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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
práce ve 3-směnném provozu

PRACOVNÍK VÝSTUPNÍ KONTROLY
práce ve 2-směnném provozu

ÚDRŽBÁŘ / MECHANIK
práce ve 2-směnném provozu

SKLADNÍK
práce ve 2-směnném provozu

Volné pozice:

Náborový příspěvek!
Nadstandardní příplatky
za noční směny!
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Od července je možnost pla  t v 
našich parkovacích automatech i 
aplikací s názvem ClickPark, kterou 
si můžete stáhnout v Google Play i 
AppStore do svých mobilních telefo-
nů. Přibývá tedy další možnost pla-
cení k mincím i platební kartě. 

Od tohoto data již nemusíte umís-

ClickPark – aplikace pro možnost 
placení parkování v Bystřici n. P.

Jak jsem v květnovém čísle Bystřic-
ka slíbil, tak to s počátkem prázdnin 
plním. Mám pro Vás další informace 
z Bystřice o připravovaných akcích, 
které se během prázdnin rozjedou a 
mohou nějak omezit Vaše každoden-
ní ži  . Akce, o kterých jsem v květ-
novém čísle psal - úprava polní cesty 
k Domanínskému rybníku, most Do-
manínek, vodovod Bratrušín a uli-
ce Rudolfa Vaška - jsou hotovy. Na 
začátku prázdnin odstartuje rekon-
strukce ulice Tyršova, která bude uza-
vřena do půlky prosince. Další akcí, 
která proběhne o prázdninách, je 
úprava ulice Horní, což je ulice od kul-
turního domu v místní čás   Bratrušín 
až po trafostanici u zahrádek. Tato 
oprava proběhne v průběhu červen-

ce a po dobu stavby nebude možné 
tuto komunikaci využívat. Druhou 
akcí, kterou omezíme průjezd ulice-
mi Bystřice, je oprava povrchu ulice 
Hornická, a to od kruhového objezdu 
u PENNY MARKETU po hotelovku. 
Tato akce proběhne v průběhu srpna 
a opět bude dopravním značením a 
stavebními pracemi nemožné tuto 
ulici používat k proje   autem. V dru-
hé polovině prázdnin až v přelomu 
prázdnin proběhne tře   akce, která 
až tak neomezí běžný život většiny 
obyvatel Bystřice, i tak se na vědo-
most dává, že proběhne úprava ulice 
K Valše. Zde proběhne úprava povr-
chu a odvodnění komunikace. S přá-
ním hezkých prázdnin.

David Starý

DALŠÍ STAVEBNÍ AKCE V BYSTŘICI

CENTRUM EDEN 
MÁ NOVÉHO NÁJEMCE

Zhruba před šes   roky naše město 
revitalizovalo statek rodu Mitrov-
ských. Mnozí si již ani nevzpome-
nou na ruiny, které vlastnil Kraj 
Vysočina. Neutěšený stav objektu 
vedl k myšlenkám jeho úplného od-
stranění. Tehdy zastupitelstvo, dle 
mého trvajícího názoru, moudře 
rozhodlo o myšlence objekt získat, 
opravit jej, přidat horácký skanzen 
a moderní pavilon se současnými 
energe  ckými trendy.

Jednání o bezúplatném převodu 
s Krajem Vysočina nebyla jedno-
duchá. K rozvalině zámečku také 
patřilo cca 160 ha zemědělských 
pozemků, kravín a stáje pro ustá-
jení koní. Bohužel rovněž ve velmi 
zuboženém stavu. Navíc v objektu 
bydlely tři rodiny, a o to byla celá 
záležitost komplikovanější. Nosná 
myšlenka dialogů byla - pokud se 
celého projektu neujme město Bys-
třice, dojde k naprosté devastaci a 
následné nutné demolici. Přesto-
že Bystřice nikdy nebude městem 
typu Českého Krumlova nebo Telče, 
měli bychom si vážit všeho, co naši 
předkové vybudovali. Následně se 
myšlenka zhmotnila ve skutečnost.

Zdarma jsme obdrželi nemo-
vitost i pozemky, byl vypracován 
Strategický projekt Kraje Vysočina 
– Centra zelených vědomos  , repli-
ky horácké vesničky a stájí. Celkové 
náklady dosáhly gigan  ckých roz-
měrů – 180 mil. Kč, z toho asi 120 
mil. činily prostředky EU a zbytek 
byl dofi nancován z rozpočtu města. 
Na jaře roku 2016 byl celý areál, za 
přítomnos   předsedy vlády a mno-
ha významných osobnos  , otevřen 
veřejnos  . Jak to tak bývá, EDEN si 
našel své obdivovatele i odpůrce. Já 
osobně mám dobrý pocit z toho, že 
se podařilo vybudovat velmi půso-
bivé zázemí pro rekreaci, interak  v-
ní poučení a vzdělávání. A co hlavně 
– citlivou rekonstrukcí objektu jsme 
při životě zachovali odkaz našich 
předků.

Po celou dobu tzv. udržitelnos-
  (z důvodu čerpání evropských 

prostředků) byl areál provozován 
v omezeném režimu pod záš  tou 
města. V květnu loňského roku 
udržitelnost skončila, ale očekáva-
né uvolnění bylo spoutáno covi-

dem. V mezidobí docházelo k velmi 
četným diskusím o principech pro-
vozování centra a jeho dalším mož-
ném ekonomickém a obsahovém 
směřování. Výsledkem těchto de-
bat bylo pověření od radních zahá-
jit ak  vity vedoucí ke komerčnímu 
pronájmu nebo případnému pro-
deji privátnímu subjektu. Prodej 
byl již na počátku vyloučen a tou 
správnou cestou se jevil proná-
jem/pacht centra jako celku. Chtěli 
jsme pronajmout celý objekt, tedy 
včetně zemědělské čás  . Skep  ci 
říkali, že pronájem expoziční čás   
(v covidem poznamenané době) je 
nerealizovatelný vzhledem k nevy-
zpytatelnos   doby a její ekonomic-
ké nečitelnos  . 

Nicméně na vyhlášený záměr se 
přihlásili dva uchazeči, se kterými 
bylo dále komunikováno. Zastu-
pitelstvo města na svém zasedání 
dne 16. 6. 2021 rozhodlo o proná-
jmu/pachtu centra panu Davidu 
Hájkovi ze Smrčku a paní Haně Ber-
novské z Bystřice nad Pernštejnem 
(tato již na Edenu u koní působila). 
Podmínkou pronájmu je zachovat 
činnost centra EDEN v podobě, 
v jaké byl kolaudován, zajis  t maxi-
mální možnou otevřenost turis  c-
ké čás   a využít vložené inves  ce 
v souladu se zákony naší republiky. 
Věřím, že jsme měli šťastnou ruku a 
vybrali dobře.

Na adresu všech „nesmířených“ 
s EDENEM musím vzkázat. Jsem 
stále skálopevně přesvědčen o 
tom, že revitalizace EDENU bylo 
pro město dobrým rozhodnu  m! 
Máme majetek ve výši cca 2,5 mi-
liardy korun, který bude provozo-
ván profesionálně a pod kontrolou 
města. Návštěvníci nebudou ochu-
zeni o tradiční akce, pozvedne se 
provoz jízdárny, stájí a zemědělská 
část bude pracovat s úctou k půdě 
a odkazu našich předků. Věřím, že 
EDEN ještě více ožije, že brzy dojde 
k impulsu, který dodá objetu novou 
dynamiku! 

EDEN je na očích. Sledujte, pro-
sím, jeho ak  vity a nebojte se svá 
zjištění sdělovat jak novému provo-
zovateli, tak i radnici. EDEN je zde 
stále pro Vás. 

Karel Pačiska

ťovat lístky z automatu na viditelné 
místo ve svém automobilu. Kontrola 
bude probíhat přes čtečku registrač-
ní značky. Je tedy nutné zadávat jak 
u parkovacích automatů, tak i v mo-
bilní aplikaci, registrační značku vozi-
dla. Řidiči se tak již nemusí vracet po 
zaplacení k automobilu.

Mar  n Horák, místostarosta

ClickPark (aplikace) 
ClickPark platební aplikace 
ClickPark Vám usnadní neustálé hledání mincí pro platbu parkovného a zároveň bu-
dete mít veškeré transakce uložené v jednotném systému. Aplikaci můžete využívat 
v zónách placeného stání, v budoucnu i na hlídaných parkoviš  ch či v garážích za 
závorou či bránou. V klidu domova si můžete kdykoliv vy  sknout daňový doklad a 
nemusíte se obávat ztráty parkovacího lístku. Systém je dostupný nejen z mobilní-
ho telefonu, ale též z webového rozhraní. ClickPark platební aplikaci lze využívat ve 
všech mobilních telefonech, tabletech a počítačích s připojením k internetu. Aplikace 
je podporována operačním systémem iOS (10 a vyšším), Android (6.0 a vyšším) nebo 
Chrome OS.
Upozornění: Neukládáme informace o vašich platebních kartách. Tyto informace má 
k dispozici pouze náš partner, kterým je Československá obchodní banka a.s., dlou-
hodobý ra  ng BBB dle ČNB.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Z RADY MĚSTA
Schůze rady 18. května 2021
Rada města schválila:
1. navržené odměny ředitelům škol 

a školských zařízení v Bystřici n. P.,
2. navrženou změnu osobního 

ohodnocení ředitelů škol a škol-
ských zařízení v Bystřici n. P. dle 
přílohy, která je nedílnou součás   
usnesení, s účinnos   od 1. 6. 2021,

3. žádost ředitele Městského muzea 
Bystřice n. P. o realizaci výstavy Ar-
nošta Vašíčka – Fantas  cké záha-
dy, v rámci schváleného rozpočtu 
organizace pro rok 2021,

4. dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolu-
práci při zajištění projektu Příběhy 
našich sousedů se společnos   
POST BELLUM, z.ú.,

5. přije   daru od Stavofl os s.r.o. ve 
výši 75.000 Kč na projektovou 
dokumentaci na akci Bystřice nad 
Pernštejnem – novostavba vodo-
vodu a kanalizace Forota III,

6. přije   daru od SPH Stavby s.r.o. 
ve výši 90.000 Kč na projektovou 
dokumentaci na akci Bystřice nad 
Pernštejnem – novostavba vodo-
vodu a kanalizace Forota IV,

7. přije   daru od SPH stavby s.r.o. 
ve výši 70.000 Kč na projektovou 
dokumentaci na akci Bystřice nad 
Pernštejnem – novostavba vodo-
vodu a kanalizace Forota V,

8. přije   daru od R. Š. a spol. ve výši 
111.900 Kč na projektovou doku-
mentaci na akci Bystřice nad Pern-
štejnem – novostavba vodovodu 
a kanalizace Rovinky,

9. zřízení budoucího VB ve prospěch 
EG.D, a.s. spočívající v právu ulo-
žení podzemního NN kabelového 
vedení, jeho údržby a oprav na 
čás   p.č. 1082/1 a 1131/1 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem. Bu-
doucí VB bude úplatné za částku 
1.000 Kč + DPH a VB bude na dobu 
neurčitou,

10. zřízení budoucího VB ve pro-
spěch EG.D, a.s. spočívající v prá-
vu uložení podzemního NN ka-
belového vedení, jeho údržby a 
oprav na čás   p.č. 1011/1 v k.ú. 

Bystřice nad Pernštejnem. Bu-
doucí VB bude úplatné za částku 
2.000 Kč + DPH a VB bude na dobu 
neurčitou,

11. zřízení budoucího VB ve prospěch 
EG.D, a.s. spočívající v právu ulo-
žení podzemního NN kabelového 
vedení, jeho údržby a oprav na 
čás   p.č. 2589 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Budoucí VB bude 
úplatné za částku 2.000 Kč + DPH 
a VB bude na dobu neurčitou,

12. pronájem pozemku p.č. st. 92 o 
výměře 424 m2 jehož součás   
je objekt občanské vybavenos  , 
dále pozemky p.č. 536/7 o výměře 
341 m2 a p.č. 536/6 o výměře 1091 
m2 v k.ú. Rovné p. V. Š. Měsíční 
nájemné za nebytové prostory a 
pozemky činí 1.000 Kč a měsíční 
nájemné za movité věci činí 1.000 
Kč + DPH. Nájemní vztah bude na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou,

13. pronájem bytu č. 47 v DPS panu 
J. P.,

14. smlouvu o dílo mezi městem Byst-
řice nad Pernštejnem a společnos-
  ACCENDO - Centrum pro vědu a 

výzkum, z.ú., Ostrava – Hrabůvka, 
na vypracování Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb 
pro ORP Bystřice nad Pernštej-
nem 2023-2027,

15. rozpočtové opatření ve výši 
60.500 Kč, jedná se o částku za 
realizaci 1. etapy SPRSS,

16. poskytnu   neinves  ční dotace 
z rozpočtu města ve výši 2.000 Kč 
a schvaluje uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s Linkou bezpečí, z.s., 
Ústavní 95, Praha-Bohnice, uza-
vřít nájemní vztah s J. S. – část p. č. 
17/1 (14 m2) na 2 měsíce za 117 Kč
– skladování stavebního materi-
álu, uzavřít nájemní vztah s KNL 
okna, s.r.o. – část p. č. 138 (1 m2) 
na neurčito – 1.200 Kč/rok – re-
klamní A stojan,

17. mimořádné přidělení bytu č. 4 
v č.p. 924 na ul. Spojovací v Bys-
třici n. P. o velkos   2+1 paní A. R. 

za měsíční nájemné 50 Kč/m2 na 
dobu určitou půl roku s možnos-
  prodloužení nájemní smlouvy. 

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

18. mimořádné přidělení bytu o ve-
likos   2+1 pro N. T., která pracuje 
u MUDr. M. T. v Bystřici n. P. jako 
zdravotní sestra. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou 
s možnos   prodloužení, za nájem-
né ve výši 50 Kč/m2, ve smlouvě 
bude uvedena podmínka odpra-
covat u MUDr. M. T. 3 roky od 
přidělení bytu. V případě dřívější-
ho skončení pracovního poměru 
bude byt vrácen do 3 měsíců od 
skončení pracovního poměru bez 
bytové náhrady,

19. výběr zhotovitele stavby Úprava 
cesty K Valše fi rmu SILPRA s.r.o. 
SILPRA silniční práce s.r.o. se síd-
lem Černovická 253/2c, Komárov, 
617 00 Brno IČ: 28149726 s ce-
nou 886.547, 64 Kč a provedení 
rozpočtového opatření ve výši 
620.000 Kč vč. DPH,

20. zřízení budoucího VB ve prospěch 
EG.D, a.s. spočívající v právu ulo-
žení podzemního VN kabelového 
vedení, jeho údržby a oprav na 
čás   p.č. 2958/2, 2958/33 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem. Bu-
doucí VB bude úplatné za částku 
1.000 Kč + DPH a VB bude na dobu 
neurčitou,

21. fi nancování akce Forota III část-
kou 75.000 Kč, akce Forota IV 
částkou 90.000 Kč, akce Forota V 
částkou 70.000 Kč, akce Rovinky 
částkou 111.900 Kč, akce Polní 
cesta do Ždánic částkou 12.000 
Kč, akce Rekonstrukce ulice Luční 
částkou 9.442 Kč a akce Parkoviště 
Kulturní částkou 193.000 Kč,

22. účetní závěrky a výsledky hospo-
daření příspěvkových organizací 
zřízených městem Bystřice n. P.,

23. ve funkci valné hromady společ-
nos   Eden servisní s.r.o. účetní 

závěrku společnos   za rok 2020, 
rozhodnu   společníka ve funkci 
valné hromady, hospodářský vý-
sledek ztrátu ve výši 2.375 Kč,

24. ve funkci valné hromady společ-
nos   Poliklinika města Bystřice 
n.p. s.r.o. účetní závěrku společ-
nos   za rok 2020, rozhodnu   spo-
lečníka ve funkci valné hromady, 
hospodářský výsledek ztrátu ve 
výši 142.102,25 Kč,

25. prominu   nájemného J. D. ve výši 
50 % po dobu 5 měsíců, prominu-
  se projeví ve fakturaci za příš   

období,
26. schvaluje Darovací smlouvu mezi 

městem a Úsměváčci r. z. na „sadu 
5 zvonkoher Shan   v krabičce“,

27. provedení rozpočtového opat-
ření pro projekt MAP II ve výši 
200.000 Kč,

28. schvaluje pronájem bytu č. 100 
v DPS paní M. S.,

29. provedení rozpočtového opat-
ření pro projekt MAP III ve výši 
150.000 Kč,

30. umístění Z boxu na parcele 1089/1 
za nájemné 500 Kč/m2/měsíc,

31. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se 
společnos   SPH stavby s.r.o., IČO 
26230470 Průmyslová 1414, 593 
01 Bystřice nad Pernštejnem na 
realizaci díla „Úprava ulice Rudolfa 
Vaška Bystřice nad Pernštejnem“, 
jehož předmětem jsou vícenákla-
dy ve výši 73.810 Kč včetně DPH,

32. znění Dodatku č. 10 ke Smlouvě o 
zabezpečení veřejného pořádku 
ze dne 30.06.2008,

33. funkci valné hromady TS města 
a. s. nákup elektromobilu Goupil 
G4 za vysoutěženou cenu ve výši 
1.019.000 Kč bez DPH pro TS měs-
ta a. s.

