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Návštěva TGM 19. června 2021 
v Bystřici nad Pernštejnem

V sobotu 19. června 
2021 si připomeneme 
cestu prvního Česko-
slovenského preziden-
ta Tomáše Garrique 
Masaryka po Horácku. 
Masaryk s doprovo-
dem uskutečnil tuto 
cestu v roce 1928. Vy-
jel ráno ze Židlocho-
vic a se zastávkami v 
řadě obcí přes Bystři-
ci nad Pernštejnem, Nové Měs-
to na Moravě, Žďár nad Sázavou 
se vracel později večer do Brna. 

My si připomeneme symbolicky 
pouze část této cesty v jiném po-
řadí. Masaryk s doprovodem přije-
de v sobotu 19.  června v 10. hod. 
dopoledne k soše TGM, která stojí 
před základní školou v Bystřici nad 
Pernštejnem. Přivítají se s ním zde 
zástupci města, skautů, občané a 

školní dě  . TGM pojede 
v historických autech do-
provázen prvorepubli-
kovou četnickou stráží 
a motocyklem. Odjede 
z Bystřice nad Pern-
štejnem s krátkými za-
stávkami ve Věchnově, 
Smrčku, hradě Pern-
štejně a Doubravníku 
a svoji cestu zakončí 
téhož dne odpoledne 

v Nedvědici. Přijďte zažít závan naší 
historie. Dobové oblečení je vítáno. 
10:00 - Bystřice nad Pernštejnem 
11:15 - Věchnov
11:45 - Obec Smrček
12:15 - Hrad Pernštejn
13:30 - Městys Doubravník
15:00 - Městys Nedvědice
 ukázka policejní techniky, 
 četníků z Kuřimi 
 a historická auta.

Vzpomínka na padlé 
během 2. světové války

Také v Bystřici nad Pernštejnem jsme si připomněli výročí ukončení 
2.  světové války. V pátek 7. května starosta Ing. Karel Pačiska společ-
ně s vedením města a občany uc  li památku obě   z Bystřicka. Společně 
položili věnce a kvě  ny k Památníku osvobození v dolní čás   náměs  , 
k deskám na budově muzea i ke třem hrobům na hřbitově.

Foto a text: Michal Mašek

STAVEBNÍ PRÁCE V PLNÉM PROUDU
Kalendářní rok se nám pomalu obrací do své druhé poloviny a my pokraču-
jeme ve stavebních akcích. Ke konci se nám snad blíží dokončení ulice Rud. 
Vaška, jejíž východní část se doasfaltuje a bude již sloužit svému účelu.

V polovině května se na koupališ   vztyčila konstrukce skluzavky. Nyní 
fi rma provádí dokončovací práce a vyřizuje cer  fi kát. Do koupací sezóny 
snad vše proběhne v pořádku a naši nejmenší si užijí novou vodní atrakci.

Na kopci Hora jsou v plném proudu terénní práce na stezce vedoucí po-
dél lomu. Součás   stezky jsou kamenné pla  ormy zabudované do země 
i nadzemní prvky sloužící pro oddych i sport. Vše funkčně doplní cedulky 
s environmentální tema  kou. U tří křížů a šibenice dojde k terénním úpra-
vám a snížení sjezdovky tak, aby se mohly stát dominantou celé Hory. 

Své postavení uprostřed „Sídliště II“ ztra   kotelna, která již dokončila 
svou funkci a dojde k jejímu odstranění. Vzniklé místo proza  m doplní 
odstavná plocha pro parkování.

Mar  n Horák, místostarosta
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VÝZVA NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

O PŮJČKU
z Fondu rozvoje bydlení

Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných budov 
a na výstavbu nových bytů formou střešní nástavby nebo vestavby.

Jednotlivé  tuly lze sčítat, je tedy možné žádat o více  tulů 
současně.

Příjemcem půjčky může být kterákoliv fyzická nebo právnická 
osoba, předmětná stavba však musí být na území města nebo 
místních čás  .

Splatnost půjčky je 2 až 6 let s úrokem 4 %.

Žadatel musí předložit:
- vyplněnou žádost
- stavební povolení příp. ohlášení stavby
- ručitelé (jeden ručitel na každých 60  s. půjčky) nebo návrh na  
  ručení zástavou na nemovitos  

Termín podávání žádos  :
do 30. 6. 2021

Žádos   jsou k dispozici na sekretariátě MěÚ, kde je také nutno 
vyplněné žádos   společně s ostatními dokumenty odevzdat.
Informace: Ing. Jana Jurošová, tel.: 725 101 198

Z RADY MĚSTA ZE DNE 27. 4. 2021
Rada města schválila:
1. uzavřít nájemní vztah s Ekotrend 

Best, s.r.o. – část p. č. 136 (45 m2) 
na 3 měsíce za 563 Kč – zabezpe-
čení staveniště, lešení,

2. uzavřít nájemní vztah s V. Š. - část 
p. č. 296 (3 m2) na neurčito za 
3.000 Kč/rok – předsunutý prodej,

3. uzavřít nájemní vztah s M. J. – část 
p. č. 1847/2 (7 m2) na 4 měsíce za 
117 Kč – oprava opěrné zdi u RD,

4. uzavřít nájemní vztah s V. M. – část 
p. č. 2014/1 (90 m2) na 5 měsíců za 
1.875 Kč - zařízení staveniště,

5. uzavřít nájemní vztah s MINKA, 
s.r.o. – část p. č. 138 (3m2) na neur-
čito za 3.000 Kč/rok – předsunutý 
prodej,

6. zřízení VB spočívající v právu ulo-
žení zemního kabelového vedení 
NN, jeho údržby a oprav na čás   
pozemků p. č. 72/7 a p. č. 72/6 v 
k. ú. Domanínek ve prospěch spo-
lečnos   EG.D, a.s. Věcné břemeno 
bude úplatné za jednorázovou 
úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH a VB 
bude na dobu neurčitou,

7. pacht pozemků část p. č. 1098/1 a 
p. č. 1093 v k. ú. Bystřice nad Pern-
štejnem o výměře 68 m2 p. A. V. J.. 
Roční pachtovné 3 Kč/m2,

8. fi nancování akce Přístavba šaten 
sportovní haly částkou 36.300 Kč, 
akce Odvodnění v ulici Pod Horou 
částkou 20.000 Kč, akce Bezpeč-
nostní audit částkou 55.297 Kč, 
akce Chodník Lesoňovice částkou 
453.000 Kč a akce Kamery v Parku 
miniatur částkou 40.000 Kč,

9. rozhodnu   o výběru dodavatele 
akce Rekonstrukce ulice Tyršo-
va, kterým je fi rma SPH stavby 
s.r.o., IČO 26230470 za smluvní 
cenu 4.237.536,51 Kč včetně DPH 
a schvaluje podpis smlouvy a 
dále rozpočtové opatření ve výši 
300.000 Kč na profi nancování re-
konstrukce kanalizace, vodovodu 
a povrchů v ulici Tyršova,

10. uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnu   neinves  ční dota-
ce ve výši 50.000 Kč z rozpočtu 
města Bystřice nad Pernštejnem 
s organizací Maverick Rescue z.s., 
IČO 22662090 se sídlem Žebě  n 
1082, 641 00 Brno ve znění stan-
dardní Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnu   neinves  ční dotace 
z rozpočtu Města Bystřice nad 
Pernštejnem,

11. vyhlášení záměru na pronájem 
Centra Eden a Farmy Eden,

12. zřízení VB spočívající v právu ulo-
žení zemního kabelového vedení 
NN a rozpojovací skříně, jeho údrž-
by a oprav na čás   pozemků p. č. 
2031/1, p. č. 3052/3, p. č. 3052/33, 
p. č. 3052/100, p. č. 3052/101, p. č. 
3052/102 v k.ú. Bystřice nad Pern-
štejnem ve prospěch společnos   
EG.D, a.s. Věcné břemeno bude 
úplatné za jednorázovou úplatu 
ve výši 10.400 Kč + DPH a VB bude 
na dobu neurčitou,

13. nájem pozemků čás   p. č. 486/1 
a p.č.1/7 v k.ú. Divišov a čás   p.č. 

558/8, p. č. 548/1 a p. č. 665/1 v k. 
ú. Rovné na dobu od 1. 5. 2021 do 
30. 11. 2021 pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR o ploše 264 m2. Ná-
jemné po tuto dobu činí 3.388 Kč,

14. schvaluje pronájem bytu č. 81 
v DPS panu V. K.,

15. výběr zhotovitele na stavební 
zakázku demolice kotelny na SII 
a to fi rmu AZ demolice s.r.o. se 
sídlem Frýdlantská 111, 463 31 
Chrastava, IČ 07912935 s na-
bídkovou cenou 1.548.000 Kč 
vč. DPH, podpis smlouvy o dílo 
na stavební zakázku demolice 
kotelny na SII a to fi rmu AZ de-
molice s.r.o. se sídlem Frýdlant-
ská 111, 463 31 Chrastava, IČ 
07912935 s nabídkovou cenou 
1.548.000 Kč vč. DPH a rozpočto-
vé opatření ve výši 1.700.000 Kč,

16. posun termínu na 1. 5. 2021 – 30. 
11. 2021 a Podpis dodatku smlou-
vy o dílo s fi rmou Jan Holý se síd-
lem Bočkova 260, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem, IČ 75879361,

17. předělání běžného WC na bezba-
riérové v nadzemním podlaží sta-
cionáře ROSA. Pověřuje fi nanční 
odbor k provedení rozpočtového 
opatření nejvýše do částky 49.800 
Kč bez DPH dle skutečných výdajů,

18. vyhlášení záměru a doporučuje 
ZM prodej čás   pozemku parc. 
č. 304/11 k.ú. Pivonice u Lesoňovic 
panu M. Z. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

19. vyhlášení záměru a ZM doporu-
čuje prodej čás   pozemku parc. 
č. 452/1 k.ú. Lesoňovice paní M. F. 
Cena 150,- Kč/m2 + DPH,

20. vyhlášení záměru a doporučuje 
ZM prodej čás   pozemku parc. 
č. 399 k. ú. Pivonice u Lesoňovic a 
doporučuje koupi čás   pozemku 
parc. č. 15/2 k. ú. Pivonice u Leso-
ňovic. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

21. objednání projektu lanového 
mostu v parku miniatur u fi rmy 
Project Outdoor s.r.o.,

22. zřízení VB spočívající v právu ulo-
žení zemního kabelového vedení 
VN , jeho údržby a oprav na čás   
pozemků p. č. 893/2, p. č. 942, p. 
č. 953/1 v k. ú. Bystřice nad Pern-
štejnem ve prospěch společnos   
EG.D, a.s. Věcné břemeno bude 
úplatné za jednorázovou úplatu 
ve výši 2.500 Kč + DPH a VB bude 
na dobu neurčitou,

23. účetní závěrku společnos   Eden 
centre s.r.o. za rok 2020,

24. prominu   poměrného nájmu a 
služby úklidu za období 16. 3. – 5. 
4. 2021 – prominu   bude zohled-
něno ve faktuře za duben 2021 
pro M. M.,

25. výzvu na podávání žádos   o půjč-
ku z fondu rozvoje bydlení,

26. přidělení nájmu bytu č. 1 v č. p. 
960 na ul. Okružní v Bystřici n. P. 
původního nájemce V. J. na jeho 
vnuka V. J. a požaduje složit na účet 
pronajímatele částku 500.000 Kč 
jako předplacené nájemné a také 
přihlásit se k trvalému pobytu 
v Bystřici nad Pernštejnem. V pří-

padě, že tyto podmínky nebudou 
splněny, požadujeme byt v co nej-
kratší době vyklidit a vrá  t zpět 
pronajímateli,

27. vypsání poptávkového řízení na 
opravu cesty k Valše za cenu max. 
1.130.000 Kč

Rada města nedoporučila zastupitel-
stvu:

28. prodej pozemku p. č. 99 k. ú. Do-
manín,

29. prodej nemovitos   č. p. 488 na 
pozemku p. č. 1972 a přilehlého 
pozemku p. č. 1973/1 k.ú. Bystřice 
n. P.,

30. prodej čás   pozemku p. č. 619 
k. ú. Bystřice n. P.

Rada města odkládá rozhodnu  :
31. a požaduje upřesnění využi   čás   

pozemku p. č. 72/1 k. ú. Domaní-
nek.

