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INZERCE

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

Volné výrobní pozice: Volné administrativní pozice:

Pracovník laboratoře

Normovač - procesní
specialista

Vedoucí oddělení
údržby

Seřizovač strojů
Nadstandardní příplatky za noční směny!
Náborový příspěvek!  

Galvanizér
Nadstandardní příplatky za noční směny!
Náborový příspěvek!

Obsluha strojů a zařízení 
Nadstandardní příplatky za noční směny!
Náborový příspěvek!

Údržbář - mechanik

Skladník

Práce na 3 směny

Práce na 2 směny
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V průmyslové zóně vzniká nová víceúčelová hala společnos   Fone  p s.r.o.
Společnost Fone  p s.r.o. je význam-
ným distributorem hraček, trampo-
lín, bazénů a dalšího doplňkového 
zboží. Na trhu působí od roku 2007 a 
neustále roste. Kromě České repub-
liky dodává zboží i do zahraničí, pře-
devším do Rakouska a Německa. Do 
budoucna plánuje expanzi i na další 
zahraniční trhy. 

Nejznámějšími e-shopy společ-
nos   Fone  p s.r.o. jsou fone  p.cz 
a mrakyhracek.cz. Především mra-
kyhracek.cz doznaly v tomto roce 
velkých změn. Došlo k celkovému 
redesignu stránek, zlepšení přehled-
nos   a rozšíření nabídky produktů.

Množství spokojených zákazníků 
se zvyšuje a s  m rostou i nároky na 
technické a personální zázemí spo-

lečnos  . Současné budovy, které 
zahrnují administra  vní část i část lo-
gis  ckou, nahradí jedna víceúčelová 

hala.
Hala bude stát na okraji průmys-

lové zóny a poskytne moderní a plně 

funkční prostředí pro rozvoj fi rmy. 
Administra  vní část nabídne prostor 
pro oddělení obchodu, zákaznického 
servisu i marke  ngu včetně vedení 
společnos  . Právě na těchto odděle-
ních dochází nejen k údržbě e-shopů, 
ale také k jejich dalšímu vývoji. 

Období před koncem roku si ve 
společnos   Fone  p s.r.o. vždy žádá 
navýšení počtu zaměstnanců skladu 
a  m se zvedají i nároky na pracovní 
prostředí těchto prostor. Logis  cká 
část nové haly zahrnuje skladovací 
prostory i moderní zázemí, které 
bude zaměstnancům plně vyhovo-
vat i v těchto náročnějších měsících. 
Víceúčelová hala by měla být dosta-
věna v 1. polovině roku 2022. 

Lucie Šiborová, Fone  p s.r.o.

Bystřický park mi-
niatur se rozrostl o 
nový model hradu 
Trmačov. Nejmenší 
moravský hrad se 
nachází asi 1 km od 

Hlubokých Dvorů (Tišnov). Součas-
ně probíhají práce na posledním 
letošním plánovaném hradu – Skály 
(Štarkov). V parku je také posečena 
tráva, takže nádherně vynikají již 
postavené modely. Doufáme, že 
nám počasí bude přát i nadále a vše 
se s  hne, tak jak je naplánované. 

E. Straková

Začátek podzimu v Bystřickém parku miniatur

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ŘÍJEN - LISTOPAD 2021

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

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

26.06. - 22.12. - Výstava - Fantas  cké záhady Arnošta Vašíčka - PRODLOUŽENO do 22. 12. Městské muzeum BnP

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

07.10. - O pohár starosty města Bystřice n.P. Atle  cký stadion BnP

09. - 10.10. Tradiční Bystřické hody Náměs   BnP

10.10. od 7:45 Mezinárodní mistrovství ČR - družstva (13:00 fi nálové jízdy) Písečská zmole - Dalečín

12.10. 19:00 Troška humoru nikoho nezabije KD BnP

16.10. 14:00 Oslava 100 let Jednoty Orel Bystřice n. P. Orlovna BnP

17.10. 14:00 Setkání harmonikářů KD BnP

19.10. 19:00 Saxofon klasický i exo  cký KD BnP

20.10. 18:30 Kinokavárna - Zbožňovaný KD BnP

23.10. 15:00 Halloween party KD Domanín

23.10. 18:00 Taková normální rodinka - benefi ční divadelní představení KD BnP

23.10. 20:00 Opera: Bas  en a Bas  enka (W. A. Mozart) - Akvarteto a hosté Sokolovna BnP

23.10. - Slavnos   Edenu Centrum Eden

24.10. 16:00 Vernisáž výstavy obrazů Ladislava Šauera hala VOŠ a SOŠ BnP

26.10. od 14:00 Podzimní slavnos   - školní farmářský trh ZŠ a MŠ Strážek

27.10. 18:30 Kinokavárna - SHOK&MORTY: Poslední velká akce KD BnP

29.10. 19:00 73. Ochutnávka vín KD BnP

04.11. - Bílá prodloužená KD BnP

07.11. 18:00 Mistříňanka KD BnP

 Trmačov  Pyšolec
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Z RADY MĚSTA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Schůze rady 31. srpna 2021

Rada města schválila:
1. uzavřít nájemní vztah s Ekotrend-

Best, s.r.o.- část p. č. 138 (45 m2) a 
část p. č. 116 (5 m2) od 1. 9. 2021 
do 31. 10. 2021 za 417 Kč – zařízení 
staveniště,

2. pronájem bytu v DPS paní M. S.,
3. pronájem bytu v DPS paní H. S.,
4. mimořádné přidělení bytu na ul. 

Okružní v Bystřici n. P. o velkos   
2+1 pro společné nájemce pana 
J. M. a paní L. D. za měsíční ná-
jemné 50 Kč/m2 na dobu určitou 
jeden rok s možnos   prodloužení 
nájemní smlouvy. Byt bude přidě-
len za podmínky, že předplacené 
nájemné bude složeno na účet 
města ve výši 200.000 Kč,

5. návrh komise kultury na přidělení 
příspěvku z grantového programu 
v oblas   kultury a společenského 
života pro rok 2021 pro Š. CH. ve 
výši 15.000 Kč na uspořádání akce 
Vánoční koncert Koroužanky,

6. návrh komise na rozdělení grantu 
trenérů na 2. polole   2021,

7. pronájem bytu  v DPS paní J. P.,
8. pronájem bytu v DPS paní L. D.,
9. fi nancování akce Chodník Leso-

ňovice částkou 95.492 Kč, akce 
Demolice kotelny na S II částkou 
256.600 Kč, akce Havarijní opra-
va potrubí na koupališ   částkou 
204.304 Kč, akce Skluzavka na 
koupališ   částkou 12.000 Kč, 
akce Kontejnerové stání u Sta-
cionáře částkou 59.290 Kč, akce 
Lesní stezka v kopci Hora částkou 
2.000 Kč, akce Kontejnerové stání 

ve Dvořiš  ch částkou 34.840 Kč 
a akce Úpravy veřejných ploch v 
Domanínku částkou 4.186 Kč,

10. smlouvu na realizaci stavby Op  c-
ká síť města Bystřice nad Pernštej-
nem, etapa 2021 se společnos    
FiberTech s.r.o. se sídlem Živanice 
207, 533 42 Živanice, IČ  28812166 
za smluvní cenu ve výši 5.666.666 
+ DPH,

11. 45.000 Kč na podporu akce Osla-
vy sklizně, 50.000 Kč na podporu 
akce Slavnos   brambor,

12. přidělení podpory na vybudování 
ČOV  pana R. M. ve výši 40.000 Kč,

13. podpis dodatku smlouvy o dílo na 
stavební zakázku demolice kotel-
ny na S II, Bystřice nad Pernštej-
nem s fi rmou AZ demolice s.r.o. 
se sídlem Frýdlantská 111, 463 31 
Chrastava, IČ 07912935 s cenou 
250.000 Kč s DPH,

14. provedení rozpočtových opatření 
výdajových č. 13 – 52, příjmových 
č. 2 – 5 a fi nancování č. 6 – 23,

15. s účinnos   od 01.09.2021 odmě-
nu člena dozorčí rady společnos   
Bystřická tepelná s.r.o. na 3.000 
Kč měsíčně,

16. výsledky uzavřené soutěže o roz-
hodnu   kupujícího pozemků dle 
vyhlášeného záměru č. 36/2021 
a doporučuje ZM prodej pozemků 
pod plánovanými bytovými domy 
za cenu 7.050 Kč/m2 fi rmě SPH 
stavby s.r.o., se sídlem Průmyslo-
vá 1414, Bystřice n. P.

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

Zasedání zastupitelstva 
15. září 2021

Zastupitelstvo města schválilo:
1. veřejnoprávní smlouvy na nein-

ves  ční dotace z grantu trenérů 
mládeže na 2. polole   2021,

2. odpis pohledávek dle ust. § 85 
písm. f) zákona o obcích za J. N. 
ve výši 26.158,43 Kč,

3. prodej pozemku dle GP p.č. 
1092/2 o výměře 96 m2 v k.ú. Do-
manín Č. Z. Cena 20 Kč/m2,

4. koupi pozemku dle GP p.č. 
1042/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Do-
manín od p. Č. Z. Cena 20 Kč/m2,

5. prodej pozemku dle GP p.č. 71/2 
o výměře 166 m2 v k.ú. Bystři-
ce nad Pernštejnem SJM R+P J. 
Cena 80 Kč/m2 + DPH,

6. bezúplatný převod pozemku p.č. 
254/1  o výměře 10 821 m2 v 
k.ú. Bystřice n. P. od ČR Úřad pro 
zastupování státu do vlastnictví 
města Bystřice n. P. s omezující-
mi podmínkami. Město po dobu 
10 let nevyužije předmětný po-
zemek ke komerčním či jiným 
výdělečným účelům. Po dobu 
10 let město tento pozemek 
nepronajme či nedá do pachtu. 
Dále po dobu 10 let tento poze-
mek nepřevede na tře   osobu a 
neza  ží ve prospěch tře   osoby,

7. prodej pozemku p.č. 1140/3 o vý-
měře 19 m2 v k.ú. Bystřice n. P. R. 
M. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

8. prodej pozemku p.č. 811 o výmě-
ře 323 m2 v k.ú. Bystřice n. P. SJM 
manželům  P. Cena 700 Kč/m2 + 
DPH,

9. prodej p.č. 3096/21 o výměře 70 
m2 v k.ú. Bystřice n. P. ½ p. J. N. a 
½ A. R. Cena 150 Kč/m2+ DPH,

10. prodej pozemku p.č. 3058/1 o vý-
měře 126 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem p. M. K. Cena 150 
Kč/m2 + DPH,

11. koupi pozemku 3058/17 o výmě-
ře 107 m2 v k.ú. Bystřice n. P. od p. 
M. K. Cena 182 Kč/m2,

12. dar pro obce Jižní Moravy pos  -
žené ničivým tornádem ve výši 
100.000 Kč. Zastupitelstvo měs-
ta schvaluje darovací smlouvu s 
Diecézní charitou o poskytnu   
prostředků.

Zastupitelstvo města potvrdilo:
13. výsledky uzavřené soutěže a 

schvaluje budoucí prodej pozem-
ků dle vyhlášeného záměru č. 
36/2021 pod plánovanými byto-
vými domy za cenu 7.050 Kč/m2 
fi rmě SPH stavby s.r.o., se sídlem 
Průmyslová 1414, Bystřice n. P.

Zastupitelstvo města vzalo na vě-
domí:
14. zprávy Odboru správy majetku a 

inves  c o přípravě a realizaci in-
ves  c.

Zápis ze zastupitelstva naleznete 
na webových stránkách města: 
h  ps://www.bystricenp.cz/usnese-
ni-zastupitelstva

-red-

ODPAD VEDLE KONTEJNERŮ!
Bystřice je krásné a uklizené měs-
to, které je chváleno spoustou 
návštěvníků. Bohužel, já o tom 
nejsem úplně přesvědčen. Tech-
nické služby mají plán vývozu 
směsného, bio i separovaného 
odpadu. Parkové plochy jsou se-
čeny dle dlouhodobého plánu. 
Zahradníci udržují kvě  nové a 
keřové porosty. To, co mě zlobí 
nejvíce, je pohodlnost některých 
z nás, kteří tuto idylu kazí. Jsou to 
lidé (spoluobčané), kteří klidně 
vyhodí celou sedačku, obývák 
nebo jiné nepotřebné věci na 
veřejné prostranství, protože se 
do kontejneru nevejdou. Někteří 
si myslí, že je to jejich právo, a proto 
to dělají otevřeně ve dne, ale jiní vědí, 
že to dobře není, proto využívají doby 
po setmění. Jednoznačně musím 
konstatovat, že je to špatně! Město 
nabízí systém bezplatného uložení na 
sběrném dvoře každému, kdo zapla  l 
poplatek za odpad. Technické služby 
nejsou služky, které každý týden bu-
dou tento odpad sbírat a odvážet! 
Jen konstatuji, že v současnos   se 
tento nešvar rozšířil velmi výrazně. TS 
svezou každý týden až 1 tunu tohoto 
odpadu.

Jaké je řešení? Přísněji pos  hovat 
tento nešvar. Město bude vše pečli-
vě monitorovat a pořídíme i skrytou 
kameru, protože vyhláška o naklá-
dání s odpadem pla   pro každého. 
Vyzývám tedy všechny, kteří vidí tyto 
projevy vandalismu (protože to jinak 
nelze nazvat), aby sjednali nápravu. 
Radnice je Vaší oporou. Nejhorší je, 
když nikdy nikdo nic a nikoho nevi-
děl!? 

