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INZERCE

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz

PRACOVNÍK LABORATOŘE
Práce ve 3-směnném provozu.

SEŘIZOVAČ CNC/NC
STROJŮ A VSTŘIKOLISŮ
Práce ve 3-směnném provozu.
Náborový příspěvek! Nadstandardní
příplatky za noční směny!

PRACOVNÍK PRO
GALVANOVNU
Práce vhodná pro muže i ženy
ve 3-směnném provozu. Nadstandartní
příplatky za prostředí a noční směny.
Náborový příspěvek!

PRACOVNÍK VÝSTUPNÍ
KONTROLY
Práce ve 2-směnném provozu.

SKLADNÍK
Práce ve 2-směnném provozu.

Volné výrobní pozice:

NORMOVAČ- PROCESNÍ
SPECIALISTA

Volné administrativní pozice:
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Vážení spoluobčané 
V červnu jsme zahájili přípravu 
nového Komunitního plánu, kte-
rý bude řešit potřeby obyvatel 
našeho města a blízkého okolí v 
oblas   poskytování a dostupnos   
sociálních služeb. Jedná se o vel-
mi důležitý dokument, který bude 
upřesňovat směřování města Byst-
řice nad Pernštejnem a jeho blízké-
ho okolí v oblas   rozvoje sociálních 
služeb a souvisejících ak  vit. Výstu-
pem bude Střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb ORP Bystřice 
nad Pernštejnem na období 2023 
– 2027, který bude zpracován dle 
doporučené Metodiky pro pláno-
vání sociálních služeb a v souladu s 
procesem plánování na území Kraje 
Vysočina.

Pro tvorbu nového plánu bude 
vytvořena organizační struktura, 
která bude zahrnovat řídicí sku-
pinu a pracovní skupiny složené 
ze zástupců města Bystřice nad 
Pernštejnem, poskytovatelů a také 
uživatelů sociálních služeb. Cílem 
procesu komunitního plánování je 
vytvořit systém sociálních služeb 
podle existujících a předpokláda-
ných potřeb, v odpovídající kvalitě 
a v souladu s místními specifi ky. 
Celý proces komunitního plánování 
bude otevřený všem, kteří budou 
mít zájem se na něm podílet. Bu-
deme dbát na to, aby byl proces 

komunitního plánování maximálně 
srozumitelný, otevřený a řešil pro-
blema  ku všech skupin občanů, 
kteří v daném území žijí.

Proces zpracování nového plánu 
je rozdělen do dvou etap. V rámci 
1. etapy, která bude probíhat do 
konce listopadu 2021, bude nejpr-
ve zpracována socio-demografi c-
ká analýza správního obvodu ORP 
Bystřice nad Pernštejnem, analýza 
poskytovatelů sociálních služeb v 
území (nabídka sociálních služeb, 
přehled kapacit a uživatelů sociál-
ních služeb) a také SWOT analýzy 
mapující silné a slabé stránky, pří-
ležitos   a hrozby spojené s dalším 
rozvojem sociálních služeb v území. 
Ve 2. etapě, která bude probíhat 
od prosince 2021 do konce září 
2022, poté dojde k nastavení vize, 
cílů, opatření a konkrétních ak  vit 
souvisejících s poskytováním a do-
stupnos   sociálních služeb v území 
správního obvodu ORP Bystřice nad 
Pernštejnem.

Součás   procesu zpracování no-
vého plánu bude rovněž veřejné 
projednání tohoto dokumentu s 
občany. Finální podoba dokumentu 
bude projednána a schválena v pří-
slušných orgánech města Bystřice 
nad Pernštejnem.

Karel Pačiska

Nový rybník ve Voje  ně
Město Bystřice nad Pernštejnem 
zahájilo po několika létech stav-
bu dalšího úplně nového rybníka. 
Nachází se v katastrálním území 
Voje  n, tedy mimo území města 
a jeho místních čás  , ale Bystřice 
získala před léty od Kraje Vysoči-
na velké množství zemědělských 
pozemků v souvislos   s předáním 
statku na Nových Dvorech a ně-
které z těchto pozemků byly mimo 
jiné i ve Voje  ně. Tehdy vznikly prv-
ní úvahy o možnos   využít jeden 
z podmáčených a tudíž zemědělsky 
málo využitelných pozemků pro 
stavbu rybníka. V nedávné době 
byla zpracována stavební projekto-
vá dokumentace, stavba byla povo-
lena a čekalo se na možnost získat 

podporu ve formě dotace. To se 
podařilo loni, a tak mohl být vybrán 
dodavatel stavby a letos se mohlo 
se stavbou i začít. Rybník bude mít 
rozlohu něco málo přes 1 hektar, 
hráz bude mít délku 72 metrů a šířku 
v koruně 4 metry, maximální hloub-
ka vody bude bezmála 5 metrů. 
Stavba bude stát cca 6 milionů Kč,
z toho dotace poskytnutá Minister-
stvem zemědělství bude asi 4,2 mil. 
Kč. Rybník bude hotový nejpozději 
do konce listopadu tohoto roku a 
poté bude sloužit zejména jako kra-
jinotvorný prvek a jako vodní dílo 
zadržující vodu v krajině. Intenzívní 
chov ryb je podmínkami dotace vy-
loučen.

-red-

EDEN ŽIJE!
Letní sezóna je v plném proudu a 
Eden centrum rozhodně nezahálí. 
Na mlýně se každý den od brzkého 
rána pečou buchty, včelař vyrábí 
jednu svíčku za druhou a babka 
kořenářka má plné ruce práce s ba-
lením koření. Brány Edenu jsou ote-
vřeny každý prázdninový den od 
9:30 hodin a Vy díky tomu můžete 
okusit jeho atmosféru na vlastní 

Název nového  rybníka ještě není daný. Pracuje se jen s názvem stavby 
„Rybník Voje  n“. Jestliže máte nějaký originální nápad, zašlete jej na:

info@bystricenp.cz

kůži. Když Vám při procházení a ob-
jevování vyhládne, dobře se najíte 
v našich restauracích Degustace a 
Pivnice, kde naši kuchaři připravují 
lahodná jídla z lokálních surovin.

V rámci spolupráce s Krajem 
Vysočina přijel za dětmi i oblíbený 
Igráček. Jeho příjezd byl doprová-
zen bohatým programem.

Kromě každodenního provozu 
pro vás chystáme ukázky dobových 
řemesel, prodejní výstavu energe-
 ckých koulí Krou, a v srpnu také 

tradiční Slavnos   sklizně, které do-
provází i krojovaný průvod včetně 
vozu taženého koňmi, ukázka řez-
bářského řemesla a cimbálovka.

Letos poprvé také přes léto po-
řádáme akce i v koňské čás   Edenu, 
každou víkendovou sobotu od do-
poledních hodin na jízdárně probí-
hají Veřejná setkání přátel koní, kde 
si můžete užít pravou závodní atmo-
sféru v rámci parkurových hobby 
závodů. V koňské čás   se mohou 
dě   povozit na koni, a to každý den 
od 13:00 do 14:00 hodin.

Rádi bychom občanům Bystřice 
nad Pernštejnem umožnili volný 
vstup do Centra EDEN, aby si mohli 
užívat naše pivo a lokální produkty, 
proto jsme připravili akreditační 
kartu – Bystřická akreditace, o je-
jím zavedení budeme informovat 
na našich webových stránkách 
www.centrumeden.cz

Zároveň pro vás znovu otevíráme 
restauraci Café Ohrada, která se 
nachází před bránami areálu. Při-
praveno pro Vás bude rychlé obě-
dové menu tradiční české kuchyně, 
čepované pivo a příjemné posezení 
uvnitř i na zahrádce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Schůze rady 20. července 2021
Rada města schválila:
1. jednací a organizační řád pracov-

ních skupin a členy jednotlivých 
pracovních skupin střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb 
ORP Bystřice n. P.,

2. zveřejnění záměru na výpůjčku 
st. p. č. 70/2 o výměře 40 m2, jejíž 
součás   je jiná stavba v k. ú. Rov-
né  SDH Rovné. Výpůjčka by byla 
na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Půjčitel by 
hradil provozní náklady,

3. zřízení služebnos   od Kraje Vyso-
čina ve prospěch města Bystřice 
nad Pernštejnem spočívající v pro-
vedení akce „Polní cesta k Do-
manínskému rybníku“ na čás   
pozemku p. č. 1186/1 v k. ú. Do-
manín. Služebnost bude zřízena 
bezúplatně a na dobu neurčitou,

4. vyhlášení záměru na prodej po-
zemků v lokalitě u PENNY,

5. pacht pozemků (TTP) v k. ú. Ka-
rasín 8/22 p. č. 461/10 o výměře 
18 976 m2, p. č. 462 o výměře 
6 309 m2, p. č. 461/9 o výměře 
12 343 m2, p. č. 461/2 o výměře 
6 120 m2, p. č. 449/2 o výměře 1 
554 m2 a p. č. 451 o výměře 176 
m2 pro LSO s.r.o. Roční pachtovné 
1.500 Kč/ha,

6. pronájem pozemků – ostatní plo-
chy v k. ú. Karasín p. č. 487/1 o vý-
měře 9 247 m2, p. č. 486 o výměře 
2 323 m2, p. č. 485/3 o výměře 300 
m2, p. č. 485/1 o výměře 2 838 m2 
a p. č. 487/2 o výměře 347 m2 pro 
LSO s.r.o. Roční nájemné 1.000 
Kč/ha,

7. pacht pozemků (TTP) v k. ú. Leso-
ňovice p. č. 204/5 o výměře 5 606 
m2, p. č. 201/1 o výměře 13 545 
m2, p. č. 201/9 o výměře 6 169 m2, 
p. č. 210/3 o výměře 482 m2 a p. 
č. 210/2 o výměře 3 376 m2 pro 
LSO s.r.o. Roční pachtovné 1.500 
Kč/ha,

8. pronájem p. č. 822/18 o výmě-
ře 2 966 m2 a p. č. 807 o výměře 
3 515 m2 v k. ú. Ždánice a část 
p. č. 110/1 část p. č. 116/4 o výmě-
ře 1 600 m2 v k. ú. Karasín Lesní-
mu společenství obcí s.r.o. Roční 
nájemné 5.000 Kč/ha na dobu ur-
čitou pět let s možnou opcí na dal-
ších 5 let LSO s.r.o.,

9. zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnos   EG.D, a.s. spočí-
vající v právu uložení podzemního 
vedení NN jeho údržby a oprav 
na pozemku část p. č. 2614 v k. ú. 
Bystřice nad Pernštejnem. Věcné 
břemeno bude úplatné za jedno-
rázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + 
DPH a VB bude zřízeno na dobu 
neurčitou,

10. zřízení věcného břemene ve pro-
spěch společnos   EG.D, a.s. spočí-
vající v právu uložení podzemního 
vedení NN jeho údržby a oprav 
na pozemcích část p. č. 1931/1, 
1935, 1937, 1938 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem. Věcné břeme-
no bude úplatné za jednorázovou 

úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH a VB 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

11. podpis smlouvy o poskytnu   
dotace z Fondu Vysočiny na 
projekt Turis  cká odpočívka u 
parku miniatur,

12. fi nancování akce Kamery v parku 
miniatur částkou  82.000 Kč, akce 
Skluzavka na koupališ   částkou 
156.000 Kč a akce Most v Do-
manínku částkou 130.000 Kč,

13. dar ve výši 3.000 Kč na or-
ganizaci dějepisné soutěže 
studentů gymnázií ČR a SR a Da-
rovací smlouvu mezi Nadačním 
fondem Gaudeamus a městem 
Bystřice nad Pernštejnem,

14. podpis dodatku smlouvy o dílo č. 2 
s fi rmou STAVOFLOS s.r.o. s cenou 
153.360 Kč bez DPH,

15. poskytnu   dotace z Grantového 
programu – Obnova fasád na Ma-
sarykově náměs   panu R. M. dle 
pravidel grantového programu ve 
výši max. 50.000 Kč,

16. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavbu „Polní cesta k Domanín-
skému rybníku“ se společnos   
COLAS CZ, a. s., jehož předmětem 
je zvýšení ceny díla o 110.587,35 
Kč včetně DPH,

Rada města schválila uzavřít ná-
jemní vztah s:
17. Lékárna Arnica, s.r.o. – část p. č. 

296 (1 m2) na neurčito za 1.452 Kč 
s DPH ročně – reklama „A“,

18. Astur&Qanto, s.r.o. – část p. č. 
1094/1 (2 m2) na neurčito za 2 x 
1.452 Kč s DPH ročně – reklama 
„A“,

19. Franqeza – část p. č. 138 (1 m2) na 
neurčito za 1.452 Kč s DPH ročně – 
reklama „A“,

20. J. J. M. - část p. č. 138 (1 m2) na neurči-
to za 1.200 Kč ročně – reklama „A“,

21. Rynek – část p. č. 296 (1 m2) na 
neurčito za 1.452 Kč s DPH ročně 
– reklama „A“,

22. Jitex - část p. č. 296 (1 m2) na neur-
čito za 1.452 Kč s DPH ročně – re-
klama „A“,

23. Design Invest, s.r.o. - vinotéka – 
část p. č. 296 (1 m2) na neurčito za 
1.452 Kč s DPH – reklama „A“,

24. M. K. - část p. č. 296 (1 m2) na neurči-
to za 1.200 Kč ročně – reklama „A“,

25. M. H. - část p. č. 138 (3 m2) na ne-
určito za 3.630 Kč s DPH ročně – 
předsunutý prodej,

26. Trafi con Tobacco Retail, s.r.o. – část 
p. č. 296 (1 m2) na neurčito za 1.452 
Kč s DPH ročně – reklama „A“.

Rada města vzala na vědomí:
27. záměr LSO s.r.o. na rozšíření jeho 

činnos  .
Rada města neschválila:
28. mimořádné přidělení bytu o ve-

likos   2+1 pro V. H. Doporučuje 
jmenované přihlásit se do výběro-
vého řízení na volné byty.

