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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!
SKLADNÍK
Práce ve 2-směnném provozu.

Volné výrobní pozice:

NORMOVAČ- PROCESNÍ
SPECIALISTA

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
ÚDRŽBY

Volné administrativní pozice:
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Blíží se nám Evropský týden mo-
bility (od 16. 9. 2021 – do 22. 9. 
2021) a Evropský den bez aut 
(EDBA) dne 22. 9. 2021. 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se připojuje k Evropskému dni bez 
aut, jehož cílem je deklarovat sna-
hu o zlepšení životního prostředí 
v rámci integrace dopravy na místo 
individuální, a  m zejména upo-
zornit na neudržitelný nárůst indi-
viduální automobilové dopravy ve 
městech a zároveň vyjádření pod-
pory veřejné dopravě včetně MHD, 
cyklis  cké dopravě, chůzi a dalším 
možným alterna  vám k motorové 
dopravě.

Jen se podívejte na každodenní 
špičku provozu ve směru na Brno, 

kdy nejvíce zasaženou oblas   je 
zejména průjezd městem Kuřim po 
sil. II. tř. č. 385 a  v opačném směru 
zejména nájezd/sjezd ze sil. I. tř. č. 
43 na sil. II. tř. č. 385. Jsou to nervy 
drásající chvíle pro každého z nás. 

Jak je shora uvedeno, město Bys-
třice nad Pernštejnem se připoju-
je  ke dni EDBA a vzhledem k tomu, 
že tento den vychází na středu, tak 
tento den bude městská hromadná 
doprava (MHD) jezdit zdarma. 

Dě  , rodiče a školy se také mo-
hou zapojit do akce Pěšky do školy, 
která si dává za cíl zdravě a ak  vně 
strávit začátek dne a zároveň napo-
moci bezpečnějšímu a zdravějšímu 
prostředí v okolí škol.

Odbor dopravy a SH

v posledních číslech Bystřicka vyšly 
dva články, které bych chtěl zdůraznit 
a připomenout. Jedná se o dvě apli-
kace, které Vám mohou ulehčit život 
v Bystřici. 

První aplikací je Hlášení rozhlasu.
cz. Tuto aplikaci používá Bystřice již 
několik let. V poslední době však 
doznala mnoho změn a rozšířila port-
folio svých služeb. Poskytuje zvláště 
informace hlášené v místním rozhla-

Vážení spoluobčané,
se, krizová hlášení při různých pohro-
mách, možnost zachytávat a podávat 
podněty na město aj. Novou funkcí je 
také informace o možnos   čerpání 
slev pro bystřické občany tzv. Virtuál-
ní bystřická karta. Ta bude fungovat 
podobně, jako informace o hlášení 
v rozhlase. Prostřednictvím aplikace 
budete informováni o slevách, které 
si pro Vás přichystaly městské orga-
nizace. Jednáme i o poskytnu   slev 

u jiných organizací. Příkladem může 
být sleva na bowling v určitých ho-
dinách, kdy po předložení dokladu 
o bydliš   v Bystřici n. P. budete pla  t 
méně. Více informací na www.bystri-
cenp.cz.

Druhá aplikace Vám zpříjemní par-
kování na náměs  . Jedná se o aplikaci 
ClickPark, kterou si nahrajete do chyt-
rého mobilního telefonu, spárujete 
s platební kartou a můžete odkud-

koli s připojením na internet zapla  t 
parkování. Aplikace Vás upozorní, že 
končí platnost parkovného a Vy opět 
můžete prodloužit dobu parkovného 
bez nutnos   dojít k parkovacímu au-
tomatu. Jen připomínám, že od srpna 
již není třeba umísťovat parkovací 
lístek na viditelné místo ve Vašem vo-
zidle, kontrola probíhá na základě za-
dané registrační značky vozidla.  

M. Horák, místostarosta města

Stanice technické kontroly v Bystřici

Nový výrobní areál db Betonové jímky s.r.o.
V průmyslové zóně vyrůstá nový 
výrobní areál společnos   db Beto-
nové jímky s.r.o., která se zabývá vý-
robou prefabrikovaných betonových 
výrobků. Hlavním výrobním produk-
tem jsou prostorové prefabrikáty 
užívané jako nádrže, jímky nebo sep-
 ky. Kromě vlastní výroby společnost 

také zajišťuje montáž nádrží k rodin-
ným domům, retenčních a požárních 
nádrží do průmyslu či jímek na kejdu 
nebo hnojůvku do zemědělství.

Sor  ment výrobků je velmi širo-
ký. Společnost vyrábí nádrže v obje-
mech od jednotek po stovky metrů 
krychlových. K velkým referenčním 
stavbám nádrží patří např. retenční 
nádrž pro areál Swoboda Stamping 
Polná (500 m3), či retenční nádrže 
pro areál Volvo Trutnov (celkem 500  
m3). V letošním roce společnost již 
dodala nebo jsou připraveny k dodá-
ní velkoobjemové nádrže např. pro 
rozšíření areálu Atrea Jablonec nad 

Nisou (300 m3), rozšíření nemocnice 
IKEM Praha (400 m3) nebo nádrž pro 
areál Plzeňského Prazdroje (800 m3).

Nový výrobní areál v průmyslové 
zóně v Bystřici n. P. nahradí stávají-
cí, již kapacitně nevyhovující výrob-
ní prostory v areálu ZD Bohdalec 

a zajis   budoucí růst společnos   již 
ve vlastních výrobních prostorách. 
Inves  ce do výrobních prostor v prů-
myslové zóně byla započata v roce 
2020 a dokončení areálu je plánová-
no na jaro 2022.

Společnost db Betonové jímky 

s.r.o. od svého vzniku v roce 2008 
setrvale roste a reinvestuje zisk do 
rozvoje společnos  ,  m zajišťuje tr-
valý růst obratu společnos   i počtu 
zaměstnanců, kterých je aktuálně 
přes 20. Za rok 2020 společnost do-
sáhla obratu téměř 50 mil. Kč, který 
v letošním roce s jistotou překoná.

Lukáš Dvořáček

Od 25. června 2021 Vám nově ote-
vřená Stanice technické kontroly 
v Bystřici n. P. nabízí své služby v ob-
las   zákonem stanovených pravidel-
ných technických prohlídek vozidel 
kategorie M1, N1, L, O1 a O2. 

Součás   našich služeb je před-
nostní provedení evidenčních kon-
trol na vozidla M1, N1, L, O1 a O2,   

a to  po telefonické dohodě na tele-
fonním čísle 773884755, nebo přes 
objednávkový systém na našich 
webových stránkách. Dále nabízíme 
možnost provedení měření emisí 
zážehových i vznětových motorů 
a jednopalivových vozidel poháně-
ných CNG, LPG. Bližší informace na-
jdete na www.stk-bystrice.cz

TÝDEN MOBILITY
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Z RADY MĚSTA
Schůze rady 10. srpen 2021

Rada města schválila:
1. vyhlášení záměru a ZM doporu-

čuje prodej čás   pozemku parc. č. 
201/1 v k.ú. Lesoňovice – cca  2x2 
m kolem studny. Cena 20 Kč/m2,

2. vyhlášení záměru na dlouhodobý 
pronájem-pacht (5 let s možnos   
prodloužení) čás   pozemku parc. 
č. 441/1 v k.ú. Vítochov o výměře 
cca 2 000 m2 navazujícího na po-
zemek žadatelky parc. č. 441/2 – 
cca 30 až 50 bm paní E. K. Roční 
pachtovné 3.000 Kč/ha,

3. vyhlášení záměru a ZM doporuču-
je prodej pozemku parc. č. 1140/3 
v k.ú. Bystřice n. P. o výměře 19 m2 
panu M. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

4. vyhlášení záměru na prodej po-
zemku parc. č. 811 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem o výměře 323 
m2 manželům P. za podmínky 
převedení (v KN) pozemků parc. č. 
812 a 813 do vlastnictví žadatelů. 
Cena 700 Kč/m2 + DPH,

5. vyhlášení záměru a ZM doporuču-
je prodej pozemku parc. č. 3058/1 
a koupi pozemku parc. č. 3058/17 
k.ú. Bystřice n. P. s doplatkem za 
rozdíl v m2 – cena 150 Kč/m2,

6. vyhlášení záměru a ZM dopo-
ručuje prodej pozemku parc. č. 
3087/18 v k.ú. Bystřice n. P. (za-
hrada u domu č.p. 828) manželům 
T. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

7. vyhlášení záměru a ZM dopo-
ručuje prodej pozemku parc. č. 
3096/21 v k.ú. Bystřice n. P. o vý-
měře 70 m2 – ½ A. R. a ½ J. N. Cena 
150 Kč/m2 + DPH,

8. uzavření smlouvy o dílo s fi rmou 
PKS stavby a.s. na rekonstrukci 
elektrických rozvaděčů v byto-
vých domech čp. 965-971 a čp. 
972-976 na ul. Okružní v Bystřici 
n. P. za celkovou cenu díla ve výši 
3.183.785 Kč bez DPH. Akce bude 
realizována do konce roku 2021,

9. fi nancování akce Lanový most 
v parku miniatur částkou 68.970 
Kč, akce Skautská základna 
částkou 542.000 Kč, akce Les-
ní stezka v kopci Hora částkou 
31.036 Kč, akce Odvodnění v ulici 
K Zámečku  částkou 66.506 Kč, 
akce Chodník Hornická částkou 
21.806 Kč, akce Oprava schodů 
a terasy DDM částkou 82.697 Kč 
a akce Chodník Lesoňovice část-
kou 172.488,42 Kč,

10. zřízení budoucího věcného bře-
mene ve prospěch EG.D, a.s. na 
čás   pozemků p.č. 1204 a p.č. 
1205 v k.ú. Bystřice nad Pernštej-
nem spočívající v právu uložení 
NN podzemního vedení, jeho 
údržby a oprav a kabelového pilí-
ře. Budoucí věcné břemeno bude 
úplatné za jednorázovou úplatu 
ve výši 2.000 Kč + DPH. Budoucí 
VB bude na dobu neurčitou,

11. pronájem nebytového prostoru – 
kanceláře o ploše 20 m2 v nemovi-
tos   č. 15 na Masarykově náměs   

v Bystřici nad Pernštejnem E. Š. od 
2.8. do 27.8.2021. Měsíční nájem-
né 1.250 Kč + náklady na služby 
s nájmem spojené,

12. zřízení budoucího věcného bře-
mene ve prospěch EG.D, a.s. na 
čás   pozemku p.č. 1117/1 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem spo-
čívající v právu uložení NN pod-
zemního vedení, jeho údržby 
a oprav.  Budoucí věcné břeme-
no bude úplatné za jednorázo-
vou úplatu ve výši 2.000 Kč + 
DPH. Budoucí VB bude na dobu 
neurčitou,

13. Memorandum o vzájemné spolu-
práci k dosažení tarifní integrace 
smluvních měst do Integrované-
ho dopravního systému Jihomo-
ravského kraje,

14. uzavření Smlouvy o nájmu ryb-
níků (v přílohovaném znění) na-
cházejících se na pozemcích p.č. 
822/18 o výměře 2 966 m2, p.č. 
807 o výměře 3 515 m2 (oba v k.ú. 
Ždánice) a dále pak na pozemcích 
p.č. 110/1 (resp. jeho čás  ) a p.č. 
116/4 (rovněž jeho čás  ) o výmě-
ře 1 600 m2 (oba v k.ú. Karasín), 
a to s LESNÍM SPOLEČENSTVÍM 
OBCÍ s.r.o. za 4.040 Kč/rok,

15. pronájem bytu č. 57 v DPS panu 
V. M.,

16. rozpočtové opatření ve výši 
180.000 Kč bez DPH na koncert 
Miro Žbirky.

Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města:
17. prodej čás   pozemku parc. č. 

304/1 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic 
pouze v šířce přesahu střechy. 
Cena 150 Kč/m2 + DPH. 

Rada města nedoporučuje zastupi-
telstvu města:
18. prodej čás   pozemku parc. č. 

1841/1 a čás   pozemku parc. č. 
1840 v k.ú. Bystřice n. P. o celkové 
výměře 70 m2.

Rada města povoluje:
19. výjimku z maximálního počtu dě   

ve třídě na 25 dě   pro všechny tří-
dy MŠ Bystřice n. P., Okružní 753, 
Bystřice nad Pernštejnem ve škol-
ním roce 2021/22.

Rada města odkládá rozhodnu   o:
20. podpisu dodatku smlouvy o dílo 

na stavební zakázku demolice ko-
telny na SII, Bystřice nad Pernštej-
nem, s fi rmou AZ demolice s.r.o. 
se sídlem Frýdlantská 111, 463 31 
Chrastava, IČ 07912935 s cenou 
428.521,50 Kč s DPH.

Rada města neschvaluje:
21. mimořádné přidělení bytu paní 

N. N.

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

-red-

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:
-  01.11.2021
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 30. 9. 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 
řízení bez výběru uchazeče.

Město Bystřice nad Pernštejnem

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Upozorňujeme zájemce o přednášky pořádané 
v rámci univerzity tře  ho věku,  že přednáška PhDr. 
Jitky Bukáčkové, která se bude konat 30. 9. 2021 
ve 13:00 hodin, se přesouvá ze zasedací místnos   
městského úřadu do „MUZEJNÍ HOSPŮDKY“ 
v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem.

