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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ÚNOR 2022
DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

04. 02. - Výstava: Zdravé Bystřicko Půdní galerie městského muzea

09. 02. 17:00 Tančím mezi vločkami KD Bystřice n. P.

10. 02. 18:30 Kinokavárna - Atlas ptáků KD Bystřice n. P.

20. 02. 15:00 Kinokavárna - Moje krásná příšerka KD Bystřice n. P.

22. 02. 19:00 Duo Řehák & Vocetková / koncert KPH KD Bystřice n. P.

25. 02. 19:00 75. Ochutnávka vín KD Bystřice n. P.

26. 02. 14:00 Masopust město Bystřice n. P.

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko

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

před vánočními svátky jsme 
Vám zasílali informaci a preven  v-
ní článek o případech podvodného 
jednání, kterým podvodníci útočí 
na seniory  m, že jim telefonují 
na pevné linky a pod smyšlenými 
legendami se vydávají za jejich 
vnuky, syny, lékaře či jiné příbuzné 
s cílem získat od seniorů fi nanční 
prostředky.

Protože smyšlených historek 
je celá řada a případy podvodů se 
bohužel stále objevují, přistoupila 
Policie České republiky k dalšímu 
preven  vnímu opatření - ak  vní 
osvětě prostřednictvím telefonní-
ho kontaktu realizovaného robo-
tem. Telefonní vzkaz s varováním 
Policie ČR poskytuje linka 1188. 

Vybraným seniorům se staro-
českými jmény a pevnými linkami 
proto doma v náhodně vybraných 
časech vyzvání telefon se sdělením:

„Dobrý den, varování Policie Čes-
ké republiky. Věnujte, prosím, po-
zornost tomuto oznámení.

Pokud se Vás bude někdo snažit 
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo 
že Vašeho příbuzného zastupuje 
jako doktor či notář a bude od Vás 
ch  t poslat peníze na účet nebo si 
je bude ch  t u Vás sám vyzvednout, 

vždy si tuto informaci ověřte a v 
případě podezření kontaktujte, pro-
sím, Policii České republiky, a to na 
telefonním čísle 158.

Děkujeme. Policie České repub-
liky.“

Aktuálně si někteří senioři na lince 
 sňového volání 158 ověřují reál-

nost tohoto automa  ckého volání. 
Naši policisté jim vždy situaci pečlivě 
vysvětlí s  m, že jde skutečně o pre-
ven  vní volání, které je má upozor-
nit na možná rizika, která používají 
podvodníci. 

Proto se na Vás zdvořile obracíme 
s prosbou o spolupráci. Pokud se ve 
vaší obci na Vás obrá   senior o radu, 
poskytněte mu, prosím, informaci, 
že se opravdu jedná o hovor, který 
připravila Policie České republiky ve 
spolupráci s provozovatel linky 1188. 

Sdělte jim současně, že hovor má 
preven  vní charakter a jeho účelem 
je seniory varovat a ochránit před 
případnými podvodníky.

kpt. Mgr. Mar  n Hron 
koordinátor prevence kriminality

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRAJE VYSOČINA

Kancelář ředitele KŘ
Oddělení  sku a prevence

Vážený pane starosto, přejeme Vám hezký den,

INFOROČENKA NA WEBU

Když jsme před několika lety pře-
mýšleli, o které exponáty dopl-
nit naši Pyramidu obnovitelných 
zdrojů na Edenu, napadlo nás 
oslovit společnost ČEZ, která má 
energie pod patronací. Nechali 
jsme se inspirovat vědeckým a zá-
roveň hracím koutkem při VUT v 
Brně. Elektrikárium nabízí vědecké 
exponáty, na kterých se nejenom 
dě   učí fyzikálním zákonům hravou 
formou. Eduka  vní rámec doplňuje 
tvorba, kdy se na výrobě exponá-
tů podílejí studen   pod vedením 
svých vyučujících.

Oslovili jsme tedy dvě zmíněné in-
s  tuce, ČEZ a.s. a Vysoké učení tech-
nické v Brně. ČEZ poskytl podporu 
ve výši 120.000 Kč prostřednictvím 
své nadace. VUT poskytlo vyučující, 
studenty a know-how. Vznikly dva 
exponáty, které oboha   expozici v 
Pyramidě na Edenu. Díky své mo-
bilitě mohou být také použity při 

Spolupráce s ČEZ a VUT Brno

různých vzdělávacích akcích, či ve 
školách.

Prvním exponátem je „Galvanic-
ký článek“, který nám ukazuje cho-
vání elektrod (z různého materiálu) 
v elektolytu (naše tělo). 

Druhým exponátem je „Zábav-
ný siloměr“ v podobě řídítek. Ty se 
pohybem k sobě deformují a zabu-
dovaný tenzometr měří deformaci. 
Dají se nastavit různé úrovně, kdy 
testující osoba má udržet defor-
maci řídítek na defi nované úrovni. 
K dispozici jsou dvoje řídítka, tak 
může jít o souboj dvou osob.

Jsem moc rád za spolupráci se 
jmenovanými společnostmi i za 
covidem z  žených podmínek, kdy 
jsme výrobu exponátů museli od-
kládat. Zvláštní dík patří zhotovi-
telskému týmu při VUT v Brně pod 
vedením doc. Ing. Jiřího Házeho, PhD.

Mar  n Horák, 
místostarosta

Pomáhat a chránit

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 vy  sknout. Zde naleznete aktuální informace 
vždy k určitému datu.

-red- Novoměstská nemocnice děkuje zaměstnancům bystřického 
městského úřadu, informačního centra, knihovny a domu dě   
a mládeže za příjemné a užitečné dárky pro naše zdravotníky.  
A také za povzbuzující a milý adventní pozdrav. Přejeme všem 
bystřickým obyvatelům, aby byl ten letošní rok veselejší, šťast-
nější a hlavně zdravější. 

Helena Zelená Křížová, 
 sková mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě

DĚKUJEME!
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Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., 566 590 311

e-mail: p osta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36

VYHLAŠUJE
(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, v platném znění)
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou 

úředníka/úřednice
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

zařazeného do odboru správního a školství
na oddělení správní – sekretariát starosty

Druh práce a místo výkonu práce:
- úředník/úřednice Odboru správního a školství MěÚ Bystřice 

nad Pernštejnem s úvazkem 1,0
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
- náplní pracovního místa je zejména - vedení podatelny a 

ústřední spisovny MěÚ, koordinace spisové služby jednotlivých odbo-
rů, popř. jiných orgánů MěÚ v souladu se Spisovým řádem, přebírání, 
zaevidování a rozdělování přijaté pošty na jednotlivé odbory MěÚ, 
zajištění elektronické podatelny, rozesílání vedoucím odborů elektro-
nické pošty zaslané na centrální adresu MěÚ, provádění legalizací a 
vidimací, zajištění vyvěšování lis  n a materiálů MěÚ na úřední desce a 
internetových stránkách města, vedení evidence ztrát a nálezů, vyho-
tovování tzv. zpráv o pověs   (v souvislos   se žádostmi orgánů činných 
v trestním řízení), zabezpečení zasedání rady města a zastupitelstva 
města (po stránce organizační a technicko-administra  vní), zajištění 
chodu kanceláří starosty a místostarosty atp.

Požadavky:
- SŠ vzdělání
- znalost informačního systému GINIS výhodou
- znalost zákonů: 
  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
  zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s  

  lis  nou…(zákon o ověřování)
- rámcová znalost ostatních základních zákonů v oblas   státní  

  správy a samosprávy
- praxe na pozici s podobným zaměřením výhodou
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce)
- samostatnost, komunika  vnost
- pozi  vní a ak  vní přístup k práci a řešení problémů
- časová fl exibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost

Předpokládaný termín nástupu:
- 01.06.2022

Bližší informace:
h  ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
-  doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle 

předchozích bodů poštou na adresu Městský úřad Bystři-
ce nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pern-
štejnem nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS 
- b3mbs36) nebo osobně na podatelně Městského úřadu 
v Bystřici nad Pernštejnem; obálku označte – „k rukám ta-
jemníka“ a heslem „Výběrové řízení odbor správní a školství 
– NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 28.02.2022

Kontaktní pracovník:
Mgr. Mar  n Rod, vedoucí Odboru správního a školství, 
telefon: 566 590 344, e-mail: mar  n.rod@bystricenp.cz

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové 
řízení bez výběru uchazeče.

hledá spolehlivého pracovníka na pozici

PRACOVNÍK ÚDRŽBY ODBORU
 BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náplň práce:
- údržbářské práce v nájemních bytech a nebytových prostorách

Požadujeme:
- odbornost nebo způsobilost pro údržbářské profese (insta-

latér, obkladač, zedník, elektrikář)
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost, manuální zručnost, samostatnost, 

spolehlivost a pečlivost
- dobrý zdravotní stav
- praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
- pracovní smlouvu na HPP na dobu neurčitou
- zajímavé zaměstnanecké benefi ty

Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení,  tul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní spojení, e-mailové spojení

Doklady nutné k přihlášce o zaměstnání:
- strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o 

dosavadních zaměstnáních, pozicích v zaměstnání, o odbor-
ných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontaktní pracovník:
- Ing. Věra Vančová, vedoucí odboru bytového hospodářství, 

telefon: 566 590 372, e-mail: vera.vancova@bystricenp.cz
Předpokládaný termín nástupu:

- 01.04.2022

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady 

dle předchozích bodů poštou na adresu Městský úřad 
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS 
- b3mbs36) nebo osobně na podatelně Městského úřadu v 
Bystřici nad Pernštejnem; obálku označte – „k rukám tajem-
níka“ a heslem „Údržba – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 28. 2. 2022

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., 566 590 311

e-mail: p osta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36



                                                             BYSTŘICKO ■ ÚNOR 20224 ZPRÁVY Z MĚSTA

RADA MĚSTA 11. LEDNA 2022
Schůze rady 11. ledna 2022
Rada města schválila:
1. s účinnos   od 01.01.2022 navrže-

né platové výměry ředitelům škol 
a školských zařízení zřizovaných 
městem Bystřice n. P.,

2. dodavatele akce Pro  povodňo-
vá opatření města Bystřice nad 
Pernštejnem, kterým je fi rma 
EMPEMONT s.r.o., Železničního 
vojska 1472, 757 01 Valašské Mezi-
říčí, IČO 27772179 za smluvní cenu 
5.492.232,35 Kč včetně DPH,

3. fi nancování akce Chodník Zahrad-
ní částkou 1.390.000,00 Kč, akce 
Hřiště s umělým povrchem v Lu-
žánkách částkou 109.400,00 Kč, 
akce Skautská základna částkou 
967.000,00 Kč a akce Rekonstruk-
ce Tyršova částkou 182.719,72 Kč,

4. poskytnu   neinves  čních dotací na 
sociální služby z rozpočtu města,

5. dotační Program města Bystřice 
n. P. na podporu čištění odpad-
ních vod v místních částech Koz-
lov, Lesoňovice a Pivonice pro rok 
2022,

6. nákup nového světelného pultu 
včetně příslušenství od fi rmy PRO 
MUSIC s.r.o., využi   ver  kální 
spolupráce s fi rmou TS města 
a.s. na akce z rozpočtu města roz-
počtované nad 1.000.000 Kč:  

 a) rekonstrukce 8 bytů DPS 
 (3.000. 000 Kč),
 b) parkoviště VOŠ a SOŠ 

(2.000.000 Kč),
 c) přechod u DPS (1.000.000 Kč),
 d) chodník v Domaníně - 1. etapa 

(1.750.000 Kč),
 e) rekonstrukce hasičky Divišov - 

1. etapa (1.731.000 Kč),
7. přidělení bytu o velikos   2+1 F. K. 

za smluvní nájemné ve výši 50,- 
Kč/m2 na dobu určitou s možnos   
prodloužení nájemní smlouvy,.

8. pronájem bytu č. 50  v DPS panu 
B. S.

