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OZNÁMENÍ

Čapí rodinka se jako obvyk-
le i letos zabydlela v našem 
městě. Jako první přiletěl čapí 
sameček, aby připravil hnízdo 
pro úspěšné zahnízdění. S čiš-
těním této „bytové jednotky” 
mu pomohli pracovníci tech-
nických služeb Bystřice n. P.

Další zprávy ze života čapí 
rodinky budou v příš  m čís-
le, pokud opravdu čápi za-
hnízdí a  povede se jim vyse-
dět mladé. 

-red-

ČÁPI PŘILETĚLI

 Foto: Jitka Čechová

JSEM HRDÝ, ŽE JSEM STAROSTOU TOHOTO MĚSTA
 lo prastaré heslo „Pomoz si sám 

a Bůh   pomůže.“
Co dál? Život se musí vrá  t do 

starých kolejí, dě   zasednou do 
školních lavic, pracující se vrá   ke 
svým profesím, senioři se budou 
s úsměvem vyhřívat na letním slu-
níčku. Možná si to moc neumíme 
přestavit, ale on ten vnější svět 
musí a bude fungovat dál!

Ještě jednou mi dovolte, abych 
vám všem poděkoval za trpělivost, 
uvědomělost a odvahu, s kterou 
jste všechna příkoří snášeli. Jen 
proto se nám Covid – 19 vyhýbá 
velkým obloukem. Jsem hrdý, že 
mohu být starostou tohoto města. 
Jsem hrdý na vás, občany a všem 
z celého srdce děkuji!

Karel Pačiska

Po bouřlivých týdnech pomalu 
přichází restart naší společnos  . 
Vláda uvolňuje přitažené šrouby a li-
dem se začíná lépe dýchat. Toto píši 
obrazně, ale ono to pla   i fak  cky.

Ve vypjaté době se zpravidla ne-
píší deníky a po bitvě bývají mnozí 
největším generálem. Já bych chtěl 
připomenout hek  cké týdny od po-
loviny března. Město Bystřice nad 
Pernštejnem zvládlo tuto zkoušku 
na výbornou. To není moje záslu-
ha, ale zásluha vás všech, kteří jste 
velmi spořádaně a trpělivě dodr-
žovali vyhlášená opatření. Velmi si 
cením desítek lidí, kteří bez nároku 
na odměnu ukázali velikou souná-
ležitost, odvahu pomoci a lidskost, 
bez které bychom neuspěli. Vždyť 
více než tři týdny po vyhlášení 

nouzového stavu jsme neobdrželi 
žádnou dodávku z Evropské unie, 
od státu ani od kraje. Místní švad-
lenky, maminky, babičky, student-
ky i naši pracovníci ušili a rozdali 
více než 6 000 ochranných roušek. 
Velké množství materiálu dodaly 
místní fi rmy. Studen   společně se 
svými pedagogy a podnikateli vy-
robili přes 500 ochranných š  tů. 
Místní fi rma dodala první desin-
fekci, skau   společně s Charitou 
nakupovali pro potřebné mnoho 
dalších maličkos   i věcí zásadních. 
Dobrovolně pracovalo mnoho 
bezejmenných lidí, kterým nebyl 
lhostejný osud spoluobčanů. Kri-
zový management pracoval velmi 
inicia  vně se selským pohledem na 
věc. To velmi oceňuji. Zase tu pla-

UNIVERZITA 

TŘETÍHO VĚKU

Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem sděluje všem zá-
jemcům, kteří se v rámci U3V 
přihlásili  na prohlídku Úprav-
ny  vody ve Švařci  dne 4. 6. 2020, 
že tato akce se  n e k o n á.

Rovněž tak se nekoná přednáš-
ka dne 18. 6. 2020 na téma Léky 
a závislos  .

Program Univerzity tře  ho věku 
bude opět zahájen v září 2020.

Děkujeme za pochopení.

Od července na kole do Domanína
Přináším radostnou novinu v této 

těžké době. Po mnohaletých pří-
pravách jsme konečně zahájili vý-
stavbu další cyklostezky. Tentokráte 
doplníme naši „pavučinu Bystřicka“ 
o těžký úsek podél silnice Bystřice 
n. P. – Domanín - Lísek. Cyklostez-
ka naváže na trasu podjezdu silni-
ce č. 19 v Domanínku a z ulice Na 
Pile odbočí těsně před vyústěním 

na zmíněnou silnici. Mezi potokem 
a silnicí povede až k prvnímu mostu 
do Domanína. 

Cca 800 m dlouhý úsek bude stát 
přes 4 mil. Kč. Ve spolupráci s MAS 
Zubří země město získalo 95 procent-
ní dotaci. Vše by mělo být hotovo do 
července, kdy by cyklostezku mohli 
vyzkoušet první cyklisté. 

Dokončí se tak další etapa uzavření 

okruhu Bystřice n. P. – Domanínský ryb-
ník. V blízkém horizontu by také mohla 
alespoň zčás   dostat asfaltový povrch 
polní cesta z Domanínského rybní-
ku na spojnici silnice do Bohuňova. 

Výhledově bychom chtěli rozšířit 
také úseky k Divišovu a do Věchnova. 
Zde jsme však v přípravné fázi jednaní 
o pozemcích.

Mar  n Horák, místostarosta

Od 4. května se MHD v Bys-
třici vrací do standardního reži-
mu. Končí tedy bezplatné jízdné 
MHD.

Konec bezplatné MHD

Stolní kalendář Historická 
Bystřice nad Pernštejnem 2020 
můžete ještě stále zakoupit 
v TIC Bystřice n. P. za 10 Kč. Na 
skladě máme poslední kusy, ne-
váhejte!           

KALENDÁŘ
HISTORICKÁ BYSTŘICE

Byst ice nad Pernštejnem
Historická

jak ji neznáte!
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INZERCE



KVĚTEN 2020
Ludmila Fleková 94 let
Anna Brodecká 90 let
Marie Krejčí 89 let
Stanislav Fexa 88 let
Danuše Amrožová 87 let
Jan Koudar 86 let
Fran  šek Svoboda 85 let
Milada Kintrová 80 let
Josef Hejlek 80 let
Marie Roháčková 75 let
Jaroslava Buchtová 75 let
Štěpánka Pavlínková 70 let
Stanislav Pokorný 70 let
Jana Ondrová 70 let
Věra Nepejchalová 70 let
Antonín Mojžíš 70 let
Marie Odehnalová   70 let
Zdeněk Batelka 70 let

ÚNOR 2020
   9. 2. Jana Kissová   79 let
16. 2. Jiří Fendrych   60 let
25. 2. Ludmila Kaňková   81 let
BŘEZEN 2020
   6. 3. Vlasta Jinková   85 let
12. 3. Karel Šafář   72 let
21. 3. Miroslav Kocián   70 let
23. 3. Marie Veselá   77 let
26. 3. Marta Pavlovičová   87 let
27. 3. Josefa Houdková   75 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MĚSTA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V KVĚTNU 2020
Jubilan  

Úmr  

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení 
nouzového stavu jsou do odvolání zrušeny všechny plánované kulturní, 

společenské a sportovní akce.

V úterý 7. 4. 2020 se sešli radní 
města k projednání jarní, dá se říci, 
že odpočinkové rady neboť bylo 
předloženo pouhých třináct bodů. 
První čtyři body se týkaly zřízení bu-
doucího věcného břemene ve pro-
spěch E.ON Distribuce a. s. spočíva-
jícího v uložení podzemního vedení 
NN, jeho údržby a oprav u různých 
staveb. Ing. Buchta radě předložil 
návrh na změnu nájemní smlouvy 
s Lesním společenstvím obcí s. r. o, 
z důvodu budování nového rybníku 
v k. ú. Ždánice a možnos   získání 
dotace. V pořadí devátým Nosite-
lem tradic rada vyhlásila pana Ale-
še Uherku z Nyklovic za udržování 
tradice kolářství. Rada dále schválila 
smlouvu o dílo s fi rmou SPH stavby 
s. r. o. na obnovu povrchů v ulici Ru-
dolfa Vaška. Budou to tyto práce: 
nový jednostranný chodník v západ-
ní čás   ulice, obnova asfaltu v ploše 

Z rady města Bystřice n. P.

mezi  mto chodníkem a výkopem 
kanalizace tamtéž, kompletní ob-
nova povrchů ve východní čás   
ulice v celé šířce ulice v uspořádání 
chodník – komunikace obousměr-
ná dvoupruhová – parkovací pás, 
veřejné osvětlení posunuté mimo 
chodník k tarasům a změna doprav-
ního režimu v celé ulici na „Zónu 
30“. Smluvní cena za tyto práce je 
3.633.863,68 Kč včetně DPH. Důleži-
tým bodem bylo schválení smlouvy 
o výkonu funkce jednatele a mana-
žerská smlouva pro Mgr. Jana Illeka, 
který od 1. 6. 2020 nahrazuje na 
postu jednatele a ředitele městské 
společnos   Areál sportu a kultury 
s. r. o. Ing. Zdeňka Mašíka. 

Město Bystřice má zájem pořídit 
v rámci výzvy PGRLF (Podpůrný a ga-
ranční rolnický a lesnický fond) kolo-
vý traktor jako náhradu za zastaralé 
a poruchové stroje Class z původní-

Přijměte pozvání na putování po krásách Koruny 
Vysočiny. Ne nadarmo jsou s naší turis  ckou lokali-
tou spojeny přívlastky malebná a přívě  vá. Rozloha 
turis  cké des  nace, do které spadá i Bystřicko, je 
poměrně velká, proto vám chceme touto cestou 
představit zajímavá místa, která stojí za vidění. Věří-
me, že vás inspirujeme k zajímavým výletům či pro-
cházkám po malebné krajině Bystřicka. 