Děkujeme za pochopení
Eva Špatková

UPOZORNĚNÍ
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VOLBY

Oznámení o době a místu konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Místa konání voleb:

Volební okrsek č. 1
volební místnost - Základní umě-
lecká škola, Nádražní č.p. 1300, 
Bystřice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
417, 418, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 438, 455, 470, 474, 475, 479, 
480, 491, 496, 511, 600, 612, 613, 
614, 615, 624, 629, 639, 760, 765, 
906 až 908, 992, 1410
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 
902
v ulici Topolová pro č.p. 532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555, 774, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p. 318, 342, 
449, 499, 541, 569, 570, 587, 588, 
644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, 
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Prů-
myslová, Strojírenská, Výrobní.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost - Základní umě-
lecká škola, Nádražní č.p. 1300, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 
888 až 890 
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová pro č.p. 879 až 887.  

Volební okrsek č. 3 

volební místnost - Mateřská škola 
„Korálky“, Zahradní č.p. 622, Byst-
řice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Ho-
rou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, 
Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na 
Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. 
Štourače, Antonínka, Voldán, Větr-
ná, K Valše, v ulici Rácová, Jitřenka 
č.p. 515.

Volební okrsek č. 4 
volební místnost - Kulturní dům, 
Luční č.p. 764, Bystřice nad Pern-
štejnem 
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 
962 až 964, 977 až 982.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost - VOŠ a SOŠ, Dr. 
Veselého č.p. 343, Bystřice nad 
Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č.p. 930 až 
932, 948, 949 
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 
950 až 954.

Volební okrsek č. 6 
volební místnost - Městské muze-
um, Masarykovo nám. č.p. 1, Bys-
třice nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící

v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
měs  , Tyršova, Luční, Příční, Dr. 
Veselého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bra-
trská, Cibulkova, Koželužská, Na 
Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
Lužánky
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
495, 501, 502, 571, 585, 586, 589, 
849, 853, 996, 997
v ulici Nový dvůr č.p. 336
v ulici Nádražní č.p. 138, 158, 341, 
346, 1414.

Volební okrsek č. 7
volební místnost – Dům s pečova-
telskou službou, Hornická č.p. 643, 
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643, 758
v ulicích: Černý vršek, K Domanín-
ku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, 
Dolinka, Starý dvůr, Za Rybníčkem, 
U Jeřába, Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní čás   
Domanínek v ulicích Lnářská, K Zá-
mečku, K Hájům.

Volební okrsek č. 8
volební místnost - Kulturní dům, 
Bratrušín č.p. 1101
pro voliče bydlící v místní čás   
Bratrušín.

Volební okrsek č. 9 
volební místnost - bývalá škola, 
Pivonice č.p. 33

pro voliče bydlící v místní čás   
Pivonice. 

Volební okrsek č. 10 
volební místnost - bývalá škola, 
Lesoňovice č.p. 13
pro voliče bydlící v místní čás   
Lesoňovice a Kozlov. 

Volební okrsek č. 11 
volební místnost - Kulturní středis-
ko, Dvořiště č.p. 1035
pro voliče bydlící v místní čás   
Dvořiště. 

Volební okrsek č. 12
volební místnost - bývalá škola, 
Karasín č.p. 38
pro voliče bydlící v místní čás   
Karasín.

Volební okrsek č. 13 
volební místnost - Kulturní dům, 
Vítochov č.p. 10
pro voliče bydlící v místní čás   
Vítochov.

Volební okrsek č. 14 
volební místnost - Kulturní dům, 
Domanín č.p. 10 
pro voliče bydlící v místní čás   
Domanín.

Volební okrsek č. 15
volební místnost - Kulturní dům, 
Rovné č.p. 5 
pro voliče bydlící v místní čás   
Rovné a Divišov.

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. 9.října 2021) dosáhl věku 
nejméně 18 let. 

Volič musí ve volební místnos   prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 
Voliči obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb sadu hlasovacích lístků. 
Ve volební místnos   obdrží volič prázdnou úřední obálku označenou úředním razítkem městského úřadu. Do úřední obálky vloží volič hlasovací lístek 

volební strany, které dává svůj hlas. Na hlasovacím lístku může volič udělit preferenční hlas nanejvýš čtyřem kandidátům. To učiní tak, že zakroužkuje 
jejich pořadové číslo. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným 
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném  skopise, je přetržený nebo není vložen do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené hlasovací 
lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Příslušný obecní úřad, u něhož 
je volič zapsán v seznamu voličů, nebo zastupitelský úřad mohou předat voličský průkaz voliči buď osobně, zaslat jej na adresu uvedenou v písemné žá-
dos   nebo ho mohou předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Dne 1. října 2021 
je poslední den lhůty, kdy může volič doručit žádost o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu písemným podáním s úředně 
ověřeným podpisem nebo elektronicky do datové schránky. Dne 6. října 2021 je poslední den lhůty, kdy může volič doručit žádost o vydání voličského 
průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu osobně. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohl hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu členů 
okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou může požádat volič městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební 
komisi.

MěÚ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

VOLBY 2021

v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin   a 
v sobotu 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
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KULTURA

CENTRUM EDEN
rozhovor s Davidem Hájkem

Jak jistě dobře víte, v Bystřici nad Pern-
štejnem se dříve nacházel zchátralý 
statek Mitrovských, který se po letech 
dočkal kompletní obnovy. Dnes se 
toto místo nazývá Centrum Eden a ná-
vštěvníci si zde mohou prohlédnout, 
jak to dříve vypadalo na venkově. Dále 
mohou navš  vit místní minipivovar, 
prohlédnout si Ekopavilon anebo se 
projet na koních, to vše na jednom 
místě. A jaká že byla letošní sezóna 
a co plánují na Edenu do konce roku, 
to už nám prozradil David Hájek. 
Centrum Eden jste přebral na za-
čátku turis  cké sezóny, v tom nejná-
ročnějším období, jaký byl tedy váš 
rozjezd? 

Nepovažuji toto období za nejná-
ročnější, nýbrž možnost, jak nejlépe 
uchopit a poznat provoz. Rozjezd byl 
skvělý, umožnil nám vše dělat napl-
no a ne v "mrtvých měsících". Máme 
nachystaných spoustu nových pro-
gramů a činnos  , které po sezóně při-
pravíme na další rok. Celý areál skýtá 
nepřeberné množství dalších volnoča-
sových ak  vit a nabídky našich služeb.
 Navštěvoval jste před  m Cent-
rum Eden? 

Statek Mitrowských znám ještě 
z dob před rekonstrukcí jako bývalý 

školní statek, který jsem navštěvoval 
s koňmi a již tehdy mě toto místo velmi 
okouzlilo, a proto jsem rád, že mohu 
pokračovat v započatém projektu. 
 Covid stále brání konání spous-
tě akcí, pocí  l jste tento problém 
i u vás? 

Vůbec. Naopak lidé jsou lační po 
turis  ckém ruchu, celá sezóna byla  
plná spokojených návštěvníků, o čemž 
jsme se přesvědčili i na akci Slavnos   
sklizně. Stoupl zájem o soukromé akce 
- svatby, oslavy, fi remní akce. Covid 
se pro nás nerovná konci světa, ale 
pouhým omezením, na které umíme 

reagovat a pokud v budoucnu nebude 
lockdown, tak můžeme být atrak  v-
ním cílem pro trávení volného času. 
 Kromě pravidelných akcí, je zde 
také mnoho dalšího. Co všechno 
Eden pro veřejnost nabízí? 

Propojili jsme fungování zeměděl-
ské a zvířecí čás   s vrchním areálem 
statku. Při pořádání jezdeckých akcí 
mohou lidé navš  vit horní areál za 
účelem občerstvení. Majitelé ustá-
jených koní mají celoroční volný 
vstup do Centra Eden a podobnou 
"propustku" máme i pro obyvatele 
Bystřice, které  mto zveme do restau-

race a na ochutnávku našeho piva. 
Tuto možnost již mají při pravidelných 
pátečních hudebních večerech, které 
probíhaly celé léto ve venkovním ná-
dvoří a plánujeme v tradici pokračovat 
ve vnitřních prostorách. 
 Do konce roku zbývá ještě 
spousta času a stále tu visí covido-
vý otazník, přesto se zeptám, jaké 
akce plánujete na podzim a v zimě? 

Od září také začne víkendový pro-
voz a každý víkend bude mít své téma 
4. - 5. 9. Dě   zpět škole, 11. - 12. 9. Mo-
torkářský sraz, 18. - 19. 9. Zvěřinové 
hody, 25. - 26. 9. Slavnos   brambor. Při 
víkendovém provozu dále chystáme 
celoročně otevřenou restauraci, kde 
nabízíme produkty z vlastních zdro-
jů. U nás bude celý podzim pestrý na 
akce: stylová Hubertova jízda s mož-
nos   svezení na koni a spřežení, tato 
akce bude divácky velmi zajímavá, 
Svatomar  nské hody, Adventní trhy, 
rozsvícení Vánočního stromu a velko-
lepý Silvestr.
 Chystáte nějaké novinky nebo 
změny na příš   turis  ckou sezónu 
a celkově do budoucna? 

Nechte se překvapit, určitě se máte 
na co těšit. 
Děkuji za rozhovor.

-mm-

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ  ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021
DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

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

16.08. - 31.10. - Výstava - Nevšední krásy Vysočiny - Jiří Hudec Kavárna Franqueza, BnP

10.09. - 12.09. - Výstava drobného zvířectva Areál SZŠ v BnP

10.09. 18:30 Kinokavárna - Prvok, Šampon, Tečka a Karel Kulturní dům BnP

11.09. 12:30 Hry bez hranic Věchnov

11.09. - 12.09. - Motorkářský sraz Centrum Eden

11.09. 19:30 Divadelní představení: Hygiena krve Hodonín u Kunštátu

14.09. 10:00 Kino pro dě   - animované pohádky Kulturní dům BnP

16.09. 13:00 Přednáška: U3V Městské muzeum BnP

16.09. 18:30 Zahájení kurzu - Taneční a společenská výchova pro mládež Kulturní dům BnP

18.09. - Rock Majáles Ovál Lužánky

18.09. 8:00 Jitřenka - Turis  cký pochod Vysočinou Vír

18.09 - 19.09. - Zvěřinové hody Centrum Eden

18.09 - 19.09. - Kunštátský hrnčířský jarmark Kunštát

21.09. 18:30 Kinokavárna - Jan Werich: Když už člověk jednou je... Kulturní dům BnP

22.9. 8:30 Dětské divadelní představení - Kterak čtyřhlavý drak Yraf Yvolrak pozřel... Kulturní dům BnP

22.09. 17:00 Přednáška - Fantas  cké záhady Arnošta Vašíčka Městské muzeum BnP

24.09. 19:00 Koncert - Hrajeme už 20 let - Smyčcový orchestr N. Kyjovského Kulturní dům BnP

24.09. - Předhodová zábava (kapela Black Jack) Zvole

25.09. - 26.09. - Slavnos   brambor Centrum Eden

26.09. 15:45 Pojď hrát hokej BK Zubři Zimní stadion BnP

26.09. - Zvolské hody Zvole

26.09. 13:30 Dařbuján a Pandrhola Náves v Kundra  cích

30.09. 20:30 Zahájení kurzu Taneční pro dospělé - začátečníci Kulturní dům BnP
Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz. Akce proběhnou dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek stanovených nařízením vlády.
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S Vodomilem 
Korunou Vysočiny

1. května odstartoval už XV. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vo-
domilem 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 jed-
na pověst nebo příběh, které se v místě odehrály. Vydejte se s Vodomilem 
čarokrásnou zemí!

ZŘÍCENINA HRADU PYŠOLEC

Na pozvání senátora Ing. Josefa Klementa navš  vili členové vedení měs-
ta historické prostory Valdštejnského paláce v Praze. V sídle Senátu Par-
lamentu České republiky bylo výstavou městského muzea připomenuto 
i loňské výročí povýšení na město. 

Autor textu a fotografi e: Zdeněk Musil

Návštěva Valdštejnského paláce v Praze

Bystřický park miniatur 
a blesková povodeň

V úterý 10. srpna zasáhly celé Bystřic-
ko prudké bouřky. Přívalový déšť se 
nevyhnul ani našemu parku miniatur. 
Z okolních luk a polí nateklo do potůč-
ku tolik vody, že se rozlil ze svého ko-
ryta. Naštěs   povodeň nenapáchala 
téměř žádné škody, byť z Porta Coeli 
vyčnívala pouze věžička. 

Na našich facebookových a webo-
vých stránkách máte možnost sledo-
vat stavbu dalšího modelu – hradu 
Pyšolec. Ta je již v závěrečné fázi, 
a tak se od září začne připravovat dal-
ší z hradů v okolí řeky Svratky – hrad 
Štarkov.                                          

-muz-

Zbytky Pyšolce se tyčí vysoko nad 
řekou, Svratka je tu obtéká ze tří 
stran a chrání společně se skalna-
tými srázy. Ze zbývající strany vedla 
od jihozápadu přístupová cesta, tu 
však třikrát přerušovaly hluboké 
příkopy, přes které vedly padací 
mosty. Pásy hradeb a valů byly tro-
jité, vše završovala mohutná bašta 
na západní straně. Největší příkop 
měřil 17 m do hloubky a 30 m do 
šířky, hrad navíc ještě chránil další 
příkop s valem. Velký příkop dě-
lil opevnění na dvě čás  , z té nižší 
západní však mnoho zdiva nezbylo.