Rada města bere na vědomí:
34. výpověď z nájmu nebytových pro-

stor od společnos   SÚRAO k  5. 8. 
2021

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

-red-

Schůze rady 8. června 2021
Rada města schválila:
1. následující pravidla pro převod 

nájemní smlouvy na byt na jiného 
nájemníka v případě provedené 
rekonstrukce bytového jádra: 
úprava v bytě musí být povolena 
ze strany OBH na základě dohody 
o provedení úprav v bytě, úpravy, 
které budeme posuzovat: pouze 
vybudování nového bytového já-
dra, obložení obkladem a položení 
dlažby, rekonstrukce elektrických 
rozvodů v rekonstruované čás-
  bytu, úprava musí být fyzicky 

provedena, bude kontrolováno 
při podání žádos   o převod bytu, 
povolení nesmí být starší jak 15 
let, nový nájemník složí na účet 
před předáním bytu předplacené 
nájemné ve výši 100.000 Kč na 
byt 1+1, 200.000 Kč na byt 2+1, 

300.000 Kč na byt 3+1,
2. provedení rozpočtového opatření 

na akci Údržba dětských hřišť a 
pískovišť v místní čás   Domanínek 
ve výši cca 100.000 Kč,

3. uzavření partnerské smlouvy mezi 
Krajem Vysočina a Základní školou 
Bystřice n. P., Nádražní 615 v rámci 
projektu „Implementace Krajské-
ho akčního plánu Kraje Vysočina 
II - Učíme se ze života pro život 2“,

4. použi   provozních prostředků 
školy na spoluúčast v projektu 
poměrnou čás   na roky realizace 
projektu,

5. zřízení věcného břemene ve pro-
spěch EG.D, a.s. spočívající v ulo-
žení NN kabelového vedení, jeho 
údržby a oprav na čás   pozemku 
p.č. 1847/2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Věcné břemeno 
bude úplatné za jednorázovou 

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

6. zřízení budoucího věcného bře-
mene ve prospěch EG.D, a.s. 
spočívající v uložení NN kabelo-
vého vedení, jeho údržby a oprav 
na čás   pozemků p.č. 3058/20, 
3111/1 v k.ú. Bystřice nad Pern-
štejnem. Budoucí věcné břemeno 
bude úplatné za jednorázovou 
úplatu ve výši 1.560 Kč + DPH a VB 
bude na dobu neurčitou,

7. přidělení grantu na údržbu majet-
ku pro SK Bystřice nad Pernštej-
nem 49.000 Kč na údržbu hřiště 
a drobnou údržbu tribuny a tech-
niky, Český zahrádkářský svaz ZO 
II. 49.500 Kč na opravu čerpadla a 
rozvodů vody, Český zahrádkářský 
svaz ZO I. 49.000 Kč na opravu cest 
v zahrádkářské kolonii Pod Ho-
rou, TK Bystřice nad Pernštejnem 

45.000 Kč na údržbu kurtů a opra-
vu odrazové stěny, JUNÁK – Český 
skaut středisko Klen 49.500 Kč na 
údržbu tábořiště a opravu střechy 
na nové klubovně,

8. přidělení podpory na vybudování 
ČOV p. V. Ch. č.p. 43 ve výši 25.000 
Kč a manželům D. č.p. 46 ve výši 
25.000 Kč,

9. přidělení podpory na vybudování 
ČOV pro RD manželů Ch. č.p. 39 ve 
výši 40.000 Kč,

10. ve funkci valné hromady Zprávu o 
hospodaření společnos   Bystřická 
tepelná s.r.o. za rok 2020 a dále 
schvaluje Rozhodnu   společníka 
ve funkci valné hromady. Rada 
města schvaluje rozdělení zisku: 
zisk společnos   po zdanění za rok 
2020 činí 787.594,35 Kč, sociální 
fond 144.833,92 Kč, fond repre-
zentace 10.000 Kč, nerozdělený 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16. 6. 2021
Zastupitelstvo města schválilo:
1. prodej dle GP dílu „a“ z p.č. 

3052/100 o výměře 5 m2, dílu „b“ 
z p.č. 3052/100 o výměře 5 m2, 
dílu „c“ z p.č. 3052/100 o výměře 
20 m2 a dílu „d“ z p.č. 3052/100 o 
výměře 11 m2 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem společnosti  Stavoflos 
SPV s.r.o. Cena 500 Kč/m2 + DPH,

2.  prodej dle GP p.č. 274/8 o výměře 
37 m2 v k.ú. Bratrušín p. J. M. Cena 
150 Kč/m2 + DPH,

3.  prodej dle GP p.č. 3105/13 o vý-
měře 20 m2, p.č. 3109/5 o výměře 
1 m2, p.č. 3127/103 o výměře 2 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. 
T. A. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

4. prodej pozemků dle GP p.č. 
2958/15 o výměře 11 669 m2 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 
společnos   db Betonové jímky s. 
r. o. Cena 20 Kč/m2,

5. koupi pozemku dle GP p.č. 

2254/14 o výměře 2 377 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od 
Agrie Drásov spol s.r.o. Cena 20 
Kč/m2,

6. bezúplatný převod 22/80 p.č. 
675/3  ostatní plocha o výměře 
219 m2 v k.ú. Rovné od ČR Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města 
Bystřice nad Pernštejnem s ome-
zujícími podmínkami. Převáděný 
podíl na pozemku nelze po dobu 
10 let prodat, pronajmout ani 
propachtovat. Dále jej město ne-
smí využívat ke komerčním či ji-
ným výdělečným účelům. Město 
po dobu 10 let tento podíl neza-
 ží zástavou ve prospěch tře  ch 

osob,
7. koupi pozemků p.č. 79 o výměře 

6 808 m2 v k.ú. Písečné a p.č. 142 
o výměře 5 895 m2, p.č. 143 o vý-
měře 252 m2, p.č. 137/6 o výměře 

443 m2 a p.č. 137/10 o výměře 
532 m2 v k.ú. Vítochov  od Lesní-
ho společenství obcí s.r.o. Cena 
67.435 Kč,

8. podobu loga Města Bystřice n. P. 
a ukládá vedení města dále zpra-
covat manuál pro použi   loga,

9.  Smlouvu o obhospodařování 
por  olia s bankou J&T BAN-
KA, a.s. se sídlem Sokolovská 
700/113a, 186 00 Praha 8, IČ: 
47115378 a současně zmocňuje 
pana starostu Ing. Karla Pačisku 
k veškerým právním úkonům 
a jiným činnostem, ke kterým 
dochází v souvislos   s plněním 
předmětu Smlouvy o obhospo-
dařování por  olia,

10. uzavření kupní smlouvy se společ-
ností Alzheimer Home Group s.r.o.,

11. uzavření smlouvy o převodu 
100% obchodního podílu společ-
nos   EDEN CENTRE, s.r.o. s pa-

nem Davidem Hájkem,
12. uzavření Smlouvy o nájmu a 

pachtu souboru nemovitých věcí 
se společnos   EDEN CENTRE, 
s.r.o. (s již převedeným obchod-
ním podílem na nového nabyva-
tele Davida Hájka),

13. závěrečný účet města Bystřice 
nad Pernštejnem za rok 2020 
včetně Zprávy auditora o výsled-
ku přezkoumání hospodaření 
města, dále včetně výsledků 
hospodaření příspěvkových or-
ganizací a výsledku hospodaření 
založených právnických osob,

14. účetní závěrku města Bystřice 
nad Pernštejnem za rok 2020 ke 
dni 31. 12. 2020.

Zápis ze zastupitelstva naleznete na 
webových stránkách města: 
www.bystricenp.cz/usneseni-zastu-
pitelstva

-red-

zisk 632.760,43 Kč,
11. vyhlášení záměru na pacht po-

zemků v k.ú. Karasín 8/22 p.č. 
461/10 o výměře 18 976 m2,p.č. 
462 o výměře 6 309 m2, p.č. 461/9 
o výměře 12 343 m2, p.č. 461/2 
o výměře 6 120 m2, p.č. 449/2 o 
výměře 1 554 m2 a p.č. 451 o vý-
měře 176 m2 pro LSO s.r.o. Roční 
pachtovné 1.500 Kč/ha, vyhlášení 
záměru na pronájem pozemků – 
ostatní plochy v k.ú. Karasín p.č. 
487/1 o výměře 9247 m2, p.č. 486 
o výměře 2 323 m2, p.č. 485/3 o 
výměře 300 m2, p.č. 485/1 o vý-
měře 2 838 m2 a p.č. 487/2 o vý-
měře 347 m2 pro LSO s.r.o. Roční 
nájemné 1.000 Kč/m2, vyhlášení 
záměru na pacht pozemků v k.ú. 
Lesoňovice p.č. 204/5 o výměře 
5 606 m2, p.č. 201/1 o výměře 
13 545 m2, p.č. 201/9 o výměře 
6 169 m2, p.č. 210/3 o výměře 482 
m2 a p.č. 210/2 o výměře 3 376 
m2 pro LSO s.r.o. Roční pachtovné 
1.500 Kč/ha,

12. fi nancování akce Vodovod Leso-
ňovice částkou 48.400 Kč, akce 
Lesní stezka v kopci Hora částkou 
140.000 Kč, akce Kamery v Parku 
miniatur částkou 198.000 Kč a 
akce Výsadby v Lesoňovicích část-
kou 20.000 Kč,

13. z  tulu valné hromady společnos-
  Bystřická tepelná s.r.o. uzavření 

smlouvy o dílo se  společnos   
KOVO Antokor s.r.o. na opravu 
„Generální oprava akumulační 
nádrže“ za částku 1.990.000 Kč + 
DPH,

14. zveřejnění záměru na pronájem 
p.č. 822/18 o výměře 2 966 m2 a 
p.č. 807 o výměře 3 515 m2 v k.ú. 
Ždánice a část p.č. 110/1 část p.č. 
116/4 o výměře 1 600 m2 v k.ú. 
Karasín Lesnímu společenství obcí 
s.r.o. Roční nájemné 5.000 Kč/ha 
na dobu určitou pět let,

15. udělit  tul Nositel tradic Bystřicka 
pro rok 2021 Smyčcovému or-
chestru N. Kyjovského,

16. změnu Směrnice č. 5/2021 o ná-
jemném a o dalších podmínkách, 
za kterých lze užívat pozemky ve 
vlastnictví města,

17. podpis dodatku smlouvy o dílo na 
stavební zakázku Rekonstrukce 
bytů č. 35, 36, 58, 59, 81, 82, 104, 
105 v DPS, Hornická čp. 643, Bys-
třice n. P., a to s fi rmou TS města 
a.s. se sídlem K Ochozi 666, 593 
01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 
25303660 s cenou 186.568 Kč vč. 
DPH a provedení rozpočtového 
opatření ve výši 41.470 Kč,

18. podpis dodatku smlouvy o dílo 

s fi rmou Jan Holý se sídlem Bočko-
va 260, 593 01 Bystřice nad Pern-
štejnem, IČ 75879361 s cenou 
109.853 Kč bez DPH,

19. prodloužení termínu dokončení 
stavby do 15. 7. 2021 a podpis do-
datku smlouvy o dílo č. 1 s fi rmou 
STAVOFLOS s.r.o. se sídlem Na 
Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem IČ: 28339410,

20. zřízení věcného břemene ve pro-
spěch EG.D,a.s. spočívající v ulo-
žení NN kabelového vedení, jeho 
údržby a oprav na čás   pozemku 
p.č. 258/1 v k.ú. Kozlov u Lesoňo-
vic. Věcné břemeno bude úplatné 
za jednorázovou úplatu ve výši 
1.000 Kč + DPH a VB bude na dobu 
neurčitou,

21. podpis dodatku smlouvy o dílo č. 2 
s fi rmou SPH stavby s.r.o. se sídlem 
Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem, IČ: 26230470 
s cenou 645.282.45 Kč s DPH a 
provedení rozpočtového opatření 
ve výši 550.000 Kč vč. DPH,

22. zřízení budoucího věcného bře-
mene ve prospěch EG.D, a.s. spo-
čívající v uložení NN kabelového 
vedení, jeho údržby a oprav na 
čás   pozemku p.č. 1638/1 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem. Budou-
cí věcné břemeno bude úplatné za 

jednorázovou úplatu ve výši 2.000 
Kč + DPH a VB bude na dobu ne-
určitou,

23. podpis smlouvy o dílo s fi rmou 
Petr Šustr se sídlem Mendlova 
1536, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ 74202658 s cenou 
1.442.791,90 Kč s DPH na akci 
Oprava fasády na bývalé škole 
v místní čás   Karasín a provede-
ní rozpočtového opatření ve výši 
193.000 Kč vč. DPH.

Rada města neschvaluje:
24. zpevnění plochy před balíkoma-

tem na čás   parcely 156/4 a na-
vrhuje prostor pro umístění smart 
boxu u polikliniky,

25. zapsání sídla spolku „HC ORLI Bys-
třice n. P., z.s., IČ: 10846514, ve-
deném Krajským soudem v Brně 
pod sp. zn. L 27649/RD4/KSBR, Fj 
60068/2021/KSBR“ v prostorách 
budovy č.p. 1489.

Rada města bere na vědomí: 
26. žádost k projednání p. R. P. Rada 

města nebude v této věci přijímat 
rozhodnu  . Pověřuje vedení měs-
ta k odpovědi. Předmětná věc je 
v kompetenci spolku. 

Zápis z rady naleznete na: www.bys-
tricenp.cz/rada.

-red-

OPRAVENÁ CESTA „HYBEŠKA“Polní cesta k Domanínskému rybníku 
pomístním názvem označovaná jako 
„Hybeška“ vede z hráze Domanín-
ského rybníka a končí na silnici mezi 
Domanínem s Bohuňovem. Jedná se 
o historickou obecní cestu, která byla 
v minulých dese  le  ch využívána 
zejména zemědělskými a lesnickými 
podniky pro obsluhu přilehlých pol-
nos   a lesů. Těžká technika těchto 
podniků cestu značně poškodila, což 
výrazně omezovalo její použi   pro 
turis  cké účely, přitom tato cesta 
velmi elegantně uzavírá cyklis  cký 
a pěší okruh Bystřice – Domanínský 
rybník – rekreační středisko Boro-
vinka – Domanín – Bystřice. Proto 
město jako majitel komunikace delší 

dobu usilovalo o zpevnění povrchu 
cesty v celé délce a zejména o získání 
dotace na takovou stavbu. Díky spo-
lupráci s Místní akční skupinou Zubří 
země se to v loňském a letošním roce 
podařilo. 

Město získalo příslib dotace ve 
výši 3,2 milionu Kč z Programu roz-
voje venkova. Celkové výdaje stavby 
budou činit něco málo přes 3,5 mili-
onu Kč a za ně bude postavena as-
faltová komunikace v celkové délce 
asi 1,7 km a šířce 3,5 metru včetně 
krajnic. Budou provedena i všech-
na nezbytná opatření k odvodnění 
cesty tak, aby její životnost byla i při 

využívání těžkou zemědělskou a les-
nickou technikou co nejdelší. V sou-
časnos   je stavba ve fi nální fázi, kdy 

se provádějí právě zmiňované od-
vodňovací  prvky, a v průběhu čer-
vence už by měla být otevřená pro 
všechny kategorie uživatelů.

-red-
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ROZHOVOR, KULTURA

JAK TO BYLO S UFO NAD VÍTOCHOVEM DOOPRAVDY
rozhovor s Petrou Mitášovou

V minulém čísle Bystřicka mnohé 
z Vás zaujal článek o kruhách v obilí 
u kostela ve Vítochově. Toto místo 
je bezesporu magické a přitahuje 
spoustu záhadologů, kteří se tu snaží 
objevit cokoliv, co by bylo v rozporu 
s normálem. Ale že by sem v roce 
2000 zavítalo také UFO? No pravda 
je taková, že UFO to tenkrát nebylo, 
kruhy v obílí byly výtvorem party 
kamarádů, kteří si chtěli zkrá  t vol-
né chvíle o letních prázdninách. Při 
psaní článku jsem čerpal informace 
z dobového  sku a některá fakta ne-
byla až zase tolik pravdivá. Jak to ale 
bylo celé doopravdy, prozradila jed-
na z trojice autorů Petra Mitášová. 
Zahrát si ve Vítochově na UFO je 
opravdu zajímavé, jak se zrodil ta-
kový nápad? 