Chceme přece mít město, které se 
nám líbí a ve kterém se dobře žije.

Karel Pačiska, starosta

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

řidiče nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou, nikoliv podmínkou 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  

- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@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 . 



Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       5. strana

ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

PŘÍSPĚVEK OD ČTENÁŘŮ
Pravidelně každý měsíc v době uzávěrky dostáváme k nám do redakce 
články a reportáže z nejrůznějších akcí, ať už sportovních, tak z kultur-
ních a zkrátka všech, co se dějí kolem nás. Někdy se toho ale děje sou-
časně tolik, že není v možnostech a silách naší redakce všechno dění 
navš  vit a reportáže pro Vás připravit. Proto nás velice mile překvapila 
zpráva, která dorazila do naší redakce od pána, který se podepsal Ringo 
z Vysočiny. Tímto bychom Vám, naši milí čtenáři, chtěli přiblížit zajímavé 
akce, které se konaly na Bystřicku a o které byste se neměli nechat příš   
rok ochudit. Zprávu předáváme v původním znění, jak dorazila na náš 
redakční e-mail. 

Vážená redakce,
se známým již pátou sezonu jez-

díme do obce Švařec, ležící mezi 
Vírem a Štěpánovem, na zvěřinové 
a rybí hody. 

Místní hovoří o "daňkožraní", 
které se letos konalo v sobotu 
7. srpna v 15 hodin. V nabídce akce 
kterou dlouhodobě organizuje za 
spolek myslivců pan Karel Chalup-
ník s jeho spolupracovníky, jsou 
velmi chutné guláše a řízky z kan-
čího a daňčího masa (letos za 90 
Kč) s klasickou nabídkou občerst-
vení, dále navečer taneční zábava. 

Rybí hody nebo lidově "rybo-
žraní", které se letos konalo v obci 
Kroužné, ležící rovněž na trase mezi 
výše uvedenými obcemi, za rybář-
ský spolek organizuje akci pan Miloš 
Bata s jeho spolupracovníky. Konalo 
se ve 14 hodin 28. srpna za prodej-
nou COOP. V nabídce jsou rybí spe-
ciality uzené nebo připravované na 
rožni z kapra, makrely a pstruha (le-
tos 80 - 100 Kč) s běžným občerstve-
ním. Pro dě   byla připravena akce 
na dětském hřiš   a malá střelnice ze 
vzduchovek.  

Protože uvedené obce leží v 
krásném údolí a čistém povodí řeky 
Svratky, před posilněním jsme na-
vš  vili rozhlednu v Karasíně, vodní 
nádrž na pitnou vodu Vír, ve stejno-
jmenné obci místní horolezeckou 
atrakci Ferratu s možnos   zdolání 
stěny se zajištěným odborným ve-
dením. Tuto možnost jsme ale ne-
využili - kolega říkal, že se jel hlavně 
"nacpat" a ne zmrzačit a památku v 
obci Švařec" starobylou lávku přes 
řeku - památka evropského formá-
tu. Dále nás ze Žďáru jezdí na výše 
uvedené akce sedm a postupně zá-
jem narůstá. 

Uvedené je možné oboha  t o 
cyklis  cké a turis  cké ak  vity na 
rozhlednu Horní les a místa s vel-
kým rozhledem - Přední skála a Ja-
vorův kopec s možnos   ubytování 
hotelového typu v hotelu Vír a turis-
 ckého  pu u Ferraty.

Celou záležitost chápu pak jako 
"lidovou tradici", o které je dobré, 
aby se dozvěděla veřejnost a hlavně 
ocenění a podpora nelehké, ale zá-
služné práce pro organizátory.

Ringo z Vysočiny, F. Čech

Také v letošním roce se opět usku-
tečnila prodejní výstava drobného 
zvířectva. Akce s již dlouholetou tra-
dicí se těší každým rokem velkému 
zájmu návštěvníků a nejinak tomu 
bylo i letos. Areál školy VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. také díky vydařenému 
počasí navš  vilo během víkendu 550 
dospělých a 610 dě  . Svou návštěvu 
také nevynechala ani jedna z mateř-
ských škol, které chodí pravidelně 
v pátek dopoledne a dě   si tak mohly 
prohlédnout vystavená zvířátka jako 
první. Největší zájem měly dě   tra-
dičně o králíky, kterých tu bylo vysta-
veno 126 kusů (38 plemen). 

Bohužel i zde zasáhl nezmar Co-
vid a výstavy se zúčastnilo pouze 36 
vystavovatelů, což je o 20 méně než 
v minulém roce. I přes menší počet 
zúčastněných ale bylo na co koukat. 
Kromě králíků se tu sešlo opravdu 
velké množství ostatních zvířat. Holu-

Výstava se opět vydařila
bů 45 kusů (9 plemen), drůbež hraba-
vá 72 kusů (16 plemen), drůbež vodní 
16 kusů (6 plemen) a okrasné ptactvo 
60 kusů (10 plemen). Velký zájem byl 
také o nákup vystavených zvířat, pro-
dalo se celkem 70 kusů. U vstupu bylo 
také možné zakoupit za 10 Kč lístek 
do tomboly. Pro výherce byla připra-
vena spousta zajímavých cen. Domů 
si tak lidé odnášeli nářadí, krmení pro 
zvířata, skleničky, drobné dřevěné 
výrobky, ale také bylo možné vyhrát 
nového domácího mazlíčka. 

Studen   VOŠ a SOŠ se tentokrát 
v rámci své praxe zapojili také do 
příprav a chystání výstavy, kdy po-
máhali vystavovatelům se stavbou 
kotců a klecí, poté se během hodin 
odborného výcviku společně se svým 
učitelem podívali přímo na živá zvířa-
ta. Další ročník se plánuje v termínu 
9. – 11. září 2022.

-mm-

V měsíci září byla dokončena rea-
lizace dvou projektů, které se vzá-
jemně propojují a doplňují nabídku  
volnočasových ak  vit v Lužánkách. 

Z programu Fondu Vysočiny bylo 
podpořeno vybudování turis  cké 
odpočívky. U parku miniatur, v mís-
tě křižovatky červené pěší turis  cké 
trasy a cyklotrasy č. 1, EUROVELO 
4, byla instalována servisní cyklo-
stanice. Jedná se o samoobslužný 
servisní stojan s možnos   pohoto-
vostního servisu kol, koloběžek, pří-
padně kočárků. Součás   odpočívky 
je cyklostojan a posezení z akátové-
ho dřeva. Celkové náklady projektu 
byly 110.290 Kč. Dotace z Fondu 
Vysočiny činí 50.000 Kč. 

V par  cipa  vním rozpočtu pro 
rok 2021 zvítězil požadavek na vy-
budování vodních prvků na cent-
rálním dětském hřiš  . Vzhledem 
k rozmístění herních prvků bylo 
možné využít pouze zatravněný 
kruh u hlavní branky, kam byla už 
při výstavbě pěšiny přivedena pitná 
voda. Už od července se mohly dě   

Turis  cká odpočívka u parku 
miniatur a vodní hrátky

na hřiš   osvěžit pod mlhovištěm 
a využít vodu z pítka. Propojením 
obou projektů byl nápad využít stá-
vající studnu pod dráhou pumtrac-
ku. Ve spolupráci s místní fi rmou 
MEGA-TEC, a.s. vznikly interak  vní 
vodní hrátky, kde dě   vodu napum-
povanou ze studny pouštějí libovol-
nými žlaby a rozhýbají instalované 
prvky. Terénní úpravy a dlažby pro-
vedly TS města, a.s. Celkové nákla-
dy projektu byly téměř 450.000 Kč. 

Dalším doplněním infrastruktury 
pro cyklisty je v letošním roce instalo-
vaná nabíjecí stanice pro elektrokola, 
případně mobily. Nachází se v parčí-
ku v dolní čás   Masarykova náměs  .

Věříme, že všechna instalovaná 
zařízení budou sloužit k zábavě a 
využi   a nestanou se cílem úmysl-
ných vandalských činů. 

Alena Prudká, 
Odbor správy majetku a inves  c

přijme do hlavního pracovního poměru 

PRACOVNÍKA PRO ÚKLID A OBSLUHU 
HOTELU A HOSPODY 

Požadujeme 
Chuť do práce, komunika  vnost, spolehlivost a ochotu pra-
covat i o víkendech. Bezúhonnost, samostatnost, pracovitost 
a zručnost. Vstřícné jednání vůči hostům i kolegům. Praxe 
v oboru vítána, ale není podmínkou. 

Nabídka 
Dobré platové ohodnocení, práce v příjemném nekuřáckém 
prostředí, zaměstnanecké benefi ty pro vás i rodinu, příspěvek 
na stravu. 

Pracovní náplň 
Úklid a pomoc při zajištění provozu Sporthotelu a hospody 
Na Sí  . Obsluha hostů, péče o zákazníky. Udržování čistoty 
a pořádku našich provozoven. 

Kontakt: 
Mgr. Jan Illek (jednatel), tel. 606 563 587, 
email: illek@arealsportu.cz, web: www.arealsportu.cz
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Z BYSTŘICE AŽ DO CELÉHO SVĚTA
rozhovor s Dagmar Pivkovou

Skautské středisko Klen informuje
Dny se krá   a ze stromů padá první 
zlatavé lis  , značící příchod podzimu. 
Začíná nejen školní, ale též skautský 
rok. Jaký byl rok uplynulý a co přinese 
bystřickému skau  ngu ten letošní?

Po loňské dlouhé pauze, způso-
bené covidem, všichni věří, že se 
podobná situace nebude opakovat. 
Minulý rok jsme s  hli pouhých 5 vý-
prav a několik málo reálných schůzek. 
Celý náš program jsme přesunuli do 
online prostředí, protože jsme chtě-
li udržet kontakt mezi vedoucími a 
dětmi.  Provedli jsme i online vysílání 
s názvem KLEN DO DOMU, v němž 
naši vedoucí představili rodičům i dě-
tem plány nadcházejícího roku. Větši-
na dospělých činovníků se zapojila do 
pomoci s roznáškami léků a nákupů 
seniorům a nechybělo ani rozdává-
ní tradičního Betlémského světla, 
byť bez doprovodného programu. 
Ve volných chvílích jsme pracovali 
na rekonstrukci našeho srubu Pod 
Horou a připravovali s vírou v lepší 

zítřky letní tábor. S velkým nadšením 
jsme před začátkem prázdnin obno-
vili činnost, abychom alespoň stmelili 
kolek  vy jednotlivých oddílů. Vždyť 
letos jsme po dvace  leté odmlce 
chtěli uspořádat oddílové tábory. 
Důvodem byla především kapacita 
tábořiště, protože ta nám na jeden 
tábor nestačila. Ještě před vypuk-
nu  m táborového nadšení se naše 
skautky a skau   zúčastnili Masaryko-
vy jízdy, když přivítali prezidenta T.G. 
Masaryka s dcerou Alicí a měli čest 
držet čestnou stráž s vlajkou Bystřice 
nad Pernštejnem. A pak již vypuklo to 
pravé letní veselí. 

Nejprve stavbou tábořiště, kde 
nám letos moc pomohli rodiče našich 
členů, za což jim patří velký obdiv a 
dík. První začali svůj necelý týdenní 
tábor nejmladší benjamínci a doká-
zali, že i předškoláci zvládnou dob-
rodružný program uprostřed přírody 
bez rodičů. Na ně navázali starší skau-
  a skautky, kteří sestrojili stroj času 

a pus  li se vstříc historii zachránit 
popletu Hodora. Náročnější program 
plný výzev si všichni užili a   nejšikov-
nější zůstali ještě pomáhat s vedením 
na táboře naší nejpočetnější kate-
gorie vlčat a světlušek ve věku 7–11 
let. Program zaměřený především 
na poznávání přírody, plnění více i 
méně známých Foglarových bobříků 
nebo na rukodělnou činnost, proběhl 
bez komplikací a za dobrého poča-
sí.  V srpnu již tradičně naši vedoucí 
vyráží na skautské vzdělávací akce a 
nejinak tomu bylo i letos, kdy se na 
zákonem povinné vzdělávání vůdců 
oddílu vydalo celkem 5 činovníků. 
Právo, psychologie, pedagogika, hos-
podaření, komunikace, zdravověda, 
bezpečnost, metodika…to jsou jen 
střípky toho, co musí kvalitní skaut-
ský vůdce umět a co pak je schopen 
přetavit v kvalitní a poutavý program. 
Letos tak na zkušenou vyrazili Víťa 
Bartoš, Míša Hlaváčková, Jíťa Švan-
dová, Jirka Koktavý a Mar  n Žák, 

kteří získali spoustu nových zážitků a 
sdílených zkušenos  .