AUERŠPERK
Mezi nejznámější památky na Bystřicku patří 

Aueršperk. Zřícenina hradu je ukrytá v lesích blízko 
Bystřice. Ale letos už ne! I u nás to  ž škodí kůrovec 
a následky jsou rozsáhlé. Když v současné době za-
vítáte na zříceninu, nebudete věřit svým očím. Před 
vámi se objeví odlesněný kopec s dominantou čás   
věže,  zřetelný hradní příkop a nové pohledy do údolí 
k řece. Takový pohled byl naposledy před stole  m. 
Na jednu stranu je to smutná krajina bez života, ale 
na stranu druhou se zde odkryly opravdu nevídané 
scenérie. Udělejte si výlet nebo procházku, určitě ne-
budete litovat.                                                             -red-

BEZVA VÝLETY PO KORUNĚ VYSOČINY

ho strojového parku EDEN CENTRE 
s.r.o. Výzva byla vyhlášena začátkem 
dubna 2020 a její zaměření je na po-
řízení strojů pro města a obce, které 
jsou majiteli lesních porostů. Podání 
žádos   rada schválila.

Na vedení města se obrá  l Mgr. 
Jan Drábek se záměrem uskutečnit 
v září 2020 v lesích mezi Vírem a Bys-
třicí nad Pernštejnem MČR v orien-
tačním běhu. Pořádajícím oddílem 
bude brněnský oddíl SK Brno Žabo-
vřesky-oddíl OB. Aby se tento závod, 
kterého se má zúčastnit až 1 200 
závodníků, mohl uskutečnit, je tře-
ba poskytnout pořadateli souhlas 
vlastníka lesů. Rada s uspořádáním 
Mistrovství ČR v orientačním běhu 
souhlasila.

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

-red-

Kniha čtenáře seznamuje s dějinami druhého československého 
zahraničního odboje. Řadami československých zahraničních for-
mací prošlo  během války na 40  síc mužů a žen, kteří bojovali na 
všech frontách. Nejméně 54 z těchto vojáků pocházelo z tehdejšího 
poli  ckého okresu Nové Město na Moravě. Také oni byli při všech 
důležitých bojových operacích našich zahraničních jednotek a ně-
kteří z nich na bojiš  ch, ležících stovky kilometrů od jejich domovů, 
dokonce položili své životy. Kniha je doplněna desítkami unikátních 
dobových fotografi í. V knize se dozvíte o statečných mužích Fran-
 šku Vrbkovi z Bystřice, Josef Stehlíkovi z Pikárce, Václavu Jílkovi 

z Písečného, Adolfu Jurmanovi ze Štěpánova, Jindřichu Beranovi 
či Adolfu Zeleném z Rožné a dalších.

Kniha je v prodeji v TIC Bystřice n. P. za 330,- Kč.         -red-

Nová kniha
ZAHRANIČNÍ ARMÁDA 1939 - 1945

Dne 29. 4. 2020 by se 
dožila 87 let paní 

Antonie POCHOPOVÁ 
a 14. 5. 2020 by oslavit 90 let 
pan Vladimír POCHOP. 

5. 6. 2020 uplyne 20 let od úmr   
pana Vladimíra POCHOPA.

S láskou vzpomínají 
dě   s rodinami.

vzpomínajíS láskou vvzp
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKA

Dne 29. 5. 2020 uplynou 
dva roky, kdy nás nečekaně 

opus  l milovaný manžel, 
ta  nek a dědeček, 

pan Václav STÁREK 

Navždy s láskou vzpomínají 
manželka Marie, Lojzík 

a dcery s rodinami.

Dne 16. 5. 2020 uplyne 6 let, 
co nás opus  la naše drahá 

manželka, maminka a babička 

paní Miluše KADLECOVÁ 
z Bystřice nad Pernštejnem. 

Vzpomínají manžel 
a dě   s rodinami.

Vzpomínají manžel

Dne 28. 5. 2020 uplyne 8 let 
od úmr   mého manžela, 

ta  nka a dědečka 

pana Jana HAVLA 
z Domanínka.

S láskou vzpomínají manželka 
a dě   s rodinami.

9. 5. 2020 uplynou 3 roky,
kdy nás opus  l 

pan Pavel Adamovský. 

S láskou vzpomíná rodina.

Město Bystřice nad Pernštejnem

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 sociálních věcí a zdravotnictví
- sociální pracovnice/pracovník 

úseku sociálně právní ochrany dě  

Druh práce a místo výkonu práce:
 – úředník/úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ  

 Bystřice nad Pernštejnem s úvazkem 1,0
 – pracovní poměr na dobu neurčitou
 – místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
 – náplní pracovního místa je zejména – opatrovnictví 
  a poručnictví, péče o dě   vyžadující zvýšenou pozornost, sociální  

 poradenství

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 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 tajemníka“ a heslem „Výběrové řízení  

 odbor sociálních věcí a zdravotnictví – NEOTVÍRAT“
 – lhůta podání do 30. 6. 2020

Kontaktní pracovník:
 – PhDr. Drahomíra Lukšová, vedoucí odboru sociálních věcí a
  zdravotnictví, telefon: 566 590 342, 
  e-mail: drahomira.luksova@bystricenp.cz

Bez splnění výše uvedených náležitos   není možné přihlášku zařa-
dit do výběrového řízení.

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

Soutěž o Nejkrásnější 
jarní květ inovou výzdobu

Město Bystřice nad Pernštejnem 
vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější jarní 
kvě  novou výzdobu. Zájemci mo-
hou zaslat max. 3 fotografi e (s popi-
sem místa) na e-mail: info@bystri-
cenp.cz do 30. května 2020. Kulturní 
komise města vyhodno   zaslané fo-
tografi e a vybere tři nejhezčí, jejichž 
autoři obdrží věcnou cenu. Vybrané 
fotografi e uveřejníme v Bystřicku.



Do povědomí lidí vstoupil pojem koronavirus náhle a s obrovskou ra-
zancí. Nezastavuje se před hranicemi států, společenskými, poli  ckými ani 
zdravotnickými systémy, jeho nebezpečnost se dotýká starých, mladých, 
mužů, žen i dě  . Změnil smýšlení i chování milionů lidí na celém světě, ale 
snad v nás probudil opět také to lepší. Ohleduplnost, solidaritu, vzájem-
nou pomoc, schopnost vážit si jeden druhého, práce jiných. Současně to je 
veliká zkouška mezilidských vztahů, tříbení hodnot.

Nečekaný nápor dolehl především na rodiče dě  . Uzavřely se dveře 
škol a vynuceně se změnil systém výuky. Dříve vzdálené pojmy jako online 
škola, distanční vzdělávání se staly málem ze dne na den součás   každo-
denního života rodin, a to ne zrovna jako vítaný host. Dě  , rodiče i učitelé 
se museli bez přípravy vypořádat s nástrahami, které nemají obdobu ne-
jen v českém školství. Myslím, že všichni to zvládli a zvládají obdivuhodně 
a chtěl bych jim na tomto místě vyjádřit velké poděkování a obdiv za tr-
pělivost, snahu, spo-
lupráci, výbornou ko-
munikaci. Samozřej-
mě nejde vše snadno 
a hned, ale dokázali 
jsme se v krátké době 
poprat se spoustou 
problémů a chci věřit 
tomu, že v budoucnu 
bude tato zkušenost 
alespoň trochu ku 
prospěchu nás všech.

Jaroslav Sláma,
ředitel ZŠ TGM

ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Nouzový stav na ZŠ Nádražní

Koronavirus a škola/y

Situace, která nastala v souvis-
los   s uzavřením škol, byla a stále 
je velmi ob  žná nejen pro nás, 
učitele, ale hlavně pro naše žáky 
a jejich rodiče. A jak se nám daří 
s ní vypořádat?

Nejdříve jsme se na společné po-
radě domluvili, jak nejjednodušeji 
a hlavně jednotně poskytnout další 
vzdělávání na dálku dětem. Ukáza-
lo se, že i v dobách krize se doká-
žeme sjedno  t a táhnout za jeden 
provaz. Každý přispěl svou troš-
kou do mlýna, dobrým názorem, 
zkušenos  , pomocí druhým, kteří 
s počítačem ještě donedávna ne-
byli velcí kamarádi, a výsledkem byl 
jednotný systém zadávání domácí 
přípravy, setkávání se nejen ve sbo-
rovně, ale i na videokonferencích, 
abychom překonali společně další 
vzniklé problémy. 

Pedagogům velmi chybí kontakt 
s dětmi ve třídách, uvědomují si, 
že se nedá opravdu ničím nahradit. 

Pocí  li to bohužel i naši budoucí 
prvňáčci, kteří k nám nemohli přijít 
se svými rodiči k zápisu, a tak všich-
ni společně doufáme, že tento stav 
co nejdříve skončí a znovu se ve 
zdraví setkáme ve školních lavicích. 

Musíme říct, že z téhle  živé si-
tuace si odnášíme i něco dobrého, 
že se žáci i pedagogič   pracovníci 
posouvají dále v počítačové gra-
motnos   a v komunikaci samotné, 
projevily se charaktery lidí, jak jsou 
schopní si pomoci, podpořit se, být 
si vzájemně oporou.

Hluboce si vážíme zejména spo-
lupráce rodičů, kteří pomáhají 
svým dětem se zadanými úkoly, 
obracejí se na nás s případnými do-
tazy a komunikují s třídními učiteli. 
Tímto bychom všem chtěli poděko-
vat a popřát hodně sil, op  mismu 
a zdraví.

Vedení školy ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615 

Město Bystřice nad Pernštejnem vypisuje

VÝZVU NA PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŮJČKU

z Fondu rozvoje bydlení

Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných budov 
a na výstavbu nových bytů formou střešní nástavby nebo vestavby.
Přesná specifi kace  tulů, na které lze o půjčku žádat, je uvedena 
v příloze. Jednotlivé  tuly lze sčítat, je tedy možné žádat o více 

 tulů současně.
Příjemcem půjčky může být kterákoliv fyzická nebo právnická oso-
ba, předmětná stavba však musí být na území města nebo místních 

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

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

Termín podávání žádos   :  
do 31.5.2020

Žádos   jsou k dispozici na sekretariátě MěÚ, kde je také nutno 
vyplněné žádos   společně s ostatními dokumenty odevzdat.

Informace:   Ing. Jana Jurošová,  tel. 725 101 198

( tis. K  )
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POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko Vás postupně seznamuje s pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs   byly 

zaznamenány již v 16. stole   za pánů z Pernštejna. Dr  vá většina pocházela z konce 19. a začátku 20. stole  . Tiskem vycházely již za první republiky (Kalábovy 
pověs  ) a většinu z nich máme uchovánu v pozůstalos   bystřického písmáka pana Josefa Pavelky. Pan Pavelka pověs   poc  vě zaznamenal, tak jak je slyšel 
a Vy je můžete číst v lidovém nářečí. Většina pověs   je označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl. 

Bystřice nad Pernštejnem si v letošním roce připomíná významné výročí, a to 440 let od povýšení Bystřice na město. Proto vám 
v měsíčníku Bystřicko představíme zajímavé historické fotografi e našeho města se srovnáním, jak daná místa vypadají dnes. Knihu těchto 
fotografi í lze zakoupit v TIC Bystřice nad Pernštejnem.  

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Vlevo dům dě   a mládeže, uprostřed „upravená“ koželužna a nad ní budova 
Hasičského záchranného sboru České republiky a knihovny. Bohužel se jedná 
pouze o část plánovaného komplexu budov národního výboru z konce XX. stole  .

Jeden z mála dochovaných zimních záběrů. U starých fotoaparátů to  ž 
v zimě zamrzala spoušť. Pod špalíčkem budov je koželužna pana R. Musila. 
Zima roku 1910.

HEJKALI A RAS

Pod Bystřicou přes dvůr Makovskýho mlejna se příde k starej valše, 
kde bejvali už za dob slavnýho soukenickýho cechu valcháři z rodu Čer-
máků. Teť je tam  cho, ale tenkrát bylo zde veselo a to i dyš uš se ne-
valchovalo. Večír co večír se tam scházeli besedníci a nejvíc staroměscí 
kluci za Ládou. Ku  li tam co se dalo, vobyčejně něco spravovali nebo 
montovali všelijaký mašiny, nebo jim pan Čermák vypravoval historky 
vo pytlákách, zlodějách i strašidlech. Nejvíc ale, dyby se to mohlo říct vo 
chlapech, co se říká jen o ženských, tak si rádi zakleve  li. No nic zlýho, 
jen si povidali kerej s kerou chodí kolem valchy, co se kde stra  lo, co se 
stalo, aby stálo za řeč, ale taky dyš na Starým městě se stala nejaká taš-
kařica tak v tom vobyčejně měli taky prsty. 

Pečený vařený tam bejvali Karel s Kučerky a Franta pod Horou, jako 
dvě společňata všady spolu a   prováděli kousky aš běda. Zamilovaný 
párky, to to před něma neměli nikdy jistý, někdy dělali na „lamfeštu“ 
hastrmany, jindy strašili v bílej poslámce uvázanej na rukách, tak že se 
natahovali a zas krčili, pak se skuli i po mezi dolů a tak vystrašili tenkrát 
jedny, že vona hnala aš dom a nemohli z ní slova dostat. Vono ale nešlo 
dycky jen vo to, že strašili ty druhý, ale pan Čermák, jen ho nechat, se dal 
tak do vypravování, že bylo i tem „strašídlám“ po cestě v noci dom do 
strachu a museli si sami pískat nebo nahlas vykládat. 

Jednou vám tam taky přišel na besedu ras a zrovna zas byla řeč vo 
hejkalech. Pan Čermák vykládal jak lítá jako strašná příšera a křičí „hej, 
hej“ a že se na něj volá „cos mě zebral to mě dej“. Že sou to zakle   ty, co 
vykopali sády a přivorali si cizího. Žertovat prej s něma nejni radný nebo 
vlítnou na záda a ten komu to udělají musí prej je vynest až ven z lesa. 
Dyš kluci viděli, že už de rasovi mrás po zádech vytra  li se a v kůlni si na-
šli všelijaký starý hadry vzali koščata a šli napřed k Ajchelrovej louce, kdy 
byly vykopaný jámy jako hroby, aby formani nerozjezdili celou louku. Dyš 
ras viděl, že kluci vodešli, bylo mu jaksi divně a tak Láda, kterej vo všem 

věděl jako nic se nabíd, že rasa vyprovodí. Šli aš k hrobom a  ech uš kluci 
leželi, jak se přiblížili počali se hejbat a stávat, Láda jakoby se polekal 
zařval: „Hejkali“ a hnal se k valše. Ras uš byl le  tější ale hnal se co mohl 
za ním. Kluci vylítli s koščatama a za milým rasem , po zádech mu šimrali 
a při tom piščeli a hejkali až hrůza.

Ras dolít do valchy dom uš nešel aš druhej den a nikdo mu nikdy ne-
vymluvil, že hejkali nejsou

Z Bystřice n. P. r. 1960, zapsal Josef Pavelka

POVĚST O PROKLETÍ BYSTŘICE N. P.

V Bystřici nad Pernštejnem byl ve druhé polovině 18. stole   farářem 
Fran  šek Pomezián, podle ústního podání, ze šlech  ckého rodu a ten se 
nechtěl podrobova   vrchnostenským nařízením, ba ani k vizitaci nezval 
vrchnost. 

O kostel měl velké zásluhy, zejména byl za něho kostel ve vnitřku vyba-
ven krásným barokním zařízením povětšině na vlastní náklad. Neustálé 
spory byly příčinou, že jednoho dne přijel černý uzavřený kočár, do kte-
rého byl povinen usednout a ten jej odvezl do Olomouce. 

Když zastavili nad městem u zeleného křížku tu pronesl naposled řeč 
v které se loučil po 20   letém působení a končil kletbou na účet města 
že v Bystřici nic pořádného nebylo a nikdy také nemá být. V Olomouci 
když odsloužil mši se svalil před oltářem a zemřel. Od té doby, kdykoli 
se něco v Bystřici nepodaří, nebo přijde na město neštěs   vždy se to 
spojuje s Pomeziánovým prokle  m. Zůstala po něm krásná sbírka zbra-
ní s ozdobným kováním, která je nezvěstná. Jeho pozůstalost vyřizoval 
Monze z Nového Města.  Prof. Monze je znám ze sporu o olomouckou 
universitu i svými tzv. Zlomky monzeovými. 

Pomeziánova největší vina byla v tom, že oddával snoubence bez po-
volení vrchnos   čímž se často osvobozovali z poddanství. 

Josef Pavelka
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

75. VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ NAD NĚMECKÝM NACISMEM

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ
29. 5. 2010  10 LET OD OTEVŘENÍ NÁMĚSTÍ

V letech 2009 a 2010 proběhla 
výrazná rekonstrukce bystřického 
náměs  . Bylo celé rozbagrované 
a někteří obchodníci byli z přístu-
pu k svým obchůdkům nešťastní. 
Pracovalo se na inženýrských sí  ch 
v podzemí, vzniklo nové centrální 
parkoviště, fi nišoval areál amfi teá-
tru. Nejviditelnější bylo kompletní 
nové dláždění náměs   a vznik kaská-
dy, která teče od mariánského slou-
pu k sousoší věrozvěstů. K slavnost-
nímu otevření 29. května byl pozván 
prezident republiky Václav Klaus.

Dne 29. května 2010 vrcholily 
parlamentní volby, které dopadly 
pro mnohé šokem. Po vyhlášení vý-
sledků rezignovali předsedové hned 
čtyř stran, Jiří Paroubek, Cyril Svobo-
da, Miloš Zeman a Ondřej Liška, což 
samo o sobě napovídá, že málokdo 
vyhrál. Čekalo by se, že v hodinách, 
kdy se k těmto senzacím schylovalo, 
nevytáhne hlava státu paty z Prahy. 
Omyl, prezident Václav Klaus přijel! 
Ostatně nebyl u nás poprvé.

Už 27. září 1993, kdy zasedala na 
Skalském dvoře výkonná rada ODS, 
přijel V. Klaus na besedu v Kulturním 

domě v Bystřici nad Pernštejnem. 
Tehdejší starosta města Ing. Vladimír 
Vágner nabídl během besedy Václa-
vu Klausovi čestné občanství našeho 
města a premiér je slovně s díky přijal. 
Uběhly necelé dva měsíce a čestné 
občanství bylo zastupiteli schváleno 
a uděleno. Zástupci města pak navš  -
vili Václava Klause 20. prosince 1993 
v sídle vlády a lis  nu s čestným občan-
stvím mu ofi ciálně předali. 

29. května 2010 bylo zaplněno bys-
třické náměs   do posledního místa. 
Kulturní pořad zde trval od rána do 
večera, na pódiu se představili umělci 
od Dády Patrasové až po NO NAME.

Pan prezident byl přivítán krátce po 
patnácté hodině hejtmanem Jiřím Bě-
hounkem a starostou Bystřice Karlem 
Pačiskou. Prodíral se davy, které ho 
zdravily, vítaly, občas žádaly podpis, 
podávaly ruce. S projevem vystoupil 
nejdříve starosta města Karel Pačis-
ka, pak přišel v historickém kostýmu 
"Vra  slav z Pernštejna" a zarecitoval 
ze 430 let starého povyšovacího krá-
lovského privilegia Rudolfa II. 

Pan prezident pak přednesl zdra-
vici. Vzpomenul na dobu, kdy se do-

mlouval termín jeho návštěvy v Bystři-
ci. Jen on tehdy tušil, že půjde o voleb-
ní den. „Z vašeho krásného náměs   
jsem neviděl ani kousek, všude jsou 
lidé,“ posteskl si.

Pak mu byla představena paní 
Eliška Kubíková (1921-2015), která 
pamatovala prezidentskou návštěvu 
před 82 lety. Tehdy se jako sedmiletá 
 snila ve špalíru družiček-sokolek při 

návštěvě T. G. Masaryka.  
Dě   z mateřské školy převzaly klíč 

k městu od paní Kubíkové jako sym-
bol dalšího pokračování jeho rozvoje. 
Zazněla státní hymna, V. Klaus si vzal 
ještě jednou slovo a pak se podepsal 
do městské kroniky a převzal ofi ciální 
dar od starosty – víno, pamětní lis  -
nu a příležitostné mince. Nakonec za-
sadil višeň kulovitou na spodní čás   
náměs  , prohlédl si tekoucí kaskády 
a přihlížel ražbě mincí. 

Za  mco většinu svého mandátu 
zvládl prezident V. Klaus důstojně, 
kredit ztra  l na jeho konci rozporupl-
nou amnes  í a pak mnoha postoji a 
prohlášeními po skončení mandátu. I 
v Bystřici po něm zůstaly jisté rozpaky. 
Jím zasazená višeň kulovitá to  ž brzy 

uvadla a musela být nahrazena jinou 
a keramické pero, které bylo přilože-
no k podpisu do městské kroniky, se 
nenávratně ztra  lo. Jako jediný se 
jím podepsal prezident, další už mu-
seli psát tmavší propisovací tužkou. 
Za rok a půl se stal zcizením pera při 
pobytu v Chile známým po celém 
světě…

Podstatné však je, že rekonstru-
ované náměs   od té doby slouží 
veřejnos   a třeba tekoucí kaskádu 
pochválila celá řada přespolních 
návštěvníků. Jsme o deset let dále 
a můžeme opět vzpomenout výročí 
povýšení Bystřice na město.

Hynek Jurman

Na letošní rok připadá 75. výročí 
vítězství nad německým nacismem 
(vítězství proto, že ve válce buď vy-
hrajete nebo prohrajete). Bylo to ví-
tězství zdravého lidského rozumu nad 
nejzrůdnějším systémem všech dob, 
který neváhal vyvražďovat celé národy 
a dokonce používal lidská těla jako prů-
myslovou surovinu. Vzhledem k tomu, 
že 75 let je v lidském životě poměrně 
dlouhé časové období pro zapomínání, 
je důležité si připomínat hrůzy války. 
I z jednoho prostého důvodu – mezi 
námi je stále dost pamětníků… Každá 
mladá generace má tendenci zlehčo-
vat vzpomínky svých rodičů či prarodi-
čů, neuvědomujíc si, že je vyzbrojena 
novými informacemi, které přišly až po 
prožitém ději vzpomínajících. Pro po-

chopení atmosféry bezprostředně po 
skončení II. světové války Vám předklá-
dáme dobová vyjádření jak vrcholných 
představitelů, tak i vzpomínky pamět-
níků sepsané po válce.  

Z projevu presidenta republiky 
Československé dr. Ed. Beneše dne 
16. 5. 1945 v Praze.  

„Budeme vždy vděčni národům 
Sovětského svazu, které nám proká-
zaly ohromnou pomoc. Budeme vždy 
vděčni hrdinné Rudé armádě, která 
nám přinesla osvobození. Budeme 
vždy vděčni Velké Británii a Spojeným 
státům za jejich pohos  nnost a po-
moc. Budeme vždy díkem zavázáni 
všem demokra  ckým národům a os-
novatelům vítězství – Stalinovi, Chur-
chilovi a Rooseveltovi. Díky vzdáváme 

Francii i všem spojencům. Nikdy neza-
pomeneme těch, kteří svým utrpením 
a bojem se zasloužili o vítězství. Zůsta-
neme věrni v bratrství a spolupráci 
všem slovanským národům v čele 
s velkým národem ruským.“ 

Z kroniky města Bystřice nad Pern-
štejnem

„…. Středa dne 9. května byla 
dnem panického útěku zbytků ně-
mecké armády před blížící se  Rudou 
armádou, jejíž příchod byl očekáván 
v nočních hodinách. Němci prchali po 
silnicích od Víru, Štěpánova a Rožné 
n. P. Některé skupiny aut zajížděly i na 
polní cesty a do lesů na odlehlé cesty. 
Panika se do pozdních nočních hodin 
stupňovala. Od večera bylo obyva-
telstvo celého města na náměs  , 

aby pozdravilo očekávanou Rudou 
armádu. Do vřavy prchající německé 
armády zaduněla občas dělová rána. 
Ve dvě hodiny v noci ozval se dole na 
náměs   jásot. To vjížděl sem  prv-
ní sovětský tank sledovaný dalšími. 
Bodří rudoarmějci  skli s úsměvem 
jásajícímu davu ruce. Lidé křičeli, 
provolávali slávu, jásali, někteří pla-
kali. Rados   nebylo konce. Okovy, 
jimiž jsme byli tak dlouho spoutáni, 
byly rázem rozbity a světlo svobody 
prozářilo srdce i duše nás všech. Celé 
město bylo vyzdobeno českosloven-
skými, někde i sovětskými prapory.“ 

Závěrem bych chtěl připomenout 
citát: "Společnost, která zapomíná na 
svou minulost, si ji může prožít znovu!"

Vladimír Cisár

Rozloučení s vojáky Rudé armády v Bystřici - léto 1945 Pohřeb rudoarmějců na bystřickém náměs   - v r. 1945



RŮZNÉ

8.  strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

„VŠECHNO DOPADNE DOBŘE. POKUD NE, JEŠTĚ NENÍ KONEC.“
Rozhovor s Ing. Ferdinandem Šmikmátorem

Předloni vydal kolek  v autorů 
v čele se známým geologem Václa-
vem Cílkem knihu Ruka noci poda-
ná. Zabývají se v ní možnostmi krizí, 
např. blackoutem a epidemiemi. 
Radí, jak zvládat život v nestandart-
ních podmínkách, jak se připravit 
psychicky a na co pamatovat. Jde 
o prak  cké rady ohledně potravin, 
vody, vzduchu, zdravotního zabezpe-
čení, oblečení, nářadí, energie, jak žít 
v nedostatku, jak řešit dopravu bez 
auta, jak řešit náhradní obydlí…

Aktuálnost této problema  ky se 
ukazuje zrovna v těchto týdnech. 
Protože velký kus práce na knize od-
vedl bystřický občan Ing. Ferdinand 
Šmikmátor, požádal jsem jej o roz-
hovor.

Když jste pracovali na uvedené 
knize, napadlo Tě, že se krizová situ-
ace může dostavit nečekaně rychle?

Že to bude pandemie jako prv-
ní, nenapadlo nikoho. To je ostatně 
z knihy patrné. Dokonce se pande-
miemi nezabývá ani moje druhá 
kniha, kterou jsem poté napsal sám. 
Dílo jsem to  ž odevzdal již v únoru, 

kdy jsme byli vládou odborníků ujiš-
ťováni, že nic nehrozí. Kniha bude 
podstatným rozšířením té první 
a vyjde ještě letos v nakladatelství 
Albatros Media pod názvem Potom 
aneb kniha o tom, co udělat před 
„  m“ i po „tom“. To ovšem nemění 
nic na tom, že jakákoliv pohroma 
nebo jinak řečeno příslovečná černá 
labuť Nassima Taleba, se může stát 
bez zvláštních příznaků kdykoliv. Sta-
čí větší bouře na Slunci, jaká nastala 
v roce 1859 v rámci tzv. Carrington-
ské událos  , a za 8 minut se ocitne-
me o několik stole   zpět.

Jak se na všechny ty ob  že nejlé-
pe připravit psychicky?

Nejlepší přípravou je pevné za-
kotvení člověka v rodině, vzdělání, 
všeobecný přehled o dění doma 
i v zahraničí, neovlivněný dezinfor-
mačními vlivy, prak  kovaný postoj 
sebevědomého, hrdého občana, 
kvalitní vztahy s okolím a víra. Ideál-
ně v Boha nebo v něco, co má pře-
sah do vyšších sfér. Ten, kdo neumí 
 mto směrem o pomoc požádat, 

by se měl alespoň přidržet nějaké 
myšlenky, citátu apod. který by si 
měl opakovat jako afi rmaci. Velmi 
dobře poslouží např. citát Fernanda 
Sabina: „Na konci všechno dopad-
ne dobře. Pokud ne, ještě to není 
konec.“ Velmi důležité je si uvědo-
mit, že všechno utrpení a strádání 
je, jako všechno na tomto světě, 
pomíjivé. Ne náhodou cituje Bible 
opakovaně: „Nebojte se.“ Strach 
člověka ochromuje vícero způsoby. 
Stresem oslabený imunitní systém 
se hůře brání všem patogenům, tak-
že vystrašený člověk má větší šanci 
onemocnět. Současně také nebývá 
sebevědomým občanem. Stává se 
mlčícím, poddajným tvorem, který 
se neodvažuje žádat po těch, kte-
ré živí ze svých daní, aby pracovali 

v jeho zájmu, nezneužívali svého 
postavení, nelhali a nekradli.

Po každé noci opět vyjde Slunce. 
A i kdyby se mělo vše vrá  t do ne 
zcela původních kolejí a svět bude 
vypadat jinak než před  m, život 
stejně půjde dál.

Co bys v kostce poradil spoluob-
čanům, na co by neměli zapomínat?

Především by si měli uvědomit 
všechna specifi ka nastalé situace 
a s přihlédnu  m k nim dočasně 
upravit svůj životní styl. Největším 
problémem je mimořádně dlouhá 
inkubační doba, kdy nakažený je-
dinec vůbec nemusí tušit, že je ne-
mocný a k tomu se ještě u některých 
pos  žených nevyskytují typické pří-
znaky. Proto by bylo dobré se chovat 
vůči okolí tak, jako bychom nemocní 
byli a činili průběžně vše pro to, aby-
chom nikoho nenakazili. Pro svou 
ochranu zase můžeme nejlépe učinit 
to, že na naprosté minimum omezí-
me kontakt s kýmkoliv. Protože čím 
více lidí potkáme,  m větší šanci 
máme, že se nakazíme sami, ale i že 
přeneseme nemoc na někoho jiné-
ho. Měli bychom se setkávat jen se 
svou rodinou, popř. s nezbytným po-
čtem lidí v rámci získávání životních 
potřeb. Naprostou samozřejmos   
je zvýšená hygiena všech členů ro-
diny. I při tak výrazném zásahu do 
našeho života, jakým je nucené vy-
řazení z práce a omezení svobod, 
garantovaných ústavou, bychom 
se měli snažit dodržovat navyklý 
životní styl, jak to jen půjde. Je to 
důležité pro kvalitní vztahy v rodině 
a také pro naše zdraví. Čím budeme 
klidnější a náš životní styl bude mít 
blíže k normálním poměrům,  m 
lépe na tom budeme. Velmi to oce-
ní náš imunitní systém. Ten je nut-
né posilovat všemi doporučenými 
způsoby - stravou, minimem stresu, 

dostatkem spánku, pohybem v lese 
atd. A zejména starším spoluobča-
nům bych ještě poradil, aby si i nyní 
a možná zejména v této situaci uvě-
domili, že významně spolurozhodují 
o tom, jak kvalitní bude budoucnost 
nejen jejich, ale i všech milovaných 
dě   a vnoučat. Pandemie výrazně 
změní pracovní trh a dojde k mnoha 
změnám. Otevře se spousta nových 
možnos   se profesně realizovat v za-
hraničí a mladí lidé ji využijí. Touha 
po svobodě, nezávislos   a životě 
ve slušném státě, kde panuje právo 
a řád, je příliš silná. Vzniká tak nebez-
pečí, že volbou zla by si mohli starší 
spoluobčané způsobit, že by jejich 
potomci mohli vydělávat na důcho-
dy někomu jinému než jim.

A nějakou pozi  vní informaci na-
konec? 

Každá krize je vždy současně šancí 
a otevřením dveří k novým životním 
příležitostem. Ta současná umož-
ňuje se hluboce zamyslet nad  m, 
jak vše nefunkční změnit a nahradit 
jiným způsobem. Můžeme si jinak 
zorganizovat život, opus  t zaměst-
nání, které nám nevyhovuje, změnit 
škodlivé návyky, začít se věnovat ně-
čemu užitečnému atd. Možnos   je 
mnoho. Můžeme provést svou sou-
kromou inventuru nejen ve vztazích, 
ale i v oblas   hmotné. Ta nám může 
přinést překvapivé poznání, že vše, 
co k životu skutečně potřebujeme, 
už máme. A to je velmi příjemné 
a osvobozující zjištění. V krizi se 
ak  vizuje občanská společnost 
a v lidech se probouzejí skryté 
schopnos   a dovednos  . Někteří 
učitelé doženou náskok svých žáků 
ve znalostech práce s počítačem. 
U některých materiálně orientova-
ných osob, dojde k pozi  vním změ-
nám v žebříčku hodnost. 

Ptal se Hynek  Jurman

SPOLKOVÝ DEN ODLOŽEN
Vážení spoluobčané, 23. 5. 2020 

byl v plánu akcí Centra EDEN naplá-
nován Den Bystřicka. Mělo se jednat 
o akci většího rozsahu, kde se spojí 
pravidelná oslava Dne dě   – pořá-
daná kulturním domem, Akademií 
domu dě   a mládeže, kterou také 
každoročně pořádá DDM a nově o 
představení některých spolků a vol-
nočasových ak  vit z našeho města. 
Bylo by asi naivní předpokládat, že 
do tohoto termínu budou odvolána 
současná opatření a akce v takovém 
rozsahu bude možné uskutečnit, ale 
je možné že budou povoleny akce 
menšího rozsahu, a tak by bylo ne-
zodpovědné blokovat přihlášeným 
tento termín. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat organizátorům pře-
devším DDM, KD a Centru EDEN, kdy 
odpovědní pracovníci těchto měst-
kých organizací se dokázali spojit, po-

skytnout svoje kontakty a zkušenos   
pro společnou věc. Stejně tak bych 
rád poděkoval ak  vním členům spol-
kové komise při přípravě tohoto pro-
jektu. Jak jsem již zmiňoval, součás   
programu mělo být i představení, 
prezentace, v mnoha případech i vy-
stoupení nebo ukázky činnos   a růz-
né soutěže jednotlivých zájmových 
sdružení a spolků. Rád bych jim také 
touto cestou poděkoval a uvádím je-
jich seznam  v abecedním pořadí.

Basketbalová rada starších, BK 
Zubři, Cantes (canisterapie),Dance 
Style, DDM - pořadatel, Filatelisté, 
Florbal, For Family, Fotbalový klub, 
Fotoklub, Hasiči 1, Hasiči 2, HO Lez-
ci, Hundsleder (historický šerm), 
Chopperteam, JUDO pro každé-
ho, JUNÁk, Klub v K9, Kopre  na, 
Kulturní dům – pořadatel, KUMŠT, 
Kynologové, Leteč   modeláři, MAP 

II pro ORP, Myslivecký spolek Kara-
sín, Orel, Pohybové ak  vity (Orel), 
Rosa, Royal Rangers, Rybáři, Sed-
milhářky, Sokol, Sport 4U z.s. (Aero-
bic team Jitky Exlové), Sport Ac  ve, 
Střelecký klub, Studentský klub 
Bystřicko, Svaz neslyšících, Šermíř-
ský oddíl TJ Sokol, TEAKWON-DO, 
Úsměváčci, Včela (Klub seniorů), 
Veterán club TATRA. 

Některé spolky se nemohly zú-
častnit, protože již měly v tomto 
termínu přislíbená vystoupení na 
jiných akcích, jako například Akvar-
teto, Pěvecký sbor pod vedením 
Lenky Macháčkové a Ry  ři Země 
Zubra. I tak děkujeme za projevený 
zájem. 

Pokud jsem na někoho zapo-
mněl, tak se omlouvám a pokud 
Váš spolek nebo zájmové uskupení 
na seznamu není, může to být i  m, 

že jsme neměli kontakty a o ně-
kterých nemusíme vědět. Budeme 
proto rádi, pokud nás o své existen-
ci budete informovat a zašlete kon-
takt na adresu spolkybystricenp@
gmail.com 

Je to opravdu škoda, že se tato 
akce konat nebude, protože před-
stavení více jak 40 volnočasových 
ak  vit z našeho města, vystoupení 
dalších zájmových kroužků organi-
zovaných v našem městě na jed-
nom místě, by opravdu mohlo ně-
kterým občanům dát podnět k vy-
uži   volného času a seberealizaci.

Ještě jednou díky všem a věřím, 
že se nám podobnou akci podaří 
zorganizovat v náhradním termí-
nu, který byl stanoven na neděli 
30. 5. 2021.

 Za spolkovou komisi 
Petr Hanzlík
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 4

Socha anděla 
- Štěpánov 

Ještě jeden mimořádný od-
litek ze Štěpánova si připome-
neme. Li  nová socha anděla 
se zdviženou levicí zdobí na 
starém hřbitově hrob rodiny 
Kalousovy. Na průmyslové vý-
stavě v Jihlavě v roce 1891 zís-
kal tento odlitek stříbrnou me-
daili. Krásná socha na vyšším 
podstavci byla restaurována na 
podzim 2013.

Stejný odlitek lze najít na 
katolickém hřbitově v Olešnici, 
kde anděl svírá v pravici kruh 
od horní desky hrobky.

Hynek Jurman

Hrdina tohoto příběhu přišel na 
svět zajímavým způsobem. Na in-
zerát, a ne ledajaký! Moje babička 
u tohoto byla a mnohokrát mi to 
vyprávěla. Svobodná děvčata za vál-
ky šila uniformy, říkalo se tomu šít 
komisinu. Babička už měla známost 
s dědou, ale její kamarádka Emilka 
Valíková (5. 12. 1897) z Olešničky 
byla nezadaná, a tak do jedné unifor-
my vložila ze zvědavos   svoji adresu.

Mundůr nafasoval chorvatský vo-
ják Vojtěch Kleczek, odepsal, pak 
i přijel a díky tomu nezvyklému in-
zerátu vzniklo manželství. Svatba se 
uskutečnila ve Štěpánově 4. 4. 1918. 
Malý Josip se narodil 22. 2. 1923 
v dědině Gornja Sanica. Vyrůstal 
v horách u Sarajeva, kde lidé smeka-
li před sluncem. Otec však Josipovi 
ve čtyřech letech zemřel a matka se 
rozhodla vrá  t do Štěpánova. Zde 
vyrůstal hoch nejdříve v Olešničce, 
poté v čtvr   Tahi  , když se maminka 
provdala za Cyrila Vázlera.

Hvězdy mu učarovaly a doma 
řekl, že bude hvězdářem a pojede 
do Ameriky, kde mají největší dale-
kohled na světě. Nevlastní táta se 
mu smál: „Kluku, nemáš ani na au-
tobus, do Nedvědice na vlak chodíš 
pěšky. Neumíš anglicky. Jak chceš 
do Ameriky?“ Na pastvě koz se Josip 
sám anglicky naučil. Byl velmi nada-
ný, už v mládí hodně četl o astrono-
mii a sám si vyráběl primi  vní dale-
kohledy. Vystudoval v Tišnově gym-
názium a maturoval v roce 1943, 
ale protože se zapojil do studentské 
odbojové skupiny, byl vězněn v Kou-
ničkách. Přímo pod jeho oknem se 
popravovalo. 

Válku však přežil, na jejím konci  
tlumočil ve Štěpánově rumunským 
důstojníkům. Odešel na Universitu 
Karlovu, kde studoval matema  ku, 
fyziku a astronomii. Naučil se i špa-
nělsky, italsky, rusky, francouzsky 
a nastoupil hned v Ondřejově. Ob-
jevil, že se na Slunci pohybují malé 
čás  ce, zachycují se na siločárách 

těch skvrn (vlastně magnetů) a při-
tom vydávají rentgenové záření. 
Vyšla mu o tom studie, ta se dostala 
do USA, Kleczek tam jel na pozvání a 
hned stanul u toho největšího dale-
kohledu světa. Tak se vyplňují sny…

Vlivem nadání i díky usilovné prá-
ci se prosadil mezi vědecké kapacity. 
Od roku 1949 pracoval v Astrono-
mickém ústavu Československé aka-
demie věd v Ondřejově. Napsal více 
než stovku vědeckých prací a knih, 
jmenujme alespoň Nitro hvězd, 
Plazma v laboratoři a ve vesmíru, 
O čase, Naše souhvězdí, Slunce 
a člověk, Naše slunce, Vesmír kolem 
nás, Vesmír a člověk, Velkou ency-
klopedii Vesmíru, Život se Sluncem 
a ve Vesmíru či Toulky Vesmírem.

Na šes  jazyčném astronomickém 
slovníku Space Sciences Dic  onary, 
pracoval s manželkou Helenou 34 
let, vydal i anglickou vysokoškolskou 
učebnici „THE UNIVERZE“. 

Doc. RNDr. Kleczek, DrSc. před-
nášel astrofyziku na Universitě Kar-
lově i na Komenského universitě 
v Bra  slavě. Podnikl řadu cest do 
zahraničí a jeho přednášky vyslech-
ly další země: Bulharsko, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Řecko, Turecko, 
Irán, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, 
Francie, Holandsko, Anglie, Argen  -
na, Paraguay, USA, Mexiko atd. Byl 
profesorem řady světových univer-
sit, u nás jenom docentem, protože 
věřil v Boha. Vykonával funkci v Me-
zinárodní astronomické unii, stal se 
i vedoucím Mezinárodní školy pro 
astronauty při UNESCU, angažoval 
se v projektu Slunce do škol. Za roz-
voj fyzikálních věd dostal stříbrnou 
plaketu ČSAV a také Českou sluneční 
cenu.

Už v roce 1952 pronesl ve Štěpá-
nově dvě odborné přednášky. Rád 
se vždy vracel a  tuly přitom uzamy-
kal ve své pracovně. Byl tu Pepíkem 
z Tahit. Přednášel třeba 4. října 1983 
na téma Slunce, zdroj energie a na-
posledy přijel 87letý Josip Kleczek, 

alias „Pepík z Tahitů“, 13. května 
2010. Do štěpánovské školy přišlo 
57 posluchačů a pan profesor ho-
vořil o svém vztahu ke Štěpánovu, 
o putování Jižní Amerikou a pak i o 
vesmíru. Hovořil od půl sedmé do 
deví   večer a pak ještě diskutoval se 
známými.

Docent Kleczek byl dvakrát oce-
něn cenou České astronomické 
společnos   Li  era astronomica. Za 
Velkou encyklopedii vesmíru a pak 
za další „celoživotní“ knihu pod ná-
zvem Život se Sluncem a ve vesmíru. 
Stal se jednou z nejvýznamnějších 
osobnos   československé a pozdě-
ji české astronomie u nás 
i v zahraničí.     

Po J. Kleczkovi je pojme-
nována planetka č. 2781. 
Horoval pro využívání slu-
neční energie, prak  cky 
radil a uváděl příklady ze 
světa. Uznával možnost exi-
stence života na jiných pla-
netách, ale byl odpůrcem 
teorie létajících talířů UFO. 
Rád vždy vzpomínal na jed-
nu štěpánovskou lesní stu-
dánku, ve které spatřil krás-
ně sví  cí nebe, které mu 
učarovalo. Stalo se mu osu-
dem i krásným povoláním. 
V televizi prohlásil, že věří 
v Boha a v posmrtný život, 
protože všechno musí mít 
smysl. A lidský život přece 
nemůže být nesmysl…

Z jednoho Pepíkova dopi-
su si dovolím zacitovat slo-
va o velké lásce k domovu, 

k jaké se dopracovávají jenom velké 
osobnos  , které zbrousily vskutku 
celý svět: „Ještě mě chtějí ve Vene-
zuele a v Maroku. Ale já se moc tě-
ším na Vysočinu, až budu šlapat po-
dél Svratky nebo Hodůnky nebo na 
Lázích. Vysočina mě láká mnohem 
víc... Těším se na setkání s Tebou 
i starými přáteli a především s naši-
mi kopci, potůčky, studánkami.“

V roce 2000 obdržel Čestného ob-
čanství Štěpánova. Jeho pozemská 
pouť se uzavřela v neděli 5. ledna 
2014. 

(pokračování)
Hynek Jurman

Uslyšíme znělku Miloslava Ištvana?
Když jsme přemýšleli, jak nejlépe 

propagovat Chudobínskou borovici, 
doporučil jsem panu Peňázovi i díla 
našich malířů. Protože jsem věděl 
o třech různých obrazech této boro-
vice, které zdobily kanceláře měst-
ského úřadu. Je to tak správné, měs-
to by mělo shromažďovat umělecká 
díla, která se jej a okolí týkají. Ať jde 
o knihy, básně, obrazy, skladby.

Znělku pro Bystřici nad Pern-
štejnem dokončil Miloslav Ištvan 
(1928 – 1990) 20. října 1979. Teh-
dejší MěNV v Bystřici si ji objednal 
o 7 měsíců dříve a znělka měla 
premiéru 1. ledna 1980 ve vysílá-
ní městského rozhlasu. Upozornila 
tak na blížící se výročí povýšení na 
město.

Znělku napsal hudební sklada-
tel M. Ištvan pro 3 trubky, 4 lesní 

rohy, 2 trombony a tubu. Nahrála 
ji Státní fi lharmonie Brno s dirigen-
tem Petrem Vronským. Nějaký čas 
bývala využívána při významných 
událostech ve městě. Ze vzpomínek 
Josefa Kšici víme, že zazněla i při dal-
ším odhalení sochy TGM 6. 7. 1990. 
Když se tvořil program k této akci, 
pomohl radou i skladatel s bystřic-
kými kořeny. 

Od vzniku znělky se změnil režim, 
minimálně pětkrát se vyměnil první 
muž na radnici, ale dílo by tam mělo 
být archivováno. Josef Kšica navíc 
zaznamenal, že kopie byla uložena 
ve škole. A tak by bylo milé, kdyby 
po přejí   všech vichřic hněvu zazně-
lo na letošních oslavách výročí měs-
ta zase dílko skladatele M. Ištvana, 
jenž v Bystřici vyrostl.

Hynek Jurman

Výherní a poznávací soutěž S Vodomilem Korunou Vysočiny 2020 bude 
zahájena pravděpodobně 1. 6. 2020. Sledujte informace v Bystřicku a na 
městském webu.                                                                                                     -red-

15. ROČNÍK     
VODOMILA
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje 5. 

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

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

V našem pravidelném okénku zveřejňujeme ve zpravodaji Bystřicko 
dětské vítězné literární práce. Minule jsme se přesunuli k vítězným pra-
cím ze sedmého ročníku, který byl vyhlášen v roce 2014 a nesl název 
,,Znám křišťálovou studánku“. 

Přinášíme Vám nyní dětskou soutěžní literární práci z věkové kategorie 
15-18 let s názvem ,,Není života bez vody“ od tehdy patnác  leté Soni 
Hintenausové ze ZŠ Nádražní, Bystřice nad Pernštejnem, která v soutěži 
a dané kategorii obdržela 1. místo.

Práce není redakčně upravována. 

Není života bez vody

Řekli bychom, že již od narození potřebujeme vodu, abychom byli 
schopni žít. Ale pravda je taková, že již dávno před naším příchodem 
na svět jsme na ní závislí. Už u maminky v bříšku jsme ,,plavali“ 
v takzvané plodové vodě. Byla to první voda, se kterou jsme se 
v našem životě setkali. Jako kojenci se seznamujeme s kojeneckou 
vodou a postupem času přecházíme na pitnou vodu, která nám teče 
v našich domovech z kohoutků. Jak rosteme, chováme se k vodě jako 
k naprosté samozřejmosti. Někdy by nebylo na škodu vrátit se na chvíli 
do minulosti, abychom si uvědomili, jaký to musel být pocit, vzít si 
konev a jít na náves k veřejné studni pro vodu. Smutné to pomýšlení, 
že někteří lidé to musejí dělat i v současné době. A ještě smutnější, že 
někteří nechodí jenom pár metrů na náves, ale jejich trasa je mnohdy 
i kilometry dlouhá.

Kilometry za litr vody. Hodnotu vody si velmi dobře uvědomoval 
indiánský náčelník Chief Seattle, který ve svém projevu v roce 1854 
pronesl tuto větu “Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, ale 
v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není ji 
rovno na světě.“

Myslím, že voda je jednou z nejdůležitějších věcí, bez kterých by 
jakákoliv existence na Zemi nebyla možná a je nutné, abychom si 
vody a přírody celkově vážili. Zamyslete se na tím, prosím. Můžete 
to být právě vy, kdo může něco změnit. Zatím si to neuvědomujeme, 
ale kdyby jednou došla voda, můžeme se do dvou nebo tří dnů 
rozloučit se životem.

Už chápete, jakou pro nás má voda cenu?

Milá Soňo, děkujeme Ti za vytvoření krásné a výs  žné literární práce 
a přidáváme se k Tvému tvrzení, že voda je pro člověka jedna z nejdůležitěj-
ších věcí na světě.

Mikroregion Bystřicko

ZÁJEZDY STARÝ SVOJANOV
Poznávací zájezd na 

Svojanovsko a okolí mu-
sel být zrušen vlivem 
opatření k pandemii 
koronaviru. Jakmile se 
situace zlepší, budou vy-
psány náhradní termíny, 
zřejmě na podzim 2020. 
Případně bude zájem-
cům vrácena záloha v TIC 
v Bystřici nad Pernštej-
nem. Sledujte informace 
v Bystřicku a na měst-
ském webu.

                                          -HJ-

Městská knihovna, stejně jako všechny ostatní veřejné knihovny byla 
celý měsíc uzavřena. Našim čtenářům proto nemůžeme nabídnout žád-
né nově zaevidované knihy. Knihovna byla znovu otevřena 27. dubna 
2020. Půjčovní doba v knihovně pla   beze změny. V rámci ochrany zdra-
ví pracovnic knihovny i čtenářů došlo k nepatrným změnám při vracení 
knih. Knihy se vrací v 1. poschodí v internetové studovně, kde setrvají 48 
hodin v karanténě. Poté budou vydezinfi kovány a vráceny do půjčovny. 
Dále upozorňujeme, že proza  m není možné užívat čítárnu a interneto-
vou studovnu. Prosíme čtenáře, aby důsledně dodržovali půjčovní dobu 
a při vstupu do místnos   použili dezinfekci, která je k dispozici. Děkujeme 
za pochopení a věříme, že to společně zvládneme.

S VODOMILEM S VODOMILEM 
KORUNOU VYSO INYKORUNOU VYSO INY
S VODOMILEM 
KORUNOU VYSO INY

Zubní pohotovost KVĚTEN 2020Zubní pohotovost KVĚTEN 2020
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:

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

 1.5. MUDr. Ros  slav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
 2.5. MDDr. Radka Prouzová, Rados  n nad Oslavou 71, 799 505 925 
 3.5. MUDr. Marie Přikrylová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 110
 8.5. MDDr. Věra Šírová, Vra  sl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
  9.5. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
10.5. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
16.5. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7, Žďár n. S. , 566 690 125
17.5. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
23.5. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997
24.5. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
30.5. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
31.5. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 524 615
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 KULTURA

O ŠPANĚLSKÉ CHŘIPCE A DNEŠNÍ NADĚJI
Rudolf Kučera, syn legendárního 

fotbalisty, vedl fundovaný rozhovor 
o španělské chřipce pro Hospodář-
ské noviny. Sto let starý příběh dost 
rezonuje se současným problémem 
s koronavirem. Mnohé je podobné.

Během roku 1917 se objevily 
první obě   v Číně a jihovýchodní 
Asii. Válčící státy psaly o válce, ale 
neutrální Španělsko tolik netrpělo 
cenzurou a mohlo psát svobodněji. 
I o nemoci. Takže v r. 1918 vypadalo, 
že chřipka řádí právě jen tam, proto 
i dostala své jméno. Ovšem celkem 
se nakazila pě  na až tře  na tehdejší 
populace po celém světě a zemřelo 
kolem 50 milionů lidí, tedy dvakrát 
více, než padlo na frontách. Některé 
prameny uvádějí i 80 milionů.

Na jaře 1918 onemocněli chřip-
kou američ   vojáci a přenesli ji na 
evropská bojiště. Nejvíce umírali 
zdraví lidé od 20 do 40 let. O prv-
ních obětech u nás se psalo v září 
1918, o posledních na jaře 1919. 
Na konci roku 1918 došly v Praze 
rakve a vojáci byli odveleni na ko-
pání hrobů.

Vlády vítězných mocnos   se 
bály, že by obyvatelstvo po 4 letech 
útrap další restrikce nepřijalo. Svo-

bodný pohyb osob se tedy neome-
zoval a nemoc u nás kulminovala 
v době vyhlášení a prvních týdnů 
republiky. Davy v ulicích, které pro-
testovaly pro   Rakousku-Uhersku a 
poté slavily vznik republiky, nemoc 
vydatně šířily.

Z dalších odborných článků vy-
plývá, že první vlna, zhruba do 
května 1918, neměla až tolik obě   
na životech a britš   vojáci ji nazvali 
třídenní nemocí. Tehdy se nakazil 
i britský král Jiří V. Před ním i špa-
nělský král Alfons XIII. Vše změnila 
druhá vlna nákazy, která se koncem 
léta rozšířila patrně z Bostonu a 
obešla celý svět.

Prager Tagbla   uvádí 12. 9. 1918 
jako první pražskou oběť koncipien-
ta pražského policejního ředitelství 
JUDr. Egona M. Proroka ze Smí-
chova ve věku 25 let. V říjnu 1918 
nevyšel malíř Egon Schiele (28 let) 
s těhotnou manželkou z vídeňské-
ho bytu, přesto koncem měsíce 
zemřeli. V Praze potkalo totéž ma-
líře Bohumila Kubištu. V listopadu 
zemřel syn slavného spisovate-
le Arthura Conana Doyla Arthur 
Alleyne Kingsley Doyle. Vlastně 
bratr Sherlocka Holmese, protože 

otec stvořil oba... 
Básník a drama  k Guillaume 

Apollinaire zemřel v Paříži 9. lis-
topadu 1918. A v prosinci zemřel 
ve Francii autor slavného Cyrana 
z Bergeracu Edmont Rostand.

Za oběť padali dělníci, vojáci, lé-
kaři, úředníci i továrníci či trestanci. 
A samozřejmě další slavní tvůrci. 
Třeba malíři Harold Gilman či Jan 
Autengruber, operní zpěvák Čeněk 
Klaus, spisovatelka Margit Kaff -
ka, tanečnice a zpěvačka Gaby 
Deslys, herečky Vera Cholodna-
ja, Myrtle Gonzalez a Márta Szent-
györgyi.

V roce 1919 bylo v Severní Ameri-
ce zrušeno fi nále Stanleyova poháru 
a ve Filadelfi i umíraly po vojenské 
přehlídce na konci září 1918 denně 
stovky lidí, až márnice nepostačo-
valy. Za prvních 6 týdnů 12 000 lidí, 
pak ještě další 4 000. Došlo k uza-
vření kostelů, škol, divadel a všech 
veřejných budov. Po stole   se nám 
to jaksi podezřele vrací…

Můj dědeček Hynek Jurman ode-
šel po svatbě v říjnu 1917 i s man-
želkou za prací do Vídně, kde také 
španělskou chřipkou onemocněl. 
Bylo to s ním moc vážné, babička 

nad jeho lůžkem plakala, a tak ji 
přišla utěšovat sousedka: „Neplač-
te! Třeba dostanete hodnějšího!“

Děda se naštěs   uzdravil a poté 
nemohl přijít sousedce na jméno! 
Jak vidíte, i to nejhorší může dobře 
dopadnout!

 Hynek Jurman

Vyléčený děd z Vídně přijel
do Štěpánova jako zakladatel 

cyklis  ky v rodině
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Čistá Vysočina 2020 v Písečném

POŽÁRY NA VYSOČINĚ

Chtěli bychom touto formou 
poděkovat všem, kteří se v dnešní 
nelehké době zasloužili jakýmkoliv 
způsobem o to, aby pomohli obča-
nům v našem okolí.

Možná jsme už ani netušili, co 
jsou lidé schopni svými silami vy-
tvořit, a jak dokáží v těžkých časech 
držet při sobě. Proto si velice vá-
žíme veškeré práce, která vznikla 
v rámci spolupráce nás všech a 
myslíme si, že na ni můžeme být 
všichni náležitě pyšní.

Za obce Mikroregionu Bystřicko 
bychom chtěli poděkovat Měst-
skému úřadu v Bystřici nad Pern-
štejnem, jelikož díky jeho podpoře 
dostaly obce látku na uši   roušek, 
š  ty pro občany v první linii a také 
dezinfekci určenou k další distribuci. 
To vše by ale nebylo možné nebýt 
spolupráce lidí a místních fi rem, 

Kvůli šíření Covid – 19 vyhlásila 
vláda ČR nouzový stav a zakáza-
la všechny veřejné akce, tudíž 
i osvětová akce „ČISTÁ VYSOČI-
NA“, která by se měla letos konat 
již po dvanácté, musela být zru-
šena.

I přesto jsme se však rozhod-
li uklidit odpadky kolem silnic 
v naší obci. Našli se dobrovolníci, 
kteří po jednom chodili a uklíze-
li. Je až k udivení, kolik odpadků 
jsme po cestě našli.

Opět píši, že je třeba se zamy-
slet nad  m, že příroda se nemů-
že sama bránit a měli bychom 
o ni více pečovat. Děkujeme na-
šim dobrovolníkům, kteří se po-
stupně zapojují do této akce.   

P. Trávníčková

kteří zajis  li dodání materiálu nebo 
přímo výrobu ochranných pomůcek. 

Dále bychom neměli zapome-
nout poděkovat organizátorům 
a dobrovolníkům, kteří pomáhají 
seniorům s nákupy a přispívají tak 
k minimalizaci nákazy této nejohro-
ženější věkové skupiny.

A v neposlední řadě je také dů-
ležité poděkovat těm, kteří tu jsou 
pro nás neustále – zdravotníci, zá-
chranáři, lékaři, hasiči, vojáci, poli-
cisté, prodavači, vědci, řidiči, švad-
lenky a další, kteří se snaží ze všech 
sil zabezpečit druhé a jsou ochotni 
nezištně pomáhat na úkor svých 
vlastních potřeb.

Díky Vám všem můžeme oprav-
du říct: ,,Spolu to zvládneme!“ 

Mikroregion Bystřicko

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚCHNOV

V době od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 proběhne zápis do naší 
mateřské školy. Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis řídí 

pokyny MŠMT.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je možné žádost o přije   k předškolnímu vzdělávání učinit pí-
semně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku 
je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy 5ikvsdq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen 

prostý e-mail!) na adresu msvechnov@seznam.cz s označením Zápis
3. poštou na adresu Mateřská škola Věchnov č.p. 73, 593 01 Bystřice 

n.P. s označením Zápis
4. osobním podáním do poštovní schránky MŠ Věchnov s označením Zápis

Potřebné informace i dokumenty ke stažení najdete na webových 
stránkách MŠ Věchnov (www.msvechnov.cz) .

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese msvechnov@se-
znam.cz.

Těšíme se na Vás.

Již od začátku měsíce Vysočinu 
spalují spousty požárů, které vznika-
jí zejména kvůli nedostatečné opa-
trnos   při pálení kles  . Druhý dub-
nový týden to však vše vygradovalo 
a jejich počet překročil na celém 
území Vysočiny hranici 176 událos  . 

Je třeba si uvědomit, že i samot-
né pálení má svá pravidla, která je 
nutno dodržovat. Již před zaháje-
ním pálení je doporučeno uvědomit 
Hasičský záchranný sbor o samotné 
akci, a to prostřednictvím interne-
tové formuláře na adrese h  ps://
paleni.izscr.cz/. 

Místo spalování by mělo být 
opatřeno dostatečným množstvím 
hasebních látek a velikost hromady 
kles   je nutno zvolit tak, aby shořela 
po dobu, kdy je na místě přítomen 

dozor. Při náhlém zhoršení počasí 
nebo při silném větru je nutné pále-
ní ihned přerušit a oheň uhasit. 

Místo pálení bychom neměli ni-
kdy opus  t, dokud nebude oheň 
zcela uhašen. Po dobu následujících 
pě   dnů nebo do vydatného deště 
je nutné místo pravidelně kontro-
lovat.  Zároveň bychom si měli uvě-
domit, že každý z nás je ze zákona 
povinen počínat si tak, aby předešel 
požáru.

K již zmíněným mimořádným 
událostem byly vyslány desítky ha-
sičů, ať už dobrovolných či profesi-
onálních, a  mto jim patří velký dík. 
    

                         P. Trávníčková 
okrskový preven  sta



Velice nás mrzí, že jsme kvůli současné situaci nemohli patřičně 
oslavit vítězství Chudobínské borovice v anketě Evropský strom roku 
2020 a zahájit tak akce spojené s výsadbou stromů na Bystřicku. Ces-
ta k získání tohoto ocenění nebyla pro borovici vůbec jednoduchá, 
ale díky obrovské podpoře Vás všech se dostala na příčku nejvyšší 
a my Vám za to ještě jednou moc děkujeme. 

Pevně věříme, že nynější situace nedá v zapomnění snahu lidí, kteří 
se do tohoto projektu zapojili a podíleli se tak na její cestě k vítězství. 
V souvislos   s úspěchem Chudobín-
ské borovice vznikl také projekt obce 
Vír, který je určený k podpoře do  s-
ku knihy ,,Chudobín – historie zanik-
lé obce“. Na uvedených stránkách 
www.hithit.com/cs/project/7320/
kniha-chudobin-historie-zanikle-obce 
si můžete zakoupit jak samotnou kni-
hu, tak i další upomínkové předměty 
jako např. turis  ckou známku či tričko 
s vyobrazením naší vítězky. Aby bylo 
možné uskutečnit do  sk knihy, je po-
třeba vybrat stanovenou částku 150 
 s. Kč.

Prosíme Vás tedy o podporu toho-
to projektu zakoupením jakéhokoliv 
předmětu na výše uvedených strán-
kách. Přispět můžete až do 24. května 
2020. 

Předem děkujeme za podporu 
a přejeme Vám všem do nadcházejí-
cích dní hlavně hodně zdraví.

Mikroregion Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       13.  strana

MIKROREGION, RŮZNÉ

Evropský strom roku 2020 
Podpoř do  sk knihy a vyber si odměnu!

Nemocnice Nové Město na Moravě 
obnovuje provoz ambulancí a začíná 

s plánovanými operacemi 
Novoměstská nemocnice se 

v těchto dnech vrací do normál-
ního režimu. Nemocnice postup-
ně obnoví péči o pacienty, jejichž 
léčba byla z důvodu koronavirové 
pandemie přerušena nebo odlo-
žena. I nadále však budou dodr-
žována přísná epidemiologická 
opatření. 

V těchto dnech se pacien   
novoměstské nemocnice mohou 
začít objednávat na potřebná am-
bulantní vyšetření a plánované 
(odložené) zákroky.  

„Pacien   se musí na vyšetření 
v ambulanci telefonicky objed-
nat na konkrétní čas. Je důležité, 
aby dorazili co nejpřesněji, aby se 
v čekárnách netvořily fronty, aby 
bylo možné dodržovat bezpečné 
rozestupy a minimalizovat počty 
pacientů v čekárnách. Pokud to 
zdravotní stav pacienta dovolí, 
měl by dorazit bez doprovodu. 
Doprovod u nezle  lých osob, 
osob nemohoucích či tělesně 
pos  žených je v pořádku,“ vysvět-

luje  sková mluvčí nemocnice Ta-
mara Pecková. 

Pacien   budou do areálu ne-
mocnice nadále vstupovat přes 
třídící červený stan u hlavního 
vchodu, kde jim bude změřena 
tělesná teplota. 

V plánu je také postupné roz-
šiřování operací, jak akutních tak 
dlouhodobě plánovaných. Na ter-
mínu operace a termínu předope-
račního vyšetření se pacient musí 
telefonicky domluvit s personá-
lem příslušného oddělení. Paci-
entům, kteří budou podstupovat 
operaci, doporučujeme maximál-
ní dodržování epidemiologických 
opatření, aby na sebe dávali pozor 
a omezili zbytečné komunitní kon-
takty,“ upozorňuje Pecková. 

V této souvislos   obnoví čin-
nost i lůžková oddělení, stále však 
pla   zákaz návštěv! Nadále je 
v nemocnici zachována možnost 
oddělit COVID-19 nega  vní a po-
zi  vní hospitalizované pacienty.

Letní hokejová liga 
v minihokeji 2020

Hokej i v letních měsících? U nás na zimáku v Bystřici nad Pernštej-
nem ano. Přihlas se do nově vznikající Letního hokejové ligy v mini-
hokeji. Bude se hrát bezkontaktně, na malé branky, bez brankáře. 
Stačí   brusle, hokejka, helma, rukavice a holeně. Více informací 
najdeš na h  ps://www.ahl.cz/soutez/byshl/ nebo piš na mail zi-
makbystrice@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je 22. 5. 2020.
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INZERCE

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

SEČENÍ trávy, 
 tel.: 608 065 337

VÝKUP starých peřin 
na tel.: 721 469 234

PRODÁM suché palivo-
vé dřevo. Cena za běžný 
metr 650 Kč. 

 Tel.: 605 230 543.

 
 

 p ijmou 

brigádníky  
na období ervenec – srpen 2020 

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

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka zahradních služeb 
 

 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „B“ a „T“ 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis s fotografií 
-   výhodou obsluha pracovních stroj  
Nabízíme:  
- nadstandardní  finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt, tel. 566 551 
500), p ípadn  zaslat stru ný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 
Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 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

Firma SOPO s.r.o. hledá  
spolehlivého pracovníka na pozici: 

SEŘIZOVAČ  
VÝROBNÍCH LINEK
v Bystřici nad Pernštejnem

NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE BUDE:
>  Seřizování, obsluha a údržba 

poloautomatických, automatických 
a speciálních strojů pro kompletní výrobu 
rotorů a statorů

>  Provádění preventivní údržby strojů  
se záznamem do dokumentace

>  Operativní řešení vzniklých problémů
>  Aktivní účast na převodu nových výrob

POŽADUJEME: 
>  Manuální zručnost, samostatnost 

spolehlivost, pečlivost
> Dobrý zdravotní stav
>  SOU vzdělání / ÚSO s maturitou
>  Čtení a používání technických podkladů
>  Praxe v oboru seřizování strojů

NABÍZÍME: 
>  Perspektivní zaměstnání ve stabilní 

úspěšné a dynamické firmě
>  Přátelský pracovní tým a příjemné pracovní 

prostředí
>  Jistotu, slušnost, korektní zacházení
>  Zajímavé zaměstnanecké benefity
>  Pracovní smlouvu na HPP
>  Jednosměnný provoz 

Kontaktujte prosím Michaelu Olmrovou: 
michaela.olmrova@sopo.cz 
tel.: 603 166 966
www.sopo.cz/kariera

SOPO_inzerce_2020_Bystrice_01.indd   1 21.04.2020   8:09
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INZERCE

2 vozu 

MODEL ŠKODA FABIA 
JEŠTĚ VÝHODNĚJI! 

FABIA 125 let. 

ŠKODA

FABIA
již od 229 000 Kč

 
 

 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO . . . s.r.o.

www.auto-auto.cz

Originální příslušenství

50 %

   NA JARO 