S nápadem přišel kamarád Jirka. 
Prvotní bylo zviditelnit Vítochov i ji-
nak než jen významnou pou  .
Kolik lidí se na celém vytváření 

kruhů podílelo a 
bylo těžké sehnat 
pomocníky? 

Nebylo nás šest a 
rozhodně jsme ne-
byli dě  . (jak uvádí 
tehdejší  sk, pozn. 
autora) Byli jsme tři 
a všichni jsme byli 
plnole  . S nápa-
dem přišel kamarád 
Jirka, a když mě a 
druhého kamaráda 
Jirku Straku oslovil, 

přišlo nám to jako skvělý nápad a 
hned jsme souhlasili s výpomocí. 
Jirka byl dokonale vybavený, sraz 
jsme měli v 21:30 h před kostelem, 
kde mě a druhému Jirkovi ukázal 
narýsovaný plánek. Což mě ten-
krát dost pobavilo. Kluci měli svou 
vlastní desku a provázek a já na akci 
zajis  la dětské lyže. A šlo se na věc. 
Kolik času zabralo dokončení celé-
ho díla? 

Myslím, že celá akce i s na-
studováním výkresu a rozdáním 
úkolů trvala cca 1,5 h. Obilí se 
uhladilo deskou a vyšlapalo lyže-
mi, samozřejmě pomocí prováz-
ku, aby byly kruhy, jak se patří.
V tu dobu se nedaleko konalo zrov-
na MS v motokrosu, bylo načasová-
ní záměr nebo čistě náhoda? 

Načasování bylo záměrné, ale ne-
bylo zamířeno přímo na MS. Prvotní 
bylo udělat kruhy na pouť, což se též 
dva dny před pou   událo. Lidé při 

mši „odbíhali“ kouknout na kruhy. 
Díky tomu se ke kruhům vyšlapala 
ces  čka a vše se pak vysvětlovalo 
tak, že parta „dě  “ kruhy udělala 
nedokonale, protože po nich zůstala 
cesta. Kruhy v obilí nahlásil člověk, 
který letěl rogalem nad Vítochovem 
- bylo to však o několik týdnů později 
a dílo už bylo pošlapáno zvědavci. 
Pak se vše začalo dostávat do médií, 
noviny, televize, rozhlas. Začali se 
sjíždět lidé z celé republiky a kruhy 
se začaly i vědecky zkoumat. To bylo 
hodně zajímavé pozorování.
Obrazce v té době vzbudily velký 
rozruch, čekali jste takové ohlasy? 

Já osobně jsem takový boom ne-
čekala. Ale byli jsme všichni tři velice 
překvapeni, jaké odezvy to mělo. 
Třeba varianta, že jsme ukradli foš-
nu sousedovi, byla v  pná i historka 
o tom, že je uprostřed vypálený kruh 
od motoru UFO. Bylo zajímavé i to, 
že kruhy jsou léčivé a lidi se přijeli vy-
léčit z nemocí. No v každém případě, 
když u našeho domu stál pán s virgu-
lí v ruce a mé babičce na schodech 
říkal, že jsou tam hodně silné síly, 
že se s takovou silou ještě nesetkal, 
tak už mi to přišlo hodně přitažené 
za vlasy. Ostatně to se ví už stale  , 
že je tam silná energie, proto tam 
asi stavěli kostel, že. Na vlastní kůži 
jsem se přesvědčila o tom, že lidi věří 
kdejaké vymyšlenos  . 
Jaká reakce vás nejvíc zaujala? 

No, zaujaly mě všechny reakce. 
Nebylo moc příjemné stát na au-

tobusové zastávce a poslouchat 
halekání dě  : „Tos byla ty! A jaký to 
bylo?…“ Jednu chvíli mě rodiče řek-
li, že už je to i v rozhlase a v televizi 
a aby z toho nebyl průšvih. Pár dní 
jsem měla i vážnou obavu, aby se to 
nedozvěděli na škole, kde jsem stu-
dovala a neměla z toho nepříjem-
nost. Tenkrát to bylo hodně velké 
téma...
Co bylo pak, když vyšlo najevo, že je 
to Vaším dílem? 

Nebylo vůbec nic. Náhradu obilí 
po nás ofi ciálně nikdo nechtěl a vše 
se do podzimu uklidnilo. Myslím, 
že ani teď po 21 letech spousta lidí 
neví, že jsme to byli my tři. Jen se 
tenkrát domnívali, dost jsme mlžili.
Děkuji za Váš čas, a nedá mi to a 
musím se zeptat, neplánujete po-
kračování? 

Pokračování bylo v diskuzi už mi-
nulý rok, ale přeci jen už jsme starší 
lidi s rozumem… Ale dorůstají naše 
dě   a třeba překvapí a ukáží podě-
děné vlohy od rodičů. 

Děkuji za zájem a za to, že jsem 
mohla říci, jak to tenkrát bylo. Dou-
fám, že mým kamarádům se můj 
vjem z naší akce bude líbit, protože 
jsme se z časových důvodů nemohli 
setkat a odpovědi dát společně do-
hromady. 

Ráda na to vzpomínám a jsem ráda 
za to, že jsme měli dobrodružné po-
vahy a takovouto akci udělali. 

Krásné léto a hlídejte obilí!
-mm-

Bystřici navš  vil Tomáš Garrique Masaryk - fotoreportáž        Koruna Vysočiny letos 
vsadí na nové produkty 

v cestovním ruchu 

V sobotu 19. června  jsme si společně připomněli cestu prvního Československého prezidenta Tomáše Garrique 
Masaryka po Horácku. Masaryk s doprovodem uskutečnil tuto akci v roce  1928.                                                   -mm-

Na základě zkušenos  , které jsme 
získali v minulém roce, se Koruna 
Vysočiny snažila připravit novou 
nabídku pro turisty, která bude 
refl ektovat jejich nové potřeby. 
Mezi novinky, které představíme 
nejen turistům patří: Gastrokarta 
Koruny Vysočiny, Zpívající studán-
ky Koruny Vysočiny, San  niho šif-
ra, Na den broučkem aneb poznej 
kraj Jana Karafi áta, Oživlé umění 
a Svatby v Koruně. Každá z těchto 
ak  vit má představit výjimečnost 
našeho regionu. Originalitu těchto 
produktů potvrdil i kraj Vysočina, 
který v soutěži ProŽIJTE DOVOLE-
NOU NA VYSOČINĚ, ocenil 5 z nich. 
O to víc nás to těší, 
že jsme uspěli 
v konkurenci 53 
nových produktů. 
Díky ocenění jsme 
získali i fi nanční 
podporu, která 
nám pomůže 
naše ak  vity fi -
nancovat. 

-ok-
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Roubený mlýn v Trhonicích
Dnešní pozvánka Vás zavede do 
nedaleké obce Trhonice, kde zdo-
bí údolí potoka ojedinělý roubený 
mlýn z konce 18. stole  . Velmi za-
jímavý mlýn z hlediska historického 
a architektonického vývoje, stále 
disponující mimořádným architek-
tonickým výrazem a s dochovaným 
strojním zařízením. Zcela unikát-
ní je zde mechanická olejna, ale 
pozornost si zaslouží i pohon pily, 
stabilní motor a hranolový vysé-
vač s moučnými truhlami. Původní 
roubené konstrukce jsou z doby 
baroka. Svému účelu sloužil od 16. 

stole   a naposledy se v něm mlelo 
v roce 1941. Díky pilným majitelům 
je dnes krásně zrekonstruovaný. Po 
předchozí domluvě Vám mlýn uká-
žou v plné parádě a vysvětlí jeho 
fungování. Doporučujeme spojit 
výlet s návštěvou nedaleké obce 
Jimramov a nasát tak jedinečnou 
atmosféru Jimramovska. Pokud se 
budete ch  t občerstvit, rozhodně 
stojí za návštěvu kavárna Kovářova 
kobyla v Jimramově. Více  pů na 
výlet najdete na turis  ckém portá-
lu www.korunavysociny.cz.

Koruna Vysočiny

Pohádkový les Domanín
Již dvanáctý ročník tradiční akce v Do-
maníně - Pohádkový les - se usku-
tečnil v neděli 13. 6. 2021. Přes 40 
dobrovolných nadšenců z Domanína 
přivítalo na svých pohádkových sta-
noviš  ch rekordní počet dě   – 585 a 
k tomu jejich doprovod. Zářivý úsměv 
a spokojenost dě   jim byl odměnou 
za celodenní výkon a spoustu hodin 
při přípravě dekorací a pohádkových 
úkolů pro dě  . Všem moc děkujeme. 
Na pohádkové cestě lesem se mohly 
dě   potkat s Bobem a Bobkem a za-
cvičit si s nimi (došlo i na ta  nky, kteří 
dostali za úkol dělat kliky), zatančily 

si s Mimoni, mohly proskočit televizí 
a s Jůheláky si zaházet míčkem, po-
mohly Machovi a Šebestové s bacily 
a spoustu dalších úkolů. Všechny 
dě   si zaslouženě odnesly sladkou 
odměnu. Za fi nanční podporu děku-
jeme městu Bystřice nad Pernštej-
nem, kterou jsme využili mimo jiné 
na doprovodný program pro dě  . 
Tentokrát jsme pro zkrácení času při 
čekání dě   na vstup do lesa pozvali 
sokolníka s dravými ptáky. Dě   také 
dostávaly upomínkový předmět 
s logem Pohádkového lesa. Všich-
ni se těšíme na setkání zase za rok. 
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S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval už XV. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Korunou Vysočiny. V letošním roce se pod  tulem soutěže stala 
tajemná zákou   hradů a zřícenin. Putování má deset zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek. Ke každé bude uvedena minimálně jedna 
pověst nebo příběh, která se v místě odehrála. Vydejte se s Vodomilem čarokrásnou zemí!

ZŘÍCENINA HRADU MITROV

Hrad Mitrov byl vybudován v průbě-
hu 80. let 13. stol. Demetery z Bukové, 
kteří po sobě své nové opevněné sídlo 
nazvali Dimitrov (zkráceně též Mit-
rov). V r. 1358 se na Mitrově uvádí jistý 
Bohuslav, který již v r. 1365 postupuje 
mitrovské zboží markrabě   Janovi. V 
pozdějších dobách se o hrad Mitrov 
vlekly spory mezi pány z Ronova a 
Pernštejny. Rod Pernštejnů však hrad 
i přes vleklé spory neopus  l a držel 
ho až do r. 1589. Hrad však pro Pern-

štejny neměl sídelní význam, 
chátral a r. 1588 se uvádí jako 
pustý. Zřícenina leží jižně od 
obce Strážek na turis  cké 
trase vedoucí podél řeky 
Bobrůvky. Hrad se zacho-
val pouze torzálně, jsou zde 
zbytky hradeb a hlubokých 
příkopů, rozvaliny hradního 
paláce se zbytky klenutého 
schodiště do suterénů a hra-
nolové hradební věže.

Pověst: Souboj o nevěstu

Před čtyřmi sty lety žil v bukovském 
dvoře zeman Oulehla a s ním jeho pře-
krásná dcera. Nápadníci se z širokého 
okolí jenom rojili, ale dívka přála jedi-
nému z nich, panu Petru Čížovskému 
z Čížova a Mitrova. Petr se zamlouval 
i starému zemanovi a také obyvatelé 
Bukova ho měli rádi. Byl nejen hezký a 
milý, ale i ohleduplný k prostému lidu.

O dívku však usiloval i zpupný ry  ř, 
majitel hradu Lísku. Ten byl hrubý a su-
rový a lidem páchal samá příkoří. Ou-
lehlovi kdysi půjčil větší obnos peněz 
a když je zeman nemohl spla  t, žádal 
o ruku jeho krásné dcery.

„Sama si musí vybrat,“ vymlouval 
se Oulehla, ale ry  ř se nedal odbýt 
a nakonec vymámil slib, že oba ná-
padníci podstoupí o dívku souboj.

Sám také hned stanovil pravidla, 
a protože spoléhal na svého rychlého 
koně, určil, že dívku získá ten, kdo dříve 
dojede z určeného místa k rybníku na 
návsi. Petr měl vyjet od kamene u Hor-
ních Rozsíček a ry  ř zase od hospody 
zvané Bukovská. Vzdálenost k rybníku 
byla z obou míst stejná.

Ry  ř zuřivě poháněl svého koně, ale 
Petrův vraník doslova letěl, jako blesk 
se blížil k Bukovu a byl u rybníka prv-
ní. Petr seskočil a spěchal plný rados   
svou milou obejmout. Vtom se přiří  l 
ry  ř, zklamaně pohlédl na svého soka 

a sáhl po meči. Petr se musel bránit a 
mezi oběma se rozpoutal krutý a krva-
vý zápas. Ry  ř byl silnější a jako beze 
smyslů tloukl do Petra, ale ani ten 
soupeře nešetřil. Oba už silně krváce-
li, když náhle Petrovi vypadl meč a po 
další ráně padl mrtev k zemi. Dívka se 
s pláčem vrhla na jeho bezvládné tělo 
a omdlela.

Zraněný ry  ř se vlekl z místa sou-
boje, ale daleko neutekl. Pobouřené 
bukovské ženy přestaly křísit dívku, po-
padly sekery a motyky a na Vejpustku 
zlosyna utloukly.

Obě mrtvoly byly pochovány v kryp-
tě bukovského kostela a na místě sou-
boje byl postaven mramorový kámen 
s vytesaným vzpínajícím se koněm a 
křížem. Kromě něj tu stály ještě další 
dva kameny, z nichž byl pak jeden pře-
místěn ke vchodu do kostela a druhý 
k obecní studni. 

(Hynek Jurman: 
Pověs   ze Zubří země)

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

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V BYSTŘICI A OKOLÍ 2021
Datum Čas Akce  Místo

23.05. - 08.08. Výstava fotografi í: (Ne)všední krásy Vysočiny kavárna Franqueza

01.06. - 31.10. Putování s Vodomilem Bystřicko

26.06. - 22.10. Výstava: Fantas  cké záhady Arnošta Vašíčka Půdní galerie

25.06. - 10.07. Letní kino Dolní Rožínka zámecký park Dolní Rožínka

01.07. - 30.09. Zrcadlení 2021: X. ročník fotograf. fes  valu Bystřicko

10.07. 09:00 Slavnostní otevření nové skluzavky Koupaliště BnP

10.07. 10:00 Den koní Šikland

13.07. 20:00 Koncert: Vzpomínka na Ellu; Srnčí a kočičí Kostel sv. Václava v Dolním Čepí

14.07. 20:00 Koncert: Kouzlo a capelly vo. 2; Shot-C band Kostel sv. Václava v Dolním Čepí

15.07. 20:00 Operní večer Kostel sv. Václava v Dolním Čepí

16.07. 20:00 Závěrečný koncert fes  valu komorní hudby Kostel sv. Václava v Dolním Čepí

17.07. 09:00 Nohejbalový turnaj trojic Býšovec

17.07. 17:00 Woodyfest vol. 4 Nad Věs  nkem u přehrady Vír

18.07. - 25.07. Taneční týden Šikland

22.07. - 25.07. 10:00 XVII. Fes  val historického šermu, hudby a tance zřícenina hradu Zubštejn

23.07. - 25.07 Jakubská pouť a jarmark Dalečín

24.07. 19:00 Sólový koncert: Iva Bi  ová Památník holokaustu v Hodoníně

24.07. 08:30 Streetball Asfaltové hřiště na fotbal. stadionu

24.07. - 25.07. Americký víkend Šikland

25.07. 14:00 Blažkovské závody přes rybník Blažkov

31.07. Léto s Igráčkem Centrum Eden

31.07. 10:00 Velká ohňová show Šikland

31.07. 12:00 3. etapa cyklis  ckého etapového závodu mužů Bystřicko

01.08. 10:00 4. etapa cyklis  ckého etapového závodu mužů Bystřicko
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Víte, že...Víte, že...Víte, že...
Víte že…? Bystřice zažila loupež jak 
z fi lmového plátna.

Venku je ještě tma a hodiny na 
kostele ukazují tře   hodinu ráno, za-
číná pondělí 22. října roku 2007 a celá 
Bystřici ještě spí. Najednou je slyšet 
zvuk motoru a kroky před obchodem 
s cyklis  ckými a rybářskými potřeba-
mi Davida Krondráfa. Tak tady se roz-
hodně nikdo nechystá na brzký nákup 
rybářského prutu. Ticho protne zvuk 
tříštění skla a skřípání kovu. Bankomat 
společnos   GE Money Bank se po-
valuje na náměs   a Bystřice se právě 
stala součás   krádeže stole  . 

