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BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás oslovit také v sou-

vislos   s probíhajícím nouzovým 
stavem, který vyhlásila vláda ČR. 
Tento článek píši asi deset dnů před 
doručením Bystřicka do schránek, 
proto jsem si vědom, že některá 
opatření budou dalšími rozhodnu-
 mi překonána. Nicméně základ je 

stále stejný. Ocitli jsme se v situaci, 
kterou nikdo nepamatuje. Po bitvě 
bývá každý generál, ale rozhodování 
v hodinách, či dnech je velmi složité 

s ohledem na důsledky, které z něho 
plynou. Vy, kteří jste toto nezažili, 
nebuďte tak kri  č  ! 

Jsem přesvědčen, že rozhodová-
ní vlády je rozumné, odpovědné a 
v mezích možnos  . Sám jako před-
nosta Okresního úřadu a nyní jako 
starosta města jsem několik takových 
situací zažil, proto se dívám očima, 
které jsou vtaženy do rozhodovacích 
procesů. Musíme si uvědomit, že 
jsme ve složitém období, které nám 
není příjemné, ale je třeba se chovat 
rozumně a s klidem. Situace může tr-
vat dlouhou dobu, kterou dnes ještě 
neumíme předvídat. Situace se může 
zhoršovat s poklesem ekonomiky 
a lidské vztahy vyostřovat. Dě  , které 
zůstaly doma, se budou víc a víc nudit. 
Opatření, kdy jsou zavřeny všechny 
obchody mimo potravin, neumožní 
ani drobné domácí práce, nebudeme 
moci vycestovat nebo navštěvovat 
příbuzné. Nechci malovat čerta na 
zeď, ale ukázat na realitu, kterou si 
mnozí z nás neuvědomují.

Jsem přesvědčen, že společným 
odhodláním a odvahou vše zvládne-

me. Vedle sebe vidím krásné příklady 
sounáležitos   člověka k člověku. Obě-
tavost mnohých nezná mezí a zaslouží 
si náš dík a obdiv. Samozřejmě dík 
patří všem obětavým lékařům, sest-
řičkám, hasičům, policistům, dobro-
volníkům a mnohým neznámým, kteří 
neváhají pomáhat ostatním s nasaze-
ním svého života.

Nejohroženější skupinou jsou se-
nioři, lidé, kteří nás přivedli na svět, 
živili nás a zlepšovali život příš  ch 

generací. Nezapomínejme na jejich 
zásluhy a věnujme jim pozornost 
a pomoc. Nechci psát pate  cké 
a dlouhé traktáty, ale myslím si, že 
vše jednou skončí a my musíme být 
na život po viru připraveni. Můžeme 
z tohoto stavu vyjít také oboha-
ceni o pozi  vní zkušenos  . Neza-
pomínejte na pradávnou poučku: 
„Co nás nezabije, to nás posílí!“

Všem přeji lepší časy!
Karel Pačiska - starosta

Celý únor letošního roku Česká 
republika žila hlasováním pro jeden 
strom, který roste kousek od našich 
obydlí. A není to nadsázka! Chudo-
bínská borovice získala 47 226 hlasů 
a to znamená, že jí svůj hlas odevzdal 
téměř každý dvoustý Čech. Jen na 
Facebooku vznikla skupina osmi  síc 
fanoušků ze všech koutů republiky. 

Komu je potřeba poděkovat za 
vítězství Chudobínské borovice? Na 
prvním místě nejspíše Nadaci Part-
nerství, která již deset let tuto anketu 
organizuje. A přitom anketa je jen 
vrcholkem ledovce její činnos  . An-
keta má pouze upozornit na význam 
přírody pro člověka a na důležitost 
její ochrany. Podstatnou čás   ak  vit 
nadace je vzdělávání veřejnos   na 
poli životního prostředí a podpora 

Nejkrásnějším evropským stromem roku je CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE
výsadeb dřevin, především ve veřej-
ném prostoru.

Když už je tu anketa, musí se najít 
někdo, kdo do ní soutěžícího přihlá-
sí. A zde je potřeba poděkovat panu 
Milanu Peňázovi, který našemu kraji 
věnoval velký kus života. K těm nej-
významnějším počinům patří přede-
vším sepsání obsáhlé knihy o zaniklé 
obci Chudobín a samozřejmě přihlá-
šení Chudobínské borovice do anke-
ty Strom roku. 

Pan Milan Peňáz nejenže přišel 
s myšlenkou na přihlášení, ale zpra-
coval kompletní přihlášku, vytvořil 
průvodní video, vydržel čekat, když 
rok 2018 byl v anketě vyhrazen jen 
lípám, ustál jednání s Povodím Mo-
ravy, které z počátku účas   Chudo-
bínské borovice v anketě nepřálo 

a v průběhu ankety pak skvěle obstál 
v neuvěřitelném množství rozhovo-
rů, které poskytl snad všem médiím 
v České republice. 

Bez koho by se to vše nepovedlo, 
jsou ty dese   síce lidí, kteří odevzda-
li svůj hlas a velmi často také pře-
svědčili další, aby se také nadchli pro 

souboj nádherných stromů napříč 
evropským kon  nentem. A možná 
už napovídáte, že veškeré lidské sna-
žení by nebylo k ničemu, kdyby pří-
roda sama od sebe nevytvářela tak 
nádherné pohledy, k jakým se řadí 
i ta „naše“ borovice.

Ladislav Stalmach

Soutěž o Nejkrásnější 
jarní kvě  novou výzdobu

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

Foto: Marek Olbrzymek
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KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN  KVĚTEN 2020

Jubilan  

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.
DUBEN 2020
Helena Sýkorová 94 let
Jaroslav Doležal 94 let
Drahomír Maša 88 let
Terezie Hašková 86 let
Jiřina Humeníková 85 let
Jaroslav Frýza 85 let
Marie Sitařová 75 let
Věra Klusáková 75 let
Karel Mikše 75 let
Fran  šek Daněk 75 let
Fran  ška Palečková 70 let
Zdeňka Mikšová 70 let
Milada Fajmonová 70 let
Ladislav Mádr 70 let
Bohumír Dostál 70 let

Stavební ruch ve městěDobrý den,
dovolte mi napsat několik slov 

v této zvláštní době, kdy jsme ohro-
žováni a omezováni výskytem ne-
bezpečného viru.

I přes epidemii pokračujeme na 
přípravě stavebních akcí, které jsou 
naplánovány na tento rok. S omeze-
ním provozu úřadu i některých sta-
vebních fi rem se však může stát, že 
se některé akce opozdí.

Již vysoutěženými akcemi je cyk-
lostezka Domanín (Ekostavby Brno), 
chodník Lesoňovice (TMV), oprava 

mostu v Domanínku (SPH stavby) a 
rozšíření hřbitova (SPH stavby). Na 
ulici Rudolfa Vaška jsme se domlu-
vili se současnou provádějící fi rmou 
SPH na větších úpravách povrchu 
ulice, než bylo původně plánováno.

Důležitou akcí, která se chystá pří-
mo v centru Bystřice, je dokončení 
spodní čás   náměs  . Před knihov-
nou je již demontováno provizorní 
pódium a LED stěna. Stavební fi r-
ma Stavofl os nyní bude pokračovat 

úpravami v zázemí hasičů tak, aby 
se sta  cky zajis  la budova a návazně 
tak mohlo vzniknout nové pódium.

Velkou akcí také bude úprava pro-
storu „za školkou Čtyřlístek“ na ulici 
Okružní, kde dojde k úpravě povrchů 
a hlavně navýšení parkovacích míst. 

Na ulici Spojovací se opraví chod-
ník od Flopu po ulici Kulturní a parko-
viště před domy 933-935. Zde dojde 
také k posunu dětského pískoviště.

V prostoru u miniatur vzniká drá-

ha pro cyklisty – pumptrack. Součás   
budou také nízké dřevěné překážky 
pro cvičení dovednos   jízdy na kole. 
Workautové hřiště u tenisových kur-
tů se rozšíří o velkou sestavu, zde 
jsme byli úspěšní při žádos   o dotaci 
a spolupodílet se tak fi nančně bude 
Kraj Vysočina.

O dalších akcích Vás budu infor-
movat v dalších číslech. Na závěr Vám 
přeji hlavně mnoho zdraví a spoustu 
op  mismu v této nelehké době. 

Mar  n Horák, 
místostarosta

Z rady města
Další, letošní v pořadí čtvrtá rada, 

proběhla v úterý 17. 3. 2020, kdy 
k projednání bylo připraveno 21 
bodů. PhDr. Lukšová, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, před-
stavila radním dotace pro organizace 
zdravotně pos  žených a organizace 
s městem spolupracující. Již tradičně 
představil Ing. Sitař inves  ční ak  vity, 
v tomto případě se jednalo o „dodě-
lání“ rekonstrukce ulice R. Vaška, pro-
jektování chodníku od PENNY podél 
silnice I/19 k možnému budoucímu 
hobby obchodu, projektovou doku-
mentaci k rekonstrukci ulici Okružní 
etapa D a průzkum a vyčištění dešťové 
kanalizace v Domaníně.

Rada také odložila záměr na pro-
nájem Zubštejna do doby vyřešení 
vztahů mezi budoucím nájemcem 
a obyvateli místní čás   Pivonice. Rada 
dále potvrdila na dalších šest let ve 
výkonu funkce ředitele DDM Bystřice 
nad Pernštejnem, příspěvkové orga-
nizace ing. Karla Krondráfa a potvrdila 
ve výkonu funkce ředitelky ZUŠ Bys-
třice nad Pernštejnem, příspěvkové 
organizace Mgr. Miladu Krásenskou.

Na domech na S I jsou ještě stře-
chy s plechovou kry  nou, kterou je 
nutno vyměnit. Již v loňském roce 
jsme opravili další dům, letos je třeba 
pokračovat. Rada schválila uzavře-
ní smlouvy o dílo s fi rmou Střechy 

Čermák s. r. o. na opravu střechy 
na domech čp. 900-902 ul. Lipová 
a čp. 906-908  na ul. Nádražní.

Rada také schválila nový dotační 
Program Města Bystřice n. P. na pod-
poru čištění odpadních vod v místní 
čás   Lesoňovice pro rok 2020 a také 
podání žádos   o dotaci do Fondu Vy-
sočiny na projektování řešení defi citu 
vody vodovodu Lesoňovice.

V letošním roce budou také probí-
hat stavební úpravy bytového domu 
na sídliš   Voldán čp. 655. Stavební 
úpravy se skládají z výměny oken, ná-
těru fasády, opravy střechy, balkónů 
a rekonstrukce vodovodní přípojky. 
Také se vybuduje parkoviště na sídli-
š   II v ulici Spojovací u čp. 933–935. 
Akce řeší vybudování 19 parkovacích 
míst a 1 parkovací místo ZTP a bude 
řešen přístup do MŠ Pohádka. Zde 
se vybuduje bezbariérový přístup do 
MŠ a provede se úprava oplocení. 
Tyto tři akce provedou TS města a. s.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na dodavatele stavební akce Chod-
ník Lesoňovice. Bylo podáno celkem 
6 nabídek, z nich nejnižší cenu nabíd-
la fi rma T.M.V.

Bylo vypsáno výběrové řízení na 
místo jednatel/ředitel společnos   
Areál sportu a kultury s. r. o. Přihlá-
silo se celkem 8 uchazečů, přičemž 
jeden nesplnil předepsané podmín-

ky výběrového řízení a byl proto 
vyřazen. Výběrové řízení proběhlo 
17. 3. 2020. Výběrová komise a ná-
sledně rada jmenovala na funkci jed-
natel/ ředitel Areál sportu a kultury 
s. r. o. pana Mgr. Jana Illeka a to s účin-
nos   od 1. 7. 2020.

Na závěr rady starosta informoval 
radu o přijatých opatření týkajících se 
epidemie koronaviru.

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

-red-

UNIVERZITA 

TŘETÍHO VĚKU

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem sděluje všem zájemcům, 
kteří se v rámci U3V přihlásili na zájezd do Jihlavy dne 23. 4. 2020, 
že tento zájezd se s ohledem na vyhlášený nouzový stav,  nařízení 
omezující volný pohyb osob a zákaz konání exkurzí na Zdravotnické 
záchranné službě Kraje Vysočina,  n e k o n á . 

S ohledem na vyhlášený nouzový stav se rovněž nekonají  květ-
nové přednášky, a to přednáška dne 7. 5. 2020 na téma Stromy 
a jejich dřevo a přednáška dne 21. 5. 2020 na téma Nemoc začíná 
v hlavě.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKA

I přes vážnou situaci se zastupi-
telstvo města uskutečnilo ve středu 
18. března 2020. Hned na úvod sta-
rosta města Karel Pačiska všem pří-
tomným zastupitelům poděkoval 
za jejich odvážný přístup, kdy v této 
nelehké době obětavě pracují pro 
město, protože život města se, i 
přes  živou situaci, nezastavil.

Asi nejdůležitějším bodem 
jednání bylo vydání změny č. 2 
územního plánu Bystřice nad Pern-
štejnem. Návrh změny č. 2 byl pro-
jednán na společném jednání s do-
tčenými orgány dne 26. listopadu 
2018 a poté předložen k posouzení 
nadřízenému orgánu územního 
plánování tj. Krajský úřad Kraje 
Vysočina – odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu. Na základě 
obdržených stanovisek dotčených 
orgánů, obdržených připomínek od 
občanů, byla dokumentace uprave-
na pro veřejné projednání změny 
č. 2. Poté byl veřejnou vyhláškou 
oznámen termín konání veřejné-
ho projednání změny č. 2. Dne 22. 
ledna 2020 proběhlo veřejné pro-
jednání změny, na kterém mohla 
veřejnost uplatnit připomínky po-
případě námitky (viz. Rozhodnu   o 
námitkách a vyhodnocení připomí-
nek). Všechny připomínky a námit-
ky byly vyhodnoceny a byly kladně 
projednány s dotčenými orgány, a 
proto zastupitelstvo tuto změnu 
schválilo. Jedná se o velice důležitý 
dokument, který rozhoduje o dal-
ším směřování města. Je k nahléd-
nu   na: h  ps://www.bystricenp.
cz/projednavane-dokumenty-up-
-zmeny-up-zpravy-o-uplatnovani.

Zastupitelé také diskutovali o vy-
tvoření jednotného systému vizu-
alizace propagace města. Jedná 
se o vytvoření jednoduchého loga 
a vizualizace, kterými se město 
bude prezentovat na www strán-
kách a v prezentačních materiá-
lech. Byla oslovená Střední škola 
umělecko-manažerská v Brně, 
jejímž ředitelem je PaedDr. Josef 

Čadík, který u nás pořádá fi lmový 
fes  val. Studen   oboru grafi cký 
design zpracovali soubor návrhů 
log a propagačních předmětů. Za-
stupitelé odsouhlasili dva návrhy 
k dopracování.

Město Bystřice nad Pernštejnem 
obdrželo žádost obce Bohuňov o 
napojení na kanalizaci v Domaní-
ně a tudíž odvod odpadních vod 
na ČOV Bystřice n. P. Podmínkou 
připojení je souhlas vlastníka s 
napojením na ČOV. VAS potvrdila 
kapacitní možnost ČOV Bystřice 
n. P. na možné připojení obce Bo-
huňov a její místní čás   Janovičky. 
Odkanalizování obce Bohuňov jistě 
přispěje k lepší jakos   vody v Bo-
huňovském potoku a tudíž Doma-
nínském rybníku. Zastupitelstvo 
schválilo.

V loňském roce byl schválen ra-
dou města nový Řád pohřebišť měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem. Řád 
pohřebišť městu přisvojuje právo 
prohlásit hrob té osoby, která byla 
mimořádně společensky prospěš-
ná a všeobecně uznávaná, za čestný 
hrob. Zastupitelstvo schválilo uznat 
jako čestný - hrob Antonína Bočka 
č. 105/93. Antonín Boček (1802 Bys-
třice nad Pernštejnem - 1847 Brno), 
první moravský zemský archivář 
a historiograf, je známý přede-
vším vydáním moravského di-
plomatáře (Codex diploma  cus 
et epistolaris Moraviae), v němž 
shromáždil stovky lis  n mají-
cích vztah k historii Moravy. Na-
psal i Rodopis pánů z Pernštejna 
a první historickou práci o Bys-
třici (Pikar   v Bystřici).  Antonín 
Boček je na hřbitově v Bystřici 
nad Pernštejnem pochován od 
roku 1906. Antonín Boček byl 
osobnos  , jejíž činnost byla mi-
mořádně společensky prospěšná 
a všeobecně uznávaná.

Dále zastupitelstvo schválilo cel-
kem deset majetkových převodů. 
Ing. Sitař tradičně přednesl zprávu, 
tentokrát o sedmi inves  cích. Mís-

tostarosta Mar  n Horák informo-
val o snížení počtu členů osadního 
výboru v Karasíně, a to z pě   členů 
na tři.

Zastupitelstvo také schválilo roz-
počtové opatření týkající se ulice 
Rudolfa Vaška a jedná se zejména o 
dokončení povrchů. 

Posledním bodem, který před-
nesla Ing. Blanka Svobodová, bylo 

Ze zastupitelstva města
schválení veřejnoprávních smluv 
na poskytnu   neinves  čních dotací 
z grantových programů města pro 
rok 2020.

Zápis ze zastupitelstva nalezne-
te na webových stránkách města: 
https://www.bystricenp.cz/usne-
seni-zastupitelstva

-red-

POZNÁMKA 
NA OKRAJ

Nečekaného uzavření škol jsme se 
s dětmi rozhodli využít nějakým pro-
spěšným způsobem, a proto jsme se 
vydali uklidit okolí rybníčku na Rovin-
kách. S  hli jsme vyčis  t jen pravý břeh 
a hráz a pak nám došly pytle. Množ-
ství pivních lahví, PET lahví, plechovek 
od piva a energe  ckých nápojů a oba-
lů od všeho možného nelze vysvětlit 
ani absencí odpadkových košů v loka-
litě. Je zřejmé, že  , kdo zde po sobě 
nepořádek nechali, by je stejně nepo-
užili. O to více nás zamrzelo, že po pár 
dnech se na břehu válely nové lahve a 
plechovky. Je-li životní prostředí člově-
ka odrazem jeho nitra, lze oprávněně 
pochybovat, že všichni obyvatelé Byst-
řice jsou opravdu tak bystří, jak se rádi 
chlubívají.                                                -jp-

Dne 19. dubna 2020 
by se dožil 70 let 

pan Jaroslav HÁJEK. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Stále vzpomíná 

manželka a dcery s rodinami.

