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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ZÁŘÍ 2022

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz. 

DATUm ČAS AKCE  mÍSTO

1. 5. - 22. 11. - Putování s VODOMILEM Korunou Vysočiny Bystřicko

24. 6. - 30. 9. - Výstava modelů - Hrady a zámky v zrcadle staletí Městské muzeum BnP

6. 9. 19:00 Koncert KPH - Apollon Quartet Kulturní dům BnP

7. 9. 18:30 Kinokavárna - Prezidentka Kulturní dům BnP

8. 9. 18:30 Zahájení kurzu taneční a společenská výchova pro mládež Kulturní dům BnP

9. 9. 14:00 Bystřický Den horníků Město Bystřice n. P.

9. - 11. 9. - Výstava drobného zvířectva Areál VOŠ

10. 9. 12:30 Hry bez hranic Štěpánov nad Svratkou 

13. 9. 10:00 Dětské divadelní představení "Na kouzelném paloučku" Kulturní dům BnP

16. - 18. 9. Hrnčířský jarmark Město Kunštát

17. 9. od 08:00 Turistický pochod Jitřenka 2022 Bystřicko

18. 9. 15:00 Koncert - Jen tak si zahrát hezky česky BnP náměstí u kašny

18. 9. - Pejskiáda Centrum EDEN

18. 9. 11:30 Poutní odpoledne obce Velké Janovice Velké Janovice

21. 9. 18:30 Kinokavárna - Střídavka Kulturní dům BnP

22. 9. 20:30 Zahájení kurzu taneční pro dospělé - začátečníci Kulturní dům BnP

24. - 25. 9. - Slavnosti brambor Centrum EDEN

25. 9. - Zvolské hody Zvole

26. 9. 10:00 Kino pro děti - animované pohádky Kulturní dům BnP

27. 9. 19:00 Divadelní představení "Svatba bez obřadu" Kulturní dům BnP

4. 10. - Koncert KPH - Jefis duo Kulturní dům BnP

Ve dnech 11. 8. - 14. 8. 2022 navští-
vily Bystřici n. P. delegace z part-
nerských měst, polské Boguchwaly  
a slovenského Vranova nad Topľou. 
Delegace se skládaly z místostarostů 
a zastupitelů. Město pro zástupce 
připravilo bohatý program od kul-
turních, společenských až po spor-
tovní události. Navštívili jsme hrad 
Pernštejn, centrum Eden, Startfilm-
fest, Den veteránů i dětský majáles. 
Na kolech jsme obdivovali cyklostez-
ky a přírodní krásy okruhem kolem 
Domanínského rybníka přes Boro-

Delegace partnerských měst
vinku do Bystřice. Vše se 
odehrálo v příjemné a po-
hodové atmosféře a každý 
z nás si opět odnesl mnoho 
myšlenek. 

Zahraniční hosté také 
obdivovali znaky partner-
ských měst nově instalo-
vané u silnice č. 19 poblíž 
prodejny Penny. Zde nám 
bylo právě inspirací město 
Vranov n. T.

Martin Horák,
 místostarosta
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UNiVERZiTA TŘETÍHO VěKU POKRAČUJE 
Město Bystřice nad Pernštejnem pokračuje po prázdninách v projektu Bystřické Univerzity třetího věku, jehož cílem je  vzdělávat a aktivizo-
vat seniory, podporovat pro-seniorské aktivity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. Při tvorbě programu spolupracu-
jeme se zástupcem projektu MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Cílem projektu MAP III je podpořit spolupráci škol 
a ostatních subjektů ovlivňujících vzdělávání na všech úrovních tak, aby se posílila právě mezigenerační solidarita a spolupráce.

Pro velký zájem ze strany seniorů připravilo město další přednášky na 2. pololetí roku 2022. Předkládáme  zájemcům cyklus tzv. obecných přednášek, na 
které je volný přístup a za jejichž absolvování obdrží účastníci certifikát. 

Čtvrtek 15. 09. 2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Zábavná historie filmu   
Místo konání:
Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie třetího věku 

Čtvrtek 06. 10. 2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Co můžeme udělat pro své zdraví      
Místo konání:
Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektor: MUDr. Pavel Pávek, praktický lékař     

Čtvrtek 20. 10. 2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Proč mi nejde říci „ne“ – seberozvojový seminář
Místo konání:
Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková    

Čtvrtek 10. 11. 2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: mozkoherna
Místo konání:
Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Eva Fruhwirtová, trenérka paměti III. stupně 

Čtvrtek 24. 11. 2022 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Zábavná historie vánočních svátků   
Místo konání:
Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost  v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie třetího věku  

Úterý 06. 12. 2022 v 9:30 hodin
Přednáška na téma: Advent v Zahradním centru Strakovo – výroba vánoční 
dekorace
Místo konání: 
Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice n. P. – půdní galerie
Lektorka: Eva Munzarová

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účin-
ky hudby) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů 
bude zahrnovat 6 lekcí. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut činí 50,- Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie: 

Přednášky muzikoterapie budou probíhat v Základní umělecké škole Ná-
dražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem. Lektorkou přednášek je Mgr. Len-
ka Macháčková. Termíny přednášek nebyly paní lektorkou dopředu pevně 
stanoveny. Účastníci přednášek muzikoterapie, kteří navštěvovali tyto před-
nášky v předchozím období, budou o termínu a čase přednášek informováni 
paní lektorkou prostřednictvím e-mailu. Noví zájemci o tyto přednášky se 
mohou přihlásit přímo u paní lektorky na tel.: 736 540 894.

Cyklus přednášek arteterapie:

Pátek     07. 10. 2022 od 09:00 do 12:00 hodin 
Pátek     21. 10. 2022 od 09:00 do 12:00 hodin 
Pátek     04. 11. 2022 od 09:00 do 12:00 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P.  

přízemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková 

Celkem 6 přednášek arteterapie bude sloučeno do tří termínů, které bu-
dou koncipovány jako 3 „dvouhodinovky“, takže kurzy budou tříhodinové. 
Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek arteterapie je závislé na počtu 
přihlášených zájemců, žádám zájemce o kurzy arteterapie, aby se závazně 
přihlásili nejpozději do 30. 09. 2022 na e-mailovou adresu: eva.spatkova@
bystricenp.cz. V přihlášce uveďte svoje jméno, příjmení a adresu trvalého 
bydliště. 

Rovněž tak pro přednášku na téma vánoční aranžmá spojenou s výro-
bou vánoční dekorace potřebujeme znát dopředu počet účastníků, aby-
chom mohli připravit materiál na výrobu vánočních dekorací. Proto i zájem  
o tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem v termínu do 
20. 11. 2022.                                                                                            Eva Špatková

MEMORIÁL  FRANTIŠKA  PROSECKÉHO  SEN.VAVRINECKÁ  POUTˇ ˇ
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Centrum Eden - zábavní a po-
znávací park se nachází v Novém 
Dvoře v Bystřici nad Pernštejnem, 
nedaleko bystřického vlakového 
nádraží. S Bystřicí jej spojuje sil-
nička a ulice Nový dvůr, vedoucí 
do bystřických Lužánek. Turisty 
sem přivede i červená turisti cká 

značka od Bystřice na Vojetí n. 
Chcete si vyzkoušet různá řemes-
la ve starobylých chaloupkách? 
Nakouknout do panského byd-
lení? Nebo se dozvědět, jak se 

ZPRÁVY Z MĚSTA, SOUTĚŽE

Víc veteránů by se do Bystřice 
už zkrátka nevešlo

S Vodomilem 
Korunou Vysočiny

1. května odstartoval již XVI. ročník vědomostní a poznávací soutěže "S Vodo-
milem Korunou Vysočiny". V letošním roce se podti tulem soutěže staly TA-
JEMNÉ ARTEFAKTY MUZEÍ. Putování má pět zastávek se stejným počtem 
razítkovacích míst i otázek a my Vám je postupně všechny představíme. 
V tomto čísle Vás zveme do Centra EDEN.

Korunou Vysočiny
Co nového v muzeu veteránů? Ko-
nal se tu tradiční Memoriál Franti ška 
Proseckého seniora, který se letos 
uskutečnil v Bystřici n. P. už po sedm-
nácté a opět se vydařil. Již od rána se 

Se začátkem nového školního roku, 
od 1. září 2022 vyjíždějí autobusy Do-
pravního podniku města Brna, a. s. na 
novou pravidelnou linku mezi Brnem 
a Bystřicí nad Pernštejnem. Přímé 
spojení s Brnem bude v pracovní dny 
zajištěno pěti  páry spojů, kromě toho 
bude linka v provozu také v neděli a 
ve svátky. 

Přepravu obstarají příměstské 
autobusy Iveco Crossway Line, které 
jsou bezbariérově přístupné, takže 
nástup do vozu nebude komplikací 
ani pro vozíčkáře, seniory či rodiče s 
kočárky. Autobusy jsou klimati zova-
né a po cestě si můžete dobít třeba 
telefon nebo notebook díky instalo-
vaným USB portům. 

Trasa linky povede z Brna z au-
tobusového nádraží u Grandu přes 
Kuřim, Tišnov a Nedvědici do Bystřice 
nad Pernštejnem. Většina spojů bude 
jezdit přes Štěpánov nad Svratkou. 
Okolo Pernštejna pojede jen několik 
víkendových spojů, protože zde je 
doprava primárně zajištěna jinými 

linkami. Dopravní podnik města Brna 
toti ž nemá ambici konkurovat stáva-
jícím linkám objednávaným jednotli-
vými kraji, spíše je cílem krajské spoje 
vhodně doplnit. V samotné Bystřici 
budou autobusy kromě autobuso-
vého nádraží zajíždět také na Sídliště 
I a konečná většiny spojů bude v Do-
maníně, který tí mto také získává další 
alternati vu ke stávající dopravě. Část 
spojů nové linky bude pak pokračo-
vat ještě do Bohuňova nebo Lísku. 

Hned začátkem září provoz nové 

linky ovlivní uzavírka ulice Vírské v 
Bystřici nad Pernštejnem, po dobu 
dopravních omezení nebude obslu-
hována zastávka U mostu a místo 
zastávky Sídliště I autobusy zastaví v 
zastávce Gymnázium. 

Linka je provozována jako komerč-
ní, tedy bez jakýchkoliv dotací, další 
budoucnost linky se tedy bude odví-
jet od skutečného zájmu cestujících a 
bude záležet na využití  jednotlivých 
spojů. Protože nejde o linku v závazku 
Vysočiny ani Jihomoravského kraje, 

není zde uznáván tarif VDV ani tarif 
IDS JMK, platí  pouze kilometrický 
tarif dopravce. Jízdné mezi Brnem a 
Bystřicí nad Pernštejnem vyjde na 
98 Kč, pro studenty a seniory stojí 
jízdenka 49 Kč. 

Pokud Vás tato novinka zaujala 
a uvažujete, že budete novou linku 
využívat pro své cesty, navšti vte 
webové stránky www.dpmb.cz, kde 
naleznete aktuální jízdní řád a další 
podrobnosti .
• Odjezdy z autobusového nádraží 
v Bystřici n. Pern. (stanoviště 2) do 
Brna ve všední dny: 4:19, 5:49, 8:19, 
14:09, 17:09 a v pátek navíc 20:14; v 
neděli a ve svátek: 15:44.
• Odjezdy ze starého autobuso-
vého nádraží u Grandu v Brně 
(stanoviště 5) do Bystřice n. Pern. 
ve všední dny: 6:28, 12:18, 14:48, 
17:18; v neděle a ve svátek: 10:18 a 
17:18. Kromě toho jede v pracovní 
dny ranní spoj po 4. hodině ráno ze 
zastávky Brno, Husitská s návaznos-
tí  na brněnské noční linky.

správně starat o naši planetu? To 
vše, a ještě mnohem více, nabízí 
Centrum Eden! 

Od září je na EDENU otevře-
no pouze o víkendech a to v so-
botu 9:30 - 18:00 a v neděli 9:30 
- 16:00. Více informací naleznete na 
www.centrumeden.cz.                         -red-                                                      

NOViNKY Z TiC
Máme dobrou zprávu pro 
všechny sběratele pamět-
ních medailí. V Bystřici n. P., 
můžete pořídit nový kousek 
do své sbírky. Informační 
centrum nově nabízí medaili 
Pamětník s číslem 481. Cena 
zůstává stejná 50 Kč. Medaile 
města tak doplnila již stávají-
cí zříceninu hradu Zubštejn.
                                              -red-

Bystřice n. P. má novou sběratelskou medaili

začalo Masarykovo náměstí  plnit nej-
různějšími veterány. Od malých mo-
torek, přes osobní auta a traktory až 
k velkým nákladním vozům a dokon-
ce se tu objevil i jeden OT 64 – SKOT. 
(střední kolový obrněný transportér), 
který dojel po vlastní ose až z Brna. 

Fanoušky historických vozidel ne-

odradila ani drobná dešťová přeháň-
ka, a tak se nakonec v Bystřici sešlo 
více jak 400 veteránů. Z toho bylo 
přes 120 předválečných aut značky 
Tatra a skoro 150 motorek. Zbytek, 

tedy opět 150 vozidel, poválečných. 
Náměstí  tak bylo zaplněné ze všech 
stran a zkrátka víc veteránů už nebylo 
kam zaparkovat. Oproti  minulým roč-
níkům stoupá počet těch, kteří přije-
dou ve starších autech a klesá naopak 
počet takzvaných youngti meru.

Prohlídku lidem zpestřila svým 
vystoupením skupina Kroky. Popr-
vé se podařilo postavit vedle sebe 
jedenáct dvouválcových Tatrovek 
typu 11, 12 a 13, což se nikde jen tak 
nevidí. Po obědě následoval komen-
tovaný start, kdy Franti šek Prosecký 
představil všechny účastníky a hlav-
ně jejich vozidla, která projížděla 
pod nafukovacím obloukem Motor-
Journálu a pokračovala na Retro den 
do Svratky.