Tohle není popis fi lmové loupeže, 
ale skutečné krádeže bankomatu. 
V půl páté ráno už kriminalisté bu-
dili syna majitele Davida Krondrá-
fa, který později popsal novinářům 
stav obchodu. Železné dveře nechali 
zloději vyvalené na chodníku a celý 

NEJ... BYSTŘICKA
Největší populační přírůstek za dekádu 

aneb Bystřice roste
Uranová horečka. 
Lépe by populační vývoj Bystřice 
nešel popsat. Právě těžba uranové 
rudy má na svědomí to, že se naše 
město stalo ukázkovým příkladem 
většiny demografi ckých pochodů, ať 
už těch pozi  vních, tak i nega  vních.
Pro nikoho nebude velkým překva-
pením, že námi hledaná dekáda pro-
bíhala ihned po zahájení těžby uranu 
ke konci 50. let. Díky tomu se právě 
šedesátky staly zlaté i na Bystřicku, a 
to velmi příznačně.

Za pouhých deset let se počet 
obyvatel samotné Bystřice téměř 
zdvojnásobil, z 3 365 obyvatel v roce 
1961 na 6 114 v roce 1970, což před-
stavuje neuvěřitelný nárůst obyva-
telstva o 81 %. Takový vývoj nemá 
ve městech celého Kraje Vysočina 
obdoby, Bystřici konkuruje pouze 
Žďár nad Sázavou, který sdílí podob-
ný osud jako naše město. Ovšem 
místo dolů se jedná o závod ŽĎAS, 
a s ním spojenou výstavbu sídliště 
Stalingrad.

Tento divoký rozvoj probíhal i na-
dále během 70. let, kdy si každý rok 
připsala Bystřice v průměru přes 220 
nových obyvatel. Uranové doly však 
touto dobou dosáhly svého historic-
kého maxima, a tak i bystřická popu-
lace. K vrcholu dospěla Bystřice na 
začátku roku 1983, kdy spolu s při-
lehlými obcemi měla 10 549 oby-

vatel. Samotná Bystřice se přiblížila 
hranici 8,5  síc obyvatel.

Od té doby probíhá bohužel ne-
vyhnutelný proces – vylidňování. 
To začalo stagnací už po zmíněném 
vrcholném roce 1983, přesto stá-
le poměrně vysoká porodnost na 
konci 80. let vyvažovala čím dál větší 
migraci z Bystřice.  Populace zůsta-
la stabilní dokonce i po sametové 
revoluci, avšak po přelomu stole   
začal počet obyvatel ubývat dos   
razantně. Tento proces bude v blíz-
ké budoucnos   pokračovat nadále, 
podobně jako ve všech bývalých 
průmyslových centrech, ale postup-
ně dojde ke stabilizaci populace na 
reálné poměry Bystřice. S klidným 
srdcem mohu říci, že tento ustálený 
konečný počet obyvatel bude o dost 
větší než v předuranové Bystřici.

Dle mého názoru byla těžba ura-
nu pro Bystřici z dlouhodobého 
hlediska silně pozi  vním faktorem, 
ať už se jedná o rozvoj s ním spoje-
ný nebo už jen proslavením našeho 
města po celé republice. 

Nedokážu si to  ž představit, jak 
by jinak české město, které ve třicá-
tých letech mělo 2  síce obyvatel, 
za půl stole   svoji populaci zčtyřná-
sobilo… 

Marek Dřínovský
student gymnázia

1. července 2011 byl nově otevřen 
městský úřad v Bystřici n. P. na ulici 
Příční, dříve bývalá budova země-
dělského učiliště. Do té doby úřad 
sídlil v šes   budovách po celém 
městě a občané často hledali, kde 
jednotlivé odbory sídlí. Rekonstruk-

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ Městský úřad

ce objektu na ulici Příční znamena-
la nejen tak potřebnou možnost 
bezbariérového přístupu, ale také 
zvýšení komfortu pro návštěvníky, 
kteří mají všechny služby pod jed-
nou střechou.

-red-

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Fotografi e pro měsíc červenec je 
zde! Poznáte, co je na ní zachyce-
no? Správné odpovědi posílejte na 
info@bystricenp.cz pod názvem 
POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 7. 2021. 
Koncem měsíce vylosujeme opět 
jednoho šťastlivce, který obdrží věc-
nou cenu.

Výhercem z minulého čísla se 
stal Mar  n Novák, který byl vylo-
sován ze 7 správných odpovědí. 

Gratulujeme! Červnová soutěžní 
fotografi e byla pořízena v Depozit 
muzeu Tatra klubu pana Prosec-
kého. Od července můžete muze-
um navš  vit každý den od 10:00 
– 17:00 hod. Každý rok se expozice 
rozrůstá a zajímavých klenotů při-
bývá. Tak neváhejte!

Děkujeme všem, kteří se zúčast-
nili a budeme rádi, když s námi bu-
dete v soutěži pokračovat.  

-red- 

obchod byl v hrozném stavu. Všu-
de bylo spousta rozbitého skla a po 
bankomatu tam zůstal jen železný 
kus konstrukce, ve které byl uložený 
a cedule GE Money Bank. Podle kri-
minalisty Karla Marka, který případ 
tehdy vyšetřoval, přijeli zloději vět-
ším nákladním autem, za které ban-
komat přivázali a s jeho pomocí ho 
dostali z obchodu ven. Pro majitele 
vznikla škoda za více jak 60  síc korun 
a podle dostupných informací si teh-
dy zloději přišli na necelé dva miliony 
korun. 

-mm-

ZNOVU OTEVŘEN MOTOREST V ROVNÉM
Motorest opět v provozu - na Vaši návštěvu se těší tým Motorestu 66

 MADECO
Prodejnu Madeco najdete v horní polovině náměs   na adrese: 
Masarykovo náměs    11.
Originální dárky pro manžela, něco ženě pro radost, babičce 
na památku nebo dětem na hraní ...

CO NOVÉHO V BYSTŘICI

Otevírací doba:
Po: ZAVŘENO
Út: 11:00 - 21:00
St: 11:00 - 21:00

Čt: 11:00 - 21:00
Pá: 11:00 - 22:00
So: 11:00 - 22:00
Ne: 11:00 - 21:00

V našem městě se v letošním roce otevřelo několik nových provozoven. 
Proto jsme se rozhodli vás o nich postupně informovat.

- gravírování fotografi í
- popis dárků věnováním
- zakázková výroba laserem
- nevšední dobroty

- dřevěné hry, hračky, mapy  
- kovářské výrobky
- expresní výroba razítek
- HUHU chilli, KetoMix

www.madeco.cz   info@madeco.cz, tel: 737 889 205
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BYSTŘICKÉ ZVONY
Jejich stručná tragická historie a nezbytné doplnění po téměř sto letech provizoria!

Ke každému kostelu patří věž. A na 
každou věž patří zvon. Historie bys-
třických zvonů je velmi pohnutá a 
obsahuje několik tragických mezní-
ků. I v městské kronice je věnována 
zvonům značná pozornost, a proto-
že zvony mají svoje jména, dají se 
jejich osudy docela dobře sledovat.

Z roku 1496 máme první docho-
vanou zprávu, že proběhla sbírka 
na zvony. Farář Petr tehdy přispěl 
částkou 1 kopy 26 krejcarů, z kos-
telních peněz šlo na zvony 14 kop 
4 grošů, všech peněz se shromáž-
dilo 60 kop 1 groš 1 denár. Farnost 
štěpánovská přispěla 1 kopou a 
žďárský farář vyprosil 2 kopy. Podle 
Jana Tenory byly obstarány zvony 
hned v dalším roce 1497. Pořízen byl 
zřejmě zvon Medián neboli Poled-
ník (950 kg). Jeden ze zvonů byl pak 
pořízen v roce 1547. Vážil 224 kg a 
nesl jméno Zborníček. Jeho jméno 
i rok pořízení vede k domněnce, že 
byl původně pořízen pro bratrský 
sbor (psaný tehdy ve tvaru zbor).
V roce 1660 měl farní kostel pět 
zvonů a dnešní hřbitovní (dříve 
evangelický) kostel Nejsvětější Tro-
jice jeden. V roce 1672 uvádí farář 
Vlásek v majetku kostela zvonů šest, 
tři velké a tři malé. V tomhle počtu 
už byl asi i Zborníček, přenesený na 
farní zvonici.

Největší ze zvonů nesl jméno 
Vavřín, tedy Vavřinec a dříve se též 
označoval jako Velký zvon. Jeho his-
torie sahá do dávných časů. Zmínka 
o něm je v listě pana Čejky z Olbra-
movic z 22. června 1614, kde jej 
nazývá „velkým zvonem“. A osud 
tohoto zvonu nás přivádí k prvnímu 
mezníku, jímž je rok 1686.

V tomto roce se Velký zvon roz-
trhl, jak připomíná Zourkova kro-
nika, ale ještě téhož léta byl zase 
ulit. Podrobnější zpráva o něm 
pochází ze spisku faráře Fran  ška 
Klinkáče Památka a zpráva o ob-
novení věží a vykonaných opravách 
při farním chrámu Páně sv. Vav-
řince v Bystřici nad Pernštejnem r. 
1873. Autor tu z předešlého pra-
mene opakuje, že „r. 1686 roztrhl 
se velký zvon a ještě téhož léta dne 
7. září na útraty a přispěním dobro-
dinců v Bystřici přelit jest“. Na kte-
rém místě se přeli   vykonalo, „na 
jisto se neví, ježto zprávy o tom se 
rozcházejí. Dle jedněch přelit byl na 
zahradě měšťana Višky, dle jiných 
na zahradě měšťana Rudy [dnešní 
spořitelna], než o tom se shodují, že 
příkladná musela bý   zbožnost bys-
třických matron, any tehdáž tolary 
a jiné stříbrné peníze a věci v klíně 
přinášely a do zvonoviny tavi   daly, 
aby zvučnějšího hlasu nabyla.“

Opravdu pěkná legenda, která 
snad obsahuje racionální jádro. Přeli   
měl provádět brněnský zvonař Pavel 
Streks, který sbor zvonů upravil do 
lepšího souzvuku. Snížil proto hmot-
nost Vavřína o pět centýřů (z 35 na 
30, tj. zhruba 1 680 kg, když centýř je 
asi 56 kg) a ulil nový zvon Petr a Pa-
vel těžký 8 centýřů (448 kg). Rozdíl tří 
centýřů byl pokryt veřejnou sbírkou 
kovů mezi farníky a mohl být zdrojem 
pověs   o vylepšování zvonoviny.

Rozsáhlý nápis na zvonu hlásal 
rok odli  , jméno zvonaře Strekse, 
jméno faráře Kvapila i to, že byl po-
řízen nákladem kostela a přispěním 
Jiřího Kamenského. Klinkáč přesně 
citoval i nápisy na zvonech Medián, 
Petr a Pavel i Zborníček („Veseliž se 
srdce mé, abys se bálo Boha 1547.“).

Jmenovitě tedy známe zvony 
Vavřín, Medián, Zborníček a Petr a 
Pavel. Další dva vážily každý 112 kg 
(2 centy) a nesly názvy podle účelu, 
k němuž se používaly. Umíráček vy-
provázel farníky na poslední cestě, 
Povětrníkem se zvonilo na rozehná-
ní mraků a odvrácení bouří.

Druhým a závažnějším mezníkem 
byl zhoubný požár v noci na 20. září 
1841, kdy s většinou 
města shořely i obě 
věže a všechny zvony 
byly zničeny.

Největší zvon Vavřín 
se propadl do první-
ho patra věže, prorazil 
klenbu a zůstal viset ko-
runou dolů. V koruně se 
vytavil tak veliký otvor, 
že jím mohl prolézt do-
spělý člověk. Ostatních 
pět výše jmenovaných 
zvonů spadlo až na zem 
a rozbilo se. Vavřín a 
všechny ostatní zvony 
byly přelity zvonařem 
Josefem Hilzerem 

v Jihlavě velmi rychle. Vavřín téměř 
okamžitě nákladem hraběte Viléma 
Mitrovského, Petr a Pavel i Umíráček 
nesou na svém těle také nápis s leto-
počtem 1841 a krásnou výzdobu. Zbý-
vající měly být odlity 20. května 1842, 
v Jihlavě byly i posvěceny a přivezeny 
do Bystřice. Ve dnech 23. a 24. května 
byly zavěšeny na opravené věže za ve-
liké účas   lidí, za přítomnos   hrabat 
Mistrovských a dalších vysoce posta-
vených hos  . Menším novým zvonům 
byla dána nová jména.

Na věži se tedy sešly v upraveném 
souzvuku tyto zvony: Vavřín (hmot-
nost zvýšena na 1 960 kg, ovšem 
podle protokolu z r. 1942 1 700 kg), 
Maria (845 kg), Luitgarda o váze 
721,5 libry (394 kg), Petr a Pavel 
(70 kg), Umíráček (zvaný též Vilém, 
32,5 kg) a Pozdvihovánek (zvaný též 
Vladimír, 17,5 kg), který sloužil při po-
zdvihování, stěžejním mešním úkonu 
vyzdvižení hos  e a kalicha knězem 
nad hlavu při proměňování na Tělo a 
Krev Krista. Některá literatura uvádí 
hmotnost zvonů nepatrně jinou…

(Hynek Jurman: 
Město na bystré vodě, 2019)

(pokračování příště)

Tři zvony z roku 1841 (Vavřín, Petr a Pavel a 
Umíráček), které přežily obě války  a vrá  ly se 
po roce 1945.

ORCHESTRION ZNAČKY KAREL ČECHStarožitné předměty mají pro větši-
nu z nás zvláštní kouzlo. Často před-
stavují hádanku, kterou leckdy nelze 
úplně rozluš  t. Zajímá nás, k čemu 
sloužily, odkud pocházejí, komu pat-
řily a jaká byla jejich původní podoba. 
I když jsou starožitné předměty neži-
vé, mají za sebou příběh, díky němuž 
mohou znovu ožít. A právě taková 
starožitnost se silným příběhem si 
před nedávnem opět našla cestu do 
bystřického městského muzea. 

Orchestrion značky Karel Čech 
patří rodinám Urbánkových a Ha-
láskových z Kněžic u Jihlavy. Třebaže 
nemají – a ani v minulos   neměly – 
žádné vazby na náš region, inspirovala 
je záchrana orchestrionu značky Dali-
bor z Věcova, vlastněného rodinami 
Dostálových a Gabrielových. Ten byl 
v roce 2013 převezen do bystřické-
ho městského muzea a kompletně 

zrenovován Radkem Janouškem z 
Liberce, který opravil hudební me-
chanismus orchestrionu a kmenovou 
restaurátorkou bystřického muzea 
Martinou Pulkrábkovou, jež si vzala 
na starost dřevěnou skříň. V průběhu 
náročných, ale velmi zajímavých prací, 
se podařilo rozkrýt příběh věcovského 
orchestrionu i osudy jeho vlastníků. 

Orchestrion značky Karel Čech byl v 
Kněžicích původně umístěn v zájezd-
ním hos  nci U Zlatého hroznu, který 
kdysi založil šlech  cký rod Collaltů. 
Prarodiče dnešních majitelů hos  nec 
zakoupili v roce 1911 i s orchestrio-
nem. Hrací stroj zněl při zábavách, 
plesech a svatbách až do nástupu 
gramofonu a rozhlasu, které začaly 
být v hos  nci provozovány od konce 
20. let. Přesto návštěvníci a oslavenci 

provoz orchestrionu nadále vyžadova-
li, a to až do roku 1953, kdy byl provoz 
hos  nce násilně ukončen. Ještě v 60. 
letech minulého stole   však měl kně-
žický orchestrion takový věhlas, že si 
písně přijela nahrát Československá 
televize z Prahy. Orchestrion byl poslé-
ze přemístěn do stodoly, kde jej v 90. 
letech během průtrže mračen poško-
dila blesková povodeň. V roce 2020 se 
majitelé rozhodli nechat svůj rodinný 
poklad zrestaurovat, a jelikož byli kdysi 
přítomni slavnostního zprovoznění vě-
covského orchestrionu, obrá  li se na 
bystřické městské muzeum.

Restaurování orchestrionu značky 
Karel Čech se v těchto dnech blíží ke 
konci. Jeho opětovné uvedení do pro-
vozu za přítomnos   majitelů a obou 
restaurátorů plánujeme do konce 

Římskokatolická farnost Bystřice n. P. (ŘKF) navrhuje doplnit zvonovou sou-
stavu ve farním kostele sv. Vavřince na původní počet zvonů v příš  m roce. 
Po zvážení svých fi nančních možnos   a dobrých zkušenos   s údržbou stá-
vajících zvonů (nejstarší zvon „Boží“ a Umíráček v roce 2012, Petr a Pavel 
v roce 2019) se rozhodla, že dodavatelem prací bude ZVONAŘSTVÍ Michal 
Votruba v Myslkovicích www.zvonarstvi-votruba.cz. Tento zvonař na zákla-
dě informací o původních zvonech z knihy Ing. Petra Dvořáčka „DŮM BOŽÍ“ 
navrhl 3 nové zvony takto: 1. o hmotnos   cca 420 kg, ladění b1, 2. o hmot-
nos   cca 315 kg, ladění c2 a 3. o hmotnos   cca 210 kg ladění d2.

Na zhotovení zvonů je možné přispět jakoukoliv částkou a o potvrzení 
(darovací smlouvu) za poskytnuté dary můžete požádat, 737 587 293 nebo 
bystrice@dieceze.cz. Č.ú.: 162 125 9319/0800, www.fabys.cz

OSUDY BYSTŘICKÝCH ZVONŮ 

léta. Přesné datum bude oznámeno v 
Bystřicku, na internetových stránkách 
muzea a na sociálních sí  ch. 

Mar  na Pulkrábková

Starobylé bystřické zvony, žel zničené během velkého požáru města v roce 1841, byly sice tehdy ihned obnoveny a ty zrekvírované během 1. světové 
války (1914-1918) opět nahradily nové již roku 1924, jenže zvony zničené během 2. světové války (1939-1945) nebyly doplněny dosud! Ano, vinen byl jistě 
minulý totalitní režim, ale poté již jenom naše lhostejnost a nezájem po roce 1989. Nyní je tak snad konečně šance situaci napravit -  čili účinně podpořit 
pořízení tří nových zvonů a nemuset se stydět ve srovnání s našimi obětavými předky.                                                                                                   Zdeněk Kubík
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
ARGENTINA 2021

Tradiční rybářské závody, které 
pořádá pobočný spolek Moravské-
ho rybářského svazu Bystřice nad 
Pernštejnem, se budou konat na 
rybníku Argen  na. Bude se soutěžit 
ve dvou kategoriích (dospělí a dě  ). 
Loví se na jeden prut na těžko (fee-
der povolen). Oceněn bude mimo 
jiné i rybář, který uloví první rybu a 
i nejlepší rybářka. Souběžně bude 
probíhat závod sponzorů. V katego-
rii dě   si odnese cenu každý závod-
ník a zároveň je pro ně připravena 
zdarma malá svačinka. Čeká nás 
opět bohatá tombola a občerstvení. 
Termín konání závodů je v sobotu 
28. srpna 2021. Prezentace bude 
od 6:00 do 7:00 hodin. Dě   chytají 
do 11:30 a dospělí do 13:00 hodin. 
Více informací naleznete ve vývěs-
kách rybářského spolku a na www.
momrs-bystricenp.cz.Těšíme se na 
všechny účastníky a i na diváky z řad 
veřejnos  .

Výbor PS MRS Bystřice n. P.

Stejný záběr náměs   potře  ...

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 4

V tomto pokračování seriálu 
dáme více prostoru samotné fo-
tografi i na úkor psaného textu. 
Jedná se to  ž o mimořádně dobře 
zachovaný záběr pravého dolního 
konce náměs  , a to ze stejného 
místa, jak byl zhotoven akvarel 
malého Fran  ška Sáblíka v roce 
1857 (I.) nebo foto před rokem 
1892, prokazující umístění sou-
soší sv. Cyrila a Metoděje před 
kostelem (II). Toto stanoviště má 
zřejmě pro autory zcela neznámé 
kouzlo. Jak lze posoudit z mnoha 
indicií, naše fotografi e byla zho-
tovena těsně kolem přelomu 19. 
a 20. stole   (je zde nová kašna se 
sousoším, chybí alej javorů upro-
střed náměs  ). Zhotovil ji tehdy 
některé jaro (pod Bratrušínem 
jsou zbytky sněhu) knihař a foto-
graf Richard Onz, který bydlel v 
domě č. 7 (úplně nalevo), a který 
si podle svých fotografi í nechal 
vyrábět celou řadu bystřických 
pohlednic. Záhad je zde hned ně-
kolik. Jednak se potvrzuje údaj z 
knihy Bystřice nad Pernštejnem 
(kolek  v autorů pod vedením 
Ivana Štarhy, 1980, str. 148), že 
„osvětlení města bylo až do 20. let 
zajišťováno petrolejovými lampa-
mi, které rozžíhali a zhasínali k 
tomu určení městš   služebníci“. 
Na fotografi i jsou lampy hned tři 
– č. p. 1 (radnice), č. p. 4 a č. p. 7 
(tex  l). A právě u této lampy má 

lampář opřený žebřík a provádí 
údržbu a dolévání petroleje, nářa-
dí má v bedýnce na zemi.

A další, teď už skutečné záha-
dy? Panna Maria na sloupu se vý-
razně kovově leskne. Zřejmě byla 
po velké restauraci v roce 1873 
pozlacena, zlacení však dlouho 
nevydrželo. Druhá záhada: pod 
kašnou opatřenou obložením 

pro   mrazům (toto se provádělo 
ještě v 50. letech) je záhadný za-
střešený objekt, o kterém není ni-
kde nic uvedeno. V těchto místech 
sice stávaly tzv. masné krámy, ale 
ty při velkém požáru města v roce 
1841 shořely a nebyly obnoveny. 
Před domem č. p. 7 je celá řada 
lidí. Fotografi e je do té míry ostrá, 
že jejich tváře jsou výborně čitel-

né, ale pro nás už neznámé. Až na 
jednu. Z okna tohoto domu úpl-
ně vpravo v přízemí sleduje akci 
manželka pana domácího Antoní-
na Polnického, majitele obchodu 
nad schody. Do zboření domu v 
roce 1980 zde bylo knihkupectví, 
které vedla paní Říhová, dcera Ri-
charda Onze.

Petr Dvořáček

MAS Zubří země informuje 
o nejbližších dotačních možnostech

Kolek  v MAS začal na podzim minulého roku s přípravou koncepční čás   nové Strategie komunitně vedené-
ho místního rozvoje pro období 2021-2027, kterou aktuálně dokončuje a následně bude podávat do Výzvy 
k předkládání koncepčních čás   integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027 na řídící orgán - MMR. 

Rádi bychom Vás chtěli především informovat o nejbližších dotačních možnostech, které MAS plánuje 
v přechodném období 2021+. MAS plánuje vyhlásit 7. výzvu z Programu rozvoje venkova v prvním čtvrtle   
roku 2022. Výzva bude vyhlášena v rámci tří opatření, která budou zaměřena na: 
• Modernizaci nezemědělského podnikání – výše dotace 25 – 45 %
• Podpora neprodukčních funkcí lesů – výše dotace 100 %
• Inves  ce do veřejných prostranství (ak  vity: MŠ a ZŠ, Hasiči – JPO V., Kulturní a spolková zařízení, Veřejná 
 prostranství, Kulturní památky) – výše dotace 80 %

  Podrobnější informace MAS sdělí, jakmile budou známy dotační podmínky od nadřízených řídících orgánů.

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

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru
10. Příběh o konci gladiátora

Heslo „za dobrou práci restauraci” 
má svoji logiku! Ve Víru je doložena 
panská hospoda už k roku 1663! V 
posledních dese  le  ch zanikla řádka 
oblíbených hospůdek, na něž pamět-
níci nedají dopus  t. Byl to nejen turis-
ty vyhlášený podnik U Šťastných (v čp. 
29, socialis  cký podnik RaJ uzavřen 
1969), ale i oblíbený hos  nec U Fialů 
(čp. 6, vlastně pokračovatel původní 
panské hospody, zanikl v r. 1953) a 
také Beseda vzniklá na místě původní-
ho panského dvora (čp. 21, defi ni  vní 
ukončení provozu 1985). Ve všech se 
pořádaly zábavy, tancovačky, ale i di-
vadelní představení a vzdělávací pro-
gramy. Největší rozkvět a prosperita 
nastaly během výstavby přehrady, 
kdy zde stovky dělníků nechávaly val-
nou část svých výplat. Současně však 
přišlo znárodnění a soumrak soukro-
mého podnikání.

Na Hrdé Vsi byla od r. 1925 známá 
hospoda U Nykodýmů i s ubytováním 
pro hosty. Zůstala v provozu ze všech 
zmíněných podniků nejdéle, i když 
měnila názvy a provozovatele. A právě 
zde se přihodila nepříjemná a tragická 
událost. Nejdříve si představme oběť.

Herec, lamželezo a gladiátor Fran-
ta Kocourek se narodil 21. 2. 1947 v 
Brně-Řečkovicích, vyučil se písmoma-
lířem, ale živil se i skládáním uhlí. Od 
mládí se věnoval zápasení a odtud už 
byl jen krůček k siláckým kouskům. 
Ohýbal v zubech železo, nechal na 
sobě rozbíjet balvany, přejíždět au-

tem, v zubech utáhl železniční vagón 
atp. Byl znalcem brněnského hantecu 
a proslavil se řadou happeningů.

Byl to on, kdo zmanipuloval hlaso-
vání ve Zlatém slavíkovi, takže na po-
čet odeslaných hlasů porazil hudební 
an  talent Rudy Kovanda i Karla Go  a. 
Franta Kocourek s úspěchem vystupo-
val v Divadle Na provázku a menší role 
si zahrál v 10 českých fi lmech (Hudba 
kolonád, Balada pro banditu, Páni 
Edisoni, Smrt v kruhu ad.). Ve vídeň-
ských barech vystupoval jako Boris 
Tyger či Zlatý Torro.  

Den před smr   Franta s doprovo-
dem obědval v hospodě ve Štěpánově 
a ač tam častým hostem nebývám, 
měl jsem tenkrát štěs   jej spatřit. Od-
tud jeli do Koroužného na Benátskou 
noc a dalšího dne, v neděli 7. 7. 1991, 
zašel silák na oběd a nějaký ten fernet 
do restaurace Na Hrdé Vsi s manžel-
kou a kamarády. Franta pak během 
posezení položil hlavu na rameno ka-
marádu Kocmanovi a poté se sesunul 
do židle. Vypadalo to na další Frantův 
žert, ale bohužel. Srdce selhalo a br-
něnský bohém ve Víru zemřel. V obli-
čeji byl celý fi alový a když jej vynášeli 
ven, ostatní štamgas   zatleskali. Měli 
to za povedený kousek. O den později 
dávala televize ze záznamu Kocourko-
vo vystoupení na náměs   Svobody, a 
 m více lidé nevěřili, že je mrtev.

Jiří Vondrák vydal knihu Franta Ko-
courek, král železa a srandy, na jejímž 
vírském křtu jsem byl 5. 7. 2018. V  pro-

gramu vystoupili písničkář a 
autor knihy Jiří Vondrák, 
vydavatel Peter Chalupa, 
slovenský humorista Rasťo 
Piško, karikaturista a herec 
Jiří Nebenführ, brněnská 
country hvězda Waldemar 
Plch a další. Walda mi do 
cyklis  ckého deníčku na-
psal svoje oblíbené: „Člověk 
vydrží bez jídla 90 dní, bez 
vody 5 dní, ale bez country 
ani den!”

Dodnes mám schované 
útržky karet, které Franta 
Na provázku trhal a házel 
do publika. A rád jsem se 
vždy účastnil počátkem 
července odhalování jeho 
pamětní desky ve Víru. 
Tyto happeningy pořádal 
Karel Popelka, vždy se se-
šla široká veřejnost, bylo 
tam plno legrace, ale deska 
nikdy nebyla trvale insta-
lována, neboť si to snad 
pozůstalí nepřáli. A tak se 
další rok zase odhalovala, 
aby se opět uschovala. Jako údajná 
osobnost regionu jsem byl několikrát 
také vyzván k odhalování, a tak jsem 
tahal provázek vedle vírského staros-
ty, senátorů, poslanců či Láďi Kerndla. 
Nejvíce si považuji společného odha-
lování s Jindřichem Pospíšilem, s nímž 
jsem poté mohl pohovořit. Úžasně 
skromný chlap, který s bratrem Janem 

dvacetkrát vyhrál mistrovství světa v 
kolové! 

Jako kluk jsem jim fandil, když 
poráželi o generaci mladší soupeře 
z celého světa, a teď jsem vedle ta-
kové legendy seděl! Úžasné zážitky 
si můžete odvézt z Víru...

Hynek Jurman
Foto: Hynek Jurman a archiv autora

Partne i sout že:  
Projekt podpo ili:

ZRCADLENÍ 2021
Celostátní sout ž um lecké a dokumentární fotogra  e

Fotosout ž/ Den s fotogra  í/ Výstavy/ P ednášky/ Fotokronika/ 

Letošní sout žní témata:

1. BYST ICKO V DOB  COVIDOVÉ
regionální téma portrétní, krajiná ské nebo dokumentární fotogra  e

2. VODA, VOD NKA 
celostátní téma v nované kráse vody a její ochran

3. M J KRAJ
 juniorské téma do 15 let - um lecká nebo dokumentární fotogra  e

X. RO NÍK FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU

Záštitu nad akcí p evzali: ministr kultury R  Lubomír Zaorálek, radní pro oblast 

kultury Kraje Vyso ina Roman Fabeš, starosta m sta Byst ice nad Pernštejnem 

Karel Pa iska a p edseda Mikroregionu Byst icko Libor Pokorný.

Sout ž bude probíhat 
od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. 

P ihlásit sout žní fotogra  e,
hlasovat v divácké anket
a prohlížet fotokroniku 
sout že a regionu Byst icko 
m žete na webových 
stránkách sout že Zrcadlení:

www.fotosoutez-bystricko.cz 

 organizátor X. ro níku    
fotogra  ckého festivalu Zrcadlení 2021
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ZAJÍMAVOCTI

U schodi-
ště domu 
č. 183 ve 
Štěpánově 
je umístě-
na kopie 
Masaryko-
vy busty z 
Věchnova. 
Prezident je 
na ní zachy-

cen v klobouku a s brýlemi. Je to první 
kopie od Jiřího Plieš  ka. Zhotovil ji v 
roce 1998, a když se na klobouku ob-
jevily drobné prasklinky, musel ji vy-
měnit. 18. října 2000 jel do Věchnova 
instalovat novou kopii Masaryka a 
tu starou chtěl vyhodit. Řekl jsem si 
o ni a Jiří, můj kamarád ze žďárské 
průmyslovky, mi ji ještě to odpoled-

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

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

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 18

Busta TGM ve Štěpánově
ne dovezl. V sobotu 21. října jsem ji 
vlastnoručně zazdil ke schodiš  .

Pelikánův originál je uložen ve 
Věchnově a druhá Plieš  kova kopie 
byla umístěna na místo originálu 
u mateřské školy ve Věchnově.

Masarykovu podobu malovalo a 
modelovalo minimálně 64 výtvarníků. 
Jedním z nich byl i Myslbekův a Štur-
sův žák Julius Pelikán (1887-1969), 
rodák z Nového Veselí u Žďáru nad 
Sázavou. Realizoval celou řadu Ma-
sarykových soch a bust (na Vysočině 
např. pro Sněžné, Kadov či Rovečné) 
a jedno poprsí zhotovil v roce 1928 i 
pro Věchnov. Socha pak zažila známý 
osud podobných plas  k, které vadily 
fašistům i komunistům, aby ji nako-
nec znehodno  ly povětrnostní vlivy. 

Hynek Jurman

OPĚT OBRAZY 

J. KNOBLOCHOVÉ

Ani letošní léto nepřijdou zájemci o 
obrazy akademické malířky Jaromíry 
Knoblochové. V Galerii Na Staré hos-
podě v Záskalí nedaleko Štěpánova n. 
Svr. je mohou spatřit každý prázdni-
nový víkend počínaje 10. červencem 
2021. Obrazy nejrůznějších technik 
i námětů si mohou i zakoupit. Letos 
půjde o jubilejní 30. ročník těchto pro-
dejních výstav.

-HJ-

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

Knihy pro dospělé:
Jindra Jaromír  Případ mrtvé novicky
Leigh Judy  Babičky na tahu
Logan T.M.  Skvělá známost
Lombardo Claire  Nejhezčí dny našich životů
May Peter  Tichá smrt
Nesser Hakan  Čtvrtá oběť
Obermannová Irena  Babička
Perrin Valérie  Vyměnit vodu kvě  nám
Preunkert Uli  Alpy na elektrokole
Steel Danielle  Čas změn
Šmíd Winterová Jana Mami, mám hlad
Thomová Soňa  Magická místa Čech, Moravy a Slezska
Třeš  k Tomáš  Po povrchu
Viewegh Michal  Zrušený rok
Whi  on Hana  Zdislava z Lemberka
Zárybnická Alena  Alpami na kole

Knihy pro mládež:
Bacon Lee  Poslední člověk
Grajkowski Wojciech Zuby
Rodriguez Carmen  Zvířata: atlas nočních živočichů
Sam Virginy L.  Deník odhodlané prudilky. 
   1. Fany a její rady

ZPÍVALI JSME PRO DOBROU VĚC 
benefi ční koncert na podporu lidem pos  ženým 

přírodní katastrofou 
Komorní sbor Alter ego odehrál po dlouhé době "živý" koncert. Nezpíval 

pouze pro Vaši a naši radost, ale veškerý výtěžek koncertu bude poukázán 
na pomoc oblastem Jižní Moravy zasaženým řáděním živlů. Děkujeme, že 
jste přišli a podpořili dobrou věc.

Za sbor - L. Macháčková - dirigent
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Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

ZVUKAŘ / OSVĚTLOVAČ

Kvalifi kační předpoklady a požadavky:

 středoškolské vzdělání
 ovládání digitální i analogové zvukové a osvětlovací technologie,   

 zkušenos   v oboru výhodou
 znalost práce na PC
 dobré organizační a komunikační schopnos  , spolehlivost,   

 samostatnost, fl exibilita
 řidičský průkaz sk. B
 trestní bezúhonnost

Náplň práce:

 zajištění představení, zkoušek aj. akcí po stránce zvukové,   
 světelné a jevištní

 servis a údržba technických zařízení
 podílení se na organizaci kulturních akcí
 drobné údržbářské práce

Nabízíme:

 pracovní úvazek 1.0
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování
 možnost služebního bytu

Předpokládaný nástup 1. 9. 2021.

Přihlášky a strukturovaný životopis zašlete na adresu 
info@kdbystricenp.cz do 20. 7. 2021. 
V předmětu zprávy uveďte „výběrové řízení“.

vylepšil, přidal kapitolku o řídí-
cím Mazáčovi a také doslov, kde 
to vše vysvětluji a shrnuji. Proto-
že nechybějí dvě grafi cké práce 
Anny Poustové, rodačky z Víru, 
jde o takovou milou bibliofi lii pro 
fajnšmekry.
Druhou knížkou jsou příběhy 
z Bystřicka Rozvědčík a   druzí… 
O čem tyto příběhy vypráví? 

Jsou to trochu povídky a tro-
chu vlas  vědné články. Příběhy 
z Veselí, Štěpánova či Víru vychá-
zejí už od ledna 2019 v Bystřicku. 

Aktualizoval jsem je a napsal pár no-
vých kapitol z Moravce, Prose  na, 
Kobylnic, Písečného. Nechybějí ne-
dávné hrdelní případy z Nedvědicka. 
Franta Kocourek, kapitán Minařík, 
Leopolda Dostalová, Michl-Drašar, 
Josef Serinek, hrabě Stauff enberg 
a mnozí jiní jsou jejich protagonis-
ty. Fotografi e jsou barevné a knihu 
podpořilo Město Bystřice n. P. Obě 
knihy jsou k zakoupení na TIC v Bys-
třici n. P.

-mm-

ROZVĚDČÍK A V LABYRINTU SVĚTA 
Hynek Jurman, spisovatel ze Štěpánova, vydává dvě nové knížky 

Na knižním trhu se objevily tvoje 
dvě nové publikace. Jedna z nich 
je V labyrintu světa, prozraď našim 
čtenářům, o co se jedná?

Jsou to variace na Komenského 
Labyrint světa. Už před 30 lety mě 
zaskočilo, že Komenského součas-
níci řešili stejné problémy jako my 
dneska. Napsal jsem o tom sbí-
rečku veršů, kterou vydala Muzej-
ní společnost Brno  skem v roce 
1992 k 90. narozeninám Leopolda 
Mazáče. Nyní jsem verše nepatrně 

Nebo snad úmysl?
Vydání této knihy můžete pod-

pořit i Vy. V průběhu prázdnin 
bude na stránkách nakladatelství 
Pointa spuštěn třice  denní před-
prodej, jehož cílem bude vybrat 
částku potřebnou pro vydání kni-
hy. Kromě samotné knihy si mů-
žete předobjednat i některou ze 
speciálních odměn, mezi kterými 
nebudou chybět šité záložky, čtecí 
polštáře a další šikovné věci.Pokud 
se částka nevybere, Vaše peníze 
Vám budou vráceny na účet. Po-
kud se vybere, cca za půl roku Vám 
nakladatelství pošle Váš vý  sk či 
odměnu. Přesný termín spuštění 
předprodeje bude upřesněn na 
facebookové stránce Kaštanové 
oči a na stránce projektu naklada-
telství Pointa. Děkuji za Vaši pod-
poru.

Jan Večeřa

Jan Ve-
čeřa vy-
studoval 
a r c h e o -
logii na 
Masar y-
kově uni-
verzitě v 
Brně a v 
s o u č a s -
nos   je 
z a m ě s t-
n a n c e m 
N á r o d -

ního památkového ústavu v Telči. 
Ve volném čase napsal knihu Kaš-
tanové oči, která vyjde na přelomu 
tohoto a příš  ho roku. Jedná se o 
napínavý příběh popisující vyšet-
řování požáru starého rodinného 
sídla, jehož se jako jediný dědic 
ujímá Marcus Edwards. Kdo zalo-
žil požár a proč? Byla to náhoda? 

KAŠTANOVÉ OČI - Jan Večeřa

 

Petr Vejrosta
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Už od dubna je na světě jedinečná 
kniha Petra Vejrosty, který sepsal 
svých 111 rozhlasových výletů. 
Kniha na 130 stranách přináší ná-
měty a fotografi e nejen z Nedvě-
dice a okolí, ale i z dalších míst v 
republice, kam se Petr Vejrosta, 
často s dalšími nedvědickými tu-
risty, vydal. 

Kniha je k zakoupení také na TIC 
v Nedvědici a Bystřici nad Pern-
štejnem.

111 rozhlasových výletů - Petr Vejrosta

NOVÉ KNIHY AUTORŮ 
Z BYSTŘICKA

HODONÍNSKO BŘECLAVSKO

číslo účtu: 4211325188/6800, VS: 2002

pro mezinárodní platby: 

IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188

SWIFT / VBOECZ2XXXX

DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 

nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90

www.pomoctornado.charita.cz

Pomoc lidem zasaženým tornádem



16. strana                    Zpravodaj města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, RŮZNÉ

EuropaSecura. Unikátní název pro 
unikátní středoškolskou soutěž, ve 
které jsme jako tým, ve složení Ma-
rek Dřínovský, Milan Bělík a Ferdi-
nand Steiner, posledního čtvrt roku 
ak  vně soutěžili. 

Už jen jméno soutěže v nás vzbu-
dilo zájem, ovšem hlavní témata se 
nám stala osudnými - mezinárod-
ní vztahy a evropská poli  ka, to je 
něco pro nás! 

Po zvládnu   vstupního testu za-
měřeného na všeobecné fungování 
EU a NATO nás čekalo krajské kolo. 
To spočívalo v obhajobě námi vytvo-
řené bezpečnostní analýzy, týkající 
se náhodně probíhajícího konfl iktu 
ovlivňující Evropu, a následné dis-
kuzi o těchto problémech s dalšími 
týmy. I přes velkou konkurenci z celé 
Vysočiny se nám podařilo zvítězit a 
postoupit do zlatého hřebu soutěže, 
pě  denního celostátního kola ve 
Vojenském újezdu Brdy.

Po intenzivních přípravách jsme 
tedy v pondělí 7. června spolu s dal-
šími 13 týmy z celé republiky vyrazili 
z hlavního nádraží v Praze směrem 
Příbramsko. Vzhledem k nátuře 
soutěže bylo vedle hlavního organi-
zátora, ins  tutu EUROPEUM, další 
zastřešení jasné - Armáda ČR. 

A tak jsme se na 5 dní vžili do rolí 
delegátů 14 zemí EU. Náš tým zastu-
poval zemi podobnou naší domovi-
ně, bramborami proslulé Irsko. 

Ale kam jsme vlastně byli delego-
váni? Do fi k  vního středoasijského 
státu Dormenistán, který je sužován 
řadou konfl iktů všeho druhu, a tuto 
situaci jsme měli řešit co nejblíže 
pokynů vlády, pro niž jsme nyní pra-
covali.

Program byl opravdu nabitý, od 
diploma  ckých jednání, která byla 
vedena jako reálná se všemi nále-
žitostmi, až po rozsáhlé vojenské 
kurzy týkající se přeži   v rizikových 
oblastech, např. přecházení mino-
vých polí, věrohodné simulace první 
pomoci, dále vyzkoušení techniky 
a zbraní užívaných českými vojáky a 
mnoho dalších jedinečných zkuše-
nos  .

Po vyčerpávajícím a opravdu ne-
zapomenutelném týdnu přišlo na 
řadu vyhodnocení. V celostátním 
kole jsme se umís  li na 5. místě 
(z celkových 363 týmů, které se sou-
těže účastnily), což je pro nás výsle-
dek, na který jsme opravdu hrdí.  

Nejlepší cenou ovšem byl samot-
ný týden v Brdech s několika desít-
kami úžasných lidí, ze kterých se stali 
z původního soupeření kamarádi. 

Za náš bystřický tým, jeho kapitán 
Marek Dřínovský

ES Bystřicko

Dům dě   a mládeže Bystřice nad Pernštejnem

  I. turnus    7. –   9. 7.  – všeobecný 480 Kč (540 Kč)

 II. turnus   12. – 16. 7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč) 

III. turnus  19. – 23. 7. – všeobecný 800 Kč (900 Kč)

IV. turnus  26. – 30. 7.  – všeobecný 800 Kč (900 Kč) 

 V. turnus    2.  – 6. 8.  – všeobecný 800 Kč (900 Kč)

VI. turnus    9. – 13. 8.  – všeobecný 800 Kč (900 Kč)

VII. turnus  16. – 20. 8.  – modelářský  800 Kč (900 Kč)

 (max. 10 dě  , od 9 let)  

VIII. turnus  23. – 27. 8.  – počítačový 800 Kč (900 Kč)

V závorkách jsou ceny pro dě  , které nenavštěvují žádný 
kroužek v DDM. Tábory budou probíhat za zpřísněných 
hygienických podmínek podle aktuální situace. V ceně je 
zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje.

MĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle 
zaměření tábora – hry, soutěže, vycházky, ná-
vštěva koupaliště...)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude při-
hlášeno min. 8 dě   !

Přihláška a platba je třeba nejpozději ve 
čtvrtek před začátkem turnusu ! 
(č. účtu: 43-8385290227/0100)
Přihlášky a bližší informace získáte v kancelá-
ři DDM nebo na telefonu: 
606 169 117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

www.ddmbystrice.webnode.cz

Proslov starosty města v 10:00.   
Vstupné zdarma, atrakce pro děti i dospělé, občerstvení, p , p p , ,
exhibice beach volejbalu extraligových hráček ve 13:00, 

a další aktivity 
V případě nepřiznivého počasí p p p p

bude akce zrušena bez náhrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vás zve na slavnostní otevření nové 
skluzavky na koupališ   v Bystřici n. P.

10. 7. 2021 od 09:00 do 19:00 hodin
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Letošní ročník „Bystřického talentu“ 
proběhl za z  žených podmínek vzhle-
dem k pandemické situaci, která v le-
tošním školním roce citelně zasáhla 
nejen náš sportovní oddíl. Z tohoto 
důvodu jsme byli nuceni naši soutěž 
výjimečně rozdělit do dvou dnů a akč-
ně poupravit dříve zaběhlé tradice.
Starší tanečnice soutěžily v pátek 
18. 6. a mladší kategorie bojovala o 
své umístění v pondělí 21. 6. 2021.
Každý z členů Dance Stylu předvedl 
svoji vlastní choreografi i. Porota pod 
vedením Pavly Jakubcové neměla vů-
bec jednoduché rozhodování vzhle-
dem k tomu, jak skvěle se závodníci 
připravili. V letošním roce se na stup-
ních vítězů umís  li: Marek Válka, 
Nicol Poláková, Adéla Havelková, 
Karolína Moncman, Jana Zedníková, 
Markéta Tomášková, Eva Kolářová, 

BYSTŘICKÝ TALENT 2021
taneční skupiny Dance Style Bystřice n. P., z. s.

Šerm TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 

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 spor-
tu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta na tel.: 724 105 036 
nebo přímo na místě v hale Areálu sportu a kultury v Bystřici n. P.

15. - 16. 5. 2021 Budapešť Interna-
 onal Senior Compe   on

Michala Illeková 32-64, Isabela 
Sedláková 16-32
13. - 15. 6. 2021 Rzeszów u Varšavy 
Polsko  Mezinárodní turnaj seniorek
Michala Illeková 32, Isabela Sedlá-
ková 24, v týmech s Andreou Bímo-
vou z USK Praha děvčata skončila 
na 7. místě. 
20. 6. 2021 Wroclaw Challenge 
Wrarislavia mezinárodní turnaj ka-
tegorie U 13 fl eret.
Skvělý výkon podala Kateřina Illeko-
vá z TJ Sokol Bystřice n. P. a vybojo-
vala 1. místo v pres  žním turnaji, 
kde se sjíždí šermíři z celého světa. 
Gratulujeme.

Kateřina Urbanová, Terezie Jando-
vá a Vendula Prosecká.  Celkovým 
vítězem Bystřického talentu pro rok 
2021 se stala Karolína Moncman. 
Výhercům ještě jednou gratulujeme. 
Děkujeme všem tanečníkům, že 
se soutěže zúčastnili, rodičům, 
že své dě   podporují ve sportov-
ní činnos   a v neposlední řadě 
všem organizátorům, díky kterým 
soutěž i letos mohla proběhnout.
Závěrem bychom rádi poděkovali 
městu Bystřice nad Pernštejnem ne-
jen za podporu soutěže, ale celé naší 
organizace.

Za Dance Style 
Petra Nováková ml. 

JK Mansberk, z. s. Sejřek: 
CDIOCH Future Champions HAGEN
Po dlouhé covidové pauze se opět 
rozběhla i jezdecká závodní sezó-
na, včetně mezinárodních závodů. 
Daniela Prokešová s koněm Val-
montem byla nominována Českou 
jezdeckou federací do reprezen-
tačního tříčlenného družstva ČR k 
účas   na pres  žních mezinárod-
ních závodech “ Future Champions” 
v Německu v Hagenu 8. 6. - 13. 6. 
Tradičně se zde v jednom týdnu 
sjíždějí mladé jezdecké špičky z 
Evropy a USA, aby soutěžily ve sko-
cích nebo v drezuře. Probíhají zde 
i soutěže národních družstev, tzv. 
poháry národů. Družstvo dě   ČR v 
drezuře zde soutěžilo vůbec popr-
vé. Svou ob  žnos   závod převyšuje 
úroveň ME a rozhodování v drezuře 
je zde známo svou velmi vysokou 
preciznos  . Danče s Valmontem 
se vydařilo hned první kolo soutě-
že - FEI Children Preliminary B, kdy 
zajela nejlepší výsledek z našich tří 

jezdkyň na startě, obsadila 7. mís-
to v individuálním pořadí a české 
družstvo bylo průběžně na 3. místě. 
V druhém, rozhodujícím kole soutě-
že družstev - FEI Children Team za-
jeli opět výborně s výsledkem nad 
70%. Celkově se družstvo ČR umís-
 lo na 4. místě za Německem, Ho-

landskem a Belgií s rozdílem pouze 
necelého procenta od bronzové 
příčky. Tře   den soutěžila Danča 
s Valmontem v individuálním fi -
nále - FEI Children Individual, kde 
obsadila v nejsilnější evropské kon-
kurenci 8. místo. Tímto krásným 
výsledkem potvrdili svou nominaci 
na ME v drezuře 2021 ve Španělsku 
v Olivě již na začátku července. Zde 
bude mansberká dvojice reprezen-
tovat ČR jak v individuální soutěži, 
tak v soutěži družstev.

Kolek  v JK Mansberk
Foto: Lukasz Kowalski

CYKLISTÉ OPĚT DO BYSTŘICE
Bystřice nad Pernštejnem je po čtrnácté opět etapovým městem 
cyklis  ckého etapového závodu mužů VYSOČINA 2021. V letošním 
24. ročníku se v Bystřici n. P. a okolí opět absolvují dvě závěrečné eta-
py závodu, které svým profi lem rozhodně promluví do konečných 
výsledků celého ročníku. Start a cíl obou etap budou na Masarykově 
náměs  . 