Dne 8. dubna 2020 uplyne 
5 let od náhlého úmr   

Mgr. Boženy 
SUCHÉ - ROVNEROVÉ.

Vzpomínají manžel 
a dcera s dětmi a vnoučaty.

9. 5. 2020 uplynou 2 roky od 
úmr   bratra Ivana Blažíčka.

Vzpomínají manžel

Dne 6. května 2020 
uplyne 1 rok od úmr   

paní Libuše PECHOVÉ.

Vzpomíná manžel 
a synové s rodinami.

Malé shrnu   minulého roku 
V naší obci došlo v létě k  od-

bahnění dvou obecních rybníků. 
Dále byla zrekonstruovaná pumpa 
na návsi a její přilehlé okolí. V srp-
nu nás pos  hla havárie v kulturním 
domě, kde došlo k vytopení sálu. 
Havárie byla vyčíslena na 430 000 
Kč. Došlo k výměně parket a výmal-
bě celého sálu. V listopadu se u nás 
konal již tradiční slivovicový košt, při 
kterém se sešlo 30 vzorků slivovice. 

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

Vítězem 11. ročníku se stal Jaromír 
Prokop st. Výtěžek letošní Tříkrá-
lové sbírky je 5 760 Kč. Děkujeme 
koledníkům a velký dík patří i všem 
štědrým dárcům, jejichž peněžní 
dary pomohou mnoha potřebným. 
14. února u nás proběhla beseda 
na téma Venezuela a příčiny pro-
měnlivos   počasí v současné době. 
Vybranými tématy nás provedl Mgr. 
Stanislav Ohera.

Helena Filipi

SVOZ BIODPADU 
ze zahrádkářských kolonií 

velkoobjemovými kontejnery

Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií pro rok 2020 bude pro-
bíhat takto: Kontejnery budou přistavovány na těchto místech - lo-
kalita Pod Horou 3x (spolková budova, spodní pravá část, vrchní 
trafostanice) a Domanínek (u hl. brány při silnici č. 19) v období 
duben až říjen vždy v pátek v těchto termínech - 17. 4., 15. 5., 19. 
6., 17. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10. 2020 (vždy 3. víkend v měsíci). Ná-
sledující pondělí bude kontejner odvezen na kompostárnu v areálu 
technických služeb. Mimo tyto termíny lze samozřejmě bezplat-
ně uložit bioodpad na sběrném dvoře (pouze občané Bystřice n. P.
po předložení občanského průkazu).

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou  určeny pouze pro odpad 
rostlinného původu (lis  , tráva, plevel, odpady z ovoce a zeleniny, drob-
né větve ze stromů a keřů do průměru 5 mm a další). Nejsou  určeny 
pro zbytky jídel a další odpady živočišného původu, komunální odpad, 
separovatelné složky komunálního odpadu a nebezpečný odpad. Od-
pad nesmí obsahovat kamení. 

Za TS města a.s. Roman Kekrt, ředitel
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

tajemník Městského úřadu 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 fi nancí a obecního živnostenského úřadu, na pozici pokladní

Druh práce a místo výkonu práce:
- úředník/úřednice odboru fi nancí a obecního živnostenského úřadu MěÚ Bystřice nad Pernštejnem s úvazkem 1,0
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- místo výkonu práce - Bystřice nad Pernštejnem
- náplní pracovního místa je zejména – pokladní MěÚ

Zákonné předpoklady zájemce:
- splnění předpokladu dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, 

v platném znění

Jiné požadavky:
- VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického zaměření
- výborná znalost zákonů a problema  ky v oblas   účetnictví a rozpočtování    
 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová  pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů
 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- dobrá znalost zákonů
 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů    
 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- 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

Platové podmínky:
- platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platové zařazení tř. 8

Předpokládaný termín nástupu:
- 01.07.2020

Písemná přihláška do výběrového řízení 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
- datum, podpis zájemce

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

o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely předmětného výběrového řízení uděleného 

vyhlašovateli v souladu s (i) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislos   se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - „GDPR“ a v souladu s (ii) tzv. adaptačním 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upřesňuje či rozvádí již zavedená ustanovení GDPR 
týkající se ochrany a zpracování osobních údajů      

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 fi nancí a obecního živnostenského 
úřadu – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 30. 4. 2020

Kontaktní pracovník:
Ing. Jana Jurošová, vedoucí odboru fi nancí a obecního živnostenského úřadu, telefon: 566 590 315, e-mail: 
jana.jurosova@bystricenp.cz

Bez splnění výše uvedených náležitos   není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče.

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,  566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: p osta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 30. 3. 2020 se dožila 
krásných 90ti let paní 
ANEŽKA HOLÁ 

bývalá učitelka základní školy 
v Bystřici n. P.

Do dalších let přejeme 
pevné zdraví. 

Rodina

FEJETON 
DOPRAVNÍ

Jezdíte často? Pokud ne, věřte, 
že přicházíte o řadu dobrodruž-
ných situací. Pravidelní cestující 
byli donuceni začít používat na 
jedné cestě hned několik druhů 
dopravních prostředků, někte-
ří část trasy zdolávají pomocí 
svého vozidla. Tito posledně 
jmenovaní, nadaní kombinač-
ními schopnostmi a řidičským 
průkazem, při cestě na severozá-
pad parkují u žďárského nádraží 
a blahořečí Kaufl andu, že vybu-
doval tak velké parkoviště; ostat-
ní, co jedou na jih, parkují v Tiš-
nově, bázlivější z nich pak hned 
v Nedvědici, protože před  š-
novským nádražím je plno vždyc-
ky. Dále do Brna ovšem autem 
směřují jen ekologič   ignoran   a 
 , kteří nespěchají, protože Brno 

je ucpané permanentně a o půl 
osmé ráno jedete krokem už od 
Kuřimi.

Bdělost je třeba neztrácet ni-
kdy, ať už hledáte dveře se zele-
ným pruhem, nebo se večer při 
návratu octnete ve ztemnělém 
autobusu v poli, snad v Býšovci, 
a rozčilený autobus přijíždějící 
jako náhrada za porouchaného 
kolegu vám naštvaně sděluje, že 
přijede hned, jen se zajede do 
Nedvědice otočit. 

Jsou ale i příjemné příběhy, 
z nichž je patrno, že stále existují  
dobří lidé, takže si vlastně nemá-
me na co stěžovat. Dvě seniorky 
zjis  ly v odpoledních hodinách 
při cestě z Brna, že v Nedvědi-
ci čekající motoráček nestojí 
a propadly beznaději. Dův  pná 
a pohotová průvodčí však situ-
aci zvládla excelentně: svezla je 
zpátky do Tišnova a pak zase do 
Nedvědice a nakonec i do kýže-
né Bystřice. Není to úžasné? Jak 
říkám, o mnohé přichází, kdo 
necestuje!

J. Michálková
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ZPRÁVY Z DVOŘIŠTĚ

„PRÁCE S MLADÝMI VÁM DOBÍJÍ BATERKY“
Rozhovor s Mgr. Janem Illekem

K rozhovoru jsme pozvali býva-
lého konstruktéra i policistu, dnes 
profesora gymnázia a úspěšného 
mládežnického trenéra, od července 
vedoucího sportovní haly, Mgr. Jana 
Illeka (42).

Co pro Vás znamená sport a čemu 
všemu jste se ak  vně věnoval?

Sportem žiji celý život. Je pro mě 
vším a život bez sportu si ani nedo-
vedu představit. Už s kamarády hned 
po škole jsme trávili veškerý volný čas 
venku, kde jsme hráli nejrůznější hry 
a byli neustále v pohybu. Vše větši-
nou spontánně, nic organizovaného. 
Asi díky tomu jsme byli daleko obrat-
nější a zdatnější než současné dě  .

Organizovaný sport začal o něco 
později, tak kolem osmi let. Byl to 
především fotbal a později i tenis. 
U fotbalu jsem nakonec zůstal a tou-
žil jsem se stát profesionálem. To se 
i částečně povedlo, ale na uživení to 
nestačilo. V dorostu jsme sice 1. ligu 
vykopali, ale za muže jsem hrál pou-
ze 2. národní ligu. I když je pravdou, 
že v předchozím povolání jsem se 
dokonce stal mistrem světa ve fot-
bale policejních sborů. 

U sportu jsem nakonec zůstal i pro-

fesně. Vystudoval jsem Pedagogic-
kou fakultu a Fakultu sportovních 
studií Masarykovy univerzity, těles-
nou výchovu vyučuji na gymnáziu 
a k tomu trénuji v atle  ckém oddílu.  

 
Nejde nezaznamenat úspěchy Va-
šich dcer. Můžete je ve stručnos   
shrnout?

Ano, to je pravda. Moje dcery se 
naštěs   sportu věnují, i když u mo-
bilního telefonu stráví o něco více 
času… Ze všech sportů se jim nako-
nec nejvíce zalíbil sportovní šerm 
a tenis. Starší dcera Michala (14) se 
už oddala pouze šermu, Katka (12) 
ještě zůstala u obou sportů. 

Mezi jejich velké úspěchy v uply-
nulém roce patří Mistrovství ČR, 
kde Míša vyhrála kategorii juniorů 
a starších žáků a Káťa mladších žáků 
a minižáků. Obě vyhrály Český po-
hár v šermu. Míša získala ocenění 
Talent Kraje Vysočina za rok 2019 
a Káťa Sportovec města Bystřice. 
Jinak Míša skončila 32. na Mistrov-
ství Evropy a 44. na Mistrovství svě-
ta kadetů (U17). Doufám, že se jim 
bude dařit i do budoucna a u sportu 
zůstanou. Všechny nás to stojí dost 
úsilí a času, ale jsme na ně společně 
s manželkou Eliškou náležitě pyšní.      

 
Jak Vás naplňuje práce na bystřic-
kém gymnáziu a na kterého stu-
denta/svěřence nikdy nezapome-
nete?

Práce s mladými vám dobíjí ba-
terie a udržuje vás být pořád „in“. 
Práce je to namáhavá a výsledky se 

objevují až po delším čase. Takže to 
chce celkem dost trpělivos   a přede-
vším udržet pevné nervy. I když člo-
věk občas zvýší hlas a použije tvrdší 
metodu, myslím, že to studen   v bu-
doucnu pochopí a ocení. Za  m se mi 
to s odstupem času potvrzuje, takže 
se v tom snažím vytrvat…

Za celou dobu mi prošlo pod ru-
kama několik  síc studentů. Vždy se 
najde silnější nebo slabší ročník, tak 
to prostě chodí. Nerad bych na něko-
ho zapomněl, ale rád vzpomínám na 
partu kluků z roku 2015, se kterými 
jsme se dostali až na Mistrovství ČR 
středních škol v basketbalu. Jinak ně-
kolik let po sobě se účastníme krajské-
ho kola atle  ckého poháru středních 
škol v atle  ce, v roce 2010 se dokon-
ce naše děvčata zúčastnila i MČR.

 
Vaše největší trenérské úspěchy?

Před šes   lety se nám podařilo 
založit atle  cký oddíl, který půso-
bí pod místním SK Bystřice. Jsme 
řádně zaregistrováni pod Českým 
atle  ckým svazem. Náš klub patří 
mezi amatérské, ale svoji práci se 
snažíme odvést co nejlépe. Zamě-
řujeme se na dě   od 6 do 15 let, 
i když v současné době mají někteří 
naši odchovanci už osmnáct a spa-
dají do juniorské kategorie. Když se 
najde větší talent, spolupracujeme 
s atle  ckým oddílem v Nové Městě 
n. M. nebo s jiným oddílem, kde 
mají specialisty pro konkrétní dis-
ciplínu. Následně řešíme případné 
hostování nebo přestup do těchto 
profesionálních atle  ckých klubů. 

Mezi největší úspěchy za dobu 
působení našeho oddílu patří ur-
čitě dvě čtvrtá místa ve vrhu koulí 
a hodu oštěpem na MČR žáků Ivaně 
Koktavé v roce 2016, dále Michalu 
Pečinkovi za sedmé místo ve vrhu 
koulí na MČR dorostu v roce 2018 
a dlouhodobé výborné výsledky Pet-
ra Smolíka na republikových i mezi-
národních závodech ve skoku vyso-
kém (OR 187 cm). V soutěži družstev 
jsme se v předešlých dvou letech 
probojovali na Mistrovství Čech, kde 
jsme obsadili deváté a desáté místo. 
I mezi mladšími atlety máme něko-
lik talentovaných, vše ukáže čas.   

 
Na co se teď nejvíce těšíte?

Vzhledem k tomu, co se teď mo-
mentálně děje u nás i ve světě, bych 
si asi za všechny přál, aby se situace 
kolem koronaviru dala co nejdří-
ve do normálu a všechna opatře-
ní s  m spojená byla co nejdříve 
zrušena. Obzvlášť pro sportovce je 
současná situace velice nepříjemná. 
Nemožnost provozovat svůj oblíbe-
ný sport, neúčastnit se sportovních 
akcí, bezmocně sledovat, jak se ruší 
závody, na které jste se poc  vě při-
pravovali…

Takže na Vaši otázku odpovídám: 
„Nejvíce se těším na to, až se vše 
vrá   do původního stavu a budeme 
moci dál normálně sportovat.“   

Děkuji a k tomuto přání se rád 
připojuji.

Ptal se Hynek Jurman

ZPRÁVY Z DOMANÍNA Dětský poštovní karneval

V sobotu 22. 
února 2020 od-
poledne kulturní 
dům v Domaní-
ně již tradičně 
přivítal malé ná-
vštěvníky v krás-
ných maskách. 
Dě   a jejich do-
provod se ocitly 
na domanín-
ském poštovním 
úřadě. Pro dě   
byl připraven 
karneval - tento-
krát POŠTOVNÍ. 
Celé odpoledne dě   provázela nej-
různější taneční hudba a také známé 
písničky z pohádek. Dě   tancovaly, 
skotačily, řádily a samozřejmě měřily 
své dovednos   v soutěžích s poštov-
ní tema  kou. Vyzkoušely si hod papí-
rovými poštovními holuby, potrubní 
poštu a třeba i slalomový běh při 

doručování (jimi orazítkované) obál-
ky do poštovní schránky. Pro dě   
byla připravena i bohatá tombola 
a občerstvení. Společně jsme strávili 
příjemné a zábavné odpoledne.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na 
pořádání karnevalu, a také všem, kdo 
přispěli dětem do tomboly.

Večerní čtení pro dospělé
Setkání s knihou tentokrát pro dospělé se uskutečnilo v pátek 6. března. 

Páteční podvečer nám zpříjemnila Kristýna Čermáková, která nám předsta-
vila krásné oddechové knihy. Děkujeme za poutavé čtení a výběr zajímavých 
knížek.

Čtení dětem

Koncem února jsme pod záš  tou 
Mikroregionu Bystřicko uspořádali, 
v rámci akce „Čtení dětem“, besedu 
s lékařem letecké záchranné služby 
MUDr. Michalem Pačiskou. To, že se 
jednalo o atrak  vní téma, bylo vidět 
již na počtu diváků, nejen z řad míst-
ních obyvatel. Čtení z knih Naše parta 
a Brevíř úspěšného lékaře upoutalo 
pozornost nejen dě  , ale i dospělých, 
jelikož se v obou případech jednalo 
o humorné knihy a tudíž skvělý vý-
běr! Čtení bylo proloženo povídáním 
o všeobecné profesi lékaře, chirurga, 
záchranáře pozemní i letecké zá-
chranné služby. O tom, že je letecká 
záchranná služba pro nás všechny 
netradiční, a až na výjimky nepo-
znaná, svědčil fakt, že nejvíce dota-
zů bylo právě na ni. Pan Pačiska vý-
borně vyprávěl a kdyby jej nečekala 
noční služba, jistě by upoutával naši 
pozornost i dál. O tom, že se jednalo 
o jedno z nejlepších „čtení“ na Dvořiš-
 ch, jistě není pochyb. Velice děkuje-

me MUDr. Pačiskovi a přejeme jemu 
i nám, abychom se v budoucnu se-
tkávali jen při takovýchto akcích.

Čtrnáct dnů po příjemné besedě 
se v kalendáři objevilo datum 8. 3. 

2020 - den, kdy všechny ženy slaví 
svůj svátek. Ženy, které přijaly pozvá-
ní, byly obdarovány ky  čkou a mile 
překvapeny pánskou obsluhou z řad 
dě   (vlastních či cizích). Při loučení 
z příjemného posezení jsme si vzá-
jemně přály hodně zdraví, což se 
v následujících dnech ukázalo jako 
velmi potřebné.

Přejeme tedy nám všem hodně sil 
a pevné zdraví!

-KCH-
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BYSTŘICKÁ ŠIBENICE
V souvislos   s plánovanou lesní 

stezkou na Hoře se otevírá jedineč-
ná možnost, jak širší veřejnos   lépe 
zpřístupnit bývalé bystřické popravi-
ště a připomenout jeho význam pro 
dějiny města.

Většina lidí si pod pojmem šibe-
nice představí jednoduché popravčí 
zařízení sestávající z kůlu a vodorov-
ného břevna, tedy šibenici kolínko-
vého typu. Mnohem rozšířenější 
však byly šibenice sloupové, často 
studničního typu, tedy se sloupy vy-
růstajícími ze zídky, jež ohraničovala 
prostor pro uložení ostatků poprave-
ných, případně pro katovy nástroje. 
Právě k tomuto typu patřila bystřic-
ká šibenice, jak dokládá i první vo-
jenské mapování z let 1764–1768, 
které zachycuje na Hoře šibenici se 
čtyřmi sloupy. Může se zdát zvlášt-
ní, že vojenské mapy zachycovaly 
i přesný tvar šibenic, je však nutné 
si uvědomit, že šibenice stávaly jako 
připomínka spravedlnos   na dobře 
viditelných, zpravidla vyvýšených 
místech, a byly tedy důležitými ori-
entačními body v krajině. Takovým 
výrazným bodem zůstala bystřická 
šibenice i po svém zrušení a poslou-
žila jako triangulační bod při vzniku 
stabilního katastru v roce 1835.

