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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ČERVENEC - SRPEN 2022
DATUM

ČAS

AKCE

MÍSTO

1. 5. - 22. 11.

-

Putování s VODOMILEM Korunou Vysočiny

Bystřicko

24. 6. - 30. 9.

-

Výstava - Hrady a zámky v zrcadle stale

Městské muzeum BnP

1. - 17. 7.

-

Fotovýstava: Křídel šum Jiří Hřebíček

Sokolovna Nedvědice

1. - 31. 7.

-

Výstava obrazů Ladislava Šauera

Nedvědice

9. 7.

od 9:30

Country day

Centrum EDEN

10. 7.

10:00

Nedělní dopoledne s dechovkou - Dechový orchestr ZUŠ

Amﬁteátr BnP

10. 7.

-

80. výročí zřízení tzv. cikánských táborů

Památník holokaustu v Hodoníně

11. - 15. 7.

20:00

Fes val komorní hudby Komořinka s Akvartetem

Kostel sv. Václava Dolní Čepí

11. - 15. 7.

-

Zbrojovka Brno U17 a U19 fotbalové soustředění

Sportovní hala BnP

15. - 16. 7.

-

PRIMA FEST - největší rodinný fes val

Šikland

16. 7.

17:00

Woodyfest vol. 5

Věs nek

17. 7.

od 9:30

Den koní na EDENU

Centrum EDEN

18. - 22. 7.

-

Zbrojovka Brno U16 a U18 fotbalové soustředění

Sportovní hala BnP

23. - 26. 7.

-

AFK Tišnov U15 fotbalové soustředění

Sportovní hala BnP

23. 7.

15:30

REVIVAL náměs čko

Amﬁteátr BnP

23. 7.

14:00

ROK NA VSI II

Ždánice

23. - 24. 7.

od 9:00

XVIII. Fes val historického šermu, hudby a tance

Zubštejn

30. 7.

16:00

Tradiční taneční výlet - SDH Branišov

Branišov

30. 7.

8:30

30. ročník tradičního bystřického Streetballu

Asfaltové hřiště BnP

30. 7. - 6. 8.

-

Slavoj Praha - soustředění stolní tenis

Sportovní hala BnP

31. 7.

10:00

Dalečínký historický jarmark

Dalečín

1. - 5. 8.

-

Atle cký kemp - Kemp vítězů

BnP

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

DOPRAVNÍ OMEZENÍ!
Vážení spoluobčané,
většinou vždy, když přichází léto je
určité dopravní omezení. Všichni se
vrhnou do oprav pozemních komunikací nebo inženýrských sí , které
jsou pod "silnicí". Toto pla taktéž
o našem městě. Na sil. II. tř. č. 388
ul. Vírská se provádí výkop a oprava vodovodního potrubí, přitom
na předmětné komunikaci je provoz řízen obousměrně tříbarevnou
soustavou s plnými signály, obecně
semafory.
Tento stav bude cca do 19.07.
2022, poté od cca 20.07. do 11.09.
2022 proběhnou dvě etapy oprav
předmětného vodovodního potrubí, kdy bude vynucen již jednosměrný směr, a to ve směru od ul. Pod
Horou, ul. Vírská k sil. I. tř. č. 19 ul.
Rácová, K Valše.
Je evidentní, že toto dopravní
omezení bude trápit každého z nás,
toto musíme strpět.
Objížďka pro vozidla do 3,5 t
a vozidla linkové osobní dopravy
bude vedena po sil. I. tř. č 19 ul. Rácová ke křižovatce se sil. II. tř. č. 357
ul. Novoměstská (OD Penny), následně přes ul. Masarykovo nám.,
ul. Nádražní ke křižovatce se sil. II.

tř. č. 388 ul. Pod Horou, Nádražní.
Objížďka pro vozidla nad 3,5 t je
vedena (není jiná možnost, neboť
je uzavřena sil. III. tř. č. 3853 přes
obec Rozsochy) po sil. I. tř. č. 19 ve
směru na místní část Rovné, Divišov a Olešná ke křižovatce se sil. II.
tř. č. 385, dále pak po sil. II. tř. 385
přes obce Křídla, Branišov do obce
Zvole ke křižovatce se sil. II. tř. č.
388, a dále poté po sil. II. tř. č. 388
ve směru na obec Horní Rožínka,
Rodkov a dále do Bystřice n. P.
Také bude cca na 9 dní uzavřena
křižovatka ve směru místní komunikace ul. Zahradní k sil. II. tř. č.
388 ul. Vírská (v období od 15.08.
do 11.09.2022).
Po 11.09.2022 bude komunikace
sil. II. tř. č. 388 asi od křižovatky se
sil. II. tř. č. 357 ul. Nádražní k sil. I.
tř. č. 19 ul. K Valše uzavřena úplně,
neboť na tomto úseku se má dělat
celý nový povrch (v současné době
nevíme kdy a jak dlouho a o jaký
úsek se bude jednat).
Věříme, že toto období bude složité pro každého z nás, ale můžeme
jen dodat, že to špatné vždy někdy
skončí.
odbor dopravy a SH

Návštěva ve Vranově
Dne 9. – 11. června
jsme navš vili Vranov nad Topľou.
Přijali jsme pozvánku spřáteleného mikroregionu a primátora města Vranov n. T.
O programu naleznete více v článku na jiném místě. Já bych v tomto
místě zmínil spíše pohodovou a
klidnou atmosféru našeho spřáteleného města. Ač za humny leží
hranice s Ukrajinou a Polskem,
situace na blízkých hranicích se již
uklidnila.
Dny Vranova n. T. jsou každoroční slavnos . Začínají velkým
pochodem městem a pokračují

bohatým programem před kulturním domem. Vystupují místní
účinkující i známější umělci. Letošní rok byl spojený s oslavou 50.
výročí založení ZŠ Sídlisko II. Při
této příležitos proběhla výstava
o této škole.
Vždy mě překvapí přátelská a
bezstarostná atmosféra zdejších
oslav. Lidé překypují energií, jsou
bezprostřední a při přechodu na
„východňarš nu“ jim člověk stejně rozumí.
Pokud uvažujete o návštěvě tohoto kraje, mohu vřele doporučit.
Určitě budete spokojeni.
M. Horák, místostarosta
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INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Prezident republiky vyhlásil pro letošní rok volby do obecních zastupitelstev
na dny 23. a 24. září 2022. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem bude
plnit funkci registračního úřadu pro všechny obce ve správním obvodu ORP,
tedy pro 39 obcí.
Kandidátní lis ny předávají volební strany registračnímu úřadu – Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem - do 16:00 hodin dne 19.07.2022.
Kandidátní lis ny mohou podávat pouze volební strany, kterými jsou:
1. registrované poli cké strany a poli cká hnu , jejichž činnost nebyla pozastavena
2. koalice registrovaných poli ckých stran a poli ckých hnu , jejichž činnost
nebyla pozastavena
3. nezávislí kandidá = samostatně kandidující jedinci (fyzické osoby)
4. sdružení nezávislých kandidátů = volná sdružení fyzických osob, která
nepodléhají (na rozdíl od poli ckých stran nebo poli ckých hnu ) žádné
předchozí registraci
5. sdružení poli ckých stran nebo poli ckých hnu a nezávislých kandidátů = volná sdružení poli ckých stran/poli ckých hnu a fyzických osob
– nezávislých kandidátů, která nepodléhají žádné předchozí registraci
Kandidátní lis na obsahuje:
• název zastupitelstva obce
• název volební strany (do zastupitelstva obce mohou teore cky kandidovat volební strany se stejným názvem, neboť název volební strany - sdružení nezávislých kandidátů – je otázkou dohody členů sdružení), je však
vhodné odlišit stejný název strany alespoň číslem nebo písmenem, apod.
• typ volební strany (nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů,
poli cká strana atp.)
• jméno a příjmení kandidátů, pohlaví, věk kandidáta ke druhému dni voleb – POZOR ZDE JE ZMĚNA PROTI MINULÝM KOMUNÁLNÍM VOLBÁM,
povolání kandidáta, nikoliv zaměstnavatel kandidáta. Na kandidátní lis ně se dále uvede místo trvalého pobytu kandidáta, tedy název obce bez
čísla popisného, a pokud se obec člení na čás , tak část obce, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, nikoliv název obce. Dalším údajem na
kandidátní lis ně je název poli cké strany nebo hnu , jehož je kandidát
členem, nebo údaj, že kandidát není členem žádné strany či hnu . Na kandidátní lis ně se tak uvede označení kandidáta „bez poli cké příslušnos“, neuvádí se např. nezávislý.
• pořadí kandidáta na kandidátní lis ně vyjádřené arabskou číslicí
• pokud kandiduje sdružení poli cké strany nebo poli ckého hnu a nezávislých kandidátů, označí se u kandidáta, která strana nebo hnu ho
navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
• jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zmocněnce volební strany a

stejné údaje o náhradníkovi zmocněnce. Na kandidátní lis ně musí být i
podpis zmocněnce, podpis náhradníka zmocněnce není nutný.
• pokud podává kandidátní lis nu koalice poli ckých stran nebo hnu ,
nebo sdružení poli ckých stran a nezávislých kandidátů, musí být na kandidátní lis ně současně s údaji o zmocněnci i jméno, příjmení, označení
funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem.
• Nezávislý kandidát nemá zmocněnce. Podepisuje si kandidátní lis nu
sám. Název volební strany je v případě nezávislého kandidáta jeho jméno
a příjmení, v rozporu se zákonem však není, pokud si zvolí jiný název.
Na kandidátní lis ně mohou volební strany uvést nejvýše tolik kandidátů,
kolik činí počet členů volených do zastupitelstva obce na volební období
2022 - 2026.
Výjimku tvoří obce, kde se bude volit sedmičlenné a menší zastupitelstvo.
V obci, kde se volí 5 členů zastupitelstva, může být na kandidátní lis ně
6 kandidátů.
V obci, kde se volí 6 členů zastupitelstva, může být na kandidátní lis ně
8 kandidátů.
V obci, kde se volí 7 členů zastupitelstva, může být na kandidátní lis ně
9 kandidátů.
Přílohu ke kandidátní lis ně tvoří vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta.
Prohlášení kandidáta obsahuje:
• jméno a příjmení kandidáta
• datum narození
• přesnou adresu trvalého pobytu nebo evidovaného přechodného pobytu
včetně čísla popisného
Prohlášení kandidáta dále obsahuje údaj o tom, že:
• souhlasí se svou kandidaturou
• nejsou mu známy překážky volitelnos , popř. tyto překážky pominou ke
dni voleb
• nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní lis ně pro volby
do téhož zastupitelstva obce
Pokud podává kandidátní lis nu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní lis ně i pe ci.
Pe ce musí mít v záhlaví a na každé další straně pe ce název volební strany,
název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání
voleb. Vedle podpisu voliče, který podporuje kandidaturu této volební strany,
musí být na pe ci uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu. Potřebný počet podpisů pro jednotlivé obce je uveden v tabulce.

Veškeré informace o volbách, vč. vzorů kandidátních lis n, prohlášení kandidáta a pe ce naleznete na webových stránkách města www.bystricenp.cz
v sekci „město a samospráva“ či na hlavní straně webových stránek v banneru „Volby do zastupitelstev obcí“.
Josef Vojta,
tajemník MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA 15. ČERVNA 2022
Zastupitelstvo města schválilo:
1. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozšíření
hřbitova Vítochov“,
2. prodej pozemku dle GP parc. č.
3097/19 o výměře 71 m2 v k. ú.
Bystřice n. P. SJM K + M Š. Cena
150 Kč/m2 + DPH,
3. prodej pozemku dle GP parc. č.
455/1 o výměře 243 m2 v k. ú. Vítochov ½ p. K. K. a ½ V. K. Cena
150 Kč/m2 + DPH,
4. prodej pozemku dle GP parc. č.
455/2 o výměře 100 m2 v k. ú.
Vítochov p. L. J. Cena 150 Kč/m2
+ DPH,
5. koupi pozemku dle GP parc. č.
2974/2 o výměře 125 m2 od ½
SJM J + V H. a ½ SJM H + P O.
Cena 100 Kč/m2,
6. koupi pozemku dle GP parc. č.
2976/2 o výměře 195 m2 od p. L.
Č. Cena 100 Kč/m2,
7. koupi pozemku parc. č. 512 o výměře 522 m2 v k. ú. Karasín od p.
F. B. Cena 80 Kč/m2,
8. prodej pozemku parc. č. 1478/16
o výměře 455 m2 v k. ú. Domanín
SJM J + E. V. Cena 150 Kč/m2,
9. prodej pozemku dle GP díl „b“ z p.
č. 684/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Rovné p. J. K. Cena 150 Kč/m2 + DPH,
10. koupi pozemku parc. č. 2141/3 o
výměře 936 m2 v k. ú. Bystřice n.
P. od 1/8 K. H. 1/8 K. K. a 3/4 M.
V. Cena 30 Kč/m2,
%\