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

-red-

Schůze rady 28. června 2021
Rada města schválila:
1. uzavření smlouvy o dílo s fi rmou 

Střechy Čermák, s.r.o., na opravu 
střechy na domě čp.885-887 ul. 
Lipová /včetně zbourání komínů/ 
a čp. 918-920 na ul. Višňové v Bys-
třici n. P. za celkovou cenu díla ve 
výši 2.211.740 Kč bez DPH,

2. mimořádné přidělení bytu č. 19 
v čp. 984 na ul. Okružní v Bystřici 
n. P. o velkos   3+1 panu L. Č., za 
měsíční nájemné 50 Kč/m2 na 
dobu určitou jeden rok s možnos-
  prodloužení nájemní smlouvy. 

Byt bude přidělen za podmínky, 
že předplacené nájemné bude 
složeno na účet města ve výši 
300.000 Kč,

3. návrh komise pro spolkovou a 
zájmovou činnost na rozdělení 
příspěvků z grantového programu 
pro oblast spolková a zájmová čin-
nost ve výši 15.000 Kč pro Korunu 
Vysočiny z. s.,

4. valné hromady společnos   za-
ložených Městem Bystřice n. P. 
schvaluje podle ust. § 102 odst. 
2, písm. b) a c) zák. čís. 128/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů 
doplatky ročních odměn jedna-
telů městských společnos   za rok 
2020 dle Přílohy, která je nedílnou 
součás   usnesení. Doplatek od-
měn bude vyplacen ve výplatním 
termínu červen 2021,

5. zápis změny o nejvyšším povole-
ném počtu žáků ve školní družině 
z počtu 95 žáků na 120 žáků od 
1.9.2021 Základní školy Bystřice 
n. P., Nádražní 615, Nádražní 615, 
593 01 Bystřice n. P.,

6. dokrýt mzdové náklady školy na 
období od 1.9. – 31.12.2021 ve 
výši 41.500 Kč z prostředků zřizo-
vatele, pokud nebudou vykryty 
z prostředků MŠMT,

7. odpis dluhů dle ust. § 102 odst. 3 
zákona o obcích a to K. I, zemř. 17. 
4. 2013 ve výši 380 Kč a Yossarian 
Investments a.s. ve výši 11.020 Kč, 

8. účetní závěrku společnos   za rok 
2020, která vykazuje zisk ve výši 
4.900.778,90 Kč,

9. ve funkci valné hromady společ-
nos   TS města, a.s. zvyšuje od 1.7. 
2021 odměnu pro členy dozorčí 
rady společnos   TS města a.s. 
na 3.000 Kč měsíčně hrubého,

10. pronájem prostoru sloužícího 
podnikání o ploše 168 m2 v domě 
č. p. 15 na Masarykově náměs   
v Bystřici n. P. Koopera  vě pojiš-
ťovně, a.s. Roční nájemné je 750 
Kč/m2/rok + náklady na služby 
s nájmem spojené. Nájemní vztah 
se uzavírá na dobu určitou 5 let 
s možnou opcí na dalších 5 let,

11. podpis dodatku smlouvy o dílo 
č. 3 s fi rmou Jan Holý se síd-
lem Bočkova 260, 593 01 Bys-
třice n. P., IČ 75879361 s cenou 
531.887,67 Kč vč. DPH,

12. fi nancování akce Kontejnero-
vé stání na Berance částkou 
56.320 Kč,

13. ve funkci valné hromady společ-
nos   Areál sportu a kultury s.r.o. 
hospodářský výsledek a ztrátu ve 
výši 1 889 264,22 Kč,

14. zapsání sídla společnos   Eden 
Centre s.r.o., IČ 29366313, na ad-
resu Nový dvůr 318, 593 01 Byst-
řice nad Pernštejnem,

15. poskytnu   půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení B. K ve výši 50.000 Kč

16. poskytnu   půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení F. R. ve výši 150.000 Kč

17. dar ve výši 20.000 Kč pro Diecézní 
charitu Brno na pomoc lidem za-
sažených tornádem na Hodonín-
sku a Břeclavsku.

Rada města schválila uzavřít ná-
jemní vztah s:
18. Česká lékárna holding, a. s. – část 

p. č. 138 (1 m2) na neurčito za 
1.452 Kč s DPH ročně – reklama „A“,

19. Česká lékárna holding, a. s. – 
část p. č. 1094/1 (1 m2) na ne-
určito za 1.452 Kč s DPH ročně 
– reklama „A“,

20. Agroinvest Bobrová, družstvo – 
část p. č. 138 (1 m2) na neurčito 
za 1.452 Kč s DPH ročně – reklama 
„A“,

21. knihkupectví – část p. č. 138 
(1 m2) na neurčito za 1.452 Kč 
s DPH ročně – reklama „A“,

22. DNR computers, s.r.o. – část p. č. 
138 (1 m2) na neurčito za 1.452 Kč 
s DPH ročně – reklama „A“,

23. Elektro v pasáži – část p. č. 138 
(1 m2) na neurčito za 1.452 Kč 
s DPH ročně – reklama „A“,

24. Bistro - část p. č. 138 (1 m2) na ne-
určito za 1.452 Kč s DPH ročně – 
reklama „A“,

25. Bambule - část p. č. 296 (1 m2) na 
neurčito za 1.452 Kč s DPH ročně – 
reklama „A“,

26. MADECO, s.r.o. část p. č. 296 
(1 m2) na neurčito za 1.200 Kč roč-
ně – reklama „A“

27. ZZN Hospodářské potřeby - část 
p. č. 296 (1 m2) na neurčito za 1.452 
Kč s DPH ročně – reklama „A“,

28. cukrárna - část p. č. 296 (1 m2) na 
neurčito za 1.452 Kč s DPH ročně – 
reklama „A“,

29. Pizza – část p. č. 138 (1 m2) na ne-
určito za 1.452 Kč s DPH ročně – 
reklama „A“,

30. Chovatelské potřeby – část p. č. 
296 (1 m2) na neurčito za 1.452 Kč 
ročně – reklama „A“,

31. Ekotrend-Best, s.r.o. - část p. č. 
138 (45 m2) a část p. č. 116 (5 m2) 
od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 za 417 
Kč – zařízení staveniště,

32. Rada města ve funkci valné hro-
mady společnos   Eden Servisní 
s.r.o. podle ust. § 102 odst. 2, 
písm. b) a c) zákona o obcích od-
volává K. H. z funkce jednatele 
společnos   Eden Servisní s.r.o. 
s účinnos   od 30.06.2021 a jme-
nuje J. CH. do funkce jednatele 
společnos   Eden Servisní s.r.o. 
s účinnos   od 01.07.2021.

Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města: h  ps://www.bys-
tricenp.cz/rada.                                -red-

Z RADY MĚSTA



Tak jako i v jiných obcích, dochází v Bys-
třici k výměně papírové úřední desky za 
elektronickou. Elektronická úřední deska 
byla instalována během července a nyní 
již slouží svému účelu, tj. zveřejňování po-
vinných zákonných informací. Stejné in-
formace naleznete i na webové stránce 
města www.bystricenp.cz v sekci Městský 
úřad – Úřední deska. 

Výhodou elektronické úřední desky je 
její dostupnost, nové umístění umožní pří-
stup i hendikepovaným osobám. Pro ně je 
také uzpůsobena elektronická úřední des-
ka zvláštním tlačítkem. Po s  sknu   dojde 
k úpravě ikon pro jednodušší použi  .

Elektronickou úřední desku naleznete 
na zdi městského úřadu směrem ke vcho-
du do 1. podlaží. Mimo zákonných infor-
mací zde také naleznete aktuální dění, 
kontakty, či informace pro turisty.

Mar  n Horák, místostarosta města
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ZPRÁVY Z MĚSTA

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ SRPEN - ZÁŘÍ 2021

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

26.06. - 22.10. - Fantas  cké záhady Arnošta Vašíčka Městské muzeum

06.08. - 04.09. - Putovní letní kino (viz. strana 15) Mikroregion Bystřicko

06.08. - 08.08. - Vavřinecká pouť náměs   BnP

06.08. - 13.08. - Start fi lm fest náměs   BnP, Kulturní dům BnP

07.08. 07:30 XVI. Memoriál Fr. Proseckého sen. náměs   BnP

07.08. 10:00 Den hraček Šikland

07.08. 08:00 Maryša Cup - nohejbalový turnaj trojic Štěpánov n. S.

07.08. 12:00 Dětský den U Zimního stadionu v BnP

07.08. - Voříškiáda Centrum Eden

14.08. 10:00 Burger day Šikland

od 14. - 29.08. - Pohádky na Křížovicích Galerie Z Ruky

20.08 15:00 Wikiho zábavná show s Mimoni Amfi teátr na náměs   v BnP

21.08 10:00 Rodinný den Šikland

21.08. 09:30 Běh Vírem mládeže - dětské běhy Vír

21.08 14:30 Malý svratecký maraton - hlavní závod, štafetový závod 4 x 8 km Vír

21.08 - Slavnos   sklizně Centrum Eden

21.08. 18:00 Folkové náměs  čko Amfi teátr na náměs   v BnP 

22.08. - Rathgeber CUP - 4. ročník SK BnP

28.08. 10:00 Ukončení letní sezony Šikland

29.08. - Bystřický fotbal pomáhá - 8. ročník charita  vního turnaje ml. přípravek SK BnP

30.08. 14:00 Ukončení prázdnin a otevření Lesní stezky v kopci Hora SDH Bystřice n. P.

11.09. 12:30 Hry bez hranic Věchnov

18.09. - Rock Majáles ovál Lužánky

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz. Akce proběhnou dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek stanovených nařízením vlády.

Jak jste si všimli, tak na sídliš   II se 
podařilo odstranit budovu bývalé 
kotelny. Budova byla nevzhledná a 
už dlouho nesloužila svému bývalé-
mu účelu. Zastupitelstvo rozhodlo 
tuto budovu strhnout a vytvořit zde 
plochu pro parkování vozidel. V tuto 
chvíli se pracuje na projektu, který 
by měl celou plochu navrhnout pro 
co největší počet parkovacích míst. 
Předpokládáme, že v podzimních 
měsících odstavnou plochu dosta-
víme a bude se moci začít používat. 

Další stavební akcí je rozšíření 
hřbitova. Tato akce je ukončena a 
z místa, kde stával kontejner na od-
pad, vzniklo více než 40 nových hro-
bových míst a 60 míst v kolumbární 
zdi. Dále byly upraveny cesty a mezi 
hřbitovem a  sousedním domem byl 
vybudován nový plot. 

Od 19. července se rozeběhla 
kompletní rekonstrukce ulice Tyr-
šova, a to od křižovatky s ulicí Příční 
až po bývalou mlékárnu. Jedná se o 
rekonstrukci opravdu kompletní, pro-
tože se zde vymění elektrické vedení, 
zrekonstruuje se vodovod a kanali-
zace, odstraní se nadzemní vedení 
telefonu, zrekonstruuje se vedení ve-
řejného osvětlení a provede se kom-
pletní oprava povrchů. A jelikož je 

STAVEBNÍ AKCE V BYSTŘICI

Nová podoba úřední desky

Chtěla bych poděkovat panu Ing. Davidu Matouškovi a kolek  vu pracovníků 
ze Štěpánských železáren za příspěvek na nákup zdravotních a rehabilitač-
ních pomůcek pro naše dva hendikepované syny Pavla a Daniela. Vzhledem 
k au  smu není snadné s nimi kamkoliv dojíždět.Pomohou jim ve zlepšení po-
hybových schopnos   v domácím prostředí, za což jsme velmi vděční, zvláště 
v této covidové době. Děkuji za celou naši rodinu a přeji panu Matouškovi i 
jeho spolupracovníkům mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Šudomová

PODĚKOVÁNÍ

tato stavební akce opravdu stavebně 
náročná, nebude možné touto ulicí 
jakkoliv procházet nebo jezdit.