Do nového skautského roku jsme 
skočili rovnýma nohama a velice 
rychle zaplnili poslední volná místeč-
ka v jednotlivých oddílech. Ač neradi, 
museli jsme i několik dě   odmítnout, 
protože chceme udržet nastavenou 
kvalitu programu. Pro přije   dalších 
zájemců nemáme dostatkem vedou-
cích. Ti svoji činnost dělají ve svém 
volném čase a bez nároku na hono-
rář. Všichni  to srdcaři již fungují ve 
vedení jednotlivých oddílů nebo se 
podílejí na chodu celého střediska, 
čítajícího aktuálně na 160 členů. To 
už je početná skupina lidí, vyžadu-
jící určitou koordinaci a dostatečný 
prostor. Proto před námi nyní stojí 
největší výzva, kterou představu-
je nová klubovna. Díky dotacím a 
pomoci města, sponzorů a všech 
jednotlivců, kteří přispěli na trans-
parentní účet 2701419735/2010, se 
daří rekonstruovat bývalou budovu 
technických služeb u lesa Ochozi. 
Pevně věříme, že se sem do Vánoc 
přestěhujeme.  Stejně tak doufáme, 
že v listopadu proběhne po několi-
kerém odložení Výstava k 90. výročí 
skau  ngu v Bystřici, spojená se se-
tkáním všech bývalých i současných 
členů našeho střediska. Naše činnost 
se v září opravdu rychle rozeběhla. 
Máme za sebou dvě výpravy, rover-
skou expedici do Norska, uspořádání 
sbírky Světluška a hlavně stovku nad-
šených kluků a holek, které učíme, že 
přátelství a demokra  cké principy 
pla   ve skautu stejně jako před sto 
lety. Pokud se chcete dozvědět více, 
podívejte se na náš web www.skaut-
bystricenp.cz 

Se skautským pozdravem
Luboš Gável -  Upír

V devadesátých letech se na ZŠ 
Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem 
začalo pod vedením dnes již bývalé 
paní učitelky Dagmar Pivkové s pra-
videlným měřením počasí. Za ty roky 
sklízí naše škola jedno ocenění za 
druhým a odesílané údaje využívají 
vědci v podstatě po celém světě. Více 
už nám o samotném projektu měření 
popovídala právě paní Pivková. 
 Kolik let se na této úrovni za-
znamenává na naší škole počasí?

Na naší škole se zaznamenává po-
časí již od roku 1997. Celé to ale zača-
lo mnohem dřív roce 1991 projektem 

Kyselý déšť, kde jsme zaznamená-
vali pouze vodu, ale co se týká 
teplot, tak ty měříme tedy od roku 
1997, kdy vznikl projekt Globe. Od 
té doby se na naší škole měří mete-
orologická pozorování, co se týká 
maximální a minimální teploty, 
množství srážek, PH a potom ob-
lačnost. To znamená průhlednost 
oblaků, kdy dě   pozorují oblohu a 
určují typy oblaků a procentuální 

pokry   oblohy. 
Jak vy jste se k tomuto projektu 
dostala? 

No to je zajímavá otázka. Já jsem 
začínala v roce 1988 s dětmi pracovat 
na různých ekologických projektech. 
Později jsme dostali nabídku zapojit 
se s naší školou do pozorování me-
teorologie, hydrologie a podobně. 
Tak mě tedy škola přihlásila a já jsem 
absolvovala týdenní seminář a stala 
jsem se učitelem projektu Globe.   
 Co všechno bylo vaší náplní 
práce a vzpomenete si ještě na 
úplné začátky?

Začátky byly hodně těžké, proto-
že k tomu měření a odesílání dat byl 
potřeba internet, jehož pořízení v té 
době bylo fi nančně velmi náročné.  
Za to bych ráda poděkovala vedení 
města, protože to bylo vždy nápo-
mocno všem našim ekologickým 
ak  vitám. A musím říct, že všichni 
studen  , svou práci odváděli poc  vě, 
jelikož to měření se provádí jak o ví-
kendech, tak o prázdninách, ale i na 
štědrý den, na silvestra i na Nový rok. 
Dokonce jsem jednou byla kvůli úra-
zu dva měsíce doma a dě   poc  vě 
měřily bez mé asistence.    
Kdo všechno vaše zaznamena-
né výsledky využívá? 

Využívají je v databázích ve Spo-
jených státech amerických. Jelikož 
naše škola má ta data celkem přesná, 
tak jsme za naši poc  vou práci získali 
takové ocenění a díky němu jsme se 
dostali mezi databáze nejlepších škol. 
Dalo by se tedy říct, že naše data mo-
hou využívat po celém světě.  
 Můžete nám prozradit nějaké 

teplotní rekordy, nebo zajímavos   
z Bystřice?

Tak teplotní rekordy si bohužel 
nepamatuji, ale určitě jsou všechny 
zapsané v kronikách, a nebude pro-
blém je vyhledat. (Po dohodě uve-
řejníme v některém z příš  ch čísel) 
Jednu ze zajímavos   vám ale můžu 
prozradit. Přišel dotaz z Arizony, kde 
chtěli využít naše naměřené údaje 
ohledně řeky Bystřice a v popisu se 
nás ptali, jestli je ta naše řeka velká 
přibližně jako Dunaj. 
 Jak bude celé měření pokra-
čovat dál? 

Předala jsem pomyslné žezlo, 
které si převzala kolegyně Lucie Ko-
toučková. Dlouho jsem hledala svého 
nástupce, jelikož se do toho nikomu 
moc nechtělo. Až nakonec k nám 
tedy nastoupila Lucie a ta naše práce 
se jí natolik líbila, že se rozhodla v tom 
pokračovat. Tak jí přeju, aby se jí prá-
ce dařila, a doufám, že bude pokračo-
vat stejně jako já několik x let.

-mm-



Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       7. strana

RŮZNÉ

S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval už XV. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Korunou Vysočiny. V letošním roce se pod  tulem soutěže stala 
tajemná zákou   hradů a zřícenin. Putování má deset zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek. Ke každé bude uvedena minimálně jedna 
pověst nebo příběh, které se v místě odehrály. Vydejte se s Vodomilem čarokrásnou zemí!

ZŘÍCENINA UMĚLÉ KAPLE JIVINA

Na jihozápadním konci Dolní Ro-
žínky v lese Jivina (po levé straně 
od silnice vedoucí do Strážku) stojí 
ruiny umělé zříceniny kaple. Tuto 
stavbu nechal zbudovat majitel ro-
žíneckého panství Jan Nepomuk, 
hrabě Mitrovský, a to v letech 
1781 – 1789. Měla půdorys kruho-
vé výseče, zdobila ji fresková mal-

ba a její výklenky různé 
sošky. Sloužit mohla 
jako roman  cká kulisa 
pro výlety panstva při 
ukončení lovu zvěře, 
avšak později ji zarostla 
hustá vegetace. V oko-
lí stály i další dřevěné 
roman  cké stavby, ty 
se ovšem do dnešních 
dnů nedochovaly. Rui-
na kaple byla před ně-
kolika lety péčí obce 
opět zpřístupněna tu-

ristům. Kolem zříceniny byly vyká-
ceny náletové dřeviny a došlo ke 
zpevnění zdiva, aby z něj nepadaly 
kameny. Došlo také k úpravě zna-
čené přístupové cesty pro turisty. 
V současné době ovšem i tuto ob-
last pos  hla kůrovcová kalamita, 
takže stromy v okolí musely být 
vykáceny. Tím se ovšem celá zříce-

nina odhalila a je ji možné uvidět 
už ze silnice vedoucí na Strážek.
K rožíneckému panství se pojí i ná-
sledující pověst. 

Pověst: Důchodní Jeřábek

V Zámecké Rožínce býval dů-
chodním Jeřábek. Byl velmi zlý a 
krutý na robotný lid. Báli se ho nejen 
poddaní, ale dokonce i drábi. Když 
konečně zemřel, oddychlo si celé 
okolí. Ze zámku ho vezli na hřbitov 
do Zvole a až cestou si jeden z úřed-
níků vzpomněl, že na Rožínce nechal 
ležet důležitá lejstra. Vrá  l se rychle 
zpátky a když vešel do kanceláře 
důchodního, div ho neranila mrtvi-
ce! Jeřábek tu seděl za svým stolem 
a cosi psal. Úředník zděšeně vykřikl, 
vyběhl ze zámku a hnal se do Zvole. 
Byl z toho celý tumpachový, protože 
truhla s nebož  kem stála v kostele 
na márách a pan farář právě končil 
pohřební obřad. Pak byl důchodní 

spuštěn do hrobu a zaházen hlínou. 
Pokoj však po smr   nenašel a čas-
to se lidem zjevoval. Nejčastěji ho 
táhl pár černých koní v černém ko-
čáře z Rožínky do Zvole. A tryskem 
rovnou na hřbitov! Lidé se pak báli 
chodit v noci přes les, ale mnozí se 
strachem třásli i na zámku. I tady se 
to  ž důchodní Jeřábek v noci zjevo-
val. Plížil se po chodbách, bouchal 
dveřmi a v kancelářích rozhazoval 
papíry. Zámeč   marně přemýšleli, 
co podniknout. Když však Jeřábkovo 
řádění nepřestávalo, zajeli do Brna 
pro kata, v noci vykopali truhlu s ne-
bož  kem a sňali víko. Kat se chopil 
meče a Jeřábkovi uťal hlavu! Potom 
truhlu zavřeli, farář ji znovu vykropil 
a důchodního podruhé pochoval. 
Od té doby zavládl klid a Jeřábek se 
vícekrát nezjevil. „Měli ho sťat hned 
za živa a mohl mít pokoj!“ říkali si 
mnozí poddaní. .

Z knihy H. Jurmana: 
Pověs   ze Zubří země

Zřícenina go  ckého hradu stojí upro-
střed obce Dalečín. Hrad byl postaven 
na skalnatém výběžku chráněn ze tří 
stran řekou Svratkou v první polovi-
ně 14. stole  . První písemná zmínka 
o hradu pochází z roku 1349. V poz-
dějších dobách obsadili hrad lapkové, 
kteří ohrožovali široké okolí Dalečína. 
Hrad byl nakonec roku 1519 pobořen 
a v 16. stole   se uvádí už jako pustý. 
Hrad už nebyl nikdy obnoven a jeho 
zdivo posloužilo ke stavbě sousední 
renesanční tvrze (později přestavě-
na ve stylu horské chaty), dnes sídlo 
obecního úřadu. Do dnešních dnů 
se dochovala zcela ojedinělá západní 

ZŘÍCENINA HRADU DALEČÍN
stěna hmoty hradního paláce dlouhá 
přes 45 metrů a s výškou dosahující 
místy až 17 metrů. Ve zdivu je velice 
dobře patrné rozdělení na přízemí 
a další dvě podlaží. Patrný je také 
ochoz. Velmi dobře jsou dochovaná 
také okna v širokých rozevřených 
špaletách opatřená záklenky. 
Unikátní nález

10. června 2008 se ve zřícenině 
hradu našla unikátní kbelcová přil-
ba. Jednalo se o nález, který neměl 
ve střední Evropě obdobu. Přilba 
prošla péčí restaurátorů a od roku 
2010 byla vystavena v Městském 
muzeu v Bystřici n. P. Nalezený typ 

Bystřice má nové logo
Město Bystřice n. P. má nový jednotný systém vizualizace 
propagace města, kterým se město bude prezentovat na 
www stránkách a prezentačních materiálech. Logo bylo 
vytvořeno studenty Střední školy uměleckomanažerské v 
Brně, jejímž ředitelem je PaeDr. Josef Čadík, který u nás po-
řádá fi lmový fes  val. 

ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE přijme na 1/2 úvazku 
administra  vní pracovnici. Znalost práce s počítačem.

Tel.: 566 688 231                         MUDr. Trojáková

OZNÁMENÍ

V říjnu uplynulo 20 let od vzniku neurologické ambulance 
v Bystřici n. P. Založil ji MUDr. Petr Mar  nek, který se na-

dále snaží o její rozvoj. V průběhu těchto let došlo k rozšíření přístrojové techni-
ky, změně a rozšíření prostor. Nyní ambulance sídlí na ulici Ant. Štourače 278 v 
rodném domě slavného rodáka - zakladatele lázní Luhačovice MUDr. Fran  ška 
Veselého. Od letošního roku došlo i k rozšíření služeb o ambulanci rehabili-
tační a fyzikální medicíny (ordinační den středa). Více na www. neurology.cz.

Neurologická ambulance slaví 20. výročíg

kbelcové přilby je možné datovat 
do 1. poloviny 14. stole  .

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 21

Kříž v Rozsochách

Velice umělecky hodnotný 
pískovcový kříž z roku 1772 
je situován před kostelem sv. 
Bartoloměje v Rozsochách. 
Dílo neznámého autora je 
usazeno na ořímsovaném 
čtyřbokém soklu s nápiso-
vou kartuší na přední straně 
soklu. Zde je umístěn nápis 
CRVCEM VOTO ORNO / SALVS 
IN QVA NOSTRA / PEPENDIT / 
SVSCIPE SANCTE DEVS / MV-
NERA QVAESO / POLI („Kříž 
ozdobený modlitbami, na kte-
rém naše spása visela. Přijmi 
svatý Bože dary, kterými chci 
získat nebe.“) Mohutný jete-
lový kříž nese plas  cký reliéf 
ukřižovaného Krista.                                             
                                               -muz-
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 ZAJÍMAVOSTI

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Máme tu novou soutěžní fotografi i 
pro měsíc říjen. Poznáte místo, kte-
ré je na fotografi i? Správné odpově-
di posílejte na info@bystricenp.cz
pod názvem POZNEJ BYSTŘICKO! 
do 15. 10. 2021. Koncem měsíce 
vylosujeme opět jednoho šťastlivce, 
který obdrží věcnou cenu. 

Výhercem z minulého čísla se 
stala paní Daniela Krošláková, kte-
rá byla vylosována ze 12 správ-
ných odpovědí. Gratulujeme! Na 

soutěžní fotografi i v měsíci září byl 
nový interak  vní vodní prvek pod 
pumtrackem napro   centrálnímu 
dětskému hřiš  , kde si mohou dě   
napumpovat vodu a jednotlivými 
žlaby rozhýbat vodní prvky. Vedle 
tohoto nového prvku je také od-
počinkové místo, které Vám může 
zpříjemnit Váš výlet. Nabídka vol-
nočasových ak  vit v Lužánkách je 
pestrá, přijďte si je vyzkoušet!