Ohlášený cestovatel Franti šek 
Valšuba, jenž měl mít besedu o jíz-
dách s Tatrou 11 snad po celém svě-
tě včetně Aljašky, se ze zdravotních 
důvodů omluvil, ale v plné míře ho 
nahradil pan Jiří Gavlas z Kopřivnic-
kých muzeí.                                          -red-
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SOUTěŽ PRO miLOVNÍKY BYSTŘiCKA 
S instagramem 

po Koruně Vysočiny - díl 9
POZNEJ BYSTŘiCKO!

produkci huti . Navrhoval rozsáhlé ko-
lekce stolních a dekorati vních před-
mětů, oživoval zapomenuté techniky 
a snažil se o netradiční spojení tech-
nických a výtvarných konceptů. To 
vše vyústi lo v roce 1990 v otevření 
jeho vlastní sklárny v Karlově. Za svá 
díla získal Jaroslav Svoboda mnoho 
ocenění, jsou zastoupena ve sbírkách 
12 muzeí. Krásná galerie jeho děl se 
nachází také přímo ve sklárně v Karlo-
vě a určitě ji stojí za to navští vit. Každý 
všední den v dopoledních hodinách 
můžete vidět mistry skláře při práci, 
dozvíte se, jak sklo vzniká a s dětmi si 

vyzkoušíte třeba malování na sklo.

Zaniklé sklárny Vás zavedou do ma-
lebných vesniček v krásné přírodě 

Původní malé sklárny, které fun-
govaly na Vysočině v 16., 17. a 18. st.,
patřily místním šlechti ckým rodům 
a mistrům sklářům. Pokud se vydá-
te po jejich stopách, dostanete se 
do půvabných vesniček s kouzelnou 
architekturou patřících do památko-
vé rezervace. V jejich okolí se navíc 
nachází unikátní příroda CHKO Žďár-
ských vrchů. Sklářskou historii Křižá-
nek dokládají nálezy kolem domů, 

České sklárny mají dlouhou historii 
sahající až do 13. století . Nejproslulej-
ší jsou oblasti  v pohraničí, ale věděli 
jste, že má sklářské řemeslo velkou 
tradici také v Koruně Vysočiny? Vy-
razte po stopách sklářů do překrásné 
krajiny CHKO Žďárských vrchů plné 
říček, kopců, skal a malebných ves-
niček, která vVás okouzlí v každém 
ročním období. 

Vyzkoušejte si sklářské řemeslo na 
vlastní kůži ve Škrdlovicích nebo 
Karlově

Většina původních skláren na Ho-
rácku už sice zanikla, ale pořád exis-
tují místa, kde se můžete podívat 
mistrům sklářům pod ruce a sami si 
vyzkoušet, jak složité jejich řemeslo 
je. Ve Škrdlovicích u Velkého Dář-
ka fungovala sklárna od roku 1941. 
Původně malý rodinný podnik se 
postupně rozrostl a zmodernizoval. 
Výroba se specializovala na hutnické 
sklo, ale působila zde i řada výtvar-
níků. Souhrou mnoha nepříznivých 
okolnostní provoz skončil v roce 
2008. Na tuto tradici se ale rozhodli 
navázat v areálu U Hrocha. Otevřeli 
sklářskou huť, kde mohou návštěvní-
ci sledovat tradiční sklářskou výrobu 
a po předchozí objednávce si dokon-
ce vyrobit svůj vlastní výrobek při tzv. 
skláření. 

Ve Škrdlovicích začínal jako vedou-
cí sklářské huti  zakladatel další úspěš-
né sklárny Jaroslav Svoboda. Během 
svého působení v pozici vedoucího 
se staral nejen o technický rozvoj, 
ale kladl důraz také na výtvarnou 

jako jsou střepy nebo struska. Třeba 
budete mít štěstí  a nějaký vzácný 
úlomek najdete i Vy. Malebná ves-
nička vás okouzlí nejen svou archi-
tekturou, ale také okolní přírodou. 
Spojte návštěvu s výletem na tajem-
né skalní útvary Milovské Perníčky 
nebo na nejvyšší vrchol Žďárských 
vrchů Devět skal.  V Panském domě 
si můžete prohlédnout také sklo z 19. 
a 20. st. Nejdelší sklářskou historii má 
okolí Herálce. Sklárny zde fungovaly 
od konce 16. století  do roku 1916. 
V Mariánské huti  u Herálce se v době 
největší slávy vyrábělo až 4 000 ks ta-
bulového skla ročně a spolu s výrobky 
z nedaleké Nové Huti  se vyváželo do 
celé monarchie a Ameriky. Do dneš-
ních dnů se zde dochovala správní 
budova a v obou obcích několik 
původních domů. V kostele Sv. Ka-
teřiny v Herálci se můžete pokochat 
lustrem, který v místních sklárnách 
vyrobili.  Jednou z nejzachovalejších 
lokalit jsou Milovy a jejich okolí. Ve 
slavné huti  vyráběli jak běžné užitko-
vé sklo, tak luxusní sklo, které bylo na 
povozech exportováno do západní 
a jižní Evropy, Ameriky a asijských 
zemí. Dnes se v obci nachází zrekon-
struovaný starý skelmistrovský dům, 
kde můžete navští vit muzeum milov-
ského skla a projít si naučnou stezku 
Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi. 

Pokud se chcete o historii sklářství 
na Vysočině dozvědět víc, stavte se 
pro průvodce do turisti ckého infor-
mačního centra.
Více na www.korunavysociny.cz

-dš-

Po stopách sklářů

Srpnová hádanka Vás měla nalákat za sportem, konkrétně se jednalo o 
nové hřiště na Discgolf, které najdete v Lužánkách na kruháči. Na naší 
fotohádance byl k vidění koš 
právě na tento sport. Celkem 
se sešlo 7 správných odpo-
vědí a šťastným výhercem se 
stal pan Radim Zeman.

Pro měsíc září pro Vás 
máme nachystanou cestu 
k výškám. Poznáte o jaké 
místo se jedná? Pokud ano, 
pošlete nám správnou od-
pověď do 15. září na e-mail:
info@bystricenp.cz. 
                                                        -red-

Ty hele, nevíš, kam bych mohl vyra-
zit se synem na vláčky? Přes týden 
je ve škole, tak jedině o víkendu. 
No nejlepší bude zkusit ve Žďáře 
nad Sázavou jedno z největších 
modelových kolejišť v ČR.

 Na ploše 55 m2 najdete želez-
niční stanici Žďár nad Sázavou se 
strojírenskou fi rmou Žďas, hrad 
Pernštejn, viadukt v Dolních Louč-
kách a spoustu dalších zajímavostí . 
Modelové království železnic Vás 
doslova pohltí . Kolem Vás začnou 
projíždět vlakové soupravy, zahle-
díte se do krajiny plné detailů a vše 
v měřítku 1:87. Navíc kolem celého 

kolejiště je namalované pozadí, 
které dotváří celé panorama. Vláč-
ky se tu prohání po více jak 600 
metrů dlouhých kolejích, které řídí 
přes 150 výhybek. Napočítat tu 
můžete 70 vlakových souprav od 
nákladních vlaků až po malé regi-
onální vláčky. Vše je navíc krásně 
osvětleno. Expozici můžete od září 
navští vit každý víkend od 10 do 17 
hodin a vláčky najdete v suterénu 
žďárského Domu kultury. A až tam 
budete, tak opět nasdílejte nějaké 
fotky na Instagram s označením 
@mestobystricenadpernstejnem 
a @korunavysociny.                      -red-
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OBNOVA ZŘÍCENiNY HRADU PYŠOLEC 
Rozhovor s Miroslavem Korbičkou

Plošná derati zace v Bystřici n. P. bude probíhat 
ve dnech 26. 9. 2022 - 7. 10. 2022

V poslední době byl v našem městě zjištěn zvýšený výskyt 
hlodavců, na který upozorňovali sami občané, a proto bylo 
rozhodnuto nechat provést plošnou derati zaci na území 
celého města, a to v podzimním období letošního roku.

Derati zace se bude provádět pokládáním návnad na 
předpokládaných místech výskytu, veřejných prostran-
stvích, v budovách města, v obytných domech a rodinných domcích. 

Derati zaci budou provádět vyškolení pracovníci fi rmy DeraVet s.r.o. 
Hamry nad Sázavou, kontaktní tel.: 603 529 158, e-mail: vondrackovaj@
seznam.cz, ve spolupráci s Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem.

Upozorňujeme občany, že v době probíhající derati zace je třeba 
zamezit volnému pobíhání domácích zvířat, psů a koček bez dohledu 
chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném poži�  
nástrahy nebo uhynulého hlodavce Vaším zvířetem!

Pozor! Nesahejte na uhynulé či přiotrávené hlodavce. 

Občané mohou své požadavky a poznatky z výskytu  hlodavců nahlásit na:  
odbor bytového hospodářství tel.: 566 590 372-4.

Občané, kteří bydlí v RD nebo bytových domech v soukromém vlast-
nictví a mají poznatky o výskytu nebo z preventi vních důvodů, si mohou 
objednat položení jednorázového balení návnady ve svém objektu na 
náklady této akce.

Dne 13. 8. až 14. 8. proběhl na Pyšolci 
další archeologický průzkum. Zde se 
sešlo 12 zapálených dobrovolníků ze 
Spolku na záchranu památek Bystřic-
ka z.s. pod vedením organizátora celé 
akce RNDr. Miroslava Korbičky a jeho 
manželky Mgr. Michaely Korbičkové, 
která je zodpovědná za vedení prací 
ve spolupráci s Archaiou z.ú. Brno 
a Národním památkovým ústavem 
Telč. 

Za časného sobotního rána se 
dobrovolníci pusti li do náročné práce 
s cílem odhalení vnější zdi hlavního 
paláce na samotném hradě.  Průzkum 
šel dobře od ruky a díky nasazení 
všech se povedlo zeď nejen najít, ale 
i v její celé délce odhalit. Rovněž bylo 
nalezeno uložení původní trámové 
konstrukce stropu v blízkosti  cisterny 
na vodu. Všechny objevy byly dů-
kladně zaměřeny a zdokumentovány 
a pomůžou v dalším objasnění života 
na hradě.

Tentokrát Vám přinášíme rozhovor 
s úžasným párem obětavých lidí, kte-
ří se nezištně věnují obnově hradu 
a náhledu do jeho historie již 10 let. 

Pan Miroslav Korbička, provozova-
tel vegetariánské restaurace Rebio, 
nadšený historik a organizátor arche-
ologických a rekonstrukčních prací 
a paní Michaela Korbičková, vystudo-
vaná archeoložka, která je zodpověd-
ná za vedení prací na Pyšolci, který 
v nedávné době převzala do svého 
majetku obec Vír od Lesů ČR.   
 Co Vás přivedlo k nápadu začít 
zkoumat a pokusit se obnovit zrov-
na Pyšolec?
O Pyšolec jsme se začali zajímat 
před 12 lety jako o jedno z možných 
témat pro manželčinu doktorand-
skou práci. Postupně jsme to místo 
a krásnou přírodu kolem snoubící se 

s tajemnou historií hradu začali mít 
rádi. To, že jsme se pusti li do rekon-
strukce hradní cisterny, palácové zdi 
a mohutné hradní věže, je zásluha pře-
devším zastupitelstva obce Vír v čele 
s jeho starostou panem Stalmachem. 
Bez zájmu obce o národní památku 
na svém katastru bychom sami nic 
nezmohli.
 Je něco, co Vás na tomto hradě 
nejvíce fascinuje?
Tak toho je více. Dávní Pernštejni – ve 
své době jeden z nejvýznamnějších 
šlechti ckých rodů ve střední Evropě. 
Sen každého archeologa – být u nich 
ve službě. O Vojtěchovi z Pernštejna 
se dokonce uvažovalo jako o budou-
cím českém králi. Hrad měla dočasně 
v držení i moravská markrabata Jan 
Jindřich a Jošt. Dále nás stále fascinu-
je úžasná poloha hradu na vysoké os-
trožně nad zaklesnutým meandrem 
Svratky uprostřed nádherné přírod-
ní scenérie. Také proto byla kolem 
vyhlášena přírodní rezervace. No 
a v neposlední řadě jsme se sblížili se 
spoustou obětavých a rázovitých lidí 
dole v podhradí.
 Bylo nalezeno něco zajímavého 
při výkopových pracech?