Východnímu hradu vévodila 
mohutná válcová věž (9,5 m v prů-
měru, světlost vnitřní šachty pouze 
1,2 m, původní výška kolem 25 m), 
nedaleko které byla do skály vylá-
mána cisterna. Značná část věže se 
zachovala dodnes, navíc je tu vyso-
ký zbytek paláce. Býval asi dvoupa-
trový o rozměrech cca 14 m x 12 m. 
S věží ho patrně spojovala dřevěná 
pavlač, protože portálek vstupu 
do patra věže má být zachycen na 
kresbě z roku 1692. Tento zachova-
lý zbytek paláce mohl plnit funkci 
pilíře a dochovaný otvor snad byl 
brankou v parkánu. V hradním 
příkopu se našly mramorové člán-
ky ostění dveří a oken. Posledním 
zbytkem opevnění je pak severní 
pilíř opevnění přímo nad vodní ná-
drží Vír II. 

Tento atrak  vní turis  cký cíl je 
opět  opředen zajímavými příběhy. 

Pověst: Poklad v Jasínkách

O pokladech se povídá ledacos. 
Třeba na hradě Pyšolci měli obrán-
ci v nejvyšší nouzi zakopat zlatý 

kalich, symbol víry, a zlatý meč, 
symbol moci. Hrad byl vzápě   do-
byt, obránci povražděni a poklad od 
té doby nikdo nenašel. I v nedale-
kých Jasínkách, v místě mezi Vírem 
a Koroužným, má být zakopaný ve-
liký poklad. Měl jej zde ukrýt jakýsi 
kominík, který byl náčelníkem vel-
ké zlodějské tlupy. Jeho parta byla 
dlouho postrachem celého kraje. 
Kradla hlavně u boháčů, ale nešet-
řila ani chudé a brala všechno, na 
co přišla. Obrovské bohatství pak 
zakopal náčelník na dvou místech. 
Půlku u Koroužného v Jasínkách 
a zbytek pod břízami u obce Lou-
ka. Banda byla nakonec rozpráše-
na, kominík polapen a odsouzen 
k smr   oběšením. Před popravou 
si prohlížel dav zvědavců a uviděl 
v něm svého bývalého druha, kte-
rý před spravedlnos   unikl. „Jako 
poslední přání chci promluvit 
s jedním člověkem,“ vymínil si bý-
valý kominík. Dostal svolení a do-
tyčnému popsal podrobně místa, 
kde ukryl poklad. Pak se vrá  l na 
popraviště a skončil tam svůj ži-
vot. Přítomný zloděj nelenil a hned 
vyrazil za poklady. Ten u Louky 
našel brzy pod břízou, na níž byla 
nožem vyřezána kominická škrab-
ka. Poklad ukryl v soudku na půdě 
a sám jej za svého života nepoužil. 
Až jeho synové bohatství rozháze-
li! Poklad v Jasínkách však hledal 
marně. Nenašel jej ani on ani nikdo 
jiný. Mnoho lidí tu kopalo, pátralo 
a někteří stále věří, že se tu poklad 
jednoho dne najde.

Z knihy H. Jurmana: 
Pověs   ze Zubří země
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 ZAJÍMAVOSTI

NEJ... BYSTŘICKA
Nejvyšší a nejnižší naměřená teplota

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Představujeme Vám další sou-
těžní fotografi i na měsíc září. Po-
znáte místo, které je na fotografi i 
zobrazeno opět z netradičního 
pohledu? Správné odpovědi po-
sílejte na info@bystricenp.cz pod 
názvem POZNEJ BYSTŘICKO! do 
15. 9. 2021. Koncem měsíce vy-
losujeme opět jednoho šťastlivce, 
který obdrží věcnou cenu a také 2 
vstupenky na výstavu Arnošta Va-
šíčka – Tajemné záhady. 

Výhercem z minulého čísla se 
stal pan Vra  slav Kubík se synem 
Matějem, který byl vylosován z 
21 správných odpovědí. Gratulu-
jeme! Na soutěžní fotografi i byla 
tentokrát bašta na hradě Pern-
štejn. I v měsíci září máte možnost 
hrad i obnovené zahrady navš  vit 
a to od 1. 9. – 30. 9. (út – ne). 
Aktuální informace naleznete na
www.hrad-pernstejn.cz

-red-

Léto se blíží ke svému konci a s ním 
přicházejí časté debaty o naměře-
ných teplotách. I když se letošní 
rok v našich končinách moc nevy-
chyluje od standardů posledních 
let, na jiných místech takové štěs   
neměli. Tornádo na jihu Moravy, 
lesní požáry ve Středomoří, ex-
trémní teplotní rekordy na ame-
ricko-kanadském pomezí, to jsou 
anomálie, které se dějí čím dál 
častěji na území podobném nebo 
blízkém naší domovině.

Pojďme se ale podívat do minu-
los  , kdy i Bystřice zažila sílu příro-
dy na vlastní kůži.

Nejvyšší teplota byla naměřena 
v Bystřici 17. července 2007 a čini-
la 35,8°C, což je více než rekordní 
teplota ve třech evropských stá-
tech (Norsko, Irsko a Island). České 
maximum je samozřejmě vyšší. 
To bylo naměřeno 20. srpna 2012 
v Dobřichovicích a činí 40,4°C. Ce-
losvětový rekord je ovšem o 99 let 
starší než ten dobřichovický, a také 
podstatně vyšší. Právě hodnota 
56,7°C z července roku 1913 do-
dnes zajišťuje prvenství kaliforn-
skému Údolí smr  .

Naopak nejnižší ofi ciálně potvr-
zenou teplotu v Bystřici bychom 
našli v roce 1987. Tehdejší leden 
byl opravdu ledový. 13. ledna 
byla to  ž změřena nejnižší abso-
lutní hodnota odpovídající -26,1°C 
a předchozí den, tj. 12. ledna, padl 
rekord v nejnižší průměrné den-
ní teplotě, která dosáhla -20,6°C. 
S jistotou mohu ovšem říci, že 
v Bystřici byly během zimy 1928/29 
naměřeny ještě nižší teploty. Prá-
vě tato zima je často označována 
jako nejstudenější zima dvacátého 
stole   a to minimálně na území 
Česka. Z těchto dob pochází i čes-
ký rekord změřený v jihočeských 

Litvínovicích, kde 11. února 1929 
klesla teplota na hodnotu -42,2°C.

Sibiřský vítr, který v tomto roce 
pronikl na území celé Evropy, sa-
mozřejmě ovlivnil i Bystřici. Vedle 
62 po sobě jdoucích dnů, kdy tep-
lota nevystoupila nad bod mrazu, 
za sebou nechal i zápis v měst-
ské kronice z dříve zmíněného 
11. února, který hovoří o teplotě 
-31,5°C. Tento údaj však nepochází 
z měřící stanice.

Nejnižší naměřená teplota vů-

bec je všem velmi dobře známá 
– jedná se o rekord naměřený 
sovětskou polární stanicí Vostok, 
která v roce 1983 na Antark  dě 
naměřila -89,2°C. 

S  mto číslem se často pojí i jiný 
údaj, který mě do jisté míry fasci-
nuje ještě víc. Jedná se o nejnižší 
absolutní a průměrnou teplotu 
v sibiřské vesnici Ojmjakon, která 
je nejstudenějším trvale obydle-
ným místem na planetě. V roce 
1926 zde byla naměřena hodnota 
-71,2°C a místní zde každoročně 
zažívají průměrné teploty v zim-
ních měsících pod -50°C. K bizar-
nos   tohoto místa přispívá i fakt, 
že rozdíl mezi letními a zimními 
maximy bývá i přes 100°C.

Na závěr si dovolím označit náš 
region za místo, kde je nám do-
přána vyrovnaná nabídka klima-
 ckých jevů, které za  m náš život 

z většiny zpříjemňují, a  m odlišují 
od jiných oblas  . 

Klima  cká změna nás za  m 
ovlivňuje pouze  m, že sníh je 
v zimě vzácnější, a proto je krajina 
Bystřicka o něco méně zajímavěj-
ší. Bohužel na nemálo místech 
světa už tato změna přechází v kli-
ma  ckou krizi.

Marek Dřínovský, 
student gymnázia

... má Bystřice sjezdovku? 
Okolí Bystřice nad Pernštejnem 
patří mezi kopcovité, a tak tu ještě 
donedávna nebylo o místo pro lyžo-
vání nouze. Bohužel situace kolem 
covidu a špatné sněhové podmínky, 
provozovatelům vleků za poslední 
roky moc do karet nehrají. A tak 
se může za pár let stát, že na lyžo-
vání se bude už jenom vzpomínat. 
Nedávno to  ž svůj provoz ukončil 
lyžařský areál na Karasíně. Stejný 
osud nejspíš čeká sjezdovku, která 
se nachází v našem městě. Ač je 

umístěna na příhodném místě a to 
rovnou Pod Horou, lyžaři si na ní, až 
na některé výjimky, už několik let 
pořádně nezajezdili. 

Vlek tu stojí od roku 1973 a ak  v-
ních členů bývalo kolem 25 lyžařů. 
Jelikož tu chybí systém na umělé za-
sněžování, byla sezóna vždy závislá 
na počasí a sněhové nadílce. Stejně 
tak si úpravu sjezdovky museli zajis-
 t vždy  , kteří přišli jako první na 

svah. Za pomoc při ušlapání sněhu 
bylo prý několik jízd na vleku zdar-
ma. A  , kteří bydlí v ulici pod sjez-
dovkou, rádi vzpomínají, že se dalo 
při dojezdu dojet až přímo domů.  
Délka sjezdovky je 320 m a délka 
vleku je 280 m. 

-mm-

HOMEOPATICKÁ PORADNA
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V pondělí 16. 8. 2021 dorazila do 
DOZP Bystřice nad Pernštejnem 
milá návštěva. Přijela za námi paní 
Eva Nemčková z fi rmy Needo, kte-
rá vyrábí pomůcky pro zdravotně 
a tělesně znevýhodněné. Paní 
Nemčková vychází z osobní zku-
šenos   a na jejích výrobcích je to 
znát. Na fotografi i uvidíte výrobky, 
které darovala našim klientům, 
a to v neuvěřitelné částce 25.000 
Kč. Paní Nemčkové z celého srd-
ce děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci. Dále bych ráda také 
poděkovala členům SDH Vítochov, 
kteří darovali našemu zařízení po-
hovku v hodnotě 6.522 Kč. Pohov-
kou bude dovybaven pokoj klienta 
Filipa, který se na ni velice těšil. Ce-
níme si Vaší přízně. 

-DOZP-

Týden překvapení 

V obcích zasažených tornádem je 
stále spousta práce, v tuto chvíli 
je nejdůležitější dostat co nejvíce 
domů pod střechu, a tak jsme se 
rozhodli, parta čtyř dobrovolníků 
z Bystřice nad Pernštejnem, že se 
vydáme na pomoc. Před odjezdem 
jsme oslovili některé místní fi rmy 
a podnikatele o poskytnu   spon-
zorského daru. Tímto bychom chtě-
li poděkovat fi rmě Wera Werk, jež 
darovala bity a sady šroubováků, 
Kovu Ropák za konstrukční vruty, 
Kovomat & Nástroje Dvořáček po-
skytl hřebíky a pan Josef Čermák 
daroval tři role střešních fólií. 

-PHKTMNJB-

PODĚKOVÁNÍ

O Vavřinecké pou   dne 8. 
8. 2021 proběhlo v Bystři-
ci n. P. slavnostní předání 
praporu a stuhy krajské-
ho ředitele plk. Mgr. Ji-
řího Němce stanici HZS  
Bystřice n. P. ku příleži-
tos   50 let založení sboru 
profesionálních hasičů.

Prapor převzal velitel 
stanice npor. Ing. Vlas  -
mil Kurfürst.

Foto: město Bystřice n. P.

PŘEDÁVÁNÍ PRAPORU A STUHY
SBORU PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ

Letní sezóna skončila, ale Eden roz-
hodně neusíná zimním spánkem. 
Právě naopak – i na podzim jsou 
připraveny akce pro malé i velké. 
Nejočekávanější z nich, tradiční Slav-
nos   brambor, proběhne 25. – 26. 9.
V těchto dnech bude v Centru při-
praven bohatý doprovodný pro-
gram, zábava pro dě   i dospělé, živá 
hudba a samozřejmě i nejrůznější 
dobroty z této tradiční plodiny. Jako 
každý rok, i letos bude připravena 
soutěž o největší bramboru, kterou 
stačí s sebou přinést na slavnos   
a přihlásit ji do soutěže.

V polovině září, 18. 9., proběhnou 
v jezdeckém areálu také Westerno-
vé HOBBY závody, na kterých jezdci 
předvedou své umění v hned něko-
lika divácky zajímavých disciplínách. 
Přijďte se podívat, jak kovbojové 
a kovbojky se svými koňmi zdolávají 

PODZIM NA EDENU
trailové překážky, soupeří o rychlejší 
čas při proje   trasy kolem tří barelů 
a jak předvádějí své koně v blýska-
vých závodních halenkách. Vstup 
pro diváky je zdarma a zajištěno 
bude i občerstvení.