VWĺ

LFN

SDUN
PLQLDWXU

ê

11. prodej pozemku dle GP parc.
č. 661/3 o výměře 64 m2 v k. ú.
Rovné p. P. K. Cena 150 Kč/m2 +
DPH,
12. prodej pozemku dle GP díl „a“ z
p. č. 44/3 o výměře 8 m2, díl „I“
z p. č. 44/3 o výměře 54 m2 , díl
„b“ z p. č. 506/3 o výměře 33 m2,
díl „h“ z p. č. 506/3 o výměře 12
m2 a díl „k“ z p. č. 506/3 o výměře 36 m2 vše v k. ú. Karasín p. Z.
H. Cena 150 Kč/m2 + DPH,
13. koupi pozemků parc. č. 44/6 o
výměře 34 m2 a dle GP díl „n“ z
p. č. 37/3 o výměře 6 m2, díl „ j“
z p. č. 37/4 o výměře 1 m2, díl „f“
z p. č. 559 o výměře 1 m2, a díl „
i“ z p. č. 559 o výměře 1 m2 vše v
k. ú. Karasín od p. Z. H. Cena 182
Kč/m2,
14. koupi pozemku parc. č. 91/1 o
výměře 781 m2 v k. ú. Rovné od
½ V. K. a ½ J. K. Cena 30 Kč/m2,
15. prodej pozemku dle GP parc. č.
201/12 o výměře 16 m2 v k. ú.
Lesoňovice p. J. J. Cena 20 Kč/m2
+ 5.000 Kč za zřízení VB spočívající v právu uložení podzemního
vedení vodovodu. VB bude na
dobu neurčitou,
16. prodej pozemku dle GP parc. č.
684/15 o výměře 85 m2 v k. ú.
Rovné ½ L. Š., ¼ J. Š. a ¼ L. Š. Cena
150 Kč/m2+ DPH,
17. koupi pozemku parc. č. 2141/6
o výměře 313 m2 v k. ú. Bystřice

n. P. od p. J. Š. Cena 60 Kč/m2,
18. bezúplatný převod pozemků z
majetku ČR - Úřad pro zastupování státu na město Bystřice n.
P.: parc. č. 447/141 o výměře 70
m2, parc. č. 447/154 o výměře 28
m2, parc. č. 447/144 o výměře 1
m2, parc. č. 447/157 o výměře 53
m2, parc. č. 447/148 o výměře
325 m2, parc. č. 447/159 o výměře 60 m2, parc. č. 447/166 o výměře 133 m2, parc. č. 447/160 o
výměře 26 m2, parc. č. 447/151 o
výměře 76 m2, parc. č. 447/167 o
výměře 207 m2, parc. č. 447/153
o výměře 26 m2 , parc. č. 447/145
o výměře 15 m2, parc. č. 447/30
o výměře 15 m2, parc. č. 447/169
o výměře 7 m2, parc. č. 447/150
o výměře 87 m2, parc. č. 447/168
o výměře 7 m2 vše v k. ú. Lesoňovice,
19. prodej pozemku parc. č.
2958/122 o výměře 3 000 m2 v
k. ú. Bystřice n. P.,
20. rozpočtové opatření ve výši
2.000.000 Kč na realizaci akce
„Zázemí sportovního areálu“,
21. rozpočtové opatření na realizaci
stavby Parkoviště v areálu VOŠ a
SOŠ ve výši 4.000.000 Kč,
22. rozpočtové opatření na realizaci
stavby Op cká síť města ve výši
5.000.000 Kč,
23. Závěrečný účet města Bystřice
n. P. za rok 2021 včetně Zprávy

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města, dále
včetně výsledků hospodaření
příspěvkových organizací a výsledku hospodaření založených
právnických osob,
24. Účetní závěrku města Bystřice
n. P. za rok 2021 ke dni 31. 12.
2021,
25. provedení rozpočtového opatření ve výši 3.851.300 Kč na navýšení provozních výdajů,
26. přije daru od společnos STAVOFLOS s.r.o. ve výši 1.624.110
Kč na ﬁnancování stavby vodovodu a kanalizace v rámci akce
Forota III,
27. veřejnoprávní smlouvu s Areálem sportu na úhradu nákladů
spojených s humanitární pomocí
– poskytnu motorových vozidel Ukrajině. Současně zastupitelstvo města schvaluje provést
rozpočtové opatření na částku
151.459 Kč,
28. podle § 84 odst. 2 písm. h) zák.
čís. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města
Bystřice n. P. o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Zápis ze zastupitelstva naleznete na
webových stránkách města: h ps://
www.bystricenp.cz/usneseni-zastupitelstva
-red-

Slavnostní otevření Bystřického parku miniatur - fotoreportáž

Dne 30. 6. 2022 proběhlo slavnostní otevření Bystřického parku miniatur.
V tomto čísle pro Vás máme krátkou fotoreportáž. V srpnovém vydání pro
Vás přípravíme článek z tého akce.
-red-

Více fotograﬁí najdete na Facebooku Města Bystřice nad Pernštejnem.
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S Instagramem po Koruně
Vysočiny - díl 7
Ty hele, kam se teď chodíte
s dětma koupat, nemáš nějaký super p?
No jasně, Koruna Vysočiny
je plná parádního koupání,
však mrkni na můj Instagram
teď jsem tam dával fotky!
Pokud hledáte místo, kde
se v letních měsících zchladit, je Bystřice n. P. a okolí
naprosto ideální. V našem
městě můžete využít venkovní
koupaliště, které nabízí možnost
využít klasický plavecký bazén
a dva dětské. Součás areálu je také
velká vodní skluzavka. Otevřeno je
o prázdninách každý den od 9:00 h
do 19:00 h. V případně nepříznivého
počasí, můžete využít také vnitřní
bazén ve sportovní hale.
Pokud potřebujete trochu zrelaxovat, tak jsou tu pro Vás Městské
lázně v Novém Městě na Moravě.
Zde najdete plavecký bazén dlouhý
25 m, relaxační bazén, divokou řeku,
vířivku pro deset osob a dětský bazének. K dispozici je také sauna, relaxační koupele a masáže. Lázně jsou
otevřeny každý den od 9:00 h do

SOUTĚŽE, KORUNA VYSOČINY
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20:30 h, kromě středy, to je otevřeno až od 14:00 h.
Pokud Vám nesmí u koupaní chybět tobogan, tak stačí zajet do Žďáru
nad Sázavou. Relaxační centrum ve
Žďáru nad Sázavou nabízí plavecký
25 m bazén, dětské brouzdaliště
s vodním hřibem, cvičný bazén, relaxační zábavný bazén s proudovým
kanálem, lezeckou stěnou, masážními lavicemi, masážními lehátky,
tobogán a whirpool bazén. Dále
můžete využít wellness se 3 saunami (parní aroma sauna a dvě suché
sauny) a solnou jeskyni.
Takže už víte, kam vyrazíte na
koupačku?
-mm-

Přepište
dějiny, je
konec lehkým hádankám.
Stejně jako
minulý měsíc, i tentokrát přišly
do
naší
redakce
pouze čtyři
správné
odpovědi. Tentokrát jste měli poznat věž Hlásku, která je součás
hradu Pernštejn. Vítězem za měsíc
červen se stal pan Jonáš Klukan,
který jak je vidět, zná Pernštejn
moc dobře a nebyl problém rozeznat i tento netradiční pohled. Pro
prázdninové číslo zkusíme něco
lehčího a tentokrát to zase bude
pohled z ptačí perspek vy. Poznáte
tuhle cestu kolem rybníka, která je
mimochodem moc pěknou procházkou?
Jestli víte, napište nám do naší
redakce tradičně na e-mail info@

bystricenp.cz, správné odpovědi
můžete zasílat do 18. července.
-red-

Co nového v Muzeu veteránů
u Fran ška Proseckého?
Každý, kdo navš vil
Depozit
Muzeum
veteránů Franška Proseckého
několikrát, tak ví,
že se expozice
každý rok mění. Letos ale na návštěvníky čeká opravdu unikátní exponát.
Mezi velké Tatrovky to ž zaparkoval
svůj dakarský speciál motocyklový

závodník Ivo Kaštan, který se Dakaru
zúčastnil celkem 9x. Na první příčku dosáhl v rallye Paříž – Ulanbátar
v roce 1996. Motorka značky KTM
o obsahu 450 ccm byla vyrobena
v roce 2005 pouze ve třech kusech. Jeden mají v Austrálii, druhý se ztra l neznámo kam a ten
poslední si můžete prohlédnout
v Bystřici n. P.
-red-

San niho šifra odhalí magická místa Koruny Vysočiny.
Šest tajemných míst spojených s architektem San nim, trocha napě
a potrápení mozkových závitů. To
je v kostce scénář nové šifrovací hry
z dílny des nační společnos Koruna
Vysočiny. Hra San niho šifra cílí na
malé i velké. Symboly, tvary, písmena, čísla nebo šifry se ukrývají na šes
místech v srdci Vysočiny propojených
díly Jana Blažeje San niho Aichela.
„Šifrovačka zavede hráče do Zvole,
Bobrové, Obyčtova, Ostrova nad Oslavou, Pohledu a Žďáru nad Sázavou.
Fasády kostelů, kamenné sochy nebo
lesní zá ší pomůžou k vyluštění 27
úkolů a na jejich konci se skrývá vzkaz
San niho šifry,“ vysvětluje David Štěpánek z Koruny Vysočiny.
Luš telé tak budou moci obdivovat kostel sv. Václava ve Zvoli nebo
barokně přestavěný kostel v Bobrové, který zaujme opačnou orien-

tací kostelní věže, než je obvyklé. V
Obyčtově uvidí kostel na půdorysu
želvy jako symbolu stálos ve víře,
v Ostrově nad Oslavou zase zájezdní

hos nec ve tvaru W. Klášter cisterciaček přestavěný na zámek a areál
poutního místa Svatá Anna čeká na
hráče v Pohledu a celou šifru uzavírá

památka UNESCO poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého.
„Trasa šifry umožňuje pohyb na
kole, pěšky, veřejnou dopravou
nebo autem. Zúčastnit se může jak
jednotlivec, tak skupina jakéhokoli
věku. Úspěšní luš telé vymění řešení
šifry s průvodcem v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře nebo
v informačním centru Zámku Žďár
nad Sázavou za drobnou odměnu,“
doplňuje Štěpánek.
Tištěný průvodce je od 24. června
k dostání v turis ckých informačních
centrech v Bystřici nad Pernštejnem,
Novém Městě na Moravě, Nedvědici, Žďářu nad Sázavou, Zámku
Žďár, Sněžném a Šiklandu a také na
pokladně Poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Další
informace naleznete na www.korunavysociny.cz
-dš-
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VYRŮSTAL JSEM TENISOVĚ NA ANTUCE
Rozhovor se Zdeňkem Kolářem
Každý, kdo se alespoň trochu zajímá
o tenis, musel v posledních dnech minimálně zaslechnout jméno Zdeněk
Kolář. Tenista pocházející z Bystřice n. P.
nyní svádí na kurtech jednu velkou bitvu za druhou. Koncem června odjel
na turnaj do Londýna, kde proběhla
kvaliﬁkace Wimbledonu. Mezi zápasy si našel Zdeněk Kolář čas na krátký
rozhovor, za což mu moc děkujeme.
 Vzpomenete si ještě na své tenisové začátky, kde jste se poprvé
setkal s tenisem?
Tenisové začátky si pamatuji jen
okrajově, kdy mě táta začal brát na
kurty. Byl jsem hodně malý, asi 6letý
a již uplynula dlouhá doba.
 Vyzkoušel jste také jiné sporty
nebo byl tenis tou jedinou volbou?
Určitě jsem vyzkoušel hodně
sportů a tenis nebyl prioritou číslo 1.
V dětství jsem pravidelně střídal
tenis s tréninky a zápasy ve fotbale
a ve ﬂorbale, kdy jsem hrál za místní
kluby SK a ASK. K tomu jsem jak na

základní škole, tak na gymnáziu vždy
rád reprezentoval i v dalších sportech, např. basketbalu, atle ce a v
dalších. Rád jsem hrál i další sporty
od badmintonu, ping-pongu a dalších
sportů, které mě bavily. Až v mých
15 letech jsem začal dávat tenisu
přednost před ostatními sporty a začal se věnovat pouze tenisu.
Jak probíhá Váš trénink a příprava na turnaje?