Rada města neschválila:
32. uzavřít nájemní vztah s harst 

agency, s.r.o. – část p. č. 3085/1 
(8 m2) na 2 roky za 15.000 Kč – mo-
bilní reklamní zařízení,

33. uzavřít nájemní vztah s harst agen-
cy, s.r.o. na pozemek p. č. 1098/1,

34. žádost ředitele ZŠ TGM na navý-
šení položky provozního rozpočtu 
školy „režie obědů zaměstnanců“ 
o 80.000,- Kč přesunem z jiných 
kapitol provozního rozpočtu,

35. pronájem čás   pozemku p. č. 
108/1 k. ú. Karasín,

36. pronájem rybníka na pozemku 
p. č. 807 k. ú. Ždánice P. Ch.,

37. pronájem rybníka na pozemku 
p. č. 807 k. ú. Ždánice V. C.,

38. pronájem rybníka na pozemku 

p. č. 807 k. ú. Ždánice D. J.,
39. pronájem dvou parkovacích míst 

na ulici Na Příkopech – p. č. 3222/1 
a 544 k. ú. Bystřice n. P.,

40. převod nájmu bytu č. 19 v č. p. 
984 na ul. Okružní v Bystřici n. P. 
nájemce A. K. na jiného nájemní-
ka z důvodu nesplnění podmínek 
schválených v bodě č. j. 1/12/2016 
dne 9. 8. 2016.

Rada města udělila souhlas:
41. s dočasnou stavbou zahradní-

ho posezení na pozemku p. č. 
3129/24 k. ú. Bystřice n. P. panu 
F. B.,

42. se stavbou – snížení tarasu na 
úroveň chodníku na pozemku p. 
č. 467 k. ú. Bystřice n. P. s  m, že 
město poskytne dlažební kostky. 
RM pověřuje odbor SMI prověře-
ním vedení sí   a umístění chránič-
ky pro op  ku na tomto pozemku,

43. s provedením dočasné stavby 
plotu a přístřešku na pronajatém 
pozemku p. č. 1110/1 k. ú. Bystřice 
n. P. panu Š.

Rada města pověřuje:
44. OSMI přípravou záměru k prodeji 

čás   pozemku p. č. 3058/3 k.ú. 
Bystřice n. P.,

45. SMI k jednání ve věci vypořádání 
čás   pozemků p. č. 29/1 a 31 k.ú. 
Pivonice u Lesoňovic v souvislos-
  s prodejem pozemku panu D. 

v k. ú. Pivonice.

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

-red-
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 RŮZNÉ

stroji pohodlně vešli. 
A Jose  a se jmenuje, protože... (a to 
si musíte přijít poslechnout přímo do 
muzea). 
Depozit je již znovu otevřený ve-
řejnos  , co nového tu na návštěv-
níky čeká? 

Rozšířená expozice v mezi pat-
ře, kam jsou přesunuta au  čka, co 
byla některá nahoře, protože je to 
přeci jednoduché stěhovat velké 
auto do mezipatra (se smíchem). 
Horní patro je tedy přestavěné, 
konečně jsme docílili, že máme 
celou řadu jenom TATROVEK. 
Před  m nám to kazil Brouk, což je 
vlastně německá TATRA, ale teď už 
to máme jedním tahem. A i   ná-
vštěvníci, kteří sem jezdí pravidel-
ně, budou určitě mile překvapeni. 
A nejvíc jsou překvapeni  , kteří 
nám něco přivezou a darují nám 
nějakou drobnost, kterou Fanda ně-
kam zakomponuje a oni to pak uvidí, 
tak to je pro ně asi to nejvíc. Tako-
vým lidem opravdu moc děkujeme. 

Děkuji za rozhovor.

Michal Mašek

JAK TO CHODÍ V DEPOZIT MUZEU VETERÁN TATRA KLUB 
rozhovor s Vlaďkou Proseckou

Od poloviny května mohou návštěv-
níci opět zavítat do království Fran-
 ška Proseckého a pokochat se  m, 

jakou novou TATRU si zase přivezl. 
Tentokrát nám o muzeu a o tom jak 
to všechno vlastně začalo, ale popo-
vídala Vlaďka Prosecká, kterou mno-
zí znají jako průvodkyni a kurátorku 
Depozit Muzea Veterán TATRA Klub, 
Bystřice nad Pernštejnem. 
 Kdy jste se poprvé seznámila 
s Fran  škem, předpokládám, že to 
bylo na nějakém tatrováckém sra-
zu? 

Ne kdepak, nebylo to na tatro-
váckém srazu, bylo to v době mých 
studií v Bystřici. V Rozsochách byla 
tehdy před velikonocemi zábava, 
a jak se říká, pochovávala se basa. 
Fanda tam byl také s kamarádama a 
o půlnoci se konal smuteční průvod, 
tak tehdy jsme si tak nějak poprvé 
padli do oka. Takže vlastně to bylo 
ještě před mojí maturitou.
Kolik kousků TATROVEK se teh-
dy v jeho sbírce nacházelo?

Když jsme se poznali tak měl 
Fran  šek pouze dvanáctku TATRU, 
to bylo teda spíš takové torzo. To 

si pořídil krátce po vojně, měl tedy 
jedno auto v rozpracovaném stavu. 
Takže se v té době ještě o sbírce mlu-
vit nedá ("To jsem měl ještě rozum", 
dodává z povzdálí se smíchem Fran-
 šek.). Ale mě se líbila dědečkova 

pětasedmdesátka TATRA. Ta TATRA 
se mi už strašně líbila tehdy. Takže já 
jsem začala jezdit na ty srazy vlastně 
už s Fandou a jeho ta  nkem. A pak 
jsme si pořídili svojí první TATRU a 
tehdy to začalo.
Měla jste stejný názor na koní-
ček vašeho manžela už od začátku 
nebo to přišlo až postupem času? 

Už od začátku jsem za ním stála. 
On většinou přišel rovnou s hoto-
vou věcí, a pokud to auto už nestálo 
doma, tak jsem se to já většinou do-
zvěděla jako poslední (velký smích). 
 Máte u vás v depozitu nějaký 
kousek, který je váš? 

No v podstatě jsem Fandovi po-
máhala na všech těch prvních TA
TRÁCH, které si přivezl. Kdybych si 
měla vybrat, tak můj nejoblíbenější 
je ten "Bulík" takovej Hipík. A mám 
tam také své šlapací auto, jelikož 
nemám řidičák, tak mi Fran  šek 

koupil dvoumístné šlapací au  čko. 
To je ta červená obluda, takže to je 
vlastně můj kousek. Tohle au  čko 
vyrobilo Rýmařovský divadlo pro 
anglickou divadelní hru Song pro 
dva a tehdy před 15 lety, to si pa-
matuju přesně, mě Franta vzal do 
Rýmařova a zpátky jsme si už vezli 
domů tohle šlapací auto. 
 Pokud mají návštěvníci zájem, 
provedete je také po muzeu? 

Já chodím s každým návštěvní-
kem, takže by se dalo říct, že jsem 
hlavním průvodcem. A když přijde 
větší skupina tak nám pomáhá i 
Maty, pokud teda není zrovna někde 
s dědou. 
 Mohu si Vás tedy rovnou vy-
zkoušet, co nám řeknete o nejstar-
ším kousku?

Tak to je ta černá dvanáctka 
TATRA, se kterou se teda za  m 
nejezdilo, ale druhá nejstarší je po-
tom Jose  a hasička, to je TATRA 
43 z roku 1929. Je to tedy hasička, 
ale ne stříkačka, ale hasičský au-
tobus pro 16 hasičů. Uprostřed se 
tak mírně rozšiřuje a to je z toho 
důvodu, aby se tam všichni v té vý-

Odchází covid-19 do věčných lovišť?
pandemie, která nemá obdoby v no-
vodobých dějinách, je nebezpečná 
 m, že zasáhla celý svět. Největším 

rizikem budou cesty do zahraničí, 
na které se jistě mnozí z nás již vel-
mi těší. Z vlastní zkušenos   musím 
říci, že v různých kulturách světa je 
přístup k infekcím velmi rozdílný. Je 
zcela na místě mít se na pozoru a ří-
dit se selským rozumem i při těch 
nejbláznivějších situacích. To, s čím 
místní žijí celé generace, nově pří-
chozí v nejhorším případě i zabíjí. A to 
ještě nevíme, co nás potká v dalším 
období! Chovejme se jako rozumní 
lidé a bude zase dobře.

To, že situaci zvládáme, je mimo 
jiné zásluha nejen zdravotnického 
personálu, také prodavaček, které si 
zaslouží velký obdiv. Jsou to mámy 

od dě  , které každý den riskují své 
zdraví. I mnoho dalších obětavých lidí 
si zaslouží naši úctu a ocenění. Možná 
snad ani nevíte, že celé jaro někteří 
naši kolegové pomáhají trasovat na-
kažené jedince a tak brání dalšímu 
rozšiřování infekce. Pracovníci DDM, 
Edenu, Areálu sportu a kultury i jiní 
jedinci natrasovali více než 3000 kon-
taktů. Velký dík patří koordinátorce 
paní Ing. Jitce Zelené, která velmi pro-
fesionálně a odpovědně vedla tuto 
skupinu. Máme tu velmi dobré soci-
ální pracovníky a pečovatelky, které 
často přicházeli do styku s nemocný-
mi, ale nikdo o nich nehovoří. Máme 
obětavé učitele, kteří trpělivě dle 
možnos   táhli káru vzdělání dál. Mu-
sím vyzdvihnout mé kolegy úředníky, 
kteří po celou dobu zajišťovali chod 

veřejné zprávy, umisťovali nakažené 
bezdomovce a mohl bych jmenovat 
mnoho dalších, mnohdy bezejmen-
ných lidí, na které se zapomíná. 
Patří vám náš velký dík a obdiv k vaší 
práci!

Ještě na závěr – nepodceňujte 
preven  vní prohlídky, které jste ve 
velkém odkládali více než rok. Na 
světě jsou to  ž i jiné nemoci, které 
nás mohou ohrozit. Zamysleme se 
nad třeba banálními příznaky a spě-
chejme k lékaři. Zdravotní systém se 
dostává z nejhoršího a tak jistě bude 
zbývat čas na jiná onemocnění než 
je ten zpropadený covid-19. Hlavně 
prosím, nechte se očkovat, protože 
tento vynález již v minulos   zachrá-
nil milióny lidí!!

Hodně pevného zdraví a rozumu!

 Karel Pačiska, starosta

Nejsem si 
jistý! Pouze 
tvrdá opat-
ření, teplo 
a očkování 
jej zahání 
do kouta. 
On ale tady 
v různých 
podobách 
bude stále. 
Naše spo-
lečnost se 
snaží po-

malu dostávat do normálu. Školáci 
se konečně začínají učit a setkávat 
s kamarády, obchody a služby oteví-
rají. Možná se rozjedou i volnočaso-
vé ak  vity, jakými je kultura, sport 
a cestování. Vše je ale podmíněno 
odpovědným chováním vás obča-
nů, obyvatel našeho regionu. Tato 
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Restaurování starobylých varhan 
v kostele sv. Michaela ve Vítochově 

Římskokatolická farnost Bystřice 
nad Pernštejnem (ŘKF) v letošním 
roce přistoupila k realizaci záměru 
obnovy varhan ve fi liálním kostele 
sv. Michaela Archanděla ve Víto-
chově. Jde o tzv. plné restaurování 
nástroje, který je součás   kultur-
ní památky vedené v ÚSKP pod č. 
45690/7-4358. Bystřická farnost 
v předchozích 20 letech věnova-
la hlavní pozornost celkovému 
vnějšímu vzhledu a restaurování 
mobiliáře v kostele sv. Vavřince; 
v současné době musely být kvůli 
pandemii práce v interiéru přeru-
šeny. Financování probíhalo pře-
devším z darů farníků, příspěvku 
z rozpočtu Města Bystřice nad 
Pernštejnem a z rozpočtu Kraje 
Vysočina.

ŘKF Bystřice nad Pernštejnem 
již dříve oslovila restaurátora pana 
Bohumila Žloutka ze Zásady u Jab-
lonce nad Nisou, jenž zhotovil var-
hany v kostele sv. Vavřince v roce 
1996 (OPUS č. 13), zda by přijal i 
zakázku na restaurování varhan v 
kostele sv. Michaela Archanděla 
ve Vítochově.

V lednu letošního roku od něj 
dostala kladnou odpověď a sou-
časně restaurátorský návrh, který 
byl jedním z podkladů pro získání 
závazného stanoviska místně a 
věcně příslušného orgánu památ-
kové péče. Dalším nutným pod-
kladem bylo písemné vyjádření 
odborné organizace státní památ-
kové péče - Národního památ-
kového ústavu, územní odborné 
pracoviště Telč (NPÚ).