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

-red-

Obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou zažívají trošku náročnější 
časy, a to z důvodu každoroční akce 
rekonstrukce 8 bytů. Tato rekon-
strukce spočívá v kompletním vybou-
rání koupelny a její nové výstavbě, 
kompletní rekonstrukci elektrických 
rozvodů, rozvodů vody, kanalizaci a 
topení včetně stoupacího potrubí, 
nové omítce, výmalbě a vybave-

Dům s pečovatelskou službou
ní kuchyňky a skříní. Rekonstrukce 
probíhá od roku 2015, kdy se začalo 
s hlavními rozvody na chodbě a po 
té každý rok proběhla rekonstrukce 
8 bytů. Z celkových 92 bytů je zrekon-
struováno 52 bytů. Pokud se udrží 
stávající tempo rekonstrukcí, tak 
v roce 2027 bude rekonstrukce bytů 
na DPS kompletně provedena.

-ds-

V minulém roce město pokračovalo v opravách 3 panelových 
domů na sídliš   II u Penny, které jsme sice v létech 2003 až 2006 
zateplili, ale protože se jednalo o první zateplované panelové domy 
v Bystřici, bylo nutné se k nim z důvodu tehdy použitých technolo-
gií a materiálů po necelých 20 letech vrá  t. Vycházelo se ze zkuše-
nos  , které město získalo při realizované opravě vedlejšího domu 
čp. 977-978.

-red-

Oprava fasády bytového domu 
čp. 981-982

CHODNÍK LESOŇOVICE
Místní část Lesoňovice leží na sil-
nici I/19, a to znamená vyšší rizika 
pro pěší pohybující se po krajni-
ci silnice. Realizace chodníku by 
vzhledem k délce obce asi nebyla 
možná bez získání významné do-
tace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, což se nakonec 
podařilo, byť ne na celý chodník 
přes celou obec. Ten úplně dolní 
a naopak úplně horní úsek se z 
různých důvodů do dotace zařadit 

nepodařilo, a proto byly investo-
vány plně ze zdrojů města. 

Chodník se stavěl v koordina-
ci s kabelizací vedení fi rmy E.ON, 
z čehož vyplynula potřeba moder-
nizovat v čás   obce naše veřejné 
osvětlení (zmizela řada sloupů, 
na nichž jsme měli sví  dla) a sou-
časně jsme využili souběhu tras 
s E.ONem pro přípravu chrániček 
na budoucí op  ckou síť. 

                    -red-

Mnozí spoluobčané si určitě všimli, při svých zimních procházkách, nového 
stavebního ruchu na Rovinkách. Na poli za domy čp. 957-958 a 965-966 za-
čala fi rma SPH stavby další stavební přípravu na zasíťování pozemků a poté 
výstavbu 8 řadovek a 25 sólo domků. V současné době probíhají přípravné 
práce a jakmile to počasí dovolí, rozjedou se zemní práce naplno.

Pod již vystavěnými řadovkami má fi rma Stavofl os připraveny pozem-
ky pro výstavbu 9 řadovek a 6 sólo domků.                    -red-

Nová výstavba na Rovinkách
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Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje XIII. ročník akce s názvem: 
 

ČČIISSTTÁÁ  VVYYSSOOČČIINNAA  
úúkklliidd  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroossttrraannssttvvíí  aa  ppřříírrooddyy  nnaa  VVyyssooččiinněě  vvee  ddnneecchh  1111..  ––  2244..  dduubbnnaa  22002222  

 
• Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: do 28. 2. 2022 
• Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete včas informováni. 
• Pouze u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje svoz odpadků Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. 
• V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem. 
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu. 
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem. 
 
Vzhledem k situaci ohledně koronavirové pandemie je nutné sledovat aktuální nařízení státních a krajských odpovědných orgánů a řídit se podle 
nich. Doporučujeme se zbytečně neshlukovat a chodit v menších skupinkách. 
 
Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců! 
 
Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. 
Více informací: Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@kr-vysocina.cz, 564 602 562, 724 650 149 a Petr Holý, odbor 
regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysocina.cz, 564 602 538. 

Pokyny pro sběrače:
• dodržovat základní pravidla silničního provozu a BOZP při účas   na úklidu,
• správně třídit odpad,

Informace o třídění odpadu:
Je velice ob  žné specifi kovat veškeré druhy odpadů, které by se mohly vy-

skytnout. Při realizaci čištění přilehlých ploch silniční sítě lze nalézt prak  cky 
cokoliv. 

Odpad třídíme:
• Pytle na plast (průhledné):
 o  ANO – Výrobky z plastů – prázdné PET lahve, neznečištěný   

 polystyren, igelit, kelímky, plastové obaly, duté plasty...
 o  NE – Novodurové trubky, lino, obaly znečištěné od chemikálií či 

zbytků potravin.
• Pytle na ostatní odpad (černé): ostatní směsný odpad A ZNEČIŠTĚNÉ 

PLASTY.
• Nebezpečný materiál – umís  t mimo pytle. Především je nutno sepa-

rovat nebezpečné složky např. zářivky a výbojky, akumulátory, materiá-
ly znečištěné ropnými produkty, opotřebené pneuma  ky, apod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Sebraný odpad je nutno nechávat v zavázaných pytlích na bezpeč-
ném místě, nesmí zasahovat do vozovky nebo jinak ohrožovat silniční 
provoz!

Svoz bude proveden pouze od silnic I., II. a III. třídy mimo obce, 
zajišťuje ho Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Dodržujte sběr na zaznačeném úseku silnice a v oznámeném ter-
mínu – v případě změny informujte organizátory! – pomůžete  m 
k efek  vní organizaci svozu.

Vzhledem k situaci ohledně koronavirové pandemie je nutné sle-
dovat aktuální nařízení státních a krajských odpovědných orgánů a 
řídit se podle nich. Doporučujeme se zbytečně neshlukovat a chodit 
v menších skupinkách.

• Sklo, skleněné střepy, elektrospotřebiče a ostré předměty do pytlů ne-
dávejte, nechte je spolu s nebezpečným materiálem mimo pytle.

• Obsahy lahví nevylévat! – možnost kontaminace nebezpečnými 
látkami!!

• V případě nálezu uhynulé zvěře – zákaz manipulace a informovat o ná-
lezu zástupce místně příslušné obce nebo zástupce mysliveckého sdru-
žení.

• Pokud objevíte černou skládku, oznamte tuto skutečnost obci. Další 
možnos   je využi   mobilní aplikace www.zmapujto.cz, na území sta-
tutárního města Jihlavy lze využít aplikaci na stránkách:

 www.odpadyjihlavy.cz.
• Při nálezu jednorázové ochranné pomůcky (respirátor, rouška či ruka-

vice) je nutné ji odkládat do směsného komunálního odpadu. Před  m 
ji umístěte do sáčku (případně i dvou), ten zavažte, a poté vložte do 
černého pytle.

• Více informací, jak nakládat s komunálním odpadem v době koronavirové 
pandemie, naleznete v informačním letáku Ministerstva životního pro-
středí dostupném na: 

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20200923-co-s-
-pouzitymi-rouskami/$FILE/Covid_letak_MZP.pdf.

Nově mohou návštěvníci Měst-
ského úřadu v Bystřici n. P. vi-
dět v prosklené čás   u výtahu 
obrazy, které vytvořili uživatelé 
denního stacionáře Rosa. Ti byli 
velmi potěšeni, když bystřický 
vánoční strom zvítězil v soutěži 
o nejkrásnější strom regionu. Ve 
spolupráci s městem Bystřice n. 
P. a projektem MAP III se během 
prosince a ledna věnovali výtvar-
ným ak  vitám, zaměřeným na 
zachycení vánoční atmosféry a 
snažili se krásný vánoční strom 
nakreslit tak, jak ho vidí oni. Petra 
Königová k tomu dodává: „Práce 
všechny ve stacionáři moc bavila, 
před samotnou malbou byli uživa-
telé několikrát na procházce bys-

třickým náměs  m, aby načerpali 
inspiraci. Tvoření poté šlo od ruky 
všem zúčastněným za doprovodu 
vánočních koled a dobré nálady“.

Obrázky se opravdu moc 
povedly, výstavu zahajujeme 
1. února 2022 a je volně přístup-
ná. Pokud ji hodláte navš  vit, 
jediné, co proto musíte udělat, 
je výšlap z přízemí do pátého pa-
tra úřadu po schodech „pěkně po 
svých“ a ne výtahem. „Jsme moc 
rádi, že jsme se mohli do malování 
vánočního stromu zapojit, náměs-
  v Bystřici se nám moc líbí a rádi 

ho při procházkách navštěvuje-
me,“ dodávají uživatelé denního 
stacionáře Rosa.

                                                 J. Zelená

Nová výstava obrazů v prostorách úřadu

MAP III - Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019551



                                                             BYSTŘICKO ■ ÚNOR 20226 ZAJÍMAVOSTI

Novoměstští 
lékaři i přes 
koronaviro-
vou pandemii 
operovali vlo-
ni  síce paci-
entů. V roce 
2020 se usku-

tečnilo 7959 operací. Vloni to bylo o 
716 více. 

Ve srovnání s minulými lety, kdy 
se sta  s  cké číslo vyšplhalo přes 
deset  síc, se přesto jedná o určitý 
pokles. Na vině je především vysoká 

V loňském roce se uskutečnilo 
8 675 operací

obsazenost jednotek intenzivní péče 
pacienty s onemocněním Covid-19 v 
měsících, kdy došlo k dalším vlnám 
epidemie. Proto nebylo možné při-
stoupit k plánovaným operacím.

Nejvíce operačních zákroků pro-
vedli lékaři na chirurgii, za rok jich 
bylo 4 608. Mezi toto číslo jsou za-
počítány i operace neplánované, 
poúrazové. Na ortopedii se vloni 
uskutečnilo 1078 operací, na urologii 
1804 a na novoměstském gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení 1185 
operačních zákroků.

Domů za sestřičkou si veze první mi-
minko narozené letos v novoměstské 
porodnici dárky a ky  čku. Viktorie 
Federselová přišla na svět 1. ledna 
v 19.45 hodin. „Termín porodu jsem 
měla 29. prosince. Ale i první dcera 
se narodila po termínu, tak jsem tak 
trochu čekala, že by to mohlo vyjít,“ 
usmála se maminka novorozené hol-
čičky Kateřina Kůřilová. 

Prvnímu letošnímu miminku a 
jeho mamince přišla předat dárky 
ředitelka Nemocnice NMnM Věra 
Palečková. „Hodně štěs  , zdraví a ži-
votní pohody,“ popřála jim. 

A přidal se i primář gynekologic-
ko-porodnického oddělení Tomáš 
Müller. „Ať se Vám daří, ať jste zdraví 
a ať Vám malá dělá jenom radost,“ 
řekl mamince. Malá Viktorka byla 
letos prvním narozeným miminkem v 
novoměstské porodnici. V roce 2021 
se tam narodilo 779 miminek. Na 
svět přišlo 405 chlapců a 374 holči-
ček. Nejvíce dě   se narodilo v květnu 

Vloni dominovali porodnici Tomášové a Elišky
Letos přišla první na svět Viktorka.

(75). Naopak nejméně v únoru (52). 
Devětkrát se narodila dvojčátka.

Největší z narozených dě   vážilo 4 
900 gramů, to nejmenší pouhých 940 
gramů. Nejvíce dě   bylo prvoroze-
ných, na svět jich v novoměstské po-
rodnici přišlo celkem 326. Na jedno z 
narozených dě   už doma čekalo osm 
sourozenců a na dvě šest. 

Mezi chlapeckými jmény domino-
val Tomáš, těch se v novoměstské 
porodnici narodilo dvacet. Za ním ná-
sledoval Tobiáš (19) a Jakub (16). 

Z dívčích jmen dávali rodiče svým 
novorozeným dcerám nejčastěji jmé-
no Eliška. Ve sta  s  ce se objevuje 
celkem čtrnáctkrát. Za ní se drží Na-
tálie (13) a o tře   místo se dělí Anděla 
s Annou (12). 

Mezi jmény narozených dě   se 
objevují i ta netradiční. Na svět v no-
voměstské nemocnici tak přišli napří-
klad Francesco, Timothy, Timoteus, 
Meda, Kayla nebo Maribel. 

-hzk-

ZPRÁVY Z NEMOCNICE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Výstavba okresní nemocnice v No-
vém Městě na Moravě odstarto-
vala v roce 1938. Město pro nový 
nemocniční areál vykoupilo pozem-
ky. Umís  lo jej mezi silnici vedoucí k 
Radňovicím, hluboký úvoz na Bera-
nici a železniční trať. „Za účinkování 
pěveckých sborů místního hudebního 
spolku Smetana a bystřického Sokola 
byl 21. srpna 1938 slavnostně polože-
ný základní kámen. Tak začala stavba 
nemocnice na kraji Města,“ připomí-
ná ředitelka novoměstského nemoc-
ničního zařízení Věra Palečková.

Podle původních předpokladů 
měla být nemocnice dokončená v 

Novoměstská nemocnice slouží veřejnos   80 let 
průběhu roku 1939. Provoz měl začít 
od 1. ledna 1940. Pohnuté událos   
let 1938 a 1939 však otevření nové-
ho nemocničního zařízení zpomalily.  
Částečný provoz s příjmem pacientů 
tak začal v nově postavené novo-
městské nemocnici až 1. prosince 
1940. Na ofi ciální statut a udělení 
takzvaného práva veřejnos   si ale 
nemocniční zařízení muselo počkat 
ještě další čas. 

Dnem Dé byl pro novoměstskou 
nemocnici 25. duben 1942, kdy bylo 
do Nového Města na Moravě do-
ručeno ofi ciální kladné stanovisko z 
ministerstva. 

Udělením práva veřejnos   tak byly 
přesně vymezeny funkce nemocnice 
a její právní postavení. Mohla poskyt-
nout potřebnou zdravotní péči a zao-
patření všem nemocným bez ohledu 
na to, kam přísluší a jakého jsou vy-
znání. V případě nedobytnos   úhra-
dy za léčbu od pacienta nebo jeho 
rodinných příslušníků měla nemoc-
nice jakožto veřejná právo požado-
vat zaplacení nákladů od Zemského 
léčebného fondu. 

V roce 1942 se v novoměstské 
porodnici narodilo celkem 204 
dě  . Lékaře i ošetřující personál ale 
potrápily časté infekční nemoci, s 
nimiž pacien   přicházeli. „V roce 
1942 vyskytlo se mnoho infekcí, 
hlavně záškrtu. Nejvyšší stav paci-
entů infekčních je v měsíci listopadu, 
kdy bylo dosaženo nejvyššího počtu 
těchto onemocnění, 134 osob,“ uvádí 
se ve zprávě o činnos   nemocnice.

Od 1. - 28. února 2022 bude mož-
né hlasovat pro Lukásovu „Zpívají-

ANKETA EVROPSKÝ STROM ROKU 2022
cí lípu“  v anketě Evropský strom 
roku 2022 (European Tree of the 

Year), kterou pořádá Nadace Part-
nerství. Lípu v Telecí podpořil také 

známý zpěvák Jiří Pavlica, který si 
v du  ně stromu zahrál na stařeč-

ka Jirouš-
ka, který 
podle po-
věs   jako 
první lípu 
r o z e z p í -
val. Z celé 
této akce 
v z n i k n e 
propagač-
ní video 
na podpo-
ru hlaso-
vání.                                                

-red-



BYSTŘICKO ■ ÚNOR 2022                                                                                                                     7ROZHOVOR,  ZPRÁVY Z MĚSTA

NA LEDOVÉ STĚNĚ JE JAKO DOMA

V kolika letech jsi zkoušela lézt 
po skalách a vzpomeneš si ještě na 
své první lezecké začátky? 

S lezením jsem začala přibližně 
před 7 lety, což znamená kolem 
mých 13 let. Už před  m jsem jako 
každé dítě vyzkoušela spoustu růz-
ných koníčků, ale u ničeho jsem ne-
vydržela. Až mi jednou můj nynější 
trenér Slávek Matuška řekl, že se 
chystá ve Víru udělat kroužek ho-
rolezectví. V té době o tom rodiče 
nechtěli ani slyšet. Ale naštěs   se s 
mým terénem dobře znají, tak mi to 
dovolili. Pamatuji si na první krou-
žek, kdy nás vzali na procházku na 
vírskou vyhlídku (Klubačici), dali nám 
sedák a smyci s karabinami, kterými 
jsme se jis  li na zábradlí, museli se 
naklonit do prázdna a zjis  t  m, zda 
nebudeme mít problém s výškami. 
Nebyl to nejlepší pocit, ale právě 
kvůli tomu adrenalinu jsem u horo-
lezectví chtěla zůstat.
Co je na začátcích to nejtěžší? 

Podle mě je v lezení pro každého 
vždy něco odlišného, co mu nejde, 
nebo se mu zdá těžké. Já šla do ho-
rolezeckého kroužku s  m, že se chci 
zbavit strachu z výšky. A také se mi 
to povedlo. Ale nemusí tomu tak být 
u každého. Také bylo ze začátku dost 
těžké důvěřovat, když Vás někdo jis-
 . Když mě občas jis  ly mladší dě   

z kroužku, měla jsem strach si sed-
nout do sedáku a nechat se spus  t 
na zem.
Kdy jsi poprvé vyzkoušela ledo-
lezení a jak ses k tomu dostala? 

Ledolezení jsem vyzkoušela po-

prvé s kamarádkou z kroužku. Bylo 
nám asi 14 let a dobrý zážitek jsem 
z toho neměla. Lezly jsme v lyžácích, 
na kterých jsme měly mačky, bylo to 
těžké. Zkusila jsem dvě cesty a ani 
jednu jsem nezvládla vylézt celou. 
Což jsem samozřejmě na poprvé 

těžce nesla a řekla jsem, že se k le-
dolezení už nikdy nevrá  m. Naštěs-
  jsem se tam byla za rok podívat 

znovu, protože tam trénoval mistr 
ČR Milan Dvořáček a řekla jsem mu, 
že budu závodit ten rok taky. Samo-
zřejmě jsem to myslela ze srandy, ale 
on se toho chy  l a nabídl mi, že mě 
bude trénovat a já to přijala. Vždy 
mu budu za to moc vděčná.
 Jak vypadá výbava ledolezce a 
jak se liší od té normální? 

Samozřejmě jako při každém 

lezení používáme sedák, helmu, 
lano a nějakou pomůcku na jištění. 
Vybavení na ledolezení je různé. Já 
používám osobně speciální vybave-
ní na rychlolezení, které vyrobil již 
zmiňovaný Milan Dvořáček. V ru-
kách místo cepínu mám háky. Opro   

cepínům jsou háky lehčí a také jsou 
ostřejší. Na nohách již nyní nemívám 
lyžáky, ale používám pánské brusle, 
které mají upravené hroty na lezení.
 Tvé jméno se každoročně ob-
jevuje na startovní lis  ně Vírského 
cepínu, prozraď našim čtenářům, o 
co se jedná? 

Vírský cepín je závod v ledolezení 
na rychlost. Bývá to rovnou mistrov-
ství ČR. V kvalifi kaci se většinou leze 
jedna cesta a máme na to 2 pokusy. 
K postupu do fi nále se počítá lepší 

čas kvalifi kační cesty. Do fi nále vždy 
postoupí 5 žen a 8 mužů - a že je o 
fi nále vždy velký boj. Finále se leze 
večer při umělém osvětlení, dodá to 
vždy věš   atmosféru. Sejde se zde 
vždy i dost fanoušků. Ve fi nále leze-
me stejnou cestu 3x a počítá se nám 
opět nejlepší čas.
Co považuješ za své největší le-
zecké úspěchy? 

Za můj největší lezecký úspěch 
považuji překonání strachu z výšky. 
Z toho mám vážně největší radost. 
Také mezi mé úspěchy samozřejmě 
patří to, že jsem na Vírském cepínu 
byla třikrát už na tře  m místě. A 
pokaždé s lepším časem a čas se mi 
zlepšuje nadále.
Pokud se zrovna nedá lézt ven-
ku, chodíš trénovat i na umělou 
stěnu, nebo tenhle druh lezení ne-
vyhledáváš? 

Momentálně moc nevyhledávám, 
protože nemám parťáka na lezení. 
Ale v hale mě to baví také. V hale 
alespoň vím, jakou ob  žnost lezu 
a můžu se snažit sama sebe překo-
návat. Doufám, že se k lezení v hale 
ještě vrá  m.
Co plánuješ do budoucna, máš 
například i nějaký nesplněný sen 
zdolat nějakou horu? 

Nadále bych se chtěla účastnit zá-
vodů (Vírského cepínu). A také bych 
chtěla pomáhat svému trenérovi 
Slávkovi Matuškovi při vedení krouž-
ku u nás v oddíle. Nesplnitelné sny si 
nerada dávám, takže mám takový 
malý sen, jet se podívat k Ma  er-
hornu.                                             -mm-

Někdy je těžké překonat sám sebe a pus  t se naplno do něčeho, z čeho máme strach, o lezcích to pla   jistě dvojnásob. Své o tom ví také ledolezkyně 
Natálie Šudomová, která nám v rozhovoru prozradila, jaké to je stát na vrcholu ledové stěny.   

Začátek letošního roku moc zimním 
sportům nepřeje. Sjezdovky pokrý-
vá pouze technický sníh a na běžky 
za  m ideální podmínky nejsou. 
Dlouhé zimní večery a sychravé 
počasí nepřeje ani turis  ckým výle-
tům. Co se tedy raději zajít někam 
ohřát a odpočinout si. 

V ALA hotelu v Bystřici nad Pern-
štejnem v loňském roce vybudovali 
Wellness centrum, které slouží pro 
odpočinek a relaxaci ubytovaným 
hostům, ale centrum je také určené 

Co máme nového v Bystřici - Wellness centrum v ALA hotelu
pro širokou veřejnost. Od 3. pro-
since 2021 byl pak spuštěn provoz. 
Pokud si tedy chcete odpočinout a 
načerpat energii nebo se jen zahřát, 
je tohle správné místo, které hledá-
te. Wellness centrum je otevřeno 
každý den od 10:00 do 21:30 hod. 
V současné době lze wellness využít 
pouze po předchozí rezervaci. Ta je 
možná prostřednictvím formuláře 
na webových stránkách: www.ala-
hotel.cz, na tel. č.: +420 777 980 340 
nebo emailem na: info@alahotel.cz. 

V ceně vstupu je zapůjčení osušky 
a prostěradla. K dispozici mají ná-
vštěvníci vířivku pro 7 osob, fi nskou 
saunu, infra saunu, parní saunu, 
ochlazovací bazének, džber a spr-
chu a samozřejmě relaxační zónu 
s lehátky. V privátní čás   se může-
te těšit na vířivku pro 5 osob, fi n-
skou či bio saunu dle přání a velké 
wellness lůžko. V zázemí wellness 
centra je samozřejmě i šatna s pře-
vlékacími kabinkami, sprchy a WC.

-mm-

rozhovor s Natálií Šudomovou



                                                             BYSTŘICKO ■ ÚNOR 20228 MUZEUM

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ 220 let od narození prof. Antonína Bočka

Záhady starých fotografií 11

V archivu fotografi í bystřického 
muzea jsme při skenování objevili 
fotografi i, se kterou si skutečně ne-
víme rady. Problémem není určit 
přesně místo zhotovení, nejistý je 
však čas (doba) a už vůbec neznámá 
je příčina, tedy důvod pořízení foto-
grafi e. Fotka je značně poškozená a 
nekvalitní, přesto lze přesně určit, 
že byla zhotovena na Bočkově ulici 
na rozces   s ulicí Farskou. Čas po-
dle dobového oblečení účastníků je 
pravděpodobně začátek 20. stole   
před 1. světovou válkou. Na fotografi i 
je vysoká ověnčená slavobrána, zřej-
mě ve chvíli zdobení. Brána, podle 
postav vysoká kolem 10 metrů, se 
nestavěla jen tak pro nic za nic. Není 
možné rozluš  t nápis umístěný na 
horním příčném břevnu. Pro objas-
nění důvodu zhotovení fotky se mu-
síme vrá  t do dávné historie našeho 
města. Nejprve fakta: Léta  sícího 
pě  stého XXXV, ten pátek po svatém 
Václavu přinesení [5. března 1535], 
kteráž rozepře byla mezi Havlem z 
Starého Města z strany jedné a strany 
druhé Vaškem Jiřičkové a Havlenovau 
Kunau a Dorau, sestrau Vaškovau a 
Kateřinau, manželkau Kučerovau, … 
Uvedený záznam v městské knize 
(Manuálu I., list 88pv) je první, který 
dokládá tento název jedné ze histo-
rických městských čás  , tzv. rozdílů. 
A to zhruba po dvou stech letech od 
vybudování dnešního náměs  . V 18. 
stole   vzniká řada sporů mezi měš-
ťany (náměs  ) a tzv. uličany o vliv na 
správu města (kolek  v 1980: Bystřice 
nad Pernštejnem, str. 104 a 105). Ješ-

tě koncem 19. stole   zaznamenávají 
sběratelé starožitnos   rozdíl v mluvě 
„dolního“ a „horniho“ konce města 
(např. J. Herzog: Mé pamě  ). V Kro-
nice našeho města z první republiky 
je záznam o pořádání samostatných 
hodů na Starém Městě: 17. října o 
hodech postavili mladíci na Starém 

městě máj a zařídili maškaru, která 
chodila po městě a vybírala. Čistý 
výtěžek slibovala odevzda   na stav-
bu nové školy …(str. 83., rok 1926). 
Tuto skutečnost mi nyní telefonicky 
potvrdil pan Ladislav Hnát, který se 
na Podměs   v polovině 20. let naro-
dil (č. p. 225) a přesto, že bydlí celý 

život v Opavě, historii rodného města 
se pilně věnuje. Nemá však e-mail, 
aby si mohl fotografi i blíže prohléd-
nout, a podobnou akci si nepama-
tuje. Soupeření v dětských válkách 
obou konců jsem zažíval na počátku 
50. let i já. Nutno ještě zdůraznit, že 
v historii začínalo Staré Město právě 
na tom rozces   Bočkovy a Farské uli-
ce a končilo u Zítkovy kovárny (vedle 
dnešní hospody U psa). Dům napro   
se vcelku výs  žně nazýval „Na baště“ 
(míněno opevnění). Dále dolů k řece 
a podél řeky to už bylo Podměs   (Bo-
huš Schwarzer: Osedlí v Bystřici). Nyní 
trochu fantazie. Z historických zápisů 
se nedovíme přímo, do jaké míry 
obyvatelé Starého Města cí  li svoji 
bývalou svébytnost, vím, že v mládí 
při draní peří pamětnice vyprávěly, 
že v domě na začátku kaštanové aleje 
nahoře po levé straně bývala rychta 
(sídlo středověkého lokátora?). Je to i 
dnešním rozsahem velký středověký 
grunt, snad největší v této čás  . Je 
možné, že obyvatelé Starého Města 
ještě na začátku 20. stole   vzpomína-
li na pradávnou tradici prvního osíd-
lení, což vyjadřovali právě stavěním 
brány na svých hranicích. Jiné vysvět-
lení je, že se jedná o pozůstatek slav-
nos   některého z velkých bystřických 
cechů. Je však možné, že vysvětlení je 
zcela jiné a jednodušší. Pamětníci, 
kterých jsem se vyptával, si bohužel 
nevzpomínají. Najde se ještě někdo, 
kdo foto objasní? Děkuji panu Petru 
Štarhovi z gymnázia za technickou 
úpravu fotografi e, z totálně špatné 
předlohy získal maximum. 

Petr Dvořáček, srpen 2010

Co to bylo za slávu?

Město Bystřice nad Pernštejnem 
dlouhodobě řeší problém, co s čest-
nými občany a významnými rodáky, 
kteří se ne vlastní vinou stávají v prů-
běhu let tzv. společensky neúnosný-
mi. Takovou osobnos   je bystřický 
rodák Antonín Boček. 

Narodil se 20. května 1802 v ro-
dině kožešníka a po studiu v Těší-
ně, Znojmě, Brně, Litomyšli a Vídni 
nastupuje v roce 1826 jako adjunkt 
na brněnské gymnázium. Zanedlou-
ho pracuje jako vychovatel v rodině 
hrabat Mitrovských a v roce 1828 
ho nacházíme v registratuře morav-
sko-slezského gubernia, kde pořádá 
písemnos   moravských klášterů 
zrušených za Josefa II. V roce 1830 
se stává na základě konkurzu profe-
sorem českého jazyka na stavovské 
akademii v Olomouci.

V roce 1836 vydává I. díl morav-
ského diplomatáře - Codex diplo-
ma  cus et epistolaris Moraviae. Za 
jeho života vychází další tři díly. Za 
své dílo je odměněn zlatou medailí 
císařem Fran  škem Ferdinandem. 

Moravš   stavové ho jmenují v roce 
1837 moravským stavovským his-
toriografem s úkolem sepsat dějiny 
Moravy, po dvou letech ho ustano-
vují stavovským archivářem v Brně. 
Navazuje na své le  té soukromé 
cesty a navš  ví v průběhu čtvrtsto-
le   více než 200 archivů. 

Na následky úrazu umírá 11. led-
na 1847 v Brně. Moravš   stavové 
kupují v roce 1849 část jeho pozůs-
talos  . Lis  nný materiál čítá přes 
12000 čísel, 769 starých  sků a 175 
rukopisných kodexů (Chy  lům kata-
log).

Jisté pochybnos   o pravos   ně-
kterých lis  n uveřejněných v mo-
ravském diplomatáři se objevují 
za Bočkova života (A. V. Šembera, 
B. Kopitar), ale ostrá kri  ka nastává 
později a jméno Antonína Bočka se 
postupně stává synonymem pro 
podvodníka a falzátora do dnešních 
dní. 

Brandlův rozbor I. dílu diplomatá-
ře – Zlomků Monseových (ČMM X., 
1878) je kri  cký a domáhá se histo-

rické pravdy. To Gustav Friedrich již 
hovoří o „neslýchaném vědeckém 
podvodu, … původcem těchto ne-
blahých padělků – za něhož dů-
vodně se pokládá Antonín Boček… 
(G. Friedrich: Nová řada padělků 
v moravském diplomatáři, ČČH III., 
1897). B. Bretholtz ve svých Die 
Tataren in Mahren und die moder-
ne mahrische Urkundenfalschung 
(Zeitschri   des Vereins fur die 
Geschichte Mahrens und Schlesiens, 
Brno, 1897) zavádí v historické lite-
ratuře pojem „tatarská falsa“ a jejich 
autorství připisuje A. Bočkovi. Syste-
ma  cky se prvními díly moravské-
ho diplomatáře zabývá až Jindřich 
Šebánek (moderní padělky v mo-
ravském diplomatáři, ČMM 1936) a 
v roce 1952 společně se Sášou Duš-
kovou v Kri  ckém komentáři k mo-
ravskému diplomatáři, zpracování 
látky z 3. svazku Bočkova moravské-
ho kodexu. 

Osobně se však domnívám, že 
postavu ze začátku XIX. stole   ne-
můžeme měřit metrem vyrobeným 

v dnešní době. 
Na závěr není nezajímavé od-

citovat část Bočkova textu z jeho 
Vítěze nad Mongoly z roku 1841. 
„I kráčím po nemálo drsnaté cestě, 
an nyní po šes   stech letech jméno 
slavného hrdiny, podnes za neomyl-
né pokládané, …- k přísnému soudu 
historickému poháním. Vím sice, že 
půhonem  mto mnohému vlastenci 
bodavě a hluboko v srce sahám, však 
pravda historická nehledí k osobám, 
a kdyby sebe déle v temnos   byla 
pohroužena, někdy přece na světlo 
vynikne. Doufám tedy, že se svým mi-
lým krajanům spíše zavděčím, nežli 
v pohoršení uvedu, vytrhna je nále-
zem soudu historického z třistaletého 
omylu, a utvrdě diploma  cky pravé 
jméno oslaveného hrdiny, bez újmy 
národu, jemuž přísluší, bez újmy ro-
dině, kterou činem svým proslavil, 
i bez uražení svědka, kromě jediné-
ho, jenž svou nesoudnos   sebe sám 
sebou téměř všecky pozdější spisova-
tele až do novějšího času zavedl.“

Vladimír Cisár
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ZA TAJEMSTVÍM BYSTŘICKÉ ŠIBENICE - část 2 

HISTORIE

V úvodním díle o výzkumu bystřic-
ké šibenice jsme se věnovali její 
historii v širším kontextu. V dneš-
ní čás   se zaměříme na průběh a 
prvotní výsledky archeologického 
výzkumu. Ten na vrcholku Šibenič-
ní hory probíhal v jarních a letních 
měsících roku 2020 pod vedením 
pana profesora Josefa Ungera z br-
něnské univerzity.

Archeologický výzkum šibenice 
se zaměřil na její vnitřní prostor a 
nejbližší okolí dochovaného zdi-
va, včetně několika sond v místě 
původního ohrazení areálu popra-
viště. Dochované kamenné zdivo 
šibenice ohrazovalo čtvercový až 
mírně lichoběžníkový půdorys a 
dosahovalo výšky 65 cm. Toto zdivo 
bylo tvořeno lámaným kamenem 
položeným na maltu, které bylo 
kryté betonovou korunou z roku 
1988. Západní hrana zdiva (délka 
480 cm) a východní hrana zdiva 
(délka 440 cm) byla orientována 
ve směru S-J, kratší jižní hrana zdi-
va (délka 440 cm) a severní hrana 

zdiva (délka 430 cm) byla oriento-
vána ve směru V-Z. Šířka zdiva byla 
na všech hranách asi 90 cm. U delší 
(západní) hrany šibenice se nachá-
zejí tři kamenné kříže z poloviny 19. 
stole  . Podle různých typologií se 
bystřická šibenice řadí ke studniční-
mu typu na čtvercovém půdorysu, 

který se na Moravě vyskytuje nej-
častěji.

Po odstranění výplně vnitřního 
prostoru šibenice bylo v hloubce 
140 až 150 cm od horní hrany zdi-
va dosaženo skalní podloží. Vnitřní 
prostor, kde se nacházelo značné 
množství lidských i zvířecích kos-
terních pozůstatků, byl vyplněn 
hlínou s množstvím kamenů a bal-

vanů místního 
původu. Z těch-
to hornin byla 
vystavěna i 
obvodová zeď 
šibenice starší i 
mladší stavební 
fáze. Ve střední 
čás   šibenice 
v kontaktu se 
skalním podlo-
žím bylo odkryto 
dílčí zahloubení, 
které bylo kru-
hovitě vyme-
zeno balvany 
stejného půvo-
du jako skalní 
podloží. Toto vy-

mezení indikuje původní upevnění 
dřevěného kůlu, a tedy i nejstarší 
(dřevěné) fáze šibenice.

Ve výplni šibenice bylo iden  fi -
kováno celkem 7 vrstev, přičemž 
na nálezy nejbohatší byla vrstva v 
hloubce mezi 70 až 100 cm od hra-
ny zdiva. V této vrstvě se nacházel 
největší počet lidských kosterních 
pozůstatků, roztroušené i v částeč-
ně anatomické pozici. V této vrstvě 
bylo nalezeno také větší množství 
keramických nádob (misky, džbán-
ky), které lze datovat do období 15. 
až 17. stole  . Dále zde bylo nalezeno 
několik železných předmětů (ručně 
kované hřebíky, nůž, srp, pouta, 

součástky odě-
vu – háčky, očka 
a knofl íky) a ně-
kolik mincí (tři 
denáry polského 
krále Zikmunda 
III. Vasy z pře-
lomu 16. a 17. 
stole  , bílý peníz 
krále Vladislava 
II. Jagellonské-
ho z přelomu 
15. a 16. stole  , 
bílý peníz císa-
ře Rudolfa II. z 
konce 16. stole-
  a korutanská 

mince z přelomu 
15. a 16. stole  ). 

Nálezy z této vrstvy tak odpovídají 
vlastní činnos   výkonu hrdelního 
práva v Bystřici. Také v dalších vrst-
vách byly zajímavé nálezy. Ve vrstvě 
kolem 50 cm od hrany dochované-
ho zdiva bylo nalezeno velké množ-
ství knofl íkářského odpadu po 
výrobě perleťových knofl íku (moř-

ské lastury s vykrojenými kolečky), 
které patrně souvisí s úpravou po-
praviště po jeho zániku. Další zají-

mavý nález byl na samotném dně 
šibenice, kde byla objevena jáma 
s nahromaděnými kostmi, které 
zasahovaly pod samotné zdivo ši-
benice. Je to důkaz toho, že na vr-
cholku Hory se popravovalo před 
samotným vybudováním kamenné 
šibenice v 16. stole  . K ojedinělému 
nálezu, kterému se budeme více 
věnovat příště, patří hrob chlapce 
na samotném dně šibenice. Ten je v 
rámci výzkumu moravských šibenic 
prvním takovým nálezem 
a v současné době mu 
je věnována náležitá od-
borná pozornost. Při pro-
hlídce okolního terénu na 
vrcholu Šibeniční hory byl 
také iden  fi kován prů-
běh původního ohrazení 
celého areálu popraviště. 
V místě patrné terénní 
hrany byla provedena 
zjišťovací sondáž, avšak 
předpokládané ohrazení 
nebylo detekováno z dů-
vodu výrazných antropo-
genních změn terénu na 
vrcholu Šibeniční hory.

Výsledky archeologic-
kého výzkumu bystřické 
šibenice jsou proza  m 
předběžné, přesto již lze 
vyvodit několik závěrů. 
Na základě hodnocení 
skladby kamenů tvořících 
obvodní zdivo šibenice 
pozorujeme dvě stavební fáze ka-
menné šibenice, které patrně sou-
visí s obnovou městských práv na 
konci 16. stole  . Nejstarší stavební 
fázi tvoří zbytky jámy pro dřevěný 
kůl utěsněný několika kameny. Ná-
lez lidské kos   mezi těmito kame-
ny, a také nález kos   uložených v 
jámě zasahující pod zdivo dokládá 
výkon hrdelního práva v obdo-
bí před vybudováním kamenné i 

dřevěné šibenice, tedy do období 
15. stole  , příp. přelomu 15. a 16. 
stole  . Z výplně vnitřního prostoru 

šibenice byl získán bo-
hatý antropologický i 
archeologický mate-
riál svědčící o výkonu 
hrdelního práva od 
15. do 17. stole  . Z 
jednotlivých vrstev 
byla získána keramika, 
kterou lze datovat od 
přelomu 15./16. sto-
le   až po současnost, 
nálezy mincí umožňují 
přesnější dataci pře-
devším do období 15. 
až 17. stole  . Bohatý 
osteologický materi-
ál je tvořen zejména 
rozptýlenými lidský-
mi i zvířecími kostmi. 
Několik anatomicky 
uspořádaných čás   
koster dokládá běžné 

prak  ky výkonu hrdelního práva, 
kdy tělo oběšence viselo na šibe-
nici až do samovolného rozpadu a 
následně bylo v šibenici zahrabáno 
celé tělo nebo jen jeho čás  . Podle 
dochovaných archivních fotografi í 
bylo okolí šibenice vymezeno ka-
mennou zídkou. Sondáží se však 
tento předpoklad nepodařilo po-
tvrdit, neboť celý prostor vrcholu 
Šibeniční hory byl výrazně pozmě-
něn při výstavbě lyžařského vleku. 

Celkový pohled na prozkoumanou část šibenice 
pořízený dronem. Foto: A. Navrá  l

Profi l vnitřní výplně šibenice s jednotlivými vrstvami, 
balvany a lidskými kostmi. Foto: R. Pěnička

Mince nalezené v šibenici. 
Foto: R. Pěnička

Archeologický výzkum

Nález lebky, dlouhých kos   a železného srpu. 
Foto: R. Pěnička

Detekování původního reliéfu v 
okolí šibenice, včetně kamenného 
ohrazení a dalších kosterních po-
zůstatků popravených, je proto slo-
žité a značně omezené.

Příště: Za tajemstvím bystřické 
šibenice (3) – Když kos   promlou-
vají?

Robin Pěnička,
Ústav antropologie, 

Přírodovědecká fakulta MU
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Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr z nově zakoupených a zaevidovaných knih.

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

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

Jaké novinky přinese rok 
2022 v cestovním ruchu?

Predikovat cokoliv v cestovním ru-
chu za poslední dva roky se zdá jako 
cesta do pekel. V každém případě 
to ale nevzdáváme a snažíme se 
spolu s členy des  nační společnos   
Koruna Vysočiny plánovat nové ak-
 vity směrující k rozvoji cestovního 

ruchu v našem krásném území. 
Rok 2022 bude rokem, kdy se 

začne zúročovat společná práce v 
rámci cer  fi kace. Naše organizace 
podala žádost na Ministerstvo pro 
místní rozvoj o dotaci, zejména na 
marke  ngové ak  vity. Mezi nejzá-
sadnější ak  vity, které v rámci pro-
pagace budeme dělat, jsou cílené 
online kampaně nejen na sociálních 
sí  ch, ale i na seznamu, novinky.cz a 
jiných zpravodajských serverech. I 
nadále budeme pokračovat ve spo-
lupráci s podnikateli a prezentovat 
náš region prostřednictvím Zážitko-

vé karty Koruny Vysočiny, jakožto je-
diné turis  cké karty v Kraji Vysočina. 

Pro náročnější turisty a rodiny 
s dětmi jsme připravili nový produkt 
v cestovním ruchu, San  niho Šifra, 
která zábavnou formou představí 
stavby významného stavitele San  -
niho.

Ani naše „výkladní skříň“ nepřijde 
zkrátka. Připravuje aktualizaci naše-
ho společného turis  ckého portálu 
www.korunavysociny.cz.

Připravujeme rezervaci volných 
pokojů přímo z turis  ckého portálu, 
čímž chceme urychlit rozhodování 
návštěvníků našeho webu a ulehčit 
jim výběr dovolené. Naším cílem je 
zvýšit návštěvnost naší des  nace, 
která je měřitelná výškou vybraných 
ubytovacích poplatků na obcích a dél-
kou průměrného pobytu v des  naci. 

-ok-

Knihy pro dospělé:
Backman Fraderik  Úzkos   a jejich lidé
Connelly Michael  Zákon neviny
Drbohlav Andrej  Psychologie sériových vrahů
Hoem Edvard  Porodní bába od  ordu
Jonas Charlie  Kočičí kavárna
Jurman Oldřich  Převrat: událos   17. listopadu dnešníma očima
Majewska-Brown Nina Dvě tváře: soukromý život osvě  mských vrahů
Morris Heather  Tři sestry
Motl Stanislav  Oprátka pro krásnou Veru
Pawlowská Halina  Milý Bene
Rosák Jan   Baví mě bavit, aneb, Půlstole   s mikrofonem
Steel Danielle  Bod zlomu
Šíp Karel   Do hrobu si to nevemu
Třeš  ková Radka  Tajemství
Vondruška Vlas  mil  Neviditelní
   Jimramov včera a dnes
Knihy pro mládež:
Březinová Ivona  Útěk Kryšpína N.
Jurková Pavlína  Eliška andílek
Poláčková Iveta  Vánoční kouzlo
Schier Petra  Chlupatý dáreček

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 24
V areálu zámku Mitrov, v anglickém parku, je umístěna bronzová bus-
ta Alfreda Skene, syna továrníka Ludvíka Skene. Ten koupil v roce 1894 
statek Mitrov od majitele velkostatku moraveckého a mitrovského Gab-
riela Gudenuse.                  -  c-

ZPRÁVY Z TIC

Pokud stále sháníte kalendář na rok 2022, tak pro Vás máme ještě posled-
ních pár kusů na informačním centru. Od 1. února si ho můžete zakoupit 
za 50 Kč.                                                                                                                   -red-

ŽIVOT A DÍLO PROF. ANTONÍNA BOČKA
Bystřický rodák Antonín Boček  
(1802-1847) byl moravský archi-
vář, pedagog a historik. V roce 
2007 se v Bystřici n. P., u příleži-
tos   160. výročí jeho úmr  , kona-
la konference s názvem:  Život a 
dílo prof. Antonína Bočka.

Zároveň byl také vydán měst-
ským muzeum a Městem Bystřice 
nad Pernštejnem sborník příspěv-
ků, které na této konferenci za-
zněly. 

Letos si připomínáme 220 let 
od jeho narození a pokud se chce-
te o jeho životě a díle dozvědět 
více, v informačním centru je stá-
le tato publikace k zakoupení za 
30 Kč.
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Od září 2020 se naše ZUŠ rozšířila o 
Taneční obor, pro který se nám po-
dařilo získat vynikající pedagogické 
vedení – tanečnici Národního diva-
dla Brno a ProArt Dance Company 
Kristýnu Křemenákovou. Všichni ale 
víme, jak předchozí roky přály ta-
nečním a jiným kulturním ak  vitám. 
Díky covidu se naši mladí tanečníci 
ještě neměli možnost veřejně pre-
zentovat. Nyní bychom Vás ale rádi 
pozvali na premiérové vystoupení 

TANEČNÍ OBOR ZUŠ BYSTŘICE 
SE PŘEDSTAVUJE

tanečního oboru Základní umělecké 
školy, a to ve středu 9. února 2022 
v 17:00 v Kulturním domě v Bystři-
ci. Pokud vše dobře dopadne, a my 
věříme, že ano, představí se Vám v 
různých originálních choreografi ích 
doplněných kostýmy všech 40 žáků 
včetně paní učitelky. Rádi bychom 
poděkovali městu Bystřice za pod-
poru a kulturnímu domu za skvělé 
zázemí. Těšíme se na Vás. 

Vedení ZUŠ 
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POZNEJ BYSTŘICKO
PŘEKONALO REKORD!

SOUTĚŽ 
PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Rekord hodný knihy rekordů to pro-
za  m není, ale i tak jsme moc rádi, 
že s námi soutěžíte a poznáváte 
krásy Bystřicka. V prvním letošním 
čísle jste měli poznat netradičně 
vyfocené Masarykovo náměs  . 
Fotka byla pořízená dronem a navíc 
v noci, ale je vidět, že naši čtenáři 
znají náměs   a jeho detaily oprav-
du dobře. Do naší redakce dorazilo 
celkem 52 odpovědí a pouze jedna 
byla špatná. Šťastným výhercem se 
tentokrát stala paní Renata Jelínko-
vá, gratulujeme. 

S Instagramem po 
Koruně Vysočiny - díl 2

KULTURA, RŮZNÉ

Pro ty, kteří stále nevěří, že se 
jedná o naše náměs  , přikládáme 
fotografi i pořízenou v létě během 
dne. 

Pro měsíc únor jsme si pro Vás 
připravili další netradiční pohled 
na velice známé místo. Tak se těší-
me na Vaše odpovědi a doufáme, 
že i tentokrát překonáte hranici 50 
odpovědí. Své  py nám můžete 
zasílat jako vždy na adresu info@
bystricenp.cz pod názvem POZNEJ 
BYSTŘICKO! do 15. 2. 2022.

-red-

Zdravím Vás naši Insta fanoušci, tak 
od posledně Vás na našem profi lu 
pár přibylo, z čeho máme opravdu 
velkou radost a moc děkujeme, 
že nás sledujete. Určitě jste za ten 
měsíc navš  vili spoustu míst a Váš 
nově naistalovaný Instagram je 
plný krásných fotek a z každého 
výletu bylo také pěkné „storíčko“. 
Že nevíte, co to ty Stories jsou? 
Tak se to dnes společně naučíme. 
Instagram je nabízí uživatelům od 
roku 2016, a co to tedy vlastně 
je? Jedná se o krátký příběh, kde 
můžete zveřejnit fotku, nebo 10 
vteřinové video, vždy daný příspě-
vek můžete doplnit hudbou, Vaším 
komentářem nebo gifem. A může-
te sdílet vlastně cokoliv Vás zrovna 
napadne, ukázku místa, kde zrovna 
jste, krátkou recenzi kavárny, kde 
sedíte, nebo můžete označit pro-
fi l, který chcete zveřejnit. Ať už 
Vašeho kamaráda, nebo znovu při-
pomínáme @mestobystricenad-
pernstejnem a @korunavysociny. 
Příběh poté na Vašem profi lu vy-
drží přesně 24 hodin a po uplynu   

této doby se příspěvek sám smaže. 
Tyhle „storíčka“ toho umí opravdu 
hodně, vyzkoušejte a uvidíte, že 
Vás to bude bavit. 

No a kam vyrazíme udělat si naše 
první Instagramové stories? Neda-
leko obce Nový Jimramov v okrese 
Žďár nad Sázavou se na kopci tyčí 
hradní zřícenina hradu Štarkov. 
Počátky hradu sahají do 14. stole  , 
avšak již od konce 15. stole   je pus-
tý. Jak sami uvidíte, tak do dnešních 
dnů se dochovaly zbytky obranné-
ho příkopu a základy zdí hradeb, 
věží a dalších staveb. Zkrátka pravá 
zřícenina, která si přímo říká o pří-
spěvek na Instagram. Nejfotoge-
ničtějším místem z celého komple-
xu je ale bezesporu jakási branka v 
úzké skalní průrvě. Takže se těšíme 
na Vaše příběhy, které pořídíte při 
šplhání do prudkého kopce. Jenom 
pozor, v zimě to tam dost klouže, a 
pak nějakou netradiční fotku v oné 
brance. A nezapomeňte na hastag 
#starkov, #vylet, #korunavysociny, 
ale to už přeci znáte.

                                     -mm-

Město Bystřice nad Pernštejnem 
a Mikroregion Bystřicko 

pro Vás od 4. února 2022 připravily 
v půdní galerii Městského muzea 
Bystřice nad Pernštejnem výstavu

ZDRAVÉ BYSTŘICKO
Základem výstavy jsou práce ze stejnojmenné 

dětské umělecké soutěže. 

Výstavu můžete navštívit až do konce února.
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Protože byla na konci roku korona-
virová opatření přece jen volnější, 
uskutečnil se po roční pauze doma-
nínský turnaj ve stolním tenisu. Za 
dodržení pro  koronavirových opat-
ření, a mimo jiné asi i proto s nižší 
účas   – přišlo 15 hráčů a hráček, z 
nichž jeden jediný patřil do katego-
rie mládeže do 15 let, a tak musel 
hrát s dospělými muži. Konečné 
medailové pořadí v obou dospělých 
kategoriích bylo toto:
Muži: 1. Zdeněk Chrást, 2. Dušan Po-

lák, 3. Zdeněk Skula
Ženy: 1. Hana Juklová, 2. Jana Pešto-
vá, 3. Eva Krymová

Také žena   se svobodnými se 
po roční odmlce sešli o Silvestru na 
Cihelně, aby vybojovali mistrovský 
zápas o to, kdo je v daném roce 
lepší. Byť obě družstva „lepila“ se-
stavy dost klopotně, utkání se i díky 
teplému nesilvestrovskému počasí 
vydařilo, a tak ani prohra o gól v pro-
dloužení ženaté jistě nemrzela.

-as-

Sportovní klání v Domaníně

Začátek nového roku přinesl dě-
tem novou chuť do tréninků a 
probíhajících zápasů. Náborové 
dny zaplnilo zimní stadion mnoho 
nových dě  , na jeden náborový 
trénink přišlo dokonce 38 dě  , za 
což jsme moc rádi a je to pro nás 
nová mo  vace do hokejové čin-
nos   s mládeží.  27. 1. 2022 také 
proběhla akce pod záš  tou ČSLH 
Pojď Hrát Hokej, za podpory města 
Bystřice nad Pernštejnem. I nadále 
pokračují mistrovské zápasy star-
ších kategorií. Tréninková činnost 
od přípravek až po dorost probíhá 

Hokejový leden u BK Zubrů každý všední den (aktuální rozpis 
naleznete na webových stránkách 
www.bkzubribystrice.cz). Navíc 
jsou v úterý a čtvrtek nábory nej-
menších dě  . Pokud byste váhali 
navš  vit zimní stadion, například 
z důvodu potřebné hokejové vý-
stroje, i na to jsme připraveni. Na 
nábor, trénink Vám výstroj zapůj-
číme a ochotně poradíme s výbě-
rem výstroje. Mnoho dě   dostalo 
od Ježíška třeba nové brusle, přijď-
te je na nábor vyzkoušet, rádi Vás 
uvidíme.  

VV za BK

Smolný víkend pro fl orbalisty 
ASK Bystřice n. P. 

HC Orli 
Ledeč nad Sázavou. V Bystřici se 
tedy hrálo v sobotu i v neděli a Or-
lům se nakonec podařilo vybojovat 
6 bodů. Sobotní zápas byl napína-
vý do poslední minuty, nakonec 
se skóre zastavilo na 6:4. Nedělní 
zápas pro   oslabenému týmu TJ 
Náměšť nad Oslavou skončil 11:6.

-mm-

Krajská liga mužů Vysočiny se pře-
houpla do své druhé poloviny a za-
číná playoff . Nejdřív ale bylo nutné 
dohrát poslední zápasy základní 
hrací čás  . 

Domácí tým HC Orli čekal ná-
ročný víkend, jelikož covid vystavil 
soutěži stopku, musel se po pauze 
dohrát také zápas pro   týmu HC 

Florbalisté Bystřice vyrazili o před-
posledním lednovém víkendu na 
turnaj Regionální ligy mužů do No-
vého Města na Moravě. Prvním 
soupeřem bystřických fl orbalistů 
byl tým Spartak Pelhřimov B. Začá-
tek zápasu vypadal lépe pro fl orba-
listy z Bystřice, ale v druhé tře  ně 
se soupeřům z Pelhřimova podařilo 
zápas otočit. Po dvou chybách roz-
hodčího Josefa Pařízka a vyloučení 
hráče týmu ASK Bystřice se už do-

mácím nepodařilo skóre korigovat. 
Zápas tak skončil 3:6 pro Pelhřimov. 

Druhým soupeřem byl tým Sa-
bots Jihlava. Tento zápas nabídl 
střelecké žně a nakonec o výsledku 
muselo rozhodnout trestné stříle-
ní. V nájezdech byla lepší Jihlava a 
rozhodující branku vstřelil David 
Rauscher. Konečný výsledek byl 
tedy Sabots Jihlava - ASK Bystřice 
n. P. 8:7pn

-mm-

N OVÉ   FITNE S S   STROJEN OVÉ   FITNE S S   STROJE
Patříte mezi ty, kteří s přícho-
dem nového roku začínají cvičit 
a chcete své předsevze   dodržet, 
ale nechce se vám do přeplněné 
posilovny? Tak můžete vyzkoušet 
nové fi tness stroje, které se na-
cházejí u zimního stadionu vedle 
dětského hřiště. Stroje jsou volně 
přístupné a je u nich také návod 
jak na nich správně cvičit.

Fotogalerii z utkání naleznete na facebooku Města Bystřice n. P. 

Fotogalerii z utkání naleznete na facebooku Města Bystřice n. P. 
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Kvůli podmínkám nepřejícím osob-
nímu setkávání žáků se 44. ročník 
Pythagoriády konal 7. 12. 2021 
nestandardní formou, a to pro-
střednictvím videokonference. 
Okresního kola se zúčastnila Kate-
řina Zbraňková ze 7.B, která získala 
1. místo v kategorii 7. ročníku a od-
povídajícího ročníku gymnázií. Stala 
se úspěšnou řešitelkou zapeklitých 
matema  ckých úloh a obstála tak 
nejen v konkurenci dě   z gymná-
zií, ale také v digitální gramotnos  , 
která byla při této formě olympiády 
nutnos  . Děkujeme velmi paní uči-
telce Nevěčné za přípravu, Katce za 
skvělou reprezentaci školy, gratulu-
jeme a přejeme, aby se jí i nadále 

Okresní kolo PYTHAGORIÁDY

Základní škola na Tyršově ulici č. 106 
je zřízena podle §16 odst. 9 školské-
ho zákona. To znamená, že vzdělává 
žáky s různými druhy hendikepu. 
Jedním z nich je au  smus (porucha 
au  s  ckého spektra - PAS = porucha 
dětského mentálního vývoje). Cho-
vání a projevy jsou u každého dítěte 
s au  smem různorodé a mohou se 
měnit s jeho vývojem, který je pře-
vážně narušen v oblas   sociální inter-
akce, představivos   a komunikace.

Na naší škole nemáme vyhraněné 
třídy pouze pro au  sty. Ti jsou začle-
něni ve třídě s ostatními v kolek  vu 
obvykle 6 žáků. Je to pro ně velmi 
přínosné hlavně v oblas   socializa-
ce. V každé třídě je přítomný i asis-
tent pedagoga. U žáků s au  smem 
dbáme především na individualizaci, 
strukturalizaci, vizualizaci a mo  va-
ci. Co to znamená?

Individualizaci musíme brát v 
hodně širokém měřítku, protože ne-
najdeme dva žáky se stejným vzor-
cem chování. Ti potřebují mít přesně 

Diagnóza: au  smus
nastavený denní režim, protože kaž-
dá sebemenší odchylka od stereoty-
pu je vyvede z rovnováhy.

Známe to všichni. Čas někdy pádí a 
my nes  háme spoustu věcí a jindy 
se vleče a my vyhlížíme, kdy se ko-
nečně něco pohne kupředu. Před 
rokem jsme měli plánů na rozdá-
vání, ale covidová realita zbrzdila 
školní práci a vnu  la nám neko-
nečné týdny a měsíce distanční a 
rotační výuky. Dě   přišly o mnoho. 
O kontakt s vyučujícími, spolužáky, 
běžný školní i osobní režim. Pro-
blémem se staly lyžařský výcvik, 
účast v soutěžích a olympiádách, 
kulturní a sportovní akce, exkurze, 
výlety, kroužky i spousta dalších 
dříve běžných ak  vit. Čas rozvoje 
dětských schopnos   se přibrzdil. 
Ve škole se sice rekonstruovalo, 
pořizovalo, modernizovalo, ale i to 
jaksi „do šuplíku“.

Nový školní rok přinesl oživení a 
vnímání času se proměnilo. Všich-
ni jsme si najednou více uvědomo-
vali, jak ho máme málo na splacení 
všeho, o co byly dě   ochuzeny. 
Vánoce byly na dosah a polole   
za dveřmi. Dě   se snažily a sna-
ží, ale nejsou to nádoby, které se 
dají zvenčí plnit až po okraj. I ony 
potřebují čas a prostor pro svoji 
osobní realizaci. I ony jsou vděč-
né za každý projev porozumění, 
pochopení, ocenění. Dopřávejme 
jim vše a odměnou nám bude je-
jich spokojenost a opět radostný 
úsměv.

Jaroslav Sláma,
ředitel ZŠ TGM

Čas

dařilo rozlousknout leckterý mate-
ma  cký oříšek.

Dita Kabelková, zástupce ředitele
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

V životě dě   má škola nezastupi-
telné místo; poskytuje jim základní 
vzdělání, ale také se snaží nenásil-
nou formou vést je k sociálnímu, lid-
skému vnímání světa kolem sebe. V 
naší škole podporujeme různé typy 
ak  vit, kterými se snažíme společně 
dě   směřovat k solidaritě, soucitu 
a ochotě pomáhat druhým a po-
třebným. Je to projekt Adopce na 
dálku, kdy částkou 7000,- Kč ročně 

Žáci ZŠ TGM 
pomáhají

přispíváme na vzdělání dívce z afric-
ké Ugandy Adong Stelle. Díky jejím 
dopisům si rozvíjíme také náš mul  -
kulturní přehled a procvičujeme an-
glič  nu při psaní odpovědí. Tradičně 
před Vánocemi probíhá na škole 
Adventní sbírka. Dě   si samy určují 

konkrétní cíl, 
komu vybra-
né peníze 
věnujeme – i 
letos výnos 
této sbírky 
směřoval k 
našim vrs-
tevníkům z 
b y s t ř i c k é -
ho spolku 
Úsměváčci. 6. 
ledna, na Tři 
krále, jsme 
s některými 

koledníky rozezpívali školu společ-
nou písní My tři králové a obešli 
třídy s kasičkou pro Charitu. Naše 
žáky jste také mohli potkat ve všech 
tříkrálových skupinách, které se této 
známé sbírky účastnili v našem měs-
tě a v okolních obcích. Již podruhé 
– a opět s velkým úspěchem – jsme 
se zapojili do Batůžkového projek-
tu organizace Mary ś Meals, která 
podporuje dě   v africké Malawi a 
dodává jim kromě jídla také školní 
pomůcky a potřeby. Můžete se k 
nám připojit i Vy. Sbíráme čisté škol-
ní tašky/batohy, penály (obnošené, 
ale ještě stále použitelné), sešity, 
pera, pastelky, hygienické potřeby, 
oblečení. Bližší informace najdete 
na stránkách naší školy. 

Doufáme, že se nám podaří v 
našich školních dětech zanechat a 
podpořit empa  i, mo  vovat je k 
ochotné a laskavé pomoci druhým, 
sounáležitos   s problémy jiných, ne-
sobeckos   a solidaritě.

E. Poláchová, J. Čechová, 
ZŠ TGM

PŘEDŠKOLÁČKU, NEBOJ SE!
Milý předškoláčku, vážení rodiče,

S sebou: přezůvky a dobrou náladu.
Velmi se na Vás těší paní učitelky a vedení školy.

srdečně Vás zveme na společné 
setkání, které se uskuteční

V ÚTERÝ 8. ÚNORA 2022 
v 15:00 hodin

ve třídách na zeleném patře 
na ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615.

Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 13. dubna 2022 
od 13:00 do 17:00 hodin.

Strukturované učení je důležité ve 
vzdělávání nejen žáků s PAS. Vychází 
z našich kulturních tradic a je uplat-
ňováno ve všech oborech lidské 
činnos  . Znamená nastavení práce 
zleva doprava a shora dolů.

Vizualizace (názornost) je pro lidi 

s PAS zásadní. Časovou posloupnost 
činnos   u těchto žáků vizualizujeme 
pomocí konkrétních předmětů, foto-
grafi í, barevných obrázků, piktogra-
mů nebo slov denního režimu. Tento 
princip využíváme i při pracovních 
činnostech.

Mo  vace má při práci s žáky s PAS 
klíčovou roli. Snažíme se najít dosta-
tečné množství mo  vačních s  mulů 
a  m vytvořit funkční mo  vační sys-
tém a předcházet tak problémům v 
chování. Po splnění požadovaného 
úkolu následuje odměna, která může 
být materiální, činnostní či sociální.

Naši žáci s PAS jsou u nás ve škole 
velmi spokojení, rádi za námi chodí 
a s nadšením se vzdělávají. Často 
společně zažíváme veselé okamžiky. 
Neopomenutelná při výchově je spo-
lupráce s rodiči. Ti „naši“ jsou úžasní, 
patří jim velký dík, protože jak řekl 
Eric Schopler „Vychovávat dítě s au-
 smem je maraton, ne sprint.“

Jaroslava Sluková, 
učitelka ZŠ Tyršova 106
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Na podzim minulého roku se za slo-
žitých pandemických podmínek 
vypravilo deset studentů VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem do zahra-
ničí na zkušenou. Už podruhé jsme 
se studenty vycestovali v rámci pro-
jektu ERASMUS+ na 21 dnů dlouhou 
stáž na biofarmu a penzion Cascina 
Santa Brera v Miláně. Během stáže 
si studen   vyzkoušeli nejenom život 
mimo svůj domov, ale také různé 
nové dovednos  , nabyli nové znalos-
 , navš  vili zajímavá místa a používa-

li dnes tak nezbytnou anglič  nu. Za 
svoji účast byli naši studen   v zahra-
ničí pochváleni, stejně tak jako jsme 
je pochválili i za prezentaci svých 
výsledků spolužákům u nás ve škole. 

ERASMUS+ 2019 úspěšně ukončen
Prezentaci jsme připravili, aby se o 
možnostech stáží dozvěděli i ostatní 
studen  , a především, aby se jim lépe 
rozhodovalo o vlastní účas   na další 
stáži, která je připravována na letošní 
jaro. Dalších deset studentů se vypra-
ví na zahraniční cestu za poznáním.

Děkujeme našim partnerům za 
podporu v projektu ERASMUS+ a 
zároveň i samotnému ERASMUS+ 
za poskytnu   příležitos   pro naše 
studenty. Již dnes připravujeme nové 
žádos   pro naše budoucí žáky!

Tomáš Krejčí, VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem  

Na sklonku loňského roku naše ško-
la, VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem, obdržela zajímavé ocenění. 
Poprvé jsme byli mezi více než 60 
středními školami na Vysočině oce-
něni jako ŠKOLA DOPORUČOVANÁ 
ZAMĚSTNAVATELI. Ocenění je udě-
lováno Klubem zaměstnavatelů, 
který po celé republice vyhodnocuje 
kvalitu a přínosnost středních škol a 
univerzit pro svoje absolventy. VOŠ 

ŠKOLA DOPORUČOVANÁ 
ZAMĚSTNAVATELI 
2020/2021

a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem se 
dostala mezi deset nejkvalitnějších 
škol v kraji, a proto se pro letošní 
rok může pyšnit logem ŠKOLA DO-
PORUČOVANÁ ZAMĚSTNAVATELI.

Děkujeme všem našim peda-
gogům a zaměstnancům školy za 
jejich práci a přínos pro krásné oce-
nění školy!

Vedení VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem 

Dům dě   a mládeže Bystřice n. P.

PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY 2022

I. turnus  11. – 15.7.   – výtvarný    1.000 Kč      
     (max. 10 dě  )      
  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
II. turnus   18. – 22.7.  – keramický    1.000 Kč     
 NOVINKA!    (max. 10 dě  )          
  – tanečně pohybový 800 Kč (900 Kč)
 NOVINKA!    (ve spolupráci s DANCE STYLE BYNP)
III. turnus  25. – 29.7.  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
IV. turnus    1. –   5.8.   – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
 V. turnus    8. – 12.8.   – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
VI. turnus  15. – 19.8.  – modelářský    800 Kč (900 Kč)
     (max. 10 dě  , od 9   let)
  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)
VII. turnus  22. – 26.8.   – počítačový    800 Kč (900 Kč) 
  – všeobecný    800 Kč (900 Kč)

Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo 
na telefonu: 606 169 117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

www.ddmbystrice.webnode.cz
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Dne 31. prosince se uskutečnil ve 
Velkém Tresném 40. ročník tradič-
ního Silvestrovského běhu. Proběhl 
za dodržení všech platných ochran-
ných opatření. Startovalo sedm žen 
a patnáct mužů. 
V kategorii žen se umís  la 

na 1. místě Zdena Komárková, 
na 2. místě Markéta Chovancová,  

     na 3. místě Lucie Šmotková.
V kategorii mužů do 40 let získal 

Silvestrovský běh Ve Velkém Tresném

I tak by se dala shrnout naše loňská 
divadelní činnost. Přestože pande-
mie kultuře příliš nepřeje, podařilo 
se nám oživit starobylé Hradisko a 
vystavět na něm hrádek, kde žijí 
duchové - ry  ř Brtník z Brtníku a 
jeho dcerka Leontýnka, v jejíž roli 
se s úspěchem divákům předsta-
vila teprve osmiletá Dorotka Fili-
pová. Pozadu nezůstal ani její bratr 
Honzík Filip, který vedl par  čku 
nezle  lých pionýrů a pionýrek 
s trošičku starším datem narození 
v občance. Představitel ry  ře Brt-
níka Petr Novotný kromě roztomi-
lých skřítků předvedl profesionální 
herecký výkon, a to hned ve dvou 

rolích. Jan Filip alias Jouza svých 
200 pribináčků sice neudal, ale 
určitě všechny přesvědčil o svém 
komediálním nadání. Hajný, před-
seda DrPrHrBr a starosta Libor Po-
korný v jedné osobě se také skvěle 
zhos  l svých rolí a co slíbil, to nám 
dal. Do černé kroniky si zapíšu, že 
jsme se poprvé před diváky po-
kusili zpívat a tančit. A také to, že 
jsme navzdory koronaviru desátou 
sezónu našeho Silvestrovského 
Extrémního divadla dotáhli do ví-
tězného konce a doufáme, že Vás i 
letos budeme moci brzy touto kul-
tovní muzikálovou komedií opět 
pobavit.

Lenka Novotná

Úkol splněn, ry  ři Brtníku z Brtníku!

Současná doba příliš nepřeje kul-
turním a společenským událostem, 
proto jsme rádi, že jsme si ve vá-
nočním období mohli užít alespoň 
tradiční sváteční veřejné bruslení.

Letos zorganizovali líseč   zastu-
pitelé hned dva termíny. Občané 
starší i mladší tedy oprášili brusle a 
28. 12. a 30. 12. se potkali na ledě 
Zimního stadionu v Bystřici nad 
Pernštejnem. Zážitky na kluziš   si 
užívaly především dě  , ale i pro do-
spělé to bylo příjemné setkání, kte-
ré alespoň částečně nahradilo jiné 
chybějící společenské příležitos  .

Markéta Justová

Vánoční dění v Lísku

Minulý rok nebyl sice moc přívě-
 vý ke konání různých akcí, ale 

ani to nás neodradilo od realizace 
naší, již tradiční, akce Bystřicko čte 
dětem, která se v roce 2021 usku-
tečnila už počtrnácté.

Termín realizace akce byl 
v souvislos   s nákazou COVID-19 
dvakrát prodloužen. Konečným 
termínem se nakonec stalo datum 
12. 11. 2021, kdy většina obcí a 
zejména škol uskutečnila svá na-
plánovaná čtení. Celkově se s  h-
lo tedy za rok 2021 zrealizovat 51 
čtení ve 13 obcích našeho regionu. 

Každý rok má tato akce velký 
úspěch jak u dě  , tak i dospělých. 
Pro letošní rok byla ale přítomnost 
rodičů (dospělých) omezena v sou-
vislos   s vládními opatřeními. 
Pevně doufáme, že se již při koná-
ní dalšího ročníku budou moci opět 
všichni společně sejít u čtení z vy-
braných knih. 

Filozofi í celé akce je přivést dě   
zábavnou a poutavou formou ke 
klasické knize. Proto se pořada-
telé všech těchto setkání snaží 
udělat čtení zajímavé, přitažlivé, 

poučné, a to jak pro dě  , tak pro 
případné návštěvníky. V rámci 
uskutečněných čtení bylo pro dě   
připraveno loutkové i hrané diva-
dlo, hudební představení a různé 
besedy, ze kterých si dě   mohly na 
památku odnést časopisy od spon-
zorů, vlastní výtvory z dílniček 
nebo také dárky z různých soutěží. 

V letošním ročníku byly také 
poskytovány knihy od sponzora 
EG.D a dále také knihy zakoupené 
od spisovatelů pana Beneše a paní 
Šiborové. Ti zároveň také předčíta-
li ze svých knih v některých obcích 
či školách Mikroregionu Bystřicko. 
Další čtenáři byli většinou z řad ob-
čanů obce případně z řad místních 
regionálně známých osobnos  , 
jako např. divadelní umělec Jan 
Hrubec, sochař Jiří Plieš  k, foto-
graf Jiří Hřebíček, vedoucí muzea 
Vladimír Cisár, lektorka a mana-
žerka vzdělávacích ak  vit Kateřina 
Chalupníková a mnoho dalších. 

Mikroregion Bystřicko má vždy 
díky fi nančním příspěvkům od 
Kraje Vysočina a společnos   EG.D 
možnost zorganizovat tuto smy-
sluplnou akci, která má největší 
přínos právě pro dě  . Obzvláště 
ony potřebují v této vypjaté době 
trochu zpestření a rados   ze všed-
ních dnů. 

Všem sponzorům a příznivcům 
velice děkujeme a těšíme se na 
další ročníky této akce!

Mikroregion Bystřicko

Ohlédnu   za akcí 
Bystřicko čte dětem 2021

1. místo Michal Krška, 
2. místo David Kintr, 
3. místo Josef Cimbálník.

V kategorii mužů nad 40 let obsadil 
1. místo Michal Chovanec, 
2. místo Jiří Šenkýř, 
3. místo Josef Weis. 
Doufáme, že v příš  m roce pro-

běhne Silvestrovský běh tak, jak 
bývá tradičně zvykem.  

David Pecina

Ať žijí duchové!
Hradisko - Silvestrovské Extrémní Divadlo Rožná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÍSEK 
nabízí volné pracovní místo 
na pozici vychovatelka ŠD, 

nástup 1. 3. 2022, výše úvazku 1,0.

Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

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

Pečovatelská služba Dolní Rožínka
-  příspěvková organizace zřízená 

obcí Dolní Rožínka
-  poskytuje terénní pečova-

telskou  službu v domácím 
prostředí klientů 

     (v jejich bytech, domech), 
 v budově PS, v obci Dolní 

Rožínka a dalších obcích
     (Bukov, Střítež, Mor. Pavlo-

vice, Milasín, Rožná, Rodkov, 
Dolní Rozsíčka, Blažkov, Zvole, 
Olešínky, Branišov).

-  služba je určena pro občany 
od 40 let věku se zdrav. ome-
zením nebo seniory.

-  služby se poskytují na základě 
písemně uzavřené smlouvy

V souladu se zákonem o soc. služ-

bách číslo 108/2006 Sb. poskytuje 
tyto základní služby:
-  pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu
-  pomoc při osobní hygieně
-  pomoc při zajištění stravy
-  pomoc při zajištění chodu 

domácnos  
-  zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím
Fakulta  vní služby:
-  doprava pro klienty 
-  dohled nad dospělou osobou

Pracovní doba PS je ve všední 
dny 6 – 18 hod. 

V sobotu, neděli a ve svátcích 
zajišťuje pouze dovoz a donášku 
obědů.

Kontakt:  
mobil: 606 425 900, dpsdr@seznam.cz, www.ps.dolni-rozinka.cz

Zájemce prosíme o zaslání strukturovaného životopisu na adresu: 
zs.lisek@seznam.cz, popřípadě kontaktujte ředitelku školy 
na tel.: 730 120 881, 731 875 331.

Požadujeme:
• odbornou kvalifi kaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-

gických pracovnících,
• zodpovědnost, důslednost, krea  vitu, schopnost týmové spo-

lupráce.
Nabízíme:
• podnětné, přátelské klima školy a dobře vybavené pracovní 

prostředí,
• metodickou podporu, možnost osobního rozvoje, DVPP,
• dlouhodobou perspek  vu, spolupráci při oboustranné spoko-

jenos  ,
• příspěvek na stravování, benefi ty FKSP,
•  vhodné i pro absolventy.

Pečovatelská služba Dolní Rožínka 
Nabízí pro seniory a zdravotně pos  žené občany

2 volné byty k pronájmu 
Více informací o ceně nájmu a možnos   osobní          

prohlídky s konzultací po telefonické dohodě 
na tel.: 606 425 900
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Místní akční skupina (MAS) Zub-
ří země, o.p.s. vyhlásila od roku 
2017 již 32 výzev ze 4 operačních 
programů – IROP, PRV, OPZ a OPŽP. 
Aktuálně realizujeme nebo jsme 
postoupili řídícím orgánům celkem 
176 podpořených projektů. Kromě 
nečerpaného OPŽP se nám podaři-
lo téměř plně zazávazkovat přidě-

MAS Zubří země informuje o plnění SCLLD a činnos   MAS

Jak jsme již informovali, MAS také 
započala realizaci projektu spolu-
práce Vážíme si přírodního bohat-
ství – voda, půda a les s dalšími 
MAS v Kraji Vysočina - MAS Oslav-
ka a MAS Českomoravské pomezí. 
Nyní jsme ve fázi tvorby cenových 
marke  ngů, komunikujeme s před-

lené prostředky, v průměru jsme 
dosud vyčerpali přes 85 % alokace 
SCLLD. Od počátku programového 
období do 31. 12. 2021 bylo po-
dáno celkem 189 Žádos   o platbu 
(122 v Programu rozvoje venkova, 
31 fi nálních a 1 průběžná v Integro-
vaném regionálním operačním pro-
gramu a 34 průběžných a 1 fi nální 

v Operačním programu zaměstna-
nost), z nichž bylo 167 proplaceno. 

Od 1. 9. 2020 do 29. 4.2021 byla 
vyhlášena 16. výzva IROP se zamě-
řením na ak  vitu Cyklodoprava 
(na zbytkovou alokaci IROP). Dne 
6. 10. 2021 bylo rozhodnuto o na-
výšení alokace 16. výzvy IROP na 

6.411.099,28 Kč. V této výzvě MAS 
obdržela 2 projekty, které prošli 
hodnocením ze strany MAS a oba 
byly odeslány k Závěrečnému ově-
ření způsobilos   na Řídící orgán, 
druhý v pořadí jako náhradní pro-
jekt vzhled k převisu alokace dané 
výzvy.

V případě, že máte projekt, který spadá do opatření zmíněných výše, neváhejte nás kontaktovat, my s Vámi projekt rádi 
zkonzultujeme a následně pomůžeme s přípravou a administrací projektu.

nášejícími a zajišťujeme prostory 
pro konání jednotlivých akcí pro-
jektu. Rádi bychom Vás pozvali na 
úvodní osvětovou akci projektu, 
která se uskuteční v termínu 17. 2. 
2022 - 18. 2. 2022. Přihlašovací for-
mulář na akci naleznete na našich 
webových stránkách. Tyto a další 

informace k projektu spoluprá-
ce naleznete na našich webových 
stránkách pod záložkou projekty – 
Vážíme si přírodního bohatství

(http://zubrizeme.cz/vazime-si-
-prirodniho-bohatstvi-puda-voda-
-a-les/). 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

AKTUÁLNĚ Z MAS: V termínu od 26. 1. 2022 do 7. 4. 2022 probíhá příjem žádos   o dotaci v rámci 7. výzvy MAS pro Program rozvoje 
venkova na následující opatření:
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Jubilan  

Úmr  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jak ten čas le  . Jako by to včera bylo 
co se Tvé srdce zastavilo.

Odešel od nás v nejkrásnějším věku 18 let 
Jaroslav ZÁBRŠA 

z Věchnova. 

27. února 2022 by se dožil 29 let. 
S boles   v srdci vzpomínají 
babička a děda Bár  kovi.

Dne 25. února 2022 uplyne 10 let, 
kdy navždy odešel
 pan Josef ČECH 

z Bystřice nad Pernštejnem. 

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu  chou 

vzpomínku.

Dne 16. února 2022 
uplyne rok ode dne, 

kdy nás opus  l náš milovaný
manžel, ta  nek, dědeček, pradědeček,

 pan Josef VOKURKA 

S lásku vzpomínají manželka 
a dě   s rodinami.

Dne 12. ledna 2022 uplynulo již 10 let 
ode dne, kdy nás navždy opus  la

 naše maminka,
 paní Vlasta VEČEŘOVÁ 

ze Štěpánova nad Svratkou - Záskalí. 

Stále vzpomínají manžel 
a dcery Lenka, Jana s rodinou.

Dne 7. února 2022 uplyne 27 let, 
kdy nás nečekaně opus  la naše 

milovaná maminka, babička a prababička 
paní Květoslava FRÝZOVÁ 

z Bystřice nad Pernštejnem. 

Za  chou vzpomínku všem, 
kdo jste ji znali a měli rádi, děkujeme. 

S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 4. února 2022 uplyne 8 let, 
kdy nás opus  la manželka, maminka 

a kamarádka 
paní Blanka KOENIGOVÁ. 

Stále vzpomínají manžel, děti a vnučky.

Dne 12. února 2022 by se dožil 90 let 
 pan Adolf MAREČEK 

Vzpomíná manželka Růžena 
a dcera Šárka s rodinou. 

Dne 13. února 2022 
to budou 4 roky, co nás opus  l  

 pan Josef ROTKOVSKÝ 

Vzpomínají synové 
Petr a Karel s rodinami. 

VZPOMÍNKY

Dne 15. ledna 2022
 by oslavil své 100. narozeniny 

pan Vladimír PILÁT 
z Býšovce.

Dne 22. února 2022
 by se dožila 88 let jeho manželka

paní Marie PILÁTOVÁ 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

ÚNOR 2022
Marie Hrdličková  87 let
Ladislav Zítka  87 let
Magdalena Kaštánková 86 let
Zdeňka Svobodová  86 let
Miloslava Brázdová  85 let
Věra Doležalová  80 let
Miloslav Smolík  80 let
Oldřich Běluša  75 let

Ladislav Mlynář  75 let
Rozália Šípová  75 let
Věra Fialová  70 let
Ing. Josef Novotný  70 let

PROSINEC 2021
  5.12.  Miroslav Šindelář  79 let
10.12.  Ludmila Fleková  95 let
18.12.  Josef Fiala  85 let
26.12.  Josef Pech  80 let

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOSTZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2022 ÚNOR 2022

ÚNOR  
05.02. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
06.02. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, NMnM, 566 616 904
12.02. MDDr. Věra Šírová, Vra  slavovo nám. 12, NMnM,566 616 901
13.02. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, NMnM, 739 093 334
19.02. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
20.02. Zubní péče MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, NMnM, 
 566 524 615  
26.02. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
27.02. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777

 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234. 

 KOUPÍM staré pivní lahve a sklenice s nápisy. Sbírku i jednotlivé 
kusy, slušně zapla  m, přijedu kamkoli. Tel:732 170 454, sběratel.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Bystřice nad
Pernštejnem

Pod záštitou
Adama a Denisy
Helceletových

1. – 5. 8. 2022 Atletický stadion
T. Dvořáka

Každý den
8:00 – 16:30

3.590 Kč

www.kempvitezu.cz

INZERCE

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

NÁPLŇ PRÁCE:

  

NA POZICI: 

NA POZICI:
NÁPLŇ PRÁCE:

POŽADUJEME:

www.zdt.cz
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Hledáme 
nové kolegy 
do party

LAKÝRNÍK

NABÍZÍME:

• zajímavé 
• 

v av
• t ní vé p émi
• 
• 

• 5 t n v é  
• 
• na 

nta tujt t 566 591 129,
t

prace@zelezarny.cz

INZERCE
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 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

OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.

TEST  NA  PROTILÁTKY  COVID-19
pro samoplátce i fi rmy

Vyšetřením zjis  te informaci o hladině pro  látek pro   viru SARS-CoV-2 
po proběhlém onemocnění Covid-19 nebo v důsledku očkování.
• Test není určen pro průkaz ak  vního onemocnění.
• Jedná se o kvan  ta  vní stanovení, které umožňuje sledovat trend 

hodnot pro  látek v čase.
• Vhodný interval pro opakovaná stanovení je cca 1 x 3 měsíce.
• Vyšetření se provádí v Po a Čt v laboratoři na poliklinice By n.P.
• Pacient před odběrem nemusí být na lačno.

Na vyšetření je nutné se objednat na tel.: 604 725 502. 
Cena testu 580 Kč.

UHELNÉ SKLADY 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM                                   

Tel: 566 550 473, mob.: 733 403 366
www.uhelneskladybystrice.com
e-mail: uhelneskladybystrice.com 
Nádražní  668, Bystřice nad Pernštejnem

Otevírací doba: Po, St, Pá 07:30 - 15:00 
                               nebo po telefonické dohodě

• rozvoz uhlí
• skládání pásem

• hnědé uhlí důl Bílina (Ledvice)
• brikety Rekord, UNION

INZERCE
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Volné výrobní pozice:

Volné administrativní pozice:

Vedoucí oddělení údržby

Pojď pracovat
k nám!

Manipulant příjmu zboží

Pracovník montáže a balení

Obsluha strojů a zařízení

Galvanizér

Seřizovač CNC strojů

566 590 825
Wera Werk s.r.o.

Nádražní 1403

Bystřice nad Pernštejnem

E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz

(2 směnný provoz)

(2 směnný nebo 1 směnný provoz)

(3 směnný provoz)

(3 směnný provoz)

(3 směnný provoz)