K nejzají-
m a v ě j š í m 
n á l e z ů m 
patří právě 
o b e z d ě n á 
skalní cister-
na s krásnou 
konvičkou na 
dně a asi nej-
starší nález 
středověké 
vidličky na 
našem úze-
mí. Vidličky 
se ve středo-

věku moc nepoužívaly. Považovaly 
se za nástroj ďábla. Všechny nálezy 
jsou zrestaurovány a vystaveny v bys-
třickém muzeu. Mimochodem před-
sedou našeho spolku je právě jeho 
dlouholetý ředitel a místní patriot 
Vlado Cisár.  
 Jakým postupem se při pracech 
řídíte? Vše je dílem Vašeho rozhod-
nu�  nebo na základě požadavků 
památkářů?
O tom, co se na hradě bude dít, roz-
hoduje příslušný památkový ústav 
spolu s Archaiou Brno a Archeolo-
gickým ústavem v Brně. K stavebním 
úpravám se vyjadřuje i stavební úřad 
v Bystřici. A samozřejmě vše je ko-
ordinováno se záměry a možnostmi 
místní samosprávy. Chtěli bychom 
jim na tomto místě poděkovat za je-
jich přístup a podporu.
 Jaké práce do budoucna plánu-
jete? 
Po rekonstrukci a zpřístupnění hradní 
cisterny a části  palácové zdi pro ve-
řejnost se budeme v příští m roce vě-
novat havarijnímu stavu hradní věže 
a severnímu pilíři, na který spadnul 
starý buk a poškodil ho.
 Kde berete energii do dalších 

prací?
Energii nám dodávají lidé, naši přáte-
lé – dobrovolníci, kteří stejně jako my 
mají zájem o historii. Vykopávají hrad 
ve svém volném čase s námi a chtějí 
udělat o něco lepší svět i místo samo. 
Loni byla na hradě slavena u provizor-
ního kamenného oltáře i mše svatá. 
Ten den prošlo Pyšolcem přes 120 
lidí. Genus loci nad námi převzal moc.
 Je něco, co Vám archeologie dala 
do Vašeho současného i osobního 
života?
Historie nás učí pokoře před po-
míjivostí  a zrychlováním času. Nutí  
nás tak přemýšlet o našem vlastním 
nastavení a směřování. Nebojím se 
říci, že přátelství uzavřená na arche-
ologickém výzkumu jsou na celý život 
a legrace přitom na dva.   
 Jakým překážkám jste museli 
a musíte čelit při pracech na hradě?
Možná pouze na začátku naše nezna-
lost s formálními postupy při fungo-
vání na národní kulturní památce.
 Co byste chtěli vzkázat veřej-
nosti , případně jaká pomoc by Vám 
přišla vhod? 
Pernštejnové byli mocný a úspěš-
ný evropský rod. Na jejich příkladu 
je dobré si uvědomit zvláště v této 
pohnuté době, do jakého civilizační-
ho okruhu patříme. Žijeme v jedné 
z nejkrásnějších zemí na světě, i díky 
pánům z rodu Zubří hlavy. Přijďte za 
námi na hrad jim to trochu vráti t. 

Mirek a Míša Korbičkovi.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor 
a ještě více si vážíme Vašeho nasaze-
ní a zájmu o zříceninu hradu Pyšolce. 
Přejeme Vám hodně úspěchů a spl-
něných cílů nejenom při archeologic-
kých výzkumech. 

 -OK-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘiCKA - 30

Socha 
Viléma ii. z Pernštejna

Na Bystřický park miniatur od 
letošního června dohlíží Vilém II. 
z Pernštejna. Socha je vysoká 
210 cm a stojí na 60 centi met-
rovém soklu a je vytesaná z Bo-
žanovského pískovce. Samotný 
Vilém váží tunu a sokl, na kterém 
stojí, přibližně půl tuny. Autor 
sochy MgA. Lukáš Fendrych jí 
vytvářel ve Zvoli necelé čtyři mě-
síce a to včetně přípravy modelu. 
Jelikož se nikde nedohledala po-
dobizna Viléma, tak při vytváření 
podoby šlechti ce sochař použil 
předlohu podobizny na sarko-
fágu jeho syna a také vycházel 
z podobizen dalších příslušníků 
rodu.                                                    -red-
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Nejsem žádný historik, ale ptala se 
mě jedna paní z Domanínka, jestli 
nevím, proč není jejich dědeček na 
pamětní desce, když padl za 1. světo-
vé války. Usmála jsem se, že to tedy 
nevím, ale že se můžu zeptat. A tak 
začalo docela zajímavé pátrání.

Na začátku se vědělo jen jmé-
no – Franti šek Mach z Bratrušína – 
a to, že byl zraněn v polovině války 
na východní frontě a že byl pohřben 
v Jarosławi (dnešní východní Polsko). 
Ze začátku nebylo známo ani jeho 
datum narození, protože potomkům 
chyběl rodný list, což je základ kaž-
dého hledání. Naštěstí  většina mat-
rik je dnes už digitalizována, a tak se 
brzy podařilo najít v křestní matrice 
bystřické římskokatolické farnos-
ti , že se Franti šek Mach narodil 21. 
srpna 1873 v Bratrušíně. V oddací 
matrice štěpánovské římskokatolické 
farnosti , odkud pocházela nevěsta, 
pak bylo zapsáno, že se v roce 1897 
oženil s Marií, rozenou Raškovcovou 
z Lískovce u Ujčova, a že pracoval jako 
tkadlec, později se uvádí i jako zedník.

Odveden byl v roce 1895 ve svých 
21 letech, což byl tehdy věk plnole-
tosti , a zařazen k brněnskému Ze-

„Ztracený“ voják Franti šek mach
Rakousko-uher-
ský pěšák v létě 
1914. Voják je 
vyzbrojen puš-
kou Mannlicher 
vz. 1895, ráže 8 
mm.

Foto: Rakousko-
uherská arm. za 
první sv. války, 
autor P. Jung.

měbraneckému pěšímu pluku č. 14, 
posléze k jeho 2. praporu, sídlícímu 
v Jihlavě. To vše již najdeme v tzv. 
Kmenovém listu, německy psaném 
několikastránkovém formuláři, jehož 
kopii na požádání může poskytnout 
Vojenský ústřední archiv v Praze, po-
kud se nejedná o skartované ročníky. 
Z něho také lze zjisti t, jak hledaný člo-
věk vypadal a co uměl: „Vlasy hnědé, 
oči modré, obočí hnědé, nos krátký, 
ústa souměrná, obličej okrouhlý, 
očkovaný, pět tříd obecné školy, 
řeč slovem i písmem česká, výška 
1,65 m“, i speciální číslo vojenských 
bot je uvedeno. V Kmenovém listě 
jsou pak především evidovány ryze 
vojenské administrati vně-technické 
záležitosti , všechny jeho přesuny, 
počet vojenských cvičení i to, že byl 
v roce 1912 převeden k vídeňskému 
Zeměbraneckému pěšímu pluku 
č. 24, konkrétně k jeho 3. praporu, kte-
rý sídlil ve Znojmě. Zde také narukoval 
11. září 1914 do války, která vy-
pukla 28. července 1914. Vždy 
sloužil jako vojín pěšák a tabulko-

vá charakteristi ka uvádí, že byl: 
„Veselý a upřímný. Dobrý ve střel-
bě. Poslušný, ochotný, důvti pný 
a spolehlivý.“

Zemřel na následky zranění 29. 
listopadu 1916 v Císařsko-královské 
vojenské nemocnici „Sucha“ (provi-
zorně umístěné v budově školy, která 
existuje dodnes) v haličské Jarosła-
wi, patřící tehdy Rakousku-Uhersku. 
Zraněn byl šrapnelem v závěrečných 

fázích ruské tzv. Brusilovovy ofenzí-
vy, která zcela zdecimovala rakous-
ko-uherskou armádu. Kmenový list 
uvádí, že pohřben byl 3. prosince 
1916 do hrobu č. 342 na vojenském 
hřbitově (padlých v 1. světové válce) 
v Jarosławi, který existuje v zatravně-
né podobě dodnes.

Proč tedy není vojín Franti šek 
Mach uvedený na žádné pamětní 
desce padlých? A dokonce nebyl za-
nesen ani v nyní digitalizované Kar-
totéce padlých (příslušná vojenská 
úmrtní matrika zmíněného vídeňské-
ho 24. pluku není na našem území). 
Především proto, že za 1. republiky 
tehdy samostatná obec Bratrušín 
pomník padlým vojákům nepořídila 
a na pamětní desce na budově dneš-
ního Městského muzea jsou uvedena 
pouze jména bystřických rodáků. Na 
příkladu prostého vojáka a našeho 
krajana Franti ška Macha z Bratrušína 
lze ukázat, že zabývat se osudy před-
ků může být zajímavé a inspirující.

Za obětavou pomoc při dohledání 
a interpretaci archivních pramenů, 
vedoucích ke vzniku tohoto stručné-
ho článku, děkuji Zdeňku Kubíkovi.

Jarmila Michálková

V severozápadním koutě lomnického 
židovského hřbitova by bylo snad-
né mezi dalšími kamennými stéla-
mi přehlédnout náhrobek Josefa 
a Julie Hahnových. Už jen proto, že 
Josef Hahn zastával v Bystřici celých 
šestačtyřicet let funkci městského 
a obvodního lékaře (jak se lze dočíst 
i v německy psaném epitafu), byla by 
škoda se u něj chvíli nezastavit. 

Josef Hahn se narodil v Bezděko-
vě u Klatov do rodiny Simona Hahna 
a jeho ženy Johanny, rozené Gold-
schmied. Drti vá většina dokumentů 
uvádí jako den jeho narození 5. pro-
sinec 1825, na náhrobku vytesané 
datum 25. prosince je tedy nejspíše 
chybné (podobnou nesrovnalost na-
jdeme i v matričním záznamu, podle 
kterého se narodil až v roce 1826).  
Do Bystřice se přistěhoval roku 1855 
a celý zbytek života strávil s rodinou 
v podnájmu na náměstí  v č. p. 63, kde 
dnes shodou okolností  sídlí lékárna 
Dr. Max. Zde se Josefovi a jeho ženě 
Julii narodily dvě děti , dcera Hermí-
na (26. května 1857) a syn Ludvík 
(13. září 1864). Josef Hahn se rychle 
zapojil do života v Bystřici nejen jako 
lékař, ale např. také jako člen komité-
tu čtenářského spolku Věnava nebo 
jako jeden ze tří vedoucích odboru 
pro zřízení městské nemocnice (jež 
ovšem nebyla nikdy postavena). Ze-
mřel 7. května 1901 na zápal plic. Jak 
se lze dočíst v epitafu: „Er war edel, 
hilfreich und gut.“ (Byl ušlechti lý, ná-
pomocný a dobrý.)

O rok později, 2. srpna 1902, ze-
snula v brněnské psychiatrické léčeb-
ně i Josefova manželka Julie. Narodila 
se 14. dubna 1826 v Holešově do ro-
diny Leopolda Munka a jeho ženy Ce-

JOSEF HAHN (1825 - 1901)

cilie, rozené Löher. Duševní nemocí 
trpěla nejméně od sklonku 80. let, jak 
dokládá sčítání lidu z roku 1890, kde 
je u jejího jména zaškrtnuta kolonka 
„choromyslný“. 

Dcera Hermína se nikdy nepro-
vdala. Žila sama v Brně na Květi nář-
ské 2, kde 21. května 1920 podlehla 
vrozené srdeční vadě, načež byla po-
hřbena na brněnském židovském 
hřbitově (sekce 25B, řada 1, hrob 1). 
Starým mládencem zůstal i její bratr 
Ludvík, který v Brně bydlel na Kře-
nové 3 a lékařskou praxi provozoval 
na Masarykově 18. Dne 29. března 
1942 byl pod číslem 656 převezen 
transportem Ae do ghe� a v Terezí-
ně, kde 10. září téhož roku zemřel na 
zánět střev. Protože se mu nedostalo 
řádného pohřbu, bylo po válce jeho 
jméno alespoň symbolicky připsáno 
na sestřin náhrobek.

      Jan Pulkrábek

iNFOROČENKA NA WEBU
Z důvodu četných dotazů ohledně nové inforočenky na rok 2022-2023 
jsme se rozhodli Vás touto cestou informovat, že pro toto období bude 
inforočenka vydána na podzim roku 2022 a bude distribuována tak, jak 
tomu bylo doposud. Její aktuální podobu můžete nalézt na webu měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete 
pro sebe nebo své blízké vyti sknout. Zde naleznete aktuální informace 
vždy k určitému datu.                                                                                         -red-
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SONK, z. s. při ZUŠ Bystřice a Městské muzeum v Bystřici n. P.

srdečně zvou na malý koncert

SMYČCOVÉHO ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO

Vstupné dobrovolné

„JEN TAK SI ZAHRÁT
HEZKY CESKY“

Nedele 18. 9. 2022 
Masarykovo námestí u kašny, v 15:00
V případě nepříznivého počasí se koncert koná v půdním sále Městského muzea.
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srdečně zvou na malý koncert

SMYČCOVÉHO ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO
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„JEN TAK SI ZAHRÁT
HEZKY CESKY“

Nedele 18. 9. 2022 
Masarykovo námestí u kašny, v 15:00
V případě nepříznivého počasí se koncert koná v půdním sále Městského muzea.

V našem pravidelném okénku Vám 
přinášíme opět rubriku Píši, píšeš, 
píšeme, ve které postupně zveřejňu-
jeme oceněné dětské literární práce 
z posledního, již 12. ročníku dětské 
umělecké soutěže, který probíhal 
na přelomu roku 2021/2022. Téma 
soutěže ,,Zdravé Bystřicko“ se od-
víjelo od situace spojené s nákazou 
COVID-19 a jeho cílem bylo připo-
menout dětem a žákům důležitost 

Ahoj Kami,
posílám ti dopis z Rožné. Už se těším, až zase přijedete. Co bys řekl na to, kdy-
bysme se šli příště projít po okolí? Mohl bych ti taky ukázat spoustu věcí, co tady 
máme. Asi nejlepší je fotbalový hřiště, kde jsme hráli spoustu fotbalových utkání. 
Teď už ale ne, protože jsme přestoupili do Bystřice, kde jsme se spolu potkali a pak 
jsme zjistili, že naše mámy už se dlouho znají. Když jsi u nás byl, nebylo tu úplně 
super počasí na koupák , ale příště třeba bude. Koupák je hned vedle fotbalového 
hřiště. Takže můžeme zahrát s kamarádama fotbal a pak se jít osvěžit. A vedle 
koupaliště jsou ještě tenisové kurty, takže kdyby si chtěl tvůj brácha Sebi zahrát, 
tak můžeme jít i tam. Je to vlastně hned vedle umělky, kde jsme minule hráli fot-
bal. Bylo by super, kdyby jsi u nás mohl zase spát. Je tu spousta věcí, co bysme 
mohli dělat. Pokud máš freestyle koloběžku, mohli bysme jezdit do Bystřice do 
Skate parku. Moji kamarádi mají taky koloběžku, takže by nás tam bylo víc. Teď 
na koloběžku nemůžu, ale užívám si sníh a zimu. Chodíme bruslit a hrajeme hokej. 
Někdy na stadionu v Bystřici a loni byla super zima, tak jsme chodili každý den 
na zamrznutý koupák. Trochu ti závidím že to máš kousek od moře, já u moře ještě 
nebyl, ale ty bys asi zase rád jezdil bobovat, že? Jo a taky bych tě rád vzal pěšky 
na hrad Pernštejn, chodíme tam s našima každý rok a teď tam udělali obrovské 
zahrady. Je to tam krásné. Cestou zpátky bysme to vzali do Nedvědice na pizzu a 
pak vlakem domů. Doufám, že se všechno vydaří, corona ustoupí a ty budeš moct 
přiletět. A perfektně si to tady užijeme.
Měj se krásně a pozdravuj v New Jersey.