Pan Bohumil Žloutek znal tento 
svým rozsahem menší nástroj z 
předchozích udržovacích zásahů, 
vždy ale poukazoval na nutnost 
brzké celkové opravy nástroje, 
který nebyl původně sestaven pro 
tento kostelík. „Královský nástroj“ 
ve Vítochově pochází z dílny varha-
náře Johanna Neussera z Nového 

Jičína, autorem byl jeho syn Karl 
Anton Neusser, na š  tku hracího 
stolu je uveden opus 78. Nástroj 
byl zhotoven v roce r. 1878 do 
dřevěného kostelíka sv. Ondřeje 
v Hodslavicích (Beskydy). Do Víto-
chova byl přemístěn v roce 1907 a 
sestaven varhanářem Vojtěchem 
Kášem z Brna.

Jedná se o jednomanuálový ná-
stroj s pedálem v jedné skříni, ve-
stavěný do zábradlí kůru. Nástroj 
je mechanický se zásuvkovými 
vzdušnicemi. Součás   skříně je ze 
zadní strany hrací stůl, vedle ma-
nuálové klávesnice na hracím sto-
le jsou umístěna rejstříková táhla 
(manubria).

Nápisy rejstříků jsou na porce-
lánových š  tcích. Skříň má v pro-
spektu pět píšťalových polí včetně 
krycích řezeb, které jsou opatřeny 
zlatým bronzem.

Píšťaly v prospektu jsou původ-
ní, cínové, rejstřík Pricipál 8´je zá-
kladním rejstříkem varhan a vyniká 
velmi příjemným, poměrně silným 
a sametově zabarveným tónem.

Celý nástroj je silně napaden 
červotočem, a to do té míry, že již 
odpadávají některé čás   nástroje. 
Varhany mají dochovaný původní 
klínový měch s čerpadlem na půdě 
kostela. Z provedeného průzkumu 
je patrno, že se dochovala původní 
podoba nástroje včetně rejstříko-
vé dispozice. Podle předloženého 

návrhu bude postup prací probíhat 
takto: nástroj bude na místě roze-
brán, zdokumentován a následně 
bude s odborným zástupcem NPÚ 
projednán další podrobný postup 
restaurování. Potom bude nástroj 
v ozařovně ozářen, po přemístění 
do dílny zhotovitelů v Zásadě u 
Jablonce n. N. bude pokračovat 
jeho sanace a petrifi kace.

Požadavkem vlastníka bude 
zachovat auten  cké ladění a in-
tonaci. Předpokládáme, že práce 
budou dokončeny do konce cír-
kevního roku a nástroj uslyšíme 

s obnoveným zvukem na letošní 
Vánoce. Předpokládaná cena bude 
více než 1 mil. Kč bez DPH, farnost 
doufá, že s fi nancováním pomů-
že široká veřejnost, pro kterou je 
starobylý malebný kostelík cílem 
i místem důležitých okamžiků v 
životě.

O potvrzení (darovací smlouvu) za 
poskytnuté dary můžete požádat 
p. faráře na tel.: 
737 587 293, 604 115 923       
nebo bystrice@dieceze.cz 
Další informace: www.fabys.cz

Nedobytý hrad z mramoru - klenot v krajině
Na konci září 2020 byla do-

končena obnova Vrchnostenské 
okrasné zahrady na Pernštejně. 
Zahrada získala svou podobu z po-
čátku 19. stole   a od 28. května je 
možné si ji projít. I tak roman  cký 
a pohádkový hrad rozhodně získal 
na větší atrak  vitě. 

Pokud se rozhodnete projít si 
obnovené zahrady, doporučuje-
me i pár dalších míst, které ne-
smíte vynechat. Jednou z nich je i 
skalní vyhlídka u hradu Pernštejn, 
na kterou narazíte na trase nauč-
ných stezek k hradu. Tato, dlouhé 
roky zapomenutá vyhlídka, byla 
obnovena v roce 2015 a zaujme 
vás pro svůj netradiční pohled na 

hrad. Pokud byste chtěli mít ob-
zvlášť zajímavé fotky kouzelného 
hradu, doporučujeme vydat se na 
cestu na nedaleký Sejřek. Cestou 
se vám odkryjí neskutečné pohle-
dy na dominantu našeho regionu. 

Slyšeli jste? 
Když stará dřevěná tvrz zhořela, 

bylo třeba postavit hrad kamenný. 
Při nelehké stavbě se zastavil cizi-
nec a pravil tato památná slova: 
„Obešel jsem kus světa, viděl jsem 
všelijaké divy, a proto nevěřím, že 
na této skále postavíte hrad.“ Sta-
vitelé prý mu odpověděli: „Nesta-
víme hrad z tvé víry, ale z kamene.“

-kv-
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S Vodomilem Korunou Vysočiny

Zřícenina hradu se nachází na vy-
výšenině, obtékané ze tří stran říčkou 
Bystřicí. Tento hrad byl v minulos   
znám též pod názvy Auršperk, Auer-
sperg, Ušperk a Ungersbert. Historie 
této stavby je zahalena tajemstvím. 
Není přesně známo datum založení 
ani jméno zakladatele. Ale poněvadž 
se hrad nacházel na území Pernštej-
nů, můžeme předpokládat, že jej 
dali zbudovat oni. Aueršperk je o 
něco mladší než Zubštejn, který je 
považován za nejstarší v oblas  . Da-
tum vzniku se dá pouze odhadovat 
na konec 13. stole  , protože podle 
historických údajů používal v roce 
1325 pan Jimram z Pernštejna také 
přídomku z Aueršperka. Nejasné 
však nejsou jenom počátky hradu. 
Stejným tajemstvím jsou zahaleny i 

další dějiny a také zánik. Aueršperk 
byl v roce 1406 zmiňován jako pus-
tý. Jak, kdy a proč byl opuštěn není 
možné určit.

Pověst
Dalším hradem, který patřil pánům 

z Pernštejna, byl Aueršperk, jehož zří-
cenina se nachází nedaleko Dvořišť. 
Les, který se rozpros  rá kolem zbytků 
rozbitých zdí, je tajemný a v jeho děsi-
vém  chu se obráží nějaká stará tra-
gédie, něco zlověstného a strašného. 
Dlouhá léta sem chodil dohlížet silný 
a urostlý hajný Koktavý. Sílu měl jako 
obr a na světě se nenašlo nic, co by ho 
polekalo nebo vystrašilo.

Jednou šel z pochůzky a v poled-
ne dorazil ke zřícenině. U hradní zdi 
se natáhl k odpočinku a brzy tvrdě 

usnul. Náhle jej probudilo kokrhání 
kohouta. Ještě si ani nestačil protřít 
oči, když uslyšel rachot vozu a dusot 
koní. Všechno doprovázel takový 
vichr, že hajnému nadskakoval klo-
bouk na hlavě. Jako vrchol celého 
běsnění se mezi stromy objevila ob-
luda, v níž hajný poznal hejkala.

Jeho hlava se podobala koňské, 
z nozder mu šlehaly blesky a oči 
vystupovaly z důlků. Zle dorážel 
na hajného, který zůstal strachem 
celý zkoprnělý a nezmohl se ani na 
slovíčko. To bylo jeho jediné štěs  ! 
Kdyby promluvil, skočil by mu hejkal 
na záda. Hajný však stále mlčel a 
obluda za hrozného kvílení odtáhla.

Hajný Koktavý, který byl v lese jako 
doma, z pytláků neměl strach a nebál 
se ani šelem ani nepohody, se od té 

TESTOVACÍ CENTRUM

COVID-19
Místo odběru:

• Poliklinika Města Bystřice nad Pernštejnem, 

Zahradní 580, 3. patro

Telefonní kontakt:

• 737 594 902

Provozní doba Antigeny:

• Po, St: 12.00–16.00

• Út, Čt, Pá: 8.20–12.00

Na testy je nutné se objednat přes COVID Vysočina:  

https://odbery.kr-vysocina.cz/odber-info/antigen

Na PCR testy – INDIKOVANÍ Vás objedná lékař.

Na PCR testy – SAMOPLÁTCI je nutné se objednat:

https://www.medila.cz/rezervacni-system

Výsledky testu obdržíte formou SMS zprávy

PCR samoplátci dále obdrží lékařské potvzení  

o výsledku testu v e-mailu.

Provozní doba PCR testy:

• Út, Čt, Pá: 8.00–8.20

 Cena: 1 500 Kč
Laboratoř OKBH Bystřice n. P. s.r.o.
nabízí fi rmám a široké veřejnosti, samoplátcům, vyšetření 

související s onemocněním  covid -19

Pro koho je vyšetření přítomnosti protilátek proti viru  (SARS-Cov-2) vhodné?
• pro Vás, kteří chcete vědět, zda máte protilátky proti onemocnění Covid-19
• pro Vás, kteří si chcete ověřit, že jste onemocnění Covid-19 již prodělali (jasné příznaky, 

lehký průběh onemocnění)

Naopak odběr není určen pro pacienty, kteří mají klinické příznaky onemocnění, 
ti musí kontaktovat svého ošetřujícího lékaře!

• vyšetření  hladiny vitamínu D, který je v současné době nejen důležitým 
mechanismem proti onemocnění Covid 19, ale i řady civilizačních chorob. 
Má klíčovou roli v prevenci i léčbě onemocnění Je důležité znát počáteční 
hladinu vitamínu D, aby nedošlo k předávkování nebo intoxikaci (cena  testu 
včetně odběru 1000 Kč).

• vyšetření protilátek na COVID-19 (cena testu včetně odběru 580 Kč)

Na vyšetření je nutné se objednat na tel. : 604 725 502

INZERCE

ŠLECHTIC U KOTELNY

Náhoda je životní princip a někdy je i 
humorná. TS se podařilo, nejspíš omy-
lem, takovou v  pnost způsobit. V řadě 
stromů na ulici Hornické, přímo před 
kotelnou, druhý od zatáčky, je vysazen 
neobvyklý strom. Jmenuje se liliovník 
tulipánokvětý a nejčastěji ho uvidíme 
ve starých parcích či arboretech. Je-
den takový nádherný exemplář mů-
žete vidět poblíž zámku v Brtnici, jeho 
stáří zahrnuje jistě několik set let, má 
obrovskou korunu a mohutný kmen. 
Podobně najdete liliovník v Průhoni-
cích, v parku v Ra  bořicích, v Lázních 
Bohdaneč a snad i jinde. 

Strom je nezaměnitelný přede-
vším svými vzhůru obrácenými květy, 
které připomínají velké žluté tulipány 
s oranžovými okraji. Zajímavé jsou 
i jeho čtyřhranné listy ve tvaru lyry, 
které na podzim získávají nápadnou 
jasně žlutou barvu. Liliovník pochá-
zí ze Severní Ameriky a v Evropě se 
vyskytuje, jak se uvádí v knihách, od 
roku 1660. U nás byl prý první exem-
plář vysazen roku 1865 v zahradách 
zámku Hluboká.

Originální strom přitahuje originál-
ní jedince – pod liliovník se údajně 
jen v pytli nechal pohřbít světově 
známý architekt Friedensreich Hun-
dertwasser, a to v roce 2000 na svém 
pozemku na Novém Zélandu. Mimo-
chodem věděli jste, že pradědeček 
slavného architekta pocházel z Bob-
rové? Jmenoval se Fran  šek Alois 
Kučírek a narodil se tam v roce 1838. 
Jeho dcera Marie Kuczirek si vzala v 
roce 1893 Wenzela Stowassera, pů-

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!

vodem od Znojma, a jeho jméno si 
pak vnuk „dopřeložil“ na Hundert-
wasser.

Časem si tohoto stromu jistě všim-
nou zejména obyvatelé nejbližšího 

vchodu 950 a ocení jeho květy, lad-
nost a vznešenost; je to prostě „von“ 
mezi stromy. Doufám jen, že se neblí-
ží nějaká další revitalizace zeleně…… 

J. Michálková

ZŘÍCENINA HRADU AUERŠPERK

doby hejkalů přímo děsil a k Auer-
šperku se pouštěl jen velice nerad.

Hynek Jurman - Pověs   ze Zubří země
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NEJ... BYSTŘICKA
Nejhlubší důl

Uran. Slovo spjaté s Bystřicí snad 
více než spojení s hradem Pernštej-
nem. Zdroj zelené energie a zároveň 
největší hrozba pro lidskou civilizaci. 
Nebo v případě Bystřice hlavní čini-
tel v demografi ckém a historickém 
vývoji. Bez ohledu k našim názo-
rům na tuto surovinu je jedno zcela 
nezpochybnitelné – těžba uranu na 
Bystřicku za sebou zanechala oprav-
du hluboké díry do země.

Prvenství v místních rudných 
polích drží slepá těžební jáma R6S, 
která spadá pod důl Rožná II. Zde se 
horníci prohloubili z 18. patra dříve 
zmíněného dolu, až na úroveň 26. 
patra, v absolutních hodnotách to 
odpovídá zhruba 1315 metrům pod 
povrchem.