Velmi záleží na tom, jaké je období
sezóny. Těžko se to popisuje, velkou
roli hraje to, jak se mně daří na turnajích, jestli se potřebuji věnovat technice úderů nebo zdali je potřeba hrát
tréninkové zápasy. K tomu je potřeba
i fyzická a silová příprava mimo kurt.
Máte nějakého oblíbeného soupeře a naopak i někoho, pro komu
nerad hrajete?
Takto to nevnímám, oblíbený a neoblíbený soupeř. Je to hlavně o tom,
dobře se připravit na právě konkrétního soupeře, zvolit správnou tak ku.
 Stejná otázka pla i na turnaje,
na jakém místě nejraději hrajete
a kde se vám naopak hraje špatně?
Hlavně je to o tom, na jakém povrchu se turnaj hraje. Vyrůstal jsem
tenisově na antuce, tak určitě preferuji antukové turnaje. Hráči ze zámoří
vyrůstají na hardových površích, tak
jsou pak na nich výborní. Když bych
měl vybrat zemi, ve které rád hraji,
tak určitě Polsko. Tam se mně vždy

dařilo a dokázal jsem tam porazit výborné soupeře.
 Kam se chystáte vyrazit hrát
a jaké máte plány a cíle do budoucna?
Po Wimbledonu mě čeká série
challengerů v Rakousku a Rumunsku.
Turnaje v následujících týdnech se
budou teprve přihlašovat a konkrétní
program teprve rozhodujeme.
 Fandí Vám nejen celá Bystřice,
chtěl byste Vašim fanouškům něco
vzkázat nebo někomu poděkovat?
Poděkovat bych chtěl všem fanouškům, kteří mě podporují a fandí mi. Podpora lidí z Bystřice a členů
našeho tenisového klubu v Bystřici
je pro mě neuvěřitelná. Jsem za to
hrozně vděčný, že mně takto přejí a
fandí mi, a to nejen ve chvílích, kdy se
mi daří, ale i v těch, kdy tolik ne. Často
mě přijede podpořit někdo z klubu na
turnaje v Česku. Krásné bylo, když mě
přijelo podpořit téměř 15 lidí do Paříže. Bylo hezké je vidět v hráčské lóži.
-mm-

O nových zvonech pro Bystřici nad Pernštejnem a Domanín
v historickém kontextu i aktuálních souvislostech (5/6)
V případě sv. Barbory je jejím hlavním atributem věž, odkazující na její
uvěznění pohany pro křesťanskou
víru, která musí mít patrná tři okna,
což symbolicky odkazuje na úctu k
Nejsvětější Trojici (Bohu Otci, synu
Ježíši Kristu a Duchu svatému), neboť právě v době života i umučení
svě ce (stě m před zmíněnou věží)
dochází k teologickému deﬁnování
vzájemného jedinečného vztahu
božských osob v Trojici a ukotvení
této nauky na prvních ekumenických koncilech 4. stole .
Postavu sv. Václava pak kromě
běžných panovnických insignií reprezentuje (mimo jiné) tzv. plamenná orlice, zvaná též přemyslovská
či svatováclavská, kterou světec
mívá zobrazenu na svém š tě nebo
praporci (korouhvi). Samozřejmě
v době Václavova života a vlády
v 10. stole toto heraldické znamení ještě neexistovalo, doložené je
na mincích a posléze panovnických
peče ch až od poslední čtvr ny
12. stole ve spojitos s pražskými
přemyslovskými vévody a našimi
prvními dědičnými českými králi
a moravskými markrabaty (než došlo k ustálení heraldické podoby
i státoprávní funkce dvouocasého
českého lva a šachované moravské
orlice v polovině 13. stole ). Plamenná orlice vychází bezpochyby
ze symboliky orla Svaté římské říše
a právě ony typické (v evropské
heraldice naprosto jedinečné) plameny po obvodu jejího těla i trojlisté tzv. pružiny na křídlech, činí
z této heraldické a ikonograﬁcké
ﬁgury tzv. nadpřirozené (nadpozemské) znamení, které je nedílně

spojované se sv. Václavem i celou
dynas í Přemyslovců, čili počátky
naší státnos i symboliky. Na novém bystřickém zvonu je tato orlice
záměrně bez š tu, aby nepředstavovala dynas cký znak, ale právě
osobní atribut (znamení) sv. Václava. Svaté bratry Cyrila a Metoděje
pak nejčastěji vidíme (viz též na již
zmíněném sousoší na bystřické
kašně) zobrazovány s tzv. patriarším neboli dvouramenným křížem,
který je samozřejmě byzantského
původu (odtud i jeho heraldický
název, odkazující na prvotní starověké patriarcháty čili nejstarší církevní obce odvozené od působení
apoštolů) a rozlišovacím odznakem
pravomoci arcibiskupů, jelikož sv.
Metoděj byl ustanoven Panonským
arcibiskupem v rámci tehdejší Velké
Moravy. Opět na těle zvonu je toto
znamení dvouramenného kříže bez
š tu, aby neevokovalo heraldickou
ﬁguru, známou ze znaku Uherského
království a dnes ve státních znacích Maďarska i Slovenska.
Každý ze tří popsaných atributů
(věž sv. Barbory, plamenná orlice
sv. Václava, patriarší kříž sv. Cyrila
a sv. Metoděje) je tedy dominantním a ústředním znamením na těle
příslušného nového bystřického
zvonu. Jejich provedení sochařem
a zvonařem zůstalo víceméně věrné mému původnímu graﬁckému
návrhu a je tvořeno jednoduchou
vystupující reliéfní linkou. Logicky
je pak na pro lehlé straně těla každého nového zvonu doplňují heraldické znaky. A to dvakrát znak
bystřické římskokatolické farnos
sv. Vavřince a jednou znak města

Bystřice nad Pernštejnem. Opět
vše vymodelováno stejným jednoduchým a čistým lineárním stylem,
tak jako byly prak cky koncipovány
i prvotní graﬁcké předlohy těchto
znaků, které městský i farní úřad
již mnoho let ve své běžné úřední
či reprezenta vní praxi (analogově
i digitálně) používají.
Znak města jsem právě v této
podobě, ve stylu mého učitele
Mistra Jiřího Loudy (1920-2015),
vojáka, knihovníka a heraldika evropského významu (autora naší
současné státní symboliky), provedl
coby student v roce 1999 na základě privilegia císaře a krále Rudolfa
II. z roku 1580 (neboť do té doby
byla žel chybně zobrazována především charakteris cká pernštejnská houžev v nozdře zubří hlavy). A
v případě znaku farnos se jednalo
o obnovení zapomenuté heraldické
tradice v roce 2000 překreslením
š tu s roštem umučení sv. Vavřince
a hodnostním kněžským kloboukem, dle předlohy z roku 1938 od
architekta, graﬁka a heraldika Břeslava Štorma (1907-1960), který
se velmi zasloužil o naši církevní
heraldiku. Je neuvěřitelné, jak se
tato někdejší nadšená a dobrovolná práce, která většinou narážela
na nepochopení, po mnoha letech
zúročila v běžné uživatelské praxi
a nyní dokonce ovlivnila podobu tří
nových bystřických zvonů.
Struktura všech nápisů je též
koncepčně jednotná a velmi jednoduchá (dvouřádková). Horní část
každého nového zvonu je vymezena dvěma plas ckými linkami
a mezi hvězdami obsahuje dedikaci

(tj. věnování) se jménem zvonaře
a datací (letopočtem a zkratkou léta
Páně odli zvonu). Na dolním okraji
zvonu (tzv. věnci) je pak pod jednou linkou tzv. invokace (tj. vzývání
patrona zvonu formou tzv. střelné
modlitby, kterou tak symbolicky
i fak cky rozezní srdce zvonu dopadající na věnec) a domicil respek ve in tulace (tj. původce). Jelikož
ﬁnancování dvou větších zvonů
zajišťuje farnost (věřící a dárci), jsou
nápisy následující.
Na největším novém zvonu Barbora (o váze cca 490 kg, průměru
92 cm a ladění A1) nahoře: * OBĚTAVOSTÍ FARNOSTI ULIL MICHAL
VOTRUBA V MYSLKOVICÍCH * L. P.
2022
Vlastní tělo zvonu zdobí již popsaný atribut věže a na pro lehlé
straně znak farnos . Na věnci (dolním okraji) následuje text oddělený
kříži a umístěný tak, aby modlitba
spočívala většinově pod atributem
a původce pod znakem: + SVATÁ
BARBORO, POMÁHEJ NÁM PROJÍT
VŠEMI ZKOUŠKAMI VÍTĚZNĚ, SKRZE
KRISTA NAŠEHO PÁNA + FARNOST
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
"ars longa, vita brevis"
Na zhotovení zvonů je možné přispět jakoukoliv částkou. O
potvrzení (darovací smlouvu) za
poskytnuté dary můžete požádat
p. faráře, bystrice@dieceze.cz
Č.ú.: 162 125 9319/0800, více na
www.fabys.cz.
Děkujeme všem, kteří již tento projekt podpořili.
Zdeněk Kubík
(dokončení příště)
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UNIKÁTNÍ OBJEV V KOSTELÍKU VE ŠVAŘCI
Širší Bystřicko náleží k regionům,
které se mohou chlubit značným
množstvím historických památek.
A to jak dokladů světské architektury,
tak i celou řadou sakrálních staveb od
drobných venkovských kostelíků, po
velké a významné chrámy. Minulost a
původ většiny z nich je vcelku zřejmý.
Nacházíme zde však i objekty, jejichž
počátky a význam jsou dosud obestřeny tajemstvím. K takovým náleží
rovněž drobný kostelík nedaleko
Švařce, zasvěcený Nejsvětější Trojici.
Přestože byla tomuto kostelu v
posledních letech věnována opakovaná pozornost v řadě zveřejněných
i nepublikovaných prací, jedno měly
tyto výstupy společné. Původ kostela
či kaple zůstával neznámý. Dochova-

opatřují románský kostelík v Dolním
Čepí, který si jinak svůj románský
vzhled plně zachovává. Ve Švařci je
tehdy poměrně nízký kostel, dosahující pouze do úrovně dolní tře ny
dnešních okenních otvorů, výrazně
zvýšen a získává, podobně jako oba
dříve uvedené kostely, svoji dnešní
podobu. Částečné odstranění vnějších omítek po celém obvodu kostela
v rozsahu spodní poloviny stěn tak
zpřístupnilo značnou část nejstaršího
středověkého zdiva a poskytlo dosud
nečekané informace.
Stávající, místy značně poškozená
omítka, již před opravami nabízela
pohled na pozůstatky raně barokní
výzdoby nároží stavby formou rytého
kvádrování. Podobná rytá pasparta

ná architektura značně kolidovala s
obvykle udávanou nejstarší písemnou zprávou, kladenou do konce 16.
stole . Datace stavby ještě do první
poloviny 13. stole , tedy do závěru
románského slohového období, se
často setkávala s nepochopením
až nega vními reakcemi. Přestože
církevních objektů z této dějinné
epochy není v nejbližším okolí Švařce zrovna málo. Můžeme jmenovat
například kostely ve Štěpánově nad
Svratkou, Dolním Čepí či Černvíru.
Jaké bylo překvapení, když v rámci
celkové opravy stavby švařecké kaple, jejíž součás byla kromě nahrazení zchátralé dřevěné přístavby před
vstupem také obnova vnějších i vnitřních omítek, byly učiněny nečekané
objevy.
Stavba kostelíka je poměrně nízká, zakončená sedlovou střechou,
pod níž jsou na obou delších stěnách
prolomena půlkruhová okna z raně
barokního období. Tato jeho podoba
je však dílem přestavby teprve z průběhu sedmdesátých let 17. stole ,
kdy vlastníci pernštejnského panství
jednorázově obnovují drobné venkovské svatyně na tomto velkostatku. Kromě Švařce výrazně přestavují
také kostel v Černvíru a novými okny

se rýsovala také po obvodu půlkruhových oken. Tato výzdoba však nebyla
jediná a už vůbec ne původní. Pod
omítkou z druhé půle 17. stole byla
zjištěna tvrdá, jen hrubě roz raná
vrstva značně nerovného povrchu, v
nárožích doplněná malovanými červenými kvádry. Obdobnou výzdobu
nároží můžeme nalézt například na
věži kostela ve Strážku, jediné středověké čás této svatyně, případně na
hranách kostelních věží ve Žďáru nad
Sázavou či Velkém Meziříčí. V obou
případech je tato výzdoba datována
ještě do předhusitského období, tedy
na přelom 14. a 15. stole . Slabé stopy červené malované výzdoby nesla
také vlastní plocha stěn švařeckého
kostelíka, její podoba však zůstává
neznámá.
Nejvýznamnější nálezy však poskytlo odkry spodní par e východní
š tové stěny kostela. Její dosud plná
plocha obsahovala dvojici rozdílných
okenních otvorů, v průběhu mladších
historických etap zazděných. Ve středu stěny bylo odkryto menší obdélné
okénko románských tvarů s půlkruhovým záklenkem a výrazně šikmými
špaletami, oboustranně se rozšiřujícími vně i do interiéru kostela. Okénko
je posazeno výrazně nízko, respek-

tuje tak původní středověkou výšku
stavby. Vlevo od něj ve stejné výši
bylo nalezeno výrazně větší okno,
zakončené lomeným záklenkem, rovněž šikmo špaletované. Jeho špalety
jsou, pokud bylo možné posoudit,
vyzděny výlučně z cihel, zděné je i
ostění vlastního otvoru. To by vznik
tohoto okna řadilo do výrazně mladšího období, nejspíše do průběhu 16.
stole . Až nezvykle nízká poloha lomeného okna a s m související malá
výška, ukazují, že k jeho zřízení muselo dojít ještě před navýšením stavby
do současné úrovně v sedmdesátých
letech 17. stole .
Důvod zřízení většího okna, posazeného nelogicky zcela mino osu
stavby, zůstává neznámý. Z jeho existence můžeme pouze usoudit na
stavební úpravy kostela v průběhu
prvního stole raného novověku.
Starší okénko románských tvarů naopak nyní již zcela spolehlivě datuje
vznik objektu ještě v průběhu první
poloviny 13. stole , tedy v době, kdy v
blízkém okolí Švarce i v místě samém
probíhala intenzívní těžba stříbrných
rud. Tak je spojena i s polohou vlastního kostela; jen několik metrů za ním
jsou dochovány pozůstatky propadlé
štoly, pod terasou s kostelíkem pak
zbytky hald. Bylo proto uvažováno
o úzkém spojení kostela s těžebním
areálem, a to jako o rané hornické
kapli, případně o objektu světského
účelu spjatého s provozem těžby. Obdobné stavby byly v podobě nízkých,
značně masivních zdí zjištěny také na
nedalekém hornickém sídliš – měs-