                                                    Maty

Pí��, �í�e�, �í����... ���� �ud�u�� 
��is�va���� � Bys��i�k�? - čás� 5.

zdravého životního stylu a zdůraznit 
tak péči o naše zdraví. 

Jako další příspěvek zveřejňuje-
me dětskou soutěžní literární práci 
z věkové kategorie 9-11 let s názvem 
,,Dopis“ od tehdy jedenácti letého 
Matyáše Nevěčného ze ZŠ a MŠ Rož-
ná, který v soutěži a dané kategorii 
obdržel Cenu předsedy Mikroregio-
nu Bystřicko. 

Práce není redakčně upravována.

Milý Matyáši, gratulujeme Ti k obdrženému ocenění v dané kategorii 
a zároveň Ti přejeme mnoho krásných chvil strávených s tvým kamarádem 
z New Jersey.                                                                                   Mikroregion Bystřicko

městská knihovna informuje
Našim čtenářům opět nabízíme malý výběr z nově zakoupených knih.

Knihy pro dospělé:
Anderson Cory L.  Krása mezi námi
Antalíková Silvia  Miluj navzdory všemu
Benková Jana  Slabost jako výhoda
Beran Ladislav  A zabij ho poti chu!
Čechová Dagmar  Co když žádné zítra nebude?
Červenková Renata  Celiakie
Ellis,T.W.  Někdo klepe
Ewan Chris  Mrazivé interview
Freeman Brian  Dvojník
Fripp Helen  Bublinky štěstí 
Grisham John  Obchodník
Harris Robert  Rakety smrti 
Harrod-Eagles Cynthia Tajemství zámku Ashmore
Jacobs Anne  Ostrov ti síce hvězd
Jahodář Luděk  Rostliny způsobující otravy
Ley Rosanna  Pomerančový háj
McNeil Kelley  Den jako tenhle
Probst Jennifer  Italské léto
Ragnar Jónasson  Mlha
Sacká Vlaďka  Pošli svíci po řece
Welling Nora  Vše, co k tobě cítí m
Knihy pro mládež:
Nepil Franti šek  Já Baryk

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

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

Od začátku září pla�  opět půjčovní doba, 
na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.

Oddělení pro dospělé a čítárna
Po 8:00 - 12:00
Út zavřeno
St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt 8:00 - 12:00
Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00

internetová studovna
Po 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Út 9:00 - 12:00
St 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Čt 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Pá 9:00 - 12:00

Oddělení pro děti 
Po, St, Čt   12:30 - 16:00

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách
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KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Připravujeme:
   4. 10.                 Jefis duo / koncert KPH
     8. 10. - 9. 10.    Bystřické hody
16. 10.                 Setkání harmonikářů
20. 10.                 Bílá prodloužená
   24. 10.                 Sirény na cestách / talk show
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Středa 7. 9. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

PREZIDENTKA
Uspěla... jako vůbec první žena u nás. Po roce ale 
zjišťuje, že úřad přináší i hodně osamělosti.
Romantický film o jedné nečekané lásce.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Čtvrtek 8. 9. / 18:30 / velký sál KD
ZAHÁJENÍ KURZU

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ 
VÝCHOVA PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy Starlet Brno
Výuka tanečního repertoáru, společenská výchova.

Pořádá: Kulturní dům                 Kurzovné: 1300 Kč

Čtvrtek 22. 9. / 20:30 / velký sál KD
ZAHÁJENÍ KURZU

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍCI
Lektoři taneční školy Starlet Brno
Náplní kurzu jsou základní kroky a figury tanců
waltz, jive, polka, cha-cha ad.

Pořádá: Kulturní dům                  Kurzovné: 1100 Kč 

Úterý 13. 9. / 10:00 / velký sál KD
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Uvádí: Loutkoherecká skupina Loudadlo
Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci
Kvik a Kvak a neodolatelný šoumen myšák Kiko.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 50 Kč

Úterý 6. 9. / 19:00 / malý sál KD 
KONCERT KPH

APOLLON QUARTET
Štěpán Pražák, Pavel Ciprys, Radek Křižanovský,
Pavel Verner

Pořádá: Kulturní dům            Vstupné: 100 / 150 Kč 

Středa 21. 9. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

STŘÍDAVKA
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. 
Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin
stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán.

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 120 Kč 

Pondělí 26. 9. / 10:00 / velký sál KD 
KINO PRO DĚTI

ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 8 let, délka cca 50 minut.

Pořádá: Kulturní dům                        Vstupné: 30 Kč              

Úterý 27. 9. / 19:00 / malý sál KD 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SVATBA BEZ OBŘADU
Uvádí: Divadelní společnost Háta, Praha
Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát.
To si myslel leckterý z aktérů brilantní francouzské 
situační komedie...
 
Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 400 Kč

KD Bystřice n. P. hledá:
Brigádníky na obsluhu šatny, pořadatelskou službu, vhodné

pro důchodce, studenty a maminky na mateřské.
Práce na DPP. Volný vstup na představení. 

  Více informací po telefonu či e-mailu.

Kulturní dům
Luční 764
Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 552 626
info@kdbystricenp.cz

Změna programu vyhrazena.

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
Bystřice n. P.
www.bystricko.cz

Rezervace a prodej vstupenek je možný i online.fa
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Upozorňujeme občany Bystřice nad Pernštejnem, že hlasovací lístky 
pro volby do městského zastupitelstva jsou OBOUSTRANNÉ!
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JSME TU PRO VÁŠ
LEPŠÍ ZÍTŘEK!

Oľga Königová
žena, 45 let, ředitelka,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Ing. Richard Jambor
muž, 49 let, vedoucí pracovník, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Luboš Císař
muž, 57 let, technik dopravy, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Mgr. Magdalena Mifková
žena, 49 let, fyzioterapeut,
Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Miroslava Balievová
žena, 45 let, lektorka AJ,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Ing. Josef Samek
muž, 57 let, ředitel,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Soňa Kolbábková
žena, 63 let, kosmetička,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Ing. Ilona Krbůšková
žena, 46 let, ekonom, Karasín, 

bez politické příslušnosti

Jana Musilová
žena, 55 let, OSVČ,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Jiří Augustin
muž, 34 let, oční optik,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Ing. Vít Novotný
muž, 41 let, OSVČ,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Soňa Jančová
žena, 49 let, OSVČ, Domanín,

bez politické příslušnosti

Klaudie Neterdová, DiS.
žena, 47 let, OSVČ,

Bystřice nad Pernštejnem
 bez politické příslušnosti

Zdeněk Antoš
muž, 60 let, vedoucí úpravny, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Jaroslav Vokurka
muž, 23 let, student, Domanín,

bez politické příslušnosti 

Ing. Zdeněk Čech, MBA
muž, 45 let, vedoucí prodeje, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Lenka Švoncová
žena, 46 let, farmaceutický

asistent, Bystřice nad Pernštejnem, 
bez politické příslušnosti

M.A. Jana Švédová
žena, 56 let, interiérový designér, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

Simona Bártová
žena, 45 let, OSVČ, Domanín,

bez politické příslušnosti

Ing. Zdeněk Mašík
muž, 65 let, zemědělský inženýr, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

MVDr. Petr Dvořák
muž, 58 let, veterinární lékař, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

JUDr. Eva Špatková
žena, 67 let, právník,

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti

akad. mal. Božena Rossí
žena, 65 let, akademická malířka, 

Bystřice nad Pernštejnem,
bez politické příslušnosti
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volte č. 2 Kandidátka č. 2 do komunálních voleb
v Bystřici nad Pernštejnem

23. a 24. září 2022

1. Mgr. Martin Horák
44 let, místostarosta

2. Mgr. Miroslav Novák
54 let, ředitel VOŠ a SOŠ

3. Ing. Hicham Nemrah
61 let, vedoucí střediska TS

4. Hanička Pečinková
68 let, důchodce

5. Mgr. Michal Neterda
49 let, učitel

6. Petr Paleček
53 let, jednatel

7. Mgr. Renata Pavlačková
50 let, ředitelka ZŠ

8. Ing. Pavel Vetešník
52 let, učitel autoškoly

9. Mgr. Miroslav Špaček
74 let, důchodce

11. Ing. Daniel Hamerník
52 let, ekonom

10. Bc. Pavla Jakubcová
50 let, učitelka

12. Ing. Miroslav Visingr
58 let, učitel

13. Zdeněk Sklenář
40 let, řidič

15. Mgr. Milada Krásenská
57 let, ředitelka ZUŠ

16. Mgr. Jana Bártová
60 let, učitelka

17. Jiří Bureš
54 let, OSVČ

14. MVDr. Pavel Koukal
57 let, soukr. zemědělec

18. Bc. Petr Slabý
51 let, revizní technik

19. Bc. Renata Benešová
54 let, učitelka

20. František Navrátil
49 let, řidič RLP

21. Jiří Beneš
50 let, mechanik

22. Roman Bárta
50 let, provozní

23. Petr Bukal
70 let, důchodce
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6. Pavla Kissová
učitelka MŠ

7. Pavel Trávníček
technik

8. Soňa Jana Dudková
pečující osoba

9. Ing. Karel Krondráf
ředitel Domu dě�  a mládeže

10. Mgr. Věra Slámová
učitelka ZŠ

11. Josef Soukop
důchodce

12. PhDr. Vladimír Cisár
vedoucí muzea

13. Renata Zítková
uklízečka

14. Bc. Lukáš Vícha
OSVČ

15. MUDr. Oldřich Sáblík
obvodní lékař

16. Milan Beneš
umělecký kovář

17. Jaroslava Hnátová
učitelka MŠ

2. Mgr. Vlasta Moncmanová
ředitelka MŠ

3. Ing. Karel Pačiska
starosta města

4. Mgr. Hana Kopecká
ředitelka ZŠ

5. Dipl. Um. Štěpán Husák
učitel ZUŠ

1. Ing. Emil Ondra
báňský inženýr

18. Petr Hanzlík
technik

19. Leopold Skarolek
fotograf

20. Petr Bukal
OSVČ

21. Jitka Cisárová
vedoucí knihovny

22. Jan Šikula
pracovník bezpeč. agentury

23. Bc. Petra Königová
vedoucí Denního stacionáře

�. �on� nuita zdravotní pé�e s využi� m budovy bystřické polikliniky
�. �a�imální využi�  kapacit mateřských škol pro bystřické dě� 
3. Zajištění dodávek tepla z bystřické kotelny na štěpku v přijatelných cenových relacích
4. Dostupnost sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel
�. �odpora zaměstnanos�  a spolupráce s místními podnikateli a živnostníky
�. �okra�ování rekonstrukcí bytového �ondu na sídliš� ch i se zapojením nájemníků
�. �okra�ování budování op� cké sítě do �tvr�  rodinných domů volte č. 4

Komunální volby v Bystřici nad Pernštejnem
23. a 24. září 2022
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Existence volejbalového oddílu 
v Bystřici není žádnou novinkou. 
Před šesti  lety jsme zahájili práci 
s dětmi ve věku od devíti  do šest-
nácti  let.  Převážně se nám přihlá-
sila děvčata, ale ani chlapci nebyli 
výjimkou. Z části  dívek jsou již do-
spělé ženy a většina z nich k naší 
radosti  u volejbalu zůstala. 

Na začátku roku se v hlavách 
zkušených bystřických hráček 
končících v jiných klubech zača-
la rodit myšlenka na přihlášení 
soutěže za Sokol Bystřice. Naše 
odchovankyně se s nadšením 
přidaly a podařilo se sestavit tým 
VK Bystřice. To, co se zpočátku 
jevilo jako přání, se stalo skuteč-
ností  a na konci jara začaly první 
společné tréninky. Od září začíná 
náš klub hrát krajský přebor první 
třídy, kde se setká s týmy jako Jih-
lava, Třebíč, Nové Veselí … Zápasy 
se budou konat obvykle v sobotu 
– v případě domácích utkání v tě-
locvičně ZŠ TGM. 

Prvním ostrým testem byl pro 
ženy volejbalový turnaj v Kobylí. 
Zde se utkaly se svým budoucím 
rivalem z Třebíče, kterého pora-
zily, což jim vyneslo krásné čtvr-
té místo. Zároveň nám to dává 
poziti vní výhled do budoucna. 
Za zmínku stojí i turnajová účast 
týmu bystřických mužů 40+, kte-
rý skončil dokonce umístěním na 
třetí  pozici. I to ukazuje, že má vo-
lejbal v Bystřici své nezastupitelné 
místo.

Velmi důležitým aspektem při-
hlášené soutěže je i budoucí za-
pojení dnešních dorostenek. Již 
nyní se některé z nich účastní tré-
ninků dospělých hráček, což obě 
skupiny významně obohacuje. 
Také doufáme, že díky tomu bude 
volejbal „víc vidět“ a přivede nám 
nové děti . 

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat našim sponzorům, bez kte-
rých by to všechno nebylo možné. 
Jsou to především E.mont s.r.o., 
město Bystřice nad Pernštejnem 
a Železárny Štěpánov s.r.o. Záro-
veň věříme, že přijdete naše dámy 
podpořit a připravíte jim bouř-
livou domácí atmosféru, což jim 
pomůže k nejlepším výkonům.

