete a jdete hrát - bojovat dále!!! Toto  je 
sport, který vás učiní odolným pro život. Najdete nové kamarády - 
spoluhráče, kteří vám pomohou jak v utkání , tak i životě !!  Tady se 
uplatní i silnější, malé i velké postavy!!!  Pokud jste nikdy nesporto-
vali, tak to teď můžete vyzkoušet. V ragby používáte jak ruce, tak i 
nohy , je to všestranný sport. Na trénink přijďte ve sportovním ob-
lečení, jinak šatny jsou k dispozici.

ŠANCE pro mladé ragbisty - pokud z vás vyroste velmi dobrý - 
výborný ragbista, je možnost se dostat do některé  mládežnické re-
prezentace a tady je úžasná šance dostat pak s  pendium do někte-
ré ragbyové velmoci - jít tam studovat a přitom i hrát, např. Francie, 
Anglie, JAR.  Takže obrovská mo  vace, chce to jen dát do toho celé 
své srdce a sebeobětování!!! Již od 20.září začalo Mistrovství světa 
v ragby v Japonsku. Bude trvat až do 3. listopadu, kdy má být fi nále. 
Takže se můžete dívat na tyto úžasné a bojovné zápasy, které probí-
hají na televizním kanále - NOVA SPORT .

Případné informace vám mohu podat na tel. 731 680 524, 
nebo  na e-mailu: mitslob@seznam.cz 

Založil jsem již ragbyové oddíly v Přelouči a před 4 roky Titány 
v Novém Městě na Moravě. Budu se na vás těšit

 Mít Jiří

RAGBY  -  RAGBY  -  RAGBY  -  RAGBY 
NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO 

V ČR VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná 

novou sezónu! Přijďte si zacvičit tra-
diční korejské bojové umění taek-
won-do! Jsme největší školou v Če-
chách i na Moravě s nejširší nabíd-
kou tréninků. Již několik let po sobě 
se nám podařilo obhájit celkové 
vítězství Mistrovství České republiky 
a patříme do nejlepšího STM v ČR.

Při tréninku klademe důraz na 
originální hodnoty bojových umě-
ní, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. Školu ve-
deme pod dozorem korejského vel-

mistra Hwang Ho Yonga, jako jediní 
v republice nově vyučujeme i další 
korejská bojová umění taekkyon, 
gumdo a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, 
jen u nás získáte zkoušky na vyšší 
pásek i výbavu (dobok, lapa, chrá-
niče) zdarma. Proto neváhejte a 
přidejte se k nám - každé pondělí a 
středu od 17:00 v ZŠ T.G. Masaryka 
města Bystřice nad Pernštejnem. 
Pro bližší informace navš  vte náš 
web na tkd.cz.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Nový oddíl

RYTÍŘI  Z  BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Bystřič   atle   na začátku září 
zvítězili ve fi nálovém kole soutěže 
družstev Kraje Vysočina v Pacově. 
V posledním závodu juniorských 
družstev nakonec těsně porazili 
družstvo Třebíče, když při rovnos   
bodů po čtyřech kolech nakonec 
rozhodoval celkový počet vítězství 
v závěrečném kole. V tom byli naši 
sportovci lepší a mohli si tak, jako je-
diný tým z kraje, zasoutěžit na Mist-
rovství Čech. 

To se konalo 15. 9. 2019 v Ko-
líně. Od samého začátku závodu 
bylo patrné, že každý získaný bod 
na této úrovni bude pro nás velkým 
úspěchem. V několika disciplínách 
jsme mohli vidět i juniorské mistry 
Evropy. Některé výkony jednotlivců 
byly skutečně obdivuhodné. Např. 
ve výšce 210 cm, ve skoku o tyči 502 

cm nebo 67 m v hodu kladivem a 60 
m v hodu diskem… Jediné naše dva 
body nakonec urval dorostenec Petr 
Smolík, když ve skoku vysokém ob-
sadil 9. místo výkonem 176 cm, což 
nás poslalo na konečné 10. místo. 
Prvních pět družstev dále postupo-
valo na Mistrovství ČR. 