David Starý
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ROZHOVOR

HOKEJISTÉ Z BYSTŘICE SE VRACÍ NA LEDOVOU PLOCHU
rozhovor s Lubošem Slámou

Po opravdu velice dlouhé přestávce 
se znovu začalo na zimním stadionu 
mrazit a ledovou plochu si už vy-
zkoušeli první hokejisté. V letošním 
roce čeká hokejisty z Bystřice zcela 
jiná sezona. Poprvé se to  ž na Vyso-
čině bude hrát plnohodnotná kraj-
ská liga. Je tedy pravděpodobné, 

že na našem zimním stadionu bude 
k vidění to nejlepší z regionálních 
soutěží. Více nám o nové sezóně 
prozradil trenér nově vzniklého 
týmu HC Orli Bystřice nad Pernštej-
nem, Luboš Sláma. 
  Loňská sezona skončila v podsta-
tě dřív, než pořádně začala. Jak se 
vám po tak dlouhé pauze vrací zpět 
na led?
 Na ledě jsme po covidové pouze 
ještě jako celý tým nebyli. Začneme 
pravidelně trénovat až v polovině 
srpna. Několik hráčů z týmu si cho-
dilo zahrát ze své inicia  vy jednou 
týdně na bystřičký zimák. 
  Bylo možné během covidové 
přestávky nějak hromadně tréno-
vat, nebo měl každý svůj individu-
ální plán? 
Trénovat jsme nemohli, ale každý 
hráč si měl trénovat individuálně. 
Jsou to dospělí kluci a ví, co potře-
bují, aby neztra  li výkonnost. Ono 
se to pak ukáže v této sezoně, kdo 

jak poc  vě trénoval. 
  Chystáte nějaké změny v týmu, 
například jestli nepřijdou nové po-
sily? 
Hráčský kádr máme veliký, napří-
klad loni jsme hráli zápasy na čtyři 
kompletní pětky. Budeme mít i po-
sily, ale to si za  m nechám jako pře-
kvapení.  
  Letošní sezona bude trochu jiná 
než ty předešlé, jak velká změna to 
pro Vás bude? 
Změna to bude velká, ligu budou 
hrát kvalitní týmy, které hrají dru-
hou ligu, například Pelhřimov. Bu-
dou tam také týmy z Pardubického 
kraje, celkem bude hrát 11 týmů. 
Čeká nás tedy více tréninků, což 
nás bude stát víc peněz. V současné 
době hledáme také sponzory, kteří 
by nám mohli pomoci se začátkem. 
Tím, že zakládáme nový klub, bude-
me dělat nové dresy a všechny věci 
s  m spojené. Zároveň s  m, bude 
nový fanklub. Kdyby tedy měl ně-

jaký sponzor zájem být na nových 
dresech, může se ozvat. Naším cí-
lem pro letošní rok bude tu soutěž 
zajet a skončit v polovině tabulky. 
  Změní se také složení soupeřů, 
na koho se nejvíce těšíte? 
Těšíme se na všechny soupeře, 
bude to pro diváky velice atrak  vní 
a kvalitní hokej. Předpokládáme, že 
každý zápas bude na co koukat. 
  Hráči budou jistě potřebovat 
podporu fanoušků, kdy Vás tedy 
budou moci chodit podporovat?
Rozlosování soutěže je hotové a už 
víme, že budeme hrát soboty nebo 
neděle. Párkrát je vložený také pá-
tek, hrajeme tedy podobně jako 
v loňském roce. Kvůli zvýšené ceně 
za ledovou plochu budeme zvedat 
vstupné a doufám, že toto zvýšení 
diváky neodradí. Jsme velice rádi za 
každou podporu z hlediště a bude-
me se snažit, aby na nás mohli být 
fanoušci pyšní.

Děkuji za rozhovor.                   -mm-

PO KORONAVIROVÉ PŘESTÁVCE POKRAČUJE 
BYSTŘICKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Čtvrtek 16.09.2021 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Stavební historie na Bystřicku 
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo náměs   1, Bystřice n. P.
Lektoři: PhDr. Vladimír Cisár, Zdeněk Brachtl 
Čtvrtek 30.09.2021 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Relaxace, meditace, imaginace 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková 
Čtvrtek 14.10.2021 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Jak se správně stravovat v seniorském věku 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Dagmar Černá, nutriční terapeutka 
Čtvrtek 04.11.2021 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Základy první pomoci 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor: Jan Mar  nek 
Čtvrtek 18.11.2021 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Malta – křišťálově čisté moře a historie na dosah ruky 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Alexandra Gabrielová 
Úterý 07.12.2021 v 9:30 hodin
Přednáška na téma: Advent v Zahradním centru Strakovo – výroba vánoční 
dekorace 
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice nad Pernštej-
nem – půdní galerie
Lektorka: Eva Munzarová

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účinky 
hudby) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů 
bude zahrnovat 6 lekcí. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut činí 50 Kč. 
Cyklus přednášek muzikoterapie: 
Přednášky muzikoterapie budou probíhat v Základní umělecké 
škole Nádražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem. Lektorkou před-
nášek je Mgr. Lenka Macháčková. Termíny přednášek nebyly paní lek-
torkou dopředu pevně stanoveny. Účastníci přednášek muzikoterapie, 
kteří navštěvovali tyto přednášky v předchozím období, budou o ter-
mínu a čase přednášek informováni paní lektorkou prostřednictvím 
e-mailu. Noví zájemci o tyto přednášky se mohou přihlásit přímo u paní 
lektorky na tel. 736 540 894.
Cyklus přednášek arteterapie: 
Středa 06.10.2021 od 9:00  do  12:00 hodin 
Středa 20.10.2021 od 9:00  do  12:00 hodin 
Středa 10.11.2021 od 9:00  do  12:00 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice nad Pern-
štejnem, přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková 
Celkem 6 přednášek arteterapie bude sloučeno do tří termínů, které bu-
dou koncipovány jako 3 „dvouhodinovky“, takže kurzy budou tříhodinové. 
Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek arteterapie je závislé na počtu 
přihlášených zájemců, žádám zájemce o kurzy arteterapie, aby se závazně 
přihlásili nejpozději do 05.10.2021 na e-mailovou adresu: eva.spatkova@
bystricenp.cz. V přihlášce uveďte svoje jméno, příjmení a adresu trvalého 
bydliště. 
Rovněž tak pro přednášku na téma vánoční aranžmá spojenou s výrobou 
vánoční dekorace potřebujeme znát dopředu počet účastníků, abychom 
mohli připravit materiál na výrobu vánočních dekorací. Proto i zájem o 
tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem v termínu do 
25.11.2021.  

Eva Špatková

Město Bystřice nad Pernštejnem pokračuje po prázdninách v projektu Bystřické Univerzity tře  ho věku, jehož cílem je vzdělávat a ak  vizovat seniory, 
podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. V souvislos   s vyhlášením nouzového stavu a dalšími ome-
zujícími opatřeními přijatými v souvislos   s koronavirovou nákazou se nekonaly přednášky a další ak  vity pro seniory, které byly plánovány na období 
září až prosinec 2020. Na první polole   roku 2021 nebyly ze stejného důvodů žádné akce ani plánovány. Pro velký zájem ze strany seniorů připravilo 
město další přednášky na 2. polole   roku 2021. Předkládáme zájemcům cyklus tzv. obecných přednášek, na které je volný přístup a za jejichž absolvování 
obdrží účastníci cer  fi kát. 

Akce proběhnou dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek stanovených nařízením vlády.
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RŮZNÉ

VÁVROVA SKÁLA

Návštěvníci Novoměstska si za svůj 
cíl často vybírají některou ze skal, 
kterých je zde opravdu požehna-
ně. Když je navíc ze skály pěkný 
výhled do krajiny, o návštěvníky tu 
nouze není. Jak již ale bylo řečeno, 
skal je tu jako hub po deš  , a tak 
bychom Vám rádi představili jednu 
méně známou. Na úbočí Pohledec-
kého kopce stojí na okraji lesa osa-
mocená Vávrova skála. Ještě do 
30. let 20. stole   zde stávaly skály 
dvě, jedna z nich byla ale postupně 
odtěžena. Zvláštní tvar skály přímo 

vnucuje myšlenku, že zde nevznik-
la přirozeným způsobem. Povídá 
se, že je to bludný balvan, který tu 
upus  l čert. Ze skály je nádherný 
rozhled jižním směrem a samotné 
posezení pod skálou rovněž nabízí 
krásnou vyhlídku. Vydejte se po 
silnici z Nového Města na Moravě 
směr Jimramov a asi 1,5 km nad 
obcí Pohledec se naše skála na-
chází. 

Více informací o skalních vyhlíd-
kách najdete na webu: 
www.korunavysociny.cz 

Pomoc obcím jižní Moravy
Ve dnech 5. - 7. 7. 2021 odjelo pět 
členů výjezdové jednotky SDH Byst-
řice nad Pernštejnem (Josef Roman, 
Robin Ungr, Tomáš Matuška, Petr 
Havlíček, Jaroslav Novák) na pomoc 
do pos  žených obcí po tornádu na 
jižní Moravu. Společně s nimi odjel 
i dobrovolník pan Petr Prostřední. 
Na místě bylo jednotce sděleno, 
že bude provádět likvidační práce 
v obci Lužice, kde se jednalo o roze-
bírání střešních konstrukcí, bourání 
š  tů, nakládání sutě a dřeva k od-
vozu. Následně jednotka spolupra-
covala s tesaři a za 2 dny se podařilo 
dát dům pod novou střechu. Všem 
patří velký dík za odvedenou práci.

  JSDH Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na MěÚ 
Bystřice nad Pernštejnem 

pracovník údržby odboru bytového hospodářství

Požadavky:
-  výuční list v oboru instalatér nebo v příbuzném oboru
-  praxe v oboru výhodou
-  odbornost nebo způsobilost pro další údržbářské profese vítána (to-

penář, obkladač, zedník)
-  řidičský průkaz skupiny B
-  morální bezúhonnost
Platové podmínky:
-  platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v 

platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platové zařazení 
tř. 5

Předpokládaný termín nástupu:
-  01.10.2021
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat
-  jméno, příjmení,  tul
-  datum a místo narození
-  státní příslušnost
-  místo trvalého pobytu
-  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního příslušníka
-  telefonní spojení, e-mailové spojení
-  datum, podpis zájemce
Doklady nutné k přihlášce:
-  životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstná-

ních, pozicích v zaměstnání, o odborných znalostech a dovednostech
-  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-  před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál 

výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
-  doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle předcho-

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

-  lhůta podání do 31.08.2021
Kontaktní pracovník:
-  Ing. Věra Vančová, vedoucí odboru bytového hospodářství, telefon: 

566 590 372, e-mail: vera.vancova@bystricenp.cz

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

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

Město Bystřice nad Pernštejnem

Bystřický park miniatur 
v době prázdnin

Na konci měsíce července se v Bys-
třickém parku miniatur dokončil nový 
hrad – Kunštát. Na rozdíl od ostatních 
hradů, které zde máte možnost vidět, 
nemá tradiční bílou barvu. Zároveň 
začala stavba nám velmi blízkého 
hradu - hradu Pyšolec. Věříme, že 

koncem prázdnin bude stavba do-
končena. Pokud byste se chtěli na 
park nejdříve podívat, můžete využít 
nově zbudovaného kamerového sys-
tému. Ten naleznete na:
www.bystricenp.cz/web-kamery

-muz-

ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA BRNO:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 

tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOSTZUBNÍ POHOTOVOST SRPENSRPEN - ZÁŘÍ 2021 - ZÁŘÍ 2021

SRPEN
  7.8. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
  8.8. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301
14.8. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
15.8. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
21.8. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
22.8. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
28.8. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
29.8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
ZÁŘÍ 
4.9. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
5.9. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
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S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval už XV. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Korunou Vysočiny. V letošním roce se pod  tulem soutěže stala 
tajemná zákou   hradů a zřícenin. Putování má deset zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek. Ke každé bude uvedena minimálně jedna 
pověst nebo příběh, které se v místě odehrály. Vydejte se s Vodomilem čarokrásnou zemí!

Wera Werk roste nejen s novou halou v Bystřici
Každý musel zaznamenat, že v prů-
běhu loňského roku vyrostla v Bys-
třici nová výrobní hala Wery vedle 
nádraží. Zeptali jsme se proto vede-
ní fi rmy na aktuální dění a plány do 
budoucna. Technický ředitel Mar  n 
Broich, výrobní ředitel Roman Jaroš 
a fi nanční ředitel David Zeman nám 
zodpověděli naše dotazy:

Jak si stojí Wera po nelehkém 
období poznamenaném koronavi-
rem?

Loňský rok byl extrémně nároč-
ný. Měli jsme rozestavěnou novou 
výrobní halu H5 a na jaře přišla pan-
demie. Nebylo jasné, co se stane 
s trhem nářadí a jaký to bude mít 
dopad na průběh stavby. V dubnu 
byl výpadek odbytu hodně silný, je-
den měsíc téměř 50%. Ale situace se 
poměrně rychle začala zlepšovat a 
během druhého čtvrtle   jsme se do-
stali na obvyklé hodnoty obratu a od 
té doby stále rosteme. Za rok 2021 
počítáme se silným dvouciferným 
růstem obratu. Také na stavbu nové 
haly v Bystřici měla koronakrize jen 
krátkodobý vliv a generální dodavatel 
PKS Stavby halu předával ve smluv-
ním termínu před koncem roku 2020. 
Díky tomu mohla proběhnout i insta-
lace technologie dle harmonogramu. 

Jaké provozy jsou v nové hale 
umístěny?

Hlavní část je nová linka tepelné-
ho zpracování. Kalení je jednou z klí-
čových operací, které určují kvalitu 
utahovacího nářadí. Stávající tech-
nologie už kapacitně nedostačova-
la. S novou automa  zovanou linkou 
jsme připraveni i na růst v dalších 
letech. Dále jsou v nové hale nava-

zující provozy pískování a rovnání. 
Vedle toho jsme sem přestěhovali i 
část kovoobrábění a přesunuli údrž-
bu a stavbu jednoúčelových strojů. 
Na straně k nádraží je nová admi-
nistra  vní část a v posledním patře 
šatny. 

Je nová hala již v plném provozu?
Za  m je hala ve zkušebním pro-

vozu a postupně nabíhá do plného 
výkonu. Probíhají ověřovací měření 
a dolaďování technologie.

Nárůst obratu je díky novým vý-
robkům nebo rozšíření trhů?

Nové výrobky - zejména sor  -
mentu očkoplochých klíčů, momen-
tového nářadí a různých speciálních 
sad utahovacího nářadí - rozšířily i 
loni naše por  olio. Velká část růstu 
je ale spojena s novými zákazníky, 
zejména z internetového prodeje, 
který Wera zahájila poměrně ne-
dávno a během loňského a letošní-
ho roku je tahounem našeho růstu. 