Na podzim, stejně jako po celý 
zbytek roku, jsou na Edenu k dispo-
zici prostory k pronájmu spolu s veš-
kerým servisem. Pro svoji událost 
si můžete vybrat třeba velký semi-
nární sál, útulnou pivnici či restau-
raci Degustace, tradiční prostory 
horácké vesnice a další. Pořádáme 
všechny možné druhy akcí, od sva-
teb, oslav dě   i dospělých, až po 
semináře a teambuildingy pro velký 
počet účastníků. Ke každé akci při-
stupujeme individuálně a zajis  me 
vše podle přání tak, aby celá akce 
proběhla přesně podle představ.

Kateřina Hájková

Tipy na výlet po Vysočině: S dětmi, do přírody i za kulturou

Výlet s dětmi: Na Vysočinu za so-
chami Michala Olšiaka

Putování po sochách Michala Ol-
šiaka představuje perfektní výlet 
nejen pro rodiny s dětmi. Betonové 
sochy jsou až 5 metrů vysoké a jsou 
jako stvořené k prozkoumání. Mů-
žete na ně sahat, fo  t se s nimi a za-
pojit je do hry. Mezi nejoblíbenější 
betonové sochy patří Mamut, Hejkal 
Pepíno, Hamroň, Kůň s povozem 
nebo Drak – pohádkový hlídač po-
kladu. K většině soch se dostanete 
po pěkné cestě i s kočárkem. 

TIP: Zahrajte si s dětmi o pamá-
teční dárek. Stačí si vy  sknout hrací 
kartu nebo se pro ni zastavit na ně-
kterém z turis  ckých informačních 
centrech v Koruně Vysočiny a na-
sbírat 15 razítek z vyznačených sta-
novišť. V hrací kartě navíc najdete 
spoustu zajímavos   o krajině, kde 
sochy stojí. 

sdílet třeba právě na Instagramu.
Instagramovou stezku si užijete 

pěšky i na kole. Pro dobrodruhy je 
přichystána také adrenalinová trasa 
Ferrata okruh Vír. Tuto cestu zvlád-
nou s vybavením (možno zapůjčit si 
přímo na místě) dospělí i dě  .

Netradiční Vysočina: Výlety za 
starými sklárnami a řemeslem

Ještě dnes jsou sklárny na Vyso-
čině pro mnohé neznámé. Zejména 
jejich historie. Udělejte si pěkný výlet 
po stopách sklářů – V Horácké galerii, 
v muzeu v Novém Městě na Moravě 
i v malých okolních vesničkách po-
znáte historii místních sklářů sahající 

Přemýšlíte, kam na výlet? Koruna Vysočiny přináší parádní  py na místa, 
která zaujmou dě   i dospělé. Vyrazit na ně můžete autem, na kole, ale 
třeba i pěšky s kočárkem. Podívejte se na 3 nejoblíbenější  py na výlet 
po Vysočině a naplánujte si skvělý program třeba hned na příš   víkend.

Výlety do přírody: Na půvabných 
instagramových stezkách se vám 
zatají dech

Věděli jste, že na Vysočině najde 
spoustu překrásných míst, kde se 
vám zatají dech? Jen je třeba o nich 
vědět. Společnost Koruna Vysočiny 
proto dala dohromady všechny ma-
lebné skryté lokality, o kterých do-
sud věděli jen místní, a zpřístupnila 
je na svém webu a na informačních 
letácích. Na Instagramové stezce 
prožijete ak  vní dny, které vás napl-
ní pohodou. V podobě fotek si pak 
odnesete vzpomínky na nezapome-
nutelné zážitky, které budete ch  t 

TIP: Na webu korunavysociny.cz najdete další desítky nápadů na 
nejrůznější výlety: do přírody, s kočárkem, s dětmi, za kulturou i za po-
znáním. Pokud plánujete na Vysočině strávit více než jeden den, oceníte 
také doporučení na ubytování a restaurace. Ve vybraných zařízeních pak 
dostanete slevu nebo malý dárek díky Zážitkové kartě. 

Zážitkovou kartu, kterou jsme rozjeli letos v červnu, může dostat každý, 
kdo se ubytuje ve vybraných ubytovacích zařízeních. S kartou pak lidé 
získají bonus – dárek, výhodu nebo slevu na služby. Cílem je, aby se u nás 
na Vysočině turisté cí  li dobře – jako u babičky. Aby věděli, že je o ně 
postaráno a měli nabitý a zajímavý program.    

Oľga Königová,  ředitelka des  nační společnos   Koruna Vysočiny

až do 13. stole  . Například ve sklárně 
v Karlově si toto řemeslo vyzkoušíte 
na vlastní kůži. Dě   určitě zaujme ma-
lování na sklo nebo možnost vybrat si 
pěkný skleněný suvenýr v obchůdku. 
Výlety za skláři zvládnete pěšky s ko-
čárkem, na kole i autem. 
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RŮZNÉ

(pokračování z minulého čísla)
Zrovna v týdnu před Velikonocemi 
v roce 1942 byly pro vojenské účely 
zabaveny všechny bystřické zvony 
a navíc i oba cymbály, tedy pevně 
zavěšené nástroje, které rozeznívá 
zvnějšku kladívko! K žádnému císaři 
se tentokrát jít nedalo! Bystřický kro-
nikář to viděl takto:

„O velikonočních svátcích r. 1942 
na Zelený čtvrtek při dopoledních 
bohoslužbách rozezněly se všechny 
bystřické zvony svým harmonickým 
velebným zvukem. Zvonily dlouho, 
dozvonily. Ozval se poslední mohutný 
akord, doznívaly poslední údery jejich 
kovových srdcí a zmlkly. Vyzváněly si 
umíráčkem a současně hranu samy 
sobě. Nelítostná válka nezastavila se 
před těmito svědky a mluvčími božské 
slávy, lidské rados  , ale také utrpení 
a bědy. Hned potom ujali se práce 
dělníci, aby vyplnili strohý rozkaz. 
Snímali jeden zvon po druhém a klad-
kami spouštěli z kostelní věže na zem. 
Byl to smutný obraz, lidé se těžko lou-
čili se svými zvony a v nejednom oku 
zaleskla se slza smutku. Sebrali nám 
všechny zvony. Nepodařilo se zachrá-
nit největší »Vavřín« přes všechny žá-
dos  . Dálo se tak ve všech obcích naší 
vlas  . Zvony odvezeny byly na nádraží 
a dopravovány odevšud do Prahy.

Hrabivá ruka válečné li  ce sáhla 
po nich podruhé. Prvně stalo se tak 
v době první světové války v r. 1917. 
A letos po 25 letech znovu.“

Ti, co asistovali při snášení zvonů, 
si z Vavřína urazili dva malé kousky na 
památku. Vzpomínal na to Jan Kok-
tavý, který též opsal nápisy ze všech 
zvonů. Aby nezůstal hlavní chrám bez 
zvonu, byl přenesen zvonek z horní-
ho kostela Nejsvětější Trojice na hřbi-

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

OSUDY BYSTŘICKÝCH ZVONŮ
tově a byl umístěn jako jediný na věž 
farního kostela. Podle farní kroniky 
byl tento zvon také rekvírován, ale 
z Brna jej vrá  li údajně pro jeho pra-
starost. Tento zvonek neměl jméno, 
váhu uváděl kronikář 25 kg, což se 
později ukázalo jako velmi špatný od-
had. Pochází minimálně z 1. čtvr  ny 
17. stole  , mohli si jej tedy pořídit ješ-
tě předbělohorš   bystřič   evangelíci 
do svého tehdejšího nového kostela. 
Na horním okraji pláště má mezi dvě-
ma linkami go  cký nápis „Tento zvon 
je dělán ke c   a chvále Pánu Bohu“. 
Písmena jsou vysázena těsně k sobě, 
jednotlivá slova jsou oddělena rov-
noramennými křížky. Nápis obepíná 
celý zvonek. Nevešel se do jedné řád-
ky, poslední písmeno „u“ je vysazeno 
nad řádku. 

Zvonek byl již značně poškozený. 
Vyzváněl to  ž pohřebnímu průvodu 
při příchodu na hřbitov. Tento zvon se 

utrhl 25. května 2011 při vyzvánění 
a mohl být při opravě změřen a zvá-
žen. A ejhle, jeho hmotnost je 102,4 
kg a průměr věnce 52,5 cm! V roce 
2012 dostal nové srdce i hlavu na 
zavěšení. Podle nejčastějšího účelu 
je dnes pracovně nazýván Poledník.

Odebrané zvony, na něž bystřič   
farníci tak obětavě kdysi přispěli, se 
ozvaly svým kovovým akordem sla-
děné s Vavřínem na C-F-As-B napo-
sledy. Od 2. dubna 1942 už naříkal 
z kostelní věže poslední zvon. Naštěs-
  se alespoň část zvonů zachránila, 

včetně toho nejcennějšího. Kronikář 
to  ž zaznamenal: 

„Dohořely požáry druhé světové 
války a v květnu 1945 přišel kýžený 
den osvobození. Krátce po tom při-
šla z Prahy zpráva, že ve skladiš   na 
Maninách zůstaly bystřické zvony 
uchovány. Nebyly tu však nalezeny 
všechny. Zachráněn byl pouze Vav-
řín, Petr a Pavel a Vilém. Marie, Karel 
a Luitgarda jsou nezvěstné. Zvony 
byly radostně přivezeny a dne 11. čer-
vence 1945 znovu zavěšeny. Největší 
radost měli bystřič   ze zachránění 
památného Vavřína, který se slavně 
a vítězně vrá  l do svého domova.“

Dvojí rekvírování nepřečkal ani 
Pozdvihovánek, také nenávratně 
zmizel. Zachránily se však oba cym-
bály a především tři zvony nejstarší 
a nejkrásnější, jejichž odvoz k rozta-
vení stateční lidé oddalovali. Že ty 
zbývající kousky skončily 
kdesi v Hamburku a že už tak 

všechny bystřické zvony neuslyšíme? 
Omyl, jedna možnost tu je! Těsně 
před odebráním v roce 1942 byl zvuk 
jednotlivých zvonů i celého souboru 
zaznamenán na parafi novou gra-
mofonovou desku a ta byla uložena 
v městském archivu. A tento zvuk se 
podařilo nahrát a zachovat. Ostatně 
už dva roky po válce jej odvysílal br-
něnský rozhlas. Ale i v rozhlasovém 
vysílání za první republiky se ozýval 
při poledním zvonění z aparátů právě 
melodický hlas bystřických zvonů.

Dnes vypadá situace na bystřic-
kých kostelních věžích následovně. 
Dva zvony vyzvánějí na severní věži. 
Je to jednak krásně zdobený Petr 
a Pavel (nedávno z důvodů značné-
ho vytlučení též s novým závěsem) 
a dále Poledník, tedy zvon zvaný 
též Boží a přenesený za druhé svě-
tové války z hřbitovního kostela. 
Na jižní věži jsou pak tři cymbály, 
z nichž ten nový a jeden z původních 
bijí každou čtvrthodinu a v celou, 
samozřejmě podle počtu hodin. 
Zbývající je prasklý, proto se ne-
používá, ale je možná jeho oprava 
přeli  m. Je tu dále výtvarně krás-
ně řešený Vilém-Umíráček (nový 
závěs dostal v r. 2012) a pak v plné 
nádheře se dmoucí Vavřín! Vskut-
ku impozantní setkání s nádherou!

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

Zvon Poledník (foto: Václav Mičín)

Zvony provázejí člověka od narození až do smr   a svým hlasem upozor-
ňují na většinu významných okamžiků duchovního života každého z nás. 
Jsou přímými svědky naší historie, vypovídající nejen o kovolijeckém 
umění zvonařských mistrů, ale i o duchovním životě našich předků.

Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem má záměr doplnit 
zvonovou soustavu ve farním kostele sv. Vavřince na původní počet zvonů 
v roce 2022. 

Na zhotovení zvonů je možné přispět jakoukoliv částkou a o potvrze-
ní (darovací smlouvu) za poskytnuté dary můžete požádat p. faráře, tel. 
737 587 293 nebo bystrice@dieceze.cz  

Č. úč.: 162 125 9319/0800, více na www.fabys.cz. 
Děkujeme všem, kteří již tento projekt podpořili.

Zvon Vavřinec (foto: redakce)

Novoměstská nemocnice uvedla 
do provozu dva nové rodinné po-
koje. Rodinné pokoje jsou speciál-
ně upravené a jsou určené lidem, 
jejichž život se chýlí k závěru a kteří 
vyžadují tomuto stavu odpovídající 
palia  vní péči. 

Rodinné pokoje jsou umístěny na 
oddělení dlouhodobě nemocných. 
„Pokoje mohou využít pacien   v ko-
nečné fázi nevyléčitelného onemoc-
nění. Pacient v takovém pokoji může 
trávit poslední chvíle života společně 
se svými nejbližšími a to po libovol-

V novoměstské nemocnici otevřeli 
další dva rodinné pokoje

ně dlouhou dobu s možnos   přespá-
ní člena rodiny. Nemůžeme nahradit 
domácí prostředí, ale rodinné po-
koje jsou koncipovány tak, aby se 
v nich pacient cí  l ‚jako doma‘,“ říká 
vrchní sestra oddělení dlouhodobě 
nemocných novoměstské nemoc-
nice Kateřina Havlová. Vedle samo-
zřejmé zdravotnické péče zajištěné 
nepřetržitě lékařem a nelékařským 

zdravotnickým personálem oddě-
lení dlouhodobě nemocných je po 
domluvě možno využívat sociální, 
psychologickou a duchovní podporu 
poskytovanou odbornými pracovní-
ky nemocnice.