I přesto jsme získali další zkuše-
nos   a nasáli atmosféru vrcholo-
vých závodů, kterou ještě umocnila 
přítomnost Zuzany Hejnové, se kte-
rou jsme si udělali společnou foto-
grafi i.  

Poděkování za příkladnou repre-
zentaci našeho oddílu patří: Petru 
Smolíkovi, Lukáši Couralovi, Micha-
elu Pečinkovi, Davidu Vavříčkovi a 
Petru Molíkovi. 

Illek
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Alzheimer poradna Vysočina
– pomoc a podpora v domácí péči 
Kdo nikdy na nic nezapomněl? Kdo nikdy nehledal klíče, peněženku nebo 

auto na parkoviš  ? To však rozhodně nemusí znamenat, že začínáte trpět 
demencí. Nejnovější studie uvádí, že až 40% lidí starších 65 let trpí zhorše-
ním pamě  . Ale pouze 1% z nich každoročně onemocní demencí. 

Určitě se tedy vypla   o svoji paměť pečovat a nepodceňovat varovné 
příznaky, které nám naše tělo vysílá. Pokud vás trápí výpadky pamě  , ob-
 žně hledáte správná slova nebo si pletete jména svých vnoučat – jsme 

tady pro vás. Už čtvrtým rokem vám nabízí své služby Alzheimer poradna 
Vysočina. Věnujeme se testování pamě  , nefarmakologickým podporám při 
ob  žích s pamě  , ale i při onemocnění demencí. Pracujeme s domácími 
pečujícími o nemocné s demencí – vysvětlujeme specifi ka chování, učíme 
komunikovat s nemocnými a pečovat nejen o ně, ale i o sebe. Nebojte se 
nás požádat o radu i při ob  žích způsobených jiným typem demence nebo i 
při po  žích s pamě   nebo komunikací po cévní mozkové příhodě. Poradíme 
i se získáním fi nanční podpory (příspěvek na péči, ošetřovné), využi  m sítě 
sociálních služeb – tedy vše, co lze využít pro zachování co nejlepší kvality 
života jak nemocného, tak pečujících, při péči v domácím prostředí. 

Dokážeme i poradit s výběrem vhodného pobytového zařízení pro situa-
ce, kdy již domácí péče není možná. Nebo když si pečující potřebuje pouze 
na čas odpočinout, případně vyřešit vlastní zdravotní ob  že. 

Pro snadnější dostupnost za vámi vyjíždíme po celém Kraji Vysočina.  Ve 
vašem regionu nás zas  hnete každé tře   úterý v měsíci v příjemném pro-
středí Domova Mitrov:

15. 10., 19. 11., 17. 12. 2019, 21. 1. 2020, 18. 2. 2020… 
Ale schůzku si můžete domluvit na kterémkoli kontaktním místě. Rádi 

vám vyjdeme vstříc. Dotazy zodpovíme i přes telefon nebo email. Osobní 
konzultace je vždy nutné domluvit telefonicky (tel. : 561 111 323 nebo 733 
629 018) nebo přes email: rypalova. m@alzheimerporadnavysocina. cz Více 
informací na www. alzheimerporadnavysocina. cz nebo na výše uvedených 
kontaktech. 

302 batůžků z Vysočiny putuje do Afriky
Oblastní charita Žďár nad Sáza-

vou se během měsíce srpna zapojila 
ve spolupráci s mezinárodní chari-
ta  vní organizací Mary's Meals do 
tzv.  Batůžkového projektu.  Ten 
spočíval ve sbírce batohů pro dě   
ze základních škol v africké Mala-
wi.  Batůžků se ve sběrných mís-
tech ve Žďáře nad Sázavou, Velkém 
Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem 
shromáždilo nádherných 302.  
Nyní všechny poputují ze sběrného 
místa v Ostrově nad Oslavou, kam je 
ve středu pracovníci Charity převezli 
do české pobočky neziskové organi-
zace Mary's Meals a poté do africké 
Malawi. 