Jak se daří fi rmě získávat nové 
zaměstnance?

Rosteme nejen v Bystřici (zde 
máme aktuálně 850 zaměstnanců), 
ale i v naší pobočce v Třebíči (180 
zaměstnanců). Neustále nabíráme 
nové lidi v obou místech jak do výro-
by, tak i do administra  vy. Rozšiřu-
jeme i konstrukci a stavbu strojních 
zařízení pro naši výrobu. Pandemie 
poznamenala i trh práce. Najít nové 
zaměstnance trvá déle než dřív, ale 
postupně se nám to daří. Jsme rádi, 
že se k nám vracejí i  , kteří od nás 
v minulos   odešli za prací jinam. 
Přehled volných míst je na našich 
stránkách a všem zájemcům je k dis-
pozici i personální oddělení fi rmy. 

Jaké jsou plány fi rmy do bu-
doucna?

Připravujeme další inves  ce do 
obnovy a rozšíření strojů. U kaž-
dého nového zařízení procesy vy-
lepšujeme a zvyšujeme stupeň 
automa  zace. Významný růst plá-
nujeme i v Třebíči, tamní provoz je 
nedílnou součás   Wery. Doprava 
mezi Bystřicí nad Pernštejnem a 
Třebíčí je na každodenní bázi. V tře-
bíčské průmyslové zóně chystáme 
výstavbu vlastní haly, namísto pro-
najatých prostor. 

Wera pořádala několikrát den 
otevřených dveří. Bude i teď něja-
ká možnost prohlídky fi rmy?

Loni Wera oslavila 25. výročí za-
hájení výroby v Bystřici. Bohužel 
jsme museli chystané slavnostní 
stříhání pásky v nové hale i den ote-
vřených dveří ve fi rmě přesunout. 
Určitě ale chceme naše prostory 
zase ukázat rodinným příslušníkům 
našich zaměstnanců i lidem z Bystři-
ce a okolí. Uvidíme, kdy to bude zase 
bezpečně realizovatelné a těšíme se 
i na oslavu s našimi zaměstnanci. 

Na vrcholku zalesněného kopce se 
tyčí mohutný skalní blok nazývaný 
Štarkov, Skály nebo dříve také Staře-
chovice (679 m). Mezi skalními bloky 
jsou dodnes patrné zbytky původní-
ho hradu Skály. Hrad postavil okolo 
roku 1380 Archleb ze Stařechovic, 
majitel zdejšího panství. Postupně se 
hrad změnil v sídlo loupeživých šlech-
 ců. Na opevněném hradu sídlila 

družina Jana Pušky z Kunštátu a poté 
husitského hejtmana Jana z Břežan, v 
jehož skupině bylo až 500 husitů. Je-
jich loupeživé výpravy znepokojovaly 
široké okolí, proto se zemská správa 

chtěla s Janem z Břežan dohodnout, 
aby jí za výkupné hrad postoupil. 
Jan z Břežan ale pravděpodobně 
dostal jen část slíbeného výkupné-
ho, a proto hrad neopus  l. Hrad byl 
poté nákladně dobýván a okolo roku 
1440 dobyt a rozbořen. V lis  nách z 
roku 1464 je již uváděn jako pustý a 
pobořený. Dodnes se zde dochovaly 
zbytky zdiva věží, paláce a obvodové 
hradby mezi skalisky. Při archeolo-
gickém průzkumu zde byly nalezeny 
např. zbytky penězokazecké dílny, 
dělové koule a peče  dlo Jana z Bře-
žan. Od roku 1778 je hrad Skály stej-
ně jako celé jimramovské panství v 
majetku rodu Belcredi. 

Pověst:  Smlouva s ďáblem

Na strmém kopci nad Jimramo-
vem najdete zbytky starého hradu. 
Říká se mu Štarkov, výs  žněji Skály. 
Opevnění to  ž tvořily zpola skutečné 
skály a zpolovice umělé kamenné 

zdi. Z nich se dodnes zachovala pře-
devším klenutá branka a nepatrné 
zbytky paláce.

Hrad se stal brzy sídlem loupežníků, 
kteří sužovali široký kraj. Nakonec prý 
na ně přivedl vojsko samotný markra-
bě Jan Jindřich. Oblehl hrad, ale dobýt 
ho dlouho nemohl. Brána i hradby byly 
loupežníky dobře obsazeny a po str-
mých skalách se dalo jen těžce šplhat 
vzhůru. A tak se markrabí rozhodl, že 
hrad vyhladoví. Utábořil vojsko kolem 
a vyzval je k trpělivos  .

Loupežníci byli dobře zásobeni jíd-
lem a především měli v hradě studnu 
s vodou. Dlouhý čas proto vzdoro-
vali, až si jednoho dne povšimli, že 
jim studna vysychá. Vody ubývalo a 
posádku přepadlo zoufalství. Když 
jejich vůdce hleděl zoufale do vyschlé-
ho jícnu, ukázal se mu v něm čert. 
Posměšně se zachechtal a pásl se na 
rozpacích velitele. Ten zaprosil: 

„Smiluj se, pekelný pane! Vrať nám 
vodu! Dám   za ni všechno, nač si 

vzpomeneš!“
„Dobrá, pomohu vám,“ usmál se 

ďábel. „Ale upíšeš mi duši!“
Lupič v nouzi souhlasil, nařízl si paži a 

krví úpis podepsal. V tu chvíli se studna 
naplnila vodou. Vůdce loupežníků zajá-
sal a  naklonil se, aby podal úpis čertovi. 
Nahnul se však příliš, ztra  l rovnováhu 
a padl do hlubiny.

Na jeho výkřik se seběhli všichni lou-
pežníci ke studni, nahlíželi do ní a volali 
svého velitele. Toho využili vojáci. Když 
viděli, že obránci opouštějí hradby, 
zaútočili, vnikli do hradu a zapálili jej. 
V boji pak všichni loupežníci zahynuli. 
Jejich naloupené poklady se při požáru 
propadly do sklepení a byly zavaleny 
padajícím zdivem. Přístup k nim prý se 
otevíral jenom na Velký pátek.

Časem se tu měli objevit duchové 
zahynulých, kteří mají poklady hlídat. 
Snad proto se ještě žádné dosud ne-
našly…

Z knihy H. Jurmana: 
Pověs   ze Zubří země

ZŘÍCENINA HRADU ŠTARKOV SKÁLY
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NEJ... BYSTŘICKA
Nejstarší dochovaný automobil z Bystřicka

Auto. Vynález, který za 135 let své 
existence změnil a hlavně zmenšil 
svět k nepoznání. Tento stroj urazil 
dlouhou cestu, kdy se z výspy nej-
bohatších rychle stal každodenní 
záležitos   většiny lidí ve vyspělém 
světě. Dnes se jejich počet celo-
světově blíží k hranici 1,5 miliardy 
a 6 milionů z nich má navíc českou 
registrační značku. 

Český automobilový průmysl se 
nesmazatelně zapsal do dějin tohoto 

to ale vůbec neubírá na jejich histo-
rické hodnotě. 

Obrovskou historickou hodnotu 
mají i jiné exponáty pana Prosecké-
ho. Od automobilu rodiny Havlových 
až po tatrovku, co doloženě jezdila 
u Českého rozhlasu během Praž-
ského povstání. Nejstarší automobil 
z našeho území je model Präsident 
z továrny NW, předchůdce Tatry 
Kopřivnice. První kus vyjel již v roce 
1898, tj. 10 let po prvních sériově vy-

Víte, že byla v Bystřici lanovka? 
Lanovkou na Sněžku jel dneska kde 
kdo, ale taková projížďka nad Byst-
řicí až k Vírské přehradě, to by bylo 
něco. Možná se to někomu může 
zdát jako naprostý nesmysl, ale 
není to tak dávno, kdy tu taková 
lanovka opravdu vedla. Nebyla ov-
šem určená pro turis  cké výlety, 
ale sloužila k dopravě stavebního 
materiálu na stavbu přehrady. 

První poháněcí stanice byla 
nedaleko bystřického nádraží a 
lanovka vedla až ke staveniš   
v téměř dokonalé přímce. Jedna 
úhlová stanice, kdy se mírně měnil 
směr lana, byla u obce Dvořiště a 
druhá odbočka byla až přímo nad 
staveništěm. Její celková délka 
byla 7,5 km a celou dráhu podpí-
ralo 39 stožárů, které byly dřevěné 
a stály na betonových základech. 
Z bezpečnostních důvodů bylo 
také na místech, kde se lano křížilo 
se silnicí, vybudováno pár dřevě-
ných tunelů a také se pod lanovku 
umís  lo několik ochranných sí  . 
První zkušební jízda byla provede-
na 30. srpna 1951 a lanovka poté 
dopravovala materiál až do 21. pro-
since 1955, kdy byl její provoz ukon-
čen a začala její demontáž.  

Vypráví se také historka, že si la-
novkou pravidelně zkracoval cestu 
do práce místní kominík, ale bohu-
žel o tom, že do vozíku naskočil, ni-
kdo nevěděl a při plánované údržbě 
se lanovka zastavila a černý pasažér 
zůstal až do rána viset vysoko nad 
zemí. Podle vyprávění tohoto způ-
sobu přepravy poté nechal. Tenkrát 
tedy lanovku žádný turista bohužel 
nevyzkoušel, možná by to ale neby-
lo špatné, mít tu takovou vyhlídko-
vou lanovku.

-mm-

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Představujeme Vám další soutěž-
ní fotografi i na měsíc srpen. Po-
znáte místo, které je na fotografi i 
zobrazeno opět z netradičního 
pohledu? V letním období je to 
velmi hojně navštěvované místo 
a jsou odtud pěkné výhledy na 
jednu místní dominantu. Místo je 
také často vyhledávané pro koná-
ní svateb.

Správné odpovědi posílejte 
opět na info@bystricenp.cz pod 
názvem POZNEJ BYSTŘICKO! do 
15. 8. 2021. Koncem měsíce vy-

losujeme opět jednoho šťastlivce, 
který obdrží věcnou cenu. Výher-
cem z minulého čísla se stala paní 
Alena Vrbková, která byla vylo-
sována ze 6 správných odpovědí. 
Gratulujeme! Na soutěžní fotogra-
fi i byl drak, který střeží příchod do 
strašidelného zámku Draxmoor 
na Dolní Rožínce. Pokud máte 
rádi adrenalin a máte pro strach 
uděláno, toto místo byste neměli 
minout. Více informací na www.
strasidelny-zamek.cz

-red-

Tímto děkujeme MÚ Bystřice nad Pernštejnem za poskytnu   neinves  č-
ní dotace z rozpočtu za rok 2020 na výměnu potrubí za 49.000 Kč a za rok 
2021 na výměnu potrubí a opravu čerpadla za 49.000 Kč. 

Český zahrádkářský svaz ZO II, z.s., Bystřice n. P. 

odvětví. I přes naši menší velikost od 
nás pochází jména rezonující svě-
tem, všem známou škodovkou počí-
naje a legendárními podvozky fi rmy 
Tatra konče. Nejstarší dochované 
auto z Bystřice je produktem právě 
tohoto kopřivnického podniku.

Nalezneme ho v rozsáhlém auto-
muzeu pana Proseckého a jedná se 
o model Tatra 75 v karosářské vari-
antě kabriolet. Byl vyroben už v roce 
1936 a u Proseckých jezdí již od roku 
1961. Dodnes je auto plně pojízdné a 
v perfektním stavu, což je výsledkem 
pouze nejlepšího servisu a údržby, 
protože jinak by tento nádherný kus 
těžko překročil úctyhodnou hranici 
půl milionu naježděných kilometrů.

Pan Prosecký má v inventáři i star-
ší kousky, např. tatrovky z let 1928 až 
1930, ovšem ty prožily většinu svého 
operačního života jinde v republice, 

ráběných autech na světě - Benzech 
z Německa a dodnes je k vidění v Ná-
rodním technickém muzeu. Dese  -
leté zpoždění se projevilo v luxusním 
provedení, anebo v úplně prvním 
použi   krycích blatníků u auta. 

Motoris  cký průmysl čekají 
v nadcházejících letech velké změny, 
a proto je důležité si připomínat stro-
je, ze kterých vzešly i dnešní elektro-
mobily. 

Bystřice má štěs  , že zde místo 
pro tuto činnost existuje a nadále 
rozšiřuje své expozice – Muzeum ve-
teránů v prostorách bývalého lihova-
ru, kde Vás s jejich exponáty skvěle 
seznámí. Návštěvu doporučuji o 
letních prázdninách i nemotoristům, 
jelikož vystavené automobily nere-
prezentují pouze technické výrobky, 
nýbrž i útržky historie

Marek Dřínovský, student gymnázia

PODĚKOVÁNÍ
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BYSTŘICKÉ ZVONY
Jejich stručná tragická historie a nezbytné doplnění po téměř sto letech provizoria!

(pokračovaní z minulého čísla)
Zvony nesly na svém těle nápisy. Nej-
delší samozřejmě mohutný Vavřín, 
jenž je 110 cm vysoký a má průměr 
věnce 148 cm. Je sladěn základním 
tónem C. Už na první pohled vás 
zaujme, je to prostě nádherné dílo! 
Jeho vrchol tvoří ozdobná koruna. 
Horní tře  nu pláště zdobí dva rost-
linné ornamenty oddělené od sebe 
trojí úzkou římsou. V dolních dvou 
tře  nách jsou obrazy a nápisy. Čelní 
strana nese plas  cké fi gurální vyob-
razení patrona zvonu a chrámu Páně 
sv. Vavřince s mučednickou palmo-
vou ratoles   v levé a roštem umuče-
ní v pravé ruce. 