Nemocnice dva nové rodinné po-
koje pořídila díky daru od Nadačního 
fondu Abakus (dříve Avast). „Staveb-
ní úpravy koupelen a vybavení poko-

jů stálo zhruba 360  síc korun. Každý 
pokoj je vybaven lůžkem s ak  vní an-
 dekubitní matrací, která zvyšuje 

pohodlí pacienta.  Pro doprovázející 
osobu je k dispozici sklopné lůžko, ku-
chyňská linka s lednicí a mikrovlnnou 
troubou, televize a rádio. Součás   
pokoje je samostatná koupelna,“ do-
plňuje vrchní sestra Kateřina Havlová. 

Nemocnice v současné době dis-
ponuje 4 rodinnými pokoji. V posled-
ních dvou letech bylo v rodinných 
pokojích hospitalizováno 35 palia  v-
ních pacientů.
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Těšíme se na Vaši návštěvu. Výstavní výbor

ve dnech 10. - 12. září 2021 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n. P.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Tuto akci podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem z grantového programu - Kultura a společenský život.

Otevřeno:  pátek    12 - 18 hod.
sobota    8 - 18 hod.
neděle    8 - 12 hod.

Na výstavě si návštěvníci i chovatelé mohou prohlédnout, případně 
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. 
Pro návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Bystřice n. P. se sídlem ve Stříteži 
pořádá

Navzdory době covidové se členo-
vé SDH 2 Bystřice nad Pernštejnem 
snaží pomáhat. V letošní roce jsme 
nabídli pomoc našim starším spolu-
občanům při registracích k očková-
ní pro   onemocnění COVID-19. Od 
15. 1. 2021 byl ve spolupráci s bezpeč-
nostní agenturou LARN k dispozici na 
naší základně v sokolovně v Bystřici 
nad Pernštejnem velitel sboru pan 
Jan Šikula a starostka sboru paní Re-
nata Zítková. Pro spoustu občanů se 
jednalo o složitý proces nebo neměli 
možnost, kde se registrovat. Proto 
nás osobně navš  vilo více než sto se-
niorů a byl vyřízen téměř stejný počet 
telefonátů. Jsme rádi, že jsme mohli 
našim občanům pomoci. 

Nejenže nás trápí COVID i nadá-
le, ale během června 2021 pos  hlo 
naši zemi další neštěs  , tornádo na 
jižní Moravě. Ukázalo se, že náš ná-
rod umí držet při sobě a je schopen 
si, v době nejvyšší potřeby, pomoci. 
A proto i my, dobrovolní hasiči, jsme 
neváhali a okamžitě jsme začali jed-
nat, abychom se mohli vydat do po-
s  žené oblas  . Ve čtvrtek 1. 7. 2021 
jsme vyjeli na prodloužený víkend 
do obce Hrušky, kde jsme pomáhali 
odklízet a napravovat tragické dopa-
dy zásahu přírody. Bylo zde mnoho 
úžasných lidí z řad dobrovolníků, čle-
nů záchranných složek IZS i Armády 
ČR. Velmi nás těší, že jsme i my mohli 
přidat ruku k dílu. Děkujeme proto 
všem, kteří se snaží jakkoliv a kdyko-
liv pomáhat. Není to samozřejmost. 

Pokud chcete být i Vy součás   
skvělého kolek  vu SDH 2 Bystřice 
n. P., neváhejte nás kontaktovat: 
e-mail: sdh2bystricenp@seznam.cz, 
tel.: 733 578 148. 

SDH 2 Bystřice n. P.

DOBROVOLNÍ 
HASIČI 2 

POMÁHAJÍ
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VAV R I NEC K Á   PO UTVAVR I NEC K Á   PO UT˘ ˘

ST A RT   FI L M   FE STST A RT   FI L M   FE ST

ME M O R I Á L  FR.  P ROSEC K É H O  SE N .E M O R I Á L  FR.  P ROSEC K É H O  SE N .

Více foto na ofi cinálním facebooku města BnP.
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U Zeleného křížku

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 6

Když někdy v září 1776 opouš-
těl z donucení vrchnos   světské 
i církevní tehdejší farář Fran  šek 
Dominik Pomesián Bystřici, zastavil 
nad městem na rozces  , kde jedna 
cesta směřovala na Zámeckou Ro-
žínku a druhá k Pernštejnu. Více než 
osmdesá  letý kněz prý vystoupil, 
obrá  l se k městu, ze svých střevíců 
symbolicky setřásl prach (sv. Lukáš 
9, 1-6) a nad městem vyslovil klet-
bu, aby žádný z jeho obyvatel, ani 
potomků, nedošel štěs  , jak je ne-
našel v Bystřici on sám. Pověst jsem 
v dětství slýchal z různých úst i já, 
tak jako většina z těch, kteří svoje 
dětství prožili před více než půl sto-
le  m v tehdy malém a neperspek-
 vním městečku.

Toto místo na jižním okraji města, 
těsně nad strání do údolí říčky, bylo 
zřejmě od pradávna tajuplné, tak 
jako všechny křižovatky a rozces   
důležitých cest. Už v té době tam 
stál podle I. vojenského mapování 
prostý kamenný kříž a ještě začát-
kem 20. stole   zde pálila bystřická 

mládež o fi lipojakubské (Valpurži-
ně) noci „čarodějnice“. Zřejmě již 
značně sešlý kříž nahradili 5. května 
1862 manželé Karolina a Fran  šek 
Schwarzerovi křížem novým, ka-
menným, barokních tvarů, s ko-
vovým korpusem Krista. Už tehdy 
musely být dvě lípy, mezi kterými 
kříž stál, le  té. Lipám to  ž byla při-
suzována ochranná síla zabraňující 
působení démonů. Z tohoto důvo-
du se proto sázely na rozces  ch, 
kde „strašilo“, nebo které bylo jinak 
tajuplné.

Když v první polovině 70. let mi-
nulého stole   při velké noční bouři 
došlo k totální destrukci obou lip, 
zbyly po nich jen mohutné mrtvé 
kmeny prozrazující stáří několika 
set let. Bohužel byl při tom i zcela 
zničen i kříž a vzhledem k tehdejší-
mu nenávistnému poměru k církev-
ním památkám jeho zbytky zmizely 
a o obnově se nedalo uvažovat. A to 
i proto, že kříž stál v těsné blízkos   
nové základní školy. Více než tři me-
try vysoké kmeny, které byly milos-

 vě ponechány, nakonec vyhořely 
založeným ohněm a dnes po tomto 
památném místě nezbylo vůbec 
nic. Díky rozšíření komunikací se 
z místa, kam se vešlo i tamější mlá-
deží používané volejbalové hřiště, 
stal úzký trojúhelník.

Je zajímavé, že tento kříž nebyl 
téměř vůbec zachycen na fotogra-
fi ích. Dosud jediná známá fotka je 
zveřejněna na straně 13 v publi-
kaci „Ces  čky, cesty a mosty mezi 
lidmi“ (historie bystřické pošty), 
kterou jsem vydal v roce 2005. Až 
letos v nově objeveném souboru 
více než 100 fotografi í Bystřice od 
Hynka Jeřábka (kolem 80 z nich je 
dosud neznámých a unikátních) se 
našla další, zhotovená na přelomu 
roků 1932 – 1933, kdy místo sněhu 
spadla na Vysočině velká jinovatka, 
která způsobila obrovské škody ne-
jen v lesích (Kronika města).

Petr Dvořáček
3. prosince 2009

Bystřice nad Pernštejnem 

„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

V minulých měsících se restaurátorka 
Městského muzea Bystřice nad Pern-
štejnem Mar  na Pulkrábková spolu 
s Radkem Janouškem a několika dal-
šími odborníky zabývala restaurová-
ním poškozeného orchestrionu rodin 
Urbánkových a Haláskových z Kněžic 
u Jihlavy. Značné škody na orches-
trionu napáchala blesková povodeň 
v 90. letech minulého stole  . Nyní již 
orchestrion vyhrává v naší expozici 
Hospoda a byt sládka, kde se také ko-
nalo představení orchestrionu široké 
veřejnos  . Akce proběhla v příjemné 
atmosféře a všichni obdivovali nadá-
ní našich předků, které bylo potřeba 
k vyrobení tak úžasného nástroje. 

KDYŽ MÁŠ V MUZEU NEJEN  ORCHESTRION
Aby se zabránilo nežádoucímu opo-
třebování orchestrionu, je návštěv-
níkům předváděn pouze po domluvě 
nebo při akcích muzea. Těšit se z or-
chestrionu můžete v našem muzeu 
do roku 2023, kdy se poté vrá   pů-
vodním majitelům. 

Dalším nevšedním zážitkem, kte-
rý na Vás v našem muzeu čeká, je 
expozice Ryby horního povodí řeky 
Svratky. Ve velkých akváriích máte 
možnost prohlédnout si ryby žijí-
cí v našem povodí. Dě   se nemusí 
bát ani našeho vodníka, který nám 
všechna akvária hlídá. 

A neposledním lákadlem je uni-
kátní výstava záhadologa, scénáristy 

a spisovatele pana Arnošta Vašíčka. 
Na ní můžete vidět tajemné masky 
domorodých šamanů, obdivovat 
tajuplný Voynichův rukopis, či zvážit 

existenci jiných bytos  . 
Těšíme se na Vás a věříme, že kaž-

dý u nás nalezne něco, co ho zaujme.  
-muz-
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Na počátku všeho pokroku lidstva 
stojí oheň. Dal nám teplo, ochranu 
před dravou zvěří a v neposlední řadě 
teplé jídlo. Později se zapojil do vypa-
lování rozsáhlých lesních porostů, 
kde vznikají první políčka a bez jeho 
pomoci by nevznikly první nástroje 
a nářadí z kovu (mědi, bronzu a poslé-
ze ze železa). Staré řecké báje začínají 
stvořením člověka a pověs  , kterak 
 tán Prométheus riskoval nepřízeň 

bohů a přinesl lidem oheň, který od-
nesl v duté holi na zem. O významu 
ohně pro lidskou společnost nelze 
pochybovat. Při jeho trvalém pře-
nosu do lidských obydlí ale vznikalo 
nebezpečí možnos   vzniku požárů. 
Z topenišť odcházel kouř stropem 
a poté střechou. Komíny byly až do 
18. stole   většinou ze dřeva. Pre-
vence byla nezbytná a je s podivem, 
že společnost se s nebezpečím do-
kázala lépe vypořádat ve starověku 
(např. an  cký Řím měl stavební řád 
a pro funkci hasičů vyčlenil  síce lidí) 
než následující období. Ve městech 
jsou sice domy z kamene, ale střešní 
kry  na je většinou došková, později 
pokryta šindelem. Na půdách a v při-
lehlých prostorách domů je uloženo 
množství slámy či dřeva, a tak není 
divu, že „červený kohout“ zde byl 
častým hostem. Používání loučí 
a pochodní při svícení, či neopatr-
nost při vaření představovalo reálné 
nebezpečí vzniku požáru. V průběhu 
16. stole   dochází k vydávání pro  -
požárních řádů a nařízení v celé řadě 
měst a městeček. K jejich sjednocení 
dochází až za Marie Terezie (21. srp-
na 1751 vyhlásila patent, ze kterého 
vycházel Řád k hašení ohně pro mo-
ravské markrabství). Její syn Josef II. 
vydal v v roce 1782 Řád požárový...., 
který pla  l minimálně dalších sto let. 
Řády sice pla  ly, ale holt se nedodr-
žovaly....

Naše město navš  vil červený kou-
hout opakovaně, např: v roce 1585 
shořelo 40 domů, 1666 shořelo na 
náměs   31 domů a v ulicích 16 cha-
lup, fara i špitál. V roce 1841 byl však 
oheň nejděsivější. Vyhořelo 116 

domů, radnice, pivovar, dva panské 
domy, 50 stodol, fara i věže a stře-
cha kostela.