To zaručilo Bystřicku první místo 
nejen v okrese, ale i v celém Kraji 
Vysočina. Ovšem v celorepub-
likovém měřítku nás předčí jak 
příbramské uranové doly, tak i čer-
nouhelné v Rosicích u Brna. Právě 
ty příbramské sahají až do hloub-
ky 1838 metrů a na jejich nejnižší 
úrovni dosahují průměrné teploty 
až +40°C. 

Pro ilustraci ohromnos   dříve 
zmíněných hloubek bych použil 
opačný směr, kterým se člověk vy-
dal, a to nahoru směrem k nebesům.

Na vrcholu (doslovném) toho-
to žebříčku se nachází mrakodrap 
Burdž Chalífa ležící ve Spojených 
Arabských Emirátech. Tato impo-
zantní budova měří necelých 830 

metrů, tj. něco přes 2/3 hloubky 
R6S. Při pohledu na tuto perlu in-
ženýrství si pouze stačí přidat „pár“ 
set metrů, otočit ji směrem do hlu-
bin Země, a tak si virtuálně předsta-
vit skutečný rozměr místního dolu.

Zdá se ovšem, že pouze uran 
není dostatečnou mo  vací pro 
hloubení, minimálně v zahraničí. 
Z 10 nejhlubších dolů na světě jsou 
všechny výhradně zlaté a 8 z nich se 
nachází v Jižní Africe. 

Ten nejhlubší, Mponeng, sahá 
do hloubky neuvěřitelných 4 ki-
lometrů. Teploty zde dosahují až 
66 °C, a proto šachty musejí být 
před nástupem horníků zchlaze-
ny speciálně vyrobeným tekutým 
ledem na pracovní teplotu pod 
30 °C. Cesta do samotného praco-
viště trvá přes hodinu a musíte při 
ní využít nejdelšího výtahu světa, 
který urazí vzdálenost mezi Mě-
sícem a Zemí každých 9 měsíců. 
O rozsahu tohoto dolu svědčí i 
fakt, že počet tunelů je zde vyšší 
než v newyorském metru.

Honba za vzácnými surovinami 
byla po stale   hnacím motorem 
průmyslu a technického pokroku, 
a tak tomu bude i nadále. S rostou-
cími hloubkami se ovšem ztěžují 
i pracovní podmínky a my můžeme 
být pouze vděční lidem, kteří nadále 
pracují v tomto vitálním ekonomic-
kém sektoru.

Marek Dřínovský
student gymnázia

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ
K určení polohy domů a usedlos  , se 
původně používal název podle jména 
rodu, obyvatele popřípadě podle za-
městnání osoby, která jej obývala. Od 
15. stole   se ve městech používala pro 
lepší orientaci polohy objektů domov-
ní znamení, která bývala většinou nad 
hlavním vchodem do domu.

Za vlády Marie Terezie byl 10. břez-
na 1770 vydán patent na soupis lidí, 
tažného dobytka a domů. Dle dobo-
vých záznamů sčítání lidí a tažného 
dobytka nebylo příliš úspěšné, ale čís-
lování domů znamenalo zjednodušení 

a přesnější iden  fi kaci objektů v ma-
trikách, smlouvách a úředních zázna-
mech. Celý proces číslování dostala za 
úkol armáda. 

Patent vstoupil v platnost 1. října 
1770 a od tohoto data bylo započato 
s číslováním domů ve větších měs-
tech. V menších městech a na venko-
vě bylo číslování provedeno během 
následujícího roku. Nečíslovaly se kos-
tely, kaple a neobývané věže. 

Číselná řada začínala od nejvý-
znamnějšího objektu ve městě nebo 
obci. Jednalo se o sídlo vrchnos  , faru, 

rychtu apod. U menších měst a vesnic 
se začínalo od první stavby po pravé 
straně při příjezdu do obce ze směru 
od sídla vrchnos  . Dále se pokračova-
lo postupně okolo náměs   nebo návsi 
pro   směru hodinových ručiček. 

Vojáci šli po domech a vytvářeli pí-
semný seznam majitelů, kterým přidě-
lili pořadové číslo. To bylo zapsáno do 
seznamů s krátkým popisem objektu 
a současně bylo popisné číslo napsáno 
křídou na vstupní dveře nebo vrata. 

Do Bystřice přijeli vojáci rakouské 
armády na jaře roku 1771. Č.p. 1 do-
stal první dům, který stál po pravé 
straně vjezdu do města od sídla vrch-
nos   v Zámecké Rožínce. Nyní je to 
dům Na vyhlídce č.p. 126. 

Č.p. 2 bylo přiděleno bývalému liho-
varu a číslování dále pokračovalo, až 
čísla získaly všechny objekty ve městě.   

V roce 1820 bylo v Bystřici provede-
no přečíslování. Číslo popisné 1 získala 
nejvýznamnější budova na náměs   
- radnice (nyní budova Muzea), která 
měla podle číslování z roku 1771 č.p. 

Číslování města Bystřice 1771

161. Sled nových čísel pokračoval po 
domech na náměs   od č.p. 1 na levou 
stranu, až obešel celé náměs   a horní 
část Bystřice. Pak pokračoval po ostat-
ních ulicích. 

Okolní vesnice, které jsou nyní 
městské čás   města, byly číslovány 
podle stejného pravidla. Od příjezdo-
vé cesty ze sídla vrchnos   po pravé 
straně první objekt dostal číslo 1 a čís-
lování pokračovalo postupně po do-
mech okolo středu obce pro   směru 
hodinových ručiček.

Popisná čísla, která vznikla za Marie 
Terezie a po následném přečíslování 
v roce 1820 pla   do současnos  . 

Karel Skalník

                                                                                                                                                                                 

 

                                   

                 

                                                      

                                                       

 

                                  

Novinky na TIC
Turis  cká sezóna se 
postupně rozjíždí a no-

vinek v informačním centru přibý-
vá. Jak jsme avízovali v předchozím 
čísle, k dispozici máme turis  cké 
vizitky Chudobínské borovice, zříce-
niny hradu Mitrov, Hraběcí stolek a 
fotonálepku Zubra. Dále u nás už se-
ženete výroční vizitky 400 let od po-
pravy 27 českých pánů 1621–2021, 

300. výročí blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého 1721-2021 a zcela 
nově máme dřevěnou turis  ckou 
známku 500 let od úmr   Viléma II. z 
Pernštejna ze speciální edice 500 let 
Pernštejnské renesance. K dispozici 
na TIC jsou také Turis  cké noviny 
Koruny Vysočiny, kde naleznete  py 
na výlety a během června se objeví 
i nové turis  cké razítko a pohledy. 
Zastavte se za námi!

-  c-



Pro měsíc červen jsme vybrali trochu záhadnou soutěžní fotografi i. 
Pokud ovšem pozorně pročtete červnové Bystřicko, naleznete zde 
malou nápovědu. Správné odpovědi posílejte na info@bystricenp.cz
pod názvem POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 6. 2021. Koncem měsíce vy-
losujeme opět jednoho šťastlivce, který obdrží věcnou cenu.

Výhercem z minulého čísla se stal David Jindra, který byl vylosován 
ze 12 správných odpovědí. Gratulujeme! Rozpoznat soutěžní fotografi i 
bylo tentokrát trochu ob  žnější. Správná odpověď a také  p na výlet 
je: Studánka V Kašově koutě. Studánku lze nalézt v lese zvaném Zvo-
lák přibližně na trase mezi městskou čás   Rovné a místní čás   obce 
Rozsochy - Kundra  cemi. Opravená studánka a miniatury dřevěných 
domečků pro lesní skřítky vybízí k návštěvě s dětmi. Více informací ne-
jen o této opravené studánce naleznete na www.znamstudanku.cz

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

ZAJÍMAVOSTI
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

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

4. 
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zakoupených a zaevidova-
ných knih.

Knihy pro dospělé:
Downing Samantha  Moje báječná žena
Du   ová Michaela  Zápisník abs  nentky
Du   ová Michaela  Zápisník alkoholičky
Dvořák Matouš  Pěšky z Paříže do San  aga
Dylevský Ivan  Somatologie
Gregor Rosťa  Slovensko v duši českého poutníka
Gregorová Jiřka  Pamír Highway na kole, aneb, Nejkrásnější  
   silnice světa
Hrušková Marie  Lípy – vlídné i majestátní
Iperen Roxane van  Sestry z Osvě  mi
Jones Sandie  Nevlastní sestra
Mar  nez Aly  Psáno s lítos  
Novak Brenda  Fantas  cké léto
Parsons Tony  Dívka v ohni
Pekárková Iva  Dům bez zrcadel
Pogodová Sandra  Buď v pogodě
Sladký Jiří   Irán:  síc a jedno dobrodružství
Strunecká Anna  Doba jedová a covidová
Wiggs Susan  Knihkupectví ztrát a nálezů   

Knihy pro mládež:
Andersen Jan  Dusty. Nebezpečné prázdniny
Audouin-Mamikonian S. Indiana Teller. Jarní měsíc
Pilkey Dav   DogMan a pán blech
Sam Virginy L.  Deník odhodlané prudilky. 3 Fany se nedá

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Všechna oddělení městské knihovny budou z důvodu 

dovolené uzavřena od 3. do 11. července 2021.

V našem pravidelném okénku zpra-
vodaje Bystřicko jsme po nějaký čas 
zveřejňovali vítězné literární práce 
z dětských uměleckých soutěží, 
pořádaných již pravidelně Městem 
Bystřice nad Pernštejnem společně 
s Mikroregionem Bystřicko. V mi-
nulém vydání byla zveřejněna po-
slední literární práce z 11. ročníku 
dětské umělecké soutěže, který se 
uskutečnil v roce 2020 a nesl název 
„Bystřice nad Pernštejnem dříve a 
dnes“. Téma soutěže vycházelo z 
440. výročí povýšení Bystřice nad 
Pernštejnem na město. 

Minulý rok nebyl k realizaci sou-
těže zrovna moc přívě  vý, jelikož 
byl značně ovlivněn nákazou CO-
VID-19, kdy byla uzavřena většina 
školských zařízení. I přes tuto ne-

lehkou dobu jsme nakonec obdr-
želi krásných 35 soutěžních prací, 
z toho 6 literárních. Za to bychom 
chtěli ještě jednou autorům a ško-
lám moc poděkovat! 

Již nyní se už velice těšíme na 
příš  , dvanáctý, ročník a zároveň 
na další krásné práce, které vytvoří 
dě  , žáci a studen   v našich ško-
lách. Pevně doufáme, že již bude 
situace lepší a budou se tak opět 
moci zapojit všechny školy v našem 
mikroregionu.

Na shledanou při dalším objevo-
vání budoucích spisovatelů z Bys-
třicka prostřednictvím této rubriky!

Všem autorům i čtenářům děku-
jeme!

Mikroregion Bystřicko

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 17

Busta TGM ve Věchnově Další Masarykova busta od Ju-
lia Pelikána, tentokrát ve Věch-
nově, vznikla také v r. 1928. 
Kupodivu v pořádku přečkala 
na svém místě válečná léta fa-
šis  ckého útlaku i nejhorší léta 
komunis  cké totality, z pod-
stavce však zmizela v 80. létech 
20. stole  . Strážci tehdejší kul-
tury byli důslední...

Po pádu komunizmu se zase 
vrá  la na své místo. Pelikáno-
vo dílo bylo však povětrnost-
ními vlivy natolik poškozeno, 
že byl v roce 1998 vybídnut 
ak. sochař Jiří Plieš  k k vytvoře-
ní kopie. První skončila po dvou 
letech ve Štěpánově, druhá ko-
pie je na svém místě na vyšším 
podstavci u mateřské školy ve 
Věchnově od října 2000. Pod 
bustou jsou uvedeny letopoč-
ty: „1914–1918“ a na podstavci 
pak jména obě   obou světo-
vých válek a nápis: „NAŠIM 
PADLÝM A OSVOBODITELŮM“.

Hynek Jurman

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru
9. Příběh o Vírském mlýnku

Parádní památkou je Vírský mlý-
nek! Vincenc Navrá  l (1880–1975) 
byl údržbářem a po práci doma ku-
 l vesele dál. Snad uviděl na Rove-

čínském potoce otáčející se maličký 
mlýnek a napadlo jej vytvořit něco 
onačejšího, co by také poháněla 
voda. A tak postupně ve 40. a 50. 
letech 20. stole   vyrobil a namon-
toval na stejném potoce Vírský 
mlýnek, tedy jakýsi vesnický sou-
bor několika desítek pohyblivých 
fi gurek. Při jeho tvorbě byl inspi-
rován místním prostředím a řadu 
svých sousedů do fi gurek převtělil. 
Pro převod pohybu využil vyřa-
zené součástky z tex  lní továrny. 
Informace o souboru se zachovala 
z roku 1958 a v roce 1966 jej popsa-
ly Zemědělské noviny. 

Autora možná inspiroval jiný 
vírský koumák, Eduard Hamerský 
(1834–1906) z Dolního Hamru pod 
Vírem. Ten vodní sílou poháněl stroj 
na výrobu šindele, zájemce přepra-
voval po laně na židli přes řeku a pro 
své dě   měl na vodní pohon i koléb-
ku. Jen to perpetuum mobile za 15 
let nedokázal zhotovit, ale jeho me-
chanizmus se zachoval na dobové 
pohlednici. Mimochodem, o stejné 
perpetuum mobile se pokoušel i li-
dový muzikant Cyril Mareš z Pivonic. 
Léta na něm pracoval a chyběl prý 

mu už jenom malý kousek. Kromě 
toho skládal písně. 

Ale zpět k Vírskému mlýnku. Vin-
cenc jej dotvářel se synem Adolfem až 
do 70. let. Vodou poháněli ve dvou pa-
trech 72 fi gurek v pracovních i humor-
ných scénách. Prvními fi gurkami byli 
čert, kat a selka stloukající máslo. Ob-
líbený je kohout klovající pod zácho-
dem. Po letech však soubor na potoce 
začal chátrat, aby skončil na 10 let na 
půdě. Nakonec jej věnoval Vincencův 
vnuk Stanislav Navrá  l do Horáckého 
muzea v Novém Městě na Moravě.

Od roku 1986 tak má originál v de-
pozitáři Horácké muzeum v  Novém 
Městě, dokonalá kopie tam pak 
vznikla v roce 1995 s využi  m původ-
ních prvků pohonu. Rozšířena byla 

o náhon s vodníkem a bývá 
předváděna na dvoře mu-
zea. Od září 2007 je však 
v provozu i zjednodušená 
replika na Hrdé Vsi ve Víru 
a malou repliku vytvořil ve 
Vojtěchově šikovný ku  l 
Vojtěch Blažek v roce 2017. 
Tenhle chlapec se zájmem 
o orloje a pohyblivé hračky 
měl tehdy pouhých 10 let!

Pro tentokrát snad stačí 
méně textu, zato více ob-
rázků!

(dokončení příště)
Hynek Jurman

Foto: Hynek Jurman 
a archiv autora

Náplň práce :
- obsluha strojů a zařízení ve směnném provozu
- manipulace s výrobky
- jednoduché montážní práce
- zodpovědnost za kvalitu, 
 kontrolu kvality a množství odvedené práce

Požadavky:
- střední odborné vzdělání
- uživatelská znalost práce 
  na PC – Word, Excel
- manuální zručnost, 
 pečlivost
- spolehlivost, důslednost

Náplň práce :
- mapování trhu, vyhledávání a péče o zákazníky
- zpracování nabídek, prezentace výrobků
- jednání o cenových a dodacích podmínkách

Požadavky:
- min. SŠ vzdělání
- ak  vní praxe prodeje nutná
- vynikající komunikační schopnos   
 a argumentační dovednos  , 
 profesionální vystupování
- uživatelská znalost práce na PC- Word ,Excel
- ŘP skupiny B

Společnost RATHGEBER, k.s. hledá zaměstnance na tyto pozice:

REGIONÁLNÍ VEDOUCÍ PRODEJE :

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení:

Rathgeber, k.s., Nádražní 1402, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 565 555 203, e-mail: m.sejnohova@rathgeber.cz, www.rathgeber.cz

DĚLNÍK/DĚLNICE 
– obsluha strojů a zařízení



KULTURA, INZERCE
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Před nedávnem vycházel v Bystřicku 
krátký seriál o pitoreskních posta-
vičkách z minulos   našeho města. 
Neskončil pro nedostatek dalších té-
mat. V dnešní Cibulkově ulici stával 
ještě koncem padesátých let kou-
zelný domeček. Téměř pohádkový. 
Š  t obrácený do ulice byl ozdoben 
vyřezávaným okřídlím s barevnými 
velkými skleněnými koulemi. Ba-
revné koule byly i na plotu malinké 
předzahrádky s růžemi a fuchsiemi, 
pod dvěma okny plavaly na zdi na-
malované labutě a hlídali pávi. Nade 
dveřmi byly jdoucí hodiny a vše bylo 
ozdobeno jak z perníku vyrobenými 
ozdobami. Malá okna plná kvě  n 
měla kolem dokola bohatý dekor 
a mezi nimi byl vyobrazen zámek 
s letopočtem a nápisem. Dříve, 
než se dostaneme k záhadnému 
nápisu, alespoň pár slov o majiteli 
domku. Podle historické práce Bo-
huše Schwarzera byl od roku 1874 
majitelem domku č. p. 73 krejčí 
Metoděj Svoboda. Jeho synu, tak-
též Metodějovi, se však krejčovské 
řemeslo zřejmě nelíbilo a odešel, tak 
jako řada tehdejších mladých Bystři-
čáků, „do světa“. Zde udělal kariéru 
a na odpočinek se vrá  l, fi nančně 
zajištěn, domů. Svůj rodný domek 
přikrášlil a vybavil vskutku pohád-
kově. Nejen zvenku, ale i uvnitř. Do-
konce zde měl, mimo starožitného 
nábytku a porcelánu, i bohatě vy-
řezávaný a zlacený oltář. Také svým 
oblečením a vystupováním se stal 
nepřehlédnutelnou fi gurkou dvacá-
tých a třicátých let minulého stole   

Ať žijí padlí vojíni
našeho města. Psaly o něm i tehdej-
ší brněnské noviny. Chodil zásadně 
v barevném, stříbrem vyšívaném 
kabátci, krátké kalhoty pod kolena 
měl doplněné bílými punčochami 
a černými lakovanými polobotkami 
se stříbrnou přezkou. A v ruce nosil 
„špacírku“ s rukoje   ze slonoviny. 
Zkrátka Metýn, jak mu všeobec-
ně mladí a staří říkali. Přesto, že se 
snažil vzezřením reprezentovat do 
zapomnění dějin odcházející „mod-
rou krev“, pravidelně se účastnil 
republikánských oslav, zejména 
připomínky Jana Husa (největší pr-
vorepublikový státní svátek) a oslav 
výročí Republiky 28. října. Zejména 
při této příležitos   podle svědectví 
pamětníků neopomněl svým typic-
kým huhňavým hlasem poděkovat 
svým bystřickým kamarádům, kteří 
padli v 1. světové válce. Svůj proslov 
prý končil slovy: „Ať žijí padlí vojíni!“ 
Jen vyobrazení neznámého zámku a 
nápisu na vybledlé fotografi i doklá-
dá, že sám na frontách světové války 
nebojoval. Bylo zde to  ž uvedeno: 
OD 1915 – 1925 BYL JSEM V TOMTO 
ZÁMKU KOMORNÍKEM. Na začát-
ku 50. let byl už Metýn stařečkem, 
který nad opadávajícími ozdobami 
domku, kterým občas pomohli i 
místní kluci, vzpomínal na dobu své 
komornické slávy. Kde to bylo, dnes 
už asi nikdo neví. Pouze erb nad vy-
obrazením nám může záhadu po-
odhalit. V šikmém pruhu přes střed 
erbu jsou tři šes  cípé hvězdy; v levé 
horní čás   je ryba, v pravé dolní čás-
  kotva (harpuna?). Barvy nejsou 

iden  fi kovatelné. Také prý ještě v 
Bystřici existuje onen zřejmě barok-
ní oltář, možná je to ten Fran  ška 
Josefa Hamba, který zmizel z farního 
kostela. Pomůže někdo? V současné 
době máme v muzeu převedeno do 
digitální podoby kolem 600 starých 
fotografi í. Celá řada z nich, zejména 
z první poloviny minulého stole  , po 
počítačové úpravě a zvětšení vyprá-
ví o řadě drobných záhad a nejas-
nos   ze života našeho města, které 
pomalu mizí v zapomnění. Víme, 
a jednotlivci 
to nošením 
starých fotek 
dokazují, že 
v krabicích 
po rodičích a 
prarodič ích 
se najde ješ-
tě nejedno 
překvapení. 
Na oplátku za 
zapůjčení k re-
produkci si do-
tyčný odnese 
elektronickou 
podobu sta-
rých záběrů 
města podle 
svého výběru. 
Doplnění k 
předešlé čás   
o cyrilo-me-
t o d ě j s k é m 
sousoší. Pan 
Schwarzer se 
o jeho umístě-
ní zmiňuje ve 

dvou svých rukopisech. Informaci, 
kterou jsem použil, jsem čerpal z 
jeho 9. dílu „Ze staré Bystřice“ far-
ním kostele sv. Vavřince (datováno 
1984), kde podrobně popisuje okol-
nos   pořízení sousoší, avšak nezná 
původní místo umístění. V jiné práci 
(jde o přehled nejrůznějších histo-
rických zajímavos  , nedatováno) 
umístění před kostelem uvádí bez 
jakýchkoliv dalších podrobnos  .

Petr Dvořáček

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 

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 3
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DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL AREÁLU SPORTU A KULTURY !!!
Areál sportu a kultury má mnoho 
sportovišť, ve kterých pla   určitá 
pravidla, která najdete na strán-
kách společnos  . Mimo to jsou 
zpravidla vystavena u každého 
sportoviště, pakli-že je nikdo nepo-
ničil či neposprejoval, nicméně jsou 
stále platná.

Před opětovným rozvolněním 
opatření v souvislos   s COVID-19 
se začala dělat pravidelná údrž-
ba našich objektů. Především ve 
Sportovním areálu T. Dvořáka, kde 
se mj. investovalo několik set  síc 
do opravy umělé trávy a víceúče-
lového hřiště, byla údržba jednou 
z nejdražších. Velká inves  ce byla 
především v opravách zámků a klik 
vstupních branek, poškozených 
plotů, branek fotbalových a házen-
kářských včetně jejich ukotvení, 
oprava sedadel na tribuně, odpad-
kových košů, apod. 

Všechny uvedené škody byly 
však převážně způsobeny van-
dalismem, který v průběhu doby 
trvající pandemie snad nemá ob-
doby. Místo toho, aby si teenageři 
vážili volného přístupu do areálu 
a ochraňovali svoje „zázemí“, stal 

se pravý opak. V průběhu několika 
měsíců docházelo k poškozování 
plotů a ochranných sí   utržením, 
sešlapáním či rozpletením, přetrh-
nu  m vázacích drátů, utržení klik 
a poškození zámků branek, vytržení 
ukotvení herních branek, rozkopání 
sedaček na tribuně, posprejování 
a stržení cedulí provozního řádu 
a informační tabule u hlavní brány 
areálu. O odpadcích poházených 
každý den po celém hřiš   a nedo-
palcích se ani nezmiňuji. V areálu 
je přitom 6 odpadkových košů, ale 
jsou asi moc daleko…

Bohužel se nedodržování pravi-
del netýká jen mladých, ale i dospě-
lých. To, že si nikdo nebude pročítat 
vystavený provozní řád, je nám jas-
né, ale velké piktogramy snad musí 
být zřejmé každému. I přesto se na 
hřiš   objevují případy jízdy na ko-
lečkových bruslích, kolech, skate-
boardech, přibližovadlech různého 
typu a dokonce i na motorce! Zcela 
nepochopitelnou akcí byla jízda ne-
jmenované mladé ženy na in-linech 
přímo na umělé trávě… 

Apeluji tedy na zdravý rozum 
a řádné dodržování provozního 

řádu. Důsledkem tedy bude strikt-
ní uzavírání areálu ve stanovených 
obdobích a časech. Na hřiš   jsou 
přitom instalovány dvě on-line ka-
mery, které má pod drobnohledem 
místní Policie ČR. Po opravě všech 
škod na celém areálu se tedy začne 
s „čistým stolem“. Už nikdo nebude 
moci říct, že to už bylo… V krátkých 
časových intervalech bude prove-
deno přezkoumání kamerového 
záznamu a vandalové tak budou ko-
nečně přivedeni k zodpovědnos  !

Úplné znění provozního řádu 
Sportovního areálu T. Dvořáka na-
leznete na našem webu www.are-
alsportu.cz

Dalším „doupětem“ se stalo 
místo v prostoru bočního úniko-
vého východu ze sálu kulturního 
domu. I přesto, že je zde instalo-
vána kamera, se shlukují par  čky, 
které zde popíjejí alkohol a kouří 
cigarety. Po upozornění a vykázání 
z těchto prostorů se vám odvděčí 
 m, že poplivou skleněnou výplň 

dveří, rozbíjí lahve o schody, po-
sprejují a okopají fasádu a poškodí 
komín odvětrávání. Celá věc byla 
už konzultována s policí a budou 

zde provedena opatření ke zjištění 
pachatelů a sjednání nápravy. Jinak 
je s podivem, že se vandalismus 
odehrává v dopoledních hodinách, 
kdy by měli mít žáci výuku a místo 
toho zde popíjejí „kvalitní značkový 
alkohol“, na který si studiem nejspí-
še nevydělali. 