Výzkumem moravských šibenic 
se v současnos   zabývá tým pod ve-
dením prof. Josefa Ungera z Ústavu 
antropologie PřF MU v Brně. Někte-
ré z nich, např. ve Vranově nad Dyjí, 
se zachovaly ve výtečném stavu, 
jiné, např. v Tišnově, byly odhaleny 
až při archeologických výkopech. 

Z tohoto hlediska patří bystřická 
šibenice k těm lépe dochovaným. 
Její zbytky tvoří lichoběžník s rov-
noběžnými stranami o délce 480, 
respek  ve 440 cm, orientovanými 
skoro přesně v SJ směru, a bočními 
stranami o délce 425–430 cm. Stěny 
mají sílu 80–85 cm a vyčnívají zhru-
ba 60 cm nad okolní terén. V těsné 
blízkos   nejdelší, 
západní stěny 
otočené směrem 
k městu se pak 
tyčí kamenné 
podnože tří křížů.

Pokud by se 
město rozhod-
lo šibenici a její 
okolí zvelebit, 
bylo by vhodné 
postupovat v ně-
kolika krocích. 
Inspirovat se lze 
v nedalekém 
Tišnově nebo 
v Křenovicích u 
Slavkova.  Zákla-
dem by měl být 
archeologický 
průzkum šibeni-
ce a jejího nejbližšího okolí kvůli lid-
ským ostatkům a dalším hmotným 
artefaktům. Dále by bylo vhodné 
odstranit nevyhovující betonové za-
bezpečení koruny zdiva z 80. let mi-
nulého stole   a nahradit je novým, 
z památkového hlediska vhodněj-
ším (na degradaci zdiva se v součas-
nos   bohužel nepodílejí jen přírodní 
vlivy, ale i „výletníci“, kteří vylamují 

kámen ze stěn 
na ohraničení 
ohnišť). Má-li 
mít celá akce 
smysl, bude 
nutné odles-
nit část Hory, 
aby se znovu 
otevřel výhled 

na šibenici z náměs  , a především 
odstranit umělý pahorek na horním 
konci lyžařského vleku, který tomu-
to výhledu brání. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o pozemky města, sjez-
dovka je již mnoho let nefunkční a 
z bezpečnostních důvodů a kvůli 
nedostatku sněhu k obnovení jejího 
provozu už nejspíš nedojde, by tu 
neměly stát vážnější překážky. 

Po doplnění křížů na základě 
dobových fotografi í a případném 
osazení naučné tabule by se z mís-
ta mohl stát lákavý cíl odpoledních 
vycházek i výstupů po „kozí“ stez-
ce. Současně by však bylo vhodné 
uchovat pietní charakter místa, na 
němž naposledy vydechlo nemálo 
odsouzenců.

Jan Pulkrábek

Rekonstrukce původní podoby 
bystřické šibenice

Původní vzhled kamenných křížů 
(foto archiv K. Skalníka)

Setkání „hasičských seniorů“ 
Ve čtvrtek 27. února 2020 se se-

šli v kulturním domě ve Věchnově 
„hasičš   senioři“ SH ČMS Okrsku 
Bystřice nad Pernštejnem. Jednalo se 
o historicky první setkání dobrovol-
ných hasičů, kteří se svým působením 
ve funkcích ve výboru okrsku, či jako 
starostové a velitelé sborů zasloužili 
o rozvoj hasičstva. Mimo minimální 
délky působení ve funkcích dvacet let, 
byl dalším kritériem pro pozvání i věk, 
a to minimálně 60 let. Jednalo se tedy 
o setkání dobrovolných hasičů převáž-
ně v důchodovém věku a tudíž senio-
rů, kterých přišlo 16 z 18 pozvaných.

Setkání zorganizovalo současné 
vedení okrsku a mezi hosty patřil 
vedoucí odborné rady zasloužilých 
hasičů OSH Žďár nad Sázavou bra-
tr Ladislav Fajmon, starosta měs-
ta Bystřice n. P. pan Karel Pačiska, 
i místní starosta pan Josef Pokorný. 
Program zahájil starosta okrsku Alois 
Gabriel, který všechny zúčastněné 
přivítal, zavzpomínal na minulost a 
informoval o činnos   okrsku. Ná-
sledovaly informace o současném 
dění u dobrovolných hasičů, o zása-
zích, inves  čních dotacích, počtech 
členů a podobně, které přednesl 
velitel okrsku Vít Mičín. Ladislav Faj-
mon pak informoval o práci ak  vu 

Zasloužilých hasičů. Svou zdravici 
přednesli i zúčastnění komunální 
starostové. Poté následovalo, jako 
poděkování za práci, předání pamět-
ních plaket bystřického okrsku všem 
zúčastněným seniorům.

Program pokračoval neformální 
diskuzí zúčastněných, spojenou s ve-
čeří. Poté starosta obce promítl video 
jako připomínku povodně ve Věch-
nově před téměř jedenác   roky. Na 
závěr starosta okrsku všem přítom-

ným poděkoval a zkonstatoval, že 
se akce bude po nějakém čase opa-
kovat. Poděkování si zaslouží všichni, 
kteří se na ní jakýmkoliv způsobem 
podíleli. 

Přikládám ještě krátkou informaci 
o Okrsku Bystřice nad Pernštejnem. 
Okrsek sdružuje 17 sborů dobro-
volných hasičů, jsou to Albrech  ce, 
Bohuňov, Bystřice nad Pernštejnem, 
Divišov, Domanín, Dvořiště, Karasín, 
Kundra  ce, Lísek, Písečné, Rovné, 

Rozsochy, Velké Janovice, Věchnov, 
Vítochov, Ždánice a v roce 2018 nově 
založený Bystřice nad Pernštejnem 
2. Členská základna čítá 628 dobro-
volných hasičů. Za uplynulých 23 let 
bylo v okrsku sedm sborů zrušeno, 
nebo sloučeno s jiným sborem. 
V roce 1997 Kobylnice, 1998 Bra-
trušín a Janovičky, 2000 Vojtěchov, 
2004 Pivonice, 2005 Domanínek 
a v roce 2016 Lesoňovice.

-VM-
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440 let městského znaku Bystřice nad Pernštejnem z 11. dubna 1580

Nejstarším, pečetěmi doloženým, 
znakem středověkého městečka 
byla orlice, žel neznámých  nktur, 
nepochybně ale odvozená z šacho-
vané orlice moravských markrabat, 
někdejší vrchnos   Bystřice, vedle 
jiných, postupně se zde střídajících 
vlastnických rodů, především pánů 
z Pernštejna, erbu zubří hlavy s hou-
žví v nozdrách.

Na přímluvu nejvyššího kancléře 
Českého království Vra  slava z Pern-
štejna (1530-1582), ry  ře Řádu Zla-
tého rouna, povýšil dne 11. dubna 
1580 císař a král Rudolf II. (1552-
1612) Bystřici nad Pernštejnem na 
město a udělil jí (mimo jiné) stáva-
jící znak, ve kterém proto vidíme 
ve zlatém čili žlutém š  tě modrý 
kůl (tj. svislý pruh), polovinu černé 
(pernštejnské) zubří hlavy a polovinu 
černého (císařského) orla. Bystřic-
ké měšťany tato výsada (společně s 
dalšími získanými výhodami) stála 
nemalou fi nanční hotovost, která se 
tehdejším aristokratům, z důvodu 
jejich nákladného dvorského života 
a společenské (často i zahraniční) 
reprezentace, neustále nedostávala, 
což nebyl problém jen posledních 
Pernštejnů, ale i Rožmberků a dalších 
starých mocných šlech  ckých rodů.

Na tomto místě je též vhodné 
vysvětlit, že pouze české heraldické 
názvosloví rozlišuje termíny orlice 
(pro jednohlavého orla) a orel (pro 
nadpřirozeného čili zdvojeného 
dvouhlavého orla), jinde v Evropě i 
dalších zemních s heraldickou tra-
dicí jde vždy o orla (jednohlavého 
nebo výjimečně dvouhlavého), pro-
tože heraldická zvířata představují 
primárně samce. Je proto velkým 
a žel dodnes tradovaným omylem 
používat nesprávných pojmů lev 
(pro dvouocasé) a lvice (pro jedno-
ocasé) zvíře. Lva ve znaku charakte-
rizuje jeho hříva, kterou lvice nemá, 
případně i viditelné pohlaví, nikoliv 
počet ocasů. Ostatně český (původ-
ně „moravský“) dvouocasý lev není 
v evropské heraldice úplnou výjim-
kou, viz např. též dvouocasý červe-
ný lev limburských vévodů, spojující 
tak dva znaky jednoocasých lvů lu-
cemburských a limburských hrabat.

Již v době oslav 300. výročí pový-
šení na město roku 1880 používalo 
město i svou vlajku (respek  ve pra-
por) v podobě modro-žluté bikolóry. 
Ač jsou dvěma hlavními  nkturami 
města (jeho znaku) černá a zlatá (tj. 
žlutá), byla tehdy na vlajce (prapo-
ru) města upřednostněna modrá 
barva, aby tento symbol nekolidoval 
s tehdejší ofi ciální státní (císařskou) 
černo-žlutou vlajkou (bikolórou).

Modro-žlutou bikolóru používa-
lo město i po roce 1989, ale pro-
tože tato vlajka byla zcela shodná 
s podobou státní vlajky obnovené 
(samostatné) Ukrajiny, byl městu 
předsedou Poslanecké sněmovny 
(rozhodnu  m č. 23 ze dne  29. břez-

na 1995) udělen prapor tvořený 
třemi vodorovnými pruhy, žlutým, 
modrým a žlutým, v poměru vzá-
jemné šířky jednotlivých pruhů 2:1:2.

Vlajka v této barevné (velmi prosté 
a žel pro laika ob  žně iden  fi kova-
telné) podobě však nebyla oblíbená, 
navíc kolísaly i  nktury detailů uží-
vaného historického znaku města a 
proto bylo využito možnos   její tzv. 
revokace, čili ofi ciální změny, podle 
práva daného zákonem o obcích, 
kdy Zdeněk Kubík (coby student FF 
MU) vypracoval heraldicky ideální 
kresbu historického znaku, přede-
vším co se týče důsledného prove-
dení zlaté houžve (nikoliv kruhu, 
jak se často mylně kreslilo) v nozdře 
poloviny (pernštejnské) černé zubří 
hlavy i červeného jazyka a stanove-
ní červené zbroje (tj. zobáku, jazyka 
a pařátu) poloviny černého orla.

Václav Klaus, tehdejší předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, dne 26. listopadu 
1999 (svým rozhodnu  m č. 41) měs-
tu potvrdil historický znak a udělil 
novou vlajku. Blason (tj. heraldický, 
terminologicky přesný, odborný slov-
ní popis, dle něhož je každý heraldik 
schopný znak nakreslit, aniž by musel 
vidět předlohu) ze sněmovního de-
kretu (pamětní lis  ny ze dne 6. pro-
since 1999) zní takto: Ve zlatém š  tě 
modrý kůl, vpravo přiléhají černá 
polovina zubří hlavy se zlatou hou-
žví a červeným jazykem, vlevo černá 
polovina orla s červenou zbrojí.

Pravá a levá strana se to  ž vždy 
uvádí z pozice š  tonoše, jeho pravé 
ruky, nikoliv pozorovatele znaku (pro-
to obráceně). Jeho kresbu je možné 
autorskou stylizací v průběhu času 
měnit i mírně odlišovat, ale blaso-
nem defi novaná podstata zůstává a 
musí být vždy dodržena. Na stožár 
vztyčovaná vlajka, nebo prapor pev-
ně spojovaný s žerdí, opakuje výše 
popsané  nktury a fi gury jejich pře-
vedením ze š  tu do vlajkového listu o 
stranovém poměru šířky k délce 2:3 
dle státní vlajky České republiky.

Na rozdíl od (hmotově pevného) 
znaku, kde se vždy blasonuje heral-
dický kov (zlato či stříbro, třebaže 
v praxi zobrazované žlutě a bíle, 
neboť dříve se plátkový kov skuteč-
ně používal), v případě popisu vlaj-
ky (praporu) se vždy mluví o žluté 
nebo bílé barvě (vlající) tkaniny, z 
níž se i vyrábí. Popis vlajky (podle 
dekretu předsedy Poslanecké sně-
movny) je proto následující: Žlutý 
list s modrým svislým středovým 
pruhem širokým jednu osminu 
délky listu, ke kterému přiléhají 
v žerďové čás   polovina černé zubří 
hlavy se žlutou houžví a červeným 
jazykem a ve vlající čás   polovina 
černého orla s červenou zbrojí. Po-
měr šířky k délce listu je 2:3.

Jedná se o tzv. heraldickou vlaj-
ku, opakující kompozici znaku, 
převedením všech  nktur i fi gur ze 

(svislého) š  tu do (vodorovného) 
obdélníku (tzv. listu) vlajky. Výho-
dou takovéto komunální vlajky 
(praporu) je její nezaměnitelnost s 
jinými (často podobnými vlajkami) 
a snadná iden  fi kování i laikem, 
že náleží k dotyčnému znaku měs-
ta. Neboť u vexilologických vlajek 
(praporů), tvořených pouze geo-
metricky uspořádanými barevnými 
plochami (poli či pruhy), viz např. 
státní vlajky, je dosažení originality 
mnohem ob  žnější, třebaže „jed-
noduché“ vlajky jsou z povahy věci 
op  cky a este  cky velmi výrazné 
a často zdařilé, jako státní vlajka 
České republiky.

Vedle těchto dvou i dalších mož-
ných symbolů (razítka, peče   atd.) 
město používá také prapor sta-
rosty města (z  tulu jeho úřadu), 
představující černý čtvercový list 
se žlutým lemem (tedy ve dvou 
hlavních  nkturách města) a š  tem 
městského znaku, provázeným na-
hoře a dole bílými nápisovými pás-
kami (stuhami) s černým textem: 
STAROSTA MĚSTA / BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM. Tento prapor vždy 
doprovází (např. v kanceláři staros-
ty) městský prapor a je atributem 
úřadujícího starosty města, podob-
ně jako jeho insignie (starostenský 
řetěz). Vychází z vlajky prezidenta 
republiky, kterou užívá hlava státu 
vedle naší státní vlajky, coby sym-
bol výkonu své suverénní funkce.

Za  mco znak používá městský 
úřad (organizační složky i právnic-
ké osoby) a jiné subjekty vždy jen 
s jeho souhlasem (rady či zastupi-

telstva), v případě vlajky v podstatě 
žádná omezení nepla  , kromě ob-
vyklých zvyklos   (tak jako v případě 
používání státní vlajky všemi obča-
ny). To umožňuje široké (prak  cké i 
masové) využívání vlajek nejenom 
k výzdobě města (a klidně i jednot-
livých domů), ale například spor-
tovními aj. fanoušky, domácími či 
zahraničními partnery atd. apod.

Na rozdíl od měst a městeček 
(městysů) neměly vesnice (obce), 
až na výjimky, historické tzv. zna-
kové právo, vyplývající z postavení 
trhového střediska panství a dal-
ších vrchnostenských privilegií. 
Maximálně byly na vsích používány 
rychtářské nebo (zvláště na Moravě) 
obecní peče  , které však neobsa-
hovaly heraldické znaky (tj. š  ty). O 
vlajkách či praporech ani nemluvě.

Tato situace se nezměnila ani po 
zániku monarchie roku 1918. Až s 
obnovou demokra  ckého samo-
správného obecního zřízení po roce 
1989 nabyly všechny obce práva 
přijmout znak a vlajku, odpovídající 
samozřejmě závazným heraldic-
kým a vexilologickým pravidlům 
(tj. tzv. pomocným vědám histo-
rickým), dle nichž se tato symbo-
lika profesionálně a odborně tvoří 
(navrhuje), schvaluje zastupiteli, 
posuzuje (popisuje a registruje) ex-
pertním sněmovním Podvýborem 
pro heraldiku a vexilologii a pro-
střednictvím nadřízeného vědec-
kého výboru o ní de iure rozhoduje 
předseda Poslanecké sněmovny. 

prapor (standarta) starostenského úřadu 
v hlavních barvách města (černé a žluté)

pečeť městečka s orlicí 
v roce 1565

znak města v lis  ně Rudolfa II. 
z roku 1580

současná podoba 
od Z. K.

historický prapor z let 
1880 až 1994

prapor používaný 
v letech 1995 až 1999

heraldická vlajka udělená při potvrzení 
historického znaku 26. 11. 1999

(Pokračování na str. 9)
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NAD KALENDÁŘEM CELOSTÁTNÍCH VÝROČÍ

11. 4. 1580 BYSTŘICE POVÝŠENA NA MĚSTO
Před rokem 1348 byla Bystři-

ce městečkem („oppidum“). Tedy 
vlastně městem menšího hospo-
dářského významu. Slibně se roz-
růstala a městem byla označena 
již na peče   z roku 1565. Vra  slav 
z Pernštejna ji tak označoval v privi-
legiích z let 1566 a 1579. Ke skuteč-
nému povýšení však došlo o něco 
později lis  nou císaře Rudolfa II. 
z 11. dubna 1580. Stalo se tak na 
přímluvu Vra  slava z Pernštejna. 

V té době byl rod pánů z Pern-
štejna už sice za vrcholem svého 
bohatství, nikoliv však vlivu a moci. 
Vra  slav Nádherný byl nejvyšším 
kancléřem Království českého, ale 
věděl moc dobře, že pernštejnský 
lesk je už jen pozlátkem. Peníze se 
tedy sháněly, kde se dalo, nejčastěji 
půjčkami od poddaných. I měšťané 
z Bystřice byli ochotni půjčit a místo 
navrácení peněz očekávali další vý-
sady a privilegia. V roce 1564 takto 
půjčili Vra  slavovi 12 000 zlatých, 
když si na půjčku museli sami vy-
půjčit! Vra  slav z Pernštejna jim za 
to o dva roky později, pergamenem 
ze 7. července 1566, pus  l různé 
důchody z Bystřice a okolních dva-
ce   dědin a rozhojnil jejich výsa-
dy, daroval jim les Ochozu, zaručil 
monopol na vaření a prodej piva a 
zbavil je poslední robotní povinnos-
  k vrchnos  . Z vožení 76 klád na 

pernštejnskou pilu se měli vykou-
pit 3 bílými groši za každou kládu. 

Smluvní dohodu však obě strany zce-
la neplnily.