„Jsme velmi rádi, že jsme se do Ba-
tůžkového projektu zapojili.  Batohy 
sbírali nejen dospělí.  Své batůžky nám 
nosily i malé dě  , které měly radost, že 
poslouží chudým dětem v Africe.  Ba-
tůžky neplnili pouze jednotlivci nebo 
rodiny.  Sbírky se účastnily i lokální 
subjekty jako například žďárský Tele-

fl ex nebo Kolpingova rodina v Měří-
ně, odkud batůžky hromadně přivezli 
k nám do sběrného místa.  Bylo milé 
sledovat, jak se lidé do akce zapojují a 
jak jim to samotným přináší radost,“ 
sděluje Ing.  Jana Zelená, ředitelka 
žďárské Charity. 

Naplněné batůžky sbírali po celý 
měsíc srpen pracovníci Charity v jejím 
sídle ve Žďáře nad Sázavou, v denním 
stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštej-
nem a v denním stacionáři Nesa ve 
Velkém Meziříčí. 

„Za skvělou spolupráci děkujeme 
pracovníkům Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou, kteří vydávali ne-
jen průvodní kar  čky k Batůžkovému 
projektu, ale i batohy sbírali.  Děku-
jeme také vedení Polikliniky ve Žďáře 
nad Sázavou, vedení a pracovnicím 
žďárské Knihovny M.  J.  Sychry a obě-
ma žďárským farnostem.  Za vstříc-
nost děkujeme i Informačnímu centru 
ve Velkém Meziříčí a Informačnímu 
centru v Bystřici nad Pernštejnem, kde 

ochotně poskytovali infor-
mace a vydávali průvodní 
kar  čky, a samozřejmě 
velké díky patří všem dár-
cům baťůžků,“ vzkazuje 
Ing.  Jana Zelená.  

Kontakt: Lenka Šustro-
vá, tel.  777 155 389, e-
-mail: lenka. sustrova@
zdar. charita. cz

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám ještě jednou poděko-

vat divadelníkům z Rozsoch, kteří se 
podíleli na srpnovém vystoupení s ná-
zvem Za humny je drak. Všichni herci 
přispěli díky svému nasazení a dobré 
náladě příjemné atmosféře. Moc si je-
jich pomoci a chu   zorganizovat diva-
delní představení pro služby Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou vážíme. Vel-
mi děkujeme i široké veřejnos  , která 
se přišla poslední prázdninový pátek 
na náměs   v Bystřici n. P. pobavit a 
podpořit potřebné dobrovolným pří-

spěvkem. V kasičce veřejné sbírky bylo 
schováno nádherných 8 574 Kč, které 
poputují na podporu Domácí hospi-
cové péče a denního stacionáře Rosa. 

Děkujeme i Turis  ckému informač-
nímu centru v Bystřici n. P., které di-
vadelníkům zprostředkovalo prostor 
bystřického amfi teátru. Poděkování 
patří i bystřickým hokejistům, BK Zub-
rům, kteří zajis  li občerstvení během 
celého vystoupení. 

Tým denního stacionáře Rosa 
a Domácí hospicové péče

Den otevřených dveří v Domově 
Kamélie Bystřice nad Pernštejnem

V týdnu od 7. 10. 2019 do 11. 10. 2019 probíhá celorepublikově Týden 
sociálních služeb. Společně s mými kolegy a klienty jsme naplánovali na 
tento týden spoustu ak  vit. V pondělí si zajdeme do místní kavárničky 
na něco dobrého, v úterý půjdou klien   relaxovat do Solné jeskyně, kde 
je to moc baví. Ve středu 9. 10. bude v našem zařízení probíhat DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb přijďte k nám na návštěvu, a to od 8:00 do 
15:00. Naleznete nás na adrese Antonína Štourače 847, 848. Jste všichni 
srdečně zváni. Čtvrtek bude patřit ukázkové lekci Canisterapie pro míst-
ní mateřskou školu a odpoledne nás čeká „Sousedské posezení“, kdy si 
s vámi u kávy rádi povykládáme. Celý týden zakončíme v pátek s Úsmě-
váčky, kdy se s nimi vydáme šířit dobrou náladu. Jistě to bude pestrý 
týden a my už se na něj i na vás moc těšíme. 