tečku – známém dnes pod názvem
Havírna (mezi Záskalím u Švařce a
Čtyřmi Dvory), stejně jako v poloze
Vysoká skála u Štěpánova. Stavba
dnešní švařecké kaple doložené s již
stávajícím zasvěcením již v roce 1518
v rámci církevních reforem Viléma
z Pernštejna, a to spolu s kostely ve
Štěpánově a Dolním Čepí, tak mohla
ve svých počátcích sloužit přilehlým
dolům jako správní budova, stejně
jako místo pro uskladnění vytěžené
stříbrné rudy. Napovídá tomu nejen
místo před vyústěním hlavní těžní
štoly, ale také absence obvyklých
náležitos svatyně, především hřbitova. Důležitým poznatkem je i fakt,
že kromě románského okénka ve východní stěně a snad zaniklého okénka na stěně pro lehlé, ve středověku
žádné jiné otvory neobsahovala. Na
obou delších stěnách nebyly jejich
pozůstatky nalezeny, a to i přes výši
odkrytého zdiva. Nabízí se zde možnost, že ve svých počátcích byla stavba mnohem vyšší a okna obsahovala
v horní úrovni, po přeměně na kostel
odbourané. Tomu by nasvědčoval i
nepravidelný tvar středověkého š tu
a jeho značná šířka shodující se se sílou obvodových zdí. Je tak zřejmé, že
současné nálezy výrazně poodhalily
složitou a nečekanou minulost švařeckého kostela, na některé otázky
poskytly odpověď, jiné však vyvolaly.
V každém případě upozornily na jedinečnost této historické památky úzce
spjaté se složitými a dosud značně
podceňovanými nejstaršími dějinami
tohoto regionu.
-js-

Předání restaurovaných varhan
v kostele sv. Michaela Archanděla
ve Vítochově
Dne 24. června proběhlo předání restaurovaných a naladěných varhan za
účas zhotovitele, mistra Bohumila
Žloutka, faráře farnos P. Karla Rozehnala, zástupce NPÚ Petra Koukala a
zástupce MěÚ, orgánu státní správy
na úseku památek Dany Padrtkové.
Při hodnocení prací bylo konstatová-

no, že realizované práce byly provedeny v souladu požadavky závazných
stanovisek. Na vnějším vzhledu nástroje se podíleli též místní umělci
Kateřina Rossí a Fran šek Tržil. Práce
v celkové ceně 900 s. Kč byly uhrazeny z darů farníků, sponzorů a z
rozpočtu Města Bystřice n. P. -vm-
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům opět nabízíme malý výběr z nově zakoupených knih.
Knihy pro dospělé:
Blahová Miriam
Příběh slunečnice
Callihan Kristen
Drahý nepřítel
Dán Dominik
Kočičí stopa
Fousek Josef
Slečna ze zámku Kozel
Frána Jan
Případ zmizelých kormidelníků
Gerritsen Tess
Hlavní podezřelá
Glockner David
Tajemství rodu Ro ových
Hellinger, Magda
Učitelka z Osvě mi
Child Lee
Lepší být mrtvý
Jakoubková Alena
Maminka vaří líp, miláčku
Lagercrantz David
Temnota
Mar ňáková Pavlína
Tohle je háčkování
Pa son, C. L.
Spolubydlící
Rýznerová Eva
Útěk do Toskánska
Sadílek Jaroslav
Moravec: historie a vývoj
Trpková Kristýna
Vesnice
Waldon Lacie
Poslední let

Pasování na čtenáře
Konec školního roku je v knihovně tradičně spojen s pasováním na čtenáře.
Žáci prvních tříd ZŠ Nádražní prošli hladce všemi úkoly, které jsme pro ně připravili a dokázali, že si průkazky do knihovny opravdu zaslouží. Pevně věříme,
že si spousta z nich najde cestu k nám do knihovny třeba už o nadcházejících
prázdninách.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376 Mobil: 723 521 892
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

BYSTŘICKO
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Pí i, pí e , pí eme... an
a n e b budouc
s pisovate l z Byst icka? - část 3.
V našem okénku Vám přinášíme, již
potře , rubriku Píši, píšeš, píšeme,
ve které postupně zveřejňujeme
oceněné dětské literární práce z
posledního, již 12. ročníku dětské
umělecké soutěže, který probíhal
na přelomu roku 2021/2022. Téma
soutěže ,,Zdravé Bystřicko“ se odvíjelo od situace spojené s nákazou
COVID-19 a jeho cílem bylo připoPráce není redakčně upravována.

menout dětem a žákům důležitost
zdravého životního stylu a zdůraznit
tak péči o naše zdraví.
Jako další příspěvek tedy zveřejňujeme dětskou soutěžní literární
práci z věkové kategorie 6-8 let s
názvem ,,Dopis kamarádce“ od tehdy osmileté Johanky Nevěčné ze ZŠ
a MŠ Rožná, která v soutěži a dané
kategorii obdržela 2. místo.

Ahoj Lily,
moc dík y za pohled k Vánocům. Chtěla bych, abyste se přistěhovali blíž.
Abychom si spolu mohly víc hrát. Máme tady spoustu super věcí. Dvakrát
týdně jezdím na JUDO do Bystřice. Je to od 18:00 do 19:30. Trenér je pan
Karel a říká mi Piškote. A protože byla korona, tak jsem nemohla dostat
žlutý pásek a mám jen žlutobílý. Jeli jsme s Judem do Víru a tam jsme viděli
Lukáše Krpálka. A vystupovala jsem tam jako nejmenší a nejmladší judistka. Krpálek je judista a vyhrál několik zlatých medailí a i na olympiádě a
to je těžk ý. Jo a máme hezkou judárnu. Je nová, dělaná přímo pro judisty a
když padáme na zem, tak je tam gumová podlaha a nebolí to.
Tak y chodím na tenis, ten je v Rožné. Učí mě moje babička, ale stará není.
Hrála jsem každý s každým a byla jsem na třetím místě. U kurtů se dělá
nová budka, ve které bude i záchod. Kurty jsou vedle koupaliště. Chodím
se s babičkou někdy po tenise koupat, když je hezk y. A v zimě chodíme na
koupaliště bruslit. A obec nám platí stadion v Bystřici, takže když tady
není led, můžeme jezdit tam. Tak y tady můžeme bobovat, když je v zimě
sníh a stavíme sněhulák y. A od jara se chodíme koupat do bazénu co máme
na zahradě a otužujeme se. Tak y můžeme jezdit na kole, buď na ulici nebo
s mamulinkou. Maty dostal k narozeninám kolo, takže jsem dostala to jeho
staré a Kryštůfek zase zdědil to mé. Chodím s holkama ven. Hrajeme si
na velk ý holk y. Občas jdeme na horní školu na hřiště, někdy chodíme na
zahradu do domečku a nebo jdeme na procházku nebo do lesa. Chodíme se
dívat i na fotbal, když hrají velcí kluci a někdy i malí. Hned vedle fotbaliště
je les a tam si chodíme stavět domečk y. A s babičkou a Jackie chodíme na
hříbk y. A chodíme hodně do Milasína, protože tam máme babičku, teda
prababičku, které je 93 let a vždyck y nám nabídne sladkůstk y. A vracíme
se často až v noci a na tom mě baví, že nevidím na cestu. A můžu nosit
reflexní světýlka! A když je víkend, jdu rovnou do vany se ohřát a pak se s
Kryštůfkem a Matym díváme na film.
Těším se, až zase přijedete.
Johanka
Milá Johanko, gratulujeme k obdrženému ocenění v dané kategorii a zároveň Ti přejeme mnoho krásných chvil strávených s Tvou kamarádkou Lily.
Mikroregion Bystřicko
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S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval již XVI. ročník vědomostní a poznávací soutěže "S Vodomilem Korunou Vysočiny". V letošním roce se pod tulem soutěže staly
TAJEMNÉ 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 Expozice mincovního pokladu v Nedvědici.

Stálá expozice stříbrného mincovního pokladu, kterou naleznete
v prostorách Turis ckého informačního centra v Nedvědici, je otevřená
od září roku 2018. Jedná se o jednu

z mála mincovních expozic v celé ČR
a je zajímavou ukázkou stříbrných
pla del z mnoha evropských zemí
z období 2. poloviny 16. stole s přesahem až do období konce třice le-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 29
Mramorová socha plačící dívky
na pomníku padlým skautům
a Fran ška Vrbky (1924 – 1943)
za 2. světové války. Na vrcholu
pomníku byla připevněna kovová
skautská lilie. Na jejím místě byla
ovšem původně usazena mramorová soška sedící plačící dívky.
Soška se během let ztra la, ale v
90. letech se vrá la do městského
muzea, kde je nyní uložena v depozitáři. Jedná se o velmi pečlivě
provedenou siluetu mladé truchlící
dívky. Na několika místech je poničena, ale původní podoba zůstala
zachována.
-redPomník padlým skautům pod
Horou, který byl odhalen 20. srpna 1948, zhotovil akademický
sochař Josef Kadlec. Pomník je
tvořen deskou s nápisem: „VAŠÍ
SMRTÍ VZEŠLO SLUNKO SVOBODY“ a samotný pomník připomíná oběť skautů Josefa Svobody
(1912 – 1942), Rudolfa Vaška (1915 –
1943), Fran ška Tulise (1915 – 1939)
V neděli 12. června 2022 za krásného, skoro letního počasí, se pro
dě a jejich rodiče, ale i pro ostatní
návštěvníky, otevřela závora u loupežníka do Pohádkového lesa Domanín u Borovinky. Byla to příjemná
procházka lesem, kde na dě čekaly
pohádky s úkoly. Setkaly se se Šmoulou a Šmoulinkou, Karkulkou a vlkem,
zvířátky z Madagaskaru, Sněhurkou a
trpaslíky, Bobem a Bobkem a ještě i
dalšími pohádkovými postavičkami,
které rozdávaly razítka na kar čku
soutěžícím dětem za splněné úkoly.
Dě si vyzkoušely překážkovou drá-

té války. V expozici je 284
mincí, které byly v roce 2016
nalezeny v blízkos osady
Dolní Čepí nedaleko Nedvědice. Interiér místnos je
doplněn ukázkami různých
variant nedvědického bílého, modrého, šedého a dokonce i růžového mramoru.
Prohlédnout si můžete také
původní ruční kamenické
nářadí. Expozice je vybavena informačními panely,
včetně starých fotograﬁí,
dokumentujícími historii
těžby a zpracování mramoru na Nedvědicku. Vstupné dobrovolné. Otevírací
doba: dle infocentra, mimo
otevírací dobu na objednání
předem na tel.: 511 119 173
-red-

PROGRAM
BYSTŘICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 2022
a Creedence Clearwater revival
Sobota 13. 8. 2022 od 12:00,
in-line ovál za Lužánkami –
Rodinný den Dětský Majáles
2022 – soutěže, atrakce, zábava
pro všechny
S příchodem letních dnů a především prázdnin, se do Bystřice n. P.
již tradičně vrací program Bystřického kulturního léta.
Letos jsme připravili:
Neděle 10. 7. 2022 od 10:00,
amﬁteátr na Masarykově náměs - Nedělní dopoledne
s dechovkou – hraje Dechový orchestr ZUŠ Bystřice n. P.
Sobota 23. 7. 2022 od 15:30,
amﬁteátr na Masarykově náměs – REVIVAL náměs čko
– letos vystoupí LUCIE revival,
ACDC revival, Nazareth revival