To hlavní však mělo brzy přijít. 
Vra  slav ještě neměl celý dluh spla-
cený, a proto se přičinil o udělení 
městských práv. Lis  nou datovanou 
na Hradě pražském ve čtvrtek po sv. 
Bartoloměji (27. srpna) 1579 nejdří-
ve potvrdil Bystřickým všechna dosa-
vadní privilegia, připojil řadu dalších 
výsad, třeba svobodné právo prodeje 
gruntů, dal jim les Končiny, šest rybní-
ků, potok, luka, kus lesa u Aueršper-
ka, udělil jim prodej soli a ještě další 
výhody. Ale především se přimluvil u 
císaře Rudolfa II., aby Bystřici povýšil 
ofi ciálně na město a udělil jí veškerá 
městská práva i s polepšeným zna-
kem a peče  . K povýšení na město 
došlo 11. dubna 1580. 

Všechna dosavadní práva byla 
císařem Rudolfem II. potvrzena a 
rozhojněna o privilegia, která měla 
ostatní poddanská města na Moravě. 
Císařskou lis  nou dostala Bystřice též 
nový městský znak: „Š  t žluté nebo 
zlaté barvy od svrchu až ke spodu 
štrychem modré neb lazurové barvy 
na dvé rozdělený, v pravé polovici té-
hož š  tu puol hlavy zubrové, majíce 
skrze chřípě houžev protaženou, v 
druhé pak levé polovici má být puol 
vorla, ptáka rozkřídleného, černé 
barvy.“ Současně obdržela Bystřice i 
právo peče  t červeným voskem.

Výročí povýšení na město se často 
oslavovalo. Při oslavách v roce 1880 

sehrál spolek Věnava divadlo, za-
zněl i Černého Slavnostní pochod 
k oslavě 300 let povýšení Bystřice 
na město a město bylo vyzdobe-
no prapory. Slavilo se také v letech 
1930 a 1980, kdy byl otevřen nový 
kulturní dům, vyšla publikace o mi-
nulos   a současnos   města a též 
poštovní známka. V roce 2010 byly 
oslavy 430 let spojeny s otevřením 
rekonstruovaného náměs   a s ná-
vštěvou tehdejšího prezidenta Vác-
lava Klause.

A velké oslavy se chystají i na ten-
to rok, kdy od povýšení Bystřice na 
město uplyne už 440 let. Program 
se za  m připravuje a hlavní oslavy 
budou spojeny s vavřineckou pou   
v srpnu 2020.

Hynek Jurman

Plnohodnotnou ústavu – pod 
názvem Ústavní lis  na Českosloven-
ské republiky – získalo samostatné 
Československo až po téměř půl-
druhém roce své existence. Národní 
shromáždění ji odsouhlasilo v jednu 
hodinu ráno 29. února 1920 a v plat-
nost vstoupila 6. března 1920, kdy 
nahradila proza  mní ústavu z 13. 
listopadu 1918. V platnos   zůstala 
až do 9. června 1948, kdy ji nahradila 
komunis  cká Ústava Československé 
republiky. 

Ve své době byla prvorepubli-
ková ústava hodnocena jako jedna 
z nejlepších a nejdemokra  čtějších 
v Evropě. Inspiraci její autoři čerpali 
v ústavách USA, Francie a Švýcar-
ska, ale částečně i v ústavě Rakous-
ka-Uherska. Zajišťovala celou řadu 
občanských práv a svobod: svobodu 
osobní a majetkovou, svobodu do-
movní, svobodu  sku, právo shro-
mažďovací a spolkové, pe  ční právo, 
listovní tajemství a konečně svobodu 
učení (vyznání), svědomí a svobodu 
projevu mínění. Ústava obsahovala 
i ustanovení na ochranu národních, 
náboženských a rasových menšin. 
Právě ohled na menšinová uskupení 

ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTAVA (1920)
(nejen národnostní, nýbrž i názorová 
a stavovská) vedl k nahrazení větši-
nového volebního systému z dob Ra-
kouska-Uherska systémem poměr-
ným. Jeho nastavení však zapříčinilo, 
že po prvních parlamentních volbách 
roku 1920 usedli ve sněmovních lavi-
cích poslanci 18 různých stran.

Četba první československé ústavy 
nepostrádá zajímavos   ani dnes, po 
rovných sto letech. V § 74 byl např. 
ošetřen případný střet zájmů mini-
strů: „Žádný člen vlády nesmí bý   
členem představenstva nebo do-
zorčí rady, ani zástupcem akciových 
společnos   a společnos   s ručením 
omezeným, pokud tyto společnos-
  se zabývají činnos   výdělkovou.“ 

Méně jasnozřivos   autoři ústavy 
projevili v § 66 (jehož obdobu před-
stavuje v dnešní ústavě čl. 65): „Pre-
sident republiky není odpověden z 
výkonu svého úřadu. Z projevů jeho 
souvisících s úřadem presidentovým 
odpovídá vláda.“ Na jejich obhajobu 
je však třeba říci, že při jejím sepiso-
vání měli před očima kul  vovaného 
intelektuála T. G. Masaryka, který 
sám později dokument označil za 
„slušnou ústavu pro slušné lidi“, a pa-

trně jim nedošlo, že ne každý z jeho 
nástupců bude nadán stejnou mrav-
ní integritou. O úctě, jíž se Masaryk 
těšil, vypovídá i § 58, odst. 4, který 
mu uděloval výjimku z ustanovení 
omezujícího vládu prezidenta na dvě 
po sobě jdoucí volební období. 

Nová ústava také poprvé přiznala 
ak  vní i pasivní volební právo ve sně-
movních a senátních volbách ženám 
(do místních zastupitelstev mohly 
ženy volit a být voleny již o rok dříve). 
Československo se tak postavilo po 
bok států, které krátce po 1. světové 
válce učinily zásadní krok ke zrovno-
právnění žen (pro zajímavost: ve stej-
ném roce získaly ženy volební právo 
ještě v USA). Bohužel právě tomuto 
odkazu, jenž bývá ve spojitos   s první 
československou ústavou zmiňován 
nejčastěji, jsme dnes dlužni asi nejví-
ce. V současné sněmovně sedí jen 45 
poslankyň (22,5 %), čímž zaostáváme 
nejen za průměrem evropským, ale 
např. i za průměrem subsaharské 
Afriky (Česká republika zaujímá celo-
světově 89. místo, před ní jsou např. 
Spojené arabské emiráty, Zimbabwe 
nebo Somálsko). V současné vládě 
A. Babiše obsadily ženy 4 místa z cel-

kových 14, tedy necelou tře  nu (což 
je stále lepší než první vláda V. Klause 
a vláda M. Zemana, kde nebyla žena 
žádná). Na postech nejvyšších, tedy 
v premiérském nebo prezidentském 
křesle, jsme dosud neměli ženu ani 
jednu. Přitom jen v Evropě má prezi-
dentku nebo premiérku více než de-
sítka států a v minulos   usedly v těch-
to funkcích ženy i v řadě muslimských 
zemí. Rovnoměrné zastoupení žen 
v poli  ce přitom není nějakým samo-
účelným výstřelkem: tak jako nemoh-
lo fungovat socialis  cké plánované 
hospodářství, protože vůbec nezo-
hledňovalo skutečné potřeby a přání 
spotřebitelů, nemůže dlouhodobě 
fungovat ani systém, který pomíjí po-
třeby a přání poloviny populace. 

Jestliže je při výkladu ústavy třeba 
přihlížet nejen k její liteře, z níž tak 
rády vycházejí různé „tvůrčí“ výkla-
dy, nýbrž především k jejímu duchu, 
při důležitých výročích bychom se 
měli hlavně ptát, nakolik žijeme 
v souladu s jejich odkazem. Jen tak 
přestanou být mrtvou vzpomínkou 
a stanou se živou přítomnos  .

Jan Pulkrábek 

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ

(Dokončení ze str. 8)

440 let městského 
znaku Bystřice n. P. ...

Za  mco historicky šlo vždy o pravo-
moc výkonnou (panovnickou a po-
sléze ministerstva vnitra), od roku 
1990 spadá pod moc zákonodárnou 
(předsedu Poslanecké sněmovny).

Velmi stručně řečeno, heraldika 
pracuje s tzv.  nkturami, tj. dvěma 
kovy (zlatem a stříbrem, tak je popi-
suje, ale v běžné praxi zobrazuje vět-
šinou žlutě a bíle či okrově a šedě) 
a čtyřmi barvami (červenou, mod-
rou, zelenou, černou), výjimečně 
a odůvodněně i tzv. přirozenou bar-
vou (např. lidskou tělovou, hnědou 
u kmene zeleného stromu či srs   
některých zvířat apod.). Přičemž pla-
  poměrně striktní podmínka o stří-

davém kontrastním kladení „kovů 
na barvy“ nebo „barev na kovy“ (tj. 
kovových fi gur v barevných polích 
š  tu a barevných fi gur v kovových 
polích š  tu).

U každého heraldického znaku 
pla  , že jeho kresba není „logotyp“ 
(přesně grafi cky zkonstruovaná chrá-
něná značka či známka) a může se 
autorskou stylizací (kreslíře) v průbě-
hu času (stale  ) měnit, a proto (často 
ku prospěchu věci) i mírně lišit (od 
starší předlohy), ale právě blasonem 
(heraldickým odborným popisem) 
závazně defi novaná podoba zůstává 
(tj. všechny předepsané  nktury a ve 
vzájemné pozici stanovené fi gury) 
a musí být vždy takto (nyní i v bu-
doucnu) důsledně dodržena.

PhDr. Zdeněk Kubík

Rudolf II. v době, kdy povýšil 
Bystřici na město
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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 těch-
to fotografi í lze zakoupit v TIC Bystřice nad Pernštejnem.  

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

HANÁ
(Jimramov)
Před několika sty lety žil v Jimra-

mově kolář Libra. U něho sloužila za 
děvečku Hana, mladá a hezká dívka. 
Librovi ji měli rádi, protože jí byl plný 
dům. Kudy chodila, tu prozpěvovala, 
přitom jí šla práce od ruky, jako když 
hraje, a byla i poc  vá, že před ní všec-
ko mohl nechat ležet. 

Jedinou její slabos   byla paráda, 
marnivost a tanec. Za parádu a tanec 
by byla dala všecko. Sotva pískly v krč-
mě dudy, už stála před zrcátkem, už se 
fi n  la a nohy jí jen jen hrály. 

Časem si zvykla postáva   před 
zrcátkem třeba desetkrát za den. 
Panímáma se s ní proto často vadila, 
ale když viděla její pracovitost, konec 
konců se s  m smířila a přimhouřila 
už oči, jako by to neviděla. 

Obyčejně stačilo slovo, děvče odsko-
čilo od zrcátka a letělo jako vítr po práci. 
Jednou však se panímáma dlouho ne-
mohla dočka  , až se Hana od sklíčka 
odtrhne, i rozhněvala se a zvolala „Po-
čkej, počkej, marnivé fi n  dlo, však ty se 
jednou své tvářičky zhrozíš! Kdo  se čas-
to zhlíží v zrcadle, zahrává si s peklem.“

Hana běžela po práci a umiňovala 
si, že se už do zrcadla nepodívá. Ale 
nebylo to nic platno, zlý návyk byl sil-
nější než dobré předsevze  , a za dva 
tři dni dělala hana zas po starém. 

Tehdá jídávali lidé často k obědu 
hrách. Tak bylo i u Librů. Někdy byl 
se zelím, jindy s kroupami. Po hrachu 
bývá žízeň, zvláště když jej kuchařka 

přesolí. To se panímámě Librové také 
jednou přihodilo a bylo to právě na Vel-
ký pátek. Všichni potom velmi žíznili, 
zvláště Hana. Poněvadž ve stavení ne-
bylo studně, běžela děvečka s putnami 
k řece, kam bylo pro vodu nejblíže. 

Stojí Hana u řeky, v místech, kde je 
veliká prohlubeň, zvaná Kotkovice. Už 
se shýbá s putnou pro vodu, v tom jí 
zavadí zrak o skálu na protějším bře-
hu. Co to? Co tam vidí?

Pozoruje skálu bedlivěji a hle, ve 
skále zeje velký otvor a v něm se kmi-
tá světýlko. Co je to tam?

Zvědavost vítězí. Už klade Hana put-
ny na zem, na žízeň zapomněla, stoupá 
do řeky, popojde pro   proudu trochu 
výše, kde je mělčina, a už běží s vykasa-
nými sukněmi přes řeku. Běží po svahu 
ke skále a rovnou do otevřené sluje. 
Ani si nepovšimne, že doznívají v koste-
le pašije. Sotva popošla několik kroků 
vpřed, octla se v nádherném sále. Všu-
de jen zlato a zlato, křišťál a křišťál, zrca-
dlo a zrcadlo. Omámena krásou, rozhlí-
ží se kolem sebe a v tom vidí, br…., co 
vidí? V protějším rohu síně je na pod-
laze v řadě srovnáno dvanáct kovových 
rakví. Hana leknu  m div neomdlí. Chce 
zpět, ale nohy lpějí k podlaze, jako by 
byla přikována. 

Najednou pozoruje v úděsu, že se 
zdvíhá víko první rakve a z ní povstává 
ry  ř v zlatém brnění. Síň se plní  chým 
šelestem, který se ponenáhlu mění 
v hudbu, napřed pozvolnou, potom 
čím dál rychlejší. Náhle stojí ry  ř u děv-
čete, chápe je za ruce a vyzývá je k tan-

ci. Hana se děsí, chce se mu vytrhnou  , 
ale strach ji přemáhá, už povolila, už je 
s ry  řem v kole a tančí, tančí až do úpa-
du. Najednou v nejdivějším reji ji ry  ř 
pouš  . Hana bezduchá padá na zem 
a umrlec skáče rychle do rakve, jejích 
víko s příšerným rachotem zapadá. 

Dívka se bojí vydechnout, bojí se 
otevřít oči. Vtom je znova slyšet še-
lest, znova se mění v hudbu. A Hana 
v ustrnu   vidí, že se otevřela za  m 
druhá rakev a z jejich útrob se noří jiný 
ry  ř. Zlatě oděný. Než se děvče nadá, 
je už zase v kole a zase je to zběsilý rej, 
že sotva dechu popadá. Už nemůže 
dále, vtom ry  ř skáče do rakve, víko 
zapadá s pekelným rachotem a Hana 
leží na zemi jako ubitá. Když se probe-
re z mrákot, jež ji obestřely, s hrůzou 
pozoruje, že šílený rej opakuje potře  . 
Nelze se ubráni   šílenému tanci. Vstá-
vá tře   ry  ř, potom čtvrtý, pátý, šestý 
a Hana se všemi musí do kola. 

Tak to šlo dále, až se vystřídalo 
všech dvanáct ry  řů. Když víří Hana 
v kole s dvanáctým, vzpomíná si náhle 
na panímámu, na všecky domácí, co 
jí asi řeknou, že tak dlouho nejde. Tu 
ustává ry  ř v tanci, zavěšuje jí na krk 
drahocennou perlu a kyne jí rukou ke 
dveřím, jichž dříve v sále neviděla. Za 
ry  řem zapadá s rachotem víko rakve, 
celá síň se otřásá v základech, dveře se 
samy od sebe otvírají a Hana se potácí 
ven. Rozhlíží se kolem. Všecko je stej-
né jako před chvílí, když vešla dovnitř, 
nebe, řeka, skála. Ale po nějakém ot-
voru tu není památky. Brodí se Hana 

vodou na druhý břeh, hledá putny, ale 
nadarmo. „To si asi šla panímáma pro 
vodu sama, když se nemohla dočka  ,“ 
myslí si dívka, pospíchá domů 

Vkročí do světnice. Co to? Je to 
možné? Všichni sedí dosud u stolu a 
jedí hrách. I praví Hana: Všichni se udi-
veně obracejí, Hana hledí z tváře na 
tvář, hledá pantátu, panímámu, ale ni-
koho nepoznává, vidí samé cizí tváře. 

Pohlédne do zrcátka na stěně a co 
vidí? Vyhublou, vrásčitou tvář, vlasy 
jako mléko, pod očima důlky. S hrů-
zou poznává, že prodlela ve skalní sluji 
mnoho let. Náhle ji zatane na mysli 
panímámina výstraha a s hrůzným vý-
křikem se kácí k zemi. Domácí spěchají 
k ní, ale jaký to div! Náhle zmizela, jako 
by se byla pod ní země slehla. Jen tro-
chu popele zůstalo na podlaze. 

Tu praví hospodář:
„Když jsem byl ještě malý, vypravo-

val nám dědoušek, že se tu v tomhle 
stavení před mnoha lety ztra  la dě-
večka. Bylo to právě o Velkém pátku, 
jako dnes. Šla k řece pro vodu a už se 
nevrá  la. Nikdo nevěděl, kam se po-
děla. Povídal děd, že ji snad ďas zavlekl 
do pekla, protože tuze se fi n  la.“ 

Je už dávno se to přihodilo. Už dáv-
no nežije hospodář ani čeládka, kteří 
byli svědky Hanina návratu, ale pa-
mátka jejího děsivého osudu dosud 
žije v ústech lidu. Temeno skalnaté 
stráně nad řekou Svratkou jmenuje 
se po ní Haná. 

(Karel Kalláb: V tajemných 
zátokách Svratky, 1931)

Kostel sv. Vavřince s barokním zakončením věží (rekonstrukce z 80. let 
XX. stole  ). Nalevo budova spořitelny se nápadně podobá divadlu v Hrono-
vě. Že by stejný architekt?

Pohled ze Skřipce na náměs  . Vlevo dole je budova bratrského sboru. Pod 
kostelem sv. Vavřince je špalíček budov uzavírající bystřické náměs  . Vpravo 
se krčí fara římskokatolické církve.
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 3
Železný křížek 

u fary - Štěpánov

Díky provozu štěpánovských železá-
ren máme po celém Bystřicku rozesety 
desítky železných a li  nových křížků 
i dalších odlitků. Z těch mimořádných 
si připomeneme alespoň dva, které na-
jdeme přímo ve Štěpánově. Nejdříve 
krásný křížek u fary s letopočtem 1761. 
V městečku, resp. na katastru soused-
ní Olešničky, byly postupně v provozu 
zřejmě tři vysoké pece. V první se ta-
vilo s přestávkami zhruba stole   asi od 
roku 1640. Nová vysoká pec pak byla 
stavěna v roce 1760 a o rok později byl 
zahájen provoz. Právě z jejího prvního 
odpichu byl odlit železný kříž. Voluta-
mi zdobený odlitek nese korpus Krista 
a na masivnějším podstavci je zdůraz-
něno pět Kristových ran a pod nimi 
ozdobný letopočet 1761. Poslední vy-
soká pec byla postavena v roce 1861 
a pracovala pouze v letech 1862-1876, 
kdy z ekonomických důvodů vyhasla 
navždy. Zbourána byla v roce 1952.