-red-

NEJ... BYSTŘICKA
Nejstarší dochovaná budova z BystřickaNejstarší dochovaná budova z Bystřicka

Bezpečný a kvalitní život je podmí-
něn odolnos   a výdrží staveb i pro-
středí, které člověk vytvořil. Stavby 
se staly základem každého města 
i vesnice. Bystřice není výjimkou 
a široká šká-
la místních 
historických 
budov to do-
statečně do-
kazuje -  místní 
farní kostel, 
jehož go  c-
ké základy se 
datují do 14. 
stole  , nebo dnešní budova muzea, 
která byla postavena před objeve-
ním Ameriky.

Nejstarší dochovanou stavbou 
Bystřicka je ovšem kostel svatého 
Michaela archanděla ve Vítochově, 
který si dodnes uchoval svoji sloho-
vou zachovalost, umocněnou ideál-
ním umístěním. 

Známá legenda o vzniku tohoto 
kostelíku zahrnuje i samotného vě-
rozvěsta Metoděje, což vzhledem 
k malebnos   daného místa není 
v teorii vylučitelné, ale v realitě spí-
še velmi nepravděpodobné. Proto 
je za opravdový vznik vítochovské-
ho kostela logičtější považovat 1. 
polovinu 13. stole  . Kostel se ale 
vyvíjel po celou dobu své existence, 
například pozdější výzdobou interi-
éru proslulými freskami ve 14. stole-
  nebo mnohými úpravami střechy.

Téměř 800 let existence tak zaru-
čí našemu kostelu místo mezi nej-
staršími dochovanými stavbami na 
Moravě. Znojemská Rotunda svaté 
Kateřiny, známá díky výjimečným 
zachovalým nástěnným malbám 
s odkazem na vládu Přemyslovců, 
je s největší pravděpodobnos   „je-
nom“ o 100 let starší. Na druhou 
stranu svatovítská katedrála je o 
stole   mladší než vítochovský kos-
telík.

Historické budovy v Čechách už 
se od Vítochova vzdalují značněji. 
Nejstarší křesťanskou stavbou je 

kostel svatého Klimenta na pře-
myslovském hradiš   nedaleko 
Prahy z let 882-884, avšak je nutné 
podotknout, že jediné pozůstatky 
původní rotundy jsou základy pod 

s o u č a s n o u 
go  ckou pod-
lahou. Proto 
je za nejstarší 
zachovalou 
stavbu v Čes-
ké republice 
považována 
rotunda sva-
tého Petra a 

Pavla na hradiš   Budeč z roku 895. 
Všechny uvedené letopočty se 

zajisté musí každému smrtelníkovi 
jevit jako neuvěřitelné, za zmínku 
však stojí porovnání českých histo-
rických budov se světovými.

Římský Pantheon byl dokončen 
okolo roku 125 n. l. a od té doby je 
nepřetržitě využíván podobně jako 
mnoho dalších římských staveb, 
sahajících od akvaduktů po mosty 
a silnice.

S nejstaršími lidskými stavbami je 
to o něco složitější vzhledem k pro-
blémům s přesným určením věku. 
S  tulem nejstarší stavby je nejčas-
těji spojováno poměrně nedávno 
objevené archeologické naleziště 
Göbekli Tepe v jižním Turecku, v kte-
rém se nachází nesporně nejstarší 
megality na světě, některé vážící 
až 50 tun. Vzhledem k malému do-
savadnímu prozkoumání této pa-
mátky i její značné sofi s  kovanos   
není za  m možno určit přesný účel 
těchto staveb, avšak o stáří tohoto 
místa je jasno – 2. polovina 10.  sí-
cile   př. n. l.

I nadále je třeba všem historic-
kým i moderním budovám projevo-
vat dostatek respektu, pozornos   a 
hlavně péče, kterou si zaslouží, jeli-
kož vždy stály za vytvářením vhod-
ného prostředí pro existenci lidí.

Stavitelství se jistě stalo alfou a 
omegou lidského vývoje.
Marek Dřínovský, student gymnázia

Víte že…? Byla na Masarykově ná-
měs   benzínová čerpací stanice?

Čerpací stanice a tankování po-
honných hmot patří v našem životě 
ke zcela běžným věcem. Hlavně pro 
ty, kteří dojíždějí každý den do práce 
anebo často cestují, tak těm už po-
malu stojan na pumpě může tykat. 
To, co ale dnes bereme jako samo-
zřejmost, zastavit u pumpy, natan-
kovat plnou nádrž a dát si kávu, bylo 
ještě před pár desítkami let na mno-
ha místech zcela nemožné.

V začátcích automobilismu zapo-
meňte na jakékoliv čerpací stanice, 
nebo možnos   tankování. První 
benzín se prodával v drogerii nebo 
u hokynářů a žádné velké množství 
skladem nikde nebylo. Teprve až po 

konci první světové války se v re-
publice začalo ve velkém se stavbou 
čerpacích stojanů, kdy měl každý 
svou vlastní nádrž. Dva takové čer-
pací stojany bylo možné v té době 
vidět také na Masarykově náměs  . 
V pozdějších letech, kdy vlastnilo au-
tomobil stále více motoristů, už tyto 
stojany jejich potřebám nestačily a 
tak docházelo k výstavbám benzíno-
vých pump tak, jak je známe z dneš-
ní doby. Bývaly většinou zastřešené 
a byl zde kromě několika čerpacích 
stojanů také malý servis. Za ty roky 
doba hodně poskočila dopředu a 
dnes jsou v našem městě tři čerpa-
cí stanice, které dokáží během dne 
obsloužit několik desítek až stovek 
aut. Kdoví jakým směrem bude mo-
torismus ujíždět dál, třeba se časem 
dočkáme dobíjecí stanice na elekt-
romobily anebo už budou auta do-
konce umět lítat? No kdoví.

-mm- 
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BYSTŘICKÁ VÝROČÍ
Zájem o minulost vlastní, rodovou 
či celé společnos   provází lidstvo 
od nepamě  . Pravděpodobně již 
v době, kdy neexistovalo písmo, si 
lidé vyprávěli nejrůznější příběhy 
svých předků. Ze starověku (an  ky) 
máme díky písemným zápisům do-
chovanou slušnou porci historických 
prací. Za otce dějepisu je všeobecně 
považován řecký bard – Homér. Díky 
dodnes zachovalým dílům jsme sluš-
ně informováni o klasickém Řecku 
a především o hegemonu starověku 
– Římské říši.

Vznikají nejenom písemné zá-
znamy, ale začínají se objevovat 
i zprávy o vytváření prvních sbírek. 
Především výtvarného charakteru. 
Bohužel následující období tvořené 
stěhováním národů a raným středo-
věkem nemá mnoho času věnovat se 
„ušlech  lým koníčkům“. S nástupem 
humanismu a renesance začínají 
vznikat, především v urozeném pro-
středí, sbírky „kuriozit“ - zárodky bu-
doucích muzeí. Nám postačí vybavit 
si výstředního Rudolfa II. a jeho zájem 
o nevšední věci materiální či duchov-
ní povahy. Klasická muzea dnešního 
typu vznikají až v XIX. stole  . Nejstar-
ší muzeum na území našeho státu 
vzniklo v Opavě, poté Fran  škovo 
muzeum v Brně a jako tře   se udává 
Národní muzeum v Praze. Za zlatý 
věk je považováno období přípravy 
Národopisné výstavy českoslovanské 

Založení Městského muzea v Bystřici n. P.
v Praze v roce 1895. Přípravné výbo-
ry shromažďují exponáty v Čechách, 
na Moravě i Slezsku, potažmo i na 
Slovensku. Po ukončení výstavy bylo 
zapotřebí sbírky někde uložit. Nejlé-
pe v nově vytvořeném místním mu-
zeu. Naše bystřické muzeum vzniklo 
o několik let později, a to v roce 1913. 
Pamětní kniha muzea začíná následu-
jícím veršem.

bohatou historii města. Výmluvnými 
slovy nabádá zřídit městské muzeum 
a uchovávat v něm vše, co lze ještě 
uchránit. A světe div se – zastupi-
telstvo rádo uznalo potřebu muzea 
a zvolilo na svém zasedání muzejní od-
bor. Tento odbor tvořili  to členové:
Edmund Fiša – starosta
Jindřich Leypold – c.k. okresní soudce
JUDr. Fran  šek Seidl – advokát
Ladislav Vondruška – ředitel škol
Karel Konečný – učitel
Josef Štourač – učitel
Fran  šek Domanský – měšťan
Vincenc Pálka – obuvník
Jan Schwarzer – řezník

První schůze muzejní se konala 
27. října 1913. Na ní byl předsedou 
odboru muzejního zvolen pan Ladi-
slav Vondruška a jednatelem učitel 
Josef Štourač. Schůze přijala následu-
jící usnesení:

Muzejní odbor uspořádá přednáš-
ku pro veřejnost, aby vzbudil zájem 
pro věc. Venkov bude upozorněn 
novinami, pomocí dě   ve školách 
a v učitelských schůzích. Předloží se 
žádost fi nančním ústavům o pod-
poru. Požádá se vrchní zemský soud 
o vydání starých lis  n.

Předměty pro muzeum budou 
proza  m ukládány v místnostech 
obecních. (Bohužel toto provizórium 
trvalo až do roku 1957, kdy vzniklo na 
hradě Pernštejně Okresní vlas  vědné 

muzeum).
Ředitel Vondruška napsal článek 

do Horáckých listů a jednatel stvořil 
oběžník-pozvánku na přednášku, 
která se konala 16. listopadu v zálo-
ženském domě (Panský dům-hotel 
Velen-hotel Přehrada-hotel Angela). 
Na úvod promluvil starosta Fiša a po 
něm si vzal slovo jednatel, pan učitel 
Josef Štourač. Hovořil o bohaté histo-
rii města Bystřice, nabádal k dalšímu 
bádání a vytvoření muzea.

Další z řečníků - Ladislav Vondruš-
ka zdůraznil význam vzniku muzea 
a vysvětlil, co vše má obsahovat. Zá-
věrem vystoupil opět pan starosta s 
prohlášením, že veškeré muzejní ex-
ponáty „béře ve svou ochranu“. Neú-
prosný běh dějin ovšem zapříčinil, že 
po necelém roce vypukla první světo-
vá válka a na muzejní práci nebyl čas 
ani prostor. Po válce bylo zapotřebí 
obnovit zemi a vybudovat novou re-
publiku a na vybudování klasického 
muzea nebyl holt čas. Muzejní spolek 
prováděl sběr sbírkových předmětů, 
které se ukládali v tzv. muzejní svět-
ničce ve škole na náměs  . Oprav-
dového městského muzea jsme se 
dočkali až po roce 1960. Po správní 
reformě zůstala nevyužitá budova 
městské radnice a ta potom poslouži-
la pro vznik muzea a knihovny.

Vladimír Cisár,
ředitel městského muzea

Půdní galerie Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem 
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 22. 12. 2021

Přednáška - Fantas  cké záhady Arnošta Vašíčka 
„Náš svět není tak obyčejný, jak se 
zdá. Kdesi hluboko pod nánosem 
všednos   jsou ukryty stopy fasci-
nujících tajemství. Útržky dávno 
odvátých dějů, minulost plná záhad 
a nevysvětlených okamžiků. Čekali 
bychom, že moderní věda jednou pro-
vždy skoncuje s nadpřirozenými jevy a 
tajemnými úkazy, že odhalí vše skryté 
a najde odpovědi na většinu vzrušují-
cích otázek, ať již se týkají naší historie 
či současnos  . A je to přesně naopak. 
Jak se rozrůstá archeologický výzkum, 
přibývá nálezů, s nimiž si nevíme rady. 
Čím více důmyslných přístrojů a tech-
nických postupů se používá,  m více 
se vynořuje nových záhad.“ Podob-
nými slovy zahájil svoji přednášku 
v našem muzeu známý cestovatel, 
spisovatel, scénárista a záhadolog 

Arnošt Vašíček. Svoje poutavé vyprá-
vění neomezil pouze na naše okolí, 
ale návštěvníci měli možnost projít 
bezpečně celý svět a některým záha-
dám se přiblížit. Velice zajímavé bylo 
vyprávění o MORÁCH, při kterém 
se tajil dech nejen mladším návštěv-
níkům. Stejně tak tomu bylo i při 
netradičním vyprávění o „notoricky 
známém“ Golemovi. Děkujeme všem 
návštěvníkům, kteří se sešli opravdu 
v hojném počtu, ale především sa-
motnému autorovi přednášky - panu 
Arnoštu Vašíčkovi. Těšíme se na další 
poutavé vyprávění. Samotná výstava 
Fantas  cké záhady je pak prodlouže-
na do 22. 12. 2021. Tak neváhejte a 
přijďte se určitě podívat na záhady 
z celého světa.

-es-

„Kdo c   národ, všeho rád si všímá,co 
mu národ v paměť uvodí,
ves, kde muž se velký narodí,
hrob, jenž drahé kos   v sobě třímá“.