Od roku 1837 započaly požáry 
navštěvovat Bystřici rok po roku 
a vše vyvrcholilo tragédií v polovině 
září roku 1841, kdy 19. září přijeli do 
města komedian  . Odpoledne bylo 
loutkové představení pro dě   a večer 
„všeliké kumšty“ pro dospělé ve vel-
kém sále Panského domu. Poslední 
hosté, sedící po představení v hospo-
dě, burcovali spící město okolo jedné 
hodiny po půlnoci křikem: „Hořííí, 
hořííí“. V domě řezníka Svobody (čp. 
262) vznikl oheň, který za pomoci sil-
ného větru, během tří hodin zachvá  l 
velkou část města. Dvě kaple a kost-
nice postavené u věží shořely a zvony 
se z čás   roztavily a z čás   popukaly. 
Všechny zvony padly z hořící věže 
a rozlily se, jediný Vavřín, ač největší 
- zůstal viset za korunu v pobořeném 
klenu   věže. Oheň bral jeden dům za 

druhým – fara, městský špitál, pivo-
var, radnice i s bytem učitele. (V té 
době byla škola umístěna v prvním 
patře radnice.) Shořely masné krámy 
stojící na náměs   společně s kašnou 
ze dřeva. Ohni se neubránily ani dva 
panské domy a 31 měšťanských 
domů na rynku. Škoda byla vyčíslena 
na 100.000 rýnských (v přepočtu na 
dnešní měnu 0,5 mld. Kč). Kronikář 
Jakub Jakl zaznamenal v tzv. Zourově 
kronice toto: „Tehda padla za oběť 
neuhasitelnému plameni takřka 
celá Bystřice. I chvělo se každé citli-
vé srdce útrpnos   a oko se zarosilo 
mimovolně slzou lítos   při pohledu 
na zříceniny v popelu ležícího tohoto 
starého, nejvíce ze dřeva stavěného 
města. Nouze a bída, smutný násle-
dek toho. Mnohá rodina zbavena 
všeho majetku musela uchopit žeb-
ráckou hůl. Však láska blíženecká se 
tu značně vyznamenala, neb zdaleka 
i zblízka hojnost potravy všeho druhu 

obilí a vařiva i značné sumy peněz 
k ulevení tak převeliké nouze sem do-
cházelo a bylo rozděleno mezi lidi.“

O rozsahu katastrofy si může každý 
udělat představu sám při pohledu na 
mapu města s vyznačenými domy, 
které oheň zasáhl či poničil. Ve měs-
tě nastal postupný úbytek obyvatel 
a až po více než sto létech jsme se 
dostali na početní stav z roku 1841! 
Velké ohně se v 19. stole   nevyhnuly 
mnoha městům, a tak v druhé po-
lovině tohoto stole   začínají vznikat 
sbory dobrovolných hasičů. První 
český sbor na Moravě vznikl v neda-
lekém Velkém Meziříčí v roce 1871. 
Můžeme být oprávněně pyšní na 
to, že za necelé čtyři roky v červenci 
1875 byly schváleny stanovy dobro-
volného hasičského sboru v Bystřici 
na Pernštejnem. „Bližnímu k ochra-
ně – vlas   k oslavě!“                          

Vladimír Cisár,
ředitel městského muzea

Mapa Bystřice po ohni v r. 1841 - růžově jsou vyznačeny domy, které shořely.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 20
Socha svatého Jana Nepomuckého v Rozsochách

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého se 
nachází v blízkos   kostela sv. Bartolomě-
je v Rozsochách. Jedná se o dílo nezná-
mého autora, které ztvárňuje postavu 
sv. Jana Nepomuckého. Postava světce 
je zobrazená v obvyklé kompozici s kří-
žem v náručí a je osazena na čtyřbokém 
podstavci s volutovými křídly. Na pod-
stavci je společně s letopočtem 1766 
vyryt i nápis „PIO / AC POTENTI / FAMAE 
PA / TRONO / DIVO IOAN / NI OFFERVNT 
/ CLIEN / TES“ (Zbožnému a mocnému 
proslavenému patronu zvěčnělému Ja-
novi obětují jeho svěřenci.) Socha je od 
3. května 1958 zapsána jako kulturní pa-
mátka. 

-muz-

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ Hoří!!! (Oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán)
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Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376 Mobil: 723 521 892

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

Pro příjemné večery nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zaevi-
dovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Andrews Ivana  Deník Marie K.
Appleyard Meredith  Zpřetrhané pouto
Berg Elizabeth  Příběh Arthura Truluva
Coleman Lucy  Léto v Provence
Dán Dominik  Hřích náš každodenní
Gardner Jan  Debutantka
Heaberlin Julia  Ve tmě jsme všichni stejní
Hocek Jan   Jižní stezka
Hřebejková Hana  Padesátka v nouzovém stavu
Jakoubková Alena  Když ptáčka lapají, manželé mu zpívají
Jindra Jaromír  Karel IV. a koruna římských králů
Lamy Ma    100 tajuplných záhad světa
Langner Maria  Léčitel
Nesměrák Mar  n  Ve znamení lukostřelce

Knihy pro mládež:
Buyea Rob  Nejlepší učitel na světě
Fry Jason   Minecra  . Výprava
Guzowska Marta  Detek  vové z Tajemné ulice
Kožíšek Josef  Polámal se mraveneček
Kýrová Dagmar  Otrapové, škodiči, naschválníci, prudiči
Reid Heather  Dřív, než tě uspí démoni
Wald Julie   Tajemství stříbrné klisny

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Schopnos   - Vše o životě po životě 2
dokument s lidmi, kteří přežili svou smrt Kino Svratka Tišnov uvede 29. 
9. 2021 v 18:00 hodin dokumentární fi lm Schopnos   - Vše o životě po 
životě 2.
Je vyprávěním lidí, kteří překročili 
hranici smr   a bylo jim umožněno 
vrá  t se zpět. Obsahuje nejen prů-
běh prožitku, ale celkovou změnu, 
která těmto lidem klinická smrt 
do života přinesla. Změnu vnímá-
ní svého okolí a světa. Pochopení, 
že nic se neděje náhodou. Fakt, že 
člověk je neustále v možnos   a je-
diné, co nás brzdí, jsme my sami. 
Po projekci fi lmu bude následovat 
přednáška Dalibora Stacha, který 
je režisérem fi lmu, spisovatelem, 
scénáristou, výtvarníkem a foto-
grafem v jedné osobě. Sám klinic-

kou smrt dvakrát prožil. Proložena 
je vyprávěním o setkání s Milošem 
Formanem a dalšími zajímavými 
lidmi, besedou s dotazy návštěvníků 
a po skončení bude možné zakoupit 
režisérovy knihy. Na základě osob-
ních zkušenos   s klinickou smr   
jich napsal několik, jedna z nich se 
stala knižní předlohou pro fi lm DI-
MENZE, který Dalibor Stach natočil 
s plejádou českých herců a dvou ho-
llywoodských hvězd. Režie Dalibor 
Stach, kamera Stanislav Skřička.

Knihovna

 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

Čuprová Saša – Ateliér pro radost 
ENKAUSTIKA - ukázka malby obrazů a přání horkým voskem za pomoci 
speciální žehličky. 
Štěpánov nad Svratkou 140  T: 606 590 119, E: sasacuprova@seznam.cz 
Ne 10-16 h
Hudec Jiří  - KOVÁŘ, FOTOGRAF 
- seznámení s kovářským řemeslem, ukázka kování, prohlídka dílny 
a hotových kovaných výrobků. Výstava krajinářských fotografi í. 
Lhota 95, Lísek, T: 605 96 97 70, E: info@kovarstvi-hudec.cz 
www.kovarstvi-hudec.cz, www.foto-hudec.cz 
So 9–12, 14–16 h

Mareček Jaroslav Jan – Ateliér mezi kopci 
ŘEZBÁŘ - vyřezávané a dlabané výrobky, surové a tromlované minerály 
a šperky z nich. Poznávání více než 20 druhů dřev
Masarykovo náměs   46, Bystřice nad Pernštejnem (vedle pošty) 
T: 732 580 172, E: gyalpo@seznam.cz, Fler: atelier-mezi-kopci 
Instagram: obchodmezikopci, Facebook: ateliermezikopci 
So 10–16 h     Ne 10–15 h  
TRŽIL – ROSSI - KERAMIKA 
Fran  šek Tržil a Kateřina Rossi Vás provedou svým ateliérem a seznámí 
s procesem výroby keramiky od přípravných kreseb až po fi nální výrobek. 
Bočkova 257, Bystřice nad Pernštejnem 
T: 608754511, E: info@trzil-rossi.cz, www.trzil-rossi.cz, 
Facebook: Tržil-Rossi, Instagram: trzil.rossi   
So a Ne 10–18 h 
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V Bystřici kraloval Tyrpekl

Největší škola taekwon-do v ČR Ge-
-Baek Hosin Sool vstupuje do nové 
sezóny! Přijďte si s námi zacvičit 
tradiční korejské bojové umění 
taekwon-do, jako nováčci zapla  te 
1.000 Kč a budete moct cvičit až půl 
roku! Již několik let po sobě se nám 
podařilo obhájit celkové vítězství 
Mistrovství České republiky a patří-
me do nejlepšího STM v ČR.

Máme nejrozsáhlejší nabídku tré-
ninků po Čechách i na Moravě. Při 
trénincích dbáme na originální hod-
noty bojových umění, kterými jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a se-
beovládání. Naše škola je vedena pod 

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S BOJOVÝM UMĚNÍM TAEKWON-DO!
dohledem velmistra Hwang Ho Yon-
ga. Kromě taekwon-do si v naší škole 
můžete vyzkoušet i jiná bojová umě-
ní, jimiž jsou taekkyon a hopae sool, 
vyučujeme je jako jediní v republice, 
cvičíme také cestu korejského meče 
Haidong Gumdo, fi lipínské tyče FMA 
a systém tlaků na citlivé body Kyusho. 

Přihlásit se můžete po celý rok, jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pásek 
i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdar-
ma. Pro bližší informace navš  vte náš 
web na tkd.cz.
Neváhejte a přidejte se k nám, těšíme 
se na nové členy.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

V sobotu 31. července a v neděli 
1. srpna byly na pořadu v Bystřici 
nad Pernštejnem a okolí posled-
ní dvě etapy 24. ročníku meziná-
rodního cyklis  ckého etapového 
závodu VYSOČINA 2021. Závod 
v Bystřici má dlouholetou tradici, 
účastníci se sjeli již počtrnácté. Po-
řadatelé měli před závodem pro-
blém s výběrem nové tra  , neboť 
v původním návrhu byly 4 okruhy 
z Bystřice přes Vír, Veselí, Dalečín, 
Písečné a Bystřici, jenže na většině 

úseků byly vedeny objízdné tratě 
z důvodu stavebních činnos   v ji-
ných úsecích. Proto zvolili pořada-
telé okruh z Bystřice přes Rodkov, 
Dolní Rožínku, Rožnou, Zlatkov do 
Bystřice a byl absolvován 8x. Svě-
tovou kuriozitou byly 4 železniční 
přejezdy na okruhu, v etapě cyk-
listé přejeli celkem 32 přejezdů. 
Musela se upravit i poslední eta-
pa, kde k původním 5 okruhům ve 
Švařci byly přidány další 2 okruhy. 
Tyto změny vyhovovaly Karlu Tyr-

peklovi, který zvítězil v obou eta-
pách, což mu vyneslo žlutý trikot 
za celkové vítězství ve 24. ročníku.

3. etapa 129,6 km = 1. Tyrpekl 
(Topforex ATT) 3:15,35 hod. prům. 
rychlost 39,7 km/hod., 2. Larsen 
(Dánsko – Restaurant Suri), 3.Ver-
burg (Holandsko – Westland), 4. 
Bárta, 5. Turek (oba Topforex ATT) 
všichni v čase vítěze. Cyklisté na-
stoupali 2 171 výškových metrů.  

4. etapa 82,3 km = 1. Tyrpekl 
(Topforex ATT) 2:11,26 hod. prům. 

rychlost 37,5 km/hod., 2. Reisig 
(Německo – DHfK Lipsko) + 6 sek., 
3. Klabouch (Topforex ATT) + 16, 
4. Benz (reprezentace Německa) 
+ 19, 5. Gathemann (Německo – 
Dauner Akkon) + 26 sek. Cyklisté 
nastoupali 1.890 výškových met-
rů.
Konečné pořadí: 
1. Tyrpekl 11:43,17 hod., 2. Reiseg + 
20 sek., 3. Klabouch + 32, 4. Benz + 
39, 5. Gathemann + 1,46 min.

Milan Plocek

Ve dnech 14. - 21. 8. 2021 se usku-
tečnil 17. ročník soustředění šermířů 
z Česka a Slovenska v Areálu sportu 
a kultury v Bystřici nad Pernštejnem. 
Organizátor akce byl oddíl šermu 
z TJ Sokol Bystřice n. P. V závěru 
soustředění byl klubem uspořádán 
Přebor ČOS. Akce se zúčastnilo 123 
šermířů. Děkujeme fi rmě Wera 

Werk s.r.o za poskytnu   cen.
Firmě Zemědělská a doprav-

ní technika, spol. s r.o. a fi rmě 

BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. za příspě-
vek na činnost oddílu.

Oddíl šermu je připraven přijmout 

nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00-

18:00 a pátek 17:00-19:00 v Areálu 
sportu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas-
 mila Kurfürsta 724 105 036 nebo 

přímo na místě v hale Areálu sportu 
a kultury v Bystřici n. P.

Vlas  mil Kurfürst

Oddíl šermu informuje
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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 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2021

ZÁŘÍ
11.09. MUDr. Petr Filla,  Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275.
12.09. lékař stomatolog Mykola Klepach, Závíškova 153, 
 Velké Meziříčí, 775 234 573
18.09. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
19.09. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
25.09. MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, 
 Žďár n. S. 566 643 012 
26.09. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
28.09. MDDr. Radek Moravec, Studentská 1694/7, 59101,
 Žďár n. S., 771 172 334  
ŘÍJEN 
02.10. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.,
 731 533 340
03.10. MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.,
 731 533 340

ZHODNOCENÍ HOKEJOVÉ SEZÓNY 
2020/2021 BK ZUBŘI BYSTŘICE N. P.

Vážení příznivci hokeje všech věko-
vých kategorií,

máme za sebou poněkud neob-
vyklou sezónu, která byla pozname-
nána covidovou situací. Odehráno 
bylo jen 6 kol a i tréninky skončily 
v polovině října. Náš klub obnovil 
činnost hned, jak to bylo možné 
a prodloužili jsme sezónu o dva 
a půl měsíce až do konce června. 