Několik těchto výtečníků se nám 
podařilo ztotožnit, ale bohužel nám 
zákon neumožňuje tato jména 
uveřejnit. Kde hledat chybu? Na 
covidovou dobu ani „systém“ bych 
se určitě nevymlouval… Příčinu by-
chom měli hledal především v lik-
navém přístupu rodičů ve výchově 
svých dě  , o kterých často ani ne-
mají přehled a neví, co jejich rato-
les   ve svém volném čase dělají. 

K článku přikládám pouze něko-
lik fotografi í z důvodu omezeného 
prostoru, které zdaleka nevys  hují 
skutečnou realitu.
   Jan Illek,

ředitel společnos  

JARO OPĚT BEZ FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Z důvodů obecně známých byla od 
3. 3. 2021 přerušena veškerá spor-
tovní organizovaná činnost, včetně 
přípravy všech věkových kategorií 
na jarní fotbalovou sezónu. Dne 
4. 5. 2021 byly z rozhodnu   fotbalo-
vého svazu ukončeny všechny nižší 
fotbalové soutěže v ČR.

V současné době se začíná s 
postupným obnovováním orga-
nizované fotbalové činnos  , a to 
postupným rozběhem tréninkové 
přípravy jednotlivých kategorií mlá-
deže. Od pondělí 17. 5. mohly začít 
trénovat skupiny o max. 30 osobách 

(včetně trenérů apod.), stále však k 
tomuto datu nebylo dovoleno využí-
vat související vnitřní prostory (kabi-
ny, sprchy), WC pouze s omezeními 
a dodržením přísných hygienických 
pravidel. Všechna mládežnická druž-
stva fotbalistů i atletů SK Bystřice 
n. P. se do obnovených tréninků za-
pojila.

Nová fotbalová sezóna potom 
začne (pokud nedojde k budoucím 
omezením) v původním termínu: 
muži o víkendu 7. - 8. 8. a mládež 
21. – 22. 8. 2021.

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

Pozvánka na 
Volební valnou hromadu

Výkonný výbor SK Bystřice n. P. zve své členy na řádnou 
Valnou hromadu, která se uskuteční 20. 6. 2021 v 10:00 hod. 

Místo konání v prostorách restaurace Na sí  . 
Za SK Bystřice n. P. 

Josef Soukop a Petr Slabý

Termín Hod. Soupeř

17. 7. 10:30 Ráječko

 20. 7. 17:00 Zbrojovka U18

25. 7. Sapeli

28. 7. 18:00 Boskovice

Zápasy se budou konat dle aktuální 
hygienické situace.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY MUŽŮ A
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Kouzelný svět loutkového divadla 
s Honzou Hrubcem

Společné setkání ve třídách po 
měsících strávených doma na dis-
tanční výuce jsme se rozhodli oslavit 
kulturním zážitkem. Do jednotlivých 
tříd 1. stupně jsme pozvali loutkoher-
ce Honzu Hrubce, který dě   seznámil 
se základy manipulace s loutkami, 
hlasem a kulisami. Úkolem dě   bylo 
vymyslet vlastní originální inscenaci, 
kterou nám posléze s využi  m impro-
vizace předvedly. Cílem nebylo pouze 
dozvědět se zajímavou formou více 
o divadelním představení, loutkách 
či o svých schopnostech a talentu, 

ale šlo především o propojení svých 
dovednos  , o vzájemné poznávání, 
spolupráci, partnerství a respekt. To 
vše bylo umocněné faktem, že jsme 
se konečně všichni vrá  li do školy a 
mohli jsme si užít společné chvíle ve 
světě bezhraniční fantazie loutek, 
zároveň jsme se ničeho nebáli, neboť 
jsme se drželi podle vzoru Pipi Dlou-
hé Punčochy základního pravidla: “To 
jsem nikdy nedělala, to mi jistě pů-
jde.” A šlo to všem opravdu krásně…

Vyučující 1. stupně
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Naše projektové dny ve škole
22. dubna a 6. 
května 2021 
jsme v naší třídě 
měli dva projek-
tové dny. Jeden 
se jmenoval Pu-
tování dějinami 
a druhý Bezpeč-
ně online.

O Putování 
dějinami nám 
přišel povyprá-
vět pan PhDr. 
Vladimír Cisár z 
městského mu-
zea. Společně s 
ním jsme putovali dějinami od Pře-
myslovců po husitské války. Dozvě-
děli jsme se, jak se těžilo stříbro. A 
nebylo by to ono, kdybychom si také 
nepovídali o založení našeho města 
Bystřice nad Pernštejnem. Jen jsme 
 še seděli, poslouchali a kladli různé 

dotazy. Neméně zajímavé byly po-
věs  , které jsme četli. Vypracovávali 
jsme také pracovní listy a kreslili vý-
věsní š  t. Velice poutavé bylo, když 
nám pan Cisár přinesl na prohléd-
nu   originál Kbelcové přilby a kopii 
Jenského a Vyšehradského kodexu. 
Na závěr jsme šli do Bystřického par-
ku miniatur.

Užili jsme si velice příjemný a zají-
mavý den. A pokud bude možnost, 
určitě si zase pozveme pana Cisára 
znovu.

Další projektový den byl zaměřen 
na internet, tedy na rizika, která jsou 

spojená s používáním internetu. Na 
téma Bezpečně online nám přišel 
vyprávět pan Bc. David Filip, DiS, 
který pracuje v Centru prevence ve 
Žďáru nad Sázavou. Centrum se za-
bývá primární prevencí dospívající 
mládeže.

Seznámili jsme se s různými ne-
bezpečími, která na nás mohou 
číhat na internetu: zneuži  m osob-
ních údajů a fotografi í, komunikací 
s neznámými lidmi. Zjis  li jsme, že 
internet je dobrý na prohlubování 
našich znalos  , ale i nebezpečný. 

Tento projektový den byl také vel-
mi zajímavý a poučný.

Rádi bychom poděkovali oběma 
našim hostům za dva pěkné a zají-
mavé dny. 

Mar  na Křížová, TU 4.A
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Nejen počítač může být zábava
Napadlo vás někdy, jak funguje 
au  čko na dálkové ovládání nebo 
vaše oblíbená počítačová hra? 

Za jejich vznikem stojí mnoha-
hodinové úsilí, programování a 
vymýšlení nejrůznějších strategií. 
O nutnos   využi   ICT technologií 
tak není pochyb. To se projevilo 
i v dnešní nelehké době, kdy se 
život bez počítače prak  cky neo-
bešel. Společenské setkávání na-
hradily monitory a sociální sítě, 
umět ovládat moderní zařízení se 
stalo samozřejmos  . Tento trend 
už delší dobu sílí také ve školství. 
I u nás ve škole se od příš  ho 
školního roku mohou žáci těšit 
na nový předmět Informa  ka, 
který se bude nově vyučovat od 
4. – 9. třídy. Kromě základní prá-
ce s počítačem a jeho ovládání se 
dě   mohou těšit na seznámení 
s digitálními zařízeními, základy 
algoritmizace a programování, 
hravou formou si také vyzkouší 
„oživovat“ robotky. Právě tyto 
ak  vity nikdy dě   nezklamou 
a v mnoha směrech jim rozvíjí 

informační myšlení.
Krea  vitu a svoji fantazii žáci 

uplatní v naší vybavené školní díl-
ně, do které dochází především 
žáci 6. a 9. ročníků v rámci před-
mětů Pracovní činnos   a Člověk 
a svět práce. Zde se naučí pra-
covat s papírem, ručně obrábět 
dřevo, plasty a kovy. Pochlubit 
se mohou krásnými výrobky jako 
přívěšek na klíče, dřevěná hrací 
kostka nebo domeček z opravdo-
vých cihliček. Jejich nápady pak 
mohou naplno ukázat při práci 
s různými stavebnicemi (Teifoc, 
Merkur, Vol  k). Pro každého de-
váťáka je velmi důležitý výběr 
svého budoucího povolání. I této 
oblas   je věnována část výuky a 
žáci si mohou vyzkoušet mnoho 
ak  vit, které jim pomohou při 
výběru správné střední školy.

Pevně věřím, že si v rámci naší 
výuky přijde každý na své a tech-
nicky zaměřené předměty zau-
jmou nejen chlapce, ale i dívky.

O. Dvořák, ZŠ TGM

 
Klub p edškolák  

Pastelka 
 
 

Základní školy T. G. Masaryka 
 

 
 

 

 

Milí budoucí prv á ci, 

zveme Vás a Vaše rodi e do klubu p edškolák   

PASTELKA 
Termín setkání :     10. 6. 2021 

Sejdeme se ve vestibulu školy v 15,00 hod.

S sebou si d ti vezmou: p ez vky, pití, roušku 

Milí budoucí prvňáčci,

zveme Vás a Vaše rodiče do klubu předškoláků 

PASTELKA
Termín setkání:      10. 6. 2021

Sejdeme se ve vestibulu školy v 15:00 hod.

S sebou si děti vezmou: přezůvky, pití, roušku

 

Klub předškoláků

Pastelka
Základní školy T. G. Masaryka
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Fotoreportáž z maturitních zkoušek na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
Ač se to zdá neskutečné, letošní ma-
turan   se svých zkoušek dočkali! Po 
dlouhém výpadku ve vzdělávání, kdy 
všichni naši studen   měli možnost se 
distančně vzdělávat ve svých obo-

rech, přišel čas ukončit v závěrečných 
ročnících studium zkouškami. Ty s 
označením „zkoušky dospělos  “ byly 
zahájeny už v květnu prak  ckou čás-
 . A protože příprava k budoucímu 

povolání u nás na škole není jen o po-
sledním ročníku studia, všichni naši 
maturan   po prak  cké stránce uspě-
li. Někteří se se svým úkolem poprali, 
některým přálo štěs   na vysněné 

téma a někteří byli prostě perfektně 
připraveni! Do další čás   zkoušek a 
také našim učňům přejeme hodně 
štěs  ! Tady je malá ukázka z našich 
zkoušek.

Tomáš Krejčí, 
foto Ivo Solař

S projektem do Rakouska
10.  -  14. května 2021 se 14 žáků 
vyššího gymnázia zúčastnilo tzv. 
Projektwoche online a díky aplika-
ci Zoom a lektorkám ze Salcburku 
„procestovali“ Rakousko křížem 
krážem.

Projekt Rakouského ins  tutu, in-
tenzivní celotýdenní kurz němčiny, 
vedený rodilými mluvčími, nabídl 
našim žákům nezapla  telnou zku-
šenost.

Formou projektové online-výuky 
se seznámili s krásami této nedaleké 
země, řešili zadané úkoly, vyhledá-
vali informace k různým tématům, 
porovnávali naši a rakouskou kul-
turu, zvyky, školství, volný čas mlá-
deže. I když to nebylo vždy úplně 
jednoduché, komunikovali po celou 
dobu v němčině. Po prvních dnech 
své nejistoty překonali úspěšně jazy-
kovou bariéru a skvěle využívali své 
jazykové dovednos   i komunikační 
schopnos   a obavy vystřídalo nad-
šení a těšení se na další den. 

Zájem rakouských lektorek si zís-
kali již na samém začátku předsta-
vením naší země, regionu Bystřicko 
a školy. Samy lektorky se velmi sna-
žily, připravily pestrou paletu té-
mat, na nějakou nudu nezbyl žádný 
čas. Celý týden utekl jako voda 
a prohloubil ve všech účastnících 
nejenom zájem o tuto nádhernou 
sousední zemi, ale i o další inten-
zivní studium německého jazyka. 
Sami žáci si ověřili, že když se chce, 
tak to jde.

Z úst žáků: „Co oceňuji úplně ze 
všeho nejvíc - vyzkoušet si, jak na 
tom s němčinou jsem, protože když 
člověk jen pasivně poslouchá, je 
to něco úplně jiného, než když má 
i nějakým způsobem reagovat. Ze 
začátku jsem měla děsnou trému.“

„Byla uplatněna škola hrou, 
všichni se domluvili bez ohledu na 
úroveň jazyka.“

„Celý týden byl skvělý, každý 
den jsme se dozvěděli něco nové-

MÁLO, NEBO MOC?
60 let. V životě lidském je to téměř 
celý život, ale pro existenci školy? I ta 
naše si zaslouží dožít se vyššího věku. 
Má to  ž specifi cký úkol – vzdělávat 
žáky s různými handicapy a pomáhat 
jim se začleněním do běžné společ-
nos  . Z důvodu, že dě  , které speci-
ální pomoc při výuce potřebují, bylo 
a je stále hodně, byla škola v roce 
1961 zřízena. Navštěvovaly ji desítky 

žáků, o které se v průběhu let stara-
lo minimálně 40 pedagogů a 12 asi-
stentů pedagoga pod vedením šes   
ředitelů. S chodem školy pomáhá na 
menší úvazek i jedna paní účetní a 
jedna paní uklízečka.