Nad reliéfem je nápis 
„Ke c   sw. Wavřince“, dole pak ve 
dvou řádcích:
„Ať se sláwa Božj
Zwukem twým wždy množj“.

Na protější straně je rodový znak 
hrabat Mitrovských, š  t s tzv. ků-
lem, čili svislým pruhem, na pláš   
pod hodnostní hraběcí korunou, a 
pod ním nápis:
„Wilém Hrabě Mitrowský
z Nemyšle, Pán na Bystřici,
Pernšteině a Rožince
tento zwon ohněm dne 20. zářj roz-
puštěný wlastním nákladem skze 
Josefa Hilzera, zwonaře Gihlavské-
ho přelí   dal téhož roku 1841“.

Na jedné z bočních stran je obraz 
sv. Viléma a pod ním nápis 
„Sv. Wilém“, na druhé straně obraz 
kříže s Kristovým tělem. 

Všechny nápisy jsou provede-
ny  skací la  nkou, ještě před re-
formou staročeského pravopisu 

(1849), kdy jednoduché „v“ zname-
nalo dnešní „u“ a dvojité „w“ dneš-
ní jednoduché „v“, písmeno „g“ pak 
dnešní „j“, doznívaly spřežky atd.

Věnec je od pláště oddělen rov-
něž trojitou římsou. Opakuje se na 
něm ornament z pláště podložený 
dvěma jednoduchými linkami. Pří-
lišným užíváním v letech, kdy byl na 
věži z velkých zvonů sám, byl věnec 
v místech narážení srdce značně 
opotřebován, proto byl otočen o 
čtvrt kruhu a životnost zvonu se 
tak značně prodloužila. Zvon Maria 
v roce 1889 pukl a musel být pře-
lit v Brně zvonařem Webrem, jenž 
hmotnost zvýšil na 928 kg.

Velebný zvuk všech zvonů se 
nesl do kraje krásným, harmonic-
ky sladěným souzvukem jenom 75 
let. V roce 1917 přišel další mezník! 
Erár naznal, že kanóny jsou důle-
žitější než zvony, a tak i v Bystřici 
bylo nařízeno velké zvony odevzdat 
k vojenským účelům. Týkalo se to 
zvonů Vavřín, Maria a Luitgarda. Za 
největší a nejpamátnější zvon Vav-
řín prosili Bystřič   u samého císaře, 
aby byl kostelu ponechán. Farářova 
žádost byla kaligrafi cky přepsána a 
podepsána všemi přifařenými ob-
cemi i všemi spolky. Po dlouhém 
a svízelném jednání byla prosba 
vyslyšena. Zvon byl zachráněn 
v posledním okamžiku. Dělníci pro-
vádějící odběr zvonů se už chystali 
Vavřín rozbít kladivy a po kusech 
sundat z věže. Vtom došel na poš-
tovní úřad dopis z Vídně a hned byl 
odeslán duchapřítomnou poštov-
ní úřednicí přímo na kostelní věž. 

Dopis otevřeli a zjis  li, že bystřické 
žádos   bylo vyhověno. Vavřín byl 
zachráněn a vojáci s nepořízenou 
odtáhli. Asi po dvou měsících však 
přijeli pro Marii a Luitgardu, které 
zmizely v propadliš   první světové 
války. Petr a Pavel byl zachráněn 
díky úplatku pro vojína, totéž se 
povedlo s malými zvonky v Pivoni-
cích (tam byl ale druhý odvezen) a 
Lesoňovicích. Odebírány byly i cíno-
vé píšťaly z varhan, ty však Bystřič   
dobře schovali na půdě.

Brzy po ukončení války se vyno-
řila myšlenka doplnit a nahradit od-
cizené zvony. Byly zahájeny sbírky 
v celé bystřické farnos  , chodilo se 
dům od domu. Výtěžek činil 57 703 
Kč, a v roce 1924 tak byly pořízeny 
místo dvou ztracených hned zvo-
ny tři. Byly nazvány Marie, Karel a 
Luitgarda. Na věžích na ně už čekaly 
staré zvony Vavřín, Petr a Pavel a 
Umíráček-Vilém. Nové i starší zvo-
ny popsal bystřický kronikář, jenž 
opisuje i přesné nápisy na zvonech, 
které zde neuvádíme.

Zvon Marie vážil 1 010 kg. Byl 
ozdoben plas  kou Panny Marie 
s Ježíškem a nápisem s letopočtem 
1924. Koruna byla od pláště oddě-
lena třemi jednoduchými linkami, 
pod nimi byl ornament v go  ckém 
slohu. 

Zvon Karel vážil 508 kg. Byl oz-
doben obrazem sv. Karla Boromej-
ského a nápisem, že zvon věnoval 
prelát a arcijáhen pražský dr. Karel 
Schuster. Ostatní výzdoba byla stej-
ná jako u Marie. 

Zvon Luitgarda vážil 378 kg a měl 
pouze nápis bez obrazu. Na něj i na 
Marii se složili farníci, zvony odlil R. 
Herold v Chomutově.

Zvon Petr a Pavel vážil 122,5 lib-
ry, tedy asi 68 kg. Sladěn byl tónem 
F

2
. Tvarem i úpravou se podobal 

Vavřínu, byl to  ž přelit společně 
s ním. Plášť nahoře zdobí kvě  no-
vý ornament s jednoduchou linkou 
dole. Na pláš   je obraz svatých 
Petra a Pavla, dva nápisy uváděné 
v kronice a ještě text na horním 

okraji pláště nad postavami apo-
štolů, který kronikář opomenul: „Ke 
c   s.s. Petra a Pavla“. A na straně 
pro   oběma světcům se skví znak 
Mitrovských. Písmeno Z je všude 
vysázeno obráceně.

Zvon Vilém-Umíráček měl vážit 
57,5 libry, dle nového vážení 32,4 
kg. Uprostřed pláště má kříž s tě-
lem Kristovým a po stranách i na 
věnci nápisy. 

Slavnost ze srpna 1924 zazname-
nal kronikář takto:

„10. srpna 1924 bylo neobyčejně 
živo v Bystřici. Bývá tu o pou   vavři-
necké vždy dos   živo, ale tentokráte 
dos   velké náměs   nestačovalo. 
Kromě poutních bud s cukrovím a 
ovocem, kolotoče, byly na náměs   
houpačky, varieté a zvěřinec. Kona-
lo se též slavnostní svěcení zvonů, 
vybudovaných sbírkami a darem 
preláta Karla Schustra, rodáka 
zdejšího, který sám zvony svě  l. 
K starému Vavřínu přibyla Maria, 
Karel, pojmenovaný po svém dárci, 
Luitgarda. Ulity byly v Chomutově 
za 51.703 Kč. Z nádraží dopraveny 
byly velkým průvodem, v jehož čele 
jelo několik Orlů na koních před 
kostel. Odpoledne byly vysvěceny, 
obratnými montery na věž vyzdviže-
ny, odkudž večer hodinu slavnostně 
zaznívaly.“

Arcijáhen kapituly vyšehradské, 
místní rodák ThDr. Karel Schustr, 
požehnal zvony a ještě téhož dne 
byly na kostelní věž vytaženy a 
zavěšeny. Na večer se ozval popr-
vé jejich kovový hlas a ve velebné 
souhře se nesl do širého kraje. Při 
sborovém vyzvánění se užívalo jen 
Vavřína a tří nových zvonů, aby 
ostatní nekazily jejich akord.

Zvonů tedy bylo dos  . Jenže! 
Všem válkám ještě nebyl konec a 
zrovna tak ani všem mezníkům bys-
třických zvonů.

Čerpáno z knihy H. Jurmana: 
Město na bystré vodě, 2019

(dokončení příště) 

Foto: Městské muzeum Bystřice n. P.

Prázdný závěs zvonů od roku 1942. Zvony z roku 1924 (Karel, Mária a Luitgarda) při odvozu v r. 1942; 
v pozadí zvon Vavřín.

Víte, že zvon je samozvučný bicí nástroj kalichovitého tvaru, sloužící 
ke svolávání věřících k modlitbě nebo jiné signální funkci. (Wikipedie)
Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem má záměr doplnit 
zvonovou soustavu ve farním kostele sv. Vavřince na původní počet 
zvonů v roce 2022. (80 let po násilném odebrání pro válečné účely)
Na zhotovení zvonů je možné přispět jakoukoliv částkou a o potvrzení 
(darovací smlouvu) za poskytnuté dary můžete požádat p. faráře, 
tel.: 737 587 293 nebo bystrice@dieceze.cz, č.ú.: 162 125 9319/0800, 
více na www.fabys.cz. Děkujeme všem, kteří již tento projekt podpořili.

OSUDY BYSTŘICKÝCH ZVONŮ
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Řeznič   psi

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem se rozhodlo znovu uvést sérii článků Záhady starých fotografi í od p. Ing. Petra Dvořáčka. Věříme, 
že si rádi připomenete zvláštnos  /tajemství starých bystřických fotografi í.                                                                              Vladimír Cisár, ředitel muzea

Záhady starých fotografií 5

V rámci digitalizace fotografi ckého 
archivu bystřického muzea probí-
há zároveň jeho třídění a založení 
nové evidence, která by odpovídala 
digitálnímu archivu. Spousta v mu-
zeu zaevidovaných fotografi í je v 
několika iden  ckých kopiích, liší se 
mnohdy pouze kvalitou a evidenč-
ním číslem. Nedílnou naší snahou 
je i přesná iden  fi kace, včetně data 
zhotovení, autora a v neposlední 
řadě i zjištění totožnos   občanů 
města, kteří se nechali na nich 
zvěčnit. Bohužel, lidská paměť už 
mnohdy tak daleko nesahá, a proto 
jsme  m víc vděčni, když se ještě 
dnes objeví záběry města a  , co je 
donesou, je mají pečlivě popsané. A 
právě takovou fotkou bez záhad je 
ta dnešní. Sice již dříve, ale pečlivě 
popsanou, ji přinesla dnes nežijící 
paní učitelka Suchá z domu čp. 173 
(dnes bar U zrcadla). Nevím, proč se 
říká, že někdo se chová jako řeznic-
ký pes, když   dole na obrázku byli 
údajně mírumilovní a především 
úžasně pracovi  . Tvrdí to aspoň 
ještě dnes žijící pamětníci. Poc  vě 

prý tahali káru s masem z jatek na 
Starém městě (mnozí ještě pama-
tují jako sběrnu papíru) a dokonce 
ani kousek masa neukradli, když 
upadlo na zem. A měli rádi děcka, o 
čemž svědčí i ten houf kolem. Jme-
novali se Režon (ten větší vpravo) a 
Tygr. Řezník Fran  šek Vinkler (stojí 
přímo za Režonem) byl člověk na 
svou dobu vysoký, takže si snadno 
můžeme porovnat robustní vzrůst 
obou. Měl řeznictví a uzenářství v 
ulici Kostelní, přímo napro   bývalé-
mu špitálu. 

Fotografi e je pozoruhodná nejen 
pro úplnou iden  fi kaci všech osob 
včetně dě  , ale zejména proto, že 
mezi dětmi jsou dvě, které ještě 
téměř po stu letech jsou povědomé 
velké čás   bystřických občanů. Zle-
va čtvrté dítě je Jaroslav Suchý, za-
kladatel skautu ve městě. A děvče v 
náručí hned vedle je budoucí učitel-
ka slečna Marie Vinklerová, kterou 
starší generace zná pod přezdívkou 
Sova. Nadšená turistka, která se 
přestěhovala do Brna, zemřela  ve 
věku více než devadesá   let. Fo-

tografi e je pravděpodobně z roku 
1915. Omlouváme se čtenářům, že 
fotografi i nejde více zvětšit; je však 

Pozn.: Foto asi z r. 1915. Pan Svoboda z Věchnova z Režonem, Fran  šek 
Vinkler se svou matkou, paní Svobodová se psem Tygrem, paní Vinklerová 
s dcerou Marií, dě  : Terezie Suchá (vdova), Jaroslav Suchý, Věra Suchá, 
Marie Suchá, Zdeněk Suchý

natolik kvalitní, že obličeje všech by 
se daly použít i na občanský průkaz.

Petr Dvořáček
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ZAHRADNICTVÍ STRAKOVO NABÍZÍ SPOUSTU NOVINEK
Pro zákazníky, kteří se chystají na-
koupit nové rostliny nejen pro svou 
zahradu, si Zahradnictví Strakovo 
připravili několik novinek, které 
pomohou při výběru a samotném 
nákupu. Na celkové prodejní ploše 
o rozměrech 2 500 m2 se nachází 
více jak 100.000 rostlin. V zadní čás-
  zahradnictví se podařilo srovnat 

výškový rozdíl a vyrostlo zde několik 
nových teras, do kterých je možné 
zajet s nákupním vozíkem. Dalo by 
se říct, že vlastně celé zahradnictví 
je bezbariérové. Další novinkou je 
také s  noviště, kde mohou zákazníci 
vybírat z trvalek a okrasných rostlin. 
S  noviště funguje zcela automa-

 cky a střecha reaguje na počasí. 
Když sví   sluníčko, tak se zatáhne 
a naopak. Stejně tak zákazníkům 
ulehčí nákup nové obslužné stoly, ke 
kterým se dá také přijet s vozíkem a 
zákazníci si tam mohou sami vybrat. 
Pokud ale potřebují poradit, je mož-
né se zeptat zahradnice, která se o 
daný úsek stará. Do budoucna zde 
majitelé plánují vytvořit posezení 
s výhledem na zahradu. Další novin-
kou je také e-shop, což zákazníkům 
ulehčuje nákup. Mohou vybrat po-
dle katalogu, kde mají aktuální cenu, 
jen si vyberou a na prodejně jim to 
zabalí a pošlou.  
                                        -red-



PROGRAM:
14:00 – sraz účastníků v lomu
14:05 – Ing. Karel Pačiska - uvítání starosty města
14:15 – slavnostní otevření Lesní stezky  
14:30 – opékání párků v lomu
Živá hudba a občerstvení zajištěno
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376 Mobil: 723 521 892

E-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 19

Socha Archanděla Michaela v Rozsochách
Před kostelem sv. Bartoloměje 
v Rozsochách dominuje monumen-
tální socha Archanděla Michaela. 
Pozdně barokní pískovcová socha 
neznámého autora je situována 
v prostranství před vchodem do kos-
tela.  Na jejím podstavci je uvedený 
letopočet 1767 spolu s nápisem 
„Svatý Michaeli, chraň nás před 
nástrahami, ať statečně bojujeme. 
(SANCTE / MICHAEL / AB INSIDIIS / 
TVERE / NOS IN / AGONE / FORTI-
TER / PVGNAN / TES)“. 