Tímto děkujeme vedení zimní-
ho stadionu za ochotu poskytnout 
nám led i v tak nabitém jarním 
harmonogramu a též děkujeme ro-
dičům za jejich přístup v této neob-
vyklé sezóně. 

Jsme plni op  mismu a chu   do 
další sezóny, která začne tréninky 
koncem léta pro kategorie dorostu 
a žáků a v prvním zářijovém týdnu 
pro všechny ostatní hokejisty. BK 
Zubři se zapojí do pě   krajských 
soutěží, pouze tým A mužů se od 
příš   sezóny osamostatní a bude 
hrát pod novým názvem HC Orli. 

Více informací naleznete na 
webových stránkách klubu. Dále 
bychom chtěli pozvat všechny dě   
na vyvrcholení týdne hokeje, které 
se bude konat 26. 9. 2021 od 15:45 
na zimním stadionu v Bystřici n. P.

Petr Tomášek

Dance style zahajuje novou sezónu
I přes nepříznivý dopad coronavi-
rové epidemie v uplynulé sezóně 
jsme se nevzdali a zabojovali, aby-
chom udělali maximum pro naše 
tanečníky. Díky tomu mohly opět 
proběhnout akce jako je například 
každoroční soutěž Bystřický talent 
nebo tradiční cesta za pokladem 
a rozloučení se sezónou. Sice jsme 
kvůli vládním opatřením museli pře-
stat trénovat v tělocvičně, ale do-
brovolně probíhaly online tréninky 

na sociální sí   Instagram. Sice dnes 
nikdo nemůže vědět, co nás čeká 
v následujících dnech či měsících, 
ale my jedeme dál. Tímto zveme 
všechny příznivce a zájemce na ná-
bor taneční skupiny Dance Style Bys-
třice n. P., který proběhne v pátek 
10. září od 14:00 hodin v tělocvičně 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Těšíme se na Vás! 
za Dance Style Bystřice n. P. 

Petra Nováková ml.

 V neděli 22. 8. 2021 proběhl na sta-
dionu SK Bystřice již 4. ročník Rath-
geber cupu. Za ideálního počasí se 
turnaje v letošním roce zúčastnilo 
12 týmů mladších žáků: SK Bystři-
ce, SK Pernštejn Nedvědice, Slavoj 
Žirovnice, SK Líšeň, SFK Vrchovina, 
FŠ Třebíč, Sokol Městečko Trnávka, 
FC Chotěboř, TJ Koněšín, TJ Dosta 
Bystrc-Kníničky a SK Žebě  n. Turnaj 
se hrál na třech travnatých hřiš  ch, 
první zápasy začaly v 9:00 h, konec 
posledního utkání byl v 16:00 h. 

Nejhezčí hru předváděl a celko-
vým vítězem turnaje se stal tým 
SK Líšeň. Po slavnostním vyhlášení 
výsledků turnaje a předání cen se 
všichni účastníci rozcházeli spoko-
jeně domů.

Tímto děkujeme hlavnímu spon-
zoru turnaje, fi rmě Rathgeber k.s. 
a všem dobrovolníkům, bez jejichž 
pomoci by se turnaj nepodařilo 
uspořádat.

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

RATHGEBER CUP 2021
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SMYČCOVÝ ORCHESTR 

N. KYJOVSKÉHO

Účinkují: 
Smyčcový orchestr 

N. Kyjovského
Rocková skupina 

ALIGATOR 
a další hosté

Pátek 24. září 2021 
v 19.00, velký sál KD

KPH a KD Bystřice n. P. ve spolupráci se SONK., z. s. při ZUŠ Bystřice n. P.

Koncert bude realizován v souladu s aktuální 
epidemiologickou situací.

Vstupné 130/80 Kč, předprodej KD

Program: 
A. Vivaldi, P. J. Vejvanovský, 

B. Smetana, Čechomor, 
Arakain, Olympic a další

Dne 20. 8. 2021 v 15:00 hodin se 
uskutečnil již sedmý ročník akce 
1,2,3,… Rodina, který je oslavou 
k Mezinárodnímu dni rodiny. Letos 
z důvodu pandemie byla akce posu-
nuta  na náměs   do nového zázemí 
Amfi teátru našeho města. Počasí 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE RODINY

Prázdniny uplynuly jako voda a máme tady začátek no-
vého školního roku. Nový začátek pro více než 70 nových 
středoškoláků u nás ve škole. Začátek školního roku, který 
snad bude snadnější a radostnější než ten minulý. 

Věříme a doufáme, že všechny akce, které jsme pro naše 
studenty naplánovali, budeme moci realizovat. Máme 
toho na podzim před sebou docela hodně! Naši studen-
  se mohou těšit například na návštěvu Národní výstavy 

hospodářských zvířat v Brně, kde se účastníme i jako rea-
lizační tým. V září se škola zapojí do organizace již 11. roč-
níku fes  valu ROCK MAJÁLES – netradičně na podzim, ale 
my věříme, že už ten další, 12. ročník, proběhne klasicky 
v květnovém termínu.

Ak  vně se připravujeme na zahraniční stáže studentů. 
10 vybraných zájemců na přelomu října a listopadu na 
21 dní vycestuje na zkušenou do Milána v rámci projektu 
ERASMUS+. V záloze máme potom ještě jeden turnus, ale 
ten si schováme na pozdní jaro. Přece jenom jarní severní 
Itálie je krásnější než začátek zimy na farmě a v penzionu.

V říjnu bychom do Bystřice nad Pernštejnem rádi opět 
pozvali naše zahraniční partnery, aby se společně s dalšími 
školami zúčastnili již 21. ročníku Mezinárodních atle  ckých 
závodů O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem. 
Věříme, že se letos studen   opět utkají o co nejlepší umís-
tění v atle  ckých disciplínách a v soutěži družstev.

No a v listopadu pevně věříme v uspořádání Studentské-
ho bálu. Nákaza snad již pomine a my Vás všechny budeme 
moct pozvat k zahájení plesové sezony v Bystřici nad Pern-
štejnem, a to 16. 11. 2021.

Naplánovány máme nejenom mimoškolní ak  vity. 
Naším hlavním cílem je vrá  t se ke klasickému vyučová-
ní a přípravě našich studentů do profesního života. Rádi 
Vám představíme naše ak  vity na dnech otevřených dveří 
třeba v sobotu 13. 11. 2021 anebo se můžeme potkat na 
některé z náborových akcí – třeba ve Žďáru nad Sázavou 

11. 11. 2021. Přejeme 
všem studentů a žákům 
příjemný školní rok a pře-
devším mnoho úspěchů ve 
škole.

Tým VOŠ a SOŠ 
 Bystřice nad Pernštejnem

nám přálo a nechybělo ani občerstvení, spous-
ta her, sladkých odměn a také nechyběly krásné 
ceny v tombole. Rádi bychom poděkovali našim 
účinkujícím: Wikiho zábavná shou Mimoni, Diva-
dlo Netratrdlo, Písničkář Jiří Šrdla a host Kytaros, 
Travesty shou Sweet Ladies, malování na obličej 
- Soňa Dudková, krea  vní dílna - Veronika Dědová, 

kosme  ka Mary Kay 
- Petra Hořínková. 
Děkujeme našemu 
městu Bystřice nad 
Pernštejnem a orga-
nizaci For Family.cz,-
z.s. za fi nanční pod-
poru.  Věříme, že se  
ve zdraví setkáme 
na dalším ročníku 
v  roce 2022. Velké 
poděkování týmu 
For Familycz, z.s. za  
skvělou práci.

Marcela Dědová , 
statutár For Family.

cz,z.s.

SMYČCOVÝ ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO při ZUŠ Bystřice n. P. - 20 LET SPOLU
Jak se slaví dvace  ny? S přáteli, blízkými, dortem a spoustou 
balonků. A jak se slaví dvace  ny orchestru? S přáteli, blízký-
mi a spoustou dobré hudby. Srdečně Vás, naše milé poslu-
chače, zveme v pátek 24. 9., v 19:00 do KD na naši společnou 
oslavu. Koncert bude průřezem toho, co orchestr hraje. Ne-
bylo snadné z archivu čítajícího 300  tulů vybrat koncertní 
program. Dotkneme se klasické hudby, ale zazní i fi lmové 
melodie a ve druhé polovině malá ochutnávka z oblíbené-
ho projektu Balady a romance. Hlavním naším hostem bude 
rocková kapela ALIGATOR, jejíž někteří členové s námi účin-
kují již od roku 2008 www.bandzone.cz/_115574

Koncert se koná jako zahajovací v rámci tradičního KPH 
při KD Bystřice. Je to pro nás velká pocta a současně velký 
závazek. Snad nám okolnos   umožní koncert zahrát „na-
živo“, abychom si mohli užít společně radost ze vzájemné 
přítomnos  . A kdo ví, možná bude i dort…

Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 9. v KD a kon-
cert bude realizován v souladu s aktuálními epidemiologic-
kými opatřeními.

Moc se na Vás těšíme.
Lenka Macháčková,

dirigent www.sonk.cz

VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem zahajuje 
školní rok 2021/2022
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ŠKOLSTVÍ, SPORT

Prázdniny skončily, do školy jste 
se vrá  li odpočnu  , nabi   energií 
a plní zážitků. Aby se Vám ve škole 
líbilo a cí  li jste se zde jako doma, 
připravili jsme pro Vás školu čistou, 
vydezinfi kovanou a kromě běžných 
oprav, jako je výmalba tříd, nátěry 
dveří, výměny koberců na 1. stup-
ni, jsme tyto prázdniny vymalovali 
a obnovili olejomalbu na celém 
modrém patře. Loni jsme takto 
opravili zelené patro a každý rok 
máme v plánu ještě obnovit dvě zbý-
vající patra. Dále pak došlo k výmě-
ně otopného systému v družině III 
a v keramické peci. Šatní skříňky byly 
doplněny o 16 nových kusů z důvo-

Co Vás čeká na ZŠ Nádražní?
du narůstajícího počtu žáků. Od to-
hoto školního roku začne fungovat 
čipový systém u vstupních dveří. Pro 
žáky 1. stupně, převážně družiny, 
jsme nechali zbudovat herní prvky 
na školní zahradě, jež mají rozvíjet 
motoriku a pohyblivost dě  , kterých 
se jim v distanční výuce a z důvodu 
absence předmětu tělesná výchova 
moc  nedostávalo.

A co si přát ve školním roce 
2021/2022? Pohodový rok plný 
úspěchů, příznivé epidemiologické 
podmínky a hlavně prezenční výuku.

Hana Kopecká,
ředitelka školy ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615

Nový školní rok s novými očekávánímiKaždý člověk v každé době měl 
a má nějaká očekávání. Jsou větši-
nou pozi  vní, protože všichni si pro 
sebe, své blízké i široké okolí plá-
nujeme život v těch příjemnějších 
barvách. Naruší-li tato očekávání 
cokoli neplánovaného a dokonce 
s nega  vními projevy, znervóz-
níme, vybudíme svoje skryté síly 
k obraně naplnění našich představ. 
V uplynulých zhruba 20 „covido-
vých“ měsících jsme si všichni, malí 
i velcí, těchto mobilizací užili ažaž.

Mohli bychom dlouze rekapitulo-
vat vše, co nás potkalo, ale stojíme 
na začátku nového školního roku, 
a proto raději hleďme vstříc budouc-
nos  . My učitelé určitě využijeme 
získané zkušenos   s netradičním 
vedením výuky, budeme se snažit 

rozvíjet započatou intenzivní ko-
munikaci s dětmi i rodiči. Ať už nás 

Florbalisté ASK opět na turnaji 
NISAOPEN

Po roční přestávce způsobené pro-
 covidovými omezeními se v Liberci 

opět konal fl orbalový turnaj NISA-
OPEN. Pro bystřický klub ASK to byl 
druhý letošní pocovidový turnaj. Za-
 mco v Brně hráli dorostenci a starší 

žáci, v Liberci se představilo pouze 
mužstvo bystřických dorostenců po-
sílené o 2 kamarády z Černošic a jed-
noho ze Žďáru. Kluci postoupili ze 
skupiny do osmifi nále, které vyhráli, 

a postoupili tak mezi nejlepších 8 
týmů do čtvr  inále, které bylo jejich 
konečnou na turnaji. V něm si to  ž 
mohli "vybrat" mezi mládežnickými 
týmy elitních pražských a severo-
českých prvoligových klubů, které 
už jsou nad jejich síly. Tento výsle-
dek, předvedený výkon i celkové 
dojmy z turnaje jsou dobrým přísli-
bem pro nadcházející sezónu. 

Aleš Sitař

  

 
PODPOØILO

Mìsto 
Bystøice nad Pernštejnem

www.bystric .cz

 
 

Zveme Vás na náborovou schůzku konanou 

v úterý 14. září v 17 hodin 
ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem. 

Srdečně se na Vás těšíme. 
Máme pro Vás připraven malý dárek na uvítanou.

potkají chvíle příjemné nebo krušné, 
víme, že společnými silami se vše 

zvládne lépe. V uplynulém období 
jsme se naučili více přemýšlet nad 
 m, jak efek  vněji zorganizovat svůj 

čas, zvládnout často neuvěřitelné 
množství práce a úkolů.