Hynek Jurman

7. Příběh o vystěhovalcích na Tahi  
Podle obecní kroniky odjely 10. 

června 1924 rodiny slévačů Fran-
 ška Ostrejže a Karla Veselského 

ze Štěpánova do Francie, kde již 
otcové nějaký čas pracovali. Tam-
též se rozjela 2. července rodina 
Fran  ška Čuhla. Zaměstnání našli 
při uhelných dolech a asi po roce 
se rodiny vrá  ly. Veselš   však se-
hnali vystěhovalecké pasy a od-
jeli z rodiště přes Marseille na 
Tahi  , kam dorazili v roce 1926. 
Je pravděpodobné, že se vydali 
přes oceán díky ak  vitám Miloše 
Řivnáče (1893–1941), jenž nabí-
zel Čechoslovákům práci a půdu v 
údolí Papenoo na Tahi   už od roku 
1923. Karel Veselský (1881–1957) 
cestoval s ženou Vincencií a synem 
Karlem (1911–1982). 

Tahi   byl uchvácen už mořepla-
vec J. Cook i posádka lodi Bounty. 
Norský cestovatel Thor Heyerda-
hl zde byl poprvé v roce 1937 a 
o deset let později demonstroval 
plavbou na voru Kon-Tiki platnost 
své teorie o osídlení polynéských 
ostrovů z Ameriky. 

Tahi   s hlavním městem Papee-
te i se sousedními ostrovy byly pro 
Středoevropany zemí exo  ckou. 
Prvně byly osídleny ostrovy Raia-
tea a Tahaa. Francouzi převzali Ta-
hi   v roce 1880 od posledního krá-
le. Zdejší černé perly se objevovaly 
na špercích maharadžů a královen, 
jedna prý nechybí na koruně Ru-
dolfa II. Snad nejpřitažlivější ženy 
na světě zde objevil Paul Gauguin, 
jenž tu byl po své smr   (1903) po-
chován. Opodál odpočívá i šanso-
niér a herec J. Brel (1929–1978).

Milan Ras  slav Štefánik pobý-
val před 1. světovou válkou také 
na Tahi  , vybudoval si tam ob-
servatoř pro sledování Halleyovy 
komety. Do Paříže přivezl některá 
Gauguinova díla a chtěl tu  do-
konce založit slovenskou kolonii. 
Řivnáčův projekt brzy zkrachoval, 
ale většina Čechů na ostrovech 
zůstala. Čech „Papa“ Klíma založil 
knihkupectví, vzal si Polynézan-
ku a měl s ní sedm dě  . S jednou 

dcerou se oženil spisovatel Vladi-
mír Binar, jenž o pobytu na Tahi   
(1983–1985) vydal knihu Emig-
rantský snář (2003). Samotný Řiv-
náč si později na pobřeží zbudoval 
komplex hotelů „U Řivnáče“ a čas-
to si pouštěl Dvořákovu Novosvět-
skou symfonii.

Veselš   pracovali na kokosové 
plantáži na ostrově Raiatea a až 
si vydělali kapitál, tak zakoupili 
pozemek na odlehlé čás   ostrova 
Tahi  . Lidé v centru jejich jméno 
neznají. Nevede k nim silnice, dá 
se tam dostat jen člunem. Jde o 
oblast „Fenua Aihere“, tedy Pa-
nenskou zemi. Menší část rodu 
žije i na Tau  ře, o níž píše Steven-
son v Ostrově pokladů. Ještě před 
válkou se ve Štěpánově předpo-
kládalo, že Veselš   v Tichomoří 
vymřeli, protože přestali psát. Ve 
skutečnos   se rozrostli ve velkou 
komunitu. 

„Veselš   se tam rozmnožují jako 
králíci, bude jich tam pomalu více 
než lidí ve Štěpánově,“ řekl mi s 
nepatrnou nadsázkou režisér Jiří 
Tesař. Na adresu údajně nepřeko-
natelné krásy Tahiťanek byl lako-
nický: „Tahiťanky jsou hezké, jen 
když mají jednoho předka Evropa-
na.“

Po stopách krajanů na Tahi   se 
vydal i můj přítel doc. Ing. Vladi-
mír Ustohal, CSc. (1938–2005) ze 
Šlapanic. Odborník na kovové ma-
teriály vyučoval celý život na stroj-
ní fakultě VUT Brno a publikoval 
řadu odborných prací. V červenci a 
srpnu 1998 pátral poprvé na cen-
trálním ostrově Tahi  . Upoutaly 
jej tamější kopce, které se podo-
bají těm ve Štěpánově. „Jen místo 
řeky tam mají moře, jinak stejný 
charakter krajiny!“ tvrdil docent 
Ustohal.

Na Tahi   se vrá  l a člunem jej 
vezl na své pozemky vnuk vystěho-
valců, Jaroslav Veselský. Vladimír 
Ustohal stanul u hrobů Karla, Vin-
cencie i jejich syna Karla a dalších 
členů rodiny. Veselš   zde mají vše 
potřebné k životu, od vlastního 

přístavu až po hřbitov. Protože už 
česky neumí, přeložil jim Ustohal 
část mé knihy o Štěpánově z roku 
1985 a přibalil řadu pohlednic, 
které si tahitš   Veselš   moc přáli.

Docent Ustohal se osobně po-
dílel na vytvoření Tesařova fi lmu, 
jenž má 11 televizních pokračová-
ní. Sám napsal pozoruhodné knihy 
Tahitská odysea (2004) a Češi na 
Tahi   a Markézách (2005). V té 
druhé jsou vylíčeny i osudy kraja-
nů ze Štěpánova. Za zmínku stojí, 
že Vladimír Ustohal rád jezdil do 
Štěpánova, byl např. i na II. sjezdu 
rodáků v roce 2000, a že i Jiří Tesař 
dvakrát natáčel své dokumenty v 
naší čtvr   Tahi  . Jednou i pro Tou-
lavou kameru. A  m se dostáváme 
k původu jména této čás   obce. 

Obecní kronika uvádí na s. 
49, že pole za Štěpánovem bylo 
„přenecháno na stavbu malých 
domků, jež budou tvoři   za měs-
tečkem novou kolonii. Na podzim 
roku 1926 již si tu postavili domky 
Fran  šek Tomášek a Marie Dani-
elová s rodinami.“ Jen o stránku 
dále přibližuje kronikář Jan Rosí 
cestu zdejších rodin do Francie a 
na Tahi  . A na s. 51 chválí staveb-
ní ruch v roce 1927, který „vytvo-
řil za městečkem pro   bystřické 
silnici již celou ulici“. Většinou z 
nepálených cihel si zde postavili 
domky po pravé straně od silnice 
slévač Fr. Ondráček, kancelářský 
ofi ciant Alois Jurman a slévač Petr 
Coural. Po levé straně cementář-
ský dělník Josef Šavrňák, za loň-

ským dvojdomkem dělník Josef 
Kameník, slevač Julius Vázler, po-
vozník Josef Ondráček a poštovní 
sluha Karel Ulrich.

Protože nová kolonie neměla 
jméno, snažili se obyvatelé nějaké 
vymyslet. Vždyť už ve Štěpánově 
měli Balkán, Šumavu či Sloven-
sko. Stavba probíhala zrovna v 
době, kdy se Veselš   poprvé ohlá-
sili dopisem z Tahi  , a tak nějaký 
koumák okamžitě překř  l ulici na 
Tahi  . Jméno se poprvé vyskytuje 
v obecní kronice v roce 1928. Už 
o dva roky později se tento název 
objevuje i na úřední lis  ně, ne-
boť Okresní úřad v Novém Měs-
tě schválil 7. 8. 1930 prodej par-
cel „Tahity“. Číslo 2 koupili Alois 
a Marie Jurmanovi a č. 4 Cyril 
Vázler a Emilie Kleczková, mamin-
ka známého astronoma. V roce 
1929 zde stálo už 13 domků, brzy 
přibylo ještě dalších pět. Dobová 
pohlednice dokládá, jak vzniklá 
čtvrť byla poměrně vzdálená od 
středu městečka. Nové Tahi   byly 
na světě! 

A současnost? Dne 14. 6. 2019 
přijela do Štěpánova prapravnuč-
ka prvního vystěhovalce Karla Ve-
selského paní Moerava Roche  e 
s manželem a malým synem. Její 
babička Milada Veselsky stále na 
Tahi   žije. Moerava byla přijata 
na úřadu městyse, sešla se s pří-
buznými ze Štěpánova, prohlédla 
si čtvrť Tahi   a návštěvu zakončila 
v TIC v Bystřici n. P.

(pokračování)
Hynek Jurman
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MUZEUM, KULTURA

Pochvala městskému muzeu
Na sklonku minulého roku vydalo 

městské muzeum doslovný přepis 
nejstarší bystřické kroniky známé 
jako Zourkova kronika.

Jan Ignác Zourek byl bystřický 
kronikář, ale i primátor, jak sám sebe 
označuje, a vynikal schopnos   za-
chy  t v krátkos   věci podstatné, a 
to jak z hlediska města, tak i třeba 
evropských dějin. První zápis, i když 
zpětný, je z roku 1618. Po Zourkově 
smr   pokračují jeho následovníci 
až do roku 1858, ale právě Zourko-
vy zápisy jsou nejč  vější, zajímavé 
z hlediska dějin města i staré češ  -
ny. Často líčí pohromy, které Bystřici 
pos  hly, např. už na straně 3 čteme: 
„Anno 1666 ten rok nešťastný oheň 
na město přišel. Začátek svůj od jed-
né malé chalupy, jménem Bártov-
ský, v ulici k cihelni ležící vezmouc, 
takže 47 domů vyhořelo a prachem 
padlo.“ A o kousek dál čteme o in-
vazi kobylek: „Anno 1693 17. aug. 
s podivením kobylek, kterýž od Bys-
třice na čtvrt míle letěly a kde padly, 
všechno sežraly, tak jak se v pravdě 
říci může, že jako mlha hustá a nej-
větší povětří na dvě hodiny trval, 
však na hranicích bavorských život 
svůj a konec vzaly.“ (str. 5)

Často líčí Zourek rozmary počasí, 
zejména zimy bez sněhu: „Téhož léta 
(1707) tak velice mírná zima byla, že 
celý masopust žádného snihu neby-
lo a slunce horké, podobné letnímu 
následovalo. Odkudž lidé bez kabá-
tu, střevíc svobodně chodi   mohli. 
(…….)Téhož léta na den svatých Filipa 
a Jakuba sníh veliký spadl, že se na 
saněch svobodně je   mohlo.“ (str.7) 
O rok později se teplý rok opakoval: 
„ Anno 1708 měsíc leden celej měký 
byl, že ustavičně mlhy a deště při-
cházely. Orali, teplo jak v letním čase 
následovalo. Měsíce ounora podob-

ným způsobem teplo, mlhy, žádných 
mrazů nebylo.“ Ale hned další rok je 
to jinak: „Léta 1709 in januari, fer-
bruari taková nesmírná ukrutná zima 
mrazlivá, sněhová byla, že všady 
k nevíře (…..) mnoho lidu pomrzlo, 
zemřelo (…..) In mar  o všecken sníh 
sešel, hrozný vody následovalo, u 
Vídně mosty a v rozličných místech 
pobralo.“

Událos   smutné, mísí se s poča-
sím i v  pnými příběhy, tak na str. 8 
čteme: „Téhož léta páni (1710) lu-
teráni z nařízení tribunálu zebráni a 
ares  rováni byli…(….) V městě Brně 
okolo Štědrého dne(…) takový pěkný 
dnové následovali, že lidé bez kabátu 
ani i bosí chodi   mohli…. Na den sva-
tého Fabiána Šebes  ána, právě když 
p. kaplan evangelium čís   jměl, Fisů 
chlapec Čermákova chlapce dolů (z) 
horní kruchty na spodní shodil, však 
na zdraví se jemu nic nestalo. Veliký 
křik v kostele následoval.“

Hladomor v roce 1713 popisuje 
Zourek takto: „Ten rok nešťastný byl, 
o kterýmž proroctví dávno ukazova-
lo, mor, hlad, vojna (….) Lidé žaludy, 
trávu sušíc mleli a chléb pekli, což 
jakživo slýcha   bylo, že jistá proba 
byla: když lidé z toho mřeli, nic jin-
šího, otvírajíc skrz feld. šery život 
jejich, samá speklina se nacházela. 
Mor takovej se ve Vídni v Rakousích 
zbudil(….), dědiny prázdné zůstaly…
(………). Item skrze patenty ohlášeno 
bylo v celé Moravě: dvakrát za den 
se zvonilo; padnouc na kolena jeden 
každý 7 Otčenášů a 7 Zdrávas Marja 
za ochranu moru modli   se musili.“

Po Zourkově smr   (1721) popi-
sují pak jeho pokračovatelé krušné 
časy konce vlády Karla VI. a nástupu 
Marie Terezie (1740). Tak na str. 15 
čteme: „…ku konci předcházejícího 
1739 roku (…) skoro po celým díle 

světa tak přenáramný hrozný vítr 
povstal, od kterýho netoliko žádný 
les bez porušení a zkáze nezůstal, 
anobrž dříví tak mnoho pokaženo 
bylo, že ta škoda lesů v samém krá-
lovství českém a krajinách k tomu 
království připojených na mnoho 
 síc rýnských zlatých přesahovala. 

Na to následovalo na obloze ne-
beské (….) dne 5. Januari 1740 roku 
okolo 10. hodiny večer hrozitedlné 
zatmění, pak nevymluvitelně hroz-
ná dlouhotrvající zima, přeukrutné 
zimy. V kterejžto zimě(…) mnoho  -
síc ovčího, ale i také hovězího dobyt-
ka pohynulo, ryby v rybníkách, též i 
v potocích mřely, jarní se   teprve o 
svatodušních svátcích nejsilněji se 
konalo.“ Zaznamenán je také úči-
nek Josefova tolerančního patentu: 
„V roku 1783 vyšel patent od císaře: 
Kteří byli ve víře nekatolickej skry  , 
takž mněli dovolení se veřejně vy-
znat a svoje náboženství veřejně ko-
nat. K tomu i také dovolení dostali, 
sobě zbory k modlení stavět, však 
aby nebyly podobny v ničem kato-
lickým kostelům, ani dveře do nich 
aby ze vsích nebo z ulic dělány byly, 
nýbrž z pole toliko. A takový stavení 
musely ze vsí neb z města ven posta-
veny bý  . K tomu také sobě učitele 
– své pastory – drže mohli, však ale 
ze svým jich vychováním.“ 

Emo  vně je zaznamenán rok 
1841, rok velkého požáru města: 
„Rok 1841 jest pro Bystřici velice ne-
šťastný a ostane v pamě   zdejšího 
obyvatelstva do daleké budoucnos-
  (….) chvělo se každé citlivé srdce 

útrpnos   a oko se zarosilo mimovol-
ně slzou lítos   při pohledu na zříce-
niny v popelu ležícího tohoto staré-
ho, nazvíce ze dřeva stavěného měs-
ta. Nouze a bída, smutný následek 
toho, mnohý familie vší majetnos   

zbavená, byla nucena uchopi   žeb-
ráckou hůl. Však i láska k bližnímu 
se tu značně vyznamenala…“ (str. 
24) Bystřice však přece vstala z po-
pela a v roce 1848 už kronikář píše 
hrdě o vzniku tzv. (národní) gardy: 
„Též zde v Bystřici vstoupila v život a 
činnost, počítajíc 200 mužů. Vyvolili 
sobě komandanta p. Josefa Lazara 
(…) Obec jí darovala z kasy 200 zl. 
stř. na kvery, bubny, hudební nástro-
je a pan hrabě roženecký Vladimír 
Mitrovský převelmi krásný praporec 
(…),radostné bylo na ní pohledě   při 
cvičení ve zbrani, zvláště však když 
při slavnostech parádovala a ručnice 
vypalovala, vždy hudební sbor (…) 
po boku majíc.“

V útlé knížečce jsou tak naplně-
na slova, která píše kronikář Zourek 
v úvodu: „Pročež mě snášej v pamě  , 
že jsem psal pro vaše dě  , byste mne 
vzpomínali, často v pamě   mívali.“

-JM-

Zourkova 
kronika

Zourkova kronika je k zakoupení 
v TIC Bystřice n. P.

PŘIPRAVUJE SE 

Už popatnácté je připravena vě-
domostní výherní soutěž Putování s 
Vodomilem, tentokrát pod názvem 
Filmová místa Koruny Vysočiny.

Samozřejmé je, že soutěž může 
proběhnout pouze při zlepšení zdra-
votní situace v naší vlas  . Ta ovlivní 
samotnou existenci soutěže, případ-
ně její termín. O tomto vývoji bude-
me včas informovat. 

Plánovaný termín je opět od 1. 5. 
2020 do 31. 10. 2020. Dohodnuto je 
deset zastávek se stejným počtem 
razítkovacích míst i otázek. Ke každé-
mu bude uveden minimálně jeden 
fi lm, který v místě vznikl. V případě 
Pernštejna, Jimramova i některých 
dalších lokalit lze připomenout více 
fi lmových děl. A jaká místa a fi lmy 
jsme za  m vybrali?
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – San  niho 
jazyk. Kontaktní místo: TIC ŽĎÁR, Stará 
radnice.
BUCHTŮV KOPEC – Obušku z pytle 

ven. Kontaktní místo: Selský dvůr, 
Daňkovice 24. 
SULKOVEC – Všichni dobří rodáci. 
Kontaktní místo: TIC Bystré.
DOUBRAVNÍK – Labyrint. 
Kontaktní místo: Pohos  nství Sedlá-
ček, Doubravník 75. 
JIMRAMOV – Četníci z Luhačovic. 
Kontaktní místo: Síň rodáků, Jimramov. 
VÍTOCHOV – Kozy léčí. 
Kontaktní místo: TIC Bystřice n. P. 
PERNŠTEJN – Jak se budí princezny. 
Kontaktní místo: TIC Nedvědice.
ŠIKLŮV MLÝN – Požírač medvědů. 
Kontaktní místo: Šiklův mlýn, TIC 
vstupní brána.
PORTA COELI – Ďáblova lest. 
Kontaktní místo: TIC Tišnov.
STRÁŽEK – Četnické humoresky. 
Kontaktní místo: Prodejna Coop Strá-
žek 200.