Rosti slav Strašil a Radek Marti nec

VOLEJBALOVÝ 
ODDÍL 

V BYSTŘiCi 
NAD 

PERNŠTEJNEm

18. ročník soustředění šermířů ČR 
v naší krásné sportovní hale uspořá-
dal oddíl šermu. Organizačně zajiš-
tovali Vlasti mil a Michal Kurfürstovi. 
Účastnilo se 140 dětí  se svými tre-
néry Česka, Slovenska a Polska. Sou-
běžně se soustředěním probíhalo 
i školení trenérů 3. třídy pod zášti tou 
Jirky Kurfürsta (předseda vzdělávací 
komise ČŠS).

V závěru soustředění jsme uspo-
řádali otevřené přebory ČOS v šermu 
fl eretem v kategoriích mnž, mlž, ž, k 
a j. Ceny dodala fi rma WERA WERK 

spol s. r. o., děkujeme! Diplomy 
a medaile zajisti l odbor sportu ČOS, 
děkujeme!

Akce se vydařila, účastníci chtějí 
toto soustředění uspořádat i v roce 
2023. Činnost oddílu šermu byla 
podpořena fi rmou ZEMĚDĚLSKÁ A 
DOPRAVNÍ TECHNIKA NOVÉ VESELÍ 
spol. s.r.o., děkujeme!

Činnost TJ Sokol Bystřice n. P. byla 
podpořena fi rmou ŽELEZÁRNY ŠTĚ-
PÁNOV, spol. s r.o., děkujeme!

Město Bystřice n. P. nás podporuje 
celoročně, děkujeme.

Oddíl šermu je připraven přijmout 
nové zájemce o tento krásný sport.

Trénujeme pondělí, středa 
16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00 
v Areálu sportu a kultury v Bystřici 
n. P. Vše lze dohodnout u pana Vlas-
ti mila Kurfürsta 724 105 036 nebo 
přímo na místě v hale Areálu sportu 
a kultury v Bystřici n. P. Tréninky začí-
nají od 2. 9. 2022.                                            -vk-

PODPOØILO

Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem

www.bystricenp.cz

Letošní taneční sezóna pro nás neby-
la vůbec jednoduchá. Na tréninky nás 
zbylo méně trenérů a k tomu ty věč-
né karantény a nemoci. Kolem Vánoc 
jsme si vůbec nebyli jistí , zda nějaká 
soutěžní sezóna bude. Ale povedlo se 
a několikrát jsme skončili tak zvaně 
na „BEDNĚ“:

Naši nejmladší tanečníci s choreo-
grafi í HAPPY KiDS si vybojovali:
2. místo - Bystřický Kosti třas 2022
1. místo - semifi nále MIA ČR a SR Brno
3. místo - Žďár tančí 2022
4. místo - Summer dance cup Boskovice

Starší děti  s choreografi í LOVE 
AGAiN si vytančily:
2. místo - Bystřický Kosti třas 2022
4. místo - semifi nále MIA ČR a SR Brno
6. místo - Žďár tančí 2022
5. místo - Summer dance cup Boskovice

Dance Style Bystřice n. P., z. s. 
- rekapitulace sezóny 2022 a sezóna nová

Juniorky s choreografi í BAD iDEA:
2. místo - Bystřický Kosti třas 2022
3. místo - semifi nále MIA ČR a SR Brno
7. místo - Žďár tančí 2022
5. místo - Summer dance cup Boskovice

A dospělá děvčata s choreografi í NO 
FACE NO CASE:
1. místo - Bystřický Kosti třas 2022
2. místo - semifi nále MIA ČR a SR Brno
4. místo - CZECH DANCE CUP Chrudim 
4. místo - Summer dance cup Boskovice

A právě naše nejzkušenější taneč-
nice (Lucie Palečková, Petra Nová-
ková, Lucie Kadlecová, Eva Kolářová, 
Terezie Jandová, Barbora Prosecká 
a Vendula Prosecká) měly letos pa-
rádní sezónu a ve fi nálovém kole 
v Praze v divadle Lucerna vybojovaly 
proti  obrovské konkurenci tanečních 
skupin z České a Slovenské republiky 

parádní 2. místo, 
a tí m se staly ví-
cemistry MIA ČR 
a SR 2022. Tímto 
jim ještě jednou 
moc gratuluji. 

I v letošním roce 
proběhla soutěž 
Bystřický talent, 
kde ti tul obhájila 
Karolína Monc-
man. Také moc 
gratuluji.

Ve spoluprá-
ci s Domem dětí  
a mládeže Bystřice 
n. P. se nám letos 
povedlo připravit 
první taneční pří-

městský tábor a taneční soustředění. 
A jelikož nás potkalo naprosto pa-
rádní tropické počasí, byla tématem 
Hawai. Užívali jsme si tanec s květy, 
hry, soutěže, koupání a pěnovou pár-
ty s piknikem, s kterým nám pomohli 
rodiče zúčastněných dětí . Tímto jim 
ještě jednou moc děkuji. Poděkování 
patří i dobrovolným hasičům z Ned-
vědice, kteří nám pomohli s pěnou 
a posléze i s osprchováním dětí .

No a už se nám blíží sezóna nová, 
proto se na všechny členy moc těší-
me už 9. 9. 2022 a samozřejmě i na 
nové taneční posily, které se k nám 
budou moci přidat dne 30. 9. 2022. 

Za Dance Style Bystřice n. P.,
z.s. Petra Nováková
PODPOØILO

Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem

www.bystricenp.cz
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Chtěla bych touto cestou poděkovat 
za krásné dva dny, které jsme v rámci 
školního výletu před začátkem let-
ních prázdnin prožili ve Vašem měs-
tě. Ráda bych zmínila pana ředitele 

Školní výlet do Bystřice n. P. 

P r á z d n i n y 
skončily a my 
jsme opět 
usedli do 
školních lavic 

odpočatí  a nabití  prázdninový-
mi zážitky. Škola nás přivítala 
čistá, vymalovaná, došlo k re-
novaci olejomalby a výmalby 
celého červeného patra, k opravě 
odpadů, rekonstrukci podlahy v od-
dělení družiny I a doplnění šatních 
skříněk o 14 kusů z důvodu stále 
stoupajícího počtu žáků. Snažili jsme 
se školu připravit tak, abyste se v ní 
cíti li dobře a rádi do ní chodili.

Stojíme na začátku školního roku s 
očekáváním, zda se bude vyvíjet dle 
našich představ, zda nedojde opět 
k nepříznivým epidemiologickým 
podmínkám a narušení výuky, ale to 
ukáže až čas.

Nový školní rok začíná

V letošním školním roce budeme 
vyučovat podle upraveného školního 
vzdělávacího programu, kde je novin-
kou výuka předmětu Informati ka již 
od čtvrtého ročníku.

A co si popřát do nového školního 
roku? Hodně spokojených, usmě-
vavých žáků moti vovaných k výuce, 
nadšené pedagogické pracovníky, 
pomoc a spolupráci rodičů. Pak se 
nám jistě podaří zdárně zvládnout 
celý školní rok.

Hana Kopecká, ředitelka školy
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Studenti  na gym-
náziu píší v pro-
gramu Zaviačič a 
dosahují vynika-
jících výsledků. V 
čem je program 
tak úžasný? Vý-

uka ve škole se studentům přená-
ší domů a zpět do školy. Studenti  
sekundy začali v září tohoto školního 
roku psát a v prosinci již všichni opiso-
vali souvislé texty, přičemž přesnost 
mají všichni na výbornou. Dosahují 
výkonu od 90 úhozů do 210. Nejlepší 
písařkou je Monika Pokorná. 

Program ATF umožní písařům 
postupovat na další cvičení přes-
to, že udělali chyby. Program ZAV 
studentům v případě chyby neu-
možní pokračovat, ale nabídne jim 
chybná slova, odvozeniny, slova ve 
vazbě s podobnými slovy. Aby uspěli, 
musí studenti  psát 220 úhozů za mi-
nutu. Pokud si vytknou jako cíl státní 
zkoušku, úroveň jejich dovedností  je 
mnohem vyšší. Součástí  zkoušky jsou 
písemnosti  vztahující se k nákupu a 
prodeji zboží a k poskytnutým služ-
bám a rovněž vyhotovení tabulky .

NA GYmNÁZiU V BYSTŘiCi NAD PERNŠTEJNEm 
STÁLE ABSOLVUJEmE STÁTNÍ ZKOUŠKY

Studenti , kteří složili státní zkouš-
ku jsou: Gregorová Nela, Gregorová 
Edita, Cacková Karolína, Jarý Lukáš, 
Lorencová Sára, Matyášová Patricie, 
Ptáčková Tereza a Vrbas Milan.

Dále letos poprvé složili Elektronic-
kou zkoušku z písemností  a tabulek. 
Absolvovali ji následující studenti :

Gregorová Edita, Kuncová Tereza, 
Lorencová Sára, Matyášová Patri-
cie, Ptáčková Tereza, Šindelka David 
a Vrbas Milan.

Všem úspěšným studentům bla-
hopřejeme k úspěchu a přejeme jim, 
aby získané dovednosti  náležitě využili 
při dalším studiu i profesním životě.

Vyučující Iva Slámová 

Každé význam-
né město má 

svoji známou ulici – v Ostravě 
všichni míří do Stodolní, v Praze do 
Pařížské, Řím protí ná Via Del Cor-
so, v Londýně nikdo nezapomene 
navští vit Baker Street… I naše ško-
la má ode dneška „tu svoji“ TGM 
Street! Prochází přesně 1. patrem 
od učebny počítačů a končí těsně 
u schodiště – tí m se dá vystoupat 
do dalšího patra, nebo naopak se-
jít dolů, směrem k ředitelně. TGM 
Street je typická svojí výzdobou. 
Stěny lemují obrazy v slavnostních 
bílo – zlato – černých barvách, sem 
tam je přidána kapička červené. 
Výtvarně vše zpracovala Eliška 
Krombholzová (zde je zmiňovaná 
pod „královskou“ zkratkou E II K, 
což má analogicky přivést obdivo-
vatele děl k označení Její Výsosti  – 
Alžbětě II., ta  toti ž používá E II R).  
Obrazárna postupně představuje 
nejvýznamnější londýnské památ-
ky - Westminsterské opatství, Big 
Ben, Buckinghamský palác, Tower 
Bridge a další. Zachycuje jak pří-
tomné okamžiky této metropo-
le, tak i nezaměnitelné symboly 

E ii K v akci aneb Slavnost 
památek v ZŠ TGm!

Londýna jako červenou telefonní 
budku, černé taxíky nebo legen-
dární dvouposchoďové autobusy. 
Touto TGM Street můžete odbo-
čit do učebny anglického jazyka, 
pro kterou se už dávno vžil název 
„U Supa“. A úplný závěr zdi zdobí 
obrázky vytvořené k plati novému 
jubileu. Je to připomínka 70 let vlá-
dy britské královny. Každá důležitá 
akce mívá i svoje sváteční otevření. 
Vernisáž symbolicky zahájil ředitel 
školy, přestřihl tradiční červenou 
stuhu a pronesl slavnostní projev. 
Přihlížející spolužáci pozorně vy-
slechli i doprovodný program a 
Elišce na závěr srdečně zatleskali. 

J. Jeřábková a R. Hanychová, ZŠ TGM

Před rokem jsme vyjadřovali naději, 
že nás již nepotká nic horšího než 
covidová epidemie. Po měsících 
všeobecného fyzického i psychické-
ho vyčerpání a stresu bylo úlevou se 
vráti t k dřívějšímu způsobu života a 
práce. V mnoha rodinách, ale také 
ve školách však dlouhou dobu do-
znívaly nepříjemné důsledky proži-
tých situací, emocí.

Brzy po začátku nového roku 
společnost ovlivnily nové nera-
dostné zprávy. Ukrajina, invaze, 
krize, obavy z budoucnosti , to vše a 
mnoho dalšího znovu zatí žilo mysl 
lidí. Bohužel ne jen dospělých, ale 
přímo, nebo nepřímo také dětí . 
Všichni jsme se nechtěně stali sou-
částí  dějinného vývoje, kterého se 
právem každá generace obává.

Ve většině případů však lidé do-
kázali projevit také to lepší v sobě a 

ZŠ TGm s nadějí 
do nového školního roku

vzedmula se při-
rozená, spontánní 
vlna solidarity, po-
moci potřebným. 
ZŠ TGM nebyla 
výjimkou a děti  i 
dospělí se snažili 
podle svých mož-
ností  pomoci, 
mimo jiné rychle 
zorganizovanou 
fi nanční sbírkou. 
Po příchodu první 
ukrajinské žákyně 
jsme byli velice 

příjemně překvapeni krásnou reak-
cí a vstřícností  spolužáků.

Při tom všem samozřejmě plynul 
a plyne běžný školní čas, pokra-
čovaly úpravy ve způsobu výuky, 
hodnocení, znovu se rozeběhly po-
zastavené školní i mimoškolní akti -
vity a akce. Od září započne výuka 
v nově zbudované a moderně vy-
bavené polytechnické (roboti cké) 
učebně.

Nejvíce budeme spokojeni, po-
kud se žákům v naší škole bude 
líbit, budou mít pěkné vztahy mezi 
sebou i s vyučujícími a pokud bude 
panovat důvěra a spolupráce také 
mezi školou a rodiči. Nezapomínej-
me, že děti  jsou naší nadějí do bu-
doucna a jak prohlásil britský politi k 
a spisovatel Benjamin Disraeli - „Na-
děje je pilíř světa.“

Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

VOŠ a SOŠ Mgr. Miroslava Nováka, 
který nám poskytl zázemí ve své ško-
le a Ing. Miroslava Visingra, který se 
postaral o dopravu a hladký průběh 
celého pobytu. Dále pak děkujeme 
panu Davidu Hájkovi, který nám 
umožnil návštěvu zábavného cent-
ra Eden. S dětmi jsme prozkoumali 
okolí přehradní nádrže Vír, navští vili 
rozhlednu Karasín, zříceninu hradu 
Zubštejn, Bystřický park miniatur 
a Pohádkovou alej Lužátky. Děti  si 
také užily dětského hřiště u zimního 
stadionu.  Moc se nám ve Vašem 
městě líbilo, děkujeme.