Do nového školního roku vstupu-
jeme s vědomím, že práci nás peda-
gogů a úsilí rodičů věnujeme tomu 
nejcennějšímu, co společnost má. 
Ano, jsou to „naše“ dě  , ty, které 
zlobí, odmlouvají, neposlouchají, ne-
chce se jim učit a … Přesto je máme 
rádi a víme, že jsou šikovné, a když 
chtějí, dokážou nevídané věci. 

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, 
těšíme se na spolupráci a na setkává-
ní se s Vámi a přejeme Vám mnoho 
zdraví, elánu a op  mismu.

Jaroslav Sláma,
ředitel ZŠ TGM
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Vzhledem k tomu, že bývalá požár-
ní nadrž je dlouhodobě nefunkční, 
stala se z obecního rybníka nová 
požární nádrž, a proto bylo třeba k 
ní upravit přístup, aby se stala pro 
hasiče bezpečnější.

Pro nástupní prostor se využily 
staré, kamenné schody z místní 
školy, které sloužily mnoho desítek 
let. Hladina vody se snížila a někteří 
z místních se obětavě chopili prá-
ce. Při této příležitos   došlo také k 

opravě a zvětšení bezpečnostního 
přepadu hráze rybníku, který byl 
poddimenzován a v případě vydat-
ných dešťů a bouřky by tak hrozilo 
vyli   z břehů a následné zatopení 
okolních domů či zahrad. 

Tímto bych velmi ráda podě-
kovala ochotným spoluobčanům, 
kteří se na již zmíněných pracích 
podíleli. 

Preven  sta pro okrsek 
Bystřice nad Pernštejnem   

Úprava rybníku v Písečném

Základní škola v Lísku patří svou 
kapacitou mezi nejmenší školy v 
regionu, jako „jednotřídka“ je zříze-
na pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. 
I přesto s ohledem na souběh ně-
kolika skutečnos   bylo třeba zásad-
něji řešit prostorové podmínky tak, 
aby odpovídaly současným moder-
ním požadavkům na činnost školy. 
S vynaložením značného úsilí zři-
zovatele – Obce Lísek a s využi  m 
dotace MF – Podpora rozvoje a ob-
novy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnos   
obcí, se podařilo během uplynu-
lých měsíců vybudovat a připravit 
na provoz přístavbu školní budovy. 
Z původních prostor zůstala beze 
změny pouze kmenová třída, vše 
ostatní – učebna, sociální zaříze-
ní, kancelář a šatna, budou dětem 

i učitelkám sloužit v tomto školním 
roce zcela nově. Celá budova včet-
ně vchodu je řešena bezbariérově. 
Díky ochotné pomoci rodičů žáků 
se zároveň podařilo upravit také 
venkovní prostory a vytvořit menší 
„jedlou“ zahradu.

Protože jsme kvůli stavebním 
pracím velkou část minulého škol-
ního roku prožili v provizorních 
podmínkách, stěhování zpět do 
„nové školy“ přivítaly všechny dě   
s velkým nadšením. Děkujeme 
všem, kdo umožnili zásadní pro-
storovou proměnu naší školy, a 
 m nám pomohli udělat další krok 

ve snaze budovat ji jako bezpečné, 
příjemné a vstřícné prostředí pro 
vzdělávání dě  .

Jiřina Kabrdová,
 ředitelka ZŠ Lísek

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NOVÝCH PROSTORÁCH

V letošním roce se konal již osmý 
ročník Putovního letního kina po 
obcích našeho regionu. Jedná se 
již o tradiční letní akci, která se 
každoročně uskutečňuje v rámci 
Místní agendy 21, jejímž hlavním 
zájmem je propojení aktérů z růz-
ných sektorů za účelem dosažení 
udržitelného rozvoje a kvalitní ve-
řejné správy. 

Do každého ročníku jsou, kro-
mě našeho dobrovolného svazku 
obcí, zapojeni také místní pod-
nikatelé a spolky zajišťující např. 
občerstvení nebo doprovodný 
program, dále společnos   zajišťu-
jící distribuci fi lmů a v neposlední 
řadě také široká veřejnost. 

Situace spojená s nákazou Co-
vid-19 a také nevypsání krajské 
dotace na podporu dané akce 
mělo neblahý vliv na účast obcí 
opro   předchozím ročníkům. I 
přes tuto nelehkou dobu se letos 
uskutečnilo celkově 59 promíta-
cích večerů v rámci 29 obcí a míst-
ních čás   Mikroregionu Bystřicko. 
Tyto fi lmové letní večery zhlédlo 
přes 3000 diváků v jednotlivých 
obcích regionu. Na plátnech se 
vystřídalo celkem 30 různých fi l-
mů. Největšími fi lmovými trháky 
byly, co se týče fi lmu pro dě  , 
snímek Princezna zakletá v čase 
a pokud jde o fi lmy pro mladistvé 
a dospělé, tak největší ohlasy měl 

bezesporu fi lm Bábovky, 3Bobule, 
Ženská na vrcholu, Šarlatán a Žen-
ská pomsta. Jak již bývá zvykem, 
tak i léto roku 2021 bylo převážně 
ve znamení českých a rodinných 
fi lmů. 

Pevně doufáme, že v příš  m 
roce bude již situace v rámci kul-
turních akcí příznivější a budeme 
se tak moct opět všichni těšit na 
další letní sezónu, která jistě při-
nese spoustu krásných fi lmových 
zážitků. 

Závěrem chci naším jménem 
poděkovat pořadatelským obcím 
a sponzorům této akce, jmenovi-
tě pak Místní Agendě 21, pod je-
jíž záš  tou se akce již pravidelně 
koná. Velké díky patří také orga-
nizaci MAS Zubří země za spolu-
práci při získání dotace na další 
kompletní aparaturu, kterou jsme 
již v letošním roce mohli plně vyu-
žít k promítání.

Mikroregion Bystřicko

Skončil 8. ročník Putovního letního 
kina pod záš  tou MA21

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2021

Promítání v Dolním Čepí
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O víkendu 17. – 18. července 2021 
se v Dolní Rožínce na fotbalovém 
hřiš   konal kemp pro všechny dě   
a rodiče, kteří si chtěli zadovádět a 
pobavit se. Hrály se hry, cvičily se 
dovednos  , soutěžilo se a radova-
lo se z pohybu na hřiš   i v parku. V 
sobotu měly dě   jídlo připravené, 
v neděli se vařil pravý kotlíkový gu-
láš. Spalo se v budově fotbalového 
spolku nebo venku na hřiš   ve sta-
nech. Připravenou noční hru překa-

zila bouřka, vydatná na déšť, ovšem 
ráno přineslo krásné počasí a moh-
lo se opět pokračovat v dovádění. 
Každý dětský sportovec si na konci 
odnesl vlastnoručně vyzdobený 
batůžek. Akce se vydařila po všech 
stránkách, dě   i pořadatelé si oba 
dny užili. Děkuji všem, kdo pomáha-
li, a těším se na příš   setkání.

Pavel Bartoněk, 
TJ Baník Dolní Rožínka

Fotbalový kemp Dolní Rožínka

Letní kina zažila období své velké 
slávy za socialismu, ale ani dnes ne-
lze říci, že by této zábavě úplně od-
zvonilo. Na mnohých místech bylo 
letní promítání obnoveno a pořádá 
se již několikátý ročník. 

Zároveň náš MIKRO-
REGION BYSTŘICKO již 
osmým rokem umož-
ňuje obcím půjčit si 
aparaturu a promítat. 
I my jsme se opět zapo-
jili a v červenci občané 
Písečného mohli strávit 
dva příjemné večery 
u fi lmu a u pohádky. 

Snažili jsme se při-
pravit stejnou atmo-
sféru jako v kině. Po-

časí se vydařilo. Celý den byl pro 
dě   připravený skákací hrad.

Pevně věřím, že se našim spolu-
občanům výběr fi lmů líbil a že si od-
nesli příjemný fi lmový zážitek.

P.T.

Putovní letní kino v Písečném
Dne 24. července 2021, za slunečné-
ho sobotního odpoledne, se usku-
tečnila tradiční Tresenská lávka.

Za hojné účas   návštěvníků plnili 
soutěžící úkoly na vratké lávce ve-
doucí přes místní koupaliště. 

Pochvalu si zaslouží   nejmenší, 
dě   do sedmi let. Vratké lávky se 
nezalekly a nebojácně ji zdolaly. 
Celou soutěž zpestřil vodník Pepa.  
Svou situační komikou rozesmál 
všechny přítomné a mnohdy i z  žil 
soutěžícím plnění úkolů.

Celá akce byla zakončena předá-
ním diplomů, odměn a losováním 
tomboly. Prožili jsme hezké, slun-
cem zalité odpoledne. 

Za SDH a OÚ 
David Pecina

Tresenská lávka

24.9.2021 

26.9.2021 

24.9.20000221

2266.999.222202222222221
Vážení domácí a hosté milí, 

kdybyste tak hodní byli 

a pod naším zeleným stromem 

nás ve čtyři hodiny navštívili. 

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



SRPEN 2021
21.8. Kristýna Juračková
 Tomáš Jokl

ČERVENEC 2021
  6.7. Zdeňka Mašíková 90 let
10.7. Antonín Prášil 56 let
17.7. Anna Chocholáčová 74 let
28.7. Libuše Šilhánová 93 let

SRPEN 2021
  2.8. Věra Chmelíčková 64 let
11.8. Josef Koval 80 let 

▪ veškeré pohřební služby
▪ nepřetržitý odvoz zesnulých
▪ pietní výkopy hrobů
▪ zhotovení smuteční vazby

POHŘEBNÍ SLUŽBA
KAMENOSOCHAŘSTVÍ

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 86 (vedle pošty)
tel.: 603 268 576 - nonstop

Děkuji všem pracovníkům domácího hospice Vyso-
čina o.p.s. Nové Město n. M. za vysoce profesionální 
zdravotnickou  a pečovatelskou péči o moji manžel-
ku, která si přála odejít z tohoto světa v domácím 
prostředí. Poznal jsem s dcerami vynikající lidi, pro 
které je jejich práce posláním. Je až k neuvěření, že 

jste příspěvkový spolek a společnost Vám nedává rovnocenné výhody 
zdravotních pojišťoven. Pane řediteli, buďte hrdý na své spolupracov-
níky, bez Vás bych to asi nezvládl.

Chmelíček Vladimír

PODĚKOVÁNÍ

Dne 21. září 2021 by se dožil 
náš milovaný syn, 

pan Jiří HAVLIŠ 50 roků. 

S láskou vzpomíná 
maminka, bratr a sestra s rodinou.

Dne 23. 9. 2021 uplyne 5 let, 
kdy nás opus  la

paní Emílie PETRÁŠKOVÁ.

S láskou vzpomínají
druh Láďa s celou rodinou.

VZPOMÍNKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ, INZERCE
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Sňatky Jubilan  

Úmr  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SRPEN 2021
Josef Škoda 70 let

ZÁŘÍ 2021
Marie Dvořáková 94 let
Marta Maršálková 85 let
Božena Müllerová 85 let
Marie Hertlová 80 let
Jaroslava Suchánková 80 let
Marie Musilová 75 let
Miluše Korbářová 70 let
Marie Víchová 70 let
Anna Dlouhá 70 let
Ladislav Munka 70 let
Olga Skalníková 70 let



RŮZNÉ, INZERCE
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MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem 

 
Registrační  číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551 

 
 

 

    Štěpánov nad Svratkou, kulturní dům 
     pondělí 13. září 2021, 16:00 - 18:00 

 

DÍTĚ  NENÍ  MALÝ  
DOSPĚLÁK  

 A  DOSPĚLÝ  NEMÁ  BÝT  VELKÉ  DÍTĚ 
     aneb význam klíčových rituálů pro život, role v rodině, 
               základy emočního a sociálního vývoje dětí.  

 
                        Mgr. Jiří Halda 

speciální pedagog, lektor, autor knih, zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, předškolní 
zralosti, procesů učení, poruch chování a rodinnými vztahy.  

Doporučeno pedagogům mateřských a základních škol, rodičům, široké veřejnosti.  
VSTUP ZDARMA. Na seminář se přihlašujte na e-mail: jitka.zelena@bystricenp.cz 
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INZERCE

 
 

 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  

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovnici pro zahradnické a úklidové práce 
 
 
Požadujeme: 
- kladný vztah k údržb  zelen  
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci  
-  dobrý zdravotní stav 
-  idi ský pr kaz skupiny „B“ výhodou 
P evažující nápl  práce:  
- pé e o záhony a nízké d eviny v majetku m sta Byst ice n.P. 
- úklidové práce 
Nabízíme:  
- zajímavé finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  zaslat 
stru ný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

Máme pro vás

20% slevu
na veškerou obuv
do konce září

člen skupiny
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

www.jokamarecek.cz

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA

AUTO ... s.r.o.

www.auto-auto.cz

www.skodaplus.cz

ŠKODA SCALA AMBITION 
1,0 TSI/85 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA CITIGO IV STYLE 
61 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA COMBI STYLE  
1,5 TSI/110 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA COMBI AMBITION PLUS 
1,0 TSI/70 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA KAROQ AMBITION PLUS 
1,6 TDI/85 KW 

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SUPERB COMBI IV L&K 
1,4 TSI/160 KW

Cena

Do provozu

Tachometr