 A co se za těch šest dese  le   ve 

škole změnilo? Pochopitelně vybave-
ní, ať už je to školní nábytek, žákovské 
stolky a židličky, botníky. Průběžně 
obnovujeme vybavení dvou po-
čítačových učeben, disponujeme 
množstvím výukových programů 
a moderních pomůcek. (Některé 

nepotřebné a zastaralé pomůcky 
z našeho kabinetu můžete „obdivovat“ 
v místním muzeu.)

Bohužel rapidně ubývá žáků, kteří 
by se u nás mohli vzdělávat, ale jejich 
rodiče díky preferované inkluzi dá-
vají přednost běžné základní škole. 
Přesto v ničem naše žáky nešidíme. 
Zapojujeme se do projektů, jezdíme 
na výlety, účastníme se kulturních a 
sportovních akcí. Velmi nás těší, že 
dě   chodí do školy rády a jsou zde 
spokojené. Jsou pro nás povzbuze-
ním do další práce.

Jak si u nás ve škole žijeme, se mů-
žete přijít podívat na vlastní oči – po 
telefonické domluvě kdykoliv, nebo 
koncem září, kdy plánujeme ofi ciální 
„oslavy“. Přesné datum se dozví-
te včas. Najdete nás pod parčíkem 
za průchodem pod Starou radnicí 
v Bystřici. Už nyní se na vás těšíme!

Iveta Ostrýžová, 
ředitelka školy

ho a s každým dnem bylo o něco 
snazší rozumět i reagovat. Děkuji 
všem, kteří se na tomto projektu 
podíleli. Velké díky patří paní pro-
fesorce Filipové, která s  m měla 
nemalé starání, vše zařídila a po-
máhala nám.“

„Jsem moc rád, že jsem se mohl 
zúčastnit této jedinečné příležitos  . 
Týdenní projekt vedený v němčině 
mi přinesl nejen nové zkušenos  , 
co se poznatků týká (reálie Rakous-
ka), ale i možnost naposlouchat si 
rodilé mluvčí, a přitom si částečně 
zautoma  zovat komunikaci v cizím 
jazyce. Naše dvě úžasné lektorky 
nás po celou dobu bez problémů 
vedly prostřednictvím zajímavých 
a zábavných ak  vit.“

„Doufám, že projekt se bude 
moci uskutečnit i v příš  m školním 
roce.“

Účastníci projektu,
Gymnázium Bystřice n. P.

Tenisová 
školička 2021

Tenisový klub Bystřice nad 
Pernštejnem bude ve dnech 
21. - 25. června 2021 pořádat 
v tenisovém areálu u koupališ-
tě další ročník tenisové školičky 
pro dě   ve věku od 6-9 let. Pod 
vedením zkušených trenérů 
se zájemci seznámí se základy 
této krásné hry na celý život. 
Tenisová školička bude probí-
hat denně a začne v pondělí 
dne 21. 6. 2021 v 16:00 hod. 
Cena je 500 Kč/dítě. Dě  , které 
nemají vlastní tenisové rakety, 
si je budou moci na školičku 
zapůjčit. Zájemci se mohou při-
hlásit na recepci sportovní haly 
buď osobně, nebo telefonicky 
na čísle 566 551 098, anebo na 
tenisových kurtech.

-zm-

TT
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Dům dě   a mládeže Bystřice n. P.

MĚSTSKÉ 
TÁBORY 2021
 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.

Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin (podle zaměření tábora – hry, 
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště ….)
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dě   !

Přihláška a platba je třeba nejpozději ve čtvrtek před začátkem tur-
nusu ! (č. účtu: 43-8385290227/0100)
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo na telefonu: 
606169117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

www.ddmbystrice.webnode.cz

Spolek Akvarteto na rok 2021 
připravuje už čtvrtý ročník

LETNÍHO FESTIVALU KOMORNÍ HUDBY 
KOMOŘINKA S AKVARTETEM

Organizace probíhá tradičně ve 
spolupráci s obcí Ujčov, a tento 
rok nově i za podpory města 
Bystřice nad Pernštejnem.
Letos se Komořinka uskuteční v 
červencovém týdnu od 12. 7. do 
16. 7. 2021, opět v kostelíku sva-
tého Václava v Dolním Čepí. Naše 
zkušenos   z minulých ročníků 
prokázaly, že Komořinka postup-
ně přerůstá rozsah bystřického 
mikroregionu, naši diváci přijíž-
děli nejen z blízkých obcí, ale i z 
Brna, Bystřice, Nového Města i ze 
Žďáru nad Sázavou. A všichni  , se 
kterými jsme mluvili, byli nadšeni 
nejen hudebním zážitkem, úžas-
ným prostředím románského kos-
telíka, ale i unikátní atmosférou 
fes  valu.

Co na letošek chystáme?
V úterý 13. 7. otevře fes  val 

už tradičně jazzová kapela Srnčí 
a Kočičí. Ve středu 14. 7. se těší-
me na vokální soubor Shot-C. Na 
čtvrtek chystáme společně s na-
ším dirigentem, panem Ondřejem 
Kunovským, malý operní večer, 

na kterém vystoupí sopranistky 
Tereza Králová a Karolína Grebe-
níčková, tenorista Jan M. Hájek 
a samozřejmě s Akvartetem pra-
videlně spolupracující Světlana 
Michálková. Na klavír doprovodí 
Marek Peňáz. A v pátek 16. 7. 
Komořinku 2021 uzavřeme závě-
rečným koncertem smyčcového 
kvarteta, na kterém zahrajeme 
mj. hudbu Mozarta, Borodina, ale 
i známého současného minimalis-
ty P. Glasse.

Doufáme, že probíhající epide-
mie nás i letos v létě nechá trochu 
vydechnout a že se s vámi na Ko-
mořince 2021 ve zdraví setkáme.

Konkrétnější program fes  va-
lových koncertů a další aktualiza-
ce budeme postupně zveřejňovat 
na našem webu www.akvarteto.
cz, sledujte nás.

Víte že, nad kostelem ve Vítochově 
poletovalo UFO?

Začátkem července roku 2000 
se na poli v blízkos   kostela ve Ví-
tochově objevil zvláštní znak, dva 
pravidelné kruhy spojené přímkou. 
První informace byla taková, že na 
Vysočinu a rovnou na Bystřicko za-
vítalo UFO. Možná se Vám to zdá 
jak historka, která je hodná spíše 
do nějakého sci-fi  fi lmu, UFO přeci 
neexistuje, nebo snad ano? 

Vysvětlení je ale velmi jednodu-
ché. Tento znak není dílem nadpři-
rozených jevů, ale jedná se o výtvor 
šes  členné party dě  . Tahle parta 
výrostků si tak krá  la volné chvíle 
během letních prázdnin a díky ne-
dovoleně vypůjčenému ráhnu se 
jim podařilo vytvořit téměř doko-
nalou kresbu v obilí. Jak uvedl teh-
dejší článek v novinách, přesné bylo 
i jejich načasování výtvoru, jelikož 
se v nedaleké Písečské Zmoli kona-
lo mistrovství Evropy v motokrosu 
a tak o případné zvědavce nebylo 
nouze. Z leteckého snímku je pak 
jasně patrná i ces  čka, kterou jsem 
parta přišla a takové stopy přeci 
ufoni nezanechávají. 

-mm-

Víte, že...Víte, že...Víte, že...

PŘÍBĚHY 
Z BYSTŘICKA V KNIZE

Příběhy z Veselí, Štěpánova a Víru, 
které čtete v Bystřicku od ledna 
2019 už tře  m rokem na pokra-
čování, právě vyšly souhrnně jako 
kniha pod názvem Rozvědčík a   
druzí... Hynek Jurman je doplnil 
o nové poznatky, napsal řadu no-
vých kapitol a dodal často unikát-
ní snímky. Odehrávají se v údolí 
řeky Svratky a v přilehlém okolí, 
tedy v kraji autorovi nejmilejším. 
Vznik knihy podpořilo Město Bys-
třice nad Pernštejnem a seženete 
ji např. v Turis  ckém informačním 
centru v Bystřici.
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V sobotu 24. 4. 2021 se rodkovš   ha-
siči a občané obce sešli u kulturního 
domu s jasným cílem, udělat něco 
pro přírodu a své okolí v akci ČISTÁ 
VYSOČINA 2021.

Z řad přítomných se nakonec 
sestavily tři skupiny, dvě skupiny 
postupovaly pro   sobě z  hranic na-
šeho katastru (silnice II/388) a tře   
se vrhla na komunikaci k chemické 
úpravně.

V příkopech a obecním lese sou-
sedícím s komunikací se našlo vše, 
nač si vzpomenete! Plastové kelím-
ky, plechovky od nápojů i barev, au-
tomobilové baterie, poklice na kola, 
láhve od alkoholu i vratné! Je až 

s podivem, co jsou lidé schopni za-
hodit do přírody!

Po dvou hodinách pečlivého sbě-
ru bylo hotovo a účastníci se vraceli 
domů s dobrým pocitem, že udělali 
něco pro přírodu a své okolí. Nutno 
podotknout, že pokud by si každý 
svůj odpad z cest přivezl domů a vy-
hodil do své odpadní nádoby, nemu-
sely by se tyto akce pořádat!

Při nedělní procházce úsekem 
sběru jsem zaznamenal nové pří-
růstky v příkopech. Je mi z toho 
smutno!!! No nevadí! Příš   rok na 
jaře se určitě zase sejdeme a dáme 
to do pořádku!!!

 O. Musil, starosta obce

Kam s ním? 
Čistá Vysočina 2021 Písečné

Problém kam s odpadem se snažil 
ve své povídce „Kam s ním“ vyřešit 
Jan Neruda již v 19. stole  , ovšem 
v jeho případě šlo o likvidaci staré 

slámy ze slamníku. Z banální záleži-
tos   se pro něj stal problém, který 
se snažil hlavní hrdina vyřešit třeba 
cpaním slámy do kornoutů a jejich 
troušením po ulicích. Nás nes  há 
podobný problém, doslova na kaž-
dém rohu se tyčí kontejnery na roz-
manité druhy odpadu. A tak možná 
i vás napadá otázka, proč značné 
množství odpadků končí podél 
silnic. Neznám odpověď, mohu 
však říci, že letošní podnik Čistou 
Vysočinu jsme v Písečném zdárně 
uspořádali a záměr splnili. Jeden 
z prvních krásných jarních dnů jsme 
strávili sběrem odpadků, které naší 
přírodě nedělají žádnou službu. 
Pozi  vní zprávou je, že ve srovnání 
s předloňským rokem bylo odpad-
ků méně, novinkou byly odhozené 
použité roušky a respirátory. Těší 
mě, že se zúčastnili naši občané, 
a to i z řad dě  , kterým není lhostej-
né prostředí, ve kterém žijí.

KKJ

VÝROČÍ KNIHOVNY 
ROVNÉ, DIVIŠOV 

Většina lidí si asi nevšimne v Rovném 
tabulky na kulturním domě, „Místní 
knihovna“. A přece by si to knihov-
na zasloužila – svoji činnost zahájila 
tato knihovna právě před 100 lety! 
Dokládá to zápis v „Pamětní knize 
obce Rovného“, kde je mj. uvedeno:

“Obecní knihovna byla v roce 1920 
pořízená a sice koupil starosta obce 
A. Říha 90 svazků za svoje peníze 
a v roce 1921 obec knihovnu převza-
la, by obnos za knihy se snadněji za-
pravil pořádaly se dvě zábavy a  mto 
způsobem se náklad na knihovnu 
uhradil. Obec Divišov se připojila, 
a tak máme knihovnu společnou. Po 
této úmluvě si navrhla každá obec 
4 členy do knihovního výboru, z na-
vržených 8 členů se volil předseda, 
jednatel a pokladník.“, tolik citace. 

Z uvedených zápisů můžeme 
usoudit, že knihovna už tehdy byla 
důležitou součás   obcí. Dokládají to 
i každoročně zapsané: „Knihovní 
účty společné s Divišovem“, uváděné 
v „Pamětní knize“, podepsané členy 

knihovního výboru a také v “Peněžní 
knize“, vedené od roku 1922 do roku 
1981, s příjmy a výdaji knihovny za 
každý rok. Péči o knihovnu dokládá 
i „Pokladní sešít“ s doklady a účty za 
zakoupené knihy, objednávky knih 
a jejich oprav, roční poplatky čtená-
řů i pokuty jednotlivým čtenářům za 
knihy ztracené. 

V současné době patří naše 
knihovna pod Městskou knihovnu 
Bystřice nad Pernštejnem, která do-
plňuje do naší místní knihovny nové 
knihy, vede přírůstkový seznam a za-
jišťuje vybraná periodika. Evidovaný 
počet výpůjček v naší knihovně, při-
bližně 700 knih ročně, dokládá, že 
v Rovném a Divišově je i po 100 le-
tech dost čtenářů, kteří mají rádi 
klasické papírové knihy a rádi se za-
čtou do poučných, dobrodružných 
i roman  ckých příběhů či pohádek. 

Můžeme této knihovně jen po-
přát, aby i po dalších 100 letech se 
takoví čtenáři našli.

MK Rovné, Divišov 

ZPRÁVY Z RODKOVA

Poděkování
Tímto článkem bychom rádi 
poděkovali paní místostarost-
ce Kateřině Kolářové, za uspo-
řádání zábavné vědomostní 
soutěže na píseckém výle  š  .

Tato hra je velmi zábavná, 
má šest stanovišť a jedenáct 
úkolů.

Děkujeme paní místosta-
rostce, že tuto soutěž vymysle-
la, abychom se v této covidové 
době zabavili.

Soutěž má dva typy, pro 
mladší od tří do šes   let a pro 
starší od šes   a výš.

písecká mládež
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a místních částech Mikroregionu 
Bystřicko. Vše se bude samozřejmě 
také odvíjet dle epidemiologické 
situace. 

Již nyní se snad všichni můžeme 
těšit na další letní sezónu, která jis-
tě opět přinese spoustu krásných 
fi lmových zážitků.

Našim jménem bych chtěla po-
děkovat pořadatelským obcím 
a sponzorům této akce.

Mikroregion Bystřicko

Na základě postupného uvolňová-
ní opatření vlády bychom vás rádi 
informovali o tom, že i v letošním 
roce plánuje Mikroregion Bystřicko 
realizaci akce Putovní letní kino. Již 
v červenci by měla vypuknout tato 
tradiční letní akce, která se odehrá-
vá v rámci Místní agendy 21, jejímž 
hlavním zájmem je propojení ak-
térů z různých sektorů za účelem 
dosažení udržitelného rozvoje a 
kvalitní veřejné správy. 

Letos bychom chtěli uspořádat 
opět cca 70 promítacích večerů, 
které by se měly uskutečnit v obcích 

Zahájení 8. ročníku 
Putovního letního kina!

Od školního roku 2014 využívá ve 
výuce škola ve Strážku přírodní za-
hradu, kde nepoužíváme chemiká-
lie, kde roste plno divokých bylin. 
Máme zde klidné koutky k poseze-
ní, venkovní učebnu a každý rok se 
můžeme pochlubit řadou vlastních 
výpěstků, které zpracují paní ku-
chařky ve školní jídelně. Zahrada se 
rozkládá přímo v areálu školy, takže 
jak dě   MŠ, tak i žáci ZŠ jsou už od 
nejútlejšího věku vedeni k práci v ní 
a mo  vováni výsledky svých růz-
ných činnos  .

Letošní školní rok je velmi ná-
ročný vzhledem ke koronaviru a 
dotýká se to samozřejmě i údržby 
v zahradě, hlavně nyní na jaře, kdy 
je potřeba všechno uklidit a připra-
vit na vegetační období a žáci ve 
škole chybí. S pracemi pomohli uči-

Práce v přírodní zahradě u školy 
ve Strážku probíhají

telé a další příznivci školy, kteří se 
postarali o úpravu okrasné zahrady 
a přípravu půdy pod záhony. I když 
nám počasí příliš nepřeje, některé 
záhonky už si žáci vytvořili a po-
stupně je osazují sazenicemi, které 
jsme si  předpěstovali i různým osi-
vem.

Na zahradě každý rok něco vy-
lepšujeme, v letošním roce jsme 
přidali cedulky s názvy rostlin, upra-
vili skalku za pergolou. Do budouc-
na bychom chtěli např. vybudovat 
přírodní jezírko, umís  t hmyzí do-
mečky, další krmítka a budky, které 
si žáci vyrobili v dílně. Těšíme se na 
to, až se práce rozběhne v plném 
proudu a se všemi žáky školy.

Jaroslava Zelinková, 
Vendula Dobešová PUTOVNÍ 

LETNÍ KINO 2021
2. – 3. 7.   
BRATRUŠÍN

2. 7. 
VÍR 

3. 7. 

4. 7. 
BRATRUŠÍN 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

Dne 25. 6. 2021 tomu bude 
5 let, co opus  l náš svět milovaný 
manžel, táta, děda, bratr a strýc 

pan Vladimír LÁZNIČKA 
z Bystřice n. P. 

Kdo v srdci žije, neumírá! 
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 12. 6. 2021 si připomeneme 
nedožité 70. narozeniny mého manžela 

pana Václava STÁRKA.

S láskou manželka Marie,
dcery s rodinami a Lojzík.

Dne 23. června nás před 13 roky opus  la naše 
milovaná maminka, babička a prababička 

paní Cecílie HORKÁ 
a dne 23. srpna 2021 vzpomeneme 
23 let od úmr   našeho milovaného 

ta  nka, dědečka a pradědečka 
pana Stanislava HORKÉHO z Bystřice n. P. 

5. 11. 2021 vzpomeneme 
100. výročí jeho narození. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
synové s rodinami.

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

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

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOSTZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN -ČERVEN - ČERVENEC ČERVENEC 2021 2021

ČERVEN
  5.6. MUDr. Ros  slav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 725 973 905
  6.6. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
12.6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
13.6. MDDr. Leupoldová Ludmila, Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
19.6. MDDr.  Radek Moravec, Studentská 1694/7, 59101, Žďár n. S., 771 172 334
20.6. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
26.6. MDDr. Petr Novotný, Polikl. ŽĎAS a.s., Strojír. 6, Žďár n. S., 566 643 012 
27.6. MUDr.  Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 8, Velká Bíteš, 566 531 645

ČERVENEC 
  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, Velká Bíteš, 566 533 129
  6.7. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123

Dne 14. 5. 2021 uplyne 1 rok, 
kdy nás opus  la naše milovaná 

maminka, babička, teta 

paní Jindřiška MYNÁŘOVÁ.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Nikdy nezapomeneme. 

7. 6. 2021 uplyne rok,
 kdy nás opus  la 

paní Radoslava ZMRZLÍKOVÁ. 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 14. 6. 2021 uplyne již 30 let,
kdy nás náhle opus  l náš manžel, 

ta  nek, strýc a kamarád 

pan Jan HOUDEK z Bystřice n. P. 
11. 5. 2021 by se dožil 75 let. 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 11. 6. 2021 uplyne 5 let, 
kdy nás opus  l 

pan Václav MAZOUREK. 

Všichni, kdo jste ho znali nebo ho potkali, 
vzpomeňte si s láskou na jeho dobročinné
 a upřímné srdce. Za to všem děkujeme. 

v

Čas plyne a vzpomínky zůstávají. 
Dne 26. 6. 2021 vzpomínáme na 5. výročí 

úmr   pana Miroslava JAŇOURA 
z Bystřice nad Pernštejnem (rodák z Bobrové). 

S láskou vzpomínají syn Miroslav s manželkou, 
manželka Jaroslava, syn Zdeněk, syn Vladimír 

a dcera Jaroslava s rodinami, vnoučata.

Sňatky

KVĚTEN 2021
21.5. Zuzana Houdková
 Vladislav Konček

ČERVEN 2021
12.6. Marta Boháčová
 Václav Boháč

DUBEN 2021
10.4. Bořivoj Moučka 76 let
22.4. Libor Schneider 61 let
23.4. Václav Drla 78 let
25.4. Miloslav Flek 86 let
28.4. Marie Kolaříková 83 let
KVĚTEN 2021
13.5. Jaroslav Vetešník 60 let

ČERVEN 2021
Anna Fagulová 97 let
Zdenka Didyková 89 let
Antonie Smolíková 87 let
Josef Slavíček 87 let
Jan Cink 87 let
Libuše Trybulová 80 let
Marie Halamková Mgr. 75 let
Anna Navrá  lová 75 let
Jaroslava Handlová 75 let
Zdeněk Vévoda 75 let
Vladimír Moudrý 70 let 
Marie Poláková 70 let 
Alexandra Gabrielová 70 let
Josef Sochor Ing. 70 let
Miloslav Vrána 70 let

Zlatá svatba

Jubilan  

Úmr  
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 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.

 KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ Vysočiny: Karel Němec, Luká-

šek, 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 zahra-

dou v okolí Bystřice n.P., prosím, nabídněte, tel. 773 992 312.
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GDP KORAL, s. r. o.
společnost s mezinárodním působením zabývající se vlastním 
vývojem, výrobou a prodejem vyztužených plastů (kompozitů), 
zejména pro dopravní prostředky a stavebnictví, se sídlem 
a výrobním závodem v Tišnově
hledá vhodné kandidáty na pozice 

Činnosti

•   vytváření konceptů, návrh designu výrobních přípravků pro nové 
výrobky (kontinuálně tažené kompozitní profily zejména pro 
automotive a stavebnictví) 

•  praktické ověření funkčnosti návrhů
•  návrhy úprav stávajícího strojního vybavení
•  konstrukce vlastních nových výrobních strojů a přípravků

Operátor výrobní linky je pracovník schopný řádně vykonávat 
příslušné aktivity při výrobě na linkách, přípravě linek, kontrole 
průběhu výroby, kontrole kvality a měření vyrobených profilů, 
případně jejich ukládání, balení nebo přepravě k dalšímu opraco-
vání v rámci společnosti. Práce je v nepřetržitém provozu.

Navrhuje koncepty pro kontinuální 24/7 výrobu vlákny vyztu-
žených kompozitních profilů a prakticky ověřuje jejich funkč-
nost. Spolupracuje s kolegy odpovědnými za návrh a konstrukci 
forem, techniky a vývojáři. Studuje nové materiály, má zájem 
o technologie z příbuzných oborů a navrhuje nové technologické 
postupy výroby těchto speciálních plastů. VŠ vzdělání technického 
směru. Praxe výhodou, nikoliv podmínkou. Flexibilní pracovní doba. 

Operátor výrobní linky

Přípravář výroby kompozitů (Design engineer)

Nabízíme

•  měsíční mzda od 32 000 Kč
•  roční odměny 
•  příspěvek na stravování
•  příspěvek na zdravotní prevenci
•  5 týdnů dovolené
•   stabilní zaměstnání v zajímavém 

a rozvíjejícím se oboru
•  bezúročné půjčky

Nabízíme

•  základní měsíční mzda až 45 000 Kč
•  odměny za splnění cílů
•  příspěvek na stravování
•  příspěvek na zdravotní prevenci
•  bezúročné půjčky
•   možnost stáží, účast na zahraničních 

veletrzích a konferencích
•  perspektivní obor
•  významný vliv na chod firmy

Požadujeme

•  střední vzdělání s výučním listem, praxe není požadována
•   zdravotní způsobilost pro nepřetržitý provoz a 12hodinnové směny
•  manuální zručnost
•   schopnost pochopit zadaný úkol a řešit jednodušší technické problémy
•  rychlost, preciznost, dodržování kvality a pořádku

Požadujeme

•  VŠ vzdělání technické směru (strojní inženýrství), i pro absolventy
•  nezbytná pokročilá znalost 2D&3D CAD
•  ochota se neustále učit 
•  angličtina, řidičský průkaz, MS Office

Pokud vás tato nabídka oslovila, doneste/zašlete svůj životopis na adresu společnosti 
Za mlýnem 5, Tišnov, k rukám paní Cibulkové případně e-mailem: cibulkova@gdpkoral.com
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., 
přijme pracovníky na pozice: 

řidič, silničář a automechanik
pro pracoviště v  Bystřici nad Pernštejnem.  

Požadujeme ŘP sk. C + profesní průkaz. 

Další informace na www.ksusv.cz, tel. č. 566 692 010

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
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JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA

AUTO ... s.r.o.

www.auto-auto.cz

www.skodaplus.cz

ŠKODA FABIA COMBI AMBITION PLUS  

1,0 TSI/70 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA AMBITION PLUS 

1,6 TDI/85 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA COMBI  

2,0 TDI/110 KW, DSG

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID SPACEBACK 

AMBITION PLUS 1,0 TSI/70 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SCALA AMBITION 

1,0 TSI/85 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SUPERB 

2,0 TDI/110 KW

Cena

Do provozu

Tachometr