 R. Novotná, ZŠ Havlíčkův Brod
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Dne 23. července, se za slunečného 
sobotního odpoledne, se uskutečnila 
tradiční Tresenská lávka.

Za hojné účasti  návštěvníků pl-
nili soutěžící úkoly na vratké lávce 
vedoucí přes 
vodní nádrž. 
Letošní soutěž 
byla velmi ná-
ročná a lávka 
značně nesta-
bilní. Soutěžící 
byli rozděleni 
do čtyř katego-
rií. Vodník Pepa 
byl atrakti vním 
oživením celé 
akce. Po ukon-
čení soutěže 
následovalo 
vyhodnocení, 

Tresenská lávka 2022

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC

Mikroregion Bystřicko ve spolupráci s městysem Štěpánov nad Svratkou
Vás srdečně zvou na konání devátého ročníku

sportovního dne ve stylu legendární televizní soutěže

Sp
p
p
p
p
p
p

Program sportovního klání:

Spppppppppp pppppppp pp pppppppp pppp p ppppp

Bystřice n. P.
Dalečín  
Dolní Rožínka 

Horní Rožínka 
Písečné 
Prosetín 

Štěpánov n.S. 
Velké Janovice 
Věchnov

Věžná
Vír 
Zvole

10. září 2022 ve 12:30 hodin
na fotbalovém hřišti u školy  

v městysi Štěpánov nad Svratkou
(akce proběhne za každého počasí)

1311311312:30 –  slavnostní průvod soutěžních družstev
13:00 –  zahájení Her bez hranic
13:15 –  start turnaje
18:00 –  vyhlášení výsledků a předání cen
18:30 –  společenské zakončení Her bez hranic

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

Spppppppppp pppppppp pp pppppppp pppp p pppppSpppppppppp pppppppp pp pppppppp pppp p pppppSSSportovního zápolení se zúčastní týmy z obcí:

VVíce informací na:  
www.regionbystricko.cz

Rozsochy
Rožná 
Strážek

Stává se pomalu tradicí, že se mů-
žeme během letních prázdnin těšit 
z promítání letního kina i v naší obci. 
Takovýto letní zážitek si mohli dopřát 
návštěvníci v Dolním Čepí hned dva-
krát, a to 22. a 23. 7. Páteční projek-
ce byla věnována 
především těm nej-
menším z nás – dě-
tem, ale promítání 
nenavští vily jen ony. 
Filmem večera byla 
pohádka Tajemství 
staré bambitky 2. 
Sobotní program byl 
věnován staršímu 
publiku, především 
pak fanouškům Julia 
Lavického. Promíta-
la se česká komedie 
Vyšehrad: Fylm.

Filmy obou promítacích večerů si 
našly své publikum a obě projekce 
se tak skutečně vydařily. Do Dolního 
Čepí zavítalo mnoho lidí nejen z při-
lehlých obcí, ale i ze širokého okolí. 
Nutno dodat, že počasí organizáto-
rům skutečně přálo, protože tropic-
ké letní noci přilákaly více než 300 

návštěvníků. 
Poděkování patří členům SDH 

Dolní Čepí a dalším občanům, kteří 
celou akci zorganizovali a zajisti li po-
třebné zázemí pro fi lmovou projekci.  
Díky patří také obci Ujčov, která akci 

fi nančně podpořila a Mikroregionu 
Bystřicko, jenž zapůjčil potřebnou 
aparaturu a zprostředkoval projekci 
vybraných fi lmů. Akce se skutečně 
vydařila, a nám nezbývá nic jiného, 
než se těšit na příští prázdniny 
a snad i další filmové promítání 
v Dolním Čepí.                                             

Eliška Večeřová

Putovní letní kino v Dolním Čepí

V letošním roce byl zahájen již 
9. ročník Putovního letního kina 
po obcích regionu, díky kterému 
mohli nejen místní obyvatelé strá-
vit dva příjemné večery. V pátek 
byla promítnuta česká komedie 

Letní kino v Písečném
Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 

Náplní sobotního kouzelného 
odpoledne se stal profesionál-
ní iluzionista Aleš Krejčí, který 
předvedl skutečně ohromující 
show. Pro děti  byla připravena i 

hra „Famfrpál“, 
kterou si všichni 
náležitě užili. Ná-
sledovala disko-
téka a promítání 
pohádky Trollo-
vé. Pevně věřím, 
že byl výběr fi l-
mů vhodně zvo-
len a těšíme se 
na příští  ročník.

P. Trávníčková

předání diplomů a tombola. 
Děkujeme všem, kteří sportovní 

akci obětavě připravili a podíleli se na 
jejím zdárném průběhu. 

 Za OÚ a SDH D. Pecina 

V záplavě negati vních zpráv, které 
se na nás valí ze všech stran, potě-
ší cokoliv poziti vního. A k takovým 
dobrým zprávám patří informace
o vybudování nového dětského 
hřiště v lokalitě 
Borovičky na okra-
ji Zlatkova. Během 
několika jarních 
měsíců zde na mís-
tě původní černé 
skládky vyrostl 
areál s nejrůznější-
mi prvky pro malé 
i velké. Všech-
ny přímo lákají 
ke sportu, hrám 
nebo jen posezení 
v krásné přírodě. 

Velmi děkuji Na-
daci ČEZ v rámci 

Pojďme si hrát!
grantu "Oranžové hřiště" za fi nanč-
ní podporu, ale především všem ak-
ti vním občanům Zlatkova za skvělý 
nápad a opravdu velkou pomoc při 
jeho realizaci.                Libor Pokorný
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V sobotu 25. června proběhly v Rož-
né oslavy 20. výročí vzniku SK Rož-
ná a otevření místního fotbalového 
hřiště. Vyvrcholila tak jarní fotbalová 
euforie, kterou odstartovalo vítězné 
tažení mužstva okresní soutěží. K vý-
ročí si tak hráči sami připravili ten 
nejlepší dárek – postup do okresní-
ho přeboru. Dopoledne proběhla 
utkání mladší přípravky s týmem 
z Rozsoch a poté starší žáci nastou-
pili proti  FK TJ Radešínská Svratka. 
V 15 hodin se uskutečnil slavnost-
ní ceremoniál, během nějž starší 
a mladší žáci přebrali z rukou před-
sedy Okresního fotbalového svazu 
pana Jaroslava Beneše medaile za 3. 
a 2. místo v okresním přeboru. Spo-
lu se starostou obce panem Liborem 

Pokorným pak ocenil předsedu klubu 
Davida Hanuse, Pavla Sýkoru a Jana 

20 let fotbalu v Rožné

Vlivem neustále se zvyšujících teplot 
roste i počet lesních požárů. Mezi 
hlavní příčiny jejich vzniku lze zařadit 
sucho a lidskou nedbalost. V letoš-
ních letních měsících se hasiči, ať už 
profesionální či dobrovolní, téměř 
nezastavili a za to jim patří velký dík. 

Spousta lidí toti ž zapomíná na to, 
že na základě § 17 zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně je zakázáno 
provádět vypalování porostů. V kom-
binaci s aktuální zhruba deseti centi -
metrovou vyschlou vrstvou listí , pod 
kterou je uložena suchá hrabanka, 
je postup požáru mnohem rychlejší. 
Zároveň stačí i slabší vítr, který za-
nese jiskry z nedohašeného ohniště 
do prostoru lesa a požár je na světě. 
Plameny jsou schopny postupovat 
i skrytě pod zemí, tedy v kořenech 
stromů, čímž se mohou nečekaně 
objevit na jiném místě, desítky metrů 
daleko. U tohoto druhu požáru jsou 
poměrně vysoké nároky na množství 
potřebné vody, neboť mohou sahat 
až do hloubky půl metru pod povrch. 
Na 25 m2 plochy požáru je třeba až 
2 000 litrů vody. 

Tímto bych Vás chtěla po-
žádat, abyste dbali opatrnosti  
v případě pálení klestí  v lesích a pá-
lení vždy ohlásili prostřednictvím 
webového formuláře na adrese 
h� ps://paleni.izscr.cz/. 

P. Trávníčková,
okrskový preventi sta  

POŽÁRY NA 
VYSOČiNě

Hanuse za dlouholetou obětavou 
práci pro klub. Svým vystoupením 

s názvem Fotbal k oslavám přispěli 
i žáci místní základní školy. Odpoled-
ne se na hřišti  utkali současní i bývalí 
hráči SK Rožná. Překvapením večera 
byla prezentace o historii SK Rožná 
a videoklip kapely Divoženky Srd-
ce mi hoří. Skvěle organizovanou 
akci doplnila výstava prací žáků ZŠ 
Rožná, fotbalových kronik, alb a Ro-
žeňáčků, které vytvořil zakladatel 
a první předseda klubu pan Vladimír 
Beran. I on by jistě byl s úspěchy ro-
ženského fotbalu spokojen a do další 
dekády by mu popřál kvalitní zázemí, 
nadšené fanoušky, talentované na-
děje v řadách mládežnických týmů
 a aby všem u hřiště vydržel součas-
ný elán a skvělý týmový duch.

Výbor SK Rožná

V sobotu 6. srpna jsme se ve smu-
teční síni v Bystřici nad Pernštejnem 
naposledy rozloučili s paní Olgou 
Beranovou z Rožné. Odešla žena, 
která zde po sobě zanechala ne-
smazatelnou stopu.

Ocenění si zaslouží jak její peda-
gogická činnost, tak i celoživotní 
akti vní přístup k veřejnému dění. 
Během své profesní dráhy vychova-
la několik generací dětí  z naší obce. 
Do mateřské školy v Rožné nastou-
pila v roce 1968 a od roku 1978 byla 
jmenována její ředitelkou. V této 
funkci pak pracovala úctyhodných 
25 let až do roku 2003, kdy ode-
šla do invalidního důchodu. Stala 
se tak nejdéle sloužící ředitelkou 
v historii této školy. Společně s paní 
Věrou Palati ckou založily při školce 
národopisný kroužek Vonička, kte-
rý může být právem považován za 
předchůdce národopisného soubo-
ru Groš.

V 70. letech působila v Rožné v 
zastupitelstvu i radě obce. Akti vně 

Loučíme se…
se zapojovala do činnosti  místního 
svazu žen. Ani v době zaslouženého 
odpočinku nezahálela a pravidelně 
se účastnila setkávání seniorů naší 
obce. Obdiv si také zaslouží její pečli-
vá kronikářská práce. Tuto činnost vy-
konávala 14 let. Ale její ručně psané 
kroniky zachycují období života v naší 
obci mnohem delší, protože zápisy 
bylo nutno doplnit zpětně. Příklad-
ná byla její obětavost, pracovitost 
a upřímnost. Její nadšení a elán se od-
rážel ve všem, co dělala.

Pocity nás všech asi nejlépe vyjád-
řila paní Radka Žáková, roz. Janoušo-
vá, která na ni takto ve smuteční síni 
zavzpomínala: „Většina dospělých si 
přirozeně pamatuje na svá léta v ma-
teřince velmi mlhavě; já mám naopak 
mnoho vzpomínek velmi konkrét-
ních. Jak je to možné? Akti vity s paní 
učitelkou Beranovou byly zkrátka ne-
zapomenutelné – třeba bojová hra na 

indiány, taneček „ráčata“ v sukýn-
kách, které nám vlastnoručně ušila, 
či pohádka O perníkové chaloupce, 
kde se hlavní role ježibaby ujala její 
dcera Alena. Nikdy nezapomenu na 
vůni jejích perníčků, na chuť třešní z 
Beranovic zahrádky či na dotyk její 
dlaně na mé zadnici, který byl jistě 
zasloužený. Nás, své mateřšťáky, 
vzdělávala velmi rozmanitě – učila 
nás vzájemnému kamarádství, úctě 
k dospělým, lásce k přírodě, umění 
i lidovým tradicím. Nemyslela na 
své pohodlí, veškerou energii věno-
vala nám, pracovala srdcem. Byla 
skutečně člověkem na svém místě. 
Kéž by to ve své profesi, tak jako 
ona, dokázal každý z nás.

Vážená paní učitelko, děkuji Vám, 
že jste tu pro nás byla. My Vás bu-
deme navždy nosit ve svých srd-
cích. A vzpomínky z dětství bývají 
těmi nejhezčími.“

Čest její památce.

Libor Pokorný, Lenka Novotná
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VZPOmÍNKY

Jubilanti 

SPOLEČENSKÁ KRONiKA

Narození 2022

Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
nikdy ale nezacelí tu ránu bolesti vou.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměla jsi 
pomoci, potěšit i rozesmát.

Dne 11. srpna 2022 uplynulo 10 let od úmrtí 
paní marie ŠPAČKOVÉ 

ze Ždánic. 
S láskou vzpomínají manžel, dcery, maminka, 

sourozenci a ostatní příbuzní.

Dne 10. září 2022 vzpomeneme
17. výročí úmrtí , kdy nás navždy opusti la

naše milovaná maminka,
babička a prababička

marie ViNKLEROVÁ
S láskou vzpomíná celá rodina.

17. výročí úmrtí , kdy nás navždy opusti la

Dne 3. srpna 2022 by se dožil 102 let pan Alois ViNKLER 
a 4. srpna 2022 paní marie ViNKLEROVÁ 100 let.

Dne 11. srpna 2022 
by se dožil 89 let

pan Franti šek SKALNÍK
z Domanínka. 

Zároveň v tento den uplynulo 
10 roků od jeho úmrtí . 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 15. srpna 2022 
uplynulo 15 let od úmrtí  naší milované

maminky a babičky,
paní Evy DRDLOVÉ

S láskou a úctou vzpomíná rodina Drdlova.

Dne 30. srpna 2022 
uplynul již rok, co nás navždy

opusti l náš milovaný 
pan Vincenc mACH

S láskou každý den vzpomíná manželka Anna, 
dcera Irena s rodinou a syn Libor s rodinou. 