Sobota 31. července * Bystřice nad Pernštejnem
3. etapa – 126,4 km *** Start: 12:00 h ** Cíl: 15:15 h  
Bystřice n. P. – Vír – Veselí – Dalečín – Písečné – Bystřice n. P. = 4 x okruh.
Vrchařská prémie v každém okruhu před obcí Písečné.

Neděle 1. srpna * Bystřice nad Pernštejnem
4. etapa – 81,8 km *** Start: 10:00 h ** Cíl: 12:00 h  
Bystřice nad Pern. – Domanín – Bohuňov – Lísek – (Skalský Dvůr)  –  
Bystřice nad Pern. – Lesoňovice – Štěpánov nad Svr. – Švařec – 5 okru-
hů (Švařec – Čtyři Dvory – Brťoví – Švařec) a zpět přes Štěpánov nad 
Svr. – Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem.
Vrchařská prémie nad obcí Čtyři Dvory v 1., 3., 5. okruhu.
Dopravní omezení: 
Okruh ve 4. etapě (Švařec-Čtyři Dvory-Brťoví-Švařec) bude pro  směr-
ně uzavřen. (jízda jen ve směru závodu)

1. etapa se jede 29. července v Přibyslavi (13:30 h), 
2. etapa 30. července v Poličce (12:00 h).
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Závěr školního roku patřil 
učňovským zkouškám

DISTANČNÍ VÝUKA 
A JEJÍ MOŽNOSTI

I během distanční výuky jsme neza-
háleli a děvčata Gymnázia Bystřice 
n. P. si splnila svůj dlouhodobý cíl. 
V měsíci květnu 2021 úspěšně složila 
zkoušky z Moderní korespondence.

Adéla Benešová, Simona Červe-
ná, Hana Králová a Barbora Lipovská 
nezahálely ani v době, kdy neběžela 
prezenční výuka 
a ve svém volném 
čase se připravo-
valy na zkoušky 
moderní komuni-
kace v obchodním 
styku. Všechny po-
žadavky úspěšně 
splnily a obdržely 
cer  fi kát, který si 
mohou přiložit ke 
svému životopisu. 
Pro potencionálního 
zaměstnavatele je 
to vizitka, že student 
je připraven pro prá-
ci v oblas   moderní 
korespondence, a že dělá něco navíc 
pro to, aby byl úspěšným kandidátem 
na získání pracovní pozice.

Zkouška z korespondence je urče-
na těm, kteří vědí, že: ve fi rmách a na 

úřadech dnes převládá elektronická 
komunikace, v době kopírek a skene-
rů není životně důležité psát rychlos   
blesku, je důležité psát zdvořile, přes-
ně, strukturovaně, bez chyb, zpra-
covat tabulku z údajů, které si sami 
vyhledají, fi nanční gramotnost má 
zde své opodstatnění.

Děvčatům gratuluji a věřím, že své 
znalos   zúročí ve svém budoucím 
pracovním životě. 

Pavla Filipová – GyBnP

Zvláštní školní rok 2020/2021 je 
minulos  . Skončil tak jako ostatní 
školní roky převážně úspěšnými 
učňovskými zkouškami. V oborech 
Farmář, Opravář zemědělských 
strojů, Automechanik, Strojní me-
chanik, Kuchařské práce a Strojí-
renské práce svoji éru na naší škole 
ukončilo úspěšně více než 50 absol-
ventů. 
Pro příš   rok otevíráme všechny 
nabízené obory včetně novinky 
ŘIDIČ PROFESIONÁL a na naše 
nové studenty se srdečně těšíme 
1. září 2021 při slavnostním zaháje-
ní nového školního roku.

Tomáš Krejčí

Kultura v Bystřici o prázdninách opět nebude strádat!
Bystřické léto 2021 je připraveno na-
bídnout opětovně zajímavou škálu 
hudebních akcí. V červenci a srpnu 
tohoto roku Vám budeme servírovat 
následující program:

Sobota 17. července 2021 od 17:00 
v bystřickém amfi téátru REVIVAL 
NÁMĚSTÍČKO – těšte se na revival 
světově známých kapel Metallica a 
Green Day a zavzpomínáme na le-
gendární Věru Špinarovou  v podání 
JAWA revivalu Věry Špinarové.

Sobota 7. srpna 2021 od 12:00 na 
kruháči za Lužánkami DĚTSKÝ MAJÁ-
LES 2021 – odložení tradičního Dět-
ského majálesu z důvodu pandemie 
přineslo tuto oblíbenou akci opět o 
prázdninách – vyzkoušíte si pohybo-
vé ak  vity jak pro dě  , tak pro rodiče.

Sobota 7. srpna 2021 od 20:00 na 
kruháči za Lužánkami PRÁZDNINOVÁ 

te z loňského Rockového Majálesu).
Sobota 21. srpna 2021 od 17:00 

v bystřickém amfi teátru FOLKOVÉ 
NÁMĚSTÍČKO – tradiční countryová 
a folková pohoda – hlavní hvězdou 
večera bude folkový revival kapely 
KAMELOT Romana Horkého. 

Neděle 22. srpna 2021 od 19:00 
v bystřickém amfi teátru DIVADLO 
NA NÁMĚSTÍ – program pro toto 
představení bude upřesněn v průbě-
hu prázdnin.

Na všechna letošní představení 
Vás zveme jako naše hosty a hosty 
města Bystřice nad Pernštejnem – to 
znamená, že po Vás nebudeme ch  t 
žádné vstupné!!!

Takže na viděnou u akcí Bystřic-
kého léta 2021, budeme se na Vás 
všechny těšit!

Tomáš Krejčí
ČESKÁ ROCKOTÉKA – druhý ročník 
prázdninové Rockotéky pod velkým 

stanem – letošní ročník oživíme vy-
stoupením hosta – zahrají VIGO (zná-

PŘIŠEL ČAS LOUČENÍ…
S předškoláky ze Čtyřlístku jsme 
se ve čtvrtek 17. 6. 2021 vydali na 
cestu do Afriky. Nepotřebovali jsme 
k tomu letadlo, protože to byla jízda 
plná tance a zpěvu. 

Našemu dobrodružství přihlíželi 
společně s rodiči pan místostaros-
ta Mar  n Horák a paní ředitelka 

MŠ Vlasta Moncmanová.
S nadšením a elánem jsme si 

toto odpoledne náramně užili a 
společně našim budoucím prvňáč-
kům popřáli šťastný vstup do škol-
ního života.

MŠ Čtyřlístek 
Bystřice nad Pernštejnem
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Návštěva na Policii ČR
policisté na dálku dohlíží na různá 
místa v našem městě. Poté jsme se 
přesunuli do „cely“ – vtěsnali jsme 
se všichni a vyzkoušeli si, jaké to je, 
být „za mřížemi“ – naštěs   jen na 
chvíli. A pak už jsme se podívali na 
policejní vozidla a čtyřkolku, do kte-
rých jsme se mohli posadit a vyzkou-
šet si posezení. Všem se nám tento 
zážitek velice líbil. Také jsme si zkusili 
mít na sobě ochrannou vestu (váži-
la 7 kg) a že není moc příjemné ji na 
sobě mít při pohybu. Jen zdálky jsme 

si prohlédli zbraně (na tento zážitek 
byli zvědaví především naši hoši), 
pouta, obušek a další výbavu poli-
cisty. Ještě po zbytek školního dne 
jsme hovořili o všem, co jsme viděli 
a zažili. Doufáme, že si brzy podobný 
zážitek zopakujeme.

Děkujeme panu J. Uhlířovi za veli-
kou trpělivost s našimi žáky i dalším 
policistům, že jsme mohli „nakouk-
nout“ na služebnu a poodhalit záha-
du zaměstnání policisty. 

E. Poláchová, ZŠ TGM

TÝDEN PŘEVLEKŮ 
dlouhé distanční výu-
ce zrovna jednoduchý. 
Pro zpestření a uvolně-
ní navrhli žáci Žákovské 
rady Týden převleků 
od 31. 5. do 4. 6. 2021. 
Bylo na každé třídě, jak 
se úkolu zhos  . Někte-
ré třídy neměly potře-
bu se převlékat vůbec, 
jiné třídy si určily pouze 
jeden den v týdnu. 

Žáci třídy 8.B se úkolu chopili velmi 
poc  vě a vymysleli si na každý den 
jiné téma. Pondělí se neslo v pohodo-

rty, není procházka růžovým sadem. 
Pátek nemohl být nazván jinak, než 
Černý, kdy celá třída přišla v černém 
oblečení. Nutno podotknout, že této 
úlohy se ve vší parádě zhos  l i třídní 
učitel Josef Ostrý a jeho pravá i levá 
ruka, paní asistentka. 

Rádi bychom  mto článkem podě-
kovali nejen všem zúčastněným žá-
kům, kteří se nebojí udělat si ze sebe 
legraci, ale zejména Žákovské radě, 
která tyto akce vymýšlí a organizuje. 
Žákům se tyto dny velmi líbily a už 
teď se těší na příš   školní rok. 

Dominika Blíhalová, 
asistentka pedagoga

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Blíží se konec školního roku a s ním podě-
kování všem žákům, kteří pilně pracovali, 
dokonce i nad rámec svých povinnos  .

Patří mezi ně i všichni účastníci olym-
piád, kterých bylo letos organizováno 
méně a distanční formou.

Vždyť nejprve zpracovávali ve volném 
čase záludnos   školních kol a pak je čeka-
la zkouška okresního kola.

Okresní kolo matema  cké olympiády 
pátých tříd se letos konalo 19. května po 
návratu páťáků do škol a ZŠ TGM se může 
pochlubit zejména Tomášem Janíkem, 
který vybojoval spolu se třemi dalšími 
účastníky s nejvyšším počtem bodů 1. - 
4. místo (v okrese).

Gratulujeme!
Z. Ťupová, ZŠ TGM

Úspěšná účast v olympiádě

Ohlédnu   za školním rokem 
Kdybychom se ohlédli zpět za školním 
rokem 2020/2021, byl to rok nelehký, 
který nás zaskočil šířením Coronavi-
ru, způsobující nemoc Covid-19, se 
kterým jsme se museli naučit žít. Pro 
všechny to byla nová velmi nestan-
dardní situace. Společně jsme museli 
najít způsob realizace výuky žáků na 
dálku tzv. distanční formou a zvolit 
také nejvhodnější formy výuky online. 
Přestože nám epidemiologické pod-
mínky nedovolily prožít klasický školní 
rok, tak se život ve škole nezastavil. 
V období, kdy naši žáci plnili distanční 
výuku z domu za podpory svých ro-
din, za což jim patří všem velké díky, 
tak naše škola byla školou pověřenou 
a starala se o dě   pracovníků vybra-
ných profesí, jako jsou např. zdravot-
níci, hasiči, sociální pracovníci apod.

máme rádi, že nám chybí společnost 
spolužáků, učitelů, kamarádů, se kte-
rými se můžeme podělit o rados  , ale 
i staros  . 

Co si popřát na závěr? 
Krásné prázdniny plné pohody a zá-

žitků a lepší školní rok 2021/2022.
Hana Kopecká 

 ředitelka ZŠ Nádražní 615

Ať již docházelo ke střídání výuky 
prezenčně nebo rotačně, neodradilo 
nás to od plnění školních povinnos-
 . Žáci se zúčastnili i různých soutěží 

a olympiád, kde jsme byli úspěšní 
na okresní úrovni. Získali jsme např. 
1. místo v olympiádě v anglickém 
jazyce a 1. a 2. místo v matema  cké 
olympiádě. Dobrou a náročnou prá-
ci také odvedli třídní učitelé, kteří se 
snažili podporovat své žáky, tmelit je 
jako kolek  v a komunikovat s jejich 
zákonnými zástupci.

 Naše škola se účastní projektů EU, 
jako jsou např. Šablony II, I-KAP - 
Učíme se ze života pro život, MAP II, 
které přináší škole nemalé fi nanční 
prostředky na vybavení pomůckami, 
inova  vní metody ve výuce, krouž-
ky či školení pedagogického sboru. I 

nadále budeme v těchto projektech 
v dalším školním roce pokračovat, 
jsme přihlášeni do Šablon III a kraj-
ského projektu I- KAP II - Učíme se ze 
života pro život a MAP III. Po návratu 
žáků do školy v květnu a červnu jsme 
uskutečnili 22 projektových dnů ze 
Šablon II, kterými si žáci zpestřili výuku 
za účas   odborníků a naučili se spolu 
znovu spolupracovat po tak dlouhé 
izolaci, která nám nevyhovovala, pro-
tože člověk je tvor společenský.

Za zvládnu   dané situace patří 
všem velké poděkování. Je potřeba 
si také uvědomit, že na vše bychom 
se měli dívat se zdravým rozumem 
a i na špatných zkušenostech vidět 
něco pozi  vního. 

Co jsme si při tom všem uvědomili?
Že nám vlastně škola chybí, že ji 

Být policistou je snem mnohého 
malého chlapce. Mít uniformu, 
nosit zbraň, řešit konfl ikty, zatýkat 
zločince, účastnit se divokých jízd 
autem při sledování zločince, snímat 
o  sky prstů… To jsou obvyklé před-
stavy o tomto zaměstnání, mnohdy 
ještě trochu odvážnější a ovlivněné 
spoustou seriálů z televize. Ve čtvr-
tek 17. června jsme během návštěvy 
na místní stanici trochu poopravili 
své názory. Nejprve nás pan Uhlíř 

před budovou policie seznámil, co 
všechno práce „obyčejného“ po-
licisty obnáší a že ne vždy je to tak 
zajímavé a dobrodružné. Seznámili 
jsme se s různými složkami policie u 
nás v republice, s jejich náplní práce, 
ukázali jsme si různé druhy unifo-
rem, pověděli, co patří mezi základní 
výbavu policisty na služebně nebo 
při výjezdu. A pak už jsme vstoupili 
přímo na služebnu. Prohlédli jsme si 
monitorovací zařízení, díky kterým 

Všechny dě   se mohly vrá  t zpátky 
do školy až 24. 5. 2021 a pro mnohé 
z nich nebyl návrat do lavic po tak 

vém duchu. Přeci jen pondělky bývají 
náročné i pro dospělé jedince, proto 
dě   nazvaly tento den Pyžamovým. 
V úterý se na naší škole konalo focení 
tříd, tudíž každý byl oblečený slav-
nostně. Středa byla neobvyklá hlavně 
pro kolemjdoucí, bohužel je to téma, 
se kterým se setkáváme takřka den-
ně na ulici, den Bezdomovců. Na čtvr-
tek se dě   těšily nejvíce. Den Naruby, 
takto nazvaly den, kdy si děvčata vy-
zkoušela nosit volné oblečení, kšil-
tovky a cí  t se především pohodlně. 
Chlapci si oblékli sukně, šaty a zjis  li, 
že chodit na podpatcích a líčit si řasy a 
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I v době distanční výuky probíhaly 
ve štěpánovské škole schůzky ba-
datelského klubu – samozřejmě 
formou online setkání. Inspirací se 
nám stala kniha Hynka Jurmana Ve 
znamení zubří hlavy. Jedná se o his-
torický román, tedy beletrii, vychází 
však z historických událos  . Bylo 
zajímavé sledovat dobrodružné pu-
tování Štěpána z Medlova, který 
procházel z Děviček přes Maršov až 
k Doubravníku a odtud pak dobýval 
území kolem řeky Svratky dál pro   
jejímu proudu. Rod pánů z Medlova 
se pak v budoucnu stal rodem pánů 
z Pernštejna. 

Kniha tak vybízí k mnoha výletům 
do blízkého i vzdálenějšího okolí Ště-
pánova. Jakmile to situace umožni-
la, vyrazili jsme na cesty – náš první 
výlet vedl do Kozlova a na zříceninu 
Hradisko, kde podle knihy pro   Ště-
pánovi z Medlova bojoval loupežník 

na Pálavě. Okouzlil nás samotný 
hrad i krajina, tak odlišná od naší 
horna  ny. Po Děvičkách jsme na-
vš  vili magickou zříceninu go  c-
kého kláštera Rosa coeli v Dolních 
Kounicích a na skok jsme se také 
zastavili v Medlově. Na cestě nás 
provázel autor knihy Hynek Jurman, 
který nám podával zasvěcený vý-
klad.

A co nás čeká dál? V tomto škol-
ním roce navš  víme ještě zříceninu 
hradu Dalečín a kostelík ve Vítocho-
vě a projdeme si část cesty, kterou 
se vydala tlupa dalečínského lou-
pežníka Boreše na pomoc Budišovi. 
Láká nás také lokalita Šmelcovna 
v krásném údolí Bílého potoka, ale 
i cesta z Doubravníka přes Černvír 
a Pernštejn až do Štěpánova.

Bohumila Blechová, 
ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou

Po stopách naší historie

Rybářské závody v Písečném
Stalo se již tradicí, že začátkem 
června mrskají vodu obecného ryb-
níka v Písečném rybářš   nadšenci. 
Sportovní klub Písečné jako každý 
rok připravil pro všechny zájemce, 
především však pro dě  , rybářské 
závody na obecním rybníku. Letos 
se zúčastnilo celkem 22 přeborníků 
v lovu ryb, z nichž pouze 2 byli do-
spělí účastníci, všichni ostatní se re-
krutovali z mládežnických kategorií 
do 13 let. Je pravdou, že většinou 
každý z mladých budoucích repre-
zentantů rybářského sportu měl 

Mám pocit, že to bylo včera, když 
jsem na školní FB vkládala úvodní 
větu, že opět vyplouváme na roz-
bouřené školní moře. To bylo září. 
V tu dobu jsme ještě netušili, že to 
bude doslova zuřivá plavba. Trochu 
bezvětří, trochu tsunami, trochu 
vítr do plachet…  A druhým rokem!

 Měli jsme spoustu plánů a snů. 
Některé se povedly, jiné ne. Zůstávají 
nám tak nesplněné cíle a op  miz-
mus, že k oněm vytouženým břehům 
doplujeme třeba příš   školní rok.  Po-
řád je na co se těšit a z čeho se rado-
vat. Hurá! 

Jeden sen jsme si letos (mimo 
jiné) splnili určitě. Námořnický dět-
ský den. Nesl se v duchu velkých pří-
prav, na nichž se podíleli malí i velcí. 
Úžasné je, že na palubu vstoupili i 
rodiče a ak  vně se zapojili. Mockrát 
díky! Ono se kormidluje jinak, stří-
dají-li se kapitáni a jsou-li námořníci 
dobře připraveni.

TO BYLA ALE PLAVBA…   ZŠ A MŠ UNČÍN
A co se dělo? Vyrobili jsme si 

s dětmi na zahradě loď, namalovali 
si trička, ozdobili vchod námořnic-
kým věncem, upekli si námořnický 
zákusek, naučili jsme se pozdrav 
odhodlaných námořníků a pak už 
se plulo od stanoviště ke stanovi-
š  , sbíraly se body a doufalo se, že 
na břehu bude čekat zasloužený 
poklad!  Byl tam… Počasí bylo jako 
na objednávku, takže přišel k chu-
  i nanuk. Byl to úžasný den plný 

zážitků. Tím lépe, že posádky byly 
namíchány z námořníků ze ZŠ i 
z MŠ, kteří si navzájem velmi pěk-
ně pomáhali a podporovali se. 
To je ta paráda venkovské školy! 
Nakonec, můžete se podívat na 
spoustu krásných fotografi í na na-
šem webu www.zsuncin.cz nebo 
na naší FB stránce školy.

A kdyby náhodou někdo rád 
plul na malé a bezpečné lodi s 
námi, je vítán! Několik míst na pa-

lubě je ještě volných…
Přejeme všem kapitánům, ná-

mořníkům a přátelům naší školy 
krásné léto, klidné moře a sejde-

me se v přístavu zase v září. Plavbě 
ZDAR!

MT a všechny skvělé kolegyně ze 
ZŠ a MŠ Unčín

jednoho, dva nebo více servismanů 
a členů sportovního týmu.

Každý zvolil pro svůj cíl jinou 
tak  ku. Někdo lovil jen velké kusy, 
někdo vsadil na maximální počet 
ulovených ryb, protože vítězství 
mělo patřit podle propozic tomu, 
kdo uloví největší prostou naměře-
nou míru ryb ve dvou kolech, každé 
v délce 1,5 hodiny.

Tato tak  ka vyšla skvěle týmu 
Elišky Škorpíkové, která podporo-
vána v prvním kole dědou a v dru-
hém tátou, dostala do podběráků 

za tuto dobu 1024 cm ryb. Stala 
se tak po roce znovu šampiónkou 
(v minulém ročníku skončila druhá).

Všichni účastníci si závody velmi 
pochvalovali, všichni obdrželi hod-
notné ceny, kvalitní občerstvení 
s perfektní obsluhou a těší se na 
další ročník v roce 2022. Pořadatelé 
děkují všem závodníkům, a zvláště 
sponzorům akce, tedy obci Písečné 
a fi rmě Rybářské potřeby Josef Va-
řejka z Nového Města na Moravě.

Ivo Solař

Budiš, druhý výlet nás zavedl na zří-
ceniny Aueršperk, Zubštejn a Pyšo-
lec, které kdysi vlastnili Pernštejnové. 

V úterý 15. června jsme se vydali 
na začátek celého knižního putová-
ní, tedy na zříceninu hradu Děvičky 
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PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2021

Žáci tře  ch až pátých ročníků:
1. místo – Kateřina Rubínová
2. místo – Tereza Žáková

Z každé kategorie postoupili žáci 
z prvních tří míst do krajského kola. 
A i zde měla naše škola nádherné 
úspěchy.

Sofi e Mynářová získala 1. místo 
a Kateřina Rubínová 2. místo, kaž-
dá ve své kategorii.

Diplomy a ceny přijeli do naší ško-
ly předat zástupci Okresního sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
K naší smůle byly starší ročníky na 
exkurzi a cenu mohla převzít pouze 
jedna žákyně. Ale hned druhý den 
jsme měli štěs  . Naši školu navš  vil 
starosta SH ČMS pan Jan Slámečka, 
který ochotně ceny rozdal ostatním 
žákům. Všem oceněným blahopře-
jeme a věříme, že tato krásná sou-
těž bude pokračovat dál. 

ZŠ a MŠ Rožná

Tato soutěž má již mnohaletou 
tradici. Každý rok se jí naše škola 
účastní a každý rok máme opravdu 
krásné úspěchy. A rozhodně to není 
 m, že by o ni byl malý zájem. Ba 

naopak. Je velmi oblíbená a počet 
zasílaných prací přesahuje v jednot-
livých věkových kategoriích často 
stovky.

Letošní rok byl trochu jiný. Covid 
se projevil i při odesílání prací do 
této soutěže. Přesto se jí v okresním 
kole zúčastnilo 13 základních škol a 
z každé kategorie byla vyhlášena, 
jako vždy, první tři místa. A naše 
úspěchy:
V literární čás  :
Žáci tře  ch až pátých ročníků:
1. místo – Jiří Šustal
2. místo – Sára Zuchnická
3. místo – Sofi e Mynářová
Ve výtvarné čás  :
Žáci prvních a druhých ročníků:
2. místo – Sofi e Šustalová

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI POŽÁRNÍ 
OCHRANA OČIMA DĚTÍ

                                                                                                                                   Obec Vír 
                   hledá do místní provozovny               

                                                                                                             .          

  KADEŘNICI  
                                            

 Možnost nástupu již od 1.8.2021. 
                                                                                                                        

   Informace na tel.: 736 174 667            

  9.7. - 10.7.

STRACHUJOV

   9.7. Na nože
10.7. Případ mrtvého nebož  ka
Začátek promítání v cca 20:30 h u KD ve Strachujově.

  9.7. - 10.7.

DOMANÍN

   9.7. Pračlověk                                                      
10.7. Zrodila se hvězda 
Promítání na hřiš   u kapličky, v pátek od 20:00 h fi lm pro dě  , 
v sobotu od 20:30 h.

  9.7. – 11.7. 

LESOŇOVICE

  9.7. Princezna zakletá v čase
Začátek promítání v cca 21:00 h za kulturním domem 
(v případě nepřízně počasí uvnitř KD).

16.7.

VÍR
16.7. Mamma Mia
Promítání u KD v cca 21:30 h.

16.7. - 17.7.

BOHUŇOV

16.7.  3Bobule
17.7.  Modelář
Začátek v cca 21:30 h pod KD, v případě nepříznivého počasí v KD.

16.7. - 17.7.

VELKÉ 

JANOVICE

16.7.  3Bobule                                                            
17.7.  Ženská na vrcholu
U Obecního úřadu po setmění - cca 21:30 h.

16.7. - 17.7.

DALEČÍN

16.7. Co jsme komu zase udělali? 
17.7. Šarlatán 
Výle  ště Dalečín, promítání po setmění v cca 21:00 h.

16.7. - 17.7.

RADKOV

16.7. Princezna zakletá v čase                                                            
17.7. Bábovky
Začátek po setmění cca ve 21:00 h u kapličky, při nepříznivém 
počasí v KD.

17.7.

ZVOLE

17.7. 3Bobule
Začátek po setmění (cca 21:00-21:30 h) u víceúčelového 
hřiště ve Zvoli.

16.7. - 18. 7.

ROZSOCHY

16.7. Ženská pomsta
17.7. Šarlatán
18.7. Bábovky
Promítání po setmění v cca 21:15 h na hřiš   TJ Rozsochy.

23.7.

SEJŘEK
23.7. Ženy v běhu                                           
Začátek ve 20:30 h, po setmění, Sejřek - hřiště U Kočky.

23.7.

RADKOV

23.7. 3Bobule
Začátek po setmění cca ve 21:00 h u kapličky, při nepříznivém 
počasí v KD.

24.7.

BOR
24.7. Teroristka
Začátek 20:30 h, po setmění, Bor - hřiště .

24.7.

KOROUŽNÉ
24.7. Případ mrtvého nebož  ka
Promítání na hřiš   v obci Koroužné od 21:00 h.

23.7. - 25.7.

ŠTĚPÁNOV N. S.

23.7. Psí veličenstvo
24.7. Bábovky                                                       
25.7. Co jsme komu zase udělali?
Promítání na dvoře ZŠ a MŠ ve Štěpánově n. S. od 21:30 h.

30.7. - 31.7.

PÍSEČNÉ

30.7. Na nože
31.7. Ye  : Ledové dobrodružství
Promítání na výle  š   po setmění v cca 21:00 h.

30.7. - 31.7

ROVEČNÉ

30.7. Princezna zakletá v čase
31.7. Ženská na vrcholu
Začátek v cca 21:00 h na fotbalovém hřiš  .

30.7. - 31.7.

DOLNÍ ČEPÍ

30.7. Trollové: Světové turné 
31.7. Ženská pomsta  
Promítání se uskuteční u kulturního domu, začátek promítání 
po setmění (cca 21:00 h). 

30.7. - 1.8.

VĚCHNOV

30.7. Tajný život mazlíčků 2
31.7. Princezna zakletá v čase
  1.8. Bábovky
Výle  ště Věchnov, po setmění kolem 21:00 h.

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



Bořivoj Havlíček 75 let
Jaroslav Mlynář 75 let
Božena Bílková 70 let
Josef Sláma 70 let
Vladimír Krejčí 70 let
Josef Škrabal 70 let
Marie Vraspírová 70 let

DUBEN 2021
22.04. Libor Schneider 61 let
23.04. Václav Drla 78 let
KVĚTEN 2021
02.05. Václav Vinkler 67 let
04.05. Jiří Cacka 71 let
10.05. Vladimír Mičovský 71 let
11.05. Dana Žáková 71 let
13.05. Marie Dvořáková 79 let
23.05. Marie Hrubá 77 let
23.05. Hermína Koenigová 94 let
ČERVEN 2021
02.06. Marie Mašová    83 let

ČERVEN 2021
05.06. Kristýna Ambrožová
 Miroslav Čížek

06.06. 2020 Lucie Marinčová 
07.08. 2020 Jan Klapka
18.09. 2020 Vít Pištěk
16.10. 2020 Adriana Koláčková
10.12. 2020 Natálie Malá 
28.12. 2020 Tobiáš Fagula

ČERVENEC 2021
Božena Štěpánková 95 let
Libuše Křenková 92 let
Miloslav Šibor 86 let
Ladislav Bělík 85 let
Pečinka Stanislav 80 let
Adolf Zich 80 let
Milena Kovalová 75 let
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Narození

VZPOMÍNKY SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky

Jubilan  

Úmr  

20. července 2021 
vzpomeneme

100. výročí narození 

paní Elišky KUBÍKOVÉ
(rozené Peringerové) 

z Bystřice nad Pernštejnem,
zesnulé 17. října 2015.

R. I. P.

Dne 17. července by oslavil 
své 70. narozeniny.

pan Rudolf PIVKO
 Bohužel již neoslaví.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
zavzpomínejte s námi.

Stále to bolí, že tu nejsi. S láskou a  chou 
pokorou na Tebe vzpomíná Tvoje rodina.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

Od června se mohou ve Včele opět 
scházet senioři a lidé se zdravot-
ním pos  žením při různých sku-
pinových ak  vitách. Ve chvíli, kdy 
došlo ke zlepšení epidemiologické 
situace, začali jsme ráno cvičit na 
židlích, trénovat jemnou motoriku, 
jezdit na malé výlety do okolí Bys-
třice nad Pernštejnem (Vítochov, 
Karasín, Borovinka). 

Ve Včele se během června také 
tvořilo. Velkou radost nám udělalo 

KLUB VČELA VÍTÁ NOVÉ AKTIVNÍ SENIORY

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – KONTEJNERY

TULIS MICHAL ZVOLE

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

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

WWW.AUTODOPRAVATULIS.CZ 

e-mail: tulism@seznam cz

Prodej sypkých materiálů:

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

KONTAKT 

předání 60 kusů háčkovaných hra-
ček určených pro miminka, která 
se zúčastní tradičního vítání ob-
čánků v Bystřici nad Pernštejnem. 

Nově můžete naši činnost pod-
pořit také zakoupením výrobků 
z našich dílen buď přímo v našem 
zařízení, nebo v Knihkupectví Měš-
ťanka na Masarykově náměs   60 v 
Bystřice nad Pernštejnem. V rámci 
našich možnos   rádi vytvoříme i 
nějaký dárek na míru.

Do našich řad přivítáme i nové ak  vní seniory. Informace k našim ak-
cím naleznete na nástěnce u dveří Včely na ulici Hornická 643, na nástěn-
ce v průchodu na bystřickém náměs   a na facebooku Včely @vcelaochzr

Mgr. Michaela Kuchtová, vedoucí klubu Včela
Mob. 777 755 444, e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz
FB: @vcelaochzr, www.zdar.charita.cz

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 ČERVENECČERVENEC - - SRPEN SRPEN 2021 2021

  3.7. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
  4.7. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
  5.7. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Vel. Bíteš, 566 533 129
  6.7. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
10.7. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Vel. Bíteš, 607 785 326
11.7. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
17.7. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, 
 Žďár n. S., 566 643 012
18.7. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, 
 Žďár n. S., 566 643 012
24.7. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
25.7. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774
31.7. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
SRPEN 
  1.8. MUDr. Eva Vorlíčková, Studentská 4, Žďár n. S., 566 690 138
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INZERCE

* náborový příspěvek

* extra příplatek za odpolední a noční směny

* příspěvek na sport a stravování

www.rathgeber.cz 565 555 203

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU

zvládneš směnný provoz?
jsi technicky zaměřený?

chceš pracovat na speciálních strojích?
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INZERCE
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INZERCE

www.novazelenausporam.cz

Otevírací doba

Nová zelená úsporám
› 

› 

› 
› 
› pergoly
› 

› 
› 
› parapety
› 

www.knlokna.cz

SHOWROOM

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

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

- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání 
- práci v Byst ici n.P. a okolí 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ Vysočiny: Karel Němec, Lukášek, 
Emler, Hanych, Sodomka, Porš, Jambor, Zezula, Fiala, Panuška, 
Kaván a dalších. Tel: 776 393 000

 VÝKUP STARÝCH PEŘIN na tel.: 721 469 234. 
 Mladý pár HLEDÁ/KOUPÍ STAVEBNÍ PARCELU, může být i menší 

cca 600 m2 nebo rodinný domek k bydlení se zahradou v okolí 
Bystřice n.P., prosím, nabídněte, tel. 773 992 312.

 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.
 Chalupaření to nás baví - KOUPÍME DŮM/CHALUPU. 

Nabídněte, volejte, pište 704 923 775.
 KOUPÍME STATEK s pozemky - pro koně. Tel. 732 344 841.
 KOUPÍM staré pohlednice do r. 1945. Stačí SMS. Tel. 

608 420 808.
 Farma Ujčov posktne KOŇSKÝ HNŮJ  za odvoz. Nakládka na vozík, 

volejte 721 037 125.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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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 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka zahradních služeb 
 

 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ a „T“ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis s fotografií 
-   výhodou obsluha pracovních stroj  
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. (ing. Kekrt, tel. 566 551 
500), p ípadn  zaslat stru ný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
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