Alexandra Ostrá, Sociální pracovnice/vedoucí domácnos  

VODOMIL UŽ FINIŠUJE

V říjnu už 13. ročník vědomostní 
a poznávací soutěže S Vodomilem 
Zubří zemí pod názvem Za krásou a 
poklady fi nišuje. Mnozí účastníci své 
legi  mace odevzdali, ale ostatní ještě 
mohou sbírat razítka (tři mohou na-
hradit selfi e fotografi e) a odpovídat 
na otázky. Mohou tak činit do 31. 
října 2019 a legi  mace pak odeslat 

či odevzdat do 29. listopadu 2019 
v TIC Bystřice n. P. O den později se 
bude losovat o ceny. Kromě tradičních 
(kolo, vstupenky) jsou ve hře i čerství 
pstruzi, rodinná vstupenka do jeskyní 
v Rudce, pobyt pro 2 osoby na 2 noci 
v Balonovém hotelu Radešín a mnohé 
další. Tak hodně štěs  !

Hynek Jurman
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NA JEDNÉ LODI, ZNÁME SE?
Por  mo, o.p.s. srdečně zve 

na osmý ročník benefi ce, kte-
rý se uskuteční v pátek 25. října 
2019 v novoměstském kulturním 

domě. 
Letos jsme se zaměřili na mezi-

generační vztahy. Mysleli jste si, že 
nebudete stejní jako Vaši rodiče? 
Říkáte si, že své dě   vychováte ji-
nak? Také Vám máma říkala, co 
by se mělo či nemělo? Přijďte se 
podívat na divadelní představení 
„Máma říkala, že bych neměla“ od 
Charlo  e Keatley v podání hereček 
z Komorní činohry Praha. Hra, která 
se smíchem i skřípěním zubů vyprá-
ví příběh čtyř generací jedné rodiny. 
Příběh rodičů a dě  , příběh matek a 
dcer. Ocitáme se v kruhu, ze kterého 
se těžko hledá cesta ven.

Po celý den bude možné si pro-

hlédnout v předsálí soubor fotogra-
fi í „Souznění“ od Milana Šustra, kte-
rý na svých snímcích propojuje ge-
neraci seniorů s malými dětmi. Tuto 
výstavu jsme rozšířili o video-anketu 
lidí z Nového Města na Moravě a 
okolí. Ptali jsme se, jaké to bylo, 
když byli malí, čeho si nejvíce váží na 
svých rodičích nebo prarodičích i jak 
vidí mladou generaci. Součás   be-
nefi čního program je beseda „Ostra-
žitý v každém věku“, kterou nás pro-
vede Vojtěch Bruk z projektu „Zvol si 
info“. Beseda určená školám i široké 
veřejnos   je zaměřená na rozvoj 
kri  ckého myšlení, rozpoznání fake 
news a manipulaci v mediálním svě-
tě i na sociálních sí  ch. Každý z nás 
se denně prokousává až stovkami 
mediálních sdělení a většina lidí se 
nad nimi opravdu zamýšlí jen vel-

Jezdecká stáj Mansberk v Sejřku: Národní drezurní pohár a MČR
Letní měsíce proběhly na Mansber-

ku ve znamení vrcholící jezdecké sezó-
ny řadou tréninků zvláště začínajících 
a mírně pokročilých dě   a častými vý-
jezdy na závody. Pokračoval také inten-
zivní trénink koní, nejen těch, které již 
pravidelně soutěží, ale také mladých, 
které účinkování pod jezdcem a závo-
dy teprve čekají.

Mladá naděje mansberské stáje, 
Daniela Prokešová (12 let), se během 
prázdnin a září soustředila na vrcholící 
nejdůležitější tuzemské soutěže, roz-
hodující kvalifi kační kola Národního 
drezurního poháru mládeže a jeho 
fi nále, MČR pony 2019 a Oblastní mis-
trovství Zlínského kraje.