Socha znázorňuje archanděla Mi-
chaela, jak kopím probodává pora-
ženého draka (zlo svržené z nebes). 
Podstavec sochy je pak ozdoben tzv. 
volutovými křídly.                       -muz-

Pro příjemné letní večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově 
zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Dutka Wojciech Černá a purpurová
Falvey Patricia Sestry z Titaniku
Charvátová Barbora Loudavé vaření
Childs Jill Jessičin slib
Jurman Hynek Rozvědčík a   druzí…
Kaplan Karel Nebezpečná bezpečnost
Kmenta Jaroslav Babišovo Palermo I
Knedler Magdalena Porodní sestra z Osvě  mi
Mer  n Václav Abeceda pro učitelky
Palán Aleš Miss exitus
Poncarová Jana Cyklis  ka: osud poslední baronky
Pospíšilová Jarmila Pod Palcem
Tammet Daniel Narozen v modrý den
Whi  on Hana Adam ze Zbraslavi a případ královského 
 levobočka
Knihy pro mládež:
Beneš Josef Meďan a Koumen na planetě pupkáčů
Burešová Jana Bydlí u nás strašidlo
Dražilová Zlámalová Sandra Řemeslné pohádky
Němeček Jaroslav 4 prázdninové příběhy
Zadinová Radka Holka do nepohody

Letní prázdniny budou pomalu končit, a tak bude končit i naše zkrácená 
letní půjčovní doba. Od začátku září pla   opět půjčovní doba, na kterou 
jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8:00 – 12:00
Út zavřeno
St 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 8:00 – 12:00
Pá 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Oddělení pro dě  
Po, St, Čt  12:30 – 16:00

Internetová studovna
Po 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Út 9:00 – 12:00
St 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čt 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Pá 9:00 – 12:00                                        

Novinky na TIC
Sběratelé magnetek zbystřete

V našem informačním centru máme dvě nové magnetky. Kostel svatého 
Václava ve Zvoli a také Chudobínskou borovici, která získala v roce 2020 
 tul Evropský strom roku.  

Dlouho očekáváná mince – Zubštejn 
– je už k dostání na TIC! Jedná se o 
mosazné medaile ražené z leštěných 
raznic o jednotném průměru 36 mm 
a tloušťce 2 mm. Krásná památka na 
Bystřicko!

Mosazná medaile
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RŮZNÉ, INZERCE

„Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá. 
Kdesi hluboko pod nánosem všednos   
jsou ukryty stopy fascinujících tajem-
ství. Útržky dávno odvátých dějů, mi-
nulost plná záhad a nevysvětlených 
okamžiků. Čekali bychom, že moderní 
věda jednou provždy skoncuje s nad-
přirozenými jevy a tajemnými úkazy, 
že odhalí vše skryté a najde odpovědi 
na většinu vzrušujících otázek, ať již se 
týkají naší historie či současnos  . A je 
to přesně naopak.“ Tato slova Arnošta 
Vašíčka přesně vys  hují i jeho výstavu, 
kde můžete vidět například Voynichův 
rukopis, bájná stvoření či tajemné 
masky šamanů a mnoho dalšího. Ke 
všem vystaveným exponátům jsou 
umístěny i poutavé popisky.  

Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem

www.muzeumbystricko.cz

Půdní galerie Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem 

26. června - 22. října 2021

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2021

6.8. - 7.8. 
STRÁŽEK

6.8.  Princezna zakletá v čase
7.8.  Ženská na vrcholu
Promítání na výle  š   v cca 21:00 hodin.

6.8. - 8.8. 
ROŽNÁ

6.8.  Hurá do džungle
7.8.  3Bobule
8.8.  Bábovky
Promítání po setmění v cca 21:30 hodin před KD.

13.8. 
VÍR

13.8. Mamma Mia! Here We Go Again
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

13.8. - 14.8. 
ŽDÁNICE

13.8. Štěs   je krásná věc 
14.8. Bábovky 
Začátek po setmění v cca 20:30 hodin na výle  š   pod 
bývalou školou.

14.8. 
ZVOLE  
OLEŠÍNKY

14.8. Bábovky
Začátek po setmění (cca 21:00-21:30 hod.), hřiště u MŠ 
Olešínky.

20.8. 
VĚSTÍNEK

20.8. Šarlatán 
Věs  nek - výle  ště, začátek ve 21:00 hodin.

21.8. 
DVOŘIŠTĚ

21.8. Princezna zakletá v čase 
Promítání po setměni v cca 20:00 hodin na výle  š  .

20.8. - 21.8. 
VELKÉ 
JANOVICE

20.8. Šťastný nový rok
21.8. Spolu to dáme 
U Obecního úřadu po setmění - cca 21:30 hodin.

20.8. - 21.8. 
DIVIŠOV/
ROVNÉ

20.8. Špión, který mi dal kopačky                                                           
21.8. Malá čarodějnice 
Promítání v cca 20 hodin na dětském hřiš   v Divišově, v 
případě deště v KD Rovné.

20.8. - 21.8. 
LÍSEK

20.8. Na nože
21.8. Princezna zakletá v čase 
Promítání v KD Lísek ve 20:00 hodin.

27.8. 
VÍR

27.8. Psí poslání 2 
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

28.8. 
KOROUŽNÉ

28.8. Afrikou na pionýru 
Promítání na hřiš   v obci Koroužné od 21 hodin.

4.9. 
BRANIŠOV 

4.9.  Princezna zakletá v čase
Začátek po setmění (v cca 21:00-21:30 hodin), hřiště za 
KD Branišov.

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

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

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

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
607 213 418 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@ts-bystrice.cz  

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Více info na: www.regionbystricko.cz       Změna programu vyhrazena.



16. strana                    Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

Závody atle  ckých přípravek
Na začátku června se opět začalo 
závodit v atle  ckých disciplínách 
na dráze. Po dlouhé pauze jsme se 
tak konečně mohli vrá  t zpět na 
„START“. 
6. června – Velké Meziříčí – čtyř-
boj – minipřípravka (50 m pře-
kážek, hod plným míčem, skok z 
místa, žebřík): Michaela Halvová 
(roč. 2013) obsadila ve velké kon-
kurenci krásné 11. místo.

27. června – Žďár nad Sázavou – 
čtyřboj – přípravka a minipříprav-
ka (50 m, míček, dálka, člunkový 
běh): 
Arman Brinda skončil celkově na
   5. místě (3. místo v hodu míčkem),   
  6. místo – Matyáš Kozáček 
  8. místo – Patrik Starý
10. místo – Michaela Halvová.

Jan Illek, 
vedoucí AO SK

Kateřina ILLEKOVÁ talent Vysočiny pro rok 2021
Na konci června se konalo vyhlášení 
soutěže „Talent Vysočiny“, které je 
určeno žákům a studentům z celého 
Kraje Vysočina. Nominace a případné 
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 ka-
tegorii ZŠ a víceletých gymnázií bylo 
vyhodnoceno deset nejlepších spor-
tovců kraje, ale pouze jediný nakonec 
dostal nejvyšší ocenění a dese  mě-
síční s  pendium. 
Talentem roku se stala třinác  letá 

Moravský UltraMaraton - fotogalerie

Streetball v Bystřici nad Pernštejnem

Bystřická etapa nejtěžšího běžeckého etapového závodu pořádaného na území ČR byla odstartována 9. července 2021 z náměs   Bystřice n. P.

Již tradiční, 29. ročník Bystřického STREETBALLU se konal na asfaltovém hřiš   na fotbalovém stadionu dne 24. července 2021.

studentka ze sekundy Kateřina Ille-
ková, která tak završila úspěšnou 
sezonu ve sportovním šermu (zbraň 
fl eret), za což vděčíme především 
trenérům Kurfürstovým ze zdejšího 
oddílu Sokol Bystřice n. P. 
Za jaké úspěchy v uplynulé sezoně si 
vůbec toto ocenění zasloužila? 

Zde je výčet těch nejzásadnějších:
• Mistr ČR v kat. mladších žáků 

(do 13. let)
• 3. místo na Mistrovství ČR v kat. 

žáků (do 15 let)
• Vítěz poháru ČR v kat. ml. žáků
• 6. místo na Mistrovství ČR junio-

rů (do 20 let)
• 11. místo na Mistrovství ČR se-

niorů
• Mistr ČR ve družstvech v kat. ml. 

žactva, žactva, kadetů a juniorů 
• Vítěz několika republikových 

turnajů v ml. žácích a žácích

Ocenění se našemu gymná-
ziu podařilo získat již podruhé, 
když v roce 2019 obdržela cenu 
za nejlepšího sportovce její sestra 
Michala Illeková, která je rovněž 
studentkou našeho gymnázia.

Milan Hanák,
ředitel gymnázia

SPORTOVNÍ  FOTOGALERIESPORTOVNÍ  FOTOGALERIE
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Petr Smolík mezi dese   
nejlepšími skokany v ČR

Po vítězném závodě na Mistrov-
ství Vysočiny se Petrovi podařilo 
výkonem 181 cm kvalifi kovat na 
Mistrovsví ČR na dráze v kategorii ju-
niorů ve skoku vysokém. To se letos 
konalo v Kladně dne 20. června. Po 
vydařeném úvodu se laťka posunula 
na 187 cm, které byly jen těsně nad 
síly našeho závodníka. V konečné 
bilanci z toho bylo parádní dělené 
desáté místo výkonem 182 cm. Pro 
náš amatérský oddíl je to však urči-
tě velké ocenění, za které musíme 
Petrovi poděkovat. I po roční pauze 
na sobě tvrdě pracoval a výsledek 
se nakonec dostavil. Ještě jednou 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
našeho atle  ckého klubu.  

Jan Illek

JK MANSBERK z.s:
ME 2021 Oliva Nova Španělsko

Hned na začátku července se výpra-
va z Jezdecké stáje Mansberk v Sej-
řku vydala na cestu dlouhou 2400 
km až do španělského přímořského 
letoviska Oliva Nova, kde se konalo 
od  5. 7. do 11. 7. letošní ME dě  , ju-
niorů a mladých jezdců v drezuře. Pro 
mládež je ME vůbec nejvyšší soutěží 
(MS se nepořádá) ČJF po náročném 
výběru a kvalifi kacích vyslala šest 
jezdkyň reprezentovat ČR. Celkem 
čtyři jezdkyně a koně tvořili poprvé 
na ME také družstvo v kategorii dě  . 
Daniela Prokešová (14 let) s valachem 
Valmontem byli členy tohoto druž-
stva. Valmont zvládl po pečlivé pří-
pravě velmi dlouhou cestu výborně, 
což bylo důležité pro úspěšný průběh 
úvodní veterinární kontroly. Je velmi 
důležité, aby byl kůň jezdcem při kon-
trole předveden bezchybně a mohl 
tak být puštěn do soutěží. Také tamní 
horké slunečné počasí a teploty oko-
lo 36 oC představují náročné podmín-
ky pro koně i jezdce a celý tým. Danča 
s “Mon  kem” (Valmont) prošli kon-
trolou velmi přesvědčivě a mohli 
nastoupit jako první dvojice z ČR do 
individuální úvodní soutěže FEI Pre-

liminary B. Předvedli velmi pěknou 
plynulou úlohu s hodnocením nad 
69 % a obsadili 28. místo, dále sou-
těžili v soutěži družstev FEI Children 
Team s výsledkem 66,90 %, který se 
započítával a přispěli družstvu ČR k 
celkovému 7. místu. Pro JK Mansberk 
je úspěšná účast na ME jeho členky 
a koně z vlastního chovu rodiny Pro-
kešových historickým úspěchem, 
vyvrcholením mnohaletého úsilí a 
krásným příslibem do budoucna. Za 
svůj vynikající výkon obdrželi také 
gratulaci od chovatelského sdru-
žení Český teplokrevník za parádní 
úspěch Valmonta - koně plemene 
českého teplokrevníka mezi evrop-
skou špičkou. Mansberský realizační 
tým kromě koně a jezdkyně tvořili 
René Prokeš v roli ofi ciálního ošetřo-
vatele koně a realizace dopravy, Mgr.  
Denisa Valentová - reprezentační 
trenérka dvojice, Sylvie Prokešová - 
asistent jezdce a Claudia Sapanelová 
- zástupce majitelů koně a fotodo-
kumentace. Poděkování za fi nanční 
podporu patří Pile Mansberk pana 
B. Prokeše a fi rmě HT dveře v Brně.

kolek  v JK Mansberk
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ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ V ZUŠ
MŠ Pohádka sídlí vedle ZUŠ, proto 
mají dě   při vycházkách možnost 
slyšet zvuky hudebních nástrojů a 
zpěv dě  . Ale že se ve škole mohou 
naučit i kreslit, malovat, ví málokdo. 
Proto paní učitelky z mateřské školy 
s rados   uvítaly pozvání od zástupců 
ZUŠ a s předškolními dětmi se vypra-
vily na návštěvu. V dalších dnech se 
pak přidaly i ostatní školky. Přivítala 
je paní učitelka výtvarného oboru 
Libuše Zítková. Dě   měly možnost 
si prohlédnout prostory školy, vý-
zdobu a výtvarné práce dě  , které 
již školu navštěvují. Paní učitelka 
„výtvarky“ dětem vysvětlila, jakými 
technikami pracují a s čím vším se 
mohou ve výtvarném oboru setkat. 
Na závěr návštěvy si dě   vyzkoušely 
techniku míchání barev, o  skování 
nafouknutými balonky. Ze svých 
výtvorů měly dě   obrovskou radost 
a z návštěvy odcházely spokojené 
s pamětním listem a malým dáreč-

Příběhy našich sousedů
Sedm žáků 6. B se zapojilo do projek-
tu „Příběhy našich sousedů“ organi-
zace Paměť národa – Post Bellum. 
Úkolem bylo natočit rozhovor s pa-
mětníkem a vytvořit rozhlasovou 
reportáž. Kvůli covidové době se na-
táčení mohlo uskutečnit až v červnu 
a všechny termíny byly vskutku šibe-
niční. Přesto se šesťákům podařilo 

Vytvořila pandemie jinou školu?