Nikdy nezapomeneme.

S láskou každý den vzpomíná manželka Anna, 

Dne 3. září 2022 
uplynulo 10 let, kdy nás navždy

opusti la naše milovaná 
maminka, babička a prababička,

paní Božena BěLEHRADOVÁ
z Bystřice nad Pernštejnem. 

S láskou stále vzpomíná dcera Jitka s rodinou.

Valentýna Smolíková   4. 4.
Ema Šindelářová 11. 4.
Matyas Hamřík 16. 4.
Damián Pavlačka 19. 4.
Viktorie Kováčiková 21. 4.
Viktorie Burešová 22. 4.

6. 8.    Kristýna Pekařová
            Michal Musil

SRPEN  2022
Marta Maršálková 86 let
Růžena Bělíková 85 let
Jarmila Menšíková 75 let
Milena Vašíková 75 let
Jan Nosek 70 let

Sňatky
13. 8.    Kateřina Svobodová
               Václav Stejskal

Je sobota, 13. srpna 2022, krásný 
slunný den, na náměstí  je rušno ,je 
před poutí , lidé jsou svátečně ladě-
ní, veselí. Já tudy také procházím 
a najednou mi někdo šeptne do 
ucha - zemřela paní doktorka Žváč-
ková - zastavím se a derou se mi slzy 
do očí. Spěchám domů a přemýšlím 
o této vzácné, velmi skromné ženě, 
která pro mne mnoho znamenala. 
Znala jsem ji od svých dětských let,  
neboť moje babička byla zdravotní 
sestra a s paní doktorkou sloužívá-
vala lékařskou službu první pomoci. 
Já tam chodívala za babičkou.

Od roku 1982 jsem byla s paní 
doktorkou v denním kontaktu, ne-
boť jsme se staly kolegyněmi (sice 
s generačním odstupem), a to na 
poliklinice v Bystřici n. P., kde MUDr. 
Žváčková pracovala jako obvod-
ní pediatr a později jako odborný 
lékař - alergolog. Lidé ji znali široko 
daleko - kromě Bystřice n. P. dojížděla 
i do sousedních vesnic Rovečného 
a Víru. Byla to žena, které se práce 
s dětmi a mladistvými stala poslá-
ním i koníčkem. Neznala pracovní 
dobu, pracovala přesčas, nikoho 
neodmítla, pro každého měla  vlíd-
né slovo a povzbuzení. Přijela domů, 
když ji lidé potřebovali v nemoci. 
Byla velmi přátelská, milá, laskavá 
a vždy dobře naladěná, všechno 
brala s nadhledem sobě vlastním 
a s nesmírnými odbornými zna-

lostmi. Pro mne byla vzorem 
v mé počáteční lékařské praxi 
a prakti cké medicíně, mnoho 
jsem se od ní naučila, jakožto 
začínající prakti kující dětský lé-
kař. Byla i veřejně činná, v roce 
1994 - 1998 byla zastupitelkou měs-
ta Bystřice n. P. a dlouholetou akti v-
ní členkou křesťanské organizace 
Orel, kde se pravidelně setkávala se 
spoluobčany. 

Nezanedbávala ani svoji milova-
nou rodinu a manžela, který jí byl 
velkou oporou ve výchově dcer, 
později i vnoučat. Díky fungující 
rodině se mohla plně věnovat své 
práci, pracovala i ve starobním dů-
chodě, později jen jako alergolog 
a vypomáhala v zástupech u svých 
kolegů. I v pokročilém věku měla zá-
jem o novinky v medicíně, účastnila 
se odborných seminářů a snažila se 
být v medicíně stále čilá. Postupně 
však sil ubývalo, začala se více věno-
vat rodině, stala se svým jednáním 
a přístupem k medicíně vzorem 
i pro svá vnoučata, která se rovněž 
vydala studovat lékařskou fakultu.

Byla to žena s velkým srdcem 
a s úryvkem z Evangelia se loučím 
s paní doktorkou Boženkou, na 
kterou nikdy nezapomenu. Věřím 
v tato slova: "Já jsem vzkříšení i ži-
vot. Kdo věří ve mne, byť by umřel, 
bude žít navěky..."

MUDr. Miluše Sáblíková

VZPOmÍNKADne 25. září 2022 
uplyne 1 rok od úmrtí  naší milované

babičky,
paní marie ŠPAČKOVÉ

ze Čtyř Dvorů.

S láskou vzpomíná vnučka Petra a celá rodina. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná vnučka Petra a celá rodina. 
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Se začátkem září začínají všem klu-
kům a holkám školní povinnosti.  Ro-
zebíhá se však i koloběh pravidelných 
schůzek a výprav s pestrým dobro-
družným programem našeho počet-
ného skautského střediska. Přečtěte 
si, co důležitého se nedávno událo  
a co plánujeme v letošním skautském 
roce.

Jaro zastihlo naše středisko ve 
velmi činorodém stavu. Probíhaly 
dokončovací práce na nově zrekon-
struované základně Ochoz, praco-
valo se i na tábořišti ve Vojtěchově 
a do toho všeho jsme pořádali dvě 
významné akce. Tou první bylo slav-
nostní otevření nové základny, kte-
ré se zúčastnila po celý den stovka 
návštěvníků nejen z řad současných 
a bývalých členů našeho střediska. 
Vzpomínalo se nad fotkami a kroni-
kami, pro malé i velké byl připraven 
zábavný program a nechybělo pro-
mítání cestovatelky Markéty Peggy 
Marvanové. Základnu jsme tedy 
řádně zatížili a otestovali na další 
akci, která následovala jen o další dva 
týdny později. Tou bylo krajské kolo 
skautských závodů pro kategorie 
našich mladších kluků (vlčat) a holek 
(světlušek). Celkem se ho zúčastnilo 
13 týmů postupujících ze základních 
kol pořádaných na různých místech 
Kraje Vysočina.  Tato prestižní akce se 
poslední dva roky z důvodu korona-
viru nemohla konat, takže motivace 
a nadšení soutěžících družin byly ob-
rovské už jen kvůli setkání s vrstev-
níky z okolních měst.  Vlastní závod 
se skládal ze třinácti disciplín, které 
měly družiny co nejlépe zvládnout. 

Zřízení:  Sbor dobrovolných hasičů 
(dále jen „SDH“): 

je občanským sdružením půso-
bícím na úseku požární ochrany.
Vzniká ze svobodné vůle svých členů 
rozhodnutých se sdružit za určitým 
účelem podle zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů v platném 
znění.SDH je základní organizační 
jednotkou občanského sdružení s ná-
zvem „Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska“ (dále jen „SH ČMS ).
Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů obce (dále jen„JSDHO“):

je zřízena a spravována obcí v sa-
mostatné působnosti. Zřídit a spra-
vovat JSDHO je povinnost obce daná 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění.
Financování:

SDH - má jakožto právnická oso-
ba možnost více zdrojů financování.    
Jsou to: členské příspěvky, dědictví, 
dotace, dobrovolná práce členů 
a dalších osob, dary od fyzických  
a právnických osob, výnosy z reklamy, 
výnosy z hmotného, nehmotného  
a finančního majetku (nájemné,divi-
dendy, úroky apod.), podnikatelská 
činnost (pořádání plesů, diskoték 
apod.), příspěvky mezi organizačními 
jednotkami.

SDH  může své finanční zdroje užít 

Rozdíl mezi SDH a JSDHO - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
libovolně, avšak musí  to být v soula-
du s posláním sdružení.

JSDHO - je financována výhradně 
obcí. Tyto výdaje musí být vynalože-
ny pouze na udržení akceschopnosti 
jednotky – tedy na funkčnost techni-
ky, zdravotní a odborná připravenost 
členů jednotky PO apod..
Členství: 
Členství ve SDH - je dobrovolné.

Členem SDH může být jak fyzická, 
tak i právnická osoba. Členství je řád-
né (hasiči, mladí hasiči) a mimořád-
né (podporující, kolektivní,čestné).  
Členství vzniká na základě přihlášky, 
ustavující valné hromady sboru, 
nebo udělením čestného členství. 
Řádný člen platí členské příspěvky. 
Členem sboru může být doslova 
kdokoliv – muž, žena, dítě, zdravý  
i nemocný. Práva a povinnosti členů 
určují Stanovy SH ČMS odlišně podle 
druhu členství.
Členství v JSDHO - je rovněž dobro-
volné. 

Vzniká na základě smluvního 
vztahu mezi fyzickou osobou a obcí 
(smlouva o provedení práce nebo 
jiný obdobný smluvní vztah podle 
zákoníku práce). Tyto fyzické osoby 
nevykonávají činnost v jednotce jako 
svoje zaměstnání.

Řízení činnosti:
SDH  je povinna řídit se Stanova-

mi SH ČMS a dalšími dokumenty SH 
ČMS, protože je jeho součástí.

JSDHO je řízena obcí a Hasičským 
záchranným sborem ČR (resp. HZS 
příslušného kraje). HZS kraje řídí po 
odborné stránce výkon služby v jed-
notkách požární ochrany. Pro činnost 
jednotek požární ochrany jsou stano-
vovány metodické pokyny.
Kvalifikace:

Členem SDH může být kdokoliv. 
Každý řádný člen – hasič může volit 
a být zvolen do funkce. Měl by pro 
její vykonávání být způsobilý, ale tato 
způsobilost se nijak nezískává a ne-
prokazuje.

Členem JSDHO může být pou-
ze osoba starší 18 let, zdravotně 
způsobilá k výkonu v jednotce po-
žární ochrany (podle nařízení vlády 
č.352/2003 Sb., o posuzování zdra-
votní způsobilosti zaměstnanců jed-
notek hasičských záchranných sborů 
podniků a členů jednotek sboru dob-
rovolných hasičů obcí nebo podniků) 
a mající odbornou způsobilost pro 
výkon své funkce. Velitelé a strojníci 
získávají odbornou způsobilost ve 
školících zařízeních SH ČMS nebo  
u HZS kraje. Hasič a starší hasič jsou 
následně školeni velitelem jednotky.    

Povinnosti obce:
SDH je jakož to občanské sdružení 

na  obci nezávislé a platí to i opačně. 
Obec může SDH podporovat (stejně 
jako sportovce, holubáře, včelaře, 
ostrostřelce a jiná občanská  sdruže-
ní), není to však její povinností. Obec 
nemůže SDH nic nařizovat.

JSDHO - Obec musí zřídit svou 
jednotku požární ochrany – JSDHO 
a udržovat její akceschopnost. Obec 
dále zabezpečuje odbornou přípravu 
členů JSDHO a zabezpečuje materiál-
ní a finanční potřeby JSDHO. Starosta 
jmenuje a odvolává velitele jednotky. 
Před jmenováním nebo odvoláním se 
k těmto krokům vyjadřuje HZS kraje 
(vyjadřuje se ke způsobilosti konkrét-
ní fyzické osoby vykonávat funkci 
velitele).

Starosta při jmenování či odvolání 
přihlíží k návrhu občanského sdružení 
působícího na úseku požární ochra-
ny. Toto je jediný legislativní vztah 
SDH a JSDHO.
Je však nutno připomenout, že:

Přihlédnout k návrhu neznamená 
automaticky tento návrh přijmout. 
Může se tedy stát, že starosta jmenu-
je velitelem JSDHO jinou osobu než 
velitele SDH! 

Velitel SDH a JSDHO Bystřice n. P.
prap. ROMAN Josef

Skautské středisko Klen informuje

Každá disciplína reprezentuje někte-
rou z klíčových dovedností, které se 
ve skautu snažíme rozvíjet, jako první 
pomoc, řešení krizových situací, fyzic-
ká zdatnost, komunikace, poznávání 
přírody nebo logické myšlení. Závod 
se uskutečnil na pětikilometrovém 
okruhu v lese Ochozi. Velkou radost 
nám udělaly obě bystřické družiny, 
které se umístily na krásném druhém 
místě. Děvčatům utekl postup do 
celostátního kola o pouhých 9 bodů. 
Po vyhlášení výsledků probíhal do-
provodný program, zpívání u ohně 
a noční ohňová show skupiny Novus 
Origo, což byla znamenitá tečka za 
víkendem, kterého se zúčastnilo kro-
mě devadesáti dětí i přes padesát do-
spělých činovníků zajišťujících hladký 

průběh akce. Konec června tradičně 
patří stavbě našeho tábořiště na Voj-
těchově. Letos jsme zapojili i mladší 
členy, aby uměli postavit tradiční 
podsadový stan a více si vážili svého 
táborového pobytu. Nakonec to bylo 
příjemné setkání vedoucích, rodičů  
a dětí, které dělá z našeho střediska 
tu správnou partu.

Letní tábory odstartoval hned 
zkraje července oddíl starších skautů  
a skautek. Ústředním motivem celého 
tábora bylo putování Českou republi-
kou s objevováním krás a zajímavostí 
jednotlivých krajů. Samozřejmě ne-
chybělo plnění skautských odborek 
a slibový oheň. Následoval tábor 
mladších skautů a skautek, k nimž 
se na týden přidali i naši nejmladší  

benjamínci. Nabitý táborový pro-
gram prolínal příběh o slovanských 
bozích, jejichž příběhy táborníci 
dennodenně slýchávali. Všechny tři 
oddíly se vydaly i na výpravu mimo 
tábor, která otestovala kluky a holky 
v polním vaření a odměnila je spaním 
pod širým nebem v „milion stars ho-
telu“. Tábory jsou zkrátka vrcholem 
skautského roku, na který se všichni 
moc těšíme. V srpnu vyrazila skupi-
na vedoucích na týdenní vodáckou 
expedici po polské řece Pilici, během 
níž ujeli v kánoích bezmála 100 km di-
vokou přírodou a potvrdili, že ačkoliv 
nejsme přístav vodních skautů, tak na 
vodu jezdíme rádi..