Ředitel obecných a měšťanských 
škol bystřických, pan Ladislav Vond-
ruška, obrá  l se na městské zastupi-
telstvo se žádos  , v níž poukazuje na 

KULTURA



Hos  nec Tyroly

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 7

Ve středověku bylo v našem městě 
41 právovárečných domů a každý 
z jeho majitelů mohl vyčepovat svou 
várku ve svém domě. Bylo zde tedy 
41 hospod, spolu s tou panskou 42. 
Na počet domů kolem dvou set jistě 
počet úctyhodný. S likvidací tohoto 
práva a po reformách Marie Terezie a 
Josefa II. bylo potřeba k provozování 
hospodské činnos   koncese. Kolem 
roku 1900 bylo takových hospod 
v Bystřici kolem dvace   (Vladimír 
Kříž: Jak se vařilo v Bystřici pivo). Sta-
ré hospody zanikaly, nové si zájemci 
zřizovali. Takovou novou hospodou 
byla i ta na rohu ulic Kostelní a Boč-
kova, když majitel domku č. p. 254 
Václav Jedlička požádal roku 1901 
o „povolení nálevu piva a podávání 
rumu“. Pivo se nalévalo a rum podá-
val asi velice pilně, jak svědčí dobová 
fotografi e zhotovená zřejmě ještě 
za císaře pána některého nedělního 
odpoledne. Velká místnost za zády 
paní Jedličkové je určitě plná, a tak 
svátečně odění „měšťané“ z blíz-
kého okolí popíjejí a hrají karty i na 
ulici. První záhadou je, proč se této 
hospůdce říkalo TYROLY, jak svědčí 
nápis nad okny. Nápis není na š  tu 
domku, je dodatečně napsán tužkou 

na fotografi i. Hospoda byla funkční 
ještě počátkem padesátých let, kdy 
nás starší kluci naváděli cestou ze 
školy otevřít dveře výčepu a křik-
nout dovnitř „do Tyrol“. Obvykle 
následovalo pár pohlavků od pana 
hos  nského. Nikdy jsem se však ne-
dověděl, jestli to bylo za hlasitý pro-
jev nebo sám název byl hanlivý. Ptal 
jsem se nyní několika pamětníků, 
snad někdo z čtenářů název vysvětlí. 
Tou druhou záhadou je sestava kar-
baníků. Jedním z těch, co mají čer-

tovy obrázky (určitě mariáš) v ruce, 
je se vší pravděpodobnos   tehdejší 
bystřický farář a děkan Rainhold 
Wágner (1864 – 1940). V Bystřici 
působil od roku 1894 a v době vzni-
ku fotky mu mohlo být kolem čty-
řicítky, což odpovídá jeho portrétu 
z pozdějších let na bystřické faře 
(viz publikace Farní chrám páně sv. 
Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem, 
2004, str. 130). Farářem byl v Bys-
třici 41 let, nejdéle v historii města 
(do roku 1935) a byl občany stejně 

oblíbený jako jeho vrstevník peču-
jící o věci světské, starosta Edmund 
Fiša (starostoval 1899 – 1927). Dě-
kan Wágner byl při svém odchodu 
jmenován jako jediný z bystřických 
církevních osob čestným občanem 
města a čestným členem mno-
ha místních spolků. Dějiny domku 
č. p. 254 nebyly dlouhé. Byl postaven 
v roce 1729 na obecním pozemku 
jako téměř všechny domy v tomto 
prostoru pod kostelem. Po uzavření 
hospody zde byla krátký čas televizní 
opravna a domek byl jako absolutně 
nevyhovující pro bydlení zbořen 
v roce 1978. Lidé se často ptají, kdy 
pro veřejnost budou k dispozici his-
torické fotografi e. V polovině ledna 
jsme zakončili převod a úpravy prv-
ního souboru fotografi í. Jedná se 
o 847 fotek: 142 celkových pohledů, 
188 náměs  , 288 část pod kostelem 
a Staré Město, 183 tzv. Bratrskou 
čtvrt a 46 horní konec města. Toto 
dělení je odvislé od objemné práce 
Bohuše Schwarzera: Osedlí ve měs-
tě Bystřici a tříděné podle katastru 
města z roku 1834 a v něm uvede-
ného číslování domů.

únor 2010 
Petr Dvořáček

NOVÉ KNIHY AUTORŮ Z BYSTŘICKA

V našem městě i přilehlých obcích 
vždy působilo mnoho spolků a růz-
ných zájmových skupin. V roce 1921 
k nim přibyla Jednota Orla. Snažila se 
o tělovýchovný, ale i kulturní rozvoj 
svých členů. Zapojovala se i do bys-
třického veřejného dění a osvětové 
činnos  . Orlové zažili dobu velkého 
rozvoje, stagnace, ale i úplného zá-
kazu své činnos  . Své ak  vity mohli 
během své existence v našem městě 
vykonávat pouze 57 let. 

Při příležitos   100 let od založení 
se podařilo díky grantovému pro-
gramu zaměřenému na podporu 
spolkové a zájmové činnos   města 
Bystřice nad Pernštejnem vydat 
brožuru popisující vznik místní orel-
ské organizace. Obsahuje i dobové 
fotografi e a zaznamenává i historii po 
jejím obnovení v roce 1990. Případní 
zájemci o tuto publikaci si ji mohou 
vyzvednout v bystřickém infocentru.

Orlové Vás také zvou do bystřic-
ké Orlovny na připomínku tohoto 
výročí. V sobotu 16. října si můžete 
prohlédnout budovu, kterou znáte 
spíše jako bývalé kino. V rámci pro-
gramu bude možné zhlédnout ukáz-
ku oddílu historického šermu, krátké 
loutkové vystoupení s historickými 
marione  ami, sportovní vystoupe-

O  

ní děvčat pod vedením Jitky Exlové, 
orelské prapory i veškeré dochované 
fotografi e zachycující orelskou čin-
nost. Budete si moci vyzkoušet za-
hrát STIGA hokej nebo stolní tenis. 
Pro dě   bude připravena herna v ma-
lém zrcadlovém sále a před budovou 
skákací atrakce.               Jitka Čechová

Ze staré Bystřice
 Spolky a ochotnická divadla

Ze staré Bystřice II. díl
 Spolky, ochotnické divadlo

Městské muzeum Bystřice nad Pern-
štejnem pro Vás i v letošním roce 
připravilo další díl ze Schwarzerovy 
edice – Ze staré Bystřice. Tentokrát je 
kniha zaměřena na spolkovou činnost 
v našem městě s hlavním důrazem 
na ochotnické divadlo. V poutavém 
vyprávění se můžete dočíst, jaké a 
kde se hrálo první divadelní předsta-
vení v Bystřici, nebo si můžete pro-

Ze staré Bystrice
1. díl - Škola

hlédnout dobové divadelní plakáty 
či fotografi e. Můžete zkusit dohledat 
své předky v seznamu režisérů, herců 
nebo scénáristů. Kniha je v omeze-
ném množství k dispozici v TIC Byst-
řice nad Pernštejnem za 100 Kč. Tam 
si také můžete zakoupit první díl Ze 
staré Bystřice-Školy. K dispozici je ale 
posledních pár kusů. 

muzeum

Bystřický Orel 
slaví 100 let

Přijměte pozvání do naší 
Orlovny v sobotu 16. října 

2021 od 14:00 hodin.

KULTURA
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V úterý 14. září 2021 proběhla po delší době 
v městské knihovně beseda. Po projekci doku-
mentárního fi lmu následovala přednáška Dali-
bora Stacha, který je režisérem, spisovatelem, 
scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné  
osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Po 
skončení besedy bylo možné zakoupit autorovy knihy. Na základě osob-
ních zkušenos   s klinickou smr   jich napsal několik. Jedna z nich se stala 
knižní předlohou pro fi lm DIMENZE, který Dalibor Stach natočil s plejádou 
českých herců a dvou hollywoodských hvězd. Film by měl mít premiéru 
v příš  m roce. Akce v respirátorech se zúčastnilo 17 návštěvníků.

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

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

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Knihy pro dospělé:
Donátová Uljana  Matka s ručením omezeným
Hrašková Eva  Mrazivá odplata
Lukášková Markéta  Majonéza k snídani
May Peter  Muž bez tváře
Morgan Phoebe  Domeček pro panenky
Pin  řová Angelika  Padá mi to z nebe
Steel Danielle  V otcových stopách
Whi  on Hana  Božská Ada

Knihy pro mládež:
Andersen Jan  Dusty. Velký hrdina
Cabot Meg  Princezniny deníky. 1
Cabot Meg  Místo pro princeznu!. 2
Chy  lová Lenka  Budu mít sourozence!
KIrby Ka  e  Neskutečně trapný život Lo   e Brooksové
Krolupperová Daniela Policejní křeček a zámecký zloděj
Kubalová Kateřina  Terka, Bětka a primabalerína
Neubauerová Zuzana Traktůrek Zetůrek

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

SCHOPNOSTI 
Vše o životě po životě 2 

„Týden knihoven 2021“
V týdnu od 11. do 15. 

října 2021 
bude registrace nových 

čtenářů zdarma a proběhne 
„Čtenářská amnes  e“ – pro-

minu   poplatků za upo-
mínky čtenářům, kteří nám 
v tomto týdnu vrá   knihy 

zpět do knihovny.

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

Navržené základní tóny zvonů již zvonař obdržel a nyní se upřesňu-
je výzdoba zvonů dle jejich budoucího zasvěcení. 

Město Bystřice nad Pernštejnem je pravidelným přispěvatelem 
na restaurování výzdoby kostela, a proto bude jeden ze zvonů vy-
zdoben městským znakem jako poděkování významnému donáto-
ru této významné památky na území města.

„Dát něco na zvon“, tj. přispět svým dílem na společnou věc jakou-
koliv částkou a o potvrzení (darovací smlouvu) za poskytnuté dary 
můžete požádat p. faráře,  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.

HLEDÁ SE
ŘEDITEL/KA

KORUNY VYSOČINY
Hledá se člověk, který miluje cestovní ruch, věří Vysočině a vnímá důležitost vzájemné podpory mezi 

veřejnou správou a podnikatelským sektorem. 

Přihlášky můžete odevzdávat do 11. října a předpokládaný nástup je listopad 2021 – leden 2022.
Podrobnosti k výběrovému řízení najdete na www.korunavysociny.cz. 

Úsilí společné práce za poslední rok 
bylo opět prověřeno cer  fi kační 
komisí, která se skládá z odborníků 
z cestovního ruchu. Získat tzv. re-
cer  fi kaci je pro naší des  naci velmi 
klíčovou a pres  žní záležitos  . Nejen-
že obhájíme úroveň naší lokality, ale 
také se nám otevřou vrátka k mož-
nostem čerpání dotací. Tento měsíc 
přišlo kladné vyrozumění z cer  fi kač-
ní komise. Koruna Vysočiny je nadále 
cer  fi kovanou des  nační společnos-

Koruna Vysočiny obhájila 
cer  fi kaci na výbornou

 . Z možného počtu bodů 100, jsme 
získali 96 bodů, což můžeme pova-
žovat za skvělý výsledek. Navíc se 
nám otevírají dveře do světa dotací 
a naplno můžeme využít dotační  tul 
na marke  ng, který vyhlašuje Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. Žádost 
o dotaci, ve výši 900.000 Kč, byla 
zaslána na začátku měsíce září. 
Prostřednictvím těchto fi nančních 
prostředků se zaměříme na restart 
v cestovním ruchu.                       -OK-

OSTATNÍKULTURA
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 PRODÁM prase, živé nebo v půlkách popřípadě 
jenom půlku, váha 120 - 150 kg, tel.: 731 163 505. 

 VYKOUPÍME Váš ojetý vůz  za nejlepší cenu. Volejte 
705 124 123

 SBĚRATEL KOUPÍ motocykly značky Jawa, Čz-kom-
pletní, 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.

 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Smyčcový OrchestrNěhoslavaKyjovského

20. výročí založení2001– 2021
2001– 2021

ALMANACH

Smyčcový orchestr Ně-
hoslava Kyjovského 
oslavil 20. výročí za-
ložení. K této příleži-
tos   byl vydán nový 
almanach, který opět  
mapuje pestrou čin-
nost orchestru a 
jeho členů. Almana-
ch je nyní k dostání 
v městském mu-
zeu a informačním 
centru.

SONK - ALMANACH



Akvarteto je spolek pečující o mu-
zikalitu v bystřickém regionu. Nejen 
Bystřičané Akvarteto znají skrze 
řadu úspěšných velikonočních a ad-
ventních koncertů, které Akvarteto 
pořádá pravidelně už od roku 2015. 
Akvarteto organizuje též provádění 
hudby komorní, zejména na fes  -
valu Komořinka s Akvartetem, jejíž 
čtvrtý ročník proběhl letos v červen-
ci v kostelíku sv. Václava v Dolním 
Čepí. Programem spolku Akvarteto 
je zapojovat do společných hudeb-
ních produkcí amatérské i začínající 
profesionální hudebníky především 
z našeho regionu a spojovat je s 
učiteli hudby místních základ-
ních uměleckých škol a s činný-
mi profesionálními muzikanty. 
Cílem úsilí spolku je posilovat 
sebevědomí o kulturní úrovni 
obyvatel našeho krásného kous-
ku Vysočiny a vytváření příleži-
tos   pro seberealizaci místních 
hudebníků.