Sledujte další informace v příš  m 
Bystřicku i na městském webu.

Hynek Jurman

POJEDEME JEŠTĚ DVAKRÁT ???
Poznávací zájezd po trase Bystři-

ce – Vír – Rovečné – Bystré – Starý 
Svojanov – Vítějeves – Brněnec 
– Letovice – Svitávka – Kunštát je 
naplánován pro velký zájem ještě 
dvakrát! A sice po dva úterky, 21. 
a 28. dubna 2020, sraz je vždy v 8:00 
před muzeem. Poslední volná místa 

jsou na termín 28. 4. 2020. Informa-
ce telefonicky v TIC Bystřice n. P. Kdo 
nezapla  l zálohu 200.- Kč, učiní tak 
před odjezdem. POJEDE SE POUZE 
V PŘÍPADĚ ODVOLÁNÍ KARANTÉ-
NY A NOUZOVÉHO STAVU V ČESKÉ 
REPUBLICE.

-HJ-

15. ROČNÍK     
VODOMILA
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MAS Zubří země

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MAS ZUBŘÍ ZEMĚ 
z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2020



Koncem února a začátkem března tohoto roku proběhly kvalifi kační 
turnaje na okresní fi nále v basketbale chlapců a dívek III. a IV. kategorie. 

Zvítězit se podařilo dív-
kám III. kategorie, čili 
6. a 7. tříd, které pak 5. 
3. 2020 měly možnost 
zúčastnit se okresní-
ho fi nále ve Žďáru nad 
Sázavou. Musely čelit 
mnohem zkušenějším 
hráčkám, utrpěly sice 
porážku, ale braly vše 
sportovně, nevzdaly se 
a bojovaly až do kon-
ce. Odměnou jim bylo 
čestné 3. místo a bron-
zové medaile do sbírky.
Ráda bych touto for-
mou poděkovala všem 
žákům za jejich spor-
tovní nasazení, fair play 
zápasy a za reprezento-
vání naší školy.
Ivona Servítová Rutarová,

ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615

ŠKOLSTVÍ
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Tělocvična na ZŠ Nádražní 
plná masek

Okresní fi nále v basketbale

Výročí narození T. G. Masaryka

Okrskové kolo ve šplhu 
na tyči na ZŠ TGM

Kouzelníci, čarodějnice, superhr-
dinové i princezny, viking, indiánka či 
originální papírová kadibudka. První 
stupeň na ZŠ Nádražní pořádal v pá-
tek 6. března 2020 tradiční dětský 
karneval, který byl pro všechny dě   
nejen společenskou událos  , ale 
také zábavou se spoustu zážitků. Tři 
hodiny společně prožily ve světě po-

hádek a fantazie, ve světě her, sou-
těží a bezva muziky, byly moc fajn a 
utekly až příliš rychle. Už teď se spolu 
s prima paními učitelkami těšíme, že 
se za rok ve zdraví znovu sejdeme a 
dosyta se vydovádíme.

Ludmila Chudobová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

V letošním roce si připomínáme 
významné výročí. Před 170 lety se 
narodil první československý prezi-
dent Tomáš Garrigue Masaryk, tvůr-
ce naší novodobé státnos  .

Přesah mnoha Masarykových my-
šlenek až do dnešní doby vystupuje 
do popředí často v kontrastu s rea-
litou dnešního života. Také proto je 
dobré představovat mladé generaci 
Masarykovy ideje.

Žáci i učitelé ZŠ TGM si každoročně 
připomínají význam a velikost této 
osobnos   českých dějin. V pátek 6. 
března, po relaci ve školním rozhla-

su, se sešli před prezidentovou so-
chou žáci sedmých tříd. Po přivítání a 
úvodním slovu ředitele školy položili 
zástupci žáků ky  ci k pomníku. Paní 
učitelka Marie Nebolová zapojila ve 
svém netradičním proslovu samot-
né žáky a odlehčila tak ofi ciálnost 
celé akce.  Příjemnou atmosféru pak 
dotvořily písně pěveckého sboru prv-
ního stupně s paní učitelkou Hanou 
Noskovou. A prezident Masaryk? 
Shlížel na nás ze svého piedestalu a 
zdálo se, že byl spokojen.
 Jaroslav Sláma,
 ředitel ZŠ TGM

V ZŠ T. G. Masaryka se v pátek 
6. března sešli nejlepších žáci prvního 
stupně ve šplhu na tyči. Okrskové-
ho kola se zúčastnilo 39 soutěžících 
z obou bystřických základních škol, 
Dolní Rožínky, Zvole a Rovečného.

Dě   zde porovnávaly své síly, 
získávaly nové zkušenos  , strávily 
příjemné dopoledne a svým sportov-
ním chováním pěkně reprezentovaly 
kmenovou školu. V některých přípa-
dech při umístění na prvních místech 
rozhodovaly se  ny sekundy.

Čtyři žáci naší školy ve svých kate-
goriích obsadili krásné první místo. 
Jsou to Lucie Zwienerová, Dominika 
Víchová, Elena Hůrková a Vojtěch 
Ťupa. Pro druhé místo si došplhali 
David Holánek, Dominik Kulka, Klára 
Kašubová, Jakub Mar  nek a Tereza 
Víchová. Tře   místo vybojoval Petr 
Batelka.

Všem soutěžícím děkujeme za vý-
borné výkony. 

Jana Zítková, 
učitelka ZŠ T. G. Masaryka
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Masopustní čas, už je tady zas

Buďme ekologičtější, vypla   se to!
Určitě si každý z nás často klade 

otázku, proč je důležité myslet eko-
logicky? Životní prostředí je téma, 
o kterém se hodně diskutuje, pro-
tože se dotýká nás všech. Globální 
oteplování, kácení deštných pralesů, 
znečišťování vodních toků a celko-
vé poškozování životního prostředí 
člověkem může vést až k jeho úplné 
devastaci. Aby tyto ničivé dopady 
byly co nejmenší, měli bychom za-
komponovat ekologické chování do 
každodenních činnos  . V běžném 
životě je dnes samozřejmos   nejen 
třídění odpadů, ale můžeme se sna-
žit o ještě větší ekologické fungování 
v domácnostech a na pracoviš  ch. 
K tomu neodmyslitelně patří úspora 
energií a výroba energií z obnovitel-
ných zdrojů. Nemusí se proto těžit 
další přírodní suroviny a celkově se 
snižuje zátěž na životní prostředí. 
Současným trendem se pak stává 

ekologická domácnost bez odpadů 
pro opravdové nadšence.

I naše škola každoročně přispívá 
řadou ak  vit k ochraně životního 
prostředí. Mezi nejdůležitější patří 
recyklace elektrozařízení a baterií ke 
zpětnému odběru. Z vyúčtování spo-
lečnos   ASEKOL, která pro nás tuto 
recyklaci zajišťuje, vyplývá, že jsme 
za loňský rok pomohli uspořit: 2 
MWh elektrické energie, 120 l ropy, 
6,33 metrů krychlových vody a 0,04 t 
primárních surovin. Snížili jsme emi-
se skleníkových plynů o 0,64 t kyslič-
níku uhličitého a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 3,2 t. Výsledek studie 
jednoznačně ukazuje, že zpětný 
odběr, i těch nejmenších elektrozaří-
zení, má smysl. Proto si všichni, kteří 
zodpovědně třídí a přispívají tak k 
ochraně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík.

Anna Tomanová učitelka ZŠ, 
Bystřice n. P., Tyršova 106

VÝPRAVA ZA ZVÍŘÁTKY
Každý skaut je milovníkem příro-

dy a naši nejmladší členové Benja-
mínci - Zajíčci jakbysmet. V sobotu 
22. února jsme se všichni sešli před 
branou bystřického Centra Eden, 
která se výjimečně otevřela jenom 
pro nás. 

Krom toho, že jsme se podívali 
do starobylých řemeslných chalou-
pek, prohlédli si nástroje rolníků z 
dob dávno minulých a obdivovali 
zámeček tehdejšího panstva, těšili 
jsme se hlavně na zvířátka. A že jich 
bylo! 

Viděli jsme prasátko Pepinu, os-

líka Toníka, pomazlili se s králíkem 
Olivou, nebo sypali drobečky kach-
nám, které za námi pak u  kaly jako 
zběsilé. Pytlíčky plné nasušeného 
chleba jsme z batůžků vytáhli před 
ohradou plnou ovcí a koz. Všechna 
zvířátka jsme nakrmili, pohladili je 
a měli jsme dokonce to štěs  , že ze 
svého domečku vyběhla i před pár 
dny narozená kůzlátka. 

U budovy ekopavilonu jsme si při-
pomněli, jak je důležité chránit pří-
rodu, třídit odpad a starat se o naši 
planetu. Taky jsme se podívali, jak 
bydlí broučci v hmyzím domečku.

Na nádvoří panského dvora jsme 
si celou výpravu zhodno  li a dostali 
i malý dáreček.

Děkujeme Centru Eden, že jsme si 
mohli užít báječné odpoledne! 

Lenka Navrá  lová
za vedoucí oddílu 

V pondělí 24. 2. 2020 jste moh-
li potkat v ulicích města průvod 
maškar, které zpívaly, tancovaly, 
veselily se a dělaly zkrátka velký rá-
mus. Všechny maškary se sešly na 
náměs   před městským muzeem. 

Byly to dě   ze všech bystřických 
mateřských škol, na které zde už 

čekal pan místostarosta s klíčem 
od města a povolil jim projít náměs-
 m. Dě   mu zazpívaly, zatančily a 

s hudebním doprovodem kapely 
pana Husáka prošly náměs  m. Ko-
lemjdoucím rozdávaly masopustní 
koláčky a přály veselý masopust. 

Průvod doprovázeli i rodiče dě  , 

kteří se přišli na své ratoles   podí-
vat. Na památku dnešního dne po-
řídili i několik snímků. Dětem budou 
připomínat opět jednu vydařenou 
akci, které se zúčastnily.

Za všechny můžeme říci, že ma-
sopustního veselí jsme si všichni 

dostatečně užili, dě   se předvedly 
v kostýmech, které jim připravi-
ly maminky. Tímto chceme všem 
rodičům dodatečně poděkovat 
za spolupráci při masopustní akci.

Zaměstnanci bystřických 
mateřských škol
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje 4. 

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

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

Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Abbo   Megan E. Horečka
Berg Ellen Je tohle vůbec láska?
Cas  llo Linda V moci zla
Colle  e Sandrine Poslední příliv
DeBoard Paula Tonoucí
Donátová Uljana Matka v trapu
Forbes Andrew D. Vietnam
Gillerová-Brezníková K. Život plný iluzí
Halliday G.R. Ve s  nech
Horst Jorn Lier Katharinina šifra
Ludvíková Jitka Muži zrají jako víno
Marshall Laura Žádost o přátelství
Milatová Růžena Kuchařka při onemocnění dnou
Starobinec Anna Člověk nula
Tvrdá Andrea Canisterapie
Váňová Magda Mlsná huba

Knihy pro mládež:
Bradley C. Alan Mrtví ptáci nezpívají: případ Flavie de Luce. 6
Flanagan John Bratrstvo. Kniha osmá, Návrat Temudžajů
Kovář Karel iPohádka
Mlynowski Sarah Bláznivé léto
Mondschein Pavel Bordeří povídačky
Neuhas Nele Elena. Tajemství Dubové farmy

Babička Boženy Němcové – skutečnost či sen?
Velmi příjemné setkání se sběratelkou a badatelkou paní Martou Zema-

novou proběhlo v městské knihovně v úterý 3. března 2020. Přednáška byla 
věnovaná literárním postavám této naší nejznámější knihy, jejich skutečným 
osudům a době, ve které žili. Sběratelka vydala k letošnímu výročí vlastní 
jubilejní vydání Babičky s autorským dodatkem, z něhož vám představíme 
krátký úryvek.

„Když jsem byla třinác  letá žáky-
ně sedmé třídy základní školy, probí-
rali jsme podle osnov právě Babičku, 
nejznámější knihu Boženy Němco-
vé. Vyrůstala jsem na Domažlicku a 
pomyslný trojúhelník míst Domažli-
ce – Všeruby – Kdyně byl už tehdy 
pro nás, školní dě  , spojen se jmé-
nem Boženy Němcové, jejíž rodina 
v Domažlicích a Všerubech krátce 
žila. …  Vzpomínám na naši učitelku 
češ  ny Vlastu Paroubkovou, kterou 
jsme měli jen v té sedmé třídě, jak 
jsme si po povinném přečtení o 
knize povídali; paní učitelka nás vy-
zvala, aby zvedl ruku ten, kdo si my-
slí, že příběh o babičce je pravdivý. 
Zvedly se snad všechny ruce; pak 
se učitelka zeptala, kdo si myslí, že 
je kniha fantazie? Zvedla jsem teh-
dy ruku sama, a vzápě   mně jediné 
dala učitelka za pravdu. Ta kniha 
navozuje svou zdánlivou, prostou 
jednoduchos   tak silný dojem osob-
ního autorčina prožitku, že tomu 
příběhu každý věří. Asi bych byla vy-
právění o babičce také věřila; ale já 
jsem si tehdy přečetla také autorčin 
úvod, kde doslova píše…. I já, posí-
lajíc do světa dítko – pros  nké to 
dítko mé fantazie…. – a proto jsem 
tu ruku zvedla.

Mnohem později jsem začala „Ba-

bičky“ vyhledávat jako sběratelský 
obor a kniha i její autorka mě začaly 
intenzivně zajímat. … Začalo mě za-
jímat, jaká byla ta skutečná babička, 
jaká byla doba, ve které prožila svůj 
sedmdesá  letý život. Nebyla jsem 
první, koho to zajímalo: mnozí lite-
rární historikové a badatelé se o to 
snažili dávno přede mnou. 

Dlouho se to  ž soudilo, že autor-
ka popsala ve své knize skutečné 
vzpomínky na své dětství, ale po-
stupně se začala odkrývat babiččina 
skutečná tvář, a také osudy ostat-
ních postav z knihy. …“                

Marta Zemanová 

Milá Dominiko, děkujeme Ti za krásnou literární práci a souhlasíme s tvý-
mi slovy, že bez vody není života.                                   Mikroregion Bystřicko

Bez vody není života
Když se vysloví slovo voda, většina z vás si představí vodu v potoku, 

rybníku, moři, plýtvání vody, stříkání po sobě a mnoho dalšího. Ale já si pod tím 
představím něco jiného.

Voda je pro mě důležitou součástí života. Bez vody se nedá žít. Lidé v Evropě 
velmi plýtvají vodou. Ta představa, že děti v Africe si musí jít pro vodu třeba 7 
km, než vůbec budou mít co pít, je strašná. Také moře, rybníky a bazény v létě. 
Znáte jistě ten pocit, když se v létě rozběhnete při 35°C horku a skočíte do vody, 
která je tak krásně svěží a ochlazující.

Teď mnozí z vás přemýšlí, jaké by to bylo, kdybyste byli bez vody, nebo kdyby 
jí byl nedostatek. Proto si jí važte, jak nejvíce umíte a neplýtvejte s ní. ,,Co by za 
to daly děti v Africe“, jak by řekla spousta dospělých lidí, při jídle a dalších.

Voda je sama o sobě kapalina bez barvy, zápachu a chuti, ale jak všichni 
víte, dá se míchat s různými složkami, které pijeme, ale i ty, které nepijeme a 
pít nemůžeme. Například různé minerálky, džusy, alkohol, sirupy a různě. A 
nepitné, třeba benziny, odlakovače, lihy, různé přípravky na domácí práce a další, 
ale také voda v přírodě, jako potoky a rybníky, pít nemůžeme, ale ze studánky 
ano. ,,Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací.“ Ale co 
třeba někdo jiný, kdo vodu potřebuje kromě lidí? Rostliny. Ty ke svému růstu a 
životu potřebují vodu a my z rostlin také přežíváme. Rostliny pomocí fotosyntézy 
vytvářejí kyslík, který my přijímáme a vydechujeme oxid, který zase přijímají ony. 
Takže když se to tak shrne, nebýt vody, nejsou rostliny a tím pádem ani my.

Je jen na nás všech, jak s vodou budeme zacházet, abychom si uvědomili, jak 
důležitá je pro náš život voda.

,,Důstojnost pro člověka je tolik, co pro rybu voda.“

V našem pravidelném okénku zveřejňujeme ve zpravodaji Bystřicko dět-
ské vítězné literární práce. Minule jsme o  skli poslední vítěznou práci s os-
mého ročníku a nyní se přesouváme k ročníku sedmému, který byl vyhlášen 
v roce 2014 a nesl název ,,Znám křišťálovou studánku“. 

Přinášíme Vám tedy dětskou soutěžní literární práci z věkové kategorie 
15-18 let s názvem ,,Bez vody není života“ od tehdy patnác  leté Dominiky 
Blíhalové ze ZŠ Nádražní, Bystřice nad Pernštejnem, která v soutěži a dané 
kategorii obdržela 2. místo.

Práce není redakčně upravována. 
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turních událos   sloužících k repre-
zentaci šlechty, a navzdory tomu, 
že brzy pronikla do veřejnos   a 
stala se obecným kulturním dě-
dictvím, nebyla nikdy fi nančně so-
běstačná. Ani dnes si není možné 
představit provedení opery bez 
účas   veřejných zdrojů. Akvarteto 
zapojilo do fi nancování projektu 
města Bystřici, Nové Město i Žďár 
a zbytek potřebných fi nančních 
prostředků shání od soukromých 
dárců. Místním podnikatelům i 
soukromým osobám tak dává pří-
ležitost se ak  vně spolupodílet na 
rozvoji kulturního prostředí našich 
měst.

Podpořte prosím i Vy tento uni-
kátní projekt spojující začínající 
umělce se zkušenějšími, amatéry s 
profesionály. Přispět můžete vlast-
ním darem nebo získáním nového 
sponzora ochotného tento projekt 
podpořit. Finanční dar lze po-
skytnout Akvartetu na jeho účet 
2401719824/2010 a můžete si jej 
odečíst ze základu daně. 