Pohádkový les Domanín

hu u Králíků z klobouku i u Krtečka,
s Pipi zkoušely uzvednout těžkou

činku, stahovaly lodní kotvy, u indiánů střílely z luku. I další úkoly

Sobota 13. 8. 2022 od 20:00,
velkokapacitní stan na in-line
oválu za Lužánkami, Prázdninová
ROCKOTÉKA – české a slovenské
hity po celou noc
Sobota 27. 8. 2022 od 15:30,
amﬁteátr na Masarykově náměs – FOLKOVÉ náměs čko –
zahrají POUTNÍCI, Slávek Janoušek a Láďa Zítka, písničkářka Jana
Rychterová a Melissa
Vstupné na všechny akce je pro Vás
dobrovolné (zdarma)! Budeme se
na Vás těšit!
-tk-

dokázaly zvládnout na jedničku. Na
konci dostaly všechny dě sladkou
odměnu a kouzelný měšec jako upomínku na toto pohádkové odpoledne. Za podpory města Bystřice n. P.
byl pro dě připraven i doprovodný
program – vystoupení klaunů, které
jim zpestřilo pohádkový den.
Doufáme, že se všem 460 soutěžícím dětem pohádkový les líbil.
Tímto bychom chtěli i poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli připravit toto krásné odpoledne a věnovali svůj volný čas dětem.
L+L
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Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.
9. 4. 2022 Jarní pohár Vršovice mlž.
Ladislav Hašek 5. místo
16. 4. 2022 SP Bělehrad Marek Totušek 100. místo, v družstvu 10. místo
s A. Choupenitch a Jan Krejčík
24. 4. 2022 Bílá Opava senioři: Vojtěch Holemý 10. místo, Michala Illeková 2. místo
30. 4. 2022 Praha ČEZ CUP II juniorky,
junioři: Isabela Sedláková 1. místo,
Michala Illeková 3. místo. Vojtěch Holemý 2. místo
30. 4. 2022 SP S Plovdiv Cupe de
Monde: Marek Totušek 55. místo.
Z MČR sezony 2021 / 2022 máme: 16
medailí z toho: 7 x zlato, 3 x stříbro,
6 x bronz
MČR 2022 kadetů 2 x zlato, 1x bronz
14. 5. 2022 Brno MČR v šermu ﬂeretem: Skvělý výkon na MČR podaly
naše kadetky. Michala Illeková 1. místo, Kateřina Illeková 3. místo, Barbora
Hašková 8. místo a Soﬁe Karaﬁátová
15. místo. V družstvech děvčata získala zlatou medaili.
MČR mnž. 1x bronz
15. 5. 2022 Brno mini žačky: Kateři-

PODPOØILO
Mìsto
Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricFOQ.cz

BYSTŘICKO

na Bělíková 7. místo, Soﬁe Novotná
8. místo a Valerie Karaﬁátová 10. místo. V družstvech tento tým posílený
o Barboru Hájkovou vybojoval parádní 3. místo.
MČR Seniorů 1x zlato, 2 x stříbro,
1 x bronz
4. 6. 2022 MČR seniorů v Bystřici n.
P. Marek Totušek 1. místo, Vojtěch
Holemý 9. místo a Jan Kurfürst 10.
místo. Michala Illeková 2. místo, Isabela Sedláková 5. místo, Kateřina Jakubcová 13. místo a Nela Lokotová
15. místo. V družstvech vybojovali
naši muži 2. místo v sestavě Marek Totušek, Jan Kurfürst, Vojtěch Holemý
a Michal Kurfürst. Děvčata vybojovala 3. místo v sestavě Michala Illeková,
Isabela Sedláková a Kateřina Jakubcová. Naše druhé družstvo skončilo na parádním 5. místě v sestavě
Kateřina Illeková, Soﬁe Karaﬁátová
a Barbora Hašková. Všem gratulujeme. Akce byla podpořena Krajem
Vysočina a městem Bystřice n. P.
Rodičům děkujeme za občerstvení.
Zobrazeným ﬁrmám z fotograﬁí děkujeme za podporu. Za kávový servis
děkujeme Kamilovi Hamerníkovi.

MČR žactva 1 x zlato, 1 x stříbro,
1 x bronz
5. 6. 2022 MČR žačky ﬂeret Bystřice
nad Pernštejnem. V žácích jsme neměli zastoupení. Ovšem v děvčatech
jsme podali skvělý výkon. Kateřina
Illeková 1. místo, Soﬁe Karaﬁátová
3. místo a Barbora Hašková 7. místo.
V družstvech vybojovala naše děvčata parádní 2. místo. Gratulujeme.
Akci podpořilo město Bystřice n. P.
a Kraj Vysočina.
12. 6. 2022 Skvělého výsledku dosáhla děvčata na mezinárodním turnaji
Challenge Wra slavia ve Wroclawi
v šermu ﬂeretem. Účastnilo se 90 šermířek z celého světa v kategorii U 15.
Kateřina Illeková 11. místo. Prohra do
ﬁnálové osmičky 15:14 zamrzí .
Soﬁe Karaﬁátová 31. místo a Barbora Hašková 70. místo. Děkujeme za
skvělou reprezentaci a rodičům za
doprovod.
MČR juniorstvo: 3 x zlato, 1x bronz
18. 6. 2022 junioři BB Aréna Praha
Letňany: Vojtěch Holemý 1. místo.
Juniorky: Michala Illeková 1 . místo,
Isabelea Sedláková 3. místo, Kateřina Illeková 7. místo, Nela Loukotová
12. místo, Barbora Hašková 13. místo. Družstvo A TJ Sokol Bystřice n. P.
ve složení M. Illeková, I. Sedláková
a K. Illeková 1. místo. Družstvo B TJ
Sokol Bystřice n. P. ve složení N. Loukotová, B. Hašková a Soﬁe Karaﬁátová 4. místo. Gratulujeme.
MČR mladší žactvo: 1x bronz
19. 6. 2022 mladší žactvo BB Aréna
Praha Letňany: Ladislav Hašek 11.
místo a Zuzana Vetešníková 3. místo.
Družstvo se nám nepodařilo sestavit.
19. 6. 2022 ME seniorů Antálya Turecko, Marek Totušek 36. místo.
Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport. Trénujeme pondělí, středa
16:00-18:00 h a pátek 17:00-19:00 h
v Areálu sportu a kultury v Bystřici n. P.
Vše lze dohodnout u pana Vlas mila
Kurfürsta 724 105 036 nebo přímo na
místě v hale Areálu sportu a kultury
v Bystřici n. P. Začínáme soustředěním 13. - 20. 8. 2022 a potom tréninky
od 2. 9. 2022.
-vk-

Stříbro a bronz z Mistrovství ČR v kulturis ce
Po vydařeném závodu Mistrovství České republiky v kulturis ce
dorostu a juniorů, které se konalo
5. 6. ve Frenštátu pod Radhoštěm,
dokázali domácí reprezentanti
TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem
vybojovat stříbrnou a bronzovou
medaili. Oba kluci Oldřich Jakub Kubík, stříbrný ﬁnalista z Víru a Mar n
Dvořák, bronzový ﬁnalista z Nového
Města na Moravě, předvedli výbornou formu již o týden dříve na
mistrovství Moravy a Slezska v Oslavanech, odkud dokázali postoupit
mezi úzký okruh závodníků, kteří dál
bojovali ve Frenštátu.

Svými výsledky
potvrdili výbornou
pověst kulturis ky
v našem regionu
a navázali na velké
úspěchy domácích
sportovců v minulos . Oběma atletům gratulujeme,
děkujeme za výbornou reprezentaci a do budoucna
přejeme hodně
úspěchů v tomto
náročném a tvr- Zleva stříbrný Oldřich Jakub Kubík, zlatý Ondřej Vaněk,
dém sportu. -OK- bronzový Mar n Dvořák

■
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Bystřický talent
2022
taneční skupiny
Dance Style
Bystřice n. P., z. s.
PODPOØILO
Mìsto
Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricFOQ.cz

Letošní ročník našeho “Bystřického talentu” proběhl dne 10. června
v tělocvičně VOŠ a SOŠ. Díky ústupu
pandemie jsme se opro minulému
ročníku mohli vrá t k našim zaběhlým tradicím a opět spojit všechny
věkové kategorie do jednoho dne.
Každý z členů Dance Stylu ve své
vlastní věkové kategorii (Mini dě ,
Mladší dě , Starší dě , Junioři a Hlavní) předvedl svoji vlastní choreograﬁi.
Porota pod vedením Pavly Jakubcové neměla vůbec jednoduchý úkol,
protože naši členové se s m poprali
statečně a jsme na ně opravdu moc
hrdí. V letošním roce se na stupních
vítězů umís ly: Magda Libichová, Ella
Havlíčková, Gabča Loukotová, Nikol
Poláková, Adéla Havelková, Ema Marešová, Karolína Moncman, Markéta
Tomášková, Jana Zedníková, Kateřina Rubínová, Karolína Stejskalová,
Vendula Jílková, Patricie Horáková,

Vendula a Barbora Prosecká. A jak
bývá zvykem, porota také vybrala 3
nejlepší z nejlepších, a m zvolila celkové vítěze Bystřického talentu pro
letošní rok. První místo a tul Talent
roku obhájila Karolína Moncman,
druhé a tře místo vybojovaly Kateřina Rubínová a Patricie Horáková.
Všem vítězům ještě jednou gratulujeme. Děkujeme všem tanečníkům, že
se soutěže zúčastnili, rodičům, že své
dě podporují ve sportovní činnos
a v neposlední řadě všem organizátorům, díky kterým mohla soutěž opět
proběhnout. Závěrem bychom rádi
poděkovali městu Bystřice n. P. nejen
za podporu soutěže, ale celé naší organizace.
Petra Nováková, ml.

BYSTŘICKO
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Končící
sezóna
2021/2022 byla
pro
ﬂorbalový
klub ASK Bystřice
n. P. velmi úspěšná.
Starší žáci dosáhli
na historický úspěch, když vybojovali 12. místo na Mistrovství České
republiky, dorostenci skončili těsně
druzí v regionální (krajské) skupině 2.
ligy a přípravka získala na tradičním
mezinárodním turnaji Nisa Open
v Liberci bronzové medaile.
Celkově měl klub v uplynulé sezóně přihlášeno v soutěžích Českého
ﬂorbalu 6 družstev.
Nejmladšími byly dě z přípravky (ročník narození 2013 a mladší).
Soutěž se hrála formou jednotlivých
turnajů a netvořila se dlouhodobá
tabulka soutěže. Dě odehrály celkem 49 utkání, ve kterých zaznamenaly 29 výher, 9 remíz a 11 porážek.
Pro tuto věkovou kategorii přišel
výsledkový vrchol na zmíněním turnaji Nisa Open v Liberci, kde naši
ﬂorbaloví benjamínci vyhráli svoji
základní skupinu, z ní postoupili do
skupiny ﬁnálové, v níž jim 2 porážky
a 1 vítězství přisoudily 3. místo. Za
zmínku stojí i připomenout vystoupení druhého týmu přípravky, který sice dlouho procházel turnajem
bez vítězství, v posledním utkání
s pražskou Spartou se kluci a holky vyhecovali ke skvělému výkonu
podpořenému hlasitým fanklubem
rodičů a starších hráčů klubu – malí
přípravkáři si ovace po závěrečném
hvizdu užívali, jako by vyhráli celý
turnaj a jistě to pro ně bylo významné povzbuzení dál na sobě pracovat
a vyhrávat co nejčastěji.
Dalším družstvem v soutěžích byli

SEZÓNA 2021/2022 BYLA PRO ASK
BYSTŘICE ÚSPĚŠNÁ

elévové (2011 a 2012). Tak jako v případě přípravky, i zde se hrálo turnajovým způsobem bez dlouhodobé
tabulky soutěže. Elévové v soutěži
odehráli 37 utkání, z toho 18 utkání
vyhráli, ve 3 utkáních remízovali v 16
utkáních prohráli.
Taktéž mladší žáci (2009 a 2010)
hráli turnajovým způsobem, zde
jsme měli na výběr, zda přihlásit
soutěž 3+1 nebo 5+1. Vzhledem k
malému počtu hráčů jsme zvolili
variantu 3+1. V této soutěži žáci
odehráli 35 utkání. Ve 20 utkáních
zvítězili, 3 krát remízovali a zaznamenali 12 porážek.
To u starších žáků (2007 a 2008)
se hrálo košovým systémem a pořadí v jednotlivých koších se přenášelo
do dlouhodobé tabulky Ligy Vysočiny. Soutěž se hrála systémem 5+1.
Starší žáci odehráli v základní čás
celkem 10 turnajů. Z toho 9 turnajů
odehráli v nejvyšším koši a pouze

Ukončení fotbalové sezóny
SK Bystřice n. P.
Víkendem 18. – 19. 6.
skončil soutěžní ročník
fotbalové sezóny 2021
- 2022. Po dvou letech,
kdy byly fotbalové
soutěže výrazně narušeny problémy
spojenými s Covid 19, se letos odehrála všechna soutěžní utkání. Umístění jednotlivých družstev SK BynP
najdete v tabulce. Mimo soutěžních
zápasů byly na bystřickém stadionu
Soutěž

Z

V

Muži A
Muži B
Dorost
Žáci st.
Žáci ml.

Hlinsko, FC Slovan Brno, TJ Ježek Ranřov. Z okolních týmů TJ D. Rožínka,
Jiskra Měřín, SK Pernštejn Nedvědice, SK Ujčov/Štěpánov a domácí
SK BynP. O týden později, v sobotu
18. 6., zase turnaj mladších žáků, tentokrát s účas 12 týmů. FK Šumperk,
FC Chotěboř, FC V. Meziříčí, FC Ivančice, Hajduk Lipník, SK Lázně Bohdaneč. Z okolních týmů např. domácí SK
BynP, SK Pernštejn Nedvědice a SFK
R

P

Body

MSD sk.D 26
8
5 13
29
OP ZR
26
19 1
6
58
KP VYS
22
11 3
8
36
KP VYS
21
11 1
9
34
KP VYS
21
1
1 19
4
Přípravka st. + ml KP VYS: výsledky se neevidují

v poslední době uspořádány dva mládežnické fotbalové turnaje. Nejprve
v sobotu 11. 6. proběhl za účas 15
týmů již 9. ročník charita vního turnaje mladších přípravek „Bystřický
fotbal pomáhá“, jehož výtěžek bude
věnován na provoz Denního stacionáře ROSA. Turnaje se zúčastnili
např. hráči FKM Jihlava, FŠ Třebíč, FC

Skore

Pořadí

30:67
89:37
57:49
61:60
2:108

10
3
3-4
3
6

Vrchovina.
Během letní přestávky nabírají síly
nejen všichni fotbalisté, ale i obě travnaté hrací plochy. Větší rekonstrukce
proběhla již na náhradním spodním
hřiš , které budou opět v červenci
využívat k tréninku týmy ubytované
na soustředění v BynP.
Za SK BynP Petr Slabý

jeden odehráli v druhém koši, z kterého ale okamžitě postoupili zpět
do nejvyššího. Tato vyrovnanost jim
nakonec vynesla na konci základní
čás celkové první místo v tabulce
a postup do nadstavby O Mistra
Kraje Vysočina. Celkem ve 40 utkáních zaznamenali 27 výher, 2 remízy
a 11 porážek.
Nadstavba O Mistra Kraje Vysočina se odehrála za účas 6 nejlepších družstev po základní čás . Naše
družstvo zvítězilo v obou utkáních
skupiny a postoupilo do semiﬁnále, kde taktéž zvítězilo. Ve ﬁnále po
skvělém obratu zaznamenali další
výhru a stali se Mistry Kraje Vysočina. Tento tul jim zajis l kvaliﬁkaci
na MČR. V této kvaliﬁkaci taktéž
uspěli, když porazili vítěze Jihočeského kraje FBC Š ři České Budějovice
5:1 a postoupili na závěrečný turnaj
o Mistra ČR.
Mistrovství ČR se odehrálo v Novém Městě nad Metují, kde jsme
bohužel zaznamenali pouze samé
porážky. Nejdříve ve skupině se
Spartou Praha 0:9 a poté s Bulldogs
Brno 1:20. Pak v bojích o umístění
postupně s Florbal Vse n 4:14, následně s Florbal Primátor Náchod
1:7 a nakonec s FBC Česká Lípa 4:7.
Tyto výsledky nás poslaly na poslední, 12. místo MČR. Ale i tak to byl
pro naše hráče velký úspěch. Vždyť
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v historii ASK se v kategorii starších
žáků jednalo o první účast ve ﬁnálovém turnaji o Mistra ČR.
Nejlepšími hráči ASK během
celé sezóny dle kanadského bodování byli: Hosa Fran šek 76 bodů,
43 branek + 33 asistencí, Bukáček
Petr 62 bodů, 33 branek + 29 asistencí, Novák Dominik 49 bodů, 33
branek + 16 asistencí. Starší žáci se
velmi dobře prezentovali i na turnaji Nisa Open, kde postoupili do
čtvr inále.
Pátým družstvem v soutěžích byli
dorostenci (2005 a 2006), kteří hráli 2. ligu dorostenců. Ti skoro celou
sezónu vedli tabulku soutěže, ale
pokaženým závěrem o vedení přišli
a nakonec obsadili 2. místo v tabulce
se ztrátou jednoho bodu na vítěze
soutěže. Nejlepšími hráči ASK dle kanadského bodování byli: Šilhán Josef
77 bodů, 41 branek + 36 asistencí,
Novák Dominik 62 bodů, 36 branek
+ 26 asistencí, Novotný Lukáš 48
bodů, 42 branek + 6 asistencí.
Posledním, kdo se zapojil do soutěží Českého ﬂorbalu, byli muži. Ti
v regionální lize obsadili nakonec
velmi solidní 3. místo, když v 21
utkáních 12x vyhráli (z toho 2x po
nájezdech) a 9x prohráli (z toho 2x
po nájezdech). Toto umístnění jim
zajis lo účast v nadstavbě o postup
do divize. Zde 1x vyhráli, 1x zvítězili po nájezdech a 2x prohráli. Tyto
výsledky znamenaly v nadstavbě
4. místo, které nás zařadilo zpět do
regionální ligy. Nejlepšími hráči ASK
během celé sezóny dle kanadského bodování byli: Dvořák Ondřej
47 bodů, 34 branek + 13 asistencí,
Tren n Tomáš 47 bodů, 26 branek
+ 21 asistencí, Mazánek Rudolf 43
bodů, 26 branek + 17 asistencí.
Dlouholetá členka našeho oddílu Petra Klusáková přestoupila před
touto sezónou do klubu Florbal
Židenice, kde se stala součás extraligového kádru a hrála s ním nejvyšší ﬂorbalovou soutěž žen v ČR.
Náš hráč z věkové kategorie starších žáků Dominik Novák byl nominován do výběru Kraje Vysočina a v
jeho dresu odehrál turnaj Olympiády dě a mládeže 2022.
-as-

Závody atle cké přípravky v NMNM
V polovině června pokračovalo
další kolo závodů atle ckých přípravek. Atle cký čtyřboj se konal
v Novém Městě n. M. a soutěžily
zde ročníky narození 2011 - 2014.
Z našich závodníků se v kategorii
minipřípravek vedlo nejlépe Míši
Halvové, která z 28 účastníků
obsadila vynikající 5. místo,
když v hodu míčkem zvítězila,
ve skoku dalekém obsadila
2. místo a v člunkovém běhu
skončila na 4. pozici. Avšak
21. místo v běhu na 50 m jí
„pokazilo“ celkové hodnocení. Ve stejné věkové kategorii
se dále na 21. místě umís la o
rok mladší kolegyně Magdaléna Malasková.

Ve starší kategorii přípravek ještě
obsadila Anna Malasková 30. místo.
Podrobné informace naleznete
na stránkách atle ckého oddílu
a facebooku. Za příkladnou reprezentaci našim nejmladším atletům
děkujeme. Jan Illek za AO SK BNP
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Dne 10. 6. 2022 proběhla společná akce ZŠ Bystřice n. P., Nádražní
615 a bystřických MŠ Pohádka,
Čtyřlístek a Korálky - Den
přírody. Díky nepříznivému
deš vému počasí nemohla
akce proběhnout v parku
před školou, ale musela se
uskutečnit uvnitř, i přesto
nám to nezkazilo náladu
a dopoledne jsme si všichni
náramně užili.
Předškoláčci
soutěžili
v ekologické olympiádě, kde
plnili úkoly na 8 stanoviš ch,
které si pro ně připravili žáci
9. ročníků. Poznávali rostliny,
živočichy, elektrospotřebiče, druhy
vody, skládali puzzle, odhalovali, co
nepatří do přírody, přiřazovali, do
jakých nádob patří různé odpad-

Den přírody
pro MŠ

ky a získávali body za přesné hody
plastovou lahví na cíl. Po skončení
soutěže jsme vyhodno li každou
MŠ, vítězové pak obdrželi diplomy a

hodnotné ceny.
Další ak vitou byla rukodělná dílna ve venkovní učebně, kterou připravila paní učitelka Věra
Slámová s Ekotýmem. Zde
si dě vyrobily berušku
nebo záložku do knihy, kterou si pak odnesly domů.
Na závěr bych chtěla
poděkovat paní Dagmar
Pivkové, která se ekologií
zabývala ak vně po celou
dobu působení jako pedagog na naší škole a přišla
nám pomoci i nyní s přípravou a zajištěním celé akce,
dále pak městu Bystřice n. P.
za ﬁnanční podporu.
Hana Kopecká, ŘŠ
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Barevný týden v MŠ Pohádka
byl ve znamení oslavy Dne dě .
Každý den přišly dě oblečené v určené barvě dne. Malovali jsme křídami na asfalt a dě si zdobily tašky,
ve kterých si odnesly domů dárečky.
Jeden den jsme si vyrazili na náměs ,
kde jsme si pochutnali na zmrzlině.
Snad největším zážitkem byla pro
dě jízda vláčkem do Nového Města
n. M. Všichni byli také nadšení z cesty Pohádkovou alejí, kde museli plnit

různé úkoly a odměnou
byl poklad, který museli
najít. Poslední den tohoto týdne jsme završili divadlem J. Hrubce
,,Zvířátka a loupežníci“.
Celý týden byl pestrý,
jako barvičky a zažili jsme spolu spoustu
dobrodružství.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
S koncem školního roku přišlo
loučení. Deset
měsíců ve třídě
Berušek uteklo
sice jako voda,
ale bylo naplněno spoustou
krásných událos , zážitků,
legrace, překvapení a občas i
nějaká slzička
ukápla.

MŠ ČTYŘLÍSTEK S BABIČKAMI Z DPS
Po dvou letech odloučení z důvodu
epidemiologických opatření srdečně
přivítala MŠ Čtyřlístek babičky z DPS.
Dě ze třídy Zajíčků a Berušek si s
velkou pílí
přichystaly
pásmo plné
písní, básní
a tance.
Celá akce
byla prozářena rados, elánem
a sladkou
vůní
občerstvení,
které připravily paní
kuchařk y.

Už teď se těšíme na další společně
strávené chvíle!
Dě a zaměstnanci
MŠ ČTYŘLÍSTEK

To nejkrásnější, rozloučení s předškoláky, přišlo 8. 6. 2022 za účas
všech rodičů, rodinných příslušníků,
pana místostarosty M. Horáka a paní
ředitelky Vlasty Moncmanové.
Dě si pro tuto slavnostní chvíli
připravily pásmo básniček, písniček,
tance a všichni zúčastnění se jim odvděčili velkým potleskem a nadšením
z krásného vystoupení.
Posíláme předškoláky do nové životní etapy s vroucím přáním, aby se
jim splnily všechny dětské sny!
Kolek v MŠ ČTYŘLÍSTEK
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Telemost se ZŠ
Juh Vranov
nad Topľou
V příš m školním roce nás čeká
výrazná změna ve školním vzdělávacím programu, od 4. ročníku
začneme vyučovat nový předmět - informa ku. Aby se nám
dařilo rozvíjet u dě robo cké
myšlení co nejlépe, zakoupili
jsme díky zapojení do krajského akčního plánu – Učíme se
ze života pro život 2 celou řadu
robo ckých pomůcek a hraček.
Dobrých nápadů, jak oživit výuku, není nikdy dost, proto jsme
se spojili pomocí telemostu se
ZŠ Juh Vranov nad Topľou, která
pro naše žáky připravila relaci
na téma Projekty s využi m pomůcky BBC micro:bit. Vybraní
žáci partnerské školy předvedli
osm způsobů jejího využi při
školních projektech a naši žáci
se už těší, jak jim v příš m roce
na oplátku ukáží práci s ozoboty nebo programovatelným
Legem WeDo 2.0. Telemostem
s naší partnerskou školou se
nám podařilo navázat na spolupráci předcovidového období.
Věříme, že se budeme i nadále
setkávat nejen ve virtuálním
prostoru, ale i při osobních setkáních zástupců obou škol.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dě z MŠ Korálky si konec školního
roku opravdu užily.

Přejeme všem krásné léto a po prázdninách zase na shledanou.

BYSTŘICKO
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Na kole za zpěvu sborů

Dlouhé covidové období zastavilo
kulturní, sportovní, společenské
a další akce v celé republice. Nejinak tomu bylo i u nás ve škole. Veškeré zájmové ak vity pro naše žáky
byly zrušeny a škola se stala pouze
vzdělávací ins tucí, kam se v lepším případě mohli žáci chodit učit,
v tom horším byli doma a do školy
se připojovali na dálku. V letošním
školním roce jsme si konečně mohli
dovolit naše odpolední ak vity obnovit. Žáci na prvním stupni mohli
navštěvovat Pohybové hry, starší
holky i kluci zase měřili své síly ve
Den Země je akce mezinárodního charakteru.
Obyvatelé naší planety
se mohou angažovat
v oblas zlepšování životního prostředí. Co
můžeme každodenně
dělat? Třídíme odpad, protože plasty
nedáváme do směsného komunálního odpadu. Šetříme elektrickou
energií a vodou, neplýtváme jídlem,
vyměňujeme žárovky za spořící
apod. Chránit naši planetu Zemi můžeme opravdu všichni a všude!
Naše škola se pravidelně zapojuje
do sběru vysloužilých elektrospotřebičů a vybitých baterií. V roce 2021
jsme odevzdali celkem 66 kg vybitých baterií a 0,47 tuny vysloužilých
spotřebičů. Z toho bylo získáno 49
kg druhotných surovin, které budou

Sportovních hrách.
Vášniví čtenáři se
scházeli v knihovnickém kroužku.
Na své si přišli
i příznivci hudby –
mohli se učit hrát
na ﬂétnu nebo
zpívat v pěveckých
sborech. A právě
oba pěvecké sbory
naší školy, Koťata
z 1. stupně i Rosička z 2. stupně,
měly možnost vystupovat na akci
pořádané městem při příležitos
průjezdu pelotonu Na kole dětem.
Po dlouhé odmlce to pro zpěváčky i jejich paní učitelky byla výzva.
Učili se písničky nejen s cyklis ckou
tema kou za doprovodu klavíru
a kytary, ale také americké jazzové
písně, které si žáci sami doprovázeli
hrou na boomwhackery. Přijíždějící
cyklisté v čele s panem Zimovčákem jim tleskali do rytmu a náležitě vystoupení ocenili. Celá akce se
vydařila a dodala všem chuť zpívat
a vystupovat i při dalších příležitostech.
Z. Šilhánová, ZŠ TGM