 
 
 
 
 

 
 

 
 

        rodi , 
t  Zák ad o  B    Nádra  615 

    oz amu  á ko roku 2021 - 2022  
bu áj   du 1  9  2021  8:00 odi  
  pr á  2  - o k  (p ez psací po  a zá  
                                                     s ) 

     o ák  9:00 odi   t oc   
(od 8: d  di o c o ka ko ) 

Bystřické léto pokračuje i v srpnu, 
přijďte se bavit!

Máme za sebou polovinu prázdnin a 
také první polovinu ak  vit Bystřické-
ho léta 2021. Na podiu amfi teátru se 
představil Bystřický dechový orche-
str ZUŠ a také jsme do Bystřice nad 
Pernštejnem pozvali skvělé reviva-
lové kapely. Ale to je už minulost a 
před námi jsou další ak  vity, na kte-
ré Vás srdečně zveme.

7. srpna pořádáme Dětský Majá-
les 2021 – opět Vás zveme na kru-
háč za Lužánkami, kde Vás a Vaše 
dě   hned od zimáku čekají ak  vity 
pod názvem 12 měsíců v pohybu. 
Přijďte si užít nejenom zábavné 
úkoly, ale také skákací hrady pro 
malé i velké, tvořivou dílnu a mno-

ho dalšího. Čekáme vás s naším 
týmem od 12:00 hodin do 16:00 
hodin.

7. srpna večer, hned po pou   na 
bystřickém náměs  , se přijďte po-
bavit do velkého stanu na kruháč, 
kde jsme jako vloni připravili velkou 
prázdninovou ROCKOTÉKU. Od 
20:00 hodin vás budeme bavit čes-
kými a slovenskými rockovými hity. 
Připravujeme i klasický rockotéko-
vý bar na gril steaky a klobásy. Bavit 
se budeme do pozdní noci, vstupné 
je zdarma.

21. srpna připravujeme klasické 
Folkové náměs  čko. Sobotní večer 
bude od 18:00 patřit v amfi teátru na 

náměs   folko-
vým a country-
ovým kapelám. 
Od 18:00 hodin 
budete opět 
vítáni. Vstupné 
nevybíráme, tak-
že si přijďte sed-
nout přímo do 
amfi teátru!

Těšíme se na Vás!

Prázdniny jsou v plném proudu, 
dě  , učitelé i rodiče si užívají zaslou-
žené volno od školních povinnos  . 
Mnohokrát jsem v poslední době 
zaslechla, že učitelé toho letos moc 
neudělali. Opak je pravdou. Říkává 
se, že všechno zlé je k něčemu dobré, 
a mně nezbývá než souhlasit, neboť 
tolik nového, co se učitelé letos nau-
čili zejména v oblas   digitální, nemá 
v historii obdoby. Naše škola byla 
dovybavena nejmodernějšími počí-
tači, grafi ckými tablety, videokame-
rami a dalšími digitálními prostředky 
k vedení online hodin. Půjčovali jsme 
počítače také přímo žákům, čímž 
jsme podpořili i sociálně slabší ro-
diny, jejichž dě   se mohly ak  vně 
zapojit do online výuky. Učitelé se 
posunuli v ICT dovednostech, osvoji-
li si velké množství nástrojů, nových 
metod, které mohou i dále využívat 
v běžné prezenční výuce. Hojně se 
účastnili nejrůznějších online škole-
ní, jež se staly mnohem dostupnější 
pro většinu z nich, sledovali webiná-
ře a workshopy zejména z projektu 

SYPO – Systém podpory profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů, dále NPI ČR 
– Národní pedagogický ins  tut atd. 
Letos poprvé jsme také prošli online 
inspekcí, jejíž závěrečné velmi kladné 
hodnocení bylo obrovským poděko-
váním všem učitelům. 
Touto cestou chci i já nyní podě-

kovat všem svým kolegům za vý-
bornou práci během celého tohoto 
zvláštního roku. Dále velmi děkuji 
za obrovské nasazení rodičům, kte-
ří společně s námi hledali cesty, jak 
přes monitor mo  vovat dě  , aby 
nespaly nebo nehrály virtuální hry 
místo výuky. A v neposlední řadě 
bych chtěla poděkovat všem dětem, 
které se i přes nástrahy této prapo-
divné doby snažily osvojit co nejvíce 
vědomos   a dovednos  . Užijte si 
všichni ve zdraví zbytek prázdnin a 
načerpejte potřebnou energii pro 
další, v tuto chvíli nepředvídatelný 
školní rok 2021/2022. 

Dita Kabelková, zástupce ředitele
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

natočit zajímavý rozhovor s panem 
Václavem Koenigem, rodákem z 
Bystřice n. P., duší i tělem skautem, 
jehož osud nebyl v době komunis-
 ckého režimu jednoduchý. Celou 

reportáž si můžete vyslechnout na 
stránkách již zmíněné organizace. 

Jana Korbářová, TU 6.B
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

kem. Již při příchodu zpět do MŠ 
byly některé dě   rozhodnuty, že by 
chtěly výtvarný obor od září navště-
vovat. Kolek  vy MŠ Pohádka, Čtyř-
lístek a Korálky ještě jednou děkují 
za pozvání a těší se na další spolu-
práci s touto uměleckou školou.

Kolek  v MŠ Pohádka

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka, Tyršova 409,
Bystřice nad Pernštejnem

oznamuje svým žákům a jejich rodičům,

že školní rok 2021/2022 bude zahájen
ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin.

Po uvítání a předání základních informací 
budou žáci moci odejít domů.

Je vhodné, aby si s sebou přinesli psací potřeby a přezůvky.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku 

proběhne ve středu 1. září v 9.00 hodin

ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P.
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Na konci školního roku, dne 30. 6. 
2021 od 15 hodin, se uskutečnila 
v Amfi teátru města Bystřice nad 
Pernštejnem slavnostní akce, kte-
rou organizoval pořadatel Fofrovák. 
Akce se konala mimo jiné pod patro-
nátem města Bystřice nad Pernštej-
nem a Mikroregionu Bystřicko.

Slavnostního křtu se zúčastnila také 
ilustrátorka knihy, paní Petra Ta  čko-
vá, která je mimo jiné ilustrátorkou již 
řady knih od různých autorů. 

Největším ,,překvapením“ akce 
byla účast známého hosta, rychlo-
bruslařky Mar  ny Sáblíkové, která 
se stala zároveň kmotrou dané knihy. 

V rámci křtu odpovídala 
paní Sáblíková na různé 
otázky, které jí pokládal 
moderátor a také diva-
delní umělec pan Jan Hru-
bec. Dle pozi  vních reakcí 
z publika pevně věříme, že 
celé zábavné odpoledne 
se líbilo jak přítomným 
divákům, tak samotným 
hostům akce. Po slavnost-
ním křtu se uskutečnil 
prodej knihy spojený s au-
togramiádou autora, ilus-

trátorky a také známé kmotry knihy. 
Dle slov pana Beneše se v budouc-

nu můžeme těšit na vydání dalších 
knih, které nás opět zavedou do vy-
myšleného světa a krásných příběhů 
dvou kamarádů - stavitele Meďana a 
vynálezce Koumena.

Velké díky patří všem divákům a 
také organizátorům akce!              -MB-

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s obcí Věchnov
Vás srdečně zvou na konání osmého ročníku

S
p

o
n

zo
ři

Program sportovního klání:

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Bystřice n.P. 
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Písečné
Prosetín

Rozsochy  
Rožná 
Strážek 

Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 
Věchnov

 
(akce proběhne za každého počasí)

12:30 –  slavnostní průvod soutěžních družstev
13:00 –  zahájení Her bez hranic
13:15 –  start turnaje
18:00 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:30 –  společenské posezení 
 s reprodukovanou hudbou

Pro děti zajištěno zábavné odpoledne (skákací hrady a trampolína)
Občerstvení a dobrá zábava zajištěna!

Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:Sportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

Více na:
 www.regionbystricko.cz

Věžná
Vír 
Zvole

Křest knihy 

MEĎAN A KOUMEN NA PLANETĚ PUPKÁČŮ

Druhý prázdninový víkend se v naší 
malé obci nesl ve sportovním a hra-
vém duchu. 7. ročník nohejbalového 
turnaje „Satan cup“ a dětského dne, 
tentokrát pod záš  tou obce Písečné 
a za podpory dotace z fondu Kraje 
Vysočina, proběhl za krásného let-
ního počasí. Nohejbalového turnaje 
se zúčastnilo 10 fantas  ckých tří-
členných družstev nejen z blízkého 
okolí a v rozmanitém věkovém slo-
žení. Skvělou atmosféru doplňovaly 
výborné a divácky velmi atrak  vní 
sportovní výkony. Byť celá akce měla 
zejména utužit společenské vztahy 
a pospolitost, fi nálový zápas mezi 

místě tým Trávníkáři z Bystřice n. P. 
a na tře  m mužstvo SSS z Písečné-
ho. Dětského dne se zúčastnilo 99 
dě  , na které čekaly rozmanité úko-
ly, nová vodní skluzavka, nafukovací 
hrady a trampolína, ukázka země-
dělské techniky a plně byly využity 
nové herní prvky v prostoru hřiště 
a mateřské školy. Obě akce by však 
nebylo možné uspořádat bez asi 30 
dobrovolníků, kterým  mto patří 
velký DÍK. Můžeme jen doufat, že 
se nám podaří tyto již tradiční spor-
tovní akce pro dě   i dospělé zajis  t 
i v dalších letech.

KKJ

Nohejbalový turnaj a dětský den v Písečném

Náš prose  nský expres plný před-
školních dě   se rozjel 1. 6., kdy jsme 
oslavili Den dě  . Předškoláci vzali s 
sebou i mladší kamarády ze školky, 
aby si společně užili poslední měsíc 
plný zážitků, výletů a radovánek. 
Na první zastávku jsme dorazili do 
Zoo Jihlava, kde jsme se dozvědě-
li zajímavé informace o afrických 
zvířatech. Na druhou zastávku nás 
expres vyložil v zámku ve Žďáře nad 
Sázavou, kde jsme se dozvěděli, 
proč hvězdy září. 

Následovala mezizastávka, která 
nás zavedla do místního obchodu 
na zmrzlinu. 

Poslední zastávka naší cesty 
se uskutečnila na školní zahradě, 
kde proběhlo slavnostní pasování 
předškolních dě   na školáky. Dě   
se rozloučily se školkou tanečkem, 
písničkou a básničkou. 

Všem přejeme krásné prázdniny 
a budoucím prvňáčkům krásný a 
bezproblémový vstup do školy.

Učitelky MŠ

Prose  nský expres

Slavnostní odpoledne probíhalo v 
rámci křtu knihy Meďan a Koumen na 
planetě pupkáčů, jejímž autorem je 
pan Josef Beneš z Věchnova. Zmíně-
nou knižní prvo  nu začal psát pan Be-
neš před dvěma roky a vypráví se v ní o 
příběhu dvou kamarádů, staviteli Me-
ďanovi a vynálezci Koumenovi, kteří se 
pomocí Fofrováku, tedy teleportační 
místnos  , dostávají na jiné planety.

týmy Modřice a Trávníkáři, který 
skončil až ve tře  m setu výsledkem 
10:9, musel alespoň na chvilku za-

nechat ve tvářích borců z Bystři-
ce smutek. Na prvním místě tedy 
skončil tým z Modřic, na druhém 
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MIKROREGION

Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

K ceně služby mohou být účtovány poplatky (sazba za čekání, nástupní sazba) – stanoveny na základě domluvy.

Dne 30. 6. 2021 od 14 hodin se konala 
v amfi teátru města Bystřice nad Pern-
štejnem slavnostní akce, při které se 
předávala ocenění vítězům vybra-
ných regionálních akcí na Bystřicku. 

První z těchto akcí byla soutěž o 
nejzajímavější grafi cký návrh ztvár-
nění trafostanice. Vítěze představil 
a ocenění předával starosta města 
Bystřice n. P. pan Pačiska společně s 
manažerkou MAP II, paní Zelenou. 
MAP (místní akční plán) II realizoval 
projekt Street Art již druhým ro-
kem, a to ve spolupráci s Městem 
Bystřice n. P. a společnos   E.ON 
Distribuce (nyní EG.D). Díky tomuto 
projektu se mohou postupně revi-
talizovat zašlé a omšelé trafosta-
nice v ulicích našeho města. Loni 
byly takto upraveny trafostanice na 
sídliš   1 a u koupaliště. Letos se při-
pravují na nový kabát trafostanice u 
polikliniky a u sídliště 2 u bývalé ko-
telny. Práce již byly zahájeny a přes 
léto by měly být dokončeny.

Další bod programu se týkal vyhlá-
šení vítězů 11. ročníku Dětské umě-
lecké soutěže, kterou v roce 2020 
pořádalo, již tradičně, Město Bystřice 

nad Pernštejnem společně s Mikro-
regionem Bystřicko. Téma soutěže 
„Bystřice nad Pernštejnem dříve a 
dnes" se odvíjelo od 440. výročí po-
výšení Bystřice nad Pernštejnem na 
město a předané práce jej rozmanitě 
ztvárnily. Vítězné práce jednotlivců i 

dětských kreseb i literárních prací 
uspořádané podle kategorií jsou již 
zveřejněny na webových stránkách 
Městského muzea Bystřice nad Pern-
štejnem a na webových stránkách 
Mikroregionu Bystřicko. 

Posledním bodem akce bylo 

členka orchestru. Na počest pana 
učitele nese orchestr jeho jméno. 
Hudební těleso v současné době se-
stává ze 25-30 hráčů. Dané ocenění 
– plaketu, panel, diplom a fi nanční 
dar, převzala paní Macháčková od 
paní Zamazalové, pana Pačisky a pana 
Pokorného, kteří jí zároveň pogratu-
lovali k získanému  tulu. Poskytnutý 
fi nanční dar v hodnotě 15  s. Kč se 
spolek rozhodl darovat obcím zasa-
ženým tornádem na jižní Moravě. 
Toto vstřícné gesto si vysloužilo obdiv 
všech přítomných. 

Celou slavnostní akci uváděl sta-
rosta města Bystřice n. P. pan Pa-
čiska, kterému bychom chtěli touto 
cestou moc poděkovat. Velké díky 
patří také organizátorům a sponzo-
rům celé akce a v neposlední řadě 
také novému Nositeli tradic Bystřic-
ka – Smyčcovému orchestru N. Ky-
jovského, jehož hudební vystoupení 
uváděla jednotlivé body programu. 

A závěrečné velké poděkování? To 
patří samozřejmě oceněným soutě-
žícím a všem návštěvníkům slavnost-
ní akce! 

Mikroregion Bystřicko

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH AKCÍ

kolek  vů byly odměněny věcnými, 
ale také fi nančními cenami. Ceny dě   
převzaly z rukou paní Zamazalové 
(patronka Dětské umělecké soutěže 
a mimo jiné také Nositele tradic Bys-
třicka), paní Ta  čkové (ilustrátorka 
knih), pana Pačisky a pana Pokorného 
(předseda Mikroregionu Bystřicko).

Virtuální výstavy soutěžních 

vyhlášení nového Nositele tradic 
Bystřicka pro rok 2021. Tím se stal 
Smyčcový orchestr N. Kyjovského 
při ZUŠ Bystřice n. P., z.s., který v le-
tošním roce slaví 20. výročí od svého 
založení. Činnost orchestru obnovila 
v roce 2001 paní Lenka Macháčková 
– bývalá žákyně pana učitele Něho-
slava Kyjovského a také dlouholetá 
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VZPOMÍNKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

Dne 25. 8. tomu bude 10 let,
co opus  l náš svět 

Ing. Vladimír HANDL
 

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

V březnu tohoto roku jsme si připomněli 
nedožité 70. narozeniny 

pana Otakara SVOBODY z Koroužného.
Dne 18. 6. 2021 

uplynuly 4 roky od jeho úmr  .

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky Jubilan  

ČERVENEC 2021
03.07.  Alena Mar  nková

 Jaromír Vázler
17.07. Kateřina Juklová

 Marek Šťastný

SRPEN 2021
Marie Dvořáková  87 let
Emil Vícha  75 let
Marie Lázničková  75 let
Pavol Zábojník  70 let
Ing. Pavel Michálek  70 let
Jan Kolbábek  70 let

Dne 28. 7.  si připomeneme 
2. výročí úmr   naší tety 

paní Růženky VOTAVOVÉ

S láskou a úctou vzpomíná 
neteř Milenka s manželem Láďou 
a celou naší rodinou ze Slavičína. 

Měli jsme Tě moc a moc rádi 
a prosíme o vzpomínku Vás, 

co jste ji také měli rádi.

Charita navrací smysl 
volnému času

V prázdninovém čase přichází žďár-
ská Charita s novou kampaní, ten-
tokrát zaměřenou na volný čas 
dě  , mladistvých a rodin. Jejím 
cílem je především poukázat na růz-
né možnos   trávení volného času a 
mo  vovat k nim. 

Pracovníci žďárské Charity se tak 
rozhodli během následujících týd-
nů ukázat, jak lze volný čas naplnit 
smysluplnými, inspira  vními a od-
počinkovými ak  vitami a pomocí 
nich tak posílit nejen vztahy v rodi-
ně, ale i mezi vrstevníky. 

„Volný čas si představuji jako pa-
letu různých možnos  . Pokud jsou 
všechny v rozumné rovnováze, není 
žádná z nich špatně. Je ale důležité 
dbát na vyváženost toho, co dělá-
me,“ doplňuje kolegyni vedoucí 
Centra prevence, Bc. David Filip.

Součás   kampaně je i předsta-
vení jednotlivých služeb a jejich 
nabídky. Ty často využívají volnoča-
sové ak  vity jako nástroj k působe-
ní na cílové skupiny, ať už se jedná o 
rodiče s dětmi nebo skupinu dospí-
vajících, kteří navštěvují nízkopra-
hová zařízení. V mnoha případech 
pak pracovníci dokážou efek  vním 
a nenásilným způsobem pracovat 
s problémy a ob  žnými situacemi 
klientů. 

Podpořit služby Charity, které pra-
cují s rodinami, dětmi a mládeži 
můžete i Vy. Jak na to?
• bankovním převodem na: 

110889787/0300, VS 8062021
• platební bránou:
     na www.zdar.charita.cz
• prostřednictvím portálu: 
     www.darujme.cz

VRAŤME SMYSL VOLNÉMU 
ČASU | Darujme.cz

Zeptali jsme se vedoucí bystřic-
kého nízkoprahového zařízení pro 
dě   a mládež Nadosah – Bc. Rena-
ty Pokorné. 

Renato, v poslední době se 
často mluví o vzrůstajících závis-
lostech mladých na moderních 
technologiích, zejména na soci-
álních sí  ch a PC hrách. Jak tuto 
situaci vnímáte vy? 

Pro mnohé 
mladé jde o 
únik od rea-
lity. Nemusí 
tak nutně do-
jít ke konfron-
taci v běžných 
situacích – 
např. navazo-
vání vztahů, 
řešení kon-

fl iktních situací. Velkou nevýhodou 
je určitě to, že moderní technologie 
jsou dnes velmi snadno dostup-
né. Mobilní telefony se dají pořídit 
za nízké částky, v rukou je vidíme 
mnohdy i u dě   předškolního věku. 
Neříkám, že moderní technologie 
jsou špatné. Jen je nutné se s nimi 
naučit zdravě zacházet – nastavit 
pravidla, jak dlouho bude dítě mít 
vyhrazený čas na telefon a PC, jaký 
obsah bude mít dítě povoleno ke 
sledování a také, jaký obsah bude 
dítě sdílet. Tady je ale nutná důsled-
nost a trpělivost rodiče. 

Dají se pojmenovat největší rizi-
ka související s užíváním internetu 
mladými lidmi?

Za mě osobně je největším rizi-
kem neefek  vnost využívání volné-
ho času, internet, hraní her a sdílení 
na sociálních sí  ch dokáže pohl  t 
člověka na hodiny a mezi  m ubíhá 
reálný život. Dalším velkým rizikem 

je samotný obsah sdílení. To, co mla-
dí mnohdy sdílí a jakým způsobem, 
je pro nás na službě v posledních 
měsících nepříjemnou novinkou – 
probíhají živá vyslání na Instagramu, 
mladí při vysílání popíjejí, kouří, mlu-
ví vulgárně, porušují zákon a to vše 
live, za předpokladu, že toto vysílání 
může sledovat kdokoli. Tyto situace 
pro nás byly natolik výrazné, že při 
osobním kontaktu s daným uživa-
telem na to reagujeme, dáváme 
zpětnou vazbu. Uživatelům zkrátka 
nedochází, jakou si sami na sociál-
ních sí  ch vytváří image.

Na druhou stranu – internet se 
stal součás   našich životů. Přinesl 
nám i nějaká pozi  va?

Internet je skvělý pomocník při 
získávání informací. V mnohých 
oblastech nám šetří čas. V době 
covidové nám přinesl možnost být 
spolu, kdy na začátku nebyla jiná 

možnost kontaktů a osobních setká-
ní. Internet může být zkrátka dobrý 
sluha, ale také zlý pán. Je dobré si 
pamatovat, že i při používání inter-
netu pla   staré dobré heslo: všeho 
s mírou.

Pochopení, přije  , přátelství a 
smysl života… to je jen malá část 
toho, co pro naše uživatele zna-
mená přítomnost v denních staci-
onářích ROSA a NESA, proč lidé s 
duševním onemocněním navště-
vují KLUB V 9 a co nachází senioři ve 
volnočasovém klubu VČELA.

Pro tyto lidi i jejich rodinné pří-
slušníky jsou naše služby neod-
myslitelnou a důležitou součás   
jejich mnohdy nelehkých životů. 
NEDOVOLTE, ABY NAŠI KLIENTI A 
JEJICH RODINY ZŮSTALI NA VŠE 
SAMI...

Více informací: h  ps://zdar.cha-
rita.cz/nechceme-zustat-sami/ 

Dne 13. 7. 2021 uplynulo již 34 let, kdy nás 
navždy opus  l pan O  o SVOBODA 

z Kobylnic.  Dne 27. 7. 2021 jsme 
vzpomněli 100. výročí jeho narození.

Věnujeme vzpomínku i jeho manželce 
paní Vlastě SVOBODOVÉ, 

od jejího úmr   letos v lednu uplynulo 6 let. 

S láskou vzpomíná dcera Marie a Jiřina s rodinami, syn Fran  šek 
a snacha Vlasta s rodinami.

28. 8. 2021 oslaví manželé 28. 8. 2021 oslaví manželé 

MARIE A STANISLAV ZEMACHOVI MARIE A STANISLAV ZEMACHOVI 

50. výročí společného života.50. výročí společného života.

 Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme 

pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Dcera Renata s rodinou a syn Pavel s rodinou.

Blahopřání

S láskou vzpomíná manželka Vlasta a dě   
s rodinami, sourozenci Marie, Fran  šek 

a Jiřina s rodinami.
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INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – KONTEJNERY

TULIS MICHAL ZVOLE

• Zemní a výkopové práce: JCB 3CX – MINIBAGR 1.8 t
 demolice objektů, terénní úpravy, přípojky IS
 komunikace lesní cesty. 
• Nákladní autodoprava sklápěcí:
 Scania - Daf - Tatra 8x4 – 6x4 – 6x6 s nosnos   od 1 t - do 25 t 
• Kontejnerová doprava: IVECO 8 t
 od 3m3 do 15m3 přistavení kontejnerů k domu – fi rmě
 Zajištění likvidace odpadů, stavební suť jako cihly, omítky 
 a střešní tašky dřevo, trámy, prkna nebo větve, tráva, 
 lis   a jiný bioodpad.

Michal Tulis  tel: 774 309 568  e-mail: tulism@seznam.cz 

WWW.AUTODOPRAVATULIS.CZ 

e-mail: tulism@seznam cz

Prodej sypkých materiálů:

• Kamenivo 0/4-4/8- 8/16- 16/32- 32/63- 0/32- 0/63 
• Oblázky říční 4/8-8/16-16/32
• Písek betonářský 
• Písek maltový

KONTAKT 

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

www.novazelenausporam.cz

Otevírací doba

Nová zelená úsporám
› 

› 

› 
› 
› pergoly
› 

› 
› 
› parapety
› 

www.knlokna.cz

SHOWROOM

 SBĚRATEL KOUPÍ motocykly značky Jawa, Čz-kompletní, 
nekompletní, vraky a náhradní díly. 777 447 434.

 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, tel.: 608 065 337.
 Farma Ujčov poskytne KOŇSKÝ HNŮJ  za odvoz. Nakládka na vozík, 

volejte 721 037 125.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám SMRKOVÉ PALIVOVÉ DŘEVO nařezané na metry za cenu 
400 Kč za prostorový metr. V případě zájmu volejte 724 311 552.

 Koupím STARÉ POHLEDNICE do r. 1945 i jiné sběratelské věci. Stačí 
SMS, zavolám. Tel. 608 420 808.



Bystřicko - periodický  sk územního samosprávného celku, vychází 1x za měsíc. Vydává: Město Bystřice n. P., Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., www.bystricenp.cz.
Redakce novin: Turis  cké informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 387/8, e-mail: info@bystricenp.cz. Inzerce: 566 590 
369, e-mail: info@bystricenp.cz. Redakční rada: rada Města Bystřice n. P. Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Registrová-

no MK ČR E 16383. Tisk: Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Žďár nad Sázavou, ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 7 240 ks. ZDARMA. Titul. foto: Khalil Baalbaki 