Národní drezurní pohár dě   a 
mládeže České jezdecké federace je 
v současnos   nejnáročnějším tuzem-
ským seriálem jezdecké mládeže ČR 
věnující se olympijské disciplíně dre-
zura na pony nebo velkých koních. Ze 
všech kvalifi kačních kol po celé ČR po-
stupuje do velkého tříkolového fi nále 
pouze 10 dvojic (jezdec + kůň/pony) 
z ČR s nejvyšším procentuálním vý-
sledkem z kvalifi kací. Tento se však do 
samotného fi nále nepřenáší, a tak zde 
má všech 10 fi nalistů stejné šance. V 
tomto ohledu je NDP ještě náročnější 
soutěží než MČR včetně kvalifi kačních 
limitů. Již samotná kvalifi kace do Finá-

le NDP je tedy výrazným úspěchem. 
Danče Prokešové se v letošní sezóně 
podařilo kvalifi kovat se do Finále NDP 
s oběma svými pony, a to ve dvou ka-
tegoriích. Začátkem prázdnin, 30.6. 
se zúčastnila kvalifi kačního kola NDP 
v Moravanech u Brna, kde s pony va-
lachem Borisem obsadila 1. místo v 
drezurní úloze FEI DU B s výsledkem 
66,115% a s pony klisnou Indigou 
ve stejné soutěži krásné 5. místo v 
konkurenci velkých koní. Kvalifi kační 
výsledky v seriálu NDP si pak Danie-
la ještě vylepšila v následujícím kole 
v Plandrech u Jihlavy, kde s Borisem 
obsadila v úloze FEI DU B 2. místo a 
v úloze FEI DJ, vypsané pro kvalifi kaci 
kategorie pony Masters, vynikající 4. 
místo. Kategorie pony Masters je nej-
ob  žnější kategorií pro jezdce dezury 
na pony, svou ob  žnos   odpovídá po-
žadavkům úrovně Mistrovství Evropy 
a je určena jezdcům a pony reprezen-
tujícím ČR v zahraničí. Svou kvalifi kaci 
do Finále NDP v této kategorii Danie-
la s Borisem potvrdili v závěrečném 
kvalif. kole 8. 9. v Čísovicích u Prahy 
úspěšnou úlohou FEI PD, kde obsadili 
5. místo. Do zářijového celostátního 
Finále NDP se tak Daniele Prokešové 
podařilo kvalifi kovat v kategorii dě   
11 - 13 let s klisnou Indigou a s Boris-
em v kategorii Masters (dě   do 16 let). 

Součás   fi nále této kategorie byla ve 
tře  m kole také volná jízda na hudbu s 
povinnými prvky – FEI Freestyle Pony, 
která je nejob  žnější předváděnou 
úlohou na ME pony. Finále NDP 20. - 
22.9. v Hrdišťku u Sadské proběhlo vel-
mi úspěšně. Za výkony s Indigou plné 
souhry a elegance vystoupila Danča 
na stupně vítězů - obsadila 3. místo. 
S Borisem za svá předvedení získali 5. 
místo, kdy nejlepší výkon podali právě 
v nejob  žnější úloze Freestyle Pony 
se známkou celkem 63, 32% a 4. mís-
to, hodnoceno třemi rozhodčími, kdy 
jeden ohodno  l výkon na dokonce 
více než 67% a umělecký dojem 71%! 
Tyto výsledky jsou mo  vující a otvírají 
cestu k případným kvalifi kacím na ME 
pony v příš  ch sezónách. Oba úspěšní 
mansberš   pony jsou v majetku pana 
Bohuslava Prokeše, který svou vnučku 
v tomto krásném sportu významně 
podporuje

Během prázdnin však probíhaly dal-
ší důležité soutěže, v srpnu, 21. -26., to 
bylo MČR pony 2019 ve Zduchovicích. 
Kvalifi kační limity splnila Daniela P. 
také pro toto mistrovství s oběma po-
níky, s Indigou v kategorii drezura dě   
11 – 13 let na pony kategorie A do 135 
cm a s Borisem v kat. drezura dě   11 – 
13 let na pony kategorie B do 149 cm. 
Také zde se po stabilních výkonech ve 

dvou kolech s 
oběma umís  -
la na krásných 
místech - s 
Indigou na 6. 
místě a s Boris-
em na 7. místě 
a právem si uži-
li slavnostního 
dekorování na 
tomto vrchol-
ném podniku. 
Za úspěchy 
Daniely a obou 
pony, stojí kro-
mě domácího 
trenéra a otce 

jezdkyně Reného Prokeše a matky, 
Sylvie Prokešové v roli kouče, také prá-
ce velmi úspěšné drezurní trenérky a 
jezdkyně Emy Kopuleté.

Nejen na pony se však během léta 
za mansberskou stáj závodilo. 13. 
července se svěřenci trenéra Prokeše 
představili na drezurních a skokových 
závodech v Sobotovicích u Brna. Jan 
Brejcha a Kamila Koutná soutěžili v 
hobby drezurní úloze Z1. Kamila ob-
sadila s Crazy Amigem 6. místo a Jan 
s Learem 7. místo. Jan Brejcha také 
závodil v hobby skokových soutěžích 
a umís  l se s Amigem na krásném 5. 
místě a s Learem ještě lépe na 4. mís-
tě. V Sobotovicích také velmi úspěšně 
proběhla premiéra Daniely Prokešové 
v drezurních soutěžích na velkém koni. 
Představila se na valachovi Valmonto-
vi 9 z mansberského chovu Reného 
Prokeše, který po delší závodní pauze 
prokázal spolehlivost a vyrovnaným 
výkonem získali s Danielou v úloze Z1 
3. místo a v úloze Z2 1. místo a vítězství 
v konkurenci dospělých jezdců.

Valmont po úspěšném úvodu do-
stal další příležitost s Danielou v srpnu 
v Těšánkách v soutěžích FEI DU A a FEI 
DU B, kde získali v obou 6. místo s vý-
sledkem 64%. Skvělou formu pak po-
tvrdili hlavně 7. září ve Vyškově, kde se 
konalo oblastní mistrovství Zlínského 
kraje dě   v drezuře. Danča s Valmon-
tem vybojovali ve dvou kolech vždy 3. 
místo a  m celkově bronzovou medai-
li. K tomuto úspěchu přidala Daniela s 
Indigou druhou bronzovou medaili z 
kategorie pony.

Vamlont s Dančou tak ukázali příslib 
do příš   sezóny, budou se snažit o kva-
lifi kaci na MČR 2020. Borise pak čekají 
ještě dva reprezentační výjezdy do za-
hraničí letos v říjnu. Daniele patří velká 
gratulace za poc  vou a trpělivou práci 
a úsilí, za úspěchy a také ke splnění 
bronzového výkonnostního odznaku 
ČJF, který ji bude slavnostně udělen.

Claudia Sapanelová

mi zřídka. Bohužel, 
doba nevinných no-
vinářských kachen je 
pryč a dezinformace 
a fake news jsou sou-
čás   našeho světa. 
Nebude chybět Již 
standardně dobrá 
kafárna, hračkoviště 
či tvořivá dílna, ve 
které si vytvoříte Váš 
vlastní rodinný erb.

Těší se na Vás tým 
zaměstnanců a přá-
tel Por  mo. Výtěžek 
benefi ce podpoří 
naše sociální služby 
a programy. DĚKU-
JEME!
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INZERCE

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA

HOMEOPATIE
přírodní pomoc pro Vaše zdraví

se koná v pondělí 14.  10.  2019 v 17:00 
v budově ZŠ (speciální) Tyršova 106

Přednáší a těší se na Vás 
Mar  na Lejska Maštalířová, 

registrovaný homeopatVstupné 50 Kč. 

Kotlíková dotace - podzim 2019 
Maximální dotace: až 127. 500 Kč
Podání žádosti na kraj Vysočina: od 23. 10.  2019
Nově nabízíme kompletní vyřízení žádosti
Dodávka a montáž dotovaných zdrojů

Doporučujeme tepelná čerpadla

Další dotované 
zdroje:

- kotle na dřevo                   
- kotle na pelety
- kondenzační plynové kotle

Soškova 1550 • 592 31 Nové Město n. M.  • tel. 566 616 659•solar@solartop. cz • www. solartop. 
cz 

Více informací na: 
Portimo, o.p.s., Lenka Hrubešová – koordinátor dobrovolníků 
Drobného 301, Nové Město na Moravě 592 31, dobrovolnictvi@portimo.cz, +420 734 679 893
FB https: //www.facebook.com/portimoops, https: //www.facebook.com/dobrovolnictvi.nmnm
www.portimo.cz (v sekci dobrovolnictví) 

Zapojte se do našich 
dobrovolnických aktivit:

  Dobrovolnictví ve službách Raná péče, 
 EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  Pomoc při organizaci akcí pro veřejnost a další 
 podpůrné aktivity

  Dobrovolnický program „Kámoš“ – dlouhodo-
 bé pravidelné setkávání jednoho dobrovolníka 
 s jedním dítětem

  Projekt „Spolu do života“ – pomoc 
 dobrovolníků v rodinách s dětmi s postižením

A co z toho budete mít?

  Projdete odbornou přípravou
  Zažijete něco nového, získáte nové zkušenosti
  Můžete navázat spoustu nových kontaktů, 

 přátelství
  Obdržíte osvědčení o absolvování výcviku 

 dobrovolníků
  Obdržíte hodnocení Vaší dobrovolnické 

 činnosti s počtem odpracovaných hodin
  Můžete se účastnit setkání dobrovolníků 

 a supervizí, školení či jiných akcí pořádaných 
 pro dobrovolníky

   Je Vám více než 15 let?
   Jste ochotní věnovat část svého volného času druhým?
   Baví Vás získávat nové zkušenosti, kontakty, přátele?
   Toužíte dělat něco užitečného a smysluplného?
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

u

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, tel. : 608 065 337

PALIVOVÉ DŘEVO, i suché, tel. : 608 065 337

NABÍZÍME nebankovní půjčky, rychlé schválení, dohoda 
jistá.  Telefon nebo SMS: 737 715 441, 734 170 786

ODŠKODNĚNÍ za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 
100% plnění.  Kontakt: 776 222 823, jana. dvorakova@
vaseodskodneni. cz

KOUPÍM staré peřiny a nedrané peří, tel.: 721 469 234

PRODÁM dům v Bystřici, pište SMS na 721 315 042

KOUPÍM dům k trvalému bydlení, tel.: 732 369 404

HLEDÁM byt z důvodu stěhování. Rekonstrukce nevadí. 
Tel.: 703 668 449

GYNEKOLOGIE Němcovi, s. r. o. 

Zahradní 271
Bystřice nad Pernštejnem
Tel. : 735 128 709

STÁLE PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTKY! www. gyn-nemcovi. cz

Aduro Hybrid – unikátní 
kombinovaná kamna  na 
dřevo a pelety, 
wifi  – dálkové ovládání 
pomocí mobilního telefonu
Přijďte si prohlédnout 
funkční kamna na komíně 
a vyzkoušet si komfortní 
ovládání. 

Soškova 1550  •  592 31 Nové Město n. M.  

tel. 566 616 659 
solar@solartop. cz  •  www. solartop. cz 

Novinky v nabídce 
krbových kamen:
•  hede (ČR)
•  Nordica Extrafl ame (Itálie)
•  Lede (Německo)
•  Heta (Dánsko)
•  Aduro (Dánsko)

mslaser.cz
www.mslaser.cz,  info@mslaser.cz, +420 604 982 537

POPÍŠEME TYTO MATERIÁLY:
dřevo, korek, kůži, 

sklo, plexisklo, gumu, 
eloxovaný hliník, nerez, 

silikon, textil, papír, 
mramor a další.

Fotografie
na plexiskle

DÁRKY S OSOBNÍM 
MOTIVEM A TEXTEM

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
Fotografi e 
na mramoru

DALŠÍ SLUŽBY PRO VÁS:
- výroba dárků na poslední chvíli
- návrh a příprava grafiky
- váš předmět doplníme 
  o věnování či obrázek

Provozovna: K Ochozi 662 (areál ZDT), Bystřice n. P.

Býšovec

DÁRKOVÉ 
KRABICE

VÝROBA RAZÍTEK 
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ZÁRUKA

5 let