Slavnostní ukončení studia žáků
oboru Agroturis ka na vyšší odborné škole se uskutečnilo se vzácnou
návštěvou. Vyřazení žáků se účastnil osobně i radní KV pro školství
pan RNDr. Jan Břížďala. Příjemnou
slavnostní atmosféru ve foyer naší
školy si užil i vedoucí školského odboru Městského úřadu v Bystřici
n. P. Mgr. Mar n Rod a nechyběl
ani náš pan ředitel Mgr. Miroslav
Novák. Po krátkých projevech k žákům proběhlo i slavnostní předání
diplomů, které opravňují naše absolventy užívat tulu diplomovaný

RideWheel show
Britská rocková hudební skupina
QUEEN – jejich píseň BICYCLE RACE
– bystřická RIDE WHEEL SHOW. Co
mají společného?
Je to láska ke kolům, k bicyklům.
Kola mají rádi velcí i malí, muži i
ženy. Většina z nás osedlává kola silniční, horská či trekingová. Někteří
vyzkoušeli kola sjezdová, crossová,
BMX nebo freestyle kola. Stále
častěji můžeme vidět cyklisty
na elektrokolech.
Podle typu kola si vybíráme
i terén, v němž se budeme
pohybovat. Máme na výběr
silnice, cesty, náročný terén
naší Vysočiny či hor. Někomu
učaruje rychlá závodní dráhová cyklis ka na velodromu.
To, co však viděli žáci naší
školy na oválu u bystřické cyklostezky, nezapadá ani do
jedné z výše zmíněných kategorií. V náročné exhibici se dětem
představil mistr republiky v biketrialu Lukáš Müller. Biketrial je poměrně
mladá, ne moc známá disciplína. Je
to sport, při kterém jezdec musí na
speciálně upraveném kole překonávat různé překážky, aniž by se dotkl
země čímkoli jiným, než pneuma -

ZŠ TYRŠOVA 106 OSLAVILA
DEN ZEMĚ NA EDENU
opětovně využity při výrobě nových
produktů. Přispěli jsme tak k čistšímu
ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.
Recyklací vysbíraných elektrospotřebičů jsme alespoň částečně ušetřili
elektrickou energii, produkci skleníkových plynů, těžbu nerostných surovin a ropy. Z dosažených výsledků
máme velikou radost.
Den Země jsme se rozhodli za odměnu strávit na Edenu v Bystřici n. P.
29. dubna. Eden je místo, kde historie
ožívá. Expozice skanzenu jsou situované do objektů, které seznamují
návštěvníky se způsobem života a
bydlením lidí na Vysočině v nedávné

Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ
navš vil radní Kraje Vysočina Jan
Břížďala
specialista (DiS.). Studium úspěšně
zakončilo celkem 11 žáků a z nich si
díky svým výsledkům 6 odneslo vyznamenání.

Za VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
T. Krejčí, foto Kristýna Halamková
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kami. Za kontakt se zemí se udělují
trestné body. Kola, která jezdci používají, jsou pevná a nemají sedlo, za
to však musí mít silné a stabilní brzdy.
Kousky, které žákům závodník
předvedl, byly neuvěřitelné, plné
skoků a akrobacie. Chvílemi se všem
tajil dech, jak zdolávání náročných
překážek dopadne. Společně se

svým kolegou byl Lukáš Müller neustále v kontaktu s dětmi, své vystoupení doplnil i poučením o výbavě
kola nebo o dopravních značkách.
Rovněž počasí nám přálo, a tak jsme
si užili velmi poučné a příjemné dopoledne. RIDE WHEEL SHOW nezklamala.
H. Nosková, ZŠ TGM
minulos . Vydali jsme se zpět do historie a viděli způsob života bohatých
Mitrovských a na druhé straně život
chudého lidu. Vrá li jsme se do časů
chaloupek s doškovými střechami,
řemeslnými dílnami, ve kterých se
zpracovávalo dřevo, prou , sláma,
obilí, len, bavlna, med, tkaly se látky, šily oděvy nebo vařilo pivo. Měli
jsme jedinečnou příležitost zhlédnout ukázky starých tex lií, dekoračních předmětů a také hotových
oděvů. Nechyběla zvířátka, která si
dě velice užily. Na závěr jsme ještě
absolvovali ukázku dronů a krátkou
přednášku o jejich využi v praxi.
Bylo to velice pěkné dopoledne
a všichni jsme si odnesli spoustu krásných zážitků.
Anna Tomanová,
učitelka ZŠ Tyršova 106

Konec školního roku okořeněný
výlety a exkurzemi
Závěr školního roku pravidelně patří školním výletům a exkurzím, jinak tomu není ani u nás na škole.
Tentokrát „do světa“ vyjeli studenprvního ročníku agropodnikání
a cestovního ruchu, společnost
jim dělali studen druhého ročníku kuchařských prací. Společně s
pedagogickým dozorem navš vili
památník holokaustu Romů a Sintů,
kterýsenalézávnedalekémHodoníně
u Kunštátu. Zde absolvovali edukační
program „Příběh Květy Ondrášové“
a výstavu Lidická tragédie. Společně s
tamějším lektorem prošli celým areálem bývalého tábora, seznámili se s

funkcí jednotlivých budov, zjis li, jak
vypadal život lidí v táboře a jaký byl
osud vězňů po transportu z tábora.

Za VOŠ a SOŠ Kristýna Halamková
a Eliška Večeřová
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Sraz rodáků ve Věchnově

Ve dnech 10. - 12. června 2022 se ve
Věchnově konaly oslavy u příležitos30. výročí znovu osamostatnění
obce. Tato akce byla podpořena Krajem Vysočina z programu Bavíme se
na Vysočině 2022. V rámci oslav se
uskutečnil také druhý sraz rodáků –
Věchnováků.
Akci zahájil v pátek v 16 hodin starosta obce Josef Pokorný v místním
kulturním domě. Přítomné seznámil
s programem oslav, který byl oprav-

du bohatý. Připraveny byly soutěžní
kvízy pro dě i dospělé s otázkami
o obci, v tělocvičně mateřské školy
bylo možné celý víkend zhlédnout výstavu fotograﬁí, v pátek večer na výle š k tanci i poslechu hráli Pikardi.
V sobotu dopoledne zastupitelé obce
s vydatnou pomocí nejmenších
občánků vysadili pamětní lípu, odpoledne jsme mohli fandit našim fotbalistům v posledním zápase sezóny
s Jimramovem. Během sobotního

Společné setkání se zástupci obcí
S blížícím se koncem čtyřletého volebního období se dne 20. 5. 2022
od 16:00 hodin na Lesním penzionu
v Podmitrově uskutečnilo setkání
zástupců obcí Mikroregionu Bystřicko. Na toto setkání dorazilo celkem
23 osob ze 17 členských obcí (z celkových 39 obcí) a mimo jiné se ho
zúčastnily také některé pracovnice
z MAS Zubří země, které obcím pomáhají s dotacemi z evropských fondů.
Součás setkání byla také slavnostní večeře, která byla zahájena
proslovem předsedy Mikroregionu
Bystřicko, panem Pokorným. Ten přítomným poděkoval za dosavadní
spolupráci a zároveň se všemi společně zhodno l i zavzpomínal na uplynulé roky končícího volebního období.
Setkání se neslo v přátelském duchu

a všichni si z něj přinejmenším odnesli
dobrou náladu.
Jakožto správce mikroregionu
bych chtěla touto cestou poděkovat
všem zástupcům obcí, se kterými
jsem mohla za uplynulé tři roky od
mého nástupu spolupracovat. Za
tuto dobu se řada z Vás stala také i
mými dobrými přáteli a pevně doufám, že se s Vámi budu moci opět
setkávat i v dalších letech.
Největší díky pak patří panu Liborovi Pokornému, který již řadu let vykoná funkci předsedy Mikroregionu
Bystřicko a plní moje, ač někdy moc
nereálná, přání a požadavky související s pořádáním našich pravidelných
akcí. Za to si zaslouží, ještě jednou,
moc velké poděkování od nás všech.
DĚKUJEME!
-JD-

odpoledne probíhalo v KD promítání
dokumentů ze života v obci. Hlavní
program začal v neděli po ránu prezentací a přivítáním rodáků v kulturním domě. Následovalo krátké, ale
velmi milé vystoupení dě z mateřské školy. Po mši svaté, která se konala v kapli sv. Antonína, následoval
společný oběd a beseda rodáků v KD.
Došlo také na společné fotografování
u Dolního rybníka. K odpolednímu
posezení na výle š do večerních

hodin hrála oblíbená Bobrůvanka.
Dě se jistě vydováděly na skákacím
hradu, malí i velcí si nechali udělat
nějaké to „tetování“. Hojnou účast lze
přisoudit i nádhernému slunečnému
počasí. Všem zúčastněným i pořadatelům patří obrovský dík.
Iveta Ostrýžová

Den dětí na Dolní Rožínce

V Dolní Rožínce připravili členové SDH Den dě na sobotu 4. června. Akce se díky teplému počasí
vydařila a o zábavu nebyla nouze.
Mezi atrakce patřil skákací hrad zapůjčený od MIKROREGIONU BYSTŘICKO. Děti soutěžily v různých
disciplínách, stříkání vysokotlakou
hadicí na terč, házení na plechovky,
skládání puzzle, poznávání rostlin,
střílení ze vzduchovky..
Za soutěže dostaly dě párek
v rohlíku, balíček se sladkostmi
a drobnou hračku. Tyto balíčky se
nám podařilo vytvořit díky sponzorům: OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA,
SDH DOLNÍ ROŽÍNKA, SVĚT SKŘÍTKŮ A VÍL, VRAK – KAR U LOMU,

MIRIS TIR, VÝŠKOVÉ PRÁCE DUCHEK S. R. O.
Potlesk dě i dospělých byl zaslouženou odměnou pro novoměstské dobrovolné hasiče za vyproštění
dvou zraněných osob z havarovaného vozidla. V komentované ukázce
se diváci dozvěděli, jak to probíhá na
místě dopravní nehody a co všechno
musí složky IZS zajis t. Dětem byly
představeny v akci i hydraulické vyprošťovací nástroje, které pomohly
při odklopení střechy vozu a vyproštění.
Všem sponzorům ještě jednou
velké DÍKY, jen díky nim se podařilo vykouzlit více jak 100 dětských
úsměvů.
Jana Kuchařová

BYSTŘICKO
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Návštěva regionu Vranov nad Topľou
Minulé roky moc nepřály společenskému životu a setkávání vůbec,
a snad o to větší radost jsme měli,
když jsme obdrželi pozvání na přátelské posezení od našich slovenských
kolegů (starostů) z regiónu Vranov
nad Topľou. Navázali jsme tak opětovně na naše pravidelná setkání,
která probíhají již od roku 2005.
Poslední návštěva se uskutečnila
v roce 2019 u nás v regionu a nyní se
tedy zástupci z našich obcí vydali ve
dnech 9. 6. - 11. 6. 2022 na východ
Slovenska. Příjezd naší delegace proběhl v pozdních odpoledních hodinách do penzionu RetroDym Vranov
nad Topľou, kde bylo zajištěno také
naše ubytování. Následně nás přivítal
předseda ZMO VR (Združenia miest
a obcí Vranovského regiónu) pan
Daniel Lorinc, který pracovně-společenský večer zahájil slavnostním přípitkem a večeří.
Druhý den jsme se vydali na cestu do Košického kraje, konkrétně na
hraniční přechod Vyšné Nemecké,
kde nás pan starosta sousední obce
Nižné Nemecké, pan Milan Husár,
seznámil s různými úskalími, kterým
obec musela čelit v souvislos s válkou na Ukrajině a přílivem značného
počtu uprchlíků.
Následoval přejezd k Beňa nskému
lomu, který v minulos sloužil k těžbě
vápence. Po ukončení těžby začátkem 90. let 20. stole se na povrch
dostala spodní voda, která vytvořila
v místě krásnou scenérii, často přirovnávanou k Plitvickým jezerům
v Chorvatsku.
Po společném obědě ve Stakčíně
jsme přejeli do Prešovského kraje do
Národního parku Poloniny, který leží
na hranicích s Polskem a Ukrajinou.
Konkrétně jsme navš vili naučný
chodník ,,Pod tmavou oblohou“, který
informuje o problema ce světelného
znečištění a nutnos chránit noční životní prostředí. Národní park Poloniny
je tedy z pohledu světelného znečištění nejtmavší oblas na Slovensku.
V nedaleké obci Nová Sedlica jsme
mohli obdivovat turis ckou atrakci
v podobě zrekonstruovaného lidového domu, který byl inspirací při

tvorbě legendární večerníčkové slovenské znělky. Při zpáteční cestě jsme
také zavítali do obce Uličské Krivé,
ve které stojí dřevěný řeckokatolický
chrám svatého Michaela archanděla z roku 1718. Dalším objektem na
cestě byla vodní nádrž Starina, která
zabezpečuje pitnou vodu pro celý region východního Slovenska.
Večerní program byl ve znamení
oslav Dnů města Vranova n. T., kde
jsme mj. byli primátorem města, panem Ing. Jánem Raganem, pozváni na
přátelské družební setkání v kulturním domě. Poslední den návštěvy nás
starosta Mgr. Matej Sabol seznámil
s chodem a památkami obce Sedliská, která získala 3. místo v soutěži
Dědina roku 2021. Součás návštěvy byla prohlídka stavení ,,Valalska
chiža“, kterou nás provedla bývalá
starostka obce a zároveň maminka
současného starosty. Následně jsme
se přesunuli na farmu Agromix (majitelka Renáta Vagaská), kde aktuálně
probíhal samosběr jahod. Bylo zde
pro nás také přichystáno milé překvapení ve formě hudebního představení vybraných českých písní.
Posledním bodem naší návštěvy
byla nedaleká zřícenina go ckého
hradu Čičva, kterou nás provedl přímo její kastelán p. Ľubomír Hutka.
Celá návštěva byla zakončena
slavnostním obědem a následným
závěrečným proslovem pana Libora
Pokorného, předsedy MB a předsedy
ZMOVR, Daniela Lorince.
Hlavním
účelem
návštěvy
bylo jako vždy navázat spolupráci
a navzájem se seznámit s úspěchy,
kterých jsme dosáhli za poslední
roky. Myslíme si, že tento účel byl
zajisté splněn a pevně doufáme, že
naše spolupráce bude přetrvávat
i nadále, v rámci dalšího volebního
období.
Jménem Mikroregionu Bystřicko
bych chtěla poděkovat slovenským
přátelům za pozvání a bohatý doprovodný program a zároveň našim
zástupcům za hojnou účast. Speciální
díky pak patří obci Blažkov a městu
Bystřici n. P., které pro tuto akci zajisly dopravní vozidla.
Mikroregion Bystřicko

PUTOVNÍ
LETNÍ KINO 2022
15.7.
VÍR
15.7. - 16.7.
DOLNÍ
ROZSÍČKA
15.7. – 16.7.
STRACHUJOV

15.7. - 17.7.
ROZSOCHY

15.7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

15.7. Dračí princezna
16.7. Ženy a život
Promítání v cca 21:30 hodin u KD, v případě deště uvnitř KD.

15.7. Tajemství staré bambitky 2
16.7. Promlčeno
Začátek promítání v cca 20:30 hodin u KD ve Strachujově.

15.7. Po čem muži touží 2
16.7. Zátopek
17.7. Tajemství staré bambitky 2
Promítání po setmění v cca 21:15 hodin na hřiš TJ Rozsochy.

15.7. - 16.7.
DOMANÍN

15.7. - 16.7.
RADKOV

15.7. Chlupáčci
16.7. Zbožňovaný
Promítání na hřiš u kapličky, v pátek od 20:00 hodin ﬁlm pro dě ,
v sobotu od 20:30 hodin.

15.7. Deníček moderního fotra
16.7. Mimořádná událost
Začátek po setmění cca ve 21h u kapličky, při nepříznivém
počasí v KD.

16.7. Po čem muži touží 2

16.7.
ZVOLE

Začátek po setmění (cca 21:00-21:30 hodin) u víceúčelového
hřiště ve Zvoli.

22.7.
RADKOV

Začátek po setmění cca ve 21:00 hodin u kapličky, při
nepříznivém počasí v KD.

22.7.
SEJŘEK

Začátek ve 20:30 hodin po setmění, Sejřek - hřiště U Kočky.

22.7. - 23.7.
DALEČÍN

22.7. - 23.7.
DOLNÍ ČEPÍ

22.7. - 23.7.
ROVEČNÉ

22.7. Po čem muži touží 2

22.7. Po čem muži touží 2
22.7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
23.7. Přání Ježíškovi
Výle ště Dalečín, promítání po setmění v cca 21 hodin.

22.7. Tajemství staré bambitky 2
23.7. Vyšehrad: Fylm
Promítání se uskuteční u kulturního domu, začátek promítání
po setmění (cca 21.00 hodin).

22.7. Tajemství staré bambitky 2
23.7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Začátek v cca 21:00 hodin na fotbalovém hřiš .

22.7. Zátopek
23.7. Ženy a život

22.7. - 23. 7.
VELKÉ
JANOVICE

U Obecního úřadu po setmění.

23.7.
BOR

Začátek 20:30 hodin po setmění, Bor - hřiště.

29.7.
VÍR

Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

29.7. - 31.7
ŠTĚPÁNOV
N. S.
29.7. - 31.7.
ROŽNÁ

23.7. Betlémské světlo
29.7. Deníček moderního fotra
29.7. Tajemství staré bambitky 2
30.7. Betlémské světlo
31.7. Mimořádná událost
Promítání na dvoře ZŠ a MŠ ve Štěpánově n. S. od 21:30 hodin.

29.7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
30.7. Myši patří do nebe
31.7. Mimořádná událost
Promítání po setmění před KD.

Více info na: www.regionbystricko.cz

Změna programu vyhrazena.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

MAS Zubří země, o.p.s. uzavřela
dne 7. 4. 2022 v pořadí již sedmou
výzvu MAS pro Program rozvoje
venkova (dále jen PRV) s celkovou
alokací 10.439.192 Kč. V této výzvě
mohli žadatelé z území MAS Zubří
země – tj. mikroregionů Bystřicko,
Novoměstsko a částečně Mikroregionu Pernštejn, předkládat projektové záměry v rámci opatření
zmíněných v přehledové tabulce.
Celkový počet přijatých žádos
o dotaci této výzvy činil 59, celkový objem požadované dotace pak
dosáhl 13.667.121 Kč. V průběhu
administra vní kontroly projektů
odstoupili ve Fichi 24 dva žadatelé od realizace podaných žádos

BYSTŘICKO

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s.
PODPOŘENÉ PROJEKTY V RÁMCI 7. VÝZVY PRV
Opatření / Fiche

Alokace na
opatření (Kč)

Počet
přijatých
žádostí

Počet
podpořených
žádostí

Schválená dotace
od MAS (Kč)

12. Modernizace
nezemědělského podnikání

2 845 074

22

21

2 855 060

14. Podpora neprodukčních
funkcí lesů

1 000 000

1

1

600 000

24. Investice do veřejných
prostranství

6 594 118

36

28

7 109 066

Celkem

10 439 192

59

50

10 564 126
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a jedna z žádos o dotaci ve Fichi
12 byla vyřazena v rámci administra vní kontroly a kontroly přijatelnos pro nesplnění podmínek
a byla jí ukončena administrace. Vzhledem k přesunu alokace
v rámci výzvy a ﬁnančních zůstatků
z vypsaných Fichi předchozích výzev MAS pro PRV v programovém
období 2014–2021 bylo možné
podpořit větší množství projektů, a to i nad rámec alokovaných
prostředků daných opatření/ﬁchí.
Díky těmto krokům mohlo být vybráno k podpoře celkem 50 žádos, u nichž byla schválena dotace
v souhrnné výši 10.564.126 Kč.
-aš-

Podrobnos k 7. výzvě PRV jsou k dispozici na webových stránkách MAS v sekci „Uzavřené výzvy“: h p://zubrizeme.cz/archiv-vyzev-prv/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKY
Dne 15. července si připomeneme
3 roky, co nás opus la babička,
prababička, maminka a manželka
paní Marie MICHALCOVÁ
z Bystřice n. P.
Vzpomíná manžel,
dě , vnoučata a pravnoučata.

Narození 2022
Olivie Straková
Teodor Smejkal
Anna Novotná
Mariana Samková
Marie Málková
Michal Střešňák
Filip Cigáň

3.2.
5.2.
10.2.
10.2.
16.2.
20.2.
27.2.

Jubilan
ČERVENEC
Božena Štěpánková

Dne 18. července uplynou 4 roky,
kdy nás nečekaně opus l
milovaný manžel, ta nek a dědeček
pan Fran šek KUBÍK
S láskou vzpomíná
manželka a dě s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.

Vzpomínka
Před několika měsíci nám odešel do
skautského nebe bratr Jan Pavlásek-Song. Když mi bylo v roce 1968
10 let, vstoupil jsem s několika kamarády do Skautu. Nevěděli jsme
skoro nic. Trochu jsme to zvládali
s kudlou, pilou nebo sekerou. Ale
co je lodní uzel nebo dračí smyčka,
to pro nás byla španělská vesnice.
Ale hlavní, co nás Song naučil, byla
láska k vlas , hrdost k národu a hlavně pomáhat druhým, chránit přírodu, a dodržovat skautský zákon pomáhat a sloužit. Když nás komáři
v roce 1970 zakázali, schovali jsme se
pod turis ckým oddílem. A dál jsme
pokračovali v naší skautské činnos. Ale opět se ukázali vzorní a sluš-

ní občané - udavači s m, že Song
vede dě stále ve skautském duchu.
A tak mu věrchuška pohrozila, že pokud neskončí s naším oddílem, může
přijít o ordinaci. Nám bylo 15 až 17
let a už jsme rozum brali, tak jsme
to vzdali. Na 20 let jsme se rozešli a
vida, v prosinci 1989 jsme se znovu
sešli. A Song nemohl chybět. Začínali jsme skoro od nuly. Bylo nás sotva
šedesát, dnes je nás 160 a za 30 let
prošly naším střediskem na stovky
skautů. Velkou zásluhu na tom, že
se bystřický skau ng stále rozvíjí,
kromě našich mladých vedoucích,
měl i Song. Děkuji, můj druhý táto.
Václav Koenig Jim

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234.
 VYKOUPÍME Váš vůz za nejlepší cenu. Volejte 705 124 123.
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
 Nabízím PODNÁJEM V RD, 2+1, vybavený, klidná čtvrť, ZŠ, KD,
Sportovní centrum, obchod. Dostupnost 5-10 min., tel.: 776 701 922

96 let

Libuše Křenková
Věra Javůrková
Miloslav Šibor
Božena Doležalová
Mgr. Eva Pololáníková
Karel Brabec
Milan Bohuňovský
Bohuslav Hirsch
Anna Mádrová
Jozef Makáň
Marie Tulisová
Libuše Víchová

93 let
88 let
87 let
85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2022
Dopoledne od 9:00 - 12:00
ČERVENEC
02.07.
MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
03.07.
MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., 724 388 249
05.07.
MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
06.07.
MUDr. Jelenka Klímová, Benešovo nám. 123, Křižanov,
565 555 424, 739 060 770
09.07.
MDDr. Leupoldová Ludmila, Dům zdraví, Velké Mez., 720 152 158
10.07.
MDDr. Radek Moravec, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 771 172 334
16.07.
MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
17.07.
MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S.,
566 643 012
23.07.
MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo náměs 8, Velká Bíteš,
566 531 645
24.07.
MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
30.07.
MDDr. Radka Prouzová, Rados n nad Oslavou 71, 799 505 925
31.07.
MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
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
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výhodné

LETNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
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.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz

STAREDO s.r.o.
Stavební ﬁrma působící v okolí Nového Města na Moravě
Přijme pracovníky do dělnických profesí /zedník, tesař, obkladač,
pomocný dělník /. Mladé lidi zaučíme.
Přijme pracovníka do technické profese /stavební mistr,
asistent stavbyvedoucího/.
Nástup možný dohodou. Nabízíme dobré platové podmínky,
zaměstnanecké beneﬁty, možnost odborného růstu.
Nástup dohodou.
Zájemci zašlete, prosím, kontakt a případně životopis e-mailem.
kutra@staredo.cz

telefon: 724 143 323

hledají do stálého pracovního poměru

řidiče nákladního automobilu
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou, nikoliv podmínkou
- časovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost
- profesní životopis s uvedením zaměstnání v posledních 10 letech
Nabízíme:
- nadstandardní finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P., bez víkendů a
přesčasů
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 .
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přijme brigádníka na výpomoc do hospody „Na Sí “
na fotbalovém stadionu SK Bystřice n. P.
Požadujeme:
Pracovitost, spolehlivost, komunika vnost a ochotu v odpoledních
a večerních hodinách, občas i o víkendu, vhodné pro studenty.
Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení, práce v příjemném, čistém a nekuřáckém
prostředí, zaměstnanecké beneﬁty.
Pracovní náplň:
Obsluha baru, hospody a přilehlé zahrádky. Komunikace se zákazníky.
Nástup: ihned
Kontakt: Mgr. Jan Illek, tel. 606 563 587, illek@arealsportu.cz.

ZTRATIL SE KOCOUR, prosím volejte
na tel.: 602 891 316. Odměna jistá.

BYSTŘICKO
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Pojď pracovat
k nám!
Nabízíme letní brigády!
Volné pozice:
J

Pracovníci do výroby
pro 2směnný a 3směnný provoz

J

J

J

Pracovník údržby – mechanik
Seřizovač CNC strojů
Pracovník laboratoře

Informace o dalších volných výrobních
i administrativních pozicích naleznete na
www.werawerk.cz/prace-bystrice/

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

566 590 825

www.werawerk.cz
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