Bližší info  na www.akvarteto.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

PRO ROK 2020 – 2021

Vážení rodiče, milí budoucí 
žáci. Vzhledem k okolnostem 
bude letošní přijímací řízení 
probíhat pouze online – pro-
střednictvím webových strá-
nek www.izus.cz. Pokud máte 
zájem o umělecké vzdělávání 
vašich dě  , hru na některý hu-
dební nástroj nebo výtvarnou 
tvorbu, je třeba na výše uvede-
né adrese vyplnit přihlášku do 
zvoleného oboru a studijního 
zaměření a odeslat. Přihlašová-
ní bude možné v průběhu dub-
na a května (do naplnění kapa-
city školy). Prosíme o pečlivé 
vyplnění kontaktů v přihlášce 
(e-mail, telefon). Žáci budou 
ke studiu zařazováni na zákla-
dě pořadí přihlášek a výsledku 
talentové zkoušky. O termínu 
talentové zkoušky vás budeme 

informovat písemně. Budoucí 
muzikan   si připraví lidovou 
písničku, kterou mají rádi, zá-
jemci o výtvarný obor pak při-
nesou svůj povedený obrázek. 
Dě   mohou být přijaty ke vzdě-
lávání ve věku od 5 let výše. Při 
po  žích s vyplňováním přihlášky 
nás neváhejte kontaktovat na 
tel. 777 122 105, 736 540 894 
nebo e-mailu reditel@zusbnp.cz 

 
Těšíme se na vás, 

ředitelství ZUŠ

HRADIŠŤAN – ZRUŠENÍ TERMÍNU
Milí přátelé, vzhledem k současnému stavu jsme byli nuceni proza  m 

zrušit květnový koncert našeho orchestru s Hradišťanem. Pokusíme se jej 
přesunout na podzim, snažíme se najít vhodný termín, ale vše samozřejmě 
závisí na vývoji situace. Jsme všichni smutní, mrzí nás to, ale nevzdáváme se, 
koncert určitě bude. Pan Pavlica i všichni ostatní se do Bystřice už moc těší. 
Zakoupené vstupenky jsou nadále v platnos  , zamluvené proza  m také, 
vše prostě pla  . O novém termínu vás budeme včas informovat. Děkuje-
me za pochopení a moc se těšíme, až se s vámi zase setkáme tváří v tvář. 

L. Macháčková, dirigent

Letos slavíme celosvětově 180. 
výročí první nalepitelné poštovní 
známky (6. 5. 1840  Anglie). Bys-
třič   fi latelisté se začali organizovat 
za 2. světové války. Zdejší cukrář 
Emanuel Matyášek je svolal v dub-
nu 1940. S osvětou přijel známý 
pražský sběratel Karel Basik a zá-
jemců se sešla rovná padesátka. 
Prvním předsedou se stal profesor 
Jan Slavíček a jednatelem Emanuel 
Matyášek. Ten byl umučen v po-
revoluční době 15. května 1945 a 
jeho cenná sbírka známek se ztra  -
la. Po válce činnost klubu upadla a 
k obnově došlo až v roce 1962. Byl 
založen i kroužek mladých fi latelis-
tů, který vedl další předseda klubu 
pan Adolf Dvořáček. Je autorem vý-
borně zpracované poštovní historie 
Bystřicka. Vyšla knižně díky jeho 
synovi (ing. Petr Dvořáček) pod  -
tulem Ces  čky, cesty a mosty mezi 
lidmi. Exponát je uložen v měst-
ském muzeu. Počet členů vzrostl až 

180. výročí první nalepitelné poštovní známky
na 70 a proběhla první propagační 
výstavka v roce 1966. Protože se 
každý sběratel rád pochlubí svými 
,,úlovky“, konají se výstavy známek. 
I v Bystřici, kde k těm nejvýznam-
nějším patřila okresní výstava v 
dubnu a květnu 1973 a oblastní vý-
stava známek v květnu 1980 (vyšla 
i známka Bystřice n. P.). Další ještě 

v květnu 1988 a jubilejní v roce 
1992. V KD byly pořádány burzy 
(od známek přes mince, odznaky 
atd.). Klub pořádal zájezdy: Ma-
ďarsko, Vyšší Brod, světová výstava 
známek v Praze. Úspěšně pracoval 
i Kroužek mladých fi latelistů. Účast-
nili jsme se fi latelis  ckých olym-
piád a v rámci Jihomoravského 

kraje jsme se umisťovali na 3 až 5 
místě. Poslední komorní výstavka 
(ještě s předsedou panem Pavlem 
Filipem) se konala k 75. výročí klu-
bu (2015). V současné době má 
klub 11 členů a 3 mládežníky. Zá-
jemci jsou vítáni.

Předseda KF 06-70 A.R.
Antonín Ráčil 

Neziskový bystřický 
spolek Akvarteto 
pracuje už delší dobu 
na přípravě provedení 
Mozartovy opery 
Bas  en a Bas  enka. 
Mozart tuto svou 
první operu napsal 
jako dvanác  letý chlapec v létě 
1768. Akvarteto se chystá operu 
provést v sobotu 23. května 2020 
v bystřické Sokolovně, v neděli 
24. května na zámku Kinských ve 
Žďáru nad Sázavou a derniéru 
plánuje v KD v Novém Městě na 
Moravě na podzim tohoto roku. 

Celý projekt Bas  en a Bas  en-
ka je realizovaný pod záš  tou ZUŠ 
Jana Štursy v Novém Městě. Na 
nastudování opery se podílejí uči-
telé i žáci ze základních umělec-
kých škol v Bystřici, Novém Městě 
i Žďáru.

Akvarteto se nemusí hlavně 
Bystřičanům příliš představovat: 
v Bystřici a okolí působí už pátým 
rokem a za tu dobu zorganizovalo 
přes 20 koncertů. Akvarteto spo-
lupracuje s více než 60 hudeb-
níky a se sbory Gloria Cantate, 
P.A.T.R.O.N a Akordum. 

Právě spojování umělců našeho 
regionu a propojování nadaných 
dě   se zkušenými profesionály 
v reálných projektech patří mezi 
důležité cíle Akvarteta. Projekt 
B&B je v tomto ohledu proza  m 
vrcholem činnos   Akvarteta. 

Nastudování opery je umělec-
ky, organizačně i fi nančně neoby-
čejně náročná záležitost. Opera 
původně vznikla jako součást kul-

Akvarteto: 
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Maškarní karneval na Dolní Rozsíčce Muzikál MRAZÍK v Písečném 

Čištění a kontrola 
spalinové cesty 

v Písečném  

OZNÁMENÍ   

 Ve čtvrtek a pátek 23. - 24. 4. 
2020 bude v obci Písečné prová-
dět čištění a kontrolu spalinové 
cesty kominík.

Zájemci se mohou hlásit 
v úředních hodinách na OÚ. Tuto 
službu budeme pravidelně nabí-
zet každoročně vždy v dubnu.  

Čištění, kontrola a revize spa-
linové cesty je stanovena vyhláš-
kou č. 34/2016 Sb., o čištění kont-
role a revizi spalinové cesty, která 
nabyla účinnos   29. ledna 2016.

Den navíc
Známe přísloví Carpe diem říká: 

,,Užívej dne". Letos jsme díky pře-
stupnému roku získali jeden den na-
víc a také možnost pořádně si ho užít. 
Stačilo zavítat do Kulturního domu 
v Rožné, kde náš divadelní soubor 
Hradisko reprízoval své silvestrovské 
představení Jáchyme, hoď ho do 
stroje. Fran  šek Koudelka opět rozjel 
svou divokou jízdu za štěs  m, kterou 
mu nemohla překazit teta, žárlivý 
hospodský ani šílený docent Cho-
choloušek. Také znovu dokázal, že 

by klidně mohl být vyhlášen sportov-
cem roku - judista Kořízek ani závod-
ník Volejník to  ž neměli šanci. Stejně 
jako Koudelka, ani my jsme nenechali 
své diváky vychladnout a hned jsme 
jim naservírovali další chod posled-
ního únorového dne – Oldies party 
v maskách. Karnevalovou párty za-
hájil Filmový kvíz, kde 14 týmů pro-
věřilo svoje znalos   českých fi lmo-
vých komedií. Vítězem se stal Shrek 
team, druhé místo obsadila skupina 
U Krmelce a tře   byl Pouliční gang. 

Dne 29. 2. se na Dolní Rozsíčce ko-
nal maškarní karneval. Již 10. ročník 
a kombinace s rokem 2020 byla na-
prosto dokonalá. Sál byl zaplněn do 
posledního místa. Na parketu ladně 
tančily víly, indiánky a princezny. O 
trochu rychleji to zvládli princové, 
pirá  , kovbojové a všechna zvířátka. 
Nechyběly ani naše staré známé ča-
rodějnice a zdravotnický personál, 
připraven kdykoli pomoci. Soutěžilo 

se s vypě  m sil, rados   a úsměvem. 
S preciznos   sobě vlastní se před-
vedli i rodiče dě  . Všichni jsme si užili 
spoustu legrace, protáhli jsme a roz-
vlnili svá těla, popovídali si s přáteli. 
Tombola byla bohatá a občerstvení 
vynikající. Děkujeme všem členům 
SDH a ostatním ak  vním občanům 
za pomoc, sponzorům za fi nanční a 
věcné příspěvky. Přejeme krásné a 
milé všechny dny. 

Ivana

Oblíbený pohádkový muzikál 
Mrazík, pod vedením Petry Glosr 
Cvrkalové, navš  vil letos i naši ves-
nici. Jednalo se o poslední letošní 
zimní představení, které ve čtvrtek 
5. 3. 2020 dě   z komunitního a 
volnočasového centra z Nedvědice-
-Freedom Art zahrály.

Legendární ruskou pohádku, vy-
právějící příběh o krásné a pracovité 
Nastěnce a statečném, ale domýšli-
vém Ivanovi, známe snad všichni. 

Nelze opomenout excelentní vý-
kon Marfušky, královny Vloček, lou-
pežníků, dědečka Hříbečka a zvířátek 
v lese. Pár hodin před představením 
bohužel onemocněla Baba Jaga, a tak 
musela být zastoupena Petrou, která 
tuto roli ztvárnila naprosto báječně.

Už teď se všichni velmi těšíme na 
další muzikál Popelka, který budou 
dě   z pěveckého sboru „CVRČCI“ 
nacvičovat.

P.T.

Vynikající občerstvení zajis  la restau-
race Peklo Rožná. Skvělou atmosféru 
vytvořil DJ Ruda, který roztančil celý 
sál. Největším překvapením pak bylo 
množství skvělých masek a převle-
ků. Titul nejoriginálnější maska roku 
2020 si odnesl pár odvážných černo-
šek, obdiv si ale získal i Kissák, bojov-
níci Sumo, děva z E 55, jep  šky nebo 
an  cké a pohádkové postavy. Obě 
akce se vydařily, lidé se bavili a domů 
odcházeli spokojení. Směle tedy mů-
žeme tvrdit, že 29. únor měl v kon-

diciogramu jen 
samé hvězdičky, 
které znamenají 
úspěch. Na závěr 
bych ještě chtěla 
poděkovat všem, 
kteří na tomto 
úspěchu mají svůj 
podíl – hercům 
spolku Hradisko, 
Obecnímu úřadu 
v Rožné, panu Fr. 
Macháčkovi za 
ozvučení akce a 
v neposlední řadě 
těm, kteří přišli a 
přinesli s sebou 
kousek dobré ná-
lady.   

Lenka 
Novotná

Foto: Jiří Pokorný
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PROJEKTOVÝ DEN "DO SVĚTA BIATLONU"
V pátek 7. února se v rámci škol-

ní družiny uskutečnil projektový 
den pod názvem "DO SVĚTA BIAT-
LONU". Pozvání přijal bývalý biatlo-
nový reprezentant a nynější trenér 
mladých biatlonistů v Novém Měs-

tě na Moravě Mgr. Michal Žák, kte-
rý nás zasvě  l do biatlonového svě-
ta. Nejdříve jsme se dozvěděli vše o 
biatlonu a vše, co k biatlonu patří. 
Prohlédli jsme si i medaile, které 
za reprezentace získal, vyzkoušeli 

a potěžkali malorážku. Po zodpo-
vězení otázek, které měli žáci při-
pravené, jsme se přesunuli do kul-
turního domu. Zde si žáci, ale i my 
dospěláci, mohli vyzkoušet střelbu 
z laserové malorážky. Nejen žáci si 

odnesli spoustu nových informací 
o biatlonu a zážitků. Michalovi za 
příjemně strávené odpoledne dě-
kujeme.

ZŠ Rožná

Koronavirus. Infekční onemocnění, 
které v současné době sužuje většinu 
světa. Lze si ho představit jako velmi 
silnou chřipku, která může skončit zá-
palem plic a následnou smr  . Přenáší 
se zejména kapénkově, a proto dne 
19. 3. 2020 u nás, v ČR, vešel v plat-
nost zákaz vycházení ven bez roušky 
či jiné ochrany dýchacích cest.

Vzhledem k faktu, že se mezi námi 
nachází starší lidé, kteří nemají dosta-
tečné prostředky na obstarání si rou-
šek, dezinfekcí či jiných ochranných 
pomůcek, se zastupitelstvo obce Pí-
sečné rozhodlo připojit k programu 
„Česko šije roušky“ a pomoci tak na-

šim spoluobčanům. 
Jsme velice rádi, že se mezi námi 

nachází spousta ochotných lidí, kteří 
se ak  vně zapojili to ši   roušek. Tím-
to bychom jim rádi poděkovali za ma-
teriál, který nám darovali a za práci, 
které se všichni ujali naprosto skvěle. 

 Všem spoluobčanům byly rozdá-
ny roušky a v nejbližší době obdrží 
i dezinfekci. 

Pokud bude mít někdo z řad našich 
spoluobčanů zájem o roušky, můžete 
se o ně přihlásit na OÚ nebo u mís-
tostarostky. Zbytek bude poslán do 
Nemocnice Nové Město na Moravě. 

P.T.

Den s handicapovanými dětmi ze spolku Úsměváčci v ZŠ Strážek
Úterý 18. 2. 2020 byl den jako 

každý jiný. Ale naše žáky tento den 
velice oboha  l. Naši školu navš  vil 
spolek Úsměváčci, který sdružuje 
dě   a rodiče handicapovaných, ale 
i zdravých dě  . S předsedkyní spol-
ku Soňou Dudkovou si všichni žáci 
mohli vyzkoušet prak  cky, jak se 
těmto lidem žije. Zkusili si, jak by se 
najedli, oblékli jednou rukou, pře-

mísťovali se jako nevidomí, ale také si 
sedli na invalidní vozík a zkusili si, jaké 
to je, se na něm pohybovat.

Soňa Dudková k nám dorazila 
s několika hosty s různými handicapy 
a jejich maminkami. Přijely dě   s au-
 smem, mozkovou obrnou, jedno 

z nich upoutané na vozíku, downo-
vým syndromem a gene  ckou va-
dou. Naši žáci byli mile překvapeni, 

že se dě   snažily komunikovat. Do-
konce jim ukázaly svoje dovednos  , 
tanec, zpěv, hru na klavír a malbu. 
Dokazovaly, že se od našich žáků až 
tolik neliší a mají stejné potřeby jako 
všichni ostatní. Další část dne jsme 
strávili besedou. Žáci zde měli mož-
nost zeptat se na to, co je zajímá. Ně-
které otázky byly velmi osobní, ale na 
vše dostali svoji odpověď. 

Za základní školu Strážek bych 
chtěla moc poděkovat, že si spolek 
Úsměváčci udělal čas, přijel s námi 
strávit den, který nám do našich ži-
votů vnesl světlo. Připomněli nám 
všichni i rodiče handicapovaných 
dě  , jak moc jsou silní. A že život 
a zdraví je to nejcennější, co máme. 

Za ZŠ Strážek Jitka Exlová,
 asistent pedagoga



Tak jako obvyk-
le probíhaly v zim-
ní soutěžní pauze 
2x týdně tréninky 
všech mládežnic-

kých kategorií. Navíc 
jsme pro naše svěřence připravi-
li od listopadu do března celkem 

Oddíl šermu informuje
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PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

22. 2. - 29. 2. 2020 ME Kadetů 
a Juniorů Poreč Chorvatsko 
Kadetky a kadetky: Isabela Sedláková 
33., Michala Illeková 55. 
Družstvo děvčat kadetek: Isabela Sed-
láková, Michala Illeková, Ema Rubášo-
vá, Barbora Prokešová 12. místo.
Junioři a juniorky: Isabela Sedláková 
35., Marek Totušek 3. místo. Akci 
podpořilo město Bystřice n. P. a Kraj 
Vysočina z Fondu Vysočiny.
22. 2. 2020 Zlín 
ml. žačky: Barbora Hašková 2., Sofi e 
Karafi átová 6. a Zuzana Vetešníková 11. 

V současné chvíli (březen) je vzhledem k celosvětové situaci veškerá 
tréninková i závodní činnost pozastavena, včetně přípravy a účas   na MS 
kadetů a juniorů v americkém Salt Lake City, které bylo zrušeno. Zda bude 
náhradní termín, za  m nevíme. 

23. 2. 2020 mini: Zuzana Vetešníko-
vá 3., Ladislav Hašek 5. 
7. 3. 2020 Tuláčkův memoriál 
Ostrava
Seniorky: Isabela Sedláková 1., Kate-
řina Illeková 10., Kateřina Jakubcová 
12., Nela Loukotová 14. a Petra Koz-
lová 19.
Juniorky: Isabela Sedláková 1, Kate-
řina Illeková 4., Nela Loukotová 7., 
Petra Kozlová 11.
Mnž: Zuzana Vetešníková 3., Ladi-
slav Hašek 3.

BRONZOVÁ MEDAILE Z ME JUNIORŮ

SOUTĚŽ FOR FAMILY.CZ,z.s 
K MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY

1,2,3,... RODINA
Tým @For Family.cz vyhlašuje 

soutěž k Mezinárodnímu dni rodiny, 
která je nejen pro dě   a mládež, ale 
právě i pro rodiče. Téma letošního 
ročníku je: ,,Můj táta je...“ 

Soutěž je výtvarná, literární a 
nově i fotografi cká, nebo můžete 
natočit o svém tátovi video. Ty nej-
lepší práce vybere naše porota a 
krásné odměny jsou připravené ne-
jen pro dě  , ale i pro šikovné rodiče. 

Prosíme podepsat, věk dítěte, adre-
su a telefon. 

Vše prosím zasílejte do 30. dubna 
2020 na e-mail: 
forfamily.cz@seznam.cz 
marcela.dedova@seznam.cz 
nebo poštou na adresu: 
For Family.cz, z.s, ulice Vírská 223, 
593 01 Bystřice n. P.
Statutár: Marcela Dědová 
telefon 732 302 998

MASOPUST 2020 
Dne 22. 2. 2020 proběhl již sed-

mý ročník s tradicí, ale jinak. Letos 
poprvé nešel rej masek celým měs-
tem, ale pouze od MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem k amfi teátru na našem 
náměs  . Klíč předal a svolení k ma-
sopustnímu průvodu masek povolil 
pan starosta Ing. Karel Pačiska. Pro 
dě   a rodiče bylo připravené pohoš-
tění a sladké odměny. K poslechu a 
k tanci hrála Bystřická kapela. O ob-
čerstvení se postarali učni pod vede-
ním paní mistrové Bc. Renaty Bene-
šové z naší VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem, kterým za výborné 

tradiční pomazánky patří velké díky. 
Všem moc chutnalo. Děkujeme za 
podporu našemu městu Bystřice n. 
P., Wera Werk, s.r.o., Eden Bystřice 
n. P., VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pern-
štejnem, Pekařství Jaroslav Koudel-
ka. Za krásné fotografi e děkujeme 
Pavle Benešové. A samozřejmě vel-
ké poděkování organizátorům:
SDH 2 Bystřice nad Pernštejnem, 
For Family.cz, z.s. Už nyní se těší-
me na Masopust 2021, který bude 
13. února 2021

Za For Family.cz,z.s. 
Marcela Dědová

Životní úspěch pro Marka 
Totuška a významný úspěch 
nejen pro náš oddíl, ale také 
pro Český šermířský svaz. To 
je tře   místo a tedy bronzová 
medaile z Mistrovství Evropy 
juniorů, kterou Marek vybo-
joval v chorvatské Poreči. Pro 
Marka je to odměna za jeho 
houževnatost, dřinu a zod-
povědnost, s níž přistupuje 
k závodní přípravě a trénin-
kům. Věříme, že je to teprve 
začátek a podobné úspěchy 
na sebe nenechají čekat. Má-
rovi ještě jednou gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci. 
Jsme pyšní o to víc, že stá-
le patří do našeho oddílu, 
přestože již druhým rokem 
využívá díky svému talentu 
možnos   trénovat v Praze a 
v zahraničí. Děkujeme také 
Městu Bystřice n. P. za pod-
poru našich šermířů a za 
osobní poděkování Markovi 
za reprezentaci města.

Fotbalová mládež SK Bystřice n. P. přes zimu nezahálela
16 turnajů v hale bystřického Areálu 
sportu. Na těchto turnajích pro pří-
pravky a žáky se vystřídalo přes pa-
desát různých týmů z Moravy a Čech. 
V lítých soubojích se soupeři, hra-
jícími většinou stejně jako my kraj-
skou soutěž, se naši borci rozhodně 
neztra  li a pobrali řadu medailí, 

včetně zlatých. Škoda jen, že díky 
tomu, co se teď kolem děje, jsme 
museli naše ak  vity omezit a to 
včetně tréninků. Nicméně se už 
těšíme všichni ven na hřiště, na trá-
vu, že si konečně zahrajeme. 

V letošním roce se chystáme opět 
uspořádat dva venkovní turnaje, cha-

rita  vní turnaj mladších přípravek a 
turnaj mladších žáků Rathgeber cup. 
Termíny máme předběžně stanove-
ny na konec června, jsme ale připra-
veni opera  vně je posunout klidně 
až na léto. 

Milan Hronec, 
SK Bystřice nad Pernštejnem



limity FEI pro účast na Mistrovství 
Evropy Pony 2020, jehož konání 
v červenci je však za  m ohroženo. 
Gratulujeme k vynikajícím výsled-
kům mo  vujícím k další práci a 
tréninkové přípravě a těšíme se na 
příznivější období a obnovení spor-
tovního a jezdeckého dění.

Kolek  v JK Mansberk
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RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE
oddíl

SPORT TEĎ MUSÍ ODPOČÍVAT 
Bohužel stalo se něco, s čím 

jsme nikdo nepočítali, a tak věř-
me, že to bude jen na krátkou 
dobu a že do 2-3 měsíců se to 
s  m koronavirem ukončí. Lidé 
musí být k sobě tolerantní a do-
držovat všechny pokyny od vlády, 
aby se to dále nerozšiřovalo. 

Ragbisté, ale i jiní sportovci 
mohou trénovat individuálně, 
vše záleží jen na nich. Budu věřit 
tomu, že již za necelé 3 týdny, kdy 
vyjdou květnové Bystřické noviny, 
bude to omezení volnější a bude 
se moci trénovat - aspoň v men-
ším počtu. Pokud ne, tak to, co 
bude dále uvedeno, bude pla  t 
i do budoucna, dokud se vše s tou-
to nákazou nevyřeší.

TRÉNINKY ragbistů budou po-
kračovat i nadále v úterý a ve 
čtvrtek od 17 hodin, a to na jiné 
tréninkové travnaté ploše - upro-
střed IN-LINE a CYKLO OVÁLU!! 
Je to za tréninkovým fotbalovým 
hřištěm u zimáku. Tato plocha je 
přijatelná na trénink i na ragbíč-
ko, které bývá součás   tréninku. 
Jen si to budeme muset trochu 

dát do pořádku, odklidit to, co na 
tuto plochu nepatří a zadělat díry, 
které tam místy jsou. Takže  mto 
opět zvu další zájemce na ragby 
a jak pokaždé píši, tak to může 
být již od 6-7 roků až do věku, kdy 
si myslíte, že je již pozdě začínat. 
Můj názor je, že nikdy není pozdě, 
záleží vždy na tom, jak se člověk 
cí  !! No a také je to pozvání i pro 
dívky i ženy, které by chtěly uká-
zat, že i žena umí být tvrdá a že se 
nebojí fyzického kontaktu! Jsou 
také zvány postavy všeho druhu, 
silnější, nebo hubené - je to jed-
no, opět, jak se ta osoba cí  ! Je 
možno také, aby přišel táta, nebo 
máma se svým dítětem, které 
máte na starost. Dítě si zablbne 
v kolek  vu a vy si trochu pro-
táhnete své tělo, dobrá nabídka, 
ne??

Takže vám přeji příjemné dny 
bez nemocí a budu se na vás těšit. 
Mít Jiří - trenér a zakladatel oddílu 
ragby RC Ry  řů z Bystřice n. P.

Případný kontakt na mě pro 
vaše dotazy e-mail... mitjiri@se-
znam.cz, nebo tel. 731 680 524 

Jiří Mít

JK MANSBERK z.s., Sejřek: Stříbro a dvakrát bronz z CDI*
Po zimní tréninkové přípravě se 

podařilo velmi úspěšně zahájit jez-
deckou sezónu Daniele Prokešové 
(13 let) na koni Boris ještě před vy-
puknu  m pandemie, která zastavila 
veškeré jezdecké soutěže u nás i v 
zahraničí na dlouhou dobu.

6. - 8. března Daniela s Borisem re-
prezentovali Českou republiku a Jez-
decký klub Mansberk z.s. ze Sejřku na 
mezinárodních drezurních závodech 
na Slovensku. V rámci CDI* Motěšice 
2020 se představili v soutěžích CDIP 
(pony, jezdci 12 - 16 let).

V průběhu tří dnů se postavili tři-
krát na stupně vítězů. V pátek v dre-
zurní úloze FEI Pony Team se umís  li 

na 3. místě. V sobotu v úloze FEI Pony 
Individual svůj výsledek ještě vylepšili 
o několik dese  n procenta, a to jim 
přineslo 2. místo a také postup do 
závěrečné nedělní soutěže FEI Pony 
Freestyle - volná jízda s povinnými 
prvky na hudbu. Energie i soustře-
dění Danče a Borisovi vydrželo i do 
tře  ho závodního dne, kdy předvedli 
velmi pěkný Freestyle a sklidili bouř-
livý potlesk diváků a dalších členů 
reprezentačního týmu ČR s celkovým 
hodnocením 65,8% a obsadili 3. příč-
ku pouze několik dese  n procenta za 
místem druhým. Svými procentuál-
ními výsledky splnili ve všech třech 
soutěžích mezinárodní kvalifi kační 

Floty Dani Motěšice 2020

CDIP Motěšice Danča a B čestné kolo 2

Boris a Dani vyhlášení Motěšice 2020

Jako každý rok bilancujeme 
a zhodnocujeme předchozí období 
a letos se chceme podělit i s vámi. 

Naše práce, která je pro nás spíše 
posláním, nás velice těší a věříme, 
že lidé k nám mají důvěru a rádi se 
na nás obrací. Důkazem toho je sta-
 s  ka za loňský rok, kdy v poradně 

proběhlo 1 147 konzultací a zodpo-
věděli jsme 2 072 dotazů z různých 
oblas  .

Uplynulý rok byl pro nás velmi 
pestrý zejména s ohledem na legis-
la  vní změny v některých oblastech 
poradenství, s čímž souviselo absol-
vování mnoha školení a pořádání 
přednášek na témata Insolvenčního 
řízení a Ochrany spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že k 1. 6. 2019 
proběhla novela insolvenčního zá-
kona 182/2006 Sb., která umožnila 
oddlužení většímu počtu osob, do-
šlo i k nárůstu podaných návrhů a 
počtu dotazů z této oblas  . Za rok 
2019 jsme v poradně sepsali celkem 
36 insolvenčních návrhů a 12 přihlá-
šek věřitelů v insolvenčním řízení. 
Pomáhali jsme se sepisováním žá-
dos   o sdělení seznamu závazků, žá-
dos   o splátkové kalendáře, návrhů 
na odklad exekuce, zpráv dlužníka 
k soudu aj. V poradně však neřeší-
me pouze dluhovou problema  ku, 
ale zabýváme se i dalšími tématy. 
Na dalším místě nejčastějších dota-
zů jsou dotazy z oblas   pracovního 
práva, mezilidské vztahy, ochrana 
spotřebitele, občansko-právní vzta-
hy. V menší míře jsou zastoupeny 
i dotazy z dalších oblas  : sociální 
dávky, služby a pojištění, bydlení, 
zdravotní pojištění a veřejná správa.

Velice si ceníme spolupráce s dal-

šími ins  tucemi, které nám jsou 
nápomocny při řešení problémů na-
šich uživatelů a také důvěry, s jakou 
zájemci o službu přicházejí.

Největší odměnou za naši práci je 
však spokojený uživatel, jehož život-
ní situaci pomůžeme vyřešit. Rády 
uvedeme jeden příklad za všechny: 
„Na poradnu se obrá  l muž, jehož 
manželka zemřela na velmi vážnou 
chorobu. V době, kdy poradnu na-
vš  vil, byl ve špatném psychickém 
stavu a nevěděl kudy dál, protože 
mimo jiné za života manželky měli 
společně 2 půjčky, které byli schop-
ni splácet, ale nemocí, následným 
úmr  m a sníženými příjmy se muž 
dostal do platební neschopnos  , 
kterou zpočátku řešil další půjč-
kou, ale vědom si toho, že toto 
není správná cesta, obrá  l se na 
poradnu. Zde mu bylo vysvětleno, 
jaké musí učinit úkony v souvislos   
s úmr  m manželky, dále jak a kde 
podat žádost o pozůstalostní dů-
chod a byl také podán insolvenční 
návrh, který byl schválen. V součas-
né době se insolvence blíží ke kon-
ci, což se odrazilo i na kvalitě života 
a spokojenos  .“

Občanská poradna při PORTIMO 
o.p.s. působí na Poliklinice v Novém 
Městě na Moravě a v Bystřici nad 
Pernštejnem. 

Pokud i vy máte dotaz, můžete se 
na nás s důvěrou obrá  t.

Více na www.por  mo.cz 
Mar  na Vodrážková – vedoucí 

Občanské poradny

OBČANSKÁ PORADNA
DALŠÍ ROK ZA NÁMI
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Kotlíková dotace + Nová zelená 
úsporám 

Doporučujeme tepelná čerpadla

Nabízíme: - návrh zdroje se zaměřením na dotační programy 
- kompletní vyřízení dotace                   
- dodávku a montáž

Soškova 1550 • 592 31 Nové Město n. M.  • tel. 566 616 659•solar@solartop. cz • www. solartop. cz 

Kombinací dotačních programů 
lze získat státní podporu na zdroj 
energie až ……...192 500,- Kč

Provádíme revize kotlů na tuhá paliva – značky: Atmos, Opop, Viadrus, Dakon

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila 
přes dva  síce roušek mezi své pracovníky a klienty

V nelehké situaci se v první polovině března objevilo více než 150 pracov-
níků žďárské Charity. Ti se s rostoucí nákazou a nedostatkem ochranného 
materiálu v počátcích vyhlášení nouzového stavu v České republice vypořá-
dali po svém. V polovině března oslovila žďárská Charita veřejnost s prosbou 
o naši   roušek primárně pro její služby, případně o dodání bavlněného ma-
teriálu. Zpráva o potřebnos   ši   roušek se šířila nejen za pomoci sociálních 
sí  , ale i prostřednictvím osobních kontaktů. Solidarita veřejnos   a ochota 
se zapojit přinesla neuvěřitelný výsledek. Za deset dní se na žďárské Charitě 
sešlo více jak 2 000 šitých roušek. Do ši   roušek se zapojili pracovníci ve 
službách, které byly nařízením vlády omezeny v provozu. Do kampaně se tak 
zapojily pracovnice Klubu v 9, denních stacionářů Rosa i Nesa, volnočaso-
vého klubu Včela, centra pro rodiče s dětmi Kopre  na, Sociálně ak  vizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi a Centra prevence.

Naléhavou výzvu žďárské Charity vyslyšela také široká veřejnost, včetně 
dobrovolníků centra Kambala. Koordinátorka dobrovolníků Mgr. Michaela 
Kuchtová postupně oslovila větší skupinu švadlenek, které byly ochotné bez 
váhání pomoci. „Abychom v první fázi získali co největší množství roušek, 
poskytovala jsem všem našim dobrovolnicím potřebné zázemí. Získala jsem 
různé návody, rady a zkušenos   k několika typům roušek, převážela látky na 
ši  , které lidé darovali Charitě, zajišťovala opera  vní svoz roušek tak, aby 
se co nejdříve dostaly k našim pracovníkům a uživatelům. Za zmínku stojí 
i distribuce zakladačů na šňůrky, které vyrobil na 3D  skárně a daroval pan 
Kaplan z Nového Města na Moravě. Získat nedostupné gumičky byl mnoh-
dy nadlidský výkon,“ vysvětluje stále s nadšením a úsměvem Mgr. Michaela 
Kuchtová, která i nadále vyhledává dobrovolníky k případnému ši   roušek. 
„Dobrovolnictví má smysl i sílu! Řídit skupinu takto šikovných lidí mě napl-
ňovalo. Lidé rádi pomohli, i když to některé stálo hodně sil a bolavá záda,“ 
dodává Michaela Kuchtová.

Většina dobrovolných švadlenek se věnovala ši   celé dny, protože v nou-
zovém stavu nemohly nastoupit do zaměstnání. Jiné pracovaly během noč-
ních a ranních hodin, protože přes den musely být v zaměstnání, nebo se 
staraly o malé dě  . Mezi dobrovolníky se našli i muži, kteří se nebalí chopit 
šicího stroje. „V rodinách vznikaly manufaktury. Dě   a ta  nci připravovali 
materiál nebo jej pak dolaďovali, maminky šily na stroji. Mám velkou radost, 
že během tak krátké doby jsme všichni společnými silami byli schopni zajis-
 t velké množství roušek pro potřebné. Jsem ráda, že dobré skutky přinesly 

nejen radost, ale i velký užitek. Moc ráda bych všem poděkovala,“ doplňuje 
koordinátorka dobrovolnického centra.

I přes nádherný výsledek žďárská Charita ve sbírce pokračuje i nadále. 
Získané roušky to  ž distribuuje pomocí svých terénních pracovníků mezi 
seniory, lidi bez domova a ty, kteří se nemají mnoho možnos   roušky zís-
kat. Kontakt navazují pracovníci i s lékárnami v okrese a obchody s potra-
vinami.

Chcete se rovněž zapojit do rouškové výzvy, ať již jako švadlenka nebo 
jako dárce materiálu? Kontaktujte Mar  nu Horníčkovou, vedoucí nízko-
prahového zařízení pro dě   a mládež Wellmez na tel. 731 626 116 nebo na 
emailu mar  na.hornickova@zdar.charita.cz
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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 
   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

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

SEČENÍ trávy, 

 tel.: 608 065 337

VÝKUP starých peřin na tel.: 

721 469 234

PRODÁM byt 3+1 se zahra-

dou v Bystřici nad Pernštej-

nem. Tel.: 722 500 213

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz podmínkou 
-    zkušenosti s ízením nákladního automobilu 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
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. telefonicky na tel.  
607 213 418 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@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 . 
 

Zubní pohotovost Zubní pohotovost DUBEN - KVĚTEN 2020DUBEN - 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

DUBEN  
10.4. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město n. M., 566 616 904
11.4. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
12.4. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
13.4. lékař stomatolog Mykola Klepach, Závíškova 153, Vel. Mez., 775 234 573
18.4. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město n. M., 566 616 904
19.4. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
25.4. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 8, Vel. Bíteš, 566 531 645
26.4. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město n. M., 566 616 904
KVĚTEN 
  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



Bystřicko - periodický  sk územního samosprávného celku, vychází 1x za měsíc. Vydává: Město Bystřice n. P., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pern-
štejnem, www.bystricenp.cz. Redakce novin: Turis  cké informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 387/8, e-mail: info@bys-
tricenp.cz. Inzerce: 566 590 369, e-mail: info@bystricenp.cz. Redakční rada: rada Města Bystřice n. P. Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá au-
tor či zadavatel. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne Tiskárna UNIPRESS Žďár n. Sáz., ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 7 210 ks. ZDARMA. 

INZERCE

359 000 2

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

 

ŠKODA KAMIQ. 

3 900

ŠKODA

AUTO ... s.r.o.