V říjnu 21 to budou dva roky, 
co Akvarteto začalo připravovat 
projekt nastudování a provede-
ní opery W.A. Mozarta Bas  en 
a Bas  enka. Projekt je náročný 
nejen na organizaci místních a 
přizvaných umělců, ale je velmi 
náročný i ekonomicky. Tomu 
odpovídá struktura jeho fi nan-
cování, do které přispívají ve-
řejné rozpočty měst Žďár n. S., 
Nové Město n. M. a Bystřice n. P.
a dokonce i dary soukromých 

AKVARTETO ZAHAJUJE ZKOUŠKY NA PODZIMNÍ PŘEDSTAVENÍ OPERY
sponzorů. Realizace projektu by byla 
nemyslitelná bez vydatné podpory 
ZUŠ Jana Štursy, pod jejíž záš  tou se 
projekt připravuje. Přípravu opery 
bohužel zjara 2020 přerušila opatře-
ní vlády ČR v souvislos   s epidemií. 
K druhému pozastavení produkce 
došlo z téhož důvodu na podzim 
2020, kdy byla opera i doprovodné 
drama  cké pásmo prak  cky už při-
pravené.

Akvarteto začalo projekt znovu 
rozjíždět letos na jaře. Od září 21 jsou 
už naplánovány zkoušky orchestru, 
korepe  ce i zkoušky drama  ckého 
pásma. Bylo potřeba změnit obsa-

Premiéra opery se uskuteční 16. 
10. v nádherném atriu ZUŠ Jana 
Štursy v Novém Městě, druhé před-
stavení bude v sobotu 17. 10. v sále 
prelatury zámku Kinských ve Žďáru 
n. S. Poslední představení Akvarteto 
plánuje na 23. října v budově Soko-
lovny v Bystřici n. P. Všechna před-
stavení začínají ve 20:00 h večer.

Popřejme všem zapojeným or-
ganizacím a umělcům, aby jejich 
nemalé úsilí došlo letos na podzim 
naplnění a aby se dočkali i zájmu di-
váků.  Více informací o projektu na 
webu: www.akvarteto.cz  
                 -vata-

zení: hlavní roli pastýřky Bas  enky 
přebírá paní Petra Kynclová ze Žďá-
ru n. S., Kolase si zazpívá pan Adam 
Born z pražské konzervatoře a role 
Bas  ena se ujal pan Fran  šek Sliž z 
JAMU. Dirigentem je bystřický ro-
dák pan Ondřej Kunovský, který je 
aktuálně studentem dirigování na 
pražské HAMU. Scénografi e se ujala 
paní učitelka ZUŠ Jana Štursy Hana 
Jelínková a režisérkou opery je její 
kolegyně paní Lada Hubáčková Po-
korná. Celkově se produkce zúčastní 
přes 30 převážně místních umělců 
z řad žáků i učitelů našich tří ZUŠ a 
řada přizvaných profesionálů.
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SPORT

Pro všechny, kdo chtějí poznat ten-
to zajímavý, tvrdý a krásný FÉR sport, 
tak opět začínáme trénovat. Bude to 
za  m opět na travnaté ploše upro-
střed cyklo, in-line oválu u říčky Bys-
třice. Tréninky budou v říjnu probíhat 
probíhat každou středu od 16:30 
hodin, zhruba do těch 18:00 hodin, 
podle toho jak bude dlouho světlo. 

Přivítáme všechny věkové katego-
rie, jak chlapce, dívky, ženy, muže i ty 
starší. Prostě si jen tak pohonit tělo, 
protože v době koronaviru na to ne-
bylo moc času. Také přivítám rodiče 
s dětmi. Budu rád, pokud by se našel 
někdo, kdo by mi byl ochoten pomá-
hat při trénování. Může to být i laik, 

RAGBY - OPĚT V BYSTŘICI POKRAČUJEME!!!
kterého naučím základy. 

Pokud se někdo přihlásí, budu 
tomu moc rád. Můžete se také stát 
členy nového oddílu, který se bude 
jmenovat Rugby klub Ry  ři z Bystři-
ce nad Pernštejnem.

Přijďte v lehkém sportovním oble-
čení, ve kterém se budete cí  t dobře. 
Pokud byste věděli o někom ze zná-
mých, že by si chtěl tento sport oku-
sit, tak ho také můžete vzít s sebou. 
Když to nesplní Vaše očekávání nebo 
se Vám nebude trénink líbit, tak to 
řekněte, nebo můžete kdykoliv skon-
čit. Těším se na Vás . 

Tak si přijďte sáhnout na tu kou-
zelnou šišku.

Mít Jiří

PÍSEČSKÁ ZMOLE 

První utkání HC ORLI Bystřice n. P. 
Po dlouhé pauze, která byla způsobe-
na pandemií, opět stojíme na začátku 
nové hokejové sezóny, která si pro le-
tošní rok připisuje několik prvenství.
Poprvé se na zimním stadionu v Bys-
třici odehrál zápas Krajské ligy mužů, 
tedy vyšší soutěže, než na kterou 
jsme byli v minulých letech zvyklí. 
Slavnostního zahájení se ujali zástup-
ci Kraje Vysočina a o úvodní buly se 
postaral starosta města Bystřice n. P. 
Karel Pačiska. V první utkání se před-
stavil i nový klub HC ORLI Bystřice 
n. P., který se postavil pro   svému 
nelehkému vyzyvateli, Moravskobu-
dejovickému HOKEJI, přezdívanému 
ŽIHADLA. Ta ještě nedávno hrála 2. 
ligu a v tomto duelu tedy byli bráni 
jako favori  . V úvodních minutách 
zápasu to vypadalo, že se povedlo 
místnímu celku ŽIHADLA zaskočit a 
v některých okamžicích se hrál velmi 
vyrovnaný hokej. V prvních minutách 
zápasu dokonce i HC ORLI vstřelili 
úvodní branku, kterou vstřelil Ondřej 
Jakeš. Bohužel se Bystřič   moc dlou-
ho z vedení neradovali a během chví-
le se ŽIHADLŮM povedlo vyrovnat a 
následně i dostat do vedení. Nezlomil 
nás ani nešťastný vlastní gól, který 

znamenal stav 1:3. S každou minutou 
bylo vidět, že jsou ŽIHADLA jistější a 
jistější. Jak jsem psal výše, jedná se o 
mužstvo, které ještě nedávno hrálo 
2. ligu, a tak všechny naše, i drobné 
chyby, nekompromisně trestali a pro-
to výsledek skončil vysoko 1:9. Velké 
díky patří našim i jejich fanouškům, 
společně vytvořili skvělou atmosfé-
ru. Doufám, že nás čeká plnohod-
notná sezóna, ve které se budeme 
pravidelně setkávat v co možná nej-
větším počtu. 

Jan Ludvík

1. sobota 18.09. Bystřice - Mor. Buděj. 17:30
2. sobota 25.09. Velká Bíteš - Bystřice 17:00
3. úterý  28.09. Bystřice - Chotěboř  18:30
4. sobota 02.10. Náměšť - Bystřice  17:00
5. sobota 09.10. Bystřice - Humpolec  17:30
6. neděle 17.10. Velké Meziřčí - Bystřice 17:00
7. sobota 23.10. Bystřice - Pelhřimov  17:30
8. čtvrtek 28.10. Telč - Bystřice   17:00
9. sobota 30.10. Bystřice - Světlá n. S. 17:30
10. neděle 07.11. Ledeč n. S. - Bystřice 17:00
11.    Volné kolo  
12. středa 17.11. Mor. Buděj. - Bystřice 18:30
13. sobota 20.11. Bystřice - Velká Bíteš 17:30
14. sobota 27.11. Chotěboř - Bystřice  17:00
15. středa 01.12. Bystřice - Náměšť  18:00
16. neděle 05.12. Humpolec - Bystřice  17:00
17. sobota 11.12. Bystřice - Velké Meziříčí 17:30
18. sobota 18.12. Pelhřimov - Bystřice  17:00
19. středa 05.01. Bystřice - Telč  18:00
20. neděle 09.01. Světlá n. S. - Bystřice 17:00
21. sobota 15.01. Bystřice - Ledeč n. S. 17:30
22.    Volné kolo   

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY
RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE

zmoli – Dalečíně poprvé rozburáce-
ly motory na nějakém závodě. Jed-
nalo se tenkrát o závod neofi ciální, 
ale i tak to bylo poprvé. Za tu dlou-
hou dobu zažil areál rozlety i pády. 
Jelo se zde jedenáctkrát mistrovství 
světa a nespočet republikových i 
krajských závodů. V roce 1991 pak 
znamenalo takové jedno MS téměř 
konec areálu. Nyní však pod péčí 
Petra Hromka a jeho společnos   
HT Group Racing Team s.r.o. zažívá 
areál dobu vzletu. Loni se do Dale-
čína sjela na první závod domácího 
Kůta Mezinárodního mistrovství ČR 
část světové špičky a třídu MX2 zde 
vyhrál budoucí mistr světa Tom Vi-
alle. Byl to první větší motokrosový 
závod v celé Evropě a na návštěvu 

přijel i šéf motokrosové komise ce-
losvětové organizace FIM Antonio 
Alia Portela. Byl to návrat ve vel-
kém. Letos se v Dalečíně objevili i 
zástupci promotéra MS společnos   
Infront, aby zde jednali o možnos   
návratu seriálu MS na tuto známou 
trať. To se bohužel ne-
povedlo, ale i tak je to 
skvělý úspěch. Poslední 
plánovaný loňský závod 
domácího šampioná-
tu zastavila pandemie. 
Mělo jít o závod druž-
stev. Jedinečný závod, 
kdy spolu závodí jednot-
livé týmy složené ze tří 
jezdců. Letos se tento 
závod uskuteční, a to  

právě 10. října 2021. Podle záku-
lisních informací se diváci mohou 
těšit na opravdu kvalitní jezdecké 
obsazení. Příš   rok bude tedy ju-
bilejní šedesátý a Písečská zmole – 
Dalečín bude jistě hos  t minimálně 
domácí šampionát. 

Všechno nejlepší!

SDH 2 Bystřice nad Pernštejnem

Chceš se stát HASIČEM? Zvládat mimořádné 
situace? Umět se v nouzi postarat o sebe a 

dokázat pomoct i ostatním? 

 Přijď mezi nás!

Naučíme tě požární prevenci, zdravovědu, 
orientaci s mapou, střelbu ze vzduchovky, 

uzlování, přeži   v přírodě a spoustu dalšího.

Zlepšíš si fyzičku na každoročním soustředění, 
při plavání v bazénu, nebo při nácviku požárního 

útoku, který prověříme na pravidelných 
soutěžích.

Info: Jan Šikula, tel.: 733 578 148 
Renata Zítková, tel.: 723 553 790

e-mail: sdh2bystricenp@seznam.cz

NÁBOR DO KOLEKTIVU MLÁDEŽE 
14. 10. 2021 v 17:00 

Sokolovna Bystřice n. P.

Dne 10. 10. 2021 to bude skoro 
přesně 59 let, co se na Písečské 
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SPORT, RŮZNÉ

Na konci prázdnin se na stadionu 
SK Bystřice uskutečnil již 8. ročník 
charita  vního fotbalového turnaje 
„Bystřický fotbal pomáhá“. V letoš-
ním roce se jej zúčastnilo 9 týmů 
kategorie mladších přípravek: SK 
Bystřice „modří“ a „zelení“, SK Pern-
štejn Nedvědice, SFK Vrchovina, SK 
Okříšky, Slavoj Polná, FC Medlánky, 
RDR Akademie Rájec n. S. a SK Lí-
šeň, která turnaj i vyhrála. Tak jako 
v minulých letech, i v letošním roce 

BYSTŘICKÝ FOTBAL POMÁHÁ
SK Bystřice pořádal turnaj společně 
s Denním stacionářem ROSA. Vý-
těžek z turnaje bude věnován pro 
potřeby „ROSY“. V současné době je 
na transparentním účtu vedeném u 
Moneta Money Bank přes 23  s. Kč. 
Každý, kdo by chtěl přispět, může. 
Číslo účtu je 219598406/0600.

Tímto děkujeme všem dobrovol-
níkům, bez jejichž pomoci by se tur-
naj nepodařilo uspořádat.

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

Camp Joy na Orlovně Další ak  vitou Sport 4U z.s. je kromě 
pobytových táborů, soustředění, ak-
 vních víkendů, dovolené u moře, 

trénování dě   a mládeže i pořádání 
příměstských táborů, které již po je-
denácté měly základnu na bystřické 
Orlovně. Na 100 dě   se vystřídalo 
na dvou turnusech. Opět nechyběla 
spousta ak  vit. Navš  vili jsme „Kozí 
stezku“, Tři kříže, místní koupaliště, 
dětské hřiště u zimního stadionu, ale 
hlavně sportovní hřiště u Základní 
školy T.G.M.. Tam jsme měli připra-
vené míčové hry a soutěže. Při ne-
příznivém počasí, které nás naštěs   
potkalo jen jeden den, jsme vytvořili 
cestu kolem světa. Dě   kreslily světa-
díly a zvířata, která v daných místech 
žijí. Všem se práce velice dařila. Tábor 

jsme zakončili celodenním pěším 
výletem na Domanínský rybník, kde 
jsme opekli buřty a maršmelouny, 
snědli všechny možné sladkos   a 
nakonec vše dorazili melounem. 
S plnými bříšky a plné zážitků si dě   
odváželi rodiče.

Na obědy jsme využívali místní 
restauraci Harendu. Obsluha byla na-
prosto profesionální a jídla výborná. 
Za jejich velmi příjemnou atmosféru 
velice děkujeme. 

Dětem i nám dva týdny utekly jako 
voda a už se nemůžeme dočkat dal-
šího ročníku. Opět děkuji vedoucím 
Verči, Ma  ymu, Dankovi, Milošovi a 
Marušce za super spolupráci.

Za Sport 4U z.s. 
Jitka Exlová

60 let „speciální“ školy v Bystřici

Těšíme se na Vás 
v úterý 

Srdečně zveme všechny, kteří mají 
zájem na vlastní oči vidět,

jak si v naší školičce žijeme.