V novém skautském roce nás čeká 
opět mnoho zajímavých aktivit jed-
notlivých oddílů. Stále však hledáme 
dospělé, kteří by nám s chodem stá-
le se zvětšujícího střediska pomohli. 
Nově zrekonstruovanou základnu 
ještě čeká celkové zateplení a nová 
fasáda. Pevně věříme, že nám s tím-
to posledním důležitým stavebním 
procesem opět pomůže město, jehož 
zástupcům bychom rádi poděkovali 
za dosavadní podporu. Odměnou je 
fakt, že o bystřickém skautingu se po-
zitivně mluví i za hranicemi města. To 
by se neobešlo bez velké pomoci ze 
strany rodičů, především těch od na-
šich nejmladších benjamínků a dále 
všech partnerů, kteří nás finančně či 
materiálně podporují. Pro pravidelné 
informace o naší činnosti sledujte náš 
web www.skautbystricenp.cz nebo 
náš profil na Facebooku.

Se skautským pozdravem 
Luboš Gável - Upír
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najdete na stránkách:
DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nabídku kroužků
na školní rok 2022-23

www.ddmbystrice.webnode.cz

ŘÁDKOVÁ iNZERCE
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
 NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO zubní ordinace MUDr. Milady Trojákové 

778 566 231.
VÝKUP STARÝCH peřin na tel.: 721 469 234.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Výstavní výbor

ve dnech 9. - 11. září 2022 areál VOŠ a SOŠ v Bystřici n. P.

TRADiČNÍ PODZimNÍ VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

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

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

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

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

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 POHOTOVOST ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2022

ZÁŘÍ
10.09. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
11.09. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 603 298 447
17.09. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
18.09. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 603 477 912
24.09. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
25.09. MUDr. Eva Vorlíčková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 138, 
28.09. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
ŘÍJEN
01.10. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
02.10. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129

JSDHO Bystřice nad Pernštejnem 
 
 

Nábor nových příslušníků do:  
Výjezdové jednotky obce, příslušníkem může být pouze osoba 

starší 18 let, zdravotně a fyzicky způsobilá k výkonu  
v jednotce požární ochrany.  

Případní zájemci se můžou hlásit na níže uvedený kontakt. 
 
 

Kontakty: 
JSDHO Bystřice nad Pernštejnem 
prap. ROMAN Josef 
tel.: +420776233070 
e-mail.: peparoman@seznam.cz 

Čuprová Saša – Ateliér pro radost 
ENKAUSTiKA - ukázka malby obrazů a přání horkým voskem za pomoci 
speciální žehličky. 
Štěpánov nad Svratkou 140, T: 606 590 119, E: SasaCuprova@seznam.cz 
Ne 10-16 h
Du� ová Veronika - mALBA
- představí svou malířskou tvorbou převážně abstraktního charakteru. 
Pro malé děti  budou určeny její vlastní ilustrace, které si budou moci 
vymalovat a odnést sebou domů.
Štěpánov nad Svratkou 23, T: 736 613 276, 
E: Zemanova.Veronika@seznam.cz, www.du� ovamalba.webnode.cz
So 10–17 h, Ne 10–17 h  

Hudec Jiří  - KOVÁŘ, FOTOGRAF 
- seznámení s kovářským řemeslem, ukázka kování, prohlídka dílny 
a hotových kovaných výrobků. Výstava krajinářských fotografi í. 
Lhota 95, Lísek, T: 605 969 770, E: info@kovarstvi-hudec.cz 
www.kovarstvi-hudec.cz, www.foto-hudec.cz 
So 10–12, 14–17 h

Pliešti k Jiří - AKADEmiCKÝ SOCHAŘ
Písečné 35 T: 602 626 755 E: juraplie@gmail.com
mareček Jaroslav Jan – Ateliér mezi kopci - ŘEZBÁŘ 
- vyřezávané a dlabané výrobky, surové a tromlované minerály a šperky 
z nich. Vliv a účinky kamenů na vaše tělo, duši i mysl. Poznávání více než 
30 druhů dřev, špalíkové puzzle. Stromy a jejich dřevo v mytologii, magii 
i léčitelství.
Masarykovo nám. 46, Bystřice nad Pernštejnem (vedle pošty) 
T: 732 580 172, E: gyalpo@seznam.cz, www.fl er.cz/shop/atelier-mezi-kopci
So 10–17 h, Ne 10–17 h  
TRŽiL – ROSSi - KERAmiKA 
Franti šek Tržil a Kateřina Rossi Vás provedou svým ateliérem a seznámí 
s procesem výroby keramiky od přípravných kreseb až po fi nální výrobek. 
Bočkova 257, Bystřice nad Pernštejnem 
T: 608 754 511, E: info@trzil-rossi.cz, www.trzil-rossi.cz
So a Ne 10–18 h 
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• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)

• SKLADNÍK
• SEŘIZOVAČ
• OPERÁTOR

• ELEKTRIKÁŘ
• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)
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Hledáme 
nové kolegy
do party

Kontaktujte nás na tel. 566 591 129, 
nebo napište na prace@zelezarny.cz
 
Rádi Vás nezávazně provedeme naším provozem
a představíme Vám práci našich kolegů.

Více informací na www.zelezarny.cz

Ke mzdě nabízíme:

• příspěvek na dopravu až 2 000 Kč
• stravné (50 Kč/den)
• bonus 500 Kč za odpracování mimořádné směny
• čtvrtletní výkonové prémie
• 5 týdnů dovolené
• věrnostní bonusy a odměnu za doporučení nového kolegy
• stravování v areálu firmy 
• příspěvky na volnočasové aktivity a firemní akce

Ruční formíř
• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, 
 ochotu pracovat ve 2směnném provozu
• Mzda: od 30 000-38 000 Kč

Údržbář - zámečník
• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, svářečské oprávnění, 
 pouze ranní směna + pohotovost po zapracování
• Mzda: od 30 000-35 000 Kč, navíc příplatky za držení pohotovosti

Brusič odlitků
• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, 
 ochotu pracovat ve 2směnném provozu
• Mzda:  od 28 000-35 000 Kč

Jeřábník licí směny
• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, ochotu pracovat 
 na odpolední směnu, praxe v ovládání jeřábu výhodou
• Mzda: od 28 000-32 000 Kč

Svářeč odlitků
• Požadujeme: dobrý zdravotní stav, svářečské 
 oprávnění, ochotu pracovat ve 2směnném provozu
• Mzda: od 28 000-35 000 Kč

Hledáme zkušené
obráběče na pozici
OBSLUHA CNC HORIZONT. VYVRTÁVAČKY

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Rádi Vám informace k volné pozici upřesníme. 
Kontaktujte nás na tel.: 566 591 129, případně
zašlete písemnou žádost s životopisem 
na adresu prace@zelezarny.cz  

Ke mzdě nabízíme:  
příspěvek na dopravu až 2 000 Kč / stravné (50 Kč/den)
čtvrtletní výkonové prémie / 5 týdnů dovolené / věrnostní bonusy 
a odměnu za doporučení nového kolegy / stravování v areálu firmy 
/  příspěvky na volnočasové aktivity a firemní akce

 

Požadujeme: dobrý zdravotní stav, praxi v oboru, 
znalost výkresové dokumentace, ochotu pracovat 
ve 2směnném provozu.

 Znalost systému Heidenhain výhodou. Mzda od42 000 Kč

Náborový příspěvek

50 000 Kč

Náborový příspěvek

30 000 Kč
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Nabízíme Vám: 
-	 práci	na	pozici	prodejce	nových	vozů	ŠKODA
-	 odborný	růst	s	dalším	vzděláváním
-	 motivující	finanční	ohodnocení
-	 služební	vůz	a	telefon
 
Očekáváme: 
SŠ	vzdělání	s	maturitou,	znalost	práce	na	PC,	 
řidičský	průkaz	sk.	B,	organizační	schopnosti	 
a	časovou	flexibilitu

Přihlášky s životopisem a fotografií zašlete  
do 15. 9. 2022 na e-mail: konkurz@auto-auto.cz  

HLEDÁME 
PRODEJCE VOZIDEL 

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní	67 
591	01	Žďár	nad	Sázavou
www.auto-auto.cz

Nabízíme:  
Práci na plný úvazek, odpovídající platové ohodnocení, odborný růst s dalším vzděláváním.

Požadujeme: 
Odborné technické vzdělání s maturitou, řidičský průkaz sk. B, příjemné vystupování, organizační schopnosti.

Autorizovaný prodejce a opravce vozidel Škoda, Mitsubishi a MG hledá pracovníka na pozici:

Přihlášky se životopisem posílejte do 15. 9. 2022 na emailovou adresu: konkurz@auto-auto.cz

SERVISNÍ TECHNIK 

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.auto-auto.cz

InZERCE
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 hledají do stálého pracovního poměru 
 

vedoucího střediska údržby 
 
 
Náplň práce:  
- vedení střediska údržby 

(stavební, zahradní a úklidové práce) 
 
Požadujeme: 
-    minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,  
 stavební zaměření výhodou 
- organizační schopnosti, praxe ve vedení kolektivu 
 zaměstnanců výhodou 
-  znalost programu k rozpočtování staveb výhodou 
 (např. od firmy RTS) 
-  znalost MS Office 
- řidičský průkaz sk. B 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost 
 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání  

převážně v okolí Bystřice n.P. 
 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666,  
Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně zaslat stručný 
životopis s fotografií.  
Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz. 
 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

vedoucího střediska údržby 
 
 
Náplň práce:  
- vedení střediska údržby 

(stavební, zahradní a úklidové práce) 
 
Požadujeme: 
-    minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,  
 stavební zaměření výhodou 
- organizační schopnosti, praxe ve vedení kolektivu 
 zaměstnanců výhodou 
-  znalost programu k rozpočtování staveb výhodou 
 (např. od firmy RTS) 
-  znalost MS Office 
- řidičský průkaz sk. B 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost 
 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání  

převážně v okolí Bystřice n.P. 
 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666,  
Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně zaslat stručný 
životopis s fotografií.  
Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz. 
 

12. 9. pro Vás otevíráme

NOVÉ ODBĚROVÉ
CENTRUM
Na Poliklinice Města Bystřice nad Pernštejnem, 

3. patro, se na Vás těší sestřička Hana Mičovská.

Provozní doba

Po–Pá: 7.00–11.00

 Odběry krve bez čekání

 Vyšetření pro samoplátce

Provozní doba

Po–Pá: 11.00–12.00

 PCR i antigenní odběry
 na COVID-19

Telefon: 737 594 902
Zahradní 580,  
Bystřice nad Pernštejnem 

STAREDO s.r.o. 
Maršovská 710, Nové Město na Moravě 592 31  

 
hledáme pracovníky se zájmem a ochotou týmově 

pracovat na těchto pozicích: 
 

                       zedník / obkladač / tesař 
Požadavky: - vyučen v oboru anebo min. 3 roky praxe   
                   v oboru. Mladé lidi zaškolíme. 
Nabízíme:   - platové ohodnocení odpovídající výkonům 

 a schopnostem, podnikové benefity, práci 
 s perspektivou práce v regionu a pracovní  
 jistotou. 

 
 mistr (asistent/ka stavbyvedoucího) 

Požadavky: - absolvovaní alespoň střední odborné školy  
                   zakončené maturitou.              
                 - řidičský průkaz skupiny B 
                 - zodpovědnost a důslednost 
                 - dobré komunikační schopnosti 
                 - chuť učit se a překonávat problémy 
Nabízíme :  - odpovídající platové ohodnocení, možnost  

 odborného a osobního růstu, podnikové  
 benefity. 

V případě zájmu nabízíme možnost prodeje bytu v novém 
bytovém domě v NMNM za výhodnějších podmínek či 
dlouhodobý pronájem bytu v tomto domě.  
Nástup dle dohody.  
Profesní životopis zasílejte na kutra@staredo.cz 
 

 

Zveme vás k návštěvě naší kavárny
a dárkového obchůdku v prostoru
bývalé kovárny v Nyklovicích.

SNÍDANĚ · POLÉVKY · LEHKÁ JÍDLA
DOMÁCÍ DEZERTY · ZÁKUSKY · ZMRZLINA

KÁVA · ČAJ · HORKÁ ČOKOLÁDA
LIMONÁDY · VÍNO · PIVO · KOKTEJLY

MODROTISK · KANAFAS · BLAHOPŘÁNÍ
ZVĚŘINOVÉ PAŠTIKY · ČOKOLÁDA
BALKÁNSKÉ RAHATLOKUM · DŽEMY

Nyklovice 21, 592 65
+420 602 538 832

3lipkynyklovice@seznam.cz
www.3lipkynyklovice.com
V září otevřeno PÁ - PO 9 - 20

3lipkynyklovice
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

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)

Při p
ředložení to

hoto letáku 

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

vždy úterý 11:00 - 13:00

Služby mobilního pracoviště:

6.9.  I    4.10.  I    1.11.  I    6.12. 

Bystřice 
nad Pernštejnem

Zahradní 580   I   Poliklinika, 3. Patro

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny 

osobních údajů, adresy 
bydliště 

» zajištění přístupových údajů 
do elektronické komunikace

» přijetí žádosti o příspěvek 
z fondu prevence 

» informace o smluvních 
zdravotnických zařízeních 

» přijetí návrhu na lázeňskou - 
rehabilitační péči

Bystřice n. Pernštejnem 96.5 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina
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566 590 825
Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz

Volné administrativní pozice:

Pojď pracovat
k nám!

Volné výrobní pozice:





Seřizovač CNC strojů
Seřizovač vstřikolisů

Mistr povrchových úprav
 Řízení výroby, optimalizace pracovních postupů, organizační

a personální činnost (vedení kolektivu).

 Práce v pružné pracovní době – jedna směna.

 K dispozici notebook a telefon.

 Více info na www.werawerk.cz/prace-bystrice/
mistr-povrchovych-uprav

nepřetržitý provoz