16. listopadu 2021
od 9:00 do 15:00

Ze srdce děkujeme Základní škole 
T. G. Masaryka, která již několi-
kátým rokem uskutečňuje sběr 
víček, jehož celý výtěžek věnu-
je Mar  nkovi na potřebné po-
můcky a nezbytnou rehabilitaci. 
Děkujeme panu řediteli Mgr. Ja-
roslavu Slámovi, který sběr víček 
umožňuje, paní učitelce Mgr. 
Evě Polachové za její obětavost a 
pomoc při organizaci se sběrem. 
Dále všem zaměstnancům školy, 
kteří se jakkoli do sběru zapojují 
a především žákům, kteří svědo-
mitě po celou dobu víčka sbírají a 

PODĚKOVÁNÍ
 ZŠ TGM a Autodopravě Loukota

přináší je do školy i jejich rodičům, 
že je podporují.

Stejně tak si veliké poděkování 
zaslouží i Autodoprava Loukota, 
jenž nám po celou dobu zadarmo 
odváží víčka do sběrného místa 
v Olomouci a jejich řidič Zdeněk Jan-
čík, který vždy ochotně pomůže. 

Za poslední svoz víček, který pro-
běhl v květnu 2021 v hodnotě 7.560 
Kč, jsme Mar  nkovi pořídili speciál-
ní koupací lehátko O  er L za 7.990 
Kč, které nám velkou měrou usnad-
ňuje každodenní koupání syna. 

Leona Nováková 
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Projekt spolupráce s názvem „Váží-
me si přírodního bohatství - půda, 
voda a les“ budeme realizovat z Pro-
gramu rozvoje venkova ve spolupráci 
s MAS Oslavka a MAS Českomorav-
ské pomezí, jejichž území působnos   
je také v Kraji Vysočina. Projekt bude 
zaměřen na aktuální ekologická té-
mata. 

Projekt spolupráce si klade za cíl 
šířit osvětu v rámci environmentál-
ních problémů a informovat v této 
problema  ce širokou veřejnost na 
území všech zúčastněných místních 
akčních skupin. Environmentální 
osvěta představuje možné způso-

MAS Zubří země informuje o plánovaném projektu spolupráce

www.zubrizeme.cz
e-mail: mas@zubrizeme.cz
tel.: 566 590 393/4, 739 393 121, 731 499 188

by potřebné k dosažení pozi  vních 
změn v přírodě a jejím úkolem je bu-
dování pozi  vního vztahu k přírodě.

Smyslem projektu je posílení spo-
lupráce mezi zúčastněnými MAS a 
předání informací široké veřejnos   
na celém území zúčastněných MAS 
prostřednictvím plánovaných semi-
nářů v obcích, workshopů a konfe-
rencí. V rámci projektu spolupráce 
bude od 2/2022 do 6/2023 uspořádá-
no celkem 27 seminářů, 8 workshopů 
a 2 konference, které se budou věno-
vat tématům jako je zadržování vody 
v krajině, výsadba stromů, zeleň ve 
městech a obcích, domácí ekologie, 

zdravá příroda, ekologické myšlení a 
další. Cílem projektu je předat cen-
né informace o přírodním bohatství, 
rozšířit obzory, zábavnou a zajímavou 
formou upozornit na environmentál-
ní problémy v území a ukázat lidem, 
jakým způsobem mohou přírodě – 
ať už lesu, půdě nebo vodě pomoci.

Přidanou hodnotou je spoluprá-
ce s partnery v území, se kterými 
je možné navázat partnerství i do 
budoucna a začít pracovat na pro-
jektech zabývajících se ekologickou 
problema  kou i nadále bez podpo-
ry projektu spolupráce. Například v 
návaznos   na turismus. Lidé jednak 
získají přehled o aktuálních problé-

mech a jejich řešení, zároveň bu-
dou moci na tyto problémy kladně 
reagovat a přicházet s nápady, jak 
problémy řešit či zabránit jejich vzni-
ku, ať už se jedná o malou domác-
nost, hospodářství či volnou krajinu.

Jednotlivé místní akční skupiny, 
které projekt realizují, se na svém úze-
mí specializují na určitá témata. MAS 
Zubří země na vodu, Oslavka na půdu 
a MAS Českomoravské pomezí na 
lesy. Vytvořením projektu spolupráce 
dojde k propojení zajímavých témat a 
předání zkušenos   v rámci ekologie. 
Každá MAS prezentuje část projektu 
zaměřenou na jí blízké téma, čímž do-
jde ke sdílení dobré praxe mezi part-
nery projektu a širokou veřejnos  . 

V červenci 2021 byla zahájena reali-
zace projektu MAP III – Akční pláno-
vání v ORP Bystřice nad Pernštejnem, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68
/0.0/0.0/20_082/0019551. Jde o ná-
vazný projekt na MAPy I .a II., které 
nastartovaly v území řadu zajímavých 
ak  vit, podporujících zlepšení kvality 
výchovy a vzdělávání dě   a žáků. 
Dotace OP VVV byla schválena 3 mil. 
Kč. Do konce roku 2023 bude projekt 
zaměřen na administra  vní podporu 
spojenou s inves  čními záměry škol, 
s evaluací projektů a samozřejmě 
se vzděláváním. Konkrétní nabídky 
zazněly na konferenci ředitelů škol, 
která proběhla 9. 9. 2021 na Edenu za 

VZDĚLANÉ BYSTŘICKO

Chybí Vám kvalifi kace?
Potřebujete dosáhnout na dotace? 
Vzdělávejte se!

Vyšší odborná škola a Střední od-
borná škola zemědělsko-technická 
Bystřice n. P. připravuje podobně 
jako v minulých letech další běh 
Kurzu pro výkon obecných země-
dělských činnos  .  Tento vzdělá-
vací program v celkové délce 300 
hodin, z toho 190 hodin prezenční-
ho studia, Vám poskytne minimální 
zemědělskou kvalifi kaci – základní 

Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činnos  

předpoklad pro získávání evrop-
ských dotací v oblas   zemědělské-
ho podnikání. Zahájení kurzu je 
plánováno na prosinec 2021, ukon-
čení obhajobou závěrečné práce 
v březnu/dubnu 2022.

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. 
Ivo Solaře tel. č.: 566 686 404, 
mobil: 737 947 480, e-mail: solar.
ivo@seznam.cz, nebo na sekretari-
átu školy, tel.: 566 686 401, e-mail: 
info@szesby.cz.
Bližší informace na: www.szesby.cz.

účas   řady hostů, kteří zde naživo 
předvedli své možnos  ; za všechny 
jmenujme Besip, EDG, SYPO, Měst-
ské muzeum v Bystřici nad Pernštej-
nem, ABS Wyda, K-MET, Heuréka, 
Progress rescue a další. Mnoho no-
vého, zajímavého, poučného… bylo 
toho hodně, už ladíme podrobnos-
 . Řada akcí bude i pro veřejnost, 

pravidelně budeme zveřejňovat 
plakátky v Bystřicku, kompletně 
pak na stránkách h  ps://www.
bystricenp.cz/map. Vize projektu je 
nadpisem tohoto článku: vzdělané 
Bystřicko. Je to výzva, tak pojďme 
společně do toho! 

 Jitka Zelená
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ŠKOLSTVÍ 

Ve středu 8. září 2021 stojí celá naše 
třída na autobusové zastávce. Čeká 
nás výlet do Planetária a hvězdárny 
v Brně. V digitáriu nás uvítal pán, 
který nám o chvíli později promítal 
napínavý fi lm o planetách. Zjis  li 
jsme, že i na teplých planetách se 
nachází malé zdroje vody. Na Jupi-
teru prý bývají písečné bouře, které 
způsobují, že se kosmonau   musí 
spolehnout na navigaci. A meteory 
jsou kameny, které většinou dopad-
nou na zem, kdežto asteroidy jsou 
kameny, které shoří už v atmosféře. 

Výlet do planetária
Na konci pro nás pán připravil malý 
tes  k, aby zjis  l, jak jsme posloucha-
li a co si zvládneme zapamatovat. 
Naše skupina trefi la všechno, kromě 
otázky - Jak staré jsou meteority? Z 
planetária jsme si odnesli zážitky i 
vědomos  , a také malé suvenýry, 
které se daly v planetáriu koupit. A 
dal se tam koupit i opravdový me-
teorit! Každopádně to byl hezký zá-
žitek. Vy, co jste v něm nebyli, se do 
něj určitě podívejte!
                                      Dita Havlová, 

žákyně 5.A ZŠ Nádražní

Stalo se už doslova tradicí, že 6. roč-
níky v září absolvují adaptační kurzy 
ve spolupráci s Centrem preven-
ce Žďár nad Sázavou, aby se dě   
vzájemně poznaly nejen s novými 
třídními učiteli, ale i s nově přícho-
zími spolužáky. Lektorky si pro ně 
připravily spoustu zajímavých úko-
lů, které se neobešly bez přísného 
dodržování pravidel. Cílem progra-
mu bylo zdůraznit jedinečnost a dů-

PREVENCE JAKO ZAČÁTEK
ležitost každého žáka v kolek  vu, 
uvědomit si zásady spolupráce, to-
lerance a naslouchání si. Věřím, že 
se nově utvořeným kolek  vům na 
2. stupni bude dobře dařit a společ-
nými silami vytvoří bezpečné a přá-
telské prostředí pro všechny. 

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

na vytvoření pozi  vní atmosféry ve 
třídě. Cílem bylo zdůraznit jedineč-
nost a důležitost každého žáka a ko-
lek  vu pro žáky, uvědomit si zásady 
spolupráce, tolerance a komunika-
ce, přemýšlet o sobě a navzájem se 
poznat. Ne všechny úkoly a ak  vity 
byly jednoduché a dě   si uvědomi-
ly, že ne vždy je snadné spolupraco-
vat s ostatními. 

Určitý podíl na tom měla i odliš-
ná forma výuky v minulém školním 
roce, kdy byli žáci postaveni mimo 
kolek  v a spoléhat museli pouze 
sami na sebe. Distanční výuka měla 
záporný vliv právě na komunikaci, 
žákům chyběly kontakty se spolu-
žáky i jinými kamarády.  

Šestý ročník s sebou přináší i dal-
ší změny. Do třídy přichází noví žáci 
a mění se třídní učitelka. Naopak 

Adaptační kurz 6. ročníku na ZŠ TGM aneb Jak jsme se seznamovali…
někteří kamarádi s 1. zářím odešli 
na gymnázium do primy. Třídní uči-
tel je proto pomocníkem při vytvá-
ření hezkých vztahů ve třídě.

Během dne jsme hráli různé hry 
ve třídě i na školním hřiš  . Učili 
jsme se naslouchat jeden druhému 
a vyjádřit vlastní pocity, postoje a 
nápady. Žákům se připomněla zá-
kladní pravidla komunikace, která 
jsme se snažili dodržovat. Budeme 
se i nadále snažit o příjemnou at-
mosféru ve třídě. Naším největším 
cílem je vytvořit přátelský kolek  v, 
ve kterém se budeme cí  t dobře, 
najdeme zde pochopení, zažijeme 
legraci a do školy tak budeme cho-
dit s chu   a plní elánu. 

Věra Šiborová, 
Kateřina Dvořáková, ZŠ TGM

V pondělí 13. 9. 2021 absolvovali 
šesťáci den s pracovníky primární 

prevence oblastní charity ze Žďáru 
nad Sázavou. Program byl zaměřen 

Exkurze na Technické služby, a. s.
Příjemný zážitek nám zprostředkovali 
zaměstnanci bystřických Technických 
služeb a. s. v rámci dne otevřených 
dveří ve svém areálu. Využili jsme je-
jich pozvání a ve čtvrtek 9. září jsme 
nahlédli do provozu, abychom se do-
zvěděli něco o odpadu, který produ-
kujeme a o místu, kde končí. Nejprve 
jsme si prohlédli velké kontejnery, 
které slouží k třídění objemného od-
padu ve sběrném dvoře.  Prošli jsme 
chráněnou dílnou s třídírnou plastů. 
Zašli jsme i do kompostárny, kde se 
zpracovává biologický odpad. Na 
dvoře areálu nám další pracovníci 
povídali o recyklaci odpadů a ukáza-
li nám, co vše se dá z recyklovaných 
plastů vyrobit.

Po naučné čás   jsme si vše zopa-
kovali při hrách a při jízdě na koloběž-
ce. Asi největší zábavou pro nás byla 
jízda na plošině vysokozdvižného 
vozu a my se tak mohli vznést téměř 
nad vrcholky stromů a rozhlížet se po 
krásném okolí Bystřice.

Exkurze byla součás   ekologické 
a environmentální výchovy, které 
v naší škole věnujeme nemalou po-
zornost. Uvědomili jsme si potřebu 
třídit, zbytečně neprodukovat a ne-
odhazovat odpady tam, kam nepatří.

Pracovníkům technických služeb 
děkujeme za možnost prohlídky are-
álu, za srozumitelný a zajímavý výklad 
problema  ky odpadů.

Eva Mejzlíková, ZŠ TGM
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V sobotu 11. září se na fotbalovém 
hřiš   ve Věchnově uskutečnil již 
osmý ročník sportovního dne ve 
stylu legendární televizní soutěže 
nazvané Hry bez hranic. 

Počasí ze začátku strašilo odpo-
ledním deštěm, ale ten se nám nako-
nec vyhnul, takže opět nic nebránilo 
tomu, dát do výkonu maximum. Le-
tošního ročníku Her bez hranic se 
zúčastnilo historicky nejvíce obcí, a 
to celkově patnáct. Mezi ně patřily: 
Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, 
Horní Rožínka, Písečné (nováček), 
Prose  n (nováček), Rozsochy, Rož-
ná, Strážek, Štěpánov n. S., Velké Ja-
novice, Věchnov, Věžná, Vír a Zvole. 
Všechny týmy poměřily síly ve 13 
hrách, z toho dvanáct her bylo pod 
patronátem jednotlivých obcí.

Vše vypuklo zhruba ve 12:30 ho-
din slavnostním nástupem a před-
stavením všech týmů. O přivítání a 
následné komentování celého od-
poledne se postarali pánové – Li-
bor Pokorný (starosta obce Rožná, 
předseda DSO), Mgr. Mar  n Horák 
(místostarosta města Bystřice n. P., 
místopředseda DSO) a částečně i pan 
starosta Josef Pokorný z pořádající 
obce Věchnov. Po slavnostním zahá-
jení se odehrávalo již samotné soutě-
žení zúčastněných obcí. Soutěžící si v 
rámci her mohli ověřit svoji fyzickou 
zdatnost, týmovou spolupráci i zruč-
nost. Letos si hráči vyzkoušeli různé 
disciplíny jako například ,,Suchý biat-
lon“, ,,Hmatovku nohama“, ,,Bolaso“, 
,,Jablkobraní“ a mnoho dalších. Mik-
roregion Bystřicko připravil na letoš-
ní ročník soutěž ,,Kde domov můj“, 
která prověřila znalos   i týmovou 

spolupráci hráčů. Soutěžící měli za 
úkol, do mapy zobrazující území Mi-
kroregionu Bystřicko, doplnit všech 
15 zúčastněných obcí. Názvy těchto 
15 obcí byly z mapy vymazány a sou-
těžící tedy museli určit oblast, kde 
se daná obec nachází. Výsledky této 
soutěže byly odtajněny až na samot-
ném konci soutěže. 

V závěru sportovního dne nastala 
dlouho očekávaná chvíle, vyhlašo-
vání výsledků. Pro každý tým byly 
připraveny věcné ceny a pro týmy, 
které se umís  ly na stupních nej-
vyšších, byly kromě těchto darů při-
chystány také medaile, šampaňské, 
dárková balení a dorty. Vítěz získal 

již tradičně i putovní pohár.

A nyní očekávané výsledky! 
V letošním roce přebrala prven-

ství v soutěži pořadatelská obec 
VĚCHNOV, a to s celkovým ziskem 
148 bodů! Druhé místo patří čtyř-
násobnému vítězi Her bez hranic - 
obci Dolní Rožínka, která získala 141 
bodů! A na krásném tře  m místě se 
umís  l městys Štěpánov nad Svrat-
kou se 140 body! 

Všem vítězům ještě jednou moc 
gratulujeme a ostatním týmům 
děkujeme za účast a příjemnou at-
mosféru, která nás provázela celým 
dnem. 

Výsledková lis  na:
1. místo: Věchnov (148 bodů)
2. místo: Dolní Rožínka (141 bodů)
3. místo: Štěpánov n. S. (140 bodů)
4. místo: Rožná (136 bodů)
5. místo: Písečné (130 bodů)
6. místo: Dalečín (124 bodů)
7. místo: Vír (121 bodů)
8. místo: Bystřice n. P. (120 bodů) 
9. místo: Zvole (119 bodů)

10. místo: Strážek (118 bodů)
11. místo: Horní Rožínka (110 bodů)
12. místo: Velké Janovice (88 bodů)
13. místo: Věžná (70 bodů)
14. místo: Prose  n (68 bodů)
15. místo: Rozsochy (58 bodů)

Z uvedených výsledků je patrné, 
že současný ročník přinesl opravdu 
velice vyrovnané výsledky a my se 
již nyní opět těšíme, co přinese další 
ročník této soutěže! 

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat sponzorům této akce, zejména 
Kraji Vysočina, který je hlavním 
sponzorem v rámci dotačního pro-
gramu Jednorázové akce, dále také 
městu Bystřice nad Pernštejnem a 
organizaci MAS Zubří země o.p.s., 
kteří na tuto akci poskytují věcné 
dary a pomáhají nám s organizací 
během celého sportovního dne. Vel-
ké díky patří také pořadatelské obci 
Věchnov za svědomitou přípravu 
celé akce a v neposlední řadě také za 
zajištění doprovodného programu 
pro diváky, kterým byla biatlonová 
střelnice.

Zásluhou této již tradiční akce 
dochází stále více k propojování 
představitelů místních obcí, kteří v 
podobě soutěžících zdolávají mnoh-
dy nelehké soutěžní disciplíny. Pev-
ně doufáme, že se i v příš  m roce, 
konktrétně v městysu Štěpánov nad 
Svratkou, opět sejdeme v tak hoj-
ném počtu!

Fotografi e a videa z akce nám 
můžete zaslat na e-mail: info@regi-
onbystricko.cz. Vybrané fotografi e 
a videa budou zveřejněny na www.
regionbystricko.cz nebo na face-
bookových stránkách Mikroregionu 

Bystřicko.

Mikroregion Bystřicko

Hry bez hranic 2021

Vítězný tým z Věchnova 
Zleva: Radek Kalvoda, Ondřej Ostrýž, Lenka Kolbábková, Petr Malý 
            a Antonín Špaček

HRY BEZ HRANIC 2021

Věchnov 11. 9. 2021
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Jako každý rok, se i letos konaly Hry 
bez hranic. Celé akce se zúčastnilo 
dohromady 15 soutěžních týmů, 
mezi nimiž jsme měli své zastoupení 
i my. Akce se uskutečnila v sobotu 
11. 9. 2021 na fotbalovém hřiš   ve 
Věchnově. Pro soutěžící bylo při-
praveno dohromady 13 her, které 
důkladně prověřily nejen jejich rych-
lost, ale i zručnost a vědomos  . 

Právě na vědomos   se zaměřova-
la mikroregionální hra, jejímž cílem 
bylo zakreslit některé ze zúčastně-
ných obcí do slepé mapy. Pro kaž-
dé soutěžní družstvo zde také byla 

PÍSEČNÉ A HRY BEZ HRANIC

školní farmářský trh

"Podzimní slavnosti"

S R D EČNĚ  V Á S  Z V E M E  N A

Co Vás čeká:

- děti a jejich výrobky

- místní farmáři a jejich produkty

- občerstvení

- dílničky
 

26. října 2021 od 14:00 do 17:00 u místní tělocvičny

Akce se koná pod záštitou:

Spolek rodičů
 při ZŠ a MŠ Strážek

ZŠ a MŠ 
Strážek

možnost využít tzv. „žolíka“, díky 
němuž se jim počet získaných bodů 
zdvojnásobil.

První místo obsadila pořadatel-
ská obec Věchnov (148 bodů), ná-
sledovala obec Dolní Rožínka (141 
bodů) a Štěpánov nad Svratkou (140 
bodů). Soutěžní družstvo Písečného 
se umís  lo na krásném 5. místě se 
130 body. 

Pevně věřím, že se účast na těch-
to hrách stane naší každoroční tra-
dicí a ráda bych  mto poděkovala 
všem zúčastněným. 

M. P.

Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

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

Zpívající lípa v Telecím je Stromem roku 2021

První podzimní den letošního roku 
jsme si pod hvězdnou oblohou br-
něnského planetária vyslechli skvělou 
zprávu: „Zpívající lípa“, rostoucí již asi 
700 let v obci Telecí, ziskem 2635 hlasů 
zvítězila v jubilejním 20. ročníku anke-
ty a je Stromem roku 2021. Stalo se 
tak dva roky po vítězství Chudobínské 
borovice v této anketě a na Vysočině 
tak máme již druhý takto významně 
oceněný strom.

Zpívající lípa je známá již dlouhou 
dobu, je s ní spojena řada pověs  , 
ta nejhezčí nepochybně o zpívajícím 
stařečkovi Jirouškovi, ve svých dílech 
ji zvěčnili Alois Jirásek, Tereza Nováko-
vá, Miloslav Bureš a jiní, magisterskou 
práci o ní napsala paní Veronika Dvo-
řáčková, honosí se  tulem Památný 
strom ČR (1998) a Strom Žďárských 
vrchů (2002).  

Na rozdíl od Chudobínské borovice, 

kterou můžeme 
pozorovat jen 
zpovzdálí z pra-
vobřežní komu-
nikace, Zpívající 
lípu si můžeme 
do sytos   osa-
hat, případně i 
proniknout do 
jejího nitra a to 
doslova pokud 
nám to její svě-
domi   strážci 

dovolí a odemknou železnou mříž, 
která vstup do impozantní du  ny to-
hoto stromu chrání. Lípa překvapuje 
svými rozměry ale i svojí vitalitou, 
bohatstvím květů a tak se dnes ani 
nechce věřit někdejšímu postesknu   
Aloise Jiráska v jeho Pamětech „... Pa-
mátný ten strom jsem uviděl. Vypínal 
se opodál vsi ve travnatém, táhlém 
břehu, maje ve společnos   několik 
mladších jasanů a javor. Bylo to pěkné 
místečko. Chudinka lípa stará! Z daleka 
jsem ji poznal, babičku sešlou, kmene 
trouchnivého, div že se nerozpadla, s 
korunou z čás   jen zelenou.....“ Její sou-
časné skvělá kondice je ale nepochyb-
ně zásluhou dlouhodobé ochrany a 
odborné arboris  cké péče. Během 
náročné kampaně Strom roku 2019 
a následující opět vítězné kampaně 
Evropský strom roku 2020 získal náš 
tým zformovaný kolem Chudobínské 

borovice značné zkušenos  . A jsme 
docela šťastní, že jsme toto know-how 
mohli nyní předávat přátelům Zpívají-
cí lípy, stromu nám velice blízkému. A 
to doopravdy, vždyť vzdušnou čarou 
jsou vzdáleny sotva nějakých 16 km. 
A překážkou není ani hranice okresů a 
krajů. Spojuje nás geografi cká souná-
ležitost k Vysočině, ale i společná láska 
ke stromům a k těm co vynikají este-
 ckou hodnotou a krásným příběhem 

obzvlášť. 
Zpívající lípa postupuje do evrop-

ského kola ankety a v konkurenci 15 
dalších států se bude na jaře roku 

2022 ucházet o přízeň hlasujících z 
celé Evropy. Opro   národní anketě se 
pravidla evropské soutěže liší. Z jed-
né e-mailové adresy bude možno 
hlasovat pouze jedenkrát, hlasování 
bude bezplatné, povinně se ale musí 
hlasovat pro dva stromy (jde o snahu 
eliminovat odlišný hlasovací potenciál 
různě početných soutěžících států). 
Hlasování bude probíhat po celý měsíc 
únor a slavnostní vyhlášení výsledků 
se bude konat 22. března 2022 v Bru-
selu, pravděpodobně opět v budově 
Evropského parlamentu. 

Milan Peňáz

Foto/zdroj: www.stromroku.cz



ZÁŘÍ 2021
11.9.  Tereza Krejčová
           Josef Flek
18.9.  Marie Vágnerová
           Vít Jakubec
18.9.  Ingrid Dostálová
           Jaroslav Dostál
18.9.  Kristýna Klimešová
           Lukáš Petránek

SRPEN 2021
10.8.  Jan Didyk   66 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

VZPOMÍNKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ, INZERCE
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Dne 7. 10. 2021 to bude rok, 
kdy nás opus  l pan 

Zdeněk ROVNER. 

S láskou vzpomínají 
Lada a Radka s rodinami.

Dne 14. 10. 2021 uplyne rok, 
kdy nás opus  la paní 

Miluše POSPÍŠILOVÁ.

S boles   v srdci stále vzpomínáme.

Sňatky Jubilan  

Úmr  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŘÍJEN 2021
Marie Mašová   85 let
Květoslava Filipová   80 let
Věra Drhlíková   80 let
Marie Künzelová  80 let
Věra Semeráková  75 let
Pavel Koukola  75 let
Pavel Koktavý   70 let
Alena Pavlásková   70 let
Petr Bukal   70 let
Josef Toufar   70 let
Eva Štouračová   70 let
Karel Smejkal   70 let

Dne 20. 9. 2021 uplyne 

20 let od úmr   pana 
Jaroslava Haráska

z Ujčova.

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami. 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 ŘÍJEN - LISTOPAD 2021 ŘÍJEN - LISTOPAD 2021

ŘÍJEN 
09.10. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
10.10. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
16.10. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, NMnM, 566524 615
17.10. MDDr. Leupoldová Ludmila, Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
23.10. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
24.10. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S.

566 643 012 
28.10. MDDr. Jiří Hruška, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
30.10. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo náměs   8, Velká Bíteš,

566 531 645
31.10. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
LISTOPAD 
06.11. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
07.11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
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INZERCE 
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INZERCE

y 
do party!

• 
• 
• 

• 

VOLNÁ MÍSTA

• 
• 
• 
• 
• 
• 

www.zelezarny.cz/volna-mista/

tel.: 566 591 129 
prace@zelezarny.cz

 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

www.zelezarny.cz/volna-mista/

prace@zelezarny.cz
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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

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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no MK ČR E 16383. Tisk: Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Žďár nad Sázavou, ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 7 240 ks. ZDARMA. Titul. foto: Michal Mašek

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

3 877 Kč měsíčně

již za

  S výhodnou
měsíční splátkou

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu

ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